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V

Johdanto

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi 
ovat kehitelleet sarjan Kirkon presidenttien opetuksia auttaakseen 
sinua ymmärtämään syvällisemmin palautettua evankeliumia ja 
pääsemään lähemmäksi Herraa myöhempien aikojen profeettojen 
opetusten avulla. Kirkon lisätessä kirjoja tähän sarjaan saat kotiisi 
kokoelman evankeliumin hakuteoksia. Tämän kirjasarjan kirjoja on 
tarkoitus käyttää sekä itsenäiseen opiskeluun että koorumin ja luo-
kan opetuksessa sunnuntaisin. Ne voivat myös auttaa sinua valmis-
tamaan muita oppiaiheita tai puheita ja vastaamaan kirkon oppia 
koskeviin kysymyksiin.

Tämä kirja sisältää presidentti George Albert Smithin opetuksia. 
Hän palveli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen  
Kirkon presidenttinä 21. toukokuuta 1945 – 4. huhtikuuta 1951.

Itsenäinen opiskelu

Kun tutkit presidentti George Albert Smithin opetuksia, etsi 
rukoillen Hengen innoitusta. Kunkin luvun lopussa olevat kysy-
mykset auttavat sinua ymmärtämään presidentti Smithin opetuksia ja 
soveltamaan niitä elämääsi. Kun tutkit näitä opetuksia, voit halutes-
sasi miettiä, kuinka voisit opettaa niitä perheenjäsenille ja ystäville. 
Se vahvistaa ymmärrystäsi siitä, mitä luet.

Opettaminen tämän kirjan pohjalta

Tätä kirjaa voidaan käyttää opettamiseen kotona ja kirkossa. Seu-
raavista ohjeista voi olla sinulle apua.

Valmistaudu opettamaan

Valmistautuessasi opettamaan etsi Hengen johdatusta. Tutki lukua 
rukoillen, jotta voit luottaa siihen, että ymmärrät presidentti Smithin 
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J o h d a n t o

opetuksia. Opetat vilpittömämmin ja voimallisemmin, kun hänen 
sanansa ovat vaikuttaneet sinuun henkilökohtaisesti (ks. OL 11:21).

Jos opetat Melkisedekin pappeuden tai Apuyhdistyksen oppi-
aihetta, sinun ei pidä jättää tätä kirjaa syrjään tai valmistaa oppi-
aihetta muita aineistoja käyttäen. Valitse rukoillen luvusta ne ope-
tukset, joiden tunnet olevan hyödyllisimpiä opetettavillesi. Jotkut 
luvut sisältävät enemmän aineistoa kuin pystyt käsittelemään oppi-
tunnin aikana. Anna hyvien keskustelujen jatkua sen sijaan että 
pyrkisit käymään läpi kaikki opetukset.

Kannusta osallistujia tutkimaan lukua ennen oppituntia ja tuo-
maan kirjansa mukanaan. Kun he tekevät niin, he ovat paremmin 
valmistautuneita osallistumaan keskusteluun ja kohottamaan toisiaan.

Esittele luku

Pyri lukua esitellessäsi ja kautta koko oppiaiheen luomaan ilma-
piiri, jossa Henki voi koskettaa niiden sydäntä ja mieltä, joita opetat. 
Auta oppiaiheen aluksi opetettaviasi keskittymään luvun opetuksiin. 
Tehdäksesi sen voisitte

•	 lukea	luvun	alussa	olevan	osion	”George	Albert	Smithin	elämän-
vaiheita” ja keskustella siitä

•	 keskustella	luvussa	olevasta	kuvasta	tai	pyhien	kirjoitusten	kohdasta

•	 laulaa	aiheeseen	liittyvän	kirkon	laulun

•	 käydä	läpi	lyhyesti	jonkin	aiheeseen	liittyvän	henkilökohtaisen	
kokemuksen.

Johda keskustelu presidentti Smithin opetuksista

Kun opetat oppiaiheen tästä kirjasta, kehota muita kertomaan 
ajatuksiaan, esittämään kysymyksiä ja opettamaan toinen toistaan. 
He oppivat parhaiten osallistumalla aktiivisesti. Se on myös hyvä 
tapa auttaa heitä saamaan henkilökohtaista ilmoitusta. Käytä kes-
kustelun herättämiseen luvun lopussa olevia kysymyksiä. Viitteitä 
näihin kysymyksiin on eri kohdissa lukua osoitukseksi siitä, mihin 
kohtaan opetuksia ne liittyvät. Voisit myös kehitellä omia kysymyk-
siäsi nimenomaan niille, joita opetat. Voisit esimerkiksi kysyä osal-
listujilta, kuinka he voivat soveltaa presidentti Smithin opetuksia 
tehtäviinsä vanhempina tai kotiopettajina tai kotikäyntiopettajina.
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Seuraavat vaihtoehdot voivat antaa sinulle lisää ideoita:

•	 Pyydä	osallistujia	kertomaan,	mitä	he	ovat	oppineet	tutkiessaan	
lukua itsekseen. Voi olla hyödyllistä ottaa yhteyttä muutamaan 
osallistujaan viikon aikana ja pyytää heitä tulemaan valmistautu-
neina kertomaan, mitä he ovat oppineet.

•	 Anna	osallistujille	tehtäväksi	lukea	luvun	lopussa	olevia	valikoi-
tuja kysymyksiä (joko yksin tai pienissä ryhmissä). Pyydä heitä 
etsimään luvusta kysymyksiin liittyviä opetuksia. Pyydä heitä sit-
ten kertomaan ajatuksistaan ja oivalluksistaan muulle ryhmälle.

•	 Lukekaa	yhdessä	luvusta	valikoima	presidentti	Smithin	lausun-
toja. Pyydä osallistujia kertomaan pyhistä kirjoituksista tai omista 
kokemuksistaan esimerkkejä, jotka havainnollistavat sitä, mitä 
presidentti Smith opetti.

•	 Pyydä	osallistujia	valitsemaan	osio,	joka	kiinnostaa	heitä,	ja	luke-
maan se hiljaa itsekseen. Kehota heitä kokoontumaan kahden 
tai kolmen hengen ryhmiin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka 
valitsivat saman osion, ja keskustelemaan oppimastaan.

Päätä keskustelu

Tee lyhyt yhteenveto oppiaiheesta tai pyydä yhtä tai kahta osallis-
tujaa tekemään se. Kannusta oppilaitasi kertomaan muille, mitä he 
ovat oppineet presidentti Smithin opetuksista. Todista opetuksista, 
joista olette keskustelleet. Voit myös halutessasi pyytää muita esit-
tämään oman todistuksensa.

Huomautus tässä kirjassa lainatuista lähteistä

Tässä kirjassa olevat presidentti Smithin opetukset ovat suoria lai-
nauksia monista eri lähteistä. Näissä katkelmissa on säilytetty alku-
peräisten lähteiden kappalejako, ellei sitä toimituksellisista syistä 
ole täytynyt muuttaa luettavuuden parantamiseksi. 
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Historiallinen yhteenveto

Tässä kirjassa esitetyt presidentti George Albert Smithin opetukset 
sijoittuvat historialliseen asiayhteyteen seuraavan lyhyen yhteen-
vedon avulla.

4. huhtikuuta 1870 Syntyi Salt Lake Cityssä Utahissa John 
Henry ja Sarah Farr Smithin perheeseen.

1874–1875 Hänen isänsä John Henry Smith palveli 
lähetystyössä Isossa-Britanniassa. George 
Albert oli nelivuotias isän lähtiessä.

27. lokakuuta 1880 John Henry Smith asetettiin apostoliksi.
1882–1885 John Henry Smith palveli Euroopan 

lähetyskentän johtajana.
1883 George Albert Smith aloitti työnteon 

vaatetehtaassa. Hän oli 13-vuotias.
1888 Aloitti työn rautatieyhtiössä. Työ 

aiheutti hänelle pysyvän silmävamman.
Syyskuu – marraskuu 
1891

Palveli lähetystyössä Etelä-Utahissa 
Nuorten Miesten Valistuskerhon hyväksi.

25. toukokuuta 1892 Solmi avioliiton Lucy Emily Woodruffin 
kanssa Mantin temppelissä Utahissa.

1892–1894 Palveli lähetystyössä Yhdysvaltain etelä-
osissa aloittaen vain muutama viikko 
avioliiton solmimisen jälkeen. Lucy 
liittyi hänen seuraansa neljä kuukautta 
myöhemmin.

8. lokakuuta 1903 Presidentti Joseph F. Smith asetti hänet 
apostoliksi.

1904 Kirjoitti ”uskontunnustuksensa”, luet-
telon 11 ihanteesta, joiden mukaan 
hän sitoutui elämään (ks. s. 1–2 tässä 
kirjassa).
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1909–1912 Kärsi vakavista terveysongelmista.
1919–1921 Johti Euroopan lähetyskenttää.
1921–1935 Palveli Nuorten Miesten Valistuskerhon 

ylijohtajana.
1922 Valittiin National Society of the Sons 

of the American Revolution [Amerikan 
vallankumouksen poikien kansallinen 
yhdistys] -järjestön varapuheenjohtajaksi. 
Hän palveli tässä toimessa vuoteen 1925 
ja sitten jälleen vuosina 1944 ja 1946.

Syyskuu 1930 Auttoi perustamaan Utahin pioneeri-
reittien ja maamerkkien yhdistyksen 
paikallistamaan ja merkitsemään 
kirkon historiallisia paikkoja. Hänet 
valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi.

27. heinäkuuta 1933 Valittiin Society for the Aid of the Sight-
less [Sokeiden avun yhdistys] -järjestön 
puheenjohtajaksi Utahissa.

31. toukokuuta 1934 Sai hopeabiisonin, Amerikan partiopoi-
kajärjestön korkeimman ansiomerkin.

1935–1936 Valvoi Mormonin kirjan julkaisemista 
sokeainkirjoituksella.

5. marraskuuta 1937 Lucy kuoli 68-vuotiaana sairastettuaan 
pitkään.

Tammikuu – heinäkuu 
1938

Kävi kirkon lähetyskentillä Eteläisellä 
Tyynellämerellä mukaan lukien pysäh-
dykset Havaijissa, Samoassa, Tongassa, 
Tahitissa, Uudessa-Seelannissa ja 
Australiassa.

Heinäkuu 1943 Asetettiin kahdentoista apostolin koo-
rumin presidentin virkaan.

21. toukokuuta 1945 Asetettiin Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon presiden-
tin virkaan.
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23. syyskuuta 1945 Vihki käyttöön Idaho Fallsin temppelin 
Idahossa.

2. marraskuuta 1945 Tapasi Yhdysvaltain presidentti 
Harry S. Trumanin keskustellakseen 
pyrkimyksistä lähettää apua Euroop-
paan toisen maailmansodan jälkeen.

Toukokuu 1946 Kävi ensimmäisenä kirkon president-
tinä tapaamassa kirkon jäseniä Meksi-
kossa. Lahjoitti Mormonin kirjan Meksi-
kon presidentti Manuel Camacholle.

24. heinäkuuta 1947 Vihki Tämä on se paikka -muistomer-
kin ja vietti pioneerien Suolajärven 
laaksoon saapumisen satavuotisjuhlaa.

1947 Kirkon jäsenmäärä saavutti miljoonan.
30. syyskuuta –  
2. lokakuuta 1949

Osallistui ensimmäiseen televisioituun 
yleiskonferenssilähetykseen.

4. huhtikuuta 1951 Kuoli Salt Lake Cityssä Utahissa 
81-vuotispäivänään.
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George Albert Smithin 
elämä ja palvelutyö

Kun George Albert Smith palveli kirkon presidenttinä, hänelle 
lähetettiin kerran valokuva, jossa oli seuraava viesti: ”Lähetän teille 
tämän kuvan, koska se kuvaa niin hyvin teitä sellaisena miehenä 
kuin uskomme teidän olevan.” Se oli kuva presidentti Smithistä 
keskustelemassa erään äidin ja tämän neljän pienen lapsen kanssa. 
Tuona kyseisenä päivänä presidentti Smith oli ollut kiiruhtamassa 
junaan, kun äiti pysäytti presidentin toivoen, että hänen lapsensa 
saisivat tilaisuuden kätellä Jumalan profeettaa. Eräs tarkkailija van-
gitsi tuon hetken valokuvaan.

Viestissä sanottiin myös: ”Arvostamme kuvaa erityisesti siksi, että 
vaikka teillä oli kova kiire ja vaikka teitä kiirehdittiin autoonne ja 
sitten odottavaan junaan, te silti katsoitte voivanne kätellä kutakin 
tuon perheen lasta.” 1

Tämänkaltaiset ystävälliset teot olivat luonteenomaisia George 
Albert Smithin elämässä ja palvelutyössä. Hän eli Vapahtajan käskyn 
mukaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Mark. 12:31), 
olipa sitten kyse rakkauden ja rohkaisun osoittamisesta lähimmäi-
selle, joka kamppaili uskonsa kanssa, tai laajojen huoltotyöhankkei-
den järjestämisestä tuhansien ihmisten ruokkimiseksi.

Varhaisvuodet 1870–1890

George Albert Smith syntyi 4. huhtikuuta 1870 
vaatimattomiin oloihin John Henry ja Sarah Farr 
Smithin perheeseen Salt Lake Cityssä. Smithin 
perheellä oli suurenmoinen Jumalan valtakun-
nassa palvelemisen perintö. George Albertin isä 
palveli myöhemmin kahdentoista apostolin koo-
rumissa ja ensimmäisessä presidenttikunnassa. 
Hänen isoisänsä ja kaimansa George A. Smith oli noin 4-vuotiaana
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profeetta Joseph Smithin serkku ja niiden ensimmäisten myöhem-
pien aikojen pyhien pioneerien joukossa, jotka saapuivat Suola-
järven laaksoon vuonna 1847. George A. Smith oli myös apostoli ja 
presidentti Brigham Youngin neuvonantaja. George Albertin isoisän 
isä John Smith palveli kirkon patriarkkana ja ensimmäisenä vaar-
nanjohtajana Salt Lake Cityssä. Ja hänen äidinpuoleinen isoisänsä 
Lorin Farr oli Utahin Ogdenin ensimmäinen pormestari ja ensim-
mäinen vaarnanjohtaja tuossa kaupungissa.

George Albert Smith rakasti ja ihaili vanhem-
piaan. Hän luki isänsä ansioksi sen, että tämä 
opetti hänet kääntymään avuntarvitsijoiden puo-
leen2, ja ylisti äitiään uhrauksista, joita tämä teki 
kasvattaakseen perhettään evankeliumissa. 
”Vaikka olimme hyvin köyhiä”, hän muisteli, ”ja 
isäni oli lähetystyössä, kun olin viisivuotias, en 
muista koskaan kuulleeni äitini valittavan, enkä 
koskaan nähnyt hänen vuodattavan kyyneliä 

häntä ympäröineiden olojen takia. Hän osasi venyttää dollaria 
pidemmälle kuin kukaan muu tuntemani ihminen. – –

Kun isä oli poissa kotoa lähetystyössä, äiti otti hänen paikkansa, 
ja äiti oli todellinen perheenpää isän ollessa poissa. Me pidimme 
rukouksemme ja siunasimme ruoan, ja sairauden sattuessa hän kut-
sui paikalle vanhimmat, sillä hänellä oli vahva usko evankeliumin 
toimituksiin. Hän on ollut aina tarkka kymmenysten maksaja, ja 
sikäli kuin olen pystynyt huomaamaan, hänen mieleensä ei ole kos-
kaan tullut ajatusta, että kenties on sattunut erehdys ja ’mormonismi’ 
ei olekaan totta. Hän uskoo siihen koko sielustaan.” 3

Erityisesti George Albert Smith muisteli sitä, 
miten hänen äitinsä opetti hänet rukoilemaan ja 
luottamaan siihen, että Herra vastaisi: ”Kun ajatte-
len vaikutusta, joka äidilläni oli, kun olin pieni 
[poika], tunnen kunnioitusta ja liikutun kyyneliin. 
– – Muistan aivan kuin se olisi ollut eilen, kuinka 
hän otti minua kädestä ja me nousimme portaat 
toiseen kerrokseen. Siellä polvistuin hänen eteensä 
ja pidin häntä kädestä, kun hän opetti minut rukoi-

lemaan. Jumalalle kiitos niistä äideistä, joilla on sydämessään 

John henry Smith

Sarah Farr Smith
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John henry ja Sarah Farr Smithin lapset.  
George albert on vasemmalla.

evankeliumin henki ja halu siunata. Osaisin toistaa tuon rukouksen 
nyt, ja on todella monta vuotta siitä, kun opin sen. Se antoi minulle 
varmuuden, että minulla on taivaallinen Isä, ja antoi minun tietää, että 
Hän kuulee rukouksen ja vastaa siihen. Kun olin vanhempi, asuimme 
edelleen kaksikerroksisessa puutalossa, ja kun oli kova tuuli, se huojui 
kuin olisi kaatumassa kumoon. Joskus pelkäsin niin, etten osannut 
nukkua. Nukuin yksin pienessä huoneessa ja monena yönä kapusin 
vuoteesta ja laskeuduin polvilleni ja pyysin taivaallista Isää pitämään 
huolta talosta, varjelemaan sitä niin ettei se hajoaisi kappaleiksi, ja 
olen noussut takaisin pieneen vuoteeseeni yhtä varmana siitä, että 
varjeltuisin pahalta, kuin jos olisin pitänyt Isääni kädestä.” 4

Lapsuuttaan muistellessaan George Albert Smith sanoi:

”Vanhempani elivät hyvin vaatimattomissa oloissa, mutta ylistän 
ja kiitän Luojaani koko sydämestäni siitä, että Hän lähetti minut 
heidän kotiinsa.

– – Opin poikasena, että tämä on Herran työtä. Opin, että maan 
päällä on profeettoja. Opin, että Kaikkivaltiaan innoitus vaikutti nii-
hin, jotka elivät niin, että saattoivat saada sitä.
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– – Olen kiitollinen syntyperästäni, kiitollinen vanhemmista, jotka 
opettivat minulle Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja näyttivät 
esimerkkiä kodissaan.” 5

Nuori George Albert tunnettiin iloisena, leikkisänä poikana. 
Ystävät arvostivat hänen hilpeää luonnettaan, ja hän nautti viih-
dyttäessään heitä huuliharpulla, banjolla ja kitaralla ja valikoimalla 
hauskoja lauluja. Silti hänellä oli myös kokemuksia, jotka auttoivat 
häntä saamaan vahvan vastuuntunnon, mikä oli merkittävää niin 
nuorella iällä. Ollessaan 12-vuotias George Albert kävi koulua Brig-
ham Youngin akatemiassa, jossa hän sai joitakin neuvoja, joilla oli 
syvällinen vaikutus hänen elämäänsä. Myöhemmin hän muisteli:

”Oli onnekasta, että sain osan opetuksestani tri Karl G. Maeserilta, 
tuolta merkittävältä kasvattajalta, joka oli kirkkomme suurenmoisten 
koulujen ensimmäinen kehittäjä. – – En muista paljoakaan siitä, mitä 
siellä sanottiin sen vuoden aikana, jonka siellä olin, mutta on eräs 
asia, jota en luultavasti koskaan unohda. Olen toistanut sitä monta 
kertaa. – – Eräänä päivänä tri Maeser nousi seisomaan ja sanoi:

’Te ette joudu vastaamaan ainoastaan kaikesta siitä, mitä teette, 
vaan myös kaikesta siitä, mitä ajattelette.’

Koska olin vasta poikanen enkä juurikaan ollut tottunut hallitse-
maan ajatuksiani, minua ihmetytti melkoisesti, mitä minun piti tehdä, 
ja se huolestutti minua. Itse asiassa se takertui minuun kuin takiai-
nen. Noin viikon tai kymmenen päivän kuluttua siitä minulle yhtäk-
kiä selvisi, mitä hän tarkoitti. Silloin oivalsin sen filosofian. Yhtäkkiä 
mieleeni juolahti seuraavanlainen tulkinta siitä, mitä hän oli sanonut: 
tottahan toki ihmistä pidetään vastuussa ajatuksistaan, sillä kun hänen 
kuolevainen elämänsä päättyy, se on hänen ajatustensa summa. Tuo 
oivallus on ollut minulle suureksi siunaukseksi koko elämäni ajan, 
ja se on auttanut minua monesti välttämään vääränlaisia ajatuksia, 
koska käsitän, että elämäntyöni päätyttyä olen ajatusteni tuote.” 6

Nuori George Albert otti vastuulleen suuria tehtäviä kotona 
vuonna 1882, kun hänen isänsä, joka oli palvellut kahden vuoden 
ajan kahdentoista koorumissa, kutsuttiin Euroopan lähetyskentän 
johtajaksi. John Henryn poissaolo edellytti, että George Albert aut-
taisi perheen elättämisessä. Kun hän oli 13-vuotias, hän haki töitä 
kirkon omistamasta vaatetehtaasta ja tavaratalosta Salt Lake Cityssä, 
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mutta johtaja sanoi, ettei heillä ollut varaa palkata ketään. George 
Albert vastasi, ettei hän ollut pyytänyt palkkaa vaan työtä. Hän lisäsi: 
”Tiedän, että jos minusta on johonkin, minulle kyllä maksetaan.” 7 
Myönteisen asenteensa ansiosta hän sai paikan tehdastyöläisenä 2,5 
dollarin viikkopalkalla, ja hänen erinomainen työmoraalinsa auttoi 
häntä pian etenemään parempiin tehtäviin yhtiössä.

Kun hän oli 18-vuotias, hän sai työn rautatieyhtiön maanmit-
tausryhmässä. Hänen ollessaan tämän työn parissa auringonsätei-
den heijastuminen autiomaan hiekasta vahingoitti hänen silmiään. 
Hänen näkönsä vaurioitui pysyvästi, niin että hänen oli vaikea 
lukea, ja vauriosta oli hänelle vaivaa koko hänen elämänsä ajan.

Lähetystyöpalvelu ja avioliitto, 1891–1894

Syyskuussa 1891 presidentti Wilford Woodruff kutsui George 
Albert Smithin palvelemaan lyhytaikaisessa lähetystyössä Etelä-
Utahissa. Hänen erityistehtävänsä oli tehdä työtä alueella olevien 
kirkon nuorten kanssa. Seuraavien neljän kuukauden aikana hän ja 
hänen toverinsa auttoivat perustamaan nuorten järjestöjä vaarnoi-
hin ja seurakuntiin, puhuivat lukuisissa kokouksissa ja kannustivat 
nuoria elämään kirkon tasovaatimusten mukaan.

Palattuaan lähetystyöstään 
George Albert jatkoi seuruste-
lua lapsuudenajan mielitiettynsä 
Lucy Woodruffin kanssa, joka 
oli presidentti Wilford Wood-
ruffin pojantytär. He olivat vart-
tuneet naapureina, ja Lucy oli 
pannut merkille luonteenpiir-
teet, joita George Albert kehitti. 
Hän kirjoitti päiväkirjaansa ihai-
lustaan George Albertia koh-
taan: ”Menen tänä iltana levolle 
sydän kiitollisena Jumalalle – – 
ja rukoilen, että Hän antaisi 
minulle voimaa ansaitakseni lucy Emily Woodruff Smith
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paremmin sen miehen rakkauden, jonka uskon lujasti olevan par-
haita nuorukaisia, mitä on koskaan tullut maan päälle. Hänen hyvyy-
tensä ja ystävällisyytensä tuo kyyneleet silmiini.” 8

Lucylla oli kuitenkin monia omia ihailijoita, ja muutamat heistä 
olivat erittäin varakkaita ja tarjosivat hänelle ylellisiä lahjoja. George 
Albert taas viehätti Lucya siksi, että oli omistautunut Herralle. 
George Albert kirjoitti Lucylle: ”Jos olet kiinnostunut menemään 
naimisiin jonkun kanssa rahasta, se en ole minä, koska olen kauan 
sitten päättänyt, etten pyhitä itseäni tai elämääni tai aikaani rahan 
ansaitsemiseen vaan Herran palvelemiseen ja Hänen lastensa aut-
tamiseen tässä maailmassa.” 9 Lucy teki valintansa, ja 25. toukokuuta 
1892 hänet ja George Albert vihittiin Mantin temppelissä Utahissa. 
Vihkimisen toimitti George Albertin isä. Sinä päivänä Lucy antoi 
miehelleen pienen medaljongin, jonka sisällä oli hänen kuvansa. 
George Albert piti medaljonkia taskukellonsa vitjoissa, missä se oli 
lähellä hänen sydäntään, ja hän käytti sitä lähes joka päivä koko 
loppuelämänsä ajan.10

Vastavihityillä oli vajaa kuukausi aikaa olla yhdessä, ennen kuin 
George Albert lähti uudelleen lähetystyöhön, tällä kertaa käänny-
tystyöhön Yhdysvaltain eteläosiin. Vaikka he olivat tienneet, että 
hän joutuisi lähtemään pian – kutsu oli tullut kolme viikkoa ennen 
heidän häitään – ero oli silti vaikea. He kumpikin ilahtuivat suuresti, 
kun Lucy kutsuttiin neljä kuukautta myöhemmin palvelemaan mie-
hensä rinnalla lähetystoimistossa, jossa vanhin Smith oli juuri saanut 
tehtävän palvella lähetyskentän sihteerinä.

Eteläisten osavaltioiden lähetyskentän johtajana oli J. Golden 
Kimball, joka palveli samaan aikaan myös seitsemänkymmenen 
koorumin jäsenenä. Kaksi kertaa vanhin Smithin lähetystyön aikana 
lähetysjohtaja Kimballin oli lähdettävä lähetyskentältä hoitamaan 
tärkeitä asioita Salt Lake Cityyn – kerran vähän sen jälkeen kun van-
hin Smith oli aloittanut lähetyskentän sihteerinä ja uudelleen noin 
vuotta myöhemmin. Kummallakin kerralla lähetysjohtaja Kimball 
jätti valtavan vastuun lähetyskentän johtamisesta ja hallinnoimisesta 
vanhin Smithille tarjoten tukea ja neuvoja lukuisissa kirjeissään. Kai-
ken kaikkiaan vanhin Smith palveli virkaa toimittavana lähetysjohta-
jana noin 16 kuukautta. Lähetysjohtaja Kimball oli huolissaan siitä, 
että oli poissa niin kauan, mutta hän luotti nuoreen apulaiseensa. 
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Eräässä kirjeessä hän kirjoitti vanhin Smithille: ”Vaikka erottamisen 
lahjani ja älykkyyteni ovatkin kenties rajalliset, niin ne oikeuttane-
vat minut arvostamaan nuhteettomuuttasi ja ansiokkuuttasi, minkä 
vakuutan sinulle tekeväni.” 11 Eräässä toisessa kirjeessä hän kirjoitti: 
”Anna aina tämän yhden ajatuksen olla päällimmäisenä: että arvos-
tan työtäsi, innokkuuttasi ja hyvää henkeäsi.” 12

Lähetysjohtaja Kimballilla oli monia tilaisuuksia todistaa van-
hin Smithin innokkuutta ja hyvää henkeä. Kerran he matkustivat 
yhdessä ja heitä oli pyydetty viettämään yö pienessä hirsimökissä. 
George Albert Smith muisteli myöhemmin:

”Keskiyön aikoihin heräsimme ulkoa kuuluvaan hirvittävään 
huutoon ja karjumiseen. Kirosanat tervehtivät korviamme noustes-
samme sängyssä istumaan ottaaksemme selvää tilanteesta. Oli kirkas 
kuutamoyö, ja saatoimme nähdä ulkona monia ihmisiä. Lähetys-
johtaja Kimball hyppäsi ylös vuoteesta ja alkoi pukeutua. Miehet 

lähetyssaarnaajia Eteläisten osavaltioiden lähetyskentällä.  
Vastavihityt lucy (kolmas vasemmalta) ja George albert Smith 

(istumassa hänen vieressään) palvelivat yhdessä lähetystoimistossa.
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ryskyttivät ovea ja kiroilivat käskien mormonien tulla ulos, sillä he 
aikoivat ampua nämä. Lähetysjohtaja Kimball kysyi minulta, enkö 
aikonut nousta ylös ja pukeutua, ja sanoin hänelle, että en, aioin 
pysyä vuoteessa – että olin varma, että Herra pitäisi huolen meistä. 
Muutaman sekunnin kuluttua luodit sinkoilivat ympäri huonetta. 
Ilmeisesti kiihtynyt väkijoukko oli jakaantunut neljään ryhmään ja 
ampui talon nurkkiin. Puunsäleitä lensi päämme yli joka suuntaan. 
Hetken oli hiljaista, ja sitten ammuttiin toinen laukaussarja, ja taas 
lensi säleitä. En tuntenut kerta kaikkiaan lainkaan pelkoa. Olin 
hyvin tyyni siinä maatessani, kokiessani yhtä elämäni pelottavim-
mista tilanteista, sillä olin varma – – että Herra varjelisi minua, ja 
niin Hän tekikin.

Ilmeisesti väkijoukko lannistui ja lähti. Kun seuraavana aamuna 
avasimme oven, ulkona oli valtava kimppu tukevia hikkoripuu-
keppejä, jollaisia mellakoitsijat etelässä käyttivät lähetyssaarnaajien 
pieksemiseen.” 13

Vuosia myöhemmin George Albert Smith kertoi tästä koke-
muksesta lastenlapsilleen opettaakseen heitä luottamaan Herraan. 
”Haluan tähdentää teille”, hän sanoi, ”että Herra pitää teistä huolen 
vaaran hetkinä, jos te annatte Hänelle tilaisuuden.” 14

Perhe-elämä

George Albert ja Lucy vapautuivat lähetystyöstään kesäkuussa 
1894. Muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun he olivat palanneet 
Salt Lake Cityyn, Lucy sai isoisältään presidentti Wilford Wood-
ruffilta siunauksen, jossa luvattiin, että hän saisi lapsia. Marraskuun 
19. päivänä 1895 hän synnytti tyttären, jolle he antoivat nimen 
Emily, ja neljä vuotta myöhemmin syntyi toinen tytär, Edith. Heidän 
viimeinen lapsensa, George Albert jr., syntyi vuonna 1905.

George Albert Smith oli hellä isä, jota hänen lapsensa ihailivat. 
Edith kirjoitti hänestä: ”Minun mielestäni isälläni oli kaikki ominai-
suudet, jotka tekevät isän rakkaaksi tyttärelleen. Hän täytti kaikki 
isyyttä koskevat odotukseni.” Erityisen vaikuttavaa lapsista oli tapa, 
jolla George Albert kohteli rakasta vaimoaan. ”Isän kiintymys ja 
huomaavaisuus äitiä kohtaan oli ihanaa”, Edith kirjoitti. ”Hän ei kos-
kaan hukannut tilaisuutta osoittaa arvostavansa äitiä. Kaiken, mitä he 
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tekivät, he tekivät yhdessä huolella laadittujen suunnitelmien jälkeen 
ja yhteistyössä. Äiti oli hänelle kallisarvoinen. – – Vaikka me kaikki 
ihailimme äitiä, olen varma, että isän huomaavaisuus ja hellyys häntä 
kohtaan teki hänet entistä rakkaammaksi meille lapsille.” 15

Isänä George Albert Smith yritti vilpittömästi auttaa lapsiaan 
kokemaan ilon, jota hän tunsi elämällä evankeliumin mukaan. Ker-
ran joulupäivänä, kun lahjat oli avattu, hän kysyi nuorilta tyttäril-
tään, miltä heistä tuntuisi antaa joitakin lelujaan lapsille, jotka eivät 
olleet saaneet yhtään joululahjaa. Koska tytöt olivat juuri saaneet 
uusia leluja, he lupasivat antaa joitakin vanhoista leluistaan puut-
teessa oleville lapsille.

”Ettekö haluaisi antaa heille joitakin uusistakin leluistanne?” 
George Albert ehdotti lempeästi.

Hänen tyttärensä olivat epäröiviä, mutta viimein he suostuivat 
luopumaan parista uudesta lelustaan. Sitten George Albert vei tytöt 
niiden lasten kotiin, jotka hänellä oli mielessään, ja he antoivat lah-
jat. Kokemus oli niin kohottava, että kun he lähtivät, toinen tytöistä 
sanoi intoa äänessään: ”Mennään hakemaan heille loputkin lelut.” 16

Kahdentoista apostolin koorumi, 1903–1945

Tiistaina 6. lokakuuta 1903 George Albert Smithillä oli kiireinen 
työpäivä eikä hän kyennyt osallistumaan sen päivän yleiskonferenssi-
kokouksiin. Siinä vaiheessa kun hän lähti toimistosta, konferenssin 
iltapäiväkokous oli melkein ohi, joten hän lähti kotiinpäin suunni-
telmanaan viedä lapsensa markkinoille.

Kun hän saapui talolleen, hän yllättyi nähdessään joukon vieraita, 
joista yksi astui esiin ja onnitteli häntä lämpimästi.

”Mistä nyt on kyse?” hän kysyi.

”Ettekö tiedä?” nainen vastasi.

”Enkö tiedä mitä?”

”Teidät on hyväksytty kahdentoista apostolin koorumin jäse-
neksi”, vieras huudahti.

”Se ei voi pitää paikkaansa”, George Albert sanoi. ”Tässä täytyy 
olla jokin erehdys.”
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Kahdentoista apostolin koorumi vuonna 1921. Seisomassa vasemmalta 
oikealle: Joseph Fielding Smith, James E. talmage, Stephen l richards, 

richard r. lyman, melvin J. ballard ja John a. Widtsoe. istumassa 
vasemmalta oikealle: rudger Clawson, reed Smoot, George albert 
Smith, George F. richards, orson F. Whitney ja david o. mcKay.

”Kuulin sen itse”, nainen väitti.

”Sen on täytynyt olla joku toinen Smith”, George Albert sanoi. 
”Minulle siitä ei ole sanottu sanaakaan, enkä voi uskoa, että se 
on totta.”

Hämmentyneenä vieras palasi tabernaakkeliin ottamaan sel-
ville, oliko hän erehtynyt. Siellä hänelle ilmoitettiin, että hän oli 
oikeassa – George Albert Smith oli kahdentoista apostolin koo-
rumin uusin jäsen.17

Hänen tyttärensä Emily muisteli myöhemmin tilannetta Smithien 
kodissa: ”Näytti siltä kuin koko tabernaakkelin väki olisi valunut 
nurmikon yli taloomme itkien ja suukottaen äitiä. Kaikki sanoivat, 
että isä on apostoli, ja me ajattelimme, että apostolina olemisen 
täytyi olla pahinta, mitä ihmiselle voisi ikinä tapahtua.”
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Jopa senkin jälkeen kun tieto oli vahvistettu, George Albert päätti, 
että veisi silti tyttärensä markkinoille niin kuin oli luvannut, ”vaikka 
hän ei nähnyt niistä paljoakaan”, Emily muisteli. ”Hän seisoi koko 
ajan selkä seinää vasten puhumassa ihmisille.” 18

Kaksi päivää myöhemmin, 8. lokakuuta 1903, presidentti Joseph F. 
Smith asetti George Albert Smithin apostoliksi yhdessä Suolajärven 
temppelin ylähuoneista. Asettamisen jälkeen George Albertia pyydet-
tiin kertomaan tunteistaan paikalla oleville kahdentoista koorumin 
jäsenille. ”Tunnen itseni heikoksi ja arvostelukyvyttömäksi verrattuna 
iäkkäämpiin miehiin”, hän sanoi, ”mutta sydämeni on paikallaan ja 
haluan vilpittömästi Herran työn menevän eteenpäin. – – Minulla on 
elävä todistus tämän työn jumalallisuudesta. Tiedän, että evankeliumi 
on tullut maan päälle Herran itsensä ohjauksesta ja johdatuksesta, ja 
että ne, jotka on valittu johtamaan, ovat olleet ja ovat kirjaimellisesti 
Hänen palvelijoitaan. Toivon ja rukoilen, että voin elää puhtaasti ja 
nöyrästi, jotta voin olla oikeutettu saamaan Hengen kuiskauksia ja 
kehotuksia ohjaamaan minua läpi elämäni.” 19

George Albert Smith palveli kahdentoista koorumissa lähes 42 
vuoden ajan mukaan lukien kaksi vuotta koorumin presidenttinä. 
Tuona aikana hän hoiti monia tehtäviä ja oli monin tavoin siunauk-
sena ihmisille kautta maailman.

Evankeliumin eteenpäin vieminen ja  
ystävien saaminen kirkolle

Vanhin Smithillä oli luontainen kyky saada ihmiset viihtymään 
ja kääntää viholliset ystäviksi. Eräs paikallinen liikemies, joka ei 
ollut kirkon jäsen, sanoi hänestä hänen hautajaisissaan: ”Häneen 
oli helppo tutustua. Hän oli mies, jonka vain halusi tuntea. Hänen 
ystävällinen hymynsä, hänen sydämellinen kädenpuristuksensa ja 
hänen lämmin tervehdyksensä sai ihmisen tuntemaan sisimmässään, 
sydämessään hänen ystävyytensä vilpittömyyden itseään ja kanssa-
ihmisiä kohtaan.” 20

Tämä kyky oli arvokas aikana, jolloin kirkko oli yhä laajalti tun-
tematon maailmassa ja johon monet suhtautuivat epäluuloisesti. 
Ollessaan kerran hoitamassa erästä tehtävää Länsi-Virginiassa hän 
sai tietää, että kaupungin viranomaiset olivat uhanneet pidättää jokai-
sen, joka tavattiin saarnaamasta mormonismia. Vanhin Smith meni 
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tapaamaan kaupunginsihteeriä herra Engleä yrittääkseen muuttaa 
menettelytavan. Hän kirjoitti myöhemmin päiväkirjaansa: ”Kun kävin 
herra Englen luona ensimmäistä kertaa, hänen käytöksensä oli hyvin 
jäykkää ja hän ilmoitti tylysti, ettei meitä siedettäisi siinä kaupungissa. 
– – Kerroin hänelle uskovani, että hän oli saanut väärää tietoa ja että 
haluaisin istahtaa juttelemaan hänen kanssaan. – – Keskustelimme 
jonkin aikaa mormonismista. Hänen asenteensa pehmeni huomat-
tavasti ennen kuin lähdin, ja hän kätteli minua ja antoi minulle kort-
tinsa. Lähtiessäni olin varma, että olin poistanut joitakin ennakkoluu-
loja.” 21 Kolme päivää myöhemmin vanhin Smith kävi kaupunginsih-
teerin luona uudelleen ja jätti hänelle tällä kertaa Mormonin kirjan.22

Vanhin Smith etsi alati tilaisuuksia puhua ihmisille kirkosta. Aina 
kun hän joutui tehtävissään matkustamaan, hän otti mukaan Mor-
monin kirjoja, kirkon lehtiä ja muuta kirkon kirjallisuutta, jota hän 
toivoi antavansa muille. Koska Mormonin kirja todistaa voimallisesti 
Jeesuksesta Kristuksesta, vanhin Smith piti sitä ihanteellisena jou-
lulahjana ja postitti kirjoja usein muihin uskontokuntiin kuuluville 
ystäville ja jopa huomattavassa asemassa oleville henkilöille, joita 
hän ei ollut koskaan tavannut.23 Erään tällaisen joululahjan mukana 
olleessa kirjeessä hän kirjoitti: ”Muutaman päivän kuluttua kristi-
kunta juhlii Vapahtajan syntymää, ja silloin meillä on tapana muistaa 
ystäviämme. Luotankin siihen, että otat minulta vastaan tämän Mor-
monin kirjan. – – Koska uskon, että liität tämän mielelläsi kirjastoosi, 
lähetän tämän sinulle joululahjaksi.”

Hän sai seuraavan vastauksen: ”Kirjalla on paikka hyllyssämme, 
ja se tullaan lukemaan [kannesta kanteen] avoimin mielin ja huo-
lellisesti. Se laajentaa varmasti kaikkien sen ajatuksella lukeneiden 
näkemyksiä ja lisää heissä suvaitsevaisuuden henkeä.” 24

yhteiskunnallinen osallistuminen

Vanhin Smith kannusti kirkon jäseniä osallistumaan yhteisöjensä 
toimintaan ja käyttämään vaikutusvaltaansa olojen parantamiseen 
maailmassa. Hän itse oli mukana useissa yhteiskunnallisissa järjes-
töissä, vaikka hänellä oli vaativa tehtävä johtavana auktoriteettina. 
Hänet valittiin International Irrigation Congressin [Kansainvälinen 
sadetuskongressi] ja Dry Farming Congressin [Kuivien alueiden vil-
jelykongressi] puheenjohtajaksi, ja kuutena toimintakautena hänet 
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valittiin National Society of the Sons of the American Revolutionin 
[Amerikan vallankumouksen poikien kansallinen yhdistys] varapu-
heenjohtajaksi. Vanhin Smith oli ilmailun voimakas puolestapuhuja, 
koska johtavat auktoriteetit voivat sen avulla hoitaa matkustusteh-
tävänsä tehokkaammin, ja hän palveli Western Air Linesin [Lännen 
lentoyhtiö] johtokunnassa. Hän oli myös aktiivisesti mukana Ame-
rikan partiopoikajärjestössä, ja vuonna 1934 hänet palkittiin hopea-
biisonilla, joka on korkein partiotoiminnan ansiomerkki. Ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeisinä vuosina hän palveli Utahin osavaltion 
puheenjohtajana Armenian ja Syyrian avustuskampanjassa ja osaval-
tion edustajana International Housing Conventionissa [Kansainväli-
nen asutuskonventti], jonka tarkoituksena oli löytää asuntoja niille, 
jotka sota oli jättänyt kodittomiksi.25

Ennen kuin George Albert kutsuttiin apostoliksi, hän oli ollut 
aktiivinen politiikassa kampanjoiden toden teolla niiden asioiden 
ja ehdokkaiden puolesta, joiden hän tunsi voivan parantaa yhteis-
kuntaa. Kun hänestä tuli johtava auktoriteetti, hänen osallistumi-
sensa politiikkaan väheni, mutta hän puolusti edelleen asioita, joihin 
uskoi. Esimerkiksi vuonna 1923 hän auttoi esittelemään Utahin lain-
säädäntöelimessä lakiehdotuksen, joka johti parantolan rakentami-
seen tuberkuloosipotilaille.26

Vanhin Smithin myötätunto muita kohtaan ilmeni erityisen sel-
keästi hänen palvellessaan Society for the Aid of the Sightlessin 
[Sokeiden avun yhdistys] puheenjohtajana, mikä tehtävä hänellä oli 
vuodesta 1933 vuoteen 1949. Koska hän itse kärsi näkövammasta, 
hän tunsi erityistä myötätuntoa sokeita kohtaan. Hän valvoi Mormo-
nin kirjan julkaisemista sokeainkirjoituksella ja aloitti ohjelman, jolla 
sokeita autettiin oppimaan lukemaan sokeainkirjoitusta ja sopeutu-
maan vammaansa muilla tavoin. Hänen pyrkimyksensä tekivät hänet 
rakkaaksi niille, joita hän palveli. Yksi Society for the Aid of the 
Sightless -järjestön jäsen ilmaisi arvonantonsa kirjoittamalla runon, 
joka esitettiin vanhin Smithille hänen 70-vuotispäivänään:

Kun ankaraksi elo käy
ja vuotaa kyyneleet,
kun ystävää ei missään näy,
on kaiut vaienneet,
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niin puoleen käännyn toivoen,
vaikk’ jalka horjahtaa,
ymmärtäväisen sydämen
mi auttaa haluaa.
Se sydän uskoo Jumalaan
ja myöskin ihmiseen,
se uskon kylvää uskollaan
sokean sydämeen.

Me vaikka emme nähdä saa
rakkaita kasvojaan,
niin viisaus meille kajastaa
suuresta sielustaan.
Me saamme rauhaa rauhastaan,
se meitä tyynnyttää,
tunnemme rukouksistaan,
ettemme yksin jää.

Vanhin George albert Smith valvoi mormonin kirjan 
julkaisemista sokeainkirjoituksella.
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Uskonsa meitä vahvistaa,
kun tietämme ei näy,
sieluamme hän kohottaa,
rinnalla Luojan käy.27

Sairaus ja muita koettelemuksia

Suurimman osan elämäänsä George Albert kärsi huonosta ter-
veydestä. Vaikka hän nautti uimisesta, ratsastamisesta ja muista 
fyysisistä aktiviteeteista, hänen kehonsa oli hauras ja usein heikko. 
Kroonisten näköongelmien lisäksi vanhin Smith kärsi vatsa- ja selkä-
kivuista, jatkuvasta väsymyksestä, sydänvaivoista ja monista muista 
vaivoista koko elämänsä ajan. Hänen monien tehtäviensä tuoma 
stressi ja paine vaativat myös veronsa, ja alkuun hän oli haluton 
hidastamaan kiireistä tahtiaan terveytensä varjelemiseksi. Sen joh-
dosta hän taisteli vuodesta 1909 vuoteen 1912 niin vakavaa sai-
rautta vastaan, että joutui vuoteenomaksi eikä kyennyt hoitamaan 
velvollisuuksiaan kahdentoista koorumissa. Se oli hyvin koettelevaa 
aikaa vanhin Smithille, joka halusi kiihkeästi jatkaa palvelutyötään. 
Isän kuolema vuonna 1911 ja vaimon sairastama vakava influenssa 
vaikeuttivat vanhin Smithin toipumista entisestään.

Vuosia myöhemmin hän kertoi seuraavan kokemuksen, joka 
hänellä oli tänä aikana:

”Joitakin vuosia sitten olin vakavasti sairas. Itse asiassa luulen 
kaikkien muiden vaimoani lukuun ottamatta luopuneen toivosta 
minun suhteeni. – – Minusta tuli niin heikko, että kykenin tuskin 
liikkumaan. Jopa vuoteessa kääntyminen oli minulle hidas ja uuvut-
tava ponnistus.

Eräänä päivänä tässä tilassa menetin tietoisuuden ympäristöstäni 
ja luulin siirtyneeni rajan toiselle puolelle. Huomasin seisovani selkä 
kohti suurta ja kaunista järveä, ja edessäni oli suuri metsä. Näkö-
piirissä ei ollut ketään, eikä järvellä ollut venettä eikä näkyvissä 
mitään muutakaan, mistä olisi voinut päätellä, kuinka olin saapunut 
paikalle. Käsitin tai tunnuin käsittäväni, että olin päättänyt työni 
kuolevaisuudessa ja palannut kotiin. – –

Aloin tutkia ympäristöäni ja pian löysin polun, joka johti met-
sän halki, ja näytti siltä kuin sitä olisi käytetty hyvin vähän, ja se 
oli miltei ruohottunut. Seurasin tuota polkua, ja kun olin kulkenut 
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jonkin aikaa ja melkoisen matkan metsän halki, näin jonkun miehen 
tulevan minua kohti. Huomasin, että hän oli hyvin kookas, ja kiireh-
din askeleitani tavoittaakseni hänet, sillä tunnistin hänet isoisäkseni 
[George A. Smith]. Kuolevaisuudessa hän painoi yli 300 naulaa [n. 
140 kg], joten tiedätte, että hän oli kookas mies. Muistan, kuinka 
onnellinen olin nähdessäni hänen tulevan. Minulle oli annettu nimi 
hänen mukaansa, ja olin aina ollut ylpeä siitä.

Kun isoisä tuli metrin tai parin päähän minusta, 
hän seisahtui. Hänen seisahtumisensa oli merkki 
minunkin pysähtyä. Sitten – ja tätä en soisi poikien 
ja tyttöjen ja nuorten ihmisten koskaan unohtavan 
– hän katsoi minua hyvin vakavasti ja sanoi:

’Haluaisin tietää, miten olet kantanut minun 
nimeäni.’

Kaikki, mitä olin milloinkaan tehnyt, kulki 
editseni ikään kuin kiitävä kuva valkokankaalla 

– kaikki, mitä olin tehnyt. Pian nämä eloisat muistikuvat yhtyivät 
hetkeen, jona seisoin siellä. Koko elämäni oli kulkenut editseni. 
Katsoin isoisääni hymyillen ja sanoin:

’En ole koskaan tehnyt nimellesi mitään, mikä olisi tuottanut 
sinulle häpeää.’

Hän astui eteenpäin ja otti minut syleilyynsä, ja kun hän teki 
niin, tulin taas tietoiseksi maanpäällisestä ympäristöstäni. Tyynyni 
oli yhtä märkä kuin jos sille olisi kaadettu vettä – märkä kiitollisuu-
den kyynelistä siitä, että saatoin vastata häpeämättä.

Olen ajatellut sitä monta kertaa, ja haluan sanoa teille, että olen 
yrittänyt – siitä asti vielä entistä enemmän – pitää huolta tuosta 
nimestä. Niinpä haluan sanoa pojille ja tytöille, nuorille miehille ja 
naisille, kirkon nuorille ja koko maailmalle: Kunnioittakaa isiänne 
ja äitejänne. Kunnioittakaa nimiä, joita kannatte.” 28

Viimein vanhin Smith alkoi saada takaisin voimiaan, ja hän sel-
viytyi tästä koettelemuksesta tuntien uutta kiitollisuutta totuutta 
koskevasta todistuksestaan. Hän sanoi pyhille eräässä parantumis-
taan seuranneessa yleiskonferenssissa: ”Olen ollut kuoleman varjon 
laaksossa viime vuodet, niin lähellä toista puolta, että olen varma, 
että [ilman] taivaallisen Isämme erityistä siunausta en olisi voinut 

George a. Smith
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jäädä tänne. Mutta hetkeksikään se todistus, jolla taivaallinen Isä 
on minua siunannut, ei himmennyt. Mitä lähemmäs menin toista 
puolta, sitä vakuuttuneempi olin siitä, että evankeliumi on totta. 
Nyt kun henkeni on säästetty, riemuitsen saadessani todistaa, että 
tiedän evankeliumin olevan totta, ja kiitän koko sielustani taivaallista 
Isääni, että Hän on ilmoittanut sen minulle.” 29

Erilaiset fyysiset vaivat ja muut vastoinkäymiset kiusasivat edel-
leen tulevina vuosina vanhin Smithiä. Hän koki kenties suurimman 
koettelemuksensa vuosina 1932–1937, jolloin hänen vaimonsa Lucy 
kärsi niveltulehduksesta ja hermosärystä. Lucy oli suurissa tuskissa, 
ja vuoteen 1937 mennessä hän tarvitsi miltei jatkuvaa hoitoa. Sitten 
huhti kuussa 1937 hän sai sydänkohtauksen, joka oli viedä häneltä 
hengen ja jätti hänet entistäkin heikompaan kuntoon.

Vaikka vanhin Smith oli jatkuvasti huolissaan Lucysta, hän hoiti 
edelleen velvollisuuksiaan parhaansa mukaan. Marraskuun 5. päi-
vänä 1937 hän puhui erään ystävän hautajaisissa, ja kun hän istuutui 
puheensa jälkeen, joku ojensi hänelle viestin, jossa häntä pyydet-
tiin palaamaan heti kotiin. Hän kirjoitti myöhemmin päiväkirjaansa: 
”Lähdin kappelista heti, mutta rakas vaimoni oli vetänyt viimeisen 
henkäyksensä ennen kuin saavuin kotiin. Hän oli kuollut, kun minä 
olin puhumassa hautajaisissa. Suren tietenkin uskollista kumppania, 
ja tulen olemaan yksinäinen ilman häntä.”

Lucyn kuollessa hän ja George Albert olivat olleet naimisissa 
vähän yli 45 vuotta. Lucy oli kuollessaan 68-vuotias. Vaikka vanhin 
Smith kaipasi syvästi vaimoaan, hän tiesi, että ero oli vain väli-
aikainen, ja tämä tieto toi hänelle voimaa. ”Vaikka perheeni on 
hyvin murheellinen”, hän kirjoitti, ”meitä lohduttaa varmuus siitä, 
että saamme olla jälleen äidin kanssa, jos pysymme uskollisina. 
Hän on ollut uskollinen, avulias, huomaavainen vaimo ja äiti. Hän 
on kärsinyt kuusi vuotta tavalla jos toisellakin, ja olen varma siitä, 
että hän on onnellinen siellä äitinsä ja muiden rakkaiden kanssa. 
– – Herra on mitä ystävällisin ja on vienyt pois kaiken kuoleman 
tunnun, mistä olen tavattoman kiitollinen.” 30

Euroopan lähetyskentän johtaja

Vuonna 1919 presidentti Heber J. Grant, joka oli vähän aiemmin 
hyväksytty kirkon presidentiksi, kutsui vanhin Smithin johtamaan 
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Euroopan lähetyskenttää. Yleiskonferenssipuheessa vain päiviä 
ennen lähtöään vanhin Smith sanoi:

”Haluaisin sanoa teille, veljeni ja sisareni, että pidän kunniana – 
ei, vaan enemmän kuin kunniana, pidän erittäin suurena siunauk-
sena – sitä, että Herra on parantanut minut heikosta tilasta, jossa 
olin vähän aikaa sitten, palauttaen minut sellaiseen terveydentilaan, 
että johtavat veljet ovat tunteneet, että minun on mahdollista täyttää 
lähetystyötehtävä vieraassa maassa. – –

Ensi keskiviikkona odotan matkustavani junalla rannikolle ja sit-
ten valtameren yli kentälle, jonne minut on kutsuttu. Kiitos Jumalalle 
tilaisuudesta lähteä. Olen kiitollinen siitä, että tieto tästä totuudesta 
on tullut sieluuni.” 31

Tuohon aikaan Eurooppa vielä toipui ensimmäisestä maailman-
sodasta, joka oli päättynyt vain muutamaa kuukautta aiemmin. 
Sodan johdosta lähetyssaarnaajien lukumäärä Euroopassa oli hyvin 
alhainen, ja yksi vanhin Smithin tehtävistä oli lisätä tuota lukumää-
rää. Vaikea taloudellinen tilanne sodanjälkeisessä Euroopassa teki 
hallituksista kuitenkin haluttomia myöntämään tarvittavia viisumeita. 
Tilannetta pahensi vielä se, että myöhempien aikojen pyhistä oli 
yhä vallalla paljon väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja. Kirkon kuvaa 
parantaakseen vanhin Smith tapasi lukuisia valtiovaltojen edustajia 
ja muita merkkihenkilöitä. Selittäessään lähetyssaarnaajien tarkoi-
tusta Euroopassa ja kaikkialla maailmassa hän sanoi usein: ”Pitäkää 
kaikki hyvä, mitä teillä on, pitäkää kaikki, mitä Jumala on teille anta-
nut ja mikä rikastuttaa elämäänne, ja antakaa meidän sitten kertoa 
teille jotakin, joka lisää onneanne ja tekee teistä tyytyväisempiä.” 32 
Yhden hänen alaisuudessaan palvelleen lähetyssaarnaajan mukaan 
”taitavalla, ystävällisellä tavallaan hän voitti heidän kunnioituksensa 
ja ystävyytensä ja varmisti lähetyssaarnaajia koskevia myönnytyksiä, 
jotka aiemmin oli evätty” 33.

Kun vanhin Smithin palveluaika vuonna 1921 päättyi, hän oli 
onnistunut lisäämään Euroopassa palvelevien lähetyssaarnaajien 
määrää ja muuttamaan joitakin myöhempien aikojen pyhiä koskevia 
väärinkäsityksiä. Hän oli myös saanut kirkolle ystäviä, ja hän piti 
heihin yhteyttä kirjeitse monina tulevina vuosina.
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Kirkon historiallisten paikkojen suojelu

Vanhin Smithille oli mieluisaa kertoa muille kirkosta ja suurista 
tapahtumista sen historiassa. Koko palvelutyönsä ajan hän teki pal-
jon työtä suojellakseen tuota historiaa pystyttämällä muistomerkkejä 
ja merkitsemällä muuten kiinnostavia paikkoja kirkon historiassa. 
Yksi hänen työtovereistaan kirjoittikin: ”Hän on uskonut, että kiin-
nittämällä nuoremman sukupolven huomion heidän edeltäjiensä 
saavutuksiin hän tekisi tärkeän palveluksen.” 34

Nuorena apostolina hän kävi Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa 
ja neuvotteli kirkon nimissä Joseph Smith vanhemman maatilan 
ostamisen. Ollessaan New Yorkissa hän kävi myös Pliny Sexton 
-nimisen miehen luona, joka omisti Kumorankukkulan, paikan, josta 
Joseph Smith sai kultalevyt. Herra Sexton oli haluton myymään 
maata kirkolle, mutta hänestä ja vanhin Smithistä tuli siitä huolimatta 
ystävät. Osittain sen ansiosta, että vanhin Smith piti yllä hyvää suh-
detta herra Sextoniin, kirkko sai viimein hankittua alueen ja vihittyä 
siellä muistomerkin.

Vuonna 1930, jolloin kirkon perustamisesta oli kulunut sata vuotta, 
vanhin Smith auttoi perustamaan Utahin pioneerireittien ja maamerk-
kien yhdistyksen, ja hänet valittiin sen ensimmäiseksi puheenjoh-
tajaksi. Seuraavien 20 vuoden aikana tämä järjestö pystytti yli 100 
muistomerkkiä ja maamerkkiä, joista monet ovat muistona pioneerien 
vaelluksesta Suolajärven laaksoon. Vanhin Smith oli johtavana virkai-
lijana useimmissa näiden muistomerkkien vihkimistilaisuuksissa.35

Selittäessään kirkon kiinnostusta historiallisiin paikkoihin hän kir-
joitti: ”On ollut tapana pystyttää muistomerkkejä ihmisille, että hei-
dän muistonsa voisi säilyä. Myös suuret tapahtumat ovat juurtuneet 
pysyvästi kansan mieleen muistomerkkejä pystyttämällä. – – On 
monia kiinnostavia paikkoja, jotka ovat unohtumassa, ja ihmisistä on 
tuntunut, että on suotavaa merkitä ne jollakin konkreettisella tavalla, 
niin että jälkeen tulevien huomio kiinnittyy tärkeisiin tapahtumiin.” 36

Yhtenä niistä, joiden isoisä oli kävellyt Utahiin pioneerien kanssa, 
vanhin Smith tunsi syvää kunnioitusta noita varhaisia kirkon jäseniä 
kohtaan, jotka olivat uhranneet niin paljon uskonsa vuoksi. Eräässä 
puheessa Apuyhdistykselle hän kertoi seuraavan kokemuksen, 
jonka hän sai jäljittäessään käsikärrypioneerien reittiä:
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”Tulimme siihen osaan reittiä, jossa Martinin käsikärrykomppania 
oli menettänyt niin monta ihmishenkeä. Löysimme – niin tarkoin 
kuin pystyimme määrittelemään – paikan, jonne he olivat leiriy-
tyneet. Ne, jotka olivat tuon ryhmän jälkeläisiä, olivat siellä autta-
massa maamerkin pystyttämisessä. Sitten tulimme Rock Creekille, 
jonne olimme vuotta aiemmin pystyttäneet väliaikaisen maamerkin. 
Tuohon aikaan vuodesta kaikkialla kasvoi kauniita villikukkia, vil-
lejä kurjenmiekkoja oli runsaasti, ja seurueen jäsenet keräsivät näitä 
kukkia ja laskivat ne hellästi kiviröykkiölle, joka sinne oli koottu 
vuotta aiemmin. – – Täällä yhteen hautaan oli haudattu 15 tämän 
kirkon jäsentä, jotka olivat kuolleet nälkään ja kylmyyteen.

Tiedätte, että on hetkiä ja paikkoja, jolloin ja joissa tunnumme 
pääsevämme lähemmäksi taivaallista Isää. Kun istuimme leiritu-
len äärellä siinä pienessä Rock Creekin laaksossa, jossa Willien 
käsikärrykomppaniaa oli kohdannut tuho – me, jotka olimme nii-
den pioneerien jälkeläisiä, jotka olivat ylittäneet tasangot kesän 

muistomerkki Kumorankukkulalla, missä enkeli 
moroni antoi kultalevyt Joseph Smithille.



XXXI

G E o r G E  a l b E r t  S m i t h i n  E l ä m ä  J a  Pa l V E l u t y ö

kuumuudessa ja talven kylmyydessä – kerroimme esivanhem-
piemme kokemuksista. – – Se oli ihana tilaisuus. Historiaa toistettiin 
meidän hyödyksemme.

– – Minusta tuntui, että nautimme niiden ihmisten läsnäolosta, 
jotka olivat antaneet kaikkensa, jotta me voisimme saada evankeliu-
min siunaukset. Tunsimme kokevamme Herran läsnäolon.

Kun kävelimme pois vuodatettuamme kyyneliä – sillä epäi-
len, ettei siinä 30–40 hengen ryhmässä ollut kuivaa silmää – tuon 
pienen kokoontumisemme aikaansaama vaikutus oli koskettanut 
sydäntämme, ja yksi hyvistä sisarista tarttui minua käsipuolesta ja 
sanoi: ’Veli Smith, minä aion olla tästä lähtien parempi nainen.’ 
Tämä nainen – – on mitä erinomaisin nainen, mutta uskon, että 
häntä kosketti – kuten luultavasti useimpia meistä – se tosiasia, 
että jossakin mielessä meistä tuntui, ettemme olleet yltäneet niihin 
ihanteisiin, joiden olisi pitänyt olla sielussamme. Tänne haudatut 
ihmiset eivät olleet antaneet vain päiviä elämästään vaan myös itse 
elämänsä todisteena uskostaan tämän työn jumalallisuuteen. – –

Jos tämän järjestön [Apuyhdistys] jäsenet ovat yhtä uskollisia 
kuin ne, jotka makaavat haudattuina tasangoilla ja jotka kohtasivat 
ongelmansa uskoen Herraan, teille karttuu yhä uusia saavutuksia ja 
rakastavan Isän mielisuosio virtaa teille ja läheisillenne.” 37

Kirkon presidentti, 1945–1951

Varhain aamulla 15. toukokuuta 1945, kun vanhin Smith oli juna-
matkalla Yhdysvaltain itäosissa, rautatievirkailija herätti hänet seu-
raavalla viestillä: presidentti Heber J. Grant, joka oli tuolloin kirkon 
presidentti, oli kuollut. Vanhin Smith vaihtoi junaa mahdollisimman 
pian ja palasi Salt Lake Cityyn. Vain muutamaa päivää myöhem-
min George Albert Smith, joka oli tuolloin kahdentoista apostolin 
koorumin virkaiältään vanhin jäsen, erotettiin Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdeksanneksi presidentiksi.

Ensimmäisessä yleiskonferenssipuheessaan kirkon presidenttinä 
hän sanoi pyhille, jotka olivat juuri antaneet hänelle tukensa: ”Mah-
taakohan kukaan muu täällä tuntea itseään yhtä heikoksi ja nöyräksi 
kuin mies, joka seisoo edessänne?” 38 Hän ilmaisi samankaltaisia 
tunteita perheensä jäsenille: ”En ole halunnut tätä asemaa. En ole 
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Presidentti Smith ja hänen neuvonantajansa J. reuben 
Clark jr. (vasemmalla) ja david o. mcKay (oikealla)

tuntenut olevani sen veroinen. Mutta se on tullut minulle, ja täytän 
sen parhaan kykyni mukaan. Haluan teidän kaikkien tietävän, että 
mitä sitten teettekin kirkossa [koti]opetuksesta vaarnan johtamiseen, 
niin jos teette sen parhaan kykynne mukaan, asemanne on aivan 
yhtä tärkeä kuin minun.” 39

Oli monia, joista tuntui, että presidentti Smithin kyvyt olivat ainut-
laatuisen sopivia tähän tehtävään. Yksi johtavista auktoriteeteista 
ilmaisi tämän luottamuksen pian sen jälkeen kun presidentti Smith 
oli hyväksytty tehtävään: ”Usein on sanottu, että Herra on nostatta-
nut määrätyn miehen suorittamaan määrättyä tehtävää. – – Minun 
asiani ei ole sanoa, mikä tehtävä presidentti George Albert Smithillä 
on edessään. Mutta sen kuitenkin tiedän, että tänä maailmanhisto-
rian aikana veljien keskinäistä rakkautta tarvitaan enemmän kuin 
milloinkaan ennen. Edelleen tiedän, ettei tuttavapiirissäni ole toista 
miestä, joka rakastaisi ihmiskuntaa kokonaisuutena ja yksilöinä 
syvällisemmin kuin presidentti George Albert Smith.” 40
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hädänalaisten auttaminen toisen  
maailmansodan jälkimainingeissa

Toinen maailmansota päättyi vain kuukausia sen jälkeen kun 
George Albert Smithistä oli tullut kirkon presidentti. Sota oli jättänyt 
tuhansia ihmisiä kodittomiksi ja puutteenalaisiksi Euroopassa, ja pre-
sidentti Smith sai nopeasti liikkeelle kirkon huoltotyöresurssit anta-
maan apua. Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi myöhemmin tästä 
ponnistuksesta: ”Olin niiden joukossa, jotka työskentelivät iltaisin 
huoltotyöaukiolla täällä Salt Lake Cityssä lastaamassa tarvikkeita rau-
tatievaunuihin, joilla ruoka kuljetettiin satamaan rahdattavaksi edel-
leen meren yli. Sveitsin temppelin vihkimisen aikaan [vuonna 1955], 
kun monet Saksan pyhistä tulivat temppeliin, kuulin joidenkuiden 
kyynelsilmin kiittävän ruoasta, joka oli pelastanut heidän henkensä.” 41

Presidentti Smith tiesi myös, että maailman kansojen keskuudessa 
oli suuria hengellisiä tarpeita niin tuhoisan sodan jälkimainingeissa. 
Siihen vastatakseen hän ryhtyi järjestämään uudelleen lähetyskent-
tiä maihin, joissa sota oli keskeyttänyt lähetystyön, ja hän kannusti 
pyhiä elämään rauhan evankeliumin mukaan henkilökohtaisessa 
elämässään. ”Paras osoitus kiitollisuudesta tänä aikana”, hän sanoi 
vähän sodan päättymisen jälkeen, ”on tehdä kaikki voitavamme 
tuodaksemme iloa tähän surulliseen maailmaan, sillä me olemme 
kaikki Isämme lapsia, ja meillä kaikilla on velvoite tehdä tästä maa-
ilmasta onnellisempi paikka siksi, että olemme eläneet siinä.

Osoittakaamme ystävällisyyttä ja huomaavaisuutta kaikille, jotka 
sitä tarvitsevat, unohtamatta niitä, jotka ovat jääneet yksin. Ja iloi-
tessamme rauhasta älkäämme unohtako niitä, jotka ovat antaneet 
rakkaansa osana rauhan hintaa. – –

Rukoilen, että ihmiset kääntyisivät Jumalan puoleen ja olisivat kuu-
liaisia Hänen teilleen ja pelastaisivat siten maailman enemmältä kon-
fliktilta ja hävitykseltä. Rukoilen, että rauha, joka tulee vain taivaal-
liselta Isältämme, asuisi kaikkien surevien sydämessä ja kodissa.” 42

yhä useampia tilaisuuksia viedä evankeliumia eteenpäin

Presidentti Smith jatkoi evankeliumin viemistä eteenpäin muille 
joka tilanteessa, ja nämä tilaisuudet lisääntyivät hänen uuden ase-
mansa myötä. Toukokuussa 1946 presidentti Smithistä tuli ensim-
mäinen kirkon presidentti, joka kävi pyhien luona Meksikossa. 
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Kirkon jäsenten kanssa pidettyjen kokousten ja suuressa konferens-
sissa puhumisen lisäksi presidentti Smith kävi myös tapaamassa 
Meksikon korkea-arvoisia viranhaltijoita ja puhui heille palaute-
tusta evankeliumista. Tapaamisessa Meksikon presidentti Manuel 
Camachon kanssa presidentti Smith ja hänen seurueensa selittivät: 
”Tuomme teille ja kansallenne erityistä sanomaa. Olemme täällä 
kertoaksemme teille esivanhemmistanne ja Jeesuksen Kristuksen 
palautetusta evankeliumista. – – Meillä on kirja, joka – – kertoo 
eräästä suuresta profeetasta. Hän lähti perheensä ja muiden kanssa 
Jerusalemista 600 vuotta ennen Kristusta ja tuli – – tähän suureen 
Amerikan maahan, jonka he tunsivat lupauksen maana – maana, 
joka on kaikkia muita maita oivallisempi. Tämä Mormonin kirja 
kertoo myös Jeesuksen Kristuksen käynnistä tällä mantereella ja 
siitä, että Hän järjesti kirkkonsa ja valitsi kaksitoista opetuslastaan.”

Presidentti Camacho, joka ilmaisi kunnioituksensa ja ihailunsa 
maassaan asuvia myöhempien aikojen pyhiä kohtaan, kiinnostui 
tavattomasti Mormonin kirjasta ja kysyi: ”Olisiko minun mahdollista 
saada Mormonin kirja itselleni? En ole koskaan aiemmin kuullut 
siitä.” Silloin presidentti Smith antoi hänelle nahkakantisen espan-
jankielisen Mormonin kirjan, jonka sisäkannessa oli lueteltu erityi-
sen kiinnostavia kohtia. Presidentti Camacho sanoi: ”Minä luen koko 
kirjan, sillä tämä on hyvin kiinnostavaa minulle ja kansalleni.” 43

Pioneerien saapumisen satavuotisjuhla

Yksi kohokohdista George Albert Smithin kuusivuotisella virka-
kaudella kirkon presidenttinä oli vuonna 1947, kun kirkko vietti 
pioneerien Suolajärven laaksoon saapumisen satavuotisjuhlaa. Pre-
sidentti Smith valvoi juhlaa, joka herätti valtakunnallista huomiota 
ja huipentui Tämä on se paikka -muistomerkin vihkimiseen Salt 
Lake Cityssä, lähellä paikkaa, jossa pioneerit ensimmäisinä saapuivat 
laaksoon. Vuodesta 1930 lähtien presidentti Smith oli ollut mukana 
suunnittelemassa muistomerkkiä, jolla kunnioitettaisiin pioneerien 
saavutuksia ja uskoa. Hän halusi kuitenkin varmistaa, että muisto-
merkillä kunnioitettaisiin myös sen aikakauden varhaisia tutkimus-
matkailijoita, muiden uskontokuntien lähetyssaarnaajia ja tärkeitä 
Amerikan alkuperäiskansojen johtohenkilöitä.
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Tämä on se paikka -muistomerkin vihkimistilaisuudessa 
George Q. Morris, silloinen Itäisten osavaltioiden lähetyskentän joh-
taja, pani merkille hyväntahdon ilmapiirin, jonka hän katsoi presi-
dentti Smithin ponnistusten ansioksi: ”Presidentti Smithin vaikutus 
veljeyteen ja suvaitsevuuteen heijastui vihkimistilaisuudessa. – – 
Itse muistomerkkiin oli veistetty – niin pitkälle kuin oli mahdollista 
veistää yksittäisiä muotokuvia – miehiä, jotka etnisestä taustasta tai 
uskonnosta riippumatta olivat tehneet historiaa läntisellä vuoristo-
seudulla ennen mormonipioneereja. Kun vihkimistilaisuuden ohjel-
maa valmisteltiin, presidentti Smith halusi, että edustettuina olisivat 
kaikki tärkeimmät uskonnolliset ryhmät osavaltion, piirikunnan ja 
kaupungin virkailijoiden ohella. Pääpuhujina olivat eräs katolinen 
pappi, eräs protestanttipiispa, eräs juutalainen rabbi sekä Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon edustajia. Eräs 
idästä tullut vieras huomautti ohjelman jälkeen seuraavaa: ’Olen 
kokenut tänään uudelleen kasteen, hengellisen kasteen. Se, mitä 

Presidentti Smith vihki vuonna 1947 tämä on se paikka -muistomerkin, 
jolla kunnioitetaan muistoa pioneerien saapumisesta Suolajärven laaksoon.
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olen nähnyt, ei olisi voinut tapahtua missään muualla maailmassa. 
Tänään ilmennyt suvaitsevuuden ilmapiiri oli suurenmoinen.” 44

Vaikka 18-metrinen muistomerkki oli vaikuttava, presidentti Smith 
opetti, että paras tapa kunnioittaa pioneereja oli noudattaa heidän 
esimerkkiään uskosta ja omistautumisesta. Muistomerkin vihkimis-
rukouksessa hän sanoi: ”Isämme, joka olet taivaassa, – – seisomme 
edessäsi tänä aamuna tällä hiljaisella kukkulalla ja katsomme suurta 
muistomerkkiä, joka on pystytetty poikiesi ja tyttäriesi ja heidän omis-
tautumisensa kunniaksi. – – Me rukoilemme, että meitä siunattaisiin 
samalla hengellä, joka oli luonteenomaista noille uskollisille, jotka 
uskoivat Sinuun ja rakkaaseen Poikaasi ja jotka tulivat tähän laak-
soon, koska he halusivat elää täällä ja palvella Sinua. Rukoilemme, 
että palvelemisen ja kiitollisuuden henki pysyisi sydämessämme.” 45

Elämän pohdiskelua 80-vuotiaana

Ikääntymisestään huolimatta presidentti Smith suoriutui presidentti-
kautensa tehtävistä enimmäkseen ilman fyysisiä vaivoja, jotka olivat 
rajoittaneet häntä aiemmin. Artikkelissa, joka julkaistiin huhtikuussa 
1950, 80-vuotispäivänsä lähestyessä, presidentti Smith muisteli elä-
määnsä ja huomautti, kuinka Jumala oli tukenut ja siunannut häntä:

”Näiden 80 vuoden aikana olen matkustanut yli miljoona kilomet-
riä maailmassa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin hyväksi. Olen 
ollut monilla seuduilla ja monissa maissa ja monien kansakuntien 
keskuudessa, ja lapsuudestani asti ihmiset ovat olleet minulle ystä-
vällisiä ja avuliaita, niin kirkon jäsenet kuin kirkkoon kuulumat-
tomatkin. Minne sitten olenkin mennyt, olen löytänyt jalomielisiä 
miehiä ja naisia. – –

Kun ajattelen sitä, miten näin heikko ja raihnainen ihminen kuin 
minä on kutsuttu olemaan tämän suuren kirkon johtaja, tajuan, 
kuinka paljon tarvitsen apua. Kiitollisena tunnustan taivaallisen 
Isäni avun ja sen rohkaisun ja toveruuden, jota olen saanut elämäni 
aikana monilta parhaista miehistä ja naisista, mitä maan päältä löy-
tyy niin kotimaassa kuin ulkomailla.”

Hän jatkoi ilmaisemalla rakkautensa niitä ihmisiä kohtaan, joita 
hän oli palvellut niin monen vuoden ajan:
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”On todella siunattu asia olla tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, 
ja käytän tätä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni teitä kaikkia koko sie-
lustani ystävällisyydestänne minua kohtaan, ja käytän myös tätä tilai-
suutta sanoakseni kaikille teille: Ette koskaan saa tietää, kuinka paljon 
rakastan teitä. En pysty ilmaisemaan sitä sanoin. Ja haluan tuntea sillä 
tavoin taivaallisen Isäni jokaista poikaa ja jokaista tytärtä kohtaan.

Olen elänyt pitkän aikaa verrattuna ihmisiin keskimäärin, ja 
minulla on ollut onnellinen elämä. Ei kulu monta vuotta tapahtumien 
luonnollisessa kulussa, kun kutsu toiselle puolen tavoittaa minut. 
Valmistaudun siihen aikaan miellyttävän odotuksen vallassa. Ja vie-
tettyäni kuolevaisuudessa 80 vuotta, matkustettuani monissa osin 
maailmaa, oltuani tekemisissä monien hienojen ja hyvien miesten ja 
naisten kanssa todistan teille, että tiedän paremmin tänään kuin kos-
kaan olen tiennyt, että Jumala elää, että Jeesus on Kristus, että Joseph 
Smith oli elävän Jumalan profeetta ja että kirkko, jonka hän perusti 
taivaallisen Isämme ohjauksessa – Myöhempien Aikojen Pyhien Jee-
suksen Kristuksen Kirkko – – toimii saman pappeuden voimalla ja 
valtuudella, jonka Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat Joseph Smi-
thille ja Oliver Cowderylle. Tiedän tämän yhtä varmasti kuin tiedän 
eläväni, ja ymmärrän, että tämän todistuksen lausuminen teille on 
hyvin vakava asia ja että taivaallinen Isäni pitää minua vastuussa 
tästä ja kaikista muista asioista, jotka olen opettanut Hänen nimes-
sään. – – Tuntien koko sydämestäni rakkautta ja ystävyyttä kaikkia 
kohtaan todistan tästä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” 46

Vuotta myöhemmin, 81-vuotissyntymäpäivänään 4. huhtikuuta 
1951, George Albert Smith siirtyi kotonaan rauhallisesti verhon toi-
selle puolen poikansa ja tyttäriensä ollessa läsnä.

Yksinkertaisia, rakastavia palvelutekoja

George Albert Smith sai aikaan paljon 81 elinvuotensa aikana – 
kirkossa, yhteisössään ja kautta maailman. Mutta ne, jotka tunsivat 
hänet henkilökohtaisesti, muistivat hänet parhaiten hänen monista 
yksinkertaisista, nöyristä ystävällisyyden ja rakkauden osoituksis-
taan. Presidentti David O. McKay, joka toimitti siunauksen presi-
dentti Smithin hautajaisissa, sanoi hänestä: ”Hän oli todellakin jalo 
sielu, onnellisimmillaan silloin kun teki muita onnellisiksi.” 47
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Presidentti Smith toimistossaan

Vanhin John A. Widtsoe, kahdentoista apostolin koorumin jäsen, 
muisteli kokemusta, jonka hän sai yrittäessään ratkaista erästä tär-
keää, vaikeaa asiaa:

”Istuin toimistossani hyvin väsyneenä päivän työstä. – – Olin 
uupunut. Juuri silloin kuului ovelta koputus, ja sisään astui George 
Albert Smith. Hän sanoi: ’Olen menossa kotiin työpäiväni päätyttyä. 
Ajattelin sinua ja ongelmia, joita sinun odotetaan ratkaisevan. Tulin 
lohduttamaan ja siunaamaan sinua.’

Sellainen oli George Albert Smith. – – En koskaan unohda sitä. 
Keskustelimme yhdessä hetkisen. Erosimme. Hän lähti kotiin. Sydä-
meni oli ylentynyt. En ollut enää uupunut.

Katsokaas, rakkaus – – on muutakin kuin sana tai sisäinen tunne. 
Todellinen rakkaus täytyy toteuttaa toimintana. Siinä tilanteessa pre-
sidentti Smith teki niin. Hän antoi omasta ajastaan, omasta voimas-
taan minulle.” 48

Vanhin Matthew Cowley, myös kahdentoista koorumin jäsen ja pre-
sidentti Smithin läheinen ystävä, ylisti häntä hautajaisissa tällä tavoin:
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”Jokainen ahdistunut, jokainen sairauden tai muun vastoinkäy-
misen vaivaama, joka sai kokea tämän Jumalan pojan läsnäolon, 
sai hänestä hyveellisyyttä ja voimaa. Hänen seurassaan parani, ellei 
fyysisesti niin totisesti hengellisesti. – –

Jumala vetää puoleensa jumalisia, ja olen varma, että lyhin matka, 
mitä tämä Jumalan mies on koskaan taivaltanut kaikilla matkoil-
laan, on ollut matka, jolle hän on juuri lähtenyt. Jumala on rakkaus. 
George Albert Smith on rakkaus. Hän on jumalinen. Jumala on 
ottanut hänet luokseen.

– – Emme kykene osoittamaan kunnioitusta tällaiselle elämälle 
sanoin. Ne eivät riitä. On vain yksi tapa osoittaa kunnioitusta hänen 
hyveellisyydelleen, hänen luonteensa hienoudelle, hänen rakkautensa 
suurenmoisille ominaisuuksille, ja se on osoittaa se teoillamme. – –

Olkaamme kaikki hiukan anteeksiantavaisempia, hiukan hellem-
piä suhteissamme toisiimme, hiukan huomaavaisempia toisiamme 
kohtaan, hiukan jalomielisempiä toistemme tunteille.” 49

George Albert Smithin hautakivessä on seuraava kirjoitus. Se 
on sopiva yhteenveto hänen rakastavan palvelemisen täyttämästä 
elämästään:

”Hän ymmärsi Kristuksen opetukset ja levitti niitä ja osasi poikkeuk-
sellisen hyvin panna ne täytäntöön. Hän oli ystävällinen, kärsivällinen, 
viisas, suvaitsevainen ja ymmärtäväinen. Hän kulki ympäri maata teh-
den hyvää. Hän rakasti Utahia ja Amerikkaa, mutta ei ollut nurkkakun-
tainen. Hän uskoi varauksetta rakkauden tarpeellisuuteen ja voimaan. 
Hän rakasti rajattomasti kirkkoaan ja perhettään ja palveli niitä pala-
vasti. Siltikään hänen rakkautensa ei ollut rajallista, vaan käsitti kaikki 
ihmiset etnisestä taustasta, uskonnosta tai asemasta riippumatta. Heille 
ja heistä hän sanoi usein: ’Me olemme kaikki Isämme lapsia.’”
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Eläkäämme sen mukaan 
mihin uskomme

Uskontomme täytyy näkyä 
jokapäiväisessä elämässämme.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Ollessaan 34-vuotias George Albert Smith teki luettelon päätök-
sistä, joita hän kutsui henkilökohtaiseksi uskontunnustuksekseen 
– 11 ihanteesta, joiden mukaan hän sitoutui elämään:

”Tahdon olla yksinäisten ystävä ja iloita köyhien auttamisesta.

Tahdon käydä katsomassa sairaita ja ahdistettuja ja saada heissä 
viriämään halun parantumiseen tarvittavaan uskoon.

Tahdon opettaa totuutta koko ihmiskunnan ymmärrykseksi ja 
siunaukseksi.

Tahdon etsiä poisharhanneita ja yrittää voittaa heidät takaisin 
vanhurskaaseen ja onnelliseen elämään.

En halua pakottaa ihmisiä elämään ihanteideni mukaan, vaan 
pikemminkin koetan rakastamalla saada heidät tekemään sitä, mikä 
on oikein.

Haluan elää kansan keskuudessa ja auttaa sitä ratkaisemaan pul-
miansa, jotta sen maanpäällinen elämä olisi onnellista.

Haluan välttää korkeiden asemien tuomaa julkisuutta ja olla piit-
taamatta ajattelemattomien ystävien imartelusta.

En tahdo tietoisesti haavoittaa kenenkään tunteita, en edes sel-
laisen, joka on ehkä tehnyt minulle vääryyttä, vaan yritän tehdä 
hänelle hyvää ja saada hänestä ystävän.

Tahdon voittaa taipumuksen itsekkyyteen ja kateuteen ja iloita 
kaikkien taivaallisen Isäni lasten menestyksestä.
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En halua olla yhdenkään elävän sielun vihollinen.

Tietäen, että ihmiskunnan Lunastaja on tarjonnut maailmalle 
ainoan suunnitelman, joka todella kehittää meitä ja tekee meistä 
onnellisia täällä ja tämän jälkeen, tunnen, että sekä velvollisuuteni 
että siunattu etuoikeuteni on levittää tätä totuutta.” 1 (Katso ehdotus 
1 sivulla 9.)

Ne, jotka tunsivat presidentti Smithin, vakuuttivat, että hän todella 
eli uskontunnustuksensa mukaan. Ezra Taft Benson, joka oli tuol-
loin kahdentoista apostolin koorumin jäsen, kertoi erään kokemuk-
sen, jossa presidentti Smith oli uskollinen päätökselleen ”käydä 
katsomassa sairaita ja ahdistettuja ja saada heissä viriämään halun 
parantumiseen tarvittavaan uskoon”:

”En lakkaa koskaan olemasta kiitollinen hänen vierailuistaan 
kodissamme palvellessani [poissa kotoa] vähäisenä lähetyssaarnaa-
jana – –. Erityisen kiitollinen olen hänen käynnistään eräänä yö-
sydännä, kun pikkuisemme makasi kuoleman porteilla. Ilmoitta-
matta mitään etukäteen presidentti Smith löysi aikaa tulla tuohon 
kotiin ja panna kätensä tuon pienokaisen päälle, joka oli äitinsä 
sylissä kuten oli ollut tuntikausia, luvaten hänen paranevan täysin. 
Sellainen oli presidentti Smith. Hänellä oli aina aikaa auttaa erityi-
sesti sairaita – niitä, jotka häntä eniten tarvitsivat.” 2

Spencer W. Kimball pani merkille toisen tapauksen, jossa presi-
dentti Smithin toimet ilmensivät hänen sitoumustaan tehdä hyvää 
sellaiselle, joka oli ehkä tehnyt hänelle vääryyttä:

”[Presidentti Smithille] kerrottiin, että joku oli varastanut hänen 
kieseistään röijyn. Sen sijaan että olisi suuttunut, hän vastasi: ’Tietäi-
sinpä, kuka se oli, niin että voisimme antaa hänelle myös huovan, 
sillä hänellä on varmasti ollut kylmä, ja myös ruokaa, sillä hän on 
varmaan ollut nälkäinen.’” 3

Eräs toinen havainnoija kirjoitti George Albert Smithistä: ”Hänen 
uskontonsa ei ole oppia, jota pidetään hyllyssä pölyttymässä. Se 
ei ole teoriaa. Se merkitsee hänelle enemmän kuin kaunista suun-
nitelmaa, jota voi ihailla. Se on enemmän kuin elämänfilosofiaa. 
Hänen kaltaiselleen käytännön miehelle uskonto on asenne, jonka 
mukaan ihminen elää ja menettelee, olipa se vaikka vain sitä, että 
lausuu ystävällisen sanan tai antaa kupillisen kylmää vettä. Hänen 
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uskontonsa on tultava esiin teoissa. Sen on ulotuttava jokapäiväisen 
elämän yksityiskohtiin.” 4

Yksi hänen neuvonantajistaan ensimmäisessä presidenttikun-
nassa, presidentti J. Reuben Clark jr., tiivisti presidentti Smithin 
luonteen nuhteettomuuden näihin sanoihin: ”Hän oli yksi niistä 
harvoista ihmisistä, joiden voi sanoa eläneen siten kuin opetti.” 5

George Albert Smithin opetuksia

Meitä voidaan kutsua pyhiksi, kun olemme 
kuuliaisia evankeliumille – ei ainoastaan 

siksi, että olemme kirkon jäseniä.

Jumalan palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkossa on omistautunutta elämää, halua olla Hänen 
arvoisensa, jonka kuvaksi meidät on luotu ja joka on antanut meille 
kaiken – – mikä on arvokasta – Jeesuksen Kristuksen evankeliumin.6

Miten hienoa onkaan tuntea, että me kuulumme kirkkoon, joka 
koostuu tai jonka pitäisi koostua pyhistä. Ei riitä, että nimemme on 
aikakirjoissa. On tärkeää, että me elämme elämää, joka oikeuttaa 
kutsumaan meitä pyhiksi, ja jos teemme niin, olemme onnellisia. – –

Kun Jeesus Nasaretilainen tuli maailmaan ja alkoi saarnata valta-
kunnan evankeliumia, oli monia, etenkin omahyväisiä fariseuksia, 
jotka hylkäsivät Hänen sanomansa väittäen, että he olivat Abraha-
min jälkeläisiä, ja antaen ymmärtää, että heidän syntyperänsä pelas-
taisi heidät Jumalan valtakuntaan.

Vapahtaja ilmoitti heille, että jos he olisivat Abrahamin lapsia, 
he tekisivät Abrahamin tekoja. [Ks. Joh. 8:33–39.] Haluaisin sanoa 
myöhempien aikojen pyhille, että jos me olemme kelvollisia kutsut-
taviksi myöhempien aikojen pyhiksi, se johtuu siitä, että me elämme 
pyhien elämää, ja evankeliumin tarkoitus on tehdä meistä kelvollisia 
sillä tavoin. Maailma on joutunut sellaiseen tilaan ja vastustaja on 
pettänyt sitä niin kauan ja julistanut, ettei tarvita muuta kuin vain 
usko Jumalaan, että pelkään sen puolesta. Se on vain vastustajan 
huijaus.7 (Katso ehdotus 2 sivulla 9.)

Niin sanottu ”mormonismi” on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, 
ja näin ollen se on Jumalan voima ja tuo pelastuksen kaikille, jotka 
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siihen uskovat ja jotka noudattavat sen opetuksia. Eivät ne, jotka 
sanovat ”Herra, Herra”, nauti Hänen Henkensä kumppanuudesta, 
vaan ne, jotka tekevät Hänen tahtonsa [ks. Luuk. 6:46].8

Matteuksen evankeliumin 7. luvun jakeesta 24 lähtien sanotaan 
seuraavasti:

”Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on 
kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.

Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se 
ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.

Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, 
on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle.

Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sor-
tui, maan tasalle saakka.” [Matt. 7:24–27.]

Kuinka moni meistä Isän tahdon opittuaan toimii sen mukaan? 
Kuinka moni meistä laskee päivästä toiseen perustusta ja pystyttää 

”Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, 
on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.”
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rakennusta, joka vastaa Mestarimme arvoa ja mittaa? ”Niin, ihminen 
on Jumalan maja, nimittäin temppeli; ja mikä temppeli turmellaankin, 
sen temppelin Jumala hävittää” [OL 93:35]. Hän on antanut meille 
älyä ja viisautta enemmän kuin kanssaihmisillämme on. Myöhempien 
aikojen pyhille on annettu tieto kuolevaisuutta edeltävästä olemassa-
olosta, tieto, että me olemme täällä, koska me pysyimme uskollisina 
ensimmäisessä asemassamme, ja että meille on annettu mahdollisuus 
saada iankaikkinen elämä taivaallisen Isämme edessä, jos pysymme 
uskollisina toisessa asemassamme. Meitä ei tuomita siten kuin vel-
jemme ja sisaremme maailmassa tuomitaan, vaan niiden suurempien 
mahdollisuuksien mukaan, jotka haltuumme on annettu. Me tulemme 
olemaan niiden joukossa, jotka ovat saaneet Herran sanan, jotka ovat 
kuulleet Hänen puheensa, ja jos teemme niiden mukaan, me saamme 
iankaikkisen elämän, mutta jos emme tee, seuraa tuomio.9

Toimikaamme paremmin kuin olemme koskaan aikaisemmin toi-
mineet. Uudistakaamme päätöksemme olla todellisia myöhempien 
aikojen pyhiä eikä vain teeskennellä olevamme sellaisia. – – En 
tiedä ketään, joka ei voisi toimia vähän paremmin kuin tähän asti, 
jos hän päättää tehdä niin.10

Taivaallinen Isämme odottaa, että me valmistaudumme 
vastaanottamaan Hänen lupaamansa siunaukset 

ja elämme kelvollisina saamaan ne.

Olen avannut Matteuksen evankeliumin 22. luvun kohdalta ker-
tomuksen Vapahtajan opetuksesta, ja luen tämän nimenomaisen 
vertauksen:

”Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille:

’Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti 
häät pojalleen.

Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun 
saaneet eivät tahtoneet tulla. – –

Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki 
siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua.

Hän kysyi tältä: ’Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman hää-
vaatteita?’ Mies ei saanut sanaa suustaan.
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Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Sitokaa hänet käsistä ja 
jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään 
hampaita.

Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.’” [Ks. Matt. 22:1–3, 
11–14.] – –

Tässä oli mies, joka tuli hääjuhlaan, ja kun hetki koitti, kuningas 
tai isäntä näki, ettei miehellä ollut yllään hääpukua. Mies ei ollut 
ilmeisesti välittänyt sen tärkeydestä. Mies oli tullut sisään valmis-
tautumattomana odottaen voivansa osallistua. Hän oli tullut juhlaan 
– heidät kaikki oli pyydetty juhlaan, mutta otaksun, että heidän ole-
tettiin tietävän, että sisään pääsisivät vain ne, jotka olivat pukeutu-
neet asianmukaisesti, ja tämä mies hämmästyi, kun häneltä kysyttiin, 
miksi hän oli siellä sellaisessa asussa.

Maailma näyttää ajattelevan, että ihmiset voivat tulla milloin sitten 
ovatkin valmiita tulemaan. Isämme lapset eivät ymmärrä, että pitää 
tehdä joitakin valmisteluja. Vastustaja on pettänyt heitä niin, että on 
saanut heidät uskomaan, ettei mitään valmisteluja tarvita, että kaikki 
käy, mutta tässä sanomassa, jonka Vapahtaja antoi vertauksessa seu-
ralaisilleen, meille kerrotaan, että joitakin valmisteluja on tehtävä ja 
että ilman noita valmisteluja kenenkään ei sallita päästä osalliseksi 
taivaallisen Isämme kallisarvoisemmista lahjoista. Se koskee tämän 
kirkon jäseniä, jotka ajattelevat, että koska heidät on kutsuttu ja 
koska heidän nimensä näkyvät aikakirjassa kutsuttujen joukossa, 
heidän ei tarvitse tehdä mitään muuta. – – He ovat unohtaneet Her-
ran eivätkä valmistaudu hääjuhlaan, johon Hän on heidät kutsunut.

Taivaallinen Isämme haluaa, että me valmistaudumme hääjuhlaan, 
tai meitä ei päästetä sinne. Hän odottaa meidän tallettavan edelleen 
mieleemme totuutta ja levittävän tuota totuutta tilaisuuden tullen 
kaikkien Hänen lastensa keskuuteen. Se seikka, että nimemme on 
kirkon aikakirjoissa, ei ole mikään tae sille, että saamme paikkamme 
selestisessä valtakunnassa. Vain ne, jotka elävät kelvollisina olemaan 
tuon valtakunnan jäseniä, saavat paikkansa siellä.

Jos tämän maailman rauhattomuuden ja epävarmuuden keskellä 
on koskaan ollut aikaa, jolloin meidän tulee tutkia itseämme, ottaa 
selville, teemmekö me sitä, mitä Herra haluaisi meidän tekevän, 
niin se on tänään. Jos koskaan on ollut aikaa, jolloin meidän pitää 
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olla varmoja siitä, että me olemme iankaikkiseen elämään johtavalla 
polulla, se on nyt. Emme voi laistaa näitä tilaisuuksia. Jumala ei 
salli itseään pilkattavan. Kun Hän on tarjonnut meille lahjan, kun 
Hän on asettanut ulottuvillemme siunauksen, kun Hän on kutsunut 
meidät osallistumaan juhlaan, emmekä me välitä siitä, voimme olla 
varmoja, että tulemme kärsimään sitä tuskaa, jota kokevat ne, jotka 
kieltäytyvät Herran siunauksista, kun niitä tarjotaan.11

Emme voi elää maailman tavoin ja odottaa saavamme meille 
kuuluvaa paikkaa valtakunnassa. Herra sanoo meille Opin ja liitto-
jen ensimmäisessä luvussa pahuudesta puhuessaan, ettei Hän voi 
suvaita syntiä vähäisimmässäkään määrin [ks. OL 1:31]. Se on kovaa 
oppia, sillä jotkut meistä kirkossa ajattelevat, että voimme suhtautua 
kevyesti Herramme evankeliumiin ja iankaikkisen elämän perus-
asioihin ja saada silti haluamamme paikan. Se ei ole totta. Herra 
tulee olemaan armollinen, mutta Hän tulee olemaan oikeudenmu-
kainen, ja jos me haluamme jonkin siunauksen, on vain yksi tapa, 
jolla voimme saada sen, ja se on pitää käskyt, jotka oikeuttavat 
meidät saamaan sen siunauksen.12 (Ks. ehdotus 3 sivulla 9.)

Jos teemme kaiken sen, mitä meidän pitää, elämämme 
on todisteena uskostamme evankeliumiin.

Kuluneen vuoden aikana minulla on ollut etuoikeus tavata muu-
tamia kirkkoomme kuulumattomia miehiä, jotka asuvat tässä yhtei-
sössä [Salt Lake Cityssä], ja keskustella heidän kanssaan evankeliu-
mista. Yksi miehistä on asunut täällä 20 vuotta, elää moitteetonta 
elämää, on hyvä kansalainen ja erinomainen liikemies ja suhtautuu 
ystävällisesti jäseniimme. Hän kertoi minulle, että hän on asunut 
täällä 20 vuotta ja on tullut siihen tulokseen, että olemme yhtä hyviä 
kuin naapurimme, jotka kuuluvat muihin kirkkoihin. Hän ei nähnyt 
meissä mitään eroa.

Haluan sanoa teille, veljeni ja sisareni, etten ottanut sitä kohte-
liaisuutena. Jos Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei tee minusta 
parempaa ihmistä, niin en ole kehittynyt siten kuin minun pitäisi, 
ja jos naapurimme, jotka eivät ole tämän kirkon jäseniä, voivat elää 
keskuudessamme vuodesta toiseen näkemättä mitään todisteita siitä, 
mitä hyötyä Jumalan käskyjen pitämisestä elämässämme koituu, niin 
Israelissa tarvitaan uudistumista. – –



8

l u K u  1

Teettekö velvollisuutenne? Teemmekö me sitä työtä, jonka Herra 
on uskonut hoiviimme? Tunnemmeko me vastuun, joka meillä on? 
Vai ajelehdimmeko laiskasti virran mukana pitäen itsestään selvänä 
sitä, että meidät lunastetaan viimeisenä päivänä? 13

Meitä kutsutaan Jumalan omaksi kansaksi [ks. 1. Piet. 2:9] ehkäpä 
siksi, että me todella uskomme Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
miin. – –

Jos se, että olemme Jumalan omaa kansaa, tarkoittaisi myös sitä, että 
eläisimme jokaisesta sanasta, joka lähtee taivaallisen Isämme suusta 
[ks. OL 84:44], niin olisimme todellakin siunattua kansaa. Suureksi 
osaksi me elämmekin sen todistuksen mukaan, jonka Lunastajamme 
on meille antanut, ja toistaiseksi olemme siunattua kansaa, mutta 
meitä siunattaisiin vieläkin enemmän ja me menestyisimme vieläkin 
paremmin, jos saisimme itsemme tekemään koko velvollisuutemme.

Rukoilen, että se henki, joka saa meidät palvelemaan uskolli-
sesti, olisi kanssamme, että halu tehdä hyvää voittaisi kiusaukset, 

”Jos pyrimme kaikkialla tekemään hyvää isämme lapsille, niin 
– – riemuitsemme hyvästä, jota saamme täällä aikaan.”
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joita tiellemme asetetaan, ja että minne menemmekin, muut hyviä 
töitämme nähdessään joutuisivat ylistämään Isäämme, joka on tai-
vaassa [ks. Matt. 5:16].14

Tutkikaamme itseämme. Teemmekö niin paljon kuin meidän 
pitäisi? Ja ellemme tee, kääntäkäämme suuntamme ja toimikaamme 
paremmin. Jos teemme niin kuin meidän pitäisi, jos pyrimme kaik-
kialla tekemään hyvää Isämme lapsille, niin tuomme itsellemme 
kaikkitietävän Isän siunauksen ja riemuitsemme hyvästä, jota 
saamme täällä aikaan. – –

Olkaamme nöyriä ja täynnä rukousta eläen lähellä taivaallista 
Isäämme ja todistakaamme uskostamme Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumiin elämällä sen periaatteiden mukaan. Todistakaamme 
uskomme Jumalaan ja työhön, jonka Hän on antanut maailmalle, 
elämällä oikein ja johdonmukaisesti, sillä loppujen lopuksi se on 
vahvin todistus, minkä me kykenemme antamaan tämän työn totuu-
dellisuudesta.15 (Ks. ehdotus 4 sivuilla 9–10.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Kun käyt läpi presidentti Smithin uskontunnustusta (s. 1–2), 
ajattele joitakin ihanteita tai periaatteita, joita haluaisit nou-
dattaa omassa elämässäsi. Voit halutessasi kirjoittaa ne omaan 
päiväkirjaasi.

 2. Lue ensimmäiset neljä kokonaista kappaletta opetusten ensim-
mäisestä osiosta sivulta 3. Mitä tarkoittaa olla myöhempien 
aikojen pyhä? Mitä äiti tai isä voi tehdä opettaakseen lapsiaan 
elämään pyhän elämää?

 3. Kun luet osion, joka alkaa sivulta 5, ajattele sitä, kuinka vertaus 
hääjuhlasta saattaisi soveltua omaan elämääsi (ks. myös Matt. 
22:1–14). Mitä esimerkiksi luulet hääjuhlan tarkoittavan? Keitä 
kutsutut vieraat edustavat? Pohdi, mitä sinä voit tehdä valmis-
tautuaksesi hääjuhlaan (ks. s. 6).

 4. Lue opetuksien viimeinen kappale (s. 9) ja ajattele jotakuta 
tuntemaasi ihmistä, jolla on luja todistus evankeliumista. 
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Kuinka tuon henkilön elämä on todisteena hänen todistuk-
sestaan? Mieti, mitä voit tehdä antaaksesi todisteen omasta 
todistuksestasi.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 7:16–23; Jaak. 
1:22–25; 2:15–18; 1. Joh. 2:3–6; Moroni 7:3–5; OL 41:5

Opetusvihje:  ”Kirkko on tuottanut oppikirjoja ja muuta aineistoa 
avuksi pyhien kirjoitusten ja myöhempien aikojen profeettojen 
sanojen opettamiseen. Selitysteoksiin tai muihin lähdeaineistoihin 
ei ole juuri mitään tarvetta.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin – 
evankeliumin opettamisen lähdeteos, 2000, s. 52.)
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”Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi”

Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa on keskeistä 
rakkauden ja myötätunnon osoittaminen muille.

George Albert Smithin elämänvaiheita

George Albert Smith oli tunnettu kyvystään rakastaa muita. Pre-
sidentti J. Reuben Clark jr., joka oli yksi hänen neuvonantajistaan 
ensimmäisessä presidenttikunnassa, sanoi hänestä: ”Hänen todelli-
nen nimensä oli Rakkaus. – – Hän soi rakkauttaan jokaiselle, jonka 
tapasi. Hän soi rakkauttaan kaikille, joita ei tavannut.” 1

Presidentti Smithin rakkaus muita kohtaan kumpusi hänen vil-
pittömästä uskostaan siihen, että me kaikki olemme veljiä ja sisaria, 
saman taivaallisen Isän lapsia. Elämänsä lähestyessä loppuaan hän 
sanoi pyhille:

”Minulla ei ole vihollista, sikäli kuin tiedän, eikä maailmassa ole 
ketään, jota kohtaan tunnen vihamielisyyttä. Kaikki miehet ja kaikki 
naiset ovat Isäni lapsia, ja olen pyrkinyt elämäni aikana noudatta-
maan ihmiskunnan Lunastajan viisasta ohjetta – rakastaa lähimmäis-
täni niin kuin itseäni. – – Ette koskaan tule tietämään, kuinka paljon 
rakastan teitä. En pysty ilmaisemaan sitä sanoin. Ja haluan tuntea sillä 
tavoin taivaallisen Isäni jokaista poikaa ja jokaista tytärtä kohtaan.” 2

Presidentti Smith osoitti rakkautensa muita kohtaan lukematto-
milla laupeudenteoilla. Eräs tarkkailija huomautti: ”Presidentti Smi-
thille on tyypillistä nähdä ylimääräistä vaivaa ja lähteä itse lohdutta-
maan ja siunaamaan monia, jotka ovat sairaita, jotka ovat masentu-
neita ja joilla on syytä olla kiitollisia hänen iloisesta rohkaisustaan. Ei 
ole epätavallista nähdä häntä ennen työpäivää ja sen jälkeen kävele-
mässä sairaalan käytävillä, käymässä huoneessa toisensa jälkeen siu-
naamassa, rohkaisemassa ja piristämässä ilmaantumalla odottamatta 
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”Evankeliumi opettaa meitä osoittamaan laupeutta 
ja tuntemaan rakkautta kaikkia kohtaan.”



l u K u  2

13

noihin paikkoihin, joissa hänen lohduttava ja rohkaiseva läsnäolonsa 
otetaan hyvin kiitollisena vastaan. – – Hänelle on tyypillistä mennä 
minne tahansa, missä hän tuntee voivansa auttaa ja rohkaista.” 3

Presidentti Thomas S. Monson kertoi erityisen esimerkin siitä, 
kuinka presidentti Smith näki vaivaa osoittaakseen rakkautta ihmi-
selle, joka tarvitsi apua:

”Eräänä kylmänä talviaamuna katujen kunnossapitopartio [Salt 
Lake Cityssä] poisti suuria jääkimpaleita katuviemäreistä. Vakinaisen 
partion apuna oli tilapäisiä työntekijöitä, jotka tarvitsivat kipeästi 
työtä. Eräällä heistä oli yllään vain ohut villapaita, ja hän paleli 
kovasti. Hoikka mies, jolla oli hyvinhoidettu parta, pysähtyi par-
tion kohdalla ja kysyi työmieheltä: ’Tällaisena aamuna teillä pitäisi 
olla enemmän yllänne kuin tuo villapaita. Missä takkinne on?’ Mies 
vastasi, että hän ei omistanut takkia. Silloin häntä puhutellut mies 
riisui yltään oman takkinsa, ojensi sen miehelle ja sanoi: ’Saatte 
tämän takin. Se on paksua villaa ja pitää teidät lämpimänä. Minä 
olen työssä tuossa aivan vastapäätä.’ Tämä tapahtui South Temple 
-kadulla. Laupias samarialainen, joka käveli kirkon hallintorakennuk-
seen päivittäiseen työhönsä ilman takkiaan, oli Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti George Albert Smith. 
Hänen antelias ja epäitsekäs tekonsa kertoi hellästä sydämestä. Hän 
oli todellakin veljensä vartija.” 4 (Katso ehdotus 1 sivulla 18.)

George Albert Smithin opetuksia

Kaikki ihmiset ovat veljiämme ja sisariamme, 
taivaallisen Isämme lapsia.

Pidämme kaikkia miehiä veljinämme ja kaikkia naisia sisari-
namme. Me pidämme jokaista ihmistä tässä maailmassa Isämme lap-
sena ja me uskomme, että samoin kuin jokainen on Isämme kuva, 
jokaisella on myös jumalallisuuden kipinä, ja jos sitä kehitetään, se 
valmistaa meitä palaamaan Hänen luokseen. – –

Se on meidän ymmärryksemme olemassaolomme tarkoituk-
sesta maailmassa, ja se selittää kiinnostuksemme lähimmäisiimme. 
Monet ovat olettaneet, että me pysyttelemme omassa joukossamme, 
ja jotkut ovat ajatelleet, että olemme nurkkakuntaisia. Totuus on, 
että me pidämme jokaista tähän maailmaan syntyvää lasta Jumalan 
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poikana tai tyttärenä, veljenämme tai sisarenamme, ja koemme, 
ettei onnemme ole täysi taivaan valtakunnassa, ellemme nauti per-
heemme ja niiden ystäviemme ja tuttaviemme toveruudesta, joihin 
olemme tutustuneet ja joiden hyväksi annamme niin paljon ajas-
tamme maan päällä.5

Kun ajattelen sitä arvostusta ja kiintymystä, jota tunnen Isäni per-
hettä – ihmiskuntaa – kohtaan, muistan jotakin, mitä maanpääl-
linen isäni sanoi, ja olen luullakseni perinyt sen osaksi häneltä. 
Hän sanoi: ”En ole milloinkaan nähnyt Jumalan lasta niin syvällä 
katuojassa, etten olisi halunnut pysähtyä nostamaan häntä jaloilleen 
ja auttamaan taas alkuun.” Haluaisin sanoa, etten ole koskaan elä-
mässäni nähnyt yhtään Isäni lasta, jota en ole pitänyt veljenäni, ja 
että Jumala rakastaa jokaista lastaan.6

Miten onnellinen maailma olisikaan, jos ihmiset kaikkialla pitäi-
sivät kanssaihmisiään veljinä ja sisarina ja sen seurauksena rakastai-
sivat lähimmäistään niin kuin itseään.7 (Katso ehdotus 2 sivulla 18.)

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi opettaa 
meitä rakastamaan kaikkia Jumalan lapsia.

Evankeliumi opettaa meitä osoittamaan laupeutta ja tuntemaan 
rakkautta kaikkia kohtaan. Vapahtaja sanoi:

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 
mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.

Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” [Matt. 
22:37–40.]

Veljet ja sisaret, jos Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, sellaisena 
kuin se on teille tuotu, ei ole juurruttanut sydämeenne tuota rak-
kauden tunnetta lähimmäisiänne kohtaan, niin haluan sanoa, ettette 
ole nauttineet täysin siemauksin siitä suurenmoisesta lahjasta, joka 
saatiin maan päälle, kun tämä kirkko perustettiin.8 (Katso ehdotus 
3 sivulla 18.)

Työmme on rakkauden työtä. Palveleminen rikastaa elämäämme. 
– – Jos elämme siten kuin Jumala on tarkoittanut meidän elävän, 
jos palvelemme siten kuin Hän haluaa meidän palvelevan, niin 
jokaista elämämme päivää rikastuttaa Hänen Henkensä vaikutus, 
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rakkautemme lähimmäisiämme kohtaan lisääntyy ja sielumme avartuu, 
kunnes meistä tuntuu, että voisimme syleillä kaikkia Jumalan lapsia, 
koska haluamme siunata heitä ja auttaa heitä ymmärtämään totuuden.9

Meidän Kristuksen kirkon jäsenten tulisi pitää Hänen käskynsä ja 
rakastaa toisiamme. Silloin rakkautemme pitäisi ylittää sen kirkon 
rajat, johon meidät yhdistetään, ja ulottua ihmislapsiin.10

Osoittakaamme käytöksellämme, lempeydellämme, rakkau-
dellamme ja uskollamme, että me pidämme tuon suuren käskyn, 
jonka Vapahtaja sanoi olevan ensimmäisen suuren käskyn veroinen: 
”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 11

Me osoitamme laupeutta ojentamalla auttavan 
kätemme niille, jotka tarvitsevat apua ja rohkaisua.

On mahdotonta mitata sitä, mitä rakkaus ja laupeus voivat 
saada aikaan maailmassa. Jokaisessa seurakunnassa ja jokaisella 

”osoittakaamme käytöksellämme, – – että me pidämme tuon 
suuren käskyn – – ’rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’.”
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lähetyskentällä tarjoutuu tilaisuuksia lähteä levittämään auringon-
paistetta, luomaan onnea ja kohottamaan niitä, jotka ovat lannis-
tuneita, sekä tuomaan iloa ja lohtua niille, jotka ovat ahdingossa.12

Herra sanoo näin:

”Katsokaa, että rakastatte toisianne; lakatkaa olemasta ahneita; 
oppikaa antamaan toisillenne, kuten evankeliumi vaatii. – –

Ja ennen kaikkea, pukekaa päällenne – kuten viitta – rakkauden 
side, joka on täydellisyyden ja rauhan side.” [OL 88:123, 125.] – –

Noudatatteko Hänen rakkautta koskevaa neuvoaan? Haluan 
sanoa, että tänä erityisenä ajankohtana elämässämme meidän pitää 
osoittaa rakkautta, ei vain antamalla omastamme tarvitseville, vaan 
meillä pitää olla rakkautta Isämme lasten heikkouksia ja epäonnis-
tumisia ja virheitä kohtaan.13

Jos tapaamme miehen tai naisen, joka ei ole onnistunut elä-
mässä, jonka usko on heikkenemässä, älkäämme kääntäkö hänelle 
selkäämme. Ottakaamme asiaksemme käydä hänen luonaan ja 
lähestyä häntä ystävällisyydessä ja rakkaudessa ja rohkaista häntä 
muuttamaan suuntaansa. Mahdollisuuksia tehdä yksilöllistä työtä 
kansamme keskuudessa on kaikkialla. Tässä kirkossa on vain har-
voja miehiä ja harvoja naisia, jotka eivät halutessaan voisi kurkottaa 
vähän kauemmas siitä piiristä, johon heidän katsotaan kuuluvan, 
ja lausua ystävällistä sanaa tai opettaa totuutta joillekuille Isämme 
lapsista. – – Tämä on Isämme työtä. Se on tärkein asia, mihin meidät 
tässä elämässä tullaan yhdistämään.14

Sydämessäni on pelkkää hyvää tahtoa ihmiskuntaa kohtaan. 
Sydämessäni ei ole mitään vihamielisyyttä ketään elävää ihmistä 
kohtaan. Tiedän joitakuita, joiden toivoisin käyttäytyvän vähän 
paremmin, mutta se on heidän vahinkonsa, ei minun. Jos voin kie-
toa käteni heidän ympärilleen ja auttaa heidät takaisin onnen val-
tatielle opettamalla heille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, niin 
se lisää onneani. – – Ette voi pakottaa ihmisiä tekemään sitä, mikä 
on oikein, mutta rakkaudella voitte saada heidät tekemään niin, 
jos esimerkkinne on luonteeltaan sellainen, että he näkevät teidän 
tarkoittavan sitä mitä sanotte.15 (Katso ehdotus 4 sivuilla 18–19.)
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Muiden rakastaminen ja palveleminen tuo todellista onnea.

Älkää unohtako, että annoittepa kuinka paljon rahaa tahansa, 
halusittepa kuinka paljon tahansa tämän maailman asioita tullak-
senne onnellisiksi, onnenne on suhteessa laupeuteenne ja ystävälli-
syyteenne ja rakkauteenne niitä kohtaan, joiden kanssa olette teke-
misissä täällä maan päällä. Taivaallinen Isämme on sanonut hyvin 
selkein sanoin, että se, joka sanoo rakastavansa Jumalaa mutta ei 
rakasta veljeään, ei ole totuudellinen [ks. 1. Joh. 4:20].16

Ei pelkästään se, mitä saamme, tee meistä onnellisia, vaan se, 
mitä me annamme. Ja mitä enemmän me annamme sitä, mikä 
kohottaa ja rikastuttaa Isämme lapsia, sitä enemmän meillä on 
annettavaa. Se kasvaa kuin suuri elämän lähde ja kumpuaa ian-
kaikkiseen onneen.17

lähtekäämme ”levittämään auringonpaistetta, luomaan 
onnea ja kohottamaan niitä, jotka ovat lannistuneita, sekä 

tuomaan iloa ja lohtua niille, jotka ovat ahdingossa”.
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Kun elämämme täällä päättyy ja me palaamme kotiin, huo-
maamme, että ansioksemme siellä lasketaan jokainen tekemämme 
hyvä teko, jokainen osoittamamme ystävällisyyden ele, jokainen 
pyrkimys, johon olemme ryhtyneet kanssaihmistemme hyväksi. – –

Osoittakaamme kiitollisuutemme siitä, mitä Herra on meille anta-
nut, palvelemalla Häntä, ja me palvelemme Häntä, kun teemme 
hyvää Hänen lapsilleen. Lahjaksi olemme saaneet, lahjaksi siis anta-
kaamme [ks. Matt. 10:8]. Jatkakaamme vakaasti eteenpäin sydän 
täynnä rakkautta ja ystävällisyyttä kanssaihmisiämme kohtaan, kun-
nes viimeinen kutsu kuuluu ja edessämme on tilinteon hetki. Jos 
silloin olemme kehittäneet kykyjämme, jos olemme olleet rehellisiä, 
uskollisia, kunniallisia, hyväntahtoisia ja laupiaita ja olemme pyr-
kineet kohottamaan jokaista sielua, jonka kanssa olemme olleet 
tekemisissä, jos olemme eläneet saamamme valon mukaan ja levit-
täneet tuota valoa aina tilaisuuden tullen, niin kuinka onnellisia 
olemmekaan ja kuinka sydämemme pakahtuukaan kiitollisuudesta, 
kun saamme taivaan ja maan Luojalta tämän tervetulotoivotuksen: 
”Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut 
uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuh-
laan!” [Matt. 25:21.] 18 (Katso ehdotus 5 sivulla 19.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Mieti tapoja, joilla voit osoittaa rakkautta presidentti Smithin 
tavoin (ks. s. 11–13). Kuinka esimerkiksi voimme osoittaa rak-
kautta hoitamalla kotiopetus- ja kotikäyntiopetustehtävämme?

 2. Kun tutkit opetusten ensimmäistä osiota (s. 13–14), mieti, 
kuinka näiden opetusten soveltaminen saattaisi parantaa suh-
dettasi naapureihisi, työtovereihisi, perheenjäseniisi ja muihin.

 3. Lue viimeinen kokonainen kappale sivulta 14. Mitkä pyhien 
kirjoitusten opetukset tai kertomukset innoittavat sinua rakas-
tamaan ja palvelemaan muita?

 4. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 15, etenkin kahta viimeistä kap-
paletta. Mieti jotakuta, joka ei kenties kuulu siihen ”piiriin, 
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johon sinun katsotaan kuuluvan”. Mitä erityistä voit tehdä ojen-
taaksesi auttavan kätesi sellaiselle henkilölle?

 5. Pohdi presidentti Smithin opetuksia sivuilla 17–18. Mitkä koke-
mukset ovat opettaneet sinulle, että muiden tekeminen onnel-
liseksi tuo todellista onnea?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 5:43–44; 25:34–40; 
Luuk. 10:25–37; Joh. 13:34–35; 1. Joh. 4:7–8; 1. Nefi 11:16–25; Moroni 
7:44–48

Opetusvihje:  ”Melkoinen osa opetuksesta kirkossa on jokseenkin 
jäykkää, se on luentoa. Luokassa luennot eivät juurikaan herätä vas-
takaikua. Teemme näin sakramenttikokouksessa ja konferensseissa, 
mutta opettaminen voi olla kaksisuuntaista, niin että voi esittää 
kysymyksiä. Luokassa voi helposti herätellä kysymyksiä.” (Boyd K. 
Packer ja L. Tom Perry, ”Opettamisen ja oppimisen periaatteet”, 
 Liahona, kesäkuu 2007, s. 55.)
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”tiedän, että lunastajani elää, ja antaudun ilomielin nöyrästi 
ponnistelemaan hänen opetustensa vakiinnuttamiseksi.”
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Todistuksemme  
Jeesuksesta Kristuksesta

Myöhempien aikojen pyhät saavat palautetusta 
evankeliumista lisätodisteita siitä, että 

Jeesus Kristus on Jumalan Poika.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Matkoillaan johtavana auktoriteettina George Albert Smith tapasi 
toisinaan ihmisiä, jotka luulivat, etteivät myöhempien aikojen pyhät 
usko Jeesukseen Kristukseen. Tämä väärinkäsitys hämmästytti ja 
huolestutti presidentti Smithiä, ja hän yritti korjata sen esittämällä 
henkilökohtaisen todistuksensa Vapahtajasta.

Erään kerran kirkon kokouksessa Kanadan Cardstonissa hän 
puhui Kristuksen elämästä ja palvelutyöstä. Seuraavana aamuna hän 
meni rautatieasemalle ostamaan junalippua. Jonottaessaan hän kuuli 
erään naisen puhuvan lipunmyyjän kanssa. Nainen mainitsi, että 
hän oli päättänyt edellisiltana käydä myöhempien aikojen pyhien 
jumalanpalveluksessa.

Lipunmyyjä näytti yllättyneeltä. ”Hyvänen aika”, lipunmyyjä sanoi. 
”Ette kai tarkoita, että kävitte siellä kirkossa?”

”Kävin kyllä”, nainen vastasi. ”Miksi ei?”

Lipunmyyjä sanoi: ”He eivät edes usko Jeesukseen Kristukseen.”

Silloin nainen vastasi: ”Juuri eilen illalla kuuntelin, kun yksi kir-
kon vanhimmista puhui Jeesus Nasaretilaisen elämästä, enkä ole 
koskaan kuullut ketään, johon tieto siitä, että Jeesus on todellakin 
Kristus, näyttäisi tehneen syvällisemmän vaikutuksen kuin sen tilai-
suuden puhujaan.” 1 (Katso ehdotus 1 sivulla 30.)

George Albert Smith sai voimaa todistuksestaan Jeesuksesta 
Kristuksesta ja iloitsi voidessaan kertoa siitä muille. Kun hän oli 
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44-vuotias ja oli palvellut apostolin kutsumuksessaan 11 vuoden 
ajan, hän sanoi:

”Minua on vahvistettu ja aivan kuin kohotettu, ja minulle on 
annettu voimaa ylhäältä opettaa maailman Lunastajan julistamia suu-
renmoisia totuuksia. En ole nähnyt Häntä kasvoista kasvoihin, mutta 
olen nauttinut Hänen Henkensä kumppanuudesta ja tuntenut Hänen 
läsnäolonsa tavalla, josta ei voi erehtyä. Tiedän, että Lunastajani elää, 
ja antaudun ilomielin nöyrästi ponnistelemaan Hänen opetustensa 
vakiinnuttamiseksi. – – Olemukseni joka säie värähtelee tiedosta, että 
Hän elää ja että jonakin päivänä kaikki ihmiset tulevat tietämään sen.

Vapahtaja kuoli, jotta me voisimme elää. Hän voitti kuoleman 
ja haudan, ja kaikille, jotka noudattavat Hänen opetuksiaan, Hän 
antaa toivon loistavasta ylösnousemuksesta. – – Tiedän, että tämä 
on Herran työtä, että Jeesus on todella Vapahtajamme.” 2

Presidentti Smith kuoli 81. syntymäpäivänään, 4. huhtikuuta 1951. 
Hänen elämänsä viimeisinä hetkinä perheen ollessa hänen ympäril-
lään hänen poikansa kysyi: ”Isä, onko jotakin, mitä haluaisit sanoa 
perheelle – jotakin erityistä?”

Hymyillen hän vahvisti todistuksen, jonka hän oli esittänyt lukui-
sia kertoja kautta elämänsä: ”On, vain tämä: Minä tiedän, että Lunas-
tajani elää. Minä tiedän, että Lunastajani elää.” 3

George Albert Smithin opetuksia

Jeesus Kristus on Jumalan Poika, ja Hän elää tänä 
päivänä ylösnousseena Vapahtajanamme.

Olen tavannut maailmassa monia, jotka eivät ole tienneet, että me 
uskomme Herramme jumalalliseen tehtävään, ja minut on johdettu 
sanomaan useammassa kuin yhdessä tilanteessa, ettei maailmassa 
ole ihmisiä, jotka ymmärtävät niin hyvin Jeesuksen Kristuksen juma-
lallisen tehtävän, jotka uskovat niin täysin Hänen olleen Jumalan 
Poika, jotka luottavat niin täysin siihen, että Hänet on tällä hetkellä 
asetettu kirkkauden valtaistuimelle Isänsä oikealle puolelle, kuin 
myöhempien aikojen pyhät.4

Minä tiedän yhtä varmasti kuin tiedän eläväni, että Hän oli Juma-
lan Poika, että Hänen kauttaan ja vain Hänen kauttaan me saamme 
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korotuksen selestisessä valtakunnassa, ja kaikki ne, jotka seuraa-
vat Hänen jalanjäljissään ja elävät Hänen antamiensa opetusten 
mukaan, tulevat olemaan onnellisia tässä elämässä ja valmistautuvat 
saamaan asuinsijan Hänen selestisessä valtakunnassaan, missä he 
tulevat asumaan ikuisesti Hänen kanssaan.5

Ihmiskunnan Lunastaja oli enemmän kuin hyvä mies, joka tuli 
maailmaan opettamaan meille etiikkaa. Ihmiskunnan Lunastajalla 
oli enemmän kuin tavanomaista älykkyyttä. Hän oli todella Juma-
lan Poika, Jumalan ainosyntyinen lihassa. – – Hän tuli kutsumaan 
ihmisiä parannukseen, kääntämään heidät pois heidän vääriltä teil-
tään. Hän kulki heidän keskellään edustaen Jumalaa, iankaikkista 
Isää, ja julistaen, että Hän oli Isänsä kuva ja että ne, jotka olivat 
nähneet Hänet, olivat nähneet Isän. Hän kertoi heille, että Hänet 
oli lähetetty tekemään Isänsä tahto, ja Hän kutsui kaikkia ihmisiä 
kääntymään pois erheestä, joka oli hiipinyt heidän keskuuteensa, 
tekemään parannuksen synneistään ja laskeutumaan kasteen vesiin.6

Vapahtajan aikaan vastustaja kuiskasi ihmisille, ettei Hän ole 
Jumalan Poika, älkää vain ottako Häntä vastaan, Hän on vain tavalli-
nen mies, Hän on vain Marian ja Joosefin poika eikä Hän ole yhtään 
sen enempää Jumalan Poika kuin te olette. Ja ihmiset kuuntelivat 
tuota salakavalaa jumalatonta olentoa ja ristiinnaulitsivat ihmiskun-
nan Lunastajan.7

Hän oli todella Jumalan Poika. Hän teki työtä [ihmisten] kes-
kuudessa rakkaudessa ja hyvyydessä, mutta he pilkkasivat Hänen 
nimeään väittäen Häntä pahaksi. – – Hän oli Jumalan Poika, ja Hänellä 
oli oikeus puhua Isän nimessä. Totuudet, jotka Hän toi maan päälle, 
olivat Isältä, ja vaikka Hänet naulittiin ristille, vaikka Hänen päähänsä 
pantiin orjantappurakruunu ja Hänen käsiinsä valtikan irvikuva, 
vaikka Hänen vertaan vuodatettiin julmasti keihäällä, niin se sana, 
jonka Hän toi heille, oli Herran sana, ja Hän oli todella Jumalan Poika.8

Paitsi että me uskomme, että Jeesus Nasaretilainen eli maan 
päällä, me uskomme myös, että Hän elää edelleen – ei minään 
ruumiittomana tai aineettomana olentona, vaan me uskomme 
Häneen korotettuna ihmisenä, sillä Hän nousi kuolleista samassa 
ruumiissa, joka laskettiin arimatialaisen Joosefin hautaan, samassa 
ruumiissa, josta Häntä rakastavat ihmiset huolehtivat. Sama Jeesus 
Kristus, joka nousi esiin haudasta, toi mukanaan tuon ruumiin, 
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joka oli puhdistettu, – – ja vei sen mukanaan kadotessaan ihmisten 
näkyvistä Jerusalemissa, kun kaksi valkoisiin viittoihin pukeutunutta 
miestä sanoi: ”[Hän] tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte 
hänen taivaaseen menevän.” [Ks. Ap. t. 1:10–11.]

Tämä on se Jeesus Nasaretilainen, johon myöhempien aikojen 
pyhät uskovat. Me uskomme myös, että ihmiskuntaa koskevat 
lupaukset täyttyvät. Me uskomme, että aikanaan – kun evanke-
liumi on saarnattu kaikkialla maan päällä jokaiselle kansakunnalle, 
suvulle, kielelle ja kansalle ja ihmiset jäävät vaille puolustusta siihen 
nähden – taivaallisen Isämme voimalla ihmiskunta saa tuon kuol-
leista ylösnousemuksen suurenmoisen siunauksen ja ihmiskunnan 
Lunastaja tulee taivaan pilvissä voimassa ja kirkkaudessa asumaan 
tämän maan päällä. Me uskomme, että Jeesus Nasaretilainen tulee 
asumaan niiden kanssa, jotka ovat kelvollisia selestiseen kirkkau-
teen.9 (Katso ehdotus 2 sivulla 30.)

Me hyväksymme Raamatun todistuksen Jeesuksen 
Kristuksen jumalallisesta tehtävästä.

Jeesus Nasaretilainen meni veteen ja Johannes kastoi Hänet. Ja 
kun Hän nousi vedestä, Pyhä Henki tuli ja laskeutui Hänen päälleen 
kyyhkysen muodossa. Ja taivaasta kuului ääni: ”Tämä on minun 
rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.” [Ks. Matt. 3:13–17.]

Voisiko olla mitään varmempaa kuin se? Suurenmoinen Raamat-
tumme sisältää tiedon kaikesta tuosta ja tietenkin paljon muuta. Kun 
ihmiset sanovat tai ajattelevat, että me emme usko Jeesuksen Kris-
tuksen jumalalliseen tehtävään, kertokaa heille, että me uskomme 
kaiken, mitä Raamattu opettaa Hänestä. Me uskomme kertomuksen 
siitä, kuinka Hän järjesti kansansa ja opetti sitä ja kuinka ennen 
pitkää – – Hänet ristiinnaulittiin.10

Me hyväksymme ehdoitta kaikkien evankeliumin kirjoittajien 
Uudessa testamentissa olevan todistuksen ihmiskunnan Lunasta-
jan ylösnousemuksesta. Se on niin selkeä, ettei mielestäni kukaan 
pohdiskeleva ihminen voi olla ymmärtämättä sitä. Tosiasia on, että 
sen jälkeen kun Vapahtaja oli ristiinnaulittu ja laskettu hautaan, Hän 
tuli esiin ja oli tekemisissä opetuslastensa kanssa 40 päivää, söi 
heidän kanssaan kalaa, ja he tunnustelivat naulojen jälkiä Hänen 
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käsissään ja keihään jälkeä Hänen kyljessään. Hän julisti heille seis-
tessään heidän keskellään: ”Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: 
minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. 
Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan.” 
[Ks. Luuk. 24:39–43.] Se on varmasti kiistämätön todiste, ja silti on 
monia Isämme lapsia, jotka eivät ymmärrä sitä.11 (Katso ehdotus 3 
sivulla 30.)

Mormonin kirja ja Joseph Smithin todistus antavat 
meille lisätodisteen Kristuksen jumalallisuudesta.

Vanhassa maailmassa on epäilty, ettei Jeesus ollut jumalallista 
alkuperää, koska Hän syntyi pienenä lapsena, makasi kapaloituna 
seimessä, Hänen äitinsä oli Maria ja Hänen oletettu isänsä oli puu-
seppä Joosef. Monet ovat myöntäneet, että Hän oli suuri ja hyvä 
mies, mutta he ovat halunneet riistää Häneltä Hänen syntymänsä 
jumalallisuuden.

”me hyväksymme ehdoitta – – uudessa testamentissa olevan 
todistuksen ihmiskunnan lunastajan ylösnousemuksesta.”



l u K u  3

26

Onneksi kuitenkin me myöhempien aikojen pyhät olemme saa-
neet todistuksen, että nämä asiat ovat totta, ja sen lisäksi olemme saa-
neet todistuksen, että Hän tuli läntiselle pallonpuoliskolle, kuten Mor-
monin kirjassa kerrotaan, ja palveli nefiläisiä tällä mantereella. Hän ei 
tullut tällä kertaa pienenä lapsena, vaan Hän tuli taivaan pilvissä, ja 
Hänen tulemistaan julisti ääni, joka tunkeutui jokaisen maassa asuvan 
ihmisen sisimpään. Hän tuli tällä kertaa taivaasta miehenä, ja ihmiset 
näkivät Hänen tulevan. He tiesivät, että Hän oli Kristus, sillä heidän 
profeettansa olivat ennustaneet Hänen tulemisensa. Hän antoi heille 
saman järjestyksen, joka oli kirkossa Jerusalemissa. Hän opetti heille, 
että heidän täytyy saada kaste niiltä, joilla on oikeus suorittaa tuo 
toimitus, kuten Hänkin oli saanut. [Ks. 3. Nefi 11:1–27.] Tämä ei ollut 
tavanomaisen miehen sana. Se oli Jumalan Pojan sana, Pojan, joka 
oli noussut Isänsä luo ja joka oli tullut takaisin, jotta ihmislapsilla olisi 
uusi todistus lisänä niihin, joita heille jo oli annettu.12

Mitä suorempia todisteita kuolleiden ylösnousemukselle olisi 
voinut olla kuin se, että Hän tuli ylösnousseessa ruumiissaan [nefi-
läisten] keskuuteen ja opetti heille samaa evankeliumia, jota Hän 
oli opettanut Jerusalemissa? Ja niin Hän täytti lupauksen, jonka Hän 
oli antanut Jerusalemissa sanoessaan: ”Minulla on myös muita lam-
paita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee 
paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma 
ja yksi paimen.” [ Joh. 10:16.] Hän oli ennalta käsin sanonut, että se 
tieto, jonka Hän tuli ylösnousseessa ruumiissaan tuomaan, annet-
taisiin niille, joita Hän nyt palveli.

Se oli noille ihmisille suurenmoinen kokemus. Opetettuaan heitä 
koko päivän – – Hän paransi heidän sairaansa ja siunasi heidän lap-
sensa ja opetti heille edelleen evankeliuminsa kauneutta. Heidän mie-
lessään ei ollut epäilystäkään, etteikö Hän ollut maailman Vapahtaja. 
He näkivät Hänen tulevan taivaasta ja näkivät Hänen ihmeellisen voi-
mansa. – – Hän tuli kirkkaudessa. Enkeleitä laskeutui taivaasta ikään 
kuin tulen keskellä, ja he ympäröivät pienet lapset, niin että nämä 
olivat tulen keskellä. Ja enkelit palvelivat heitä. [Ks. 3. Nefi 17:6–24.]

Nämä eivät olleet aistiharhoja vaan niin ihmeellisiä kokemuksia, 
että kokemuksissa osallisina olleet eivät koskaan niitä unohtaneet. 
Me myöhempien aikojen pyhät hyväksymme tämän kertomuksen 
todisteena Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta.13
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Sitten aikana ja aikakautena, jota me elämme, nousi esiin toinen 
henkilö. – – [ Joseph Smithillä] oli paitsi Raamatun todistus siitä, että 
Jeesus on Kristus, hän myös näki Isän Jumalan seisovan taivaan 
pilvissä kirkkauteen puettuna ja Jeesuksen Kristuksen, maailman 
Vapahtajan, korotettuna Isän oikealla puolella. Ja hän kuuli Jumalan 
äänen sanovan: ”Tämä on minun rakas Poikani.” [Ks. JS–H 16–17.] 
Hän todisti tästä loistavasta näystä niille, joiden kanssa hän oli teke-
misissä. Myös muut saivat todistuksen ylhäältä. Heidän todistustaan 
Vapahtajan palvelutyön jumalallisuudesta oli lisätty ja vahvistettu 
niin ettei se, että Jumala elää ja että Jeesus on Kristus, ollut enää 
muinaista historiaa, vaan he tiesivät sen henkilökohtaisesti, koska 
he itse olivat saaneet siitä todistuksen.14

Itselleni yksi voimakkaimmista todistuksista Vapahtajamme elä-
män jumalallisuudesta on todistus, jonka Joseph Smith antoi uhraa-
malla elämänsä vakuudeksi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
totuudesta.15 (Katso ehdotus 3 sivulla 30.)

Kun ylösnoussut Vapahtaja kävi nefiläisten luona, ”enkeleitä laskeutui 
taivaasta ikään kuin tulen keskellä, ja he ympäröivät pienet lapset”.
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Jokainen meistä voi saada henkilökohtaisen 
todistuksen siitä, että Jeesus on Kristus.

Meillä on toinenkin todistus, toinenkin todiste, joka on vielä 
täydellisempi ja vakuuttavampi kuin muiden, koska se on todis-
tus, jonka ihminen saa silloin kun hän on noudattanut taivaallisen 
Isämme vaatimuksia. Se on todistus, jonka Pyhän Hengen voima 
polttaa sieluumme, kun olemme tehneet sen työn, joka Herran 
sanojen mukaan on tehtävä, jotta tietäisimme, onko oppi Jumalasta 
vai onko se ihmisestä.16

Hän itse sanoi: ”Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, 
vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa 
hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöi-
sin Jumalasta vai puhunko omiani.” ( Joh. 7:16–17.) Se oli Hänen 
oma lupauksensa. Me kristityt kaikkialla maailmassa hyväksymme 
tuon lupauksen, ja meidän tulee pyrkiä panemaan se koetteille näh-
däksemme, toimiiko se vai ei. On monia, jotka ovat tehneet niin. 
Ymmärrän, että on – – monia, jotka ovat panneet sen koetteille, 
monia, jotka tietävät, että Jumala elää ja että Jeesus on Kristus, että 
Hän on maailman Vapahtaja.17

Siis paitsi että meillä on aikakirjojen todiste – –, paitsi että meillä 
on meidän aikanamme maan päällä eläneiden hyvien miesten todis-
tus, niin jos olemme noudattaneet taivaallisen Isämme vaatimuksia, 
jos meillä on ollut uskoa Jumalaan, jos olemme tehneet parannuk-
sen synneistämme, jos olemme saaneet upotuskasteen, jos olemme 
saaneet Pyhän Hengen Herran valtuutettujen palvelijoiden käsien 
alla – jos olemme tehneet kaiken tämän, niin jokaisessa sielussa on 
varma tieto, jota ei voi kieltää, että Jumala elää ja että Jeesus Kristus 
oli ihmiskunnan Lunastaja. – –

Yhtenä tämän kirkon nöyristä jäsenistä todistan teille, että tiedän 
Hänen elävän yhtä varmasti kuin tiedän eläväni itse. – – Jeesus on 
Kristus, ja tiedän, että ihmislasten on tultava tietämään se, että hei-
dän on otettava se vastaan, ja Hänen kielellään, joka asuu taivaassa, 
”jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli on tunnustava”, että 
Jeesus on Kristus. [Ks. OL 88:104.] 18 (Katso ehdotus 4 sivulla 30.)
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Meidän tehtävämme on kertoa kaikille ihmisille, 
mitä tiedämme Jeesuksesta Kristuksesta.

Sanon teille myöhempien aikojen pyhille, ettei koko maailmassa 
ole muuta kansaa, jolla on kaikki se tieto, joka meillä on Vapahtajan 
jumalallisuudesta, ja ellemme me uskoisi Häneen, olisimme suurem-
man tuomion alaisia kuin muut, joilla ei koskaan sitä tietoa ollut. 
Ja niinpä voimme sanoa epäröimättä maailmalle, että me uskomme 
nämä asiat. – –

Onnittelen teitä siitä, että elämäänne on tullut tämä etuoikeus ja 
tämä siunaus. Ja nyt veljenänne annan teille haasteen, vetoan teihin 
yhtenä nöyrimmistä keskuudessanne: Älkää kätkekö kynttiläänne 
vakan alle. Älkää salatko kanssaihmisiltänne tietoa, jonka Jumala 
on suonut teille.

Älkää ärsyttäkö heitä, mutta älkää olko niin harkitsemattomia, 
että piilotatte heiltä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Se on ainoa 
Jumalan voima, joka tuo pelastuksen selestiseen valtakuntaan.19

Onnellisimpia miehiä ja onnellisimpia naisia, mitä tiedätte maail-
massa, ovat ne, jotka noudattavat elämässään Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin opetuksia. He ovat niitä, joilla on varmuus iankaik-
kisesta elämästä. He ovat niitä, jotka ymmärtävät olemassaolomme 
tarkoituksen. – – Kun olen matkustanut sinne tänne maailmassa ker-
toen tätä sanomaa, sieluni on täyttynyt ilolla ja silmäni sumentuneet 
kyynelistä, kun olen nähnyt, kuinka täydellisesti Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumi voi muuttaa ihmisten elämän. Olen nähnyt niitä jotka oli-
vat lannistuneita, niitä jotka olivat pimeydessä, niitä jotka kyseenalais-
tivat olemassaolonsa tarkoituksen, ja kun heille on opetettu Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumin ihania totuuksia, he ovat muuttuneet. 
He ovat oppineet olemaan onnellisia, olemaan tyytyväisiä, olemaan 
innokkaita uskomaan ja opettamaan evankeliumia, jota Jeesus Kristus 
julisti eläessään täällä maan päällä ja matkatessaan Galileassa.

Veljet ja sisaret, maailma ei ymmärrä sitä, mutta meidän tehtävä-
nämme on auttaa heitä ymmärtämään se, emmekä me lähetä tätä 
sanomaa eteenpäin itsekeskeisyydessä emmekä ylimielisyydessä 
vaan rakkaudella ja lempeydellä kaikkia kohtaan. – –
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Yhtenä vähäisimmistä keskuudessanne kiitän Häntä koko sydä-
mestäni varmuudesta, joka on tullut elämääni. – – Ennen kaikkea 
kiitän Häntä tiedosta, joka on poltettu sieluuni: Tiedän, että taivaalli-
nen Isäni elää. Tiedän, että Jeesus Kristus on ihmiskunnan Vapahtaja, 
ja ettei taivaan alla ole muuta nimeä, jonka kautta ihmiset voivat 
saada korotuksen, kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen nimi. Tie-
dän, että Hän tuli maailmaan näinä myöhempinä aikoina, että Hän 
palautti jumalallisen valtuuden nöyrälle totuutta etsivälle pojalle ja 
sen seurauksena on perustettu kirkko, josta meidät tunnetaan, ja että 
siinä on Jumalan voima pelastukseksi kaikille niille, jotka uskovat.20

Rukoilen, että me eläisimme niin, että olisimme kelvollisia esiku-
via Hänen asiassaan. Rukoilen, että elämämme olisi sellaista, että se 
osoittaisi meidän todella uskovan Herraan Jeesukseen Kristukseen.21 
(Katso ehdotus 5 sivulla 31.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Lue sivulla 21 oleva kertomus. Kuinka sinä vastaisit jollekulle, 
joka sanoo, etteivät myöhempien aikojen pyhät usko Jeesuk-
seen Kristukseen?

 2. Presidentti Smith opetti: ”Paitsi että me uskomme, että Jee-
sus Nasaretilainen eli maan päällä, me uskomme myös, että 
Hän elää edelleen” (s. 23). Mitä syitä myöhempien aikojen 
pyhillä on uskoa, että Jeesus Kristus elää tänä päivänä? Mitä 
syitä sinulla henkilökohtaisesti on uskoa se?

 3. Käy lyhyesti läpi sivut 24–27. Mitkä pyhien kirjoitusten ker-
tomukset tai kohdat ovat vahvistaneet todistustasi siitä, että 
Jeesus Kristus on Jumalan Poika? Lue 1. Nefi 10:17 ja pohdi 
tapoja, joilla voit lisätä ymmärrystäsi Vapahtajan tehtävästä.

 4. Kun luet sivua 28, mieti, kuinka kuuliaisuus evankeliumin peri-
aatteille ja toimituksille on vahvistanut todistustasi Jeesuksesta 
Kristuksesta. Kuinka vanhemmat voivat auttaa lapsiaan saa-
maan tämän todistuksen?
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 5. Mitä ajattelet tai tunnet lukiessasi presidentti Smithin todistusta 
sivuilta 29–30? Mieti tilanteita, jolloin olet nähnyt ihmisten elä-
män muuttuvan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ansiosta. 
Kuinka evankeliumi on muuttanut omaa elämääsi?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 16:15–17; 17:1–5; 
2. Nefi 25:26; Alma 5:45–48; OL 76:22–24; 110:1–4

Opetusvihje:  ”[Välttäkää kiusausta] käydä läpi liian paljon aineis-
toa – –. Me opetamme ihmisiä, emme pelkästään itse oppiaihetta. 
Ja – – jokaisessa oppiaiheen käsittelyehdotuksessa, jonka olen ikinä 
nähnyt, on väistämättä enemmän aineistoa kuin voimme millään 
käydä läpi annetussa ajassa.” ( Jeffrey R. Holland, ”Opettaminen ja 
oppiminen kirkossa”,  Liahona, kesäkuu 2007, s. 59.)
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Joulukuun 23. päivänä 1905 George albert Smith osallistui 
muiden kirkon johtohenkilöiden kanssa muistomerkin 

vihkimistilaisuuteen profeetta Joseph Smithin syntymäpaikalla.



33

L U K U  4

Profeetta Joseph Smith, 
Jumalan välikappale 

totuuden palauttamisessa

Jumala palautti profeetta Joseph Smithin kautta 
Jeesuksen Kristuksen puhtaan evankeliumin.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Profeetta Joseph Smithin syntymän satavuotispäivän aikoihin 
vanhin George Albert Smith matkusti presidentti Joseph F. Smithin 
ja muiden kanssa profeetan elämän tärkeille tapahtumapaikoille. 
Joulukuun 23. päivän aamuna vuonna 1905 Joseph Smithin syn-
tymäpaikassa Vermontissa vihittiin hänen kunniakseen pystytetty 
muistomerkki. George Albert Smithille ja hänen seurassaan olleille 
oli koskettava kokemus olla evankeliumin palautuksen kannalta 
niin merkittävässä paikassa. ”Kyyneleemme virtasivat vuolaina”, hän 
muisteli. ”Hengen vaikutuksesta jokainen sielu nöyrtyi, jokainen 
sydän suli, ja me riemuitsimme taivaallisen Isämme siunauksista.” 1 
George Albert Smithiä pyydettiin pitämään vihkimistilaisuuden lop-
purukous. Tehtyään yhteenvedon päivästä päiväkirjaansa hän kir-
joitti: ”Näin päättyi yksi elämäni tapahtumarikkaimmista päivistä. 
Olen kiitollinen siitä, että kansamme joukossa olin yksi niistä muu-
tamista, jotka olivat auttamassa juuri loppuun saatetussa työssä.” 2

Myöhemmin he kävivät ensimmäisen näyn tapahtumapai-
kalla Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa. Vanhin Smith muisteli: 
”Menimme lehtoon, jossa Joseph oli polvistunut ja pyytänyt Her-
raa ilmoittamaan hänelle, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Tun-
simme innoitusta laulaa tuossa pyhässä paikassa kauniin – – kirkon 
laulun ’Joseph Smithin ensimmäinen rukous’.” 3

Ryhmän käytyä Kumorankukkulalla, Kirtlandin temppelin sijain-
tipaikalla ja muilla paikoilla, jotka liittyivät profeetan palvelutyöhön, 
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presidentti Joseph F. Smith kutsui sen kokoon matkan viimeisenä 
iltana. ”Laulettuamme useita Siionin lauluja jokainen seurueen jäsen 
sai todistaa Isämme hyvyydestä ja armosta meitä kohtaan. Herran 
Henki vuodatettiin päällemme, ja me itkimme ilon ja onnen kyyne-
liä.” 4 (Ks. ehdotus 1 sivulla 42.)

Monta vuotta myöhemmin, kun George Albert Smith palveli kir-
kon presidenttinä, julkaistiin joitakin kirjoja, joissa yritettiin halventaa 
Joseph Smithiä. Kirkon yleiskonferenssissa presidentti Smith puolusti 
rohkeasti profeettaa todistaen hänen tehtävästään näillä sanoilla:

”Monet osakseni tulleista eduista ja siunauksista olen saanut sen 
miehen ansiosta, joka antoi henkensä Jeesuksen Kristuksen evan-
keliumin puolesta. On ollut muutamia, jotka ovat vähätelleet häntä, 
mutta haluaisin sanoa, että ne, jotka ovat tehneet niin, unohdetaan, 
ja heidän tomunsa palaa maaemon helmaan, ellei ole jo palannut-
kin, eikä heidän halpamaisuutensa haju koskaan kuole, kun taas 
kirkkaus, kunnia, majesteettisuus, rohkeus ja uskollisuus, joita pro-
feetta Joseph Smith osoitti, liitetään hänen nimeensä ikuisesti.” 5

Tuo lausunto teki niin suuren vaikutuksen vanhin Harold B. Lee-
hen, joka oli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin jäsen, että 
hän piti sen sisältänyttä lehtileikettä lompakossaan ja lainasi sitä 
usein toivoen, että presidentti Smithin sanat ”voitaisiin kuulla maan 
ääriin saakka” 6.

George Albert Smithin opetuksia

Joseph Smithin ensimmäinen näky 
osoitti, että taivaat ovat avoinna.

Me uskomme, että taivaallinen Isämme on puhunut omana aika-
namme – –, että Hän kuuli nuorukaisen nöyrän rukouksen Palmy-
rassa ja vastasi tämän rukoukseen ja siunasi tätä tiedolla persoonas-
taan, jotta kaikki ihmiset voisivat niin halutessaan tuntea Herran.

Oli hyvin luonnollista, että Joseph Smith etsisi Herraa. Hänen 
esivanhempansa kuuluivat – – ihmisiin, jotka uskoivat taivaalliseen 
Isäämme, Vapahtajan jumalalliseen tehtävään, rukouksen vaikutuk-
seen ja siihen, että Jumala kuulisi kansaansa ja vastaisi sille, jos se 
kääntyisi Hänen puoleensa oikeassa hengessä. Tämän nuorukaisen 
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oli helppoa uskoa, koska hän oli syntynyt ja kasvanut uskovassa 
perheessä. Ja kun hän meni metsään vastauksena pyhien kirjoi-
tusten käskyyn ( Jaak. 1:5): ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu 
viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä 
Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta”, hän uskoi, että 
hänen rukoukseensa vastattaisiin. Taivaallinen Isämme on luvannut 
lapsilleen alusta asti, että ”uskon voimalla kaikki toteutuu”.7

Usko Jumalaan johti hänet pois siitä hänen aikansa yleisestä käsi-
tyksestä, että Raamattu sisälsi kaiken mahdollisen ilmoituksen, mitä 
ihminen voi saada, ja että taivaat hänen päänsä yläpuolella oli sul-
jettu. Hän rukoili Herraa, ja hänen rukoukseensa vastattiin. Hän näki 
Isän ja Pojan laskeutuvan maan päälle loistavan valon ympäröiminä. 
Hän sai kiistattoman tiedon, että Heillä on ruumis kuten ihmisillä ja 
että He ovat aineellisia olentoja. He puhuivat hänelle, ja hän kuuli 
Heidän äänensä.8

[ Josephin rukouksen] seuraus oli tuo suurenmoinen ilmestys, 
jonka kaltaisesta emme ole koskaan aiemmin maailmanhistoriassa 
kuulleet. Olemme kuulleet tapauksista, joissa taivaallinen Isä on 
ilmoittanut itsensä. Olemme lukeneet tapauksista, joissa ihmiskun-
nan Lunastaja on ilmoittanut itsensä. Mutta emme ole koskaan luke-
neet yhdestäkään aiemmasta tapauksesta, jossa Isä ja Poika ovat 
ilmestyneet jollekulle elävälle olennolle ja puhuneet tuolle yksilölle.

Maailman ihmiset eivät usko sitä. Miehille ja naisille on opetettu, 
että taivaat on suljettu – –, ja kun tämä nuorukainen julisti, että 
meidän aikanamme, juuri silloin kun tarvitsimme eniten valoa, kun 
miehet ja naiset harhailivat edestakaisin etsimässä Jumalan sanaa 
eivätkä voineet sitä löytää, kuten profeetat muinoin olivat ennus-
taneet [ks. Aam. 8:11–12], Herra oli ilmoittanut itsensä, häntä [ Jo-
sephia] pilkattiin. – – Hänen lausuntonsa torjuttiin, ja ne, joiden 
olisi pitänyt olla hänen ystäviään, käänsivät hänelle selkänsä ja jopa 
sanoivat, että se oli paholaisesta. Mikä oli pojan todistus?

”Olin tosiaankin nähnyt valon, ja tuon valon keskellä näin kaksi 
Persoonaa, ja he todella puhuivat minulle; ja vaikka minua vihattiin 
ja vainottiin siksi, että olin sanonut nähneeni näyn, se oli kuitenkin 
totta; ja kun minua vainottiin ja herjattiin ja minusta puhuttiin val-
heellisesti kaikkea pahaa, koska sellaista väitin, jouduin sanomaan 
sydämessäni: Miksi vainota minua totuuden kertomisen tähden? 
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Olen todella nähnyt näyn; ja mikä minä olen vastustamaan Juma-
laa, ja miksi maailma aikoo saada minut kieltämään sen, mitä olen 
todella nähnyt? Sillä minä olin nähnyt näyn; tiesin sen, – – enkä 
voinut sitä kieltää enkä uskaltanutkaan sitä tehdä; joka tapauksessa 
tiesin, että niin tehdessäni rikkoisin Jumalaa vastaan ja joutuisin 
tuomion alaiseksi.” [Ks. JS–H 25.] 9

Vuonna 1830, kun tämä kirkko perustettiin, maan päällä ei ollut 
kirkkoa, joka olisi julistanut, että se uskoi Jumalan ilmoittavan 
itsensä ihmislapsille. Kirkkojen opetukset olivat kaikki sitä vastaan, 
ja Isämme näki, että oli turhaa yrittää pelastaa poikiaan ja tyttäriään, 
ennen kuin heitä voitaisiin innoittaa tulemaan Hänen luokseen ja 
uskomaan, että Hän kuulisi heidän rukouksensa ja vastaisi niihin. 
Kun poikaprofeetta näki Palmyran metsissä Isän ja Pojan ja ymmärsi, 
että He olivat todellakin persoonia, että He kuulivat, mitä hän sanoi, 
ja vastasivat siihen, tuo tapahtuma aloitti uuden aikakauden tässä 
maailmassa ja laski perustan ihmislasten uskolle. He saattoivat nyt 
rukoilla taivaallista Isäämme ja ymmärtää, että Hän voi kuulla hei-
dän rukouksensa ja vastata niihin – että yhteys taivaiden ja maan 
välillä on olemassa.10 (Katso ehdotus 2 sivulla 42.)

Vaikka Joseph Smith oli nuori ja kokematon, hänet 
kutsuttiin palauttamaan tosi Jeesuksen Kristuksen kirkko.

Usko sai Josephin etsimään Jumalaa rukouksessa ja kysymään, 
mihin kirkkoon hänen pitäisi kuulua. Mikä oli vastaus? Sanoiko 
Herra: ”Poikaseni, ne ovat kaikki hyviä. Niissä kaikissa pyritään 
pitämään minun käskyni. Minä hyväksyn kaikkien niiden kirkkojen 
johtajat. Mikä tahansa kirkko käy. Ne kaikki johtavat sinut takai-
sin taivaallisen Isämme luo?” Poika olisi saattanut odottaa tällaista 
vastausta silloin vallinneissa oloissa. Mutta hän halusi tietää, mitä 
tehdä, ja hän uskoi täysin siihen, että Herra kertoisi hänelle. Kun 
hän siis rukoili, hän kysyi, mihin kirkoista hänen pitäisi liittyä, ja 
uskon hänen olleen ällistynyt, kun [hänelle kerrottiin]: ”Älä liity 
mihinkään niistä. Ne opettavat oppina ihmiskäskyjä. Ne lähesty-
vät minua huulillaan, mutta niiden sydän on minusta kaukana. Ne 
ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman.” [Ks. JS–H 
19.] Ajatelkaa 14-vuotiasta poikaa, joka nousee kotiaan lähellä ole-
vassa metsässä polviltaan ja julistaa maailmalle sellaisen sanoman! 
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Voitteko kuvitella, että joku nuorukainen olisi uskaltanut tehdä jota-
kin sellaista? Mutta koska hän oli saanut todistuksen taivaalliselta 
Isältään ja tuon käskyn itse Herralta, uskalsiko hän tehdä mitään 
muuta kuin julistaa, että Herra oli puhunut hänelle? 11

Joseph Smith oli vasta poikanen, kun Pietari, Jaakob ja Johannes 
laskivat kätensä hänen päänsä päälle ja hänet asetettiin Melkisedekin 
pappeuteen – hänet ja Oliver Cowdery. Vähän myöhemmin Joseph 
Smithiä ohjattiin perustamaan kirkko. Hän oli vasta nuorukainen, 
mutta hän perusti sen ihmiskunnan Lunastajan johdolla. Ja se on 
sen kirkon mallin mukainen, jonka Vapahtaja perusti ollessaan maan 

Joseph Smithin ensimmäinen näky ”aloitti uuden aikakauden 
tässä maailmassa ja laski perustan ihmislasten uskolle”.
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päällä. Olen varma, että oli monia, jotka pitivät tätä nuorukaista nou-
sukkaana ja ajattelivat, että oli naurettavaa, että henkilö, joka ei ollut 
saanut johtajakoulutusta, otaksui toimivansa johtajana. Mutta hän oli 
muiden maan päällä eläneiden taivaallisen Isämme palvelijoiden kal-
tainen, jotka Herra oli kutsunut tekemään jonkin erityisen työn. Eikä 
se, ettei hän tiennyt tämän maailman asioista, tehnyt mahdottomaksi 
sitä, että Herra antaisi hänelle tietoa, joka teki hänestä tasavertaisen 
tai jopa monissa suhteissa pätevämmän kuin ne, joilla oli suuria 
maallisia tilaisuuksia, joita hänelle ei ollut suotu.12

Vaikka häntä kohdeltiin väkivaltaisesti ja hänestä valehdeltiin, 
vaikka häntä halveksivat ne, joiden olisi pitänyt olla hänen ystä-
viään, vaikka sen ajan oppineet ja kouluja käyneet vastustivat häntä, 
hän onnistui palauttamaan elämän ja pelastuksen evankeliumin ja 
perustamaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon.

Samalla kun pahuuden voimat toimivat jatkuvasti tuhotakseen 
hänet, Herra varjeli häntä, kunnes hänen työnsä oli tehty ja kaikki 
ihmiskunnan pelastukselle välttämättömät avaimet ja toimitukset oli 
jälleen annettu ihmisille.13 (Katso ehdotus 3 sivulla 42.)

Joseph Smithin kautta palautetut totuudet tuovat 
rauhaa ja iloa niille, jotka hyväksyvät ne.

Pojalta, joka 14-vuotiaana näki Isän ja Pojan, saatiin se suuren-
moinen sanoma, että taivaallinen Isämme ja Hänen Poikansa Jee-
sus Kristus ovat kirkastettuja ihmisiä, että maailman Vapahtaja oli 
noussut kuolleista. Tuo nuorukainen katseli sitä, minkä maailma oli 
tiennyt mutta jostakin syystä unohtanut, ja hän alkoi todistaa siitä 
ihmislapsille.14

[1800-luvun alkupuolella] maailmassa oli harvoja ihmisiä, jotka 
uskoivat Jumalaan, joka on Persoona, jolla on ruumis. Mutta olles-
saan vasta poika, ei edes 15-vuotias, profeetta Joseph Smith sai 
ilmestyksen, näki Isän ja Pojan ja todisti siitä. Hänen luonaan kävi 
myös muita taivaallisia olentoja, joiden välityksellä Herra antoi 
hänelle lisää tietoa ihmislapsia varten, ja hän antoi omalla tavallaan 
meille tai niille, jotka olivat kirkossa ennen meitä, ymmärryksen 
elämän tarkoituksesta. – – Hänen kuvauksensa taivaasta herättää 
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meissä halun olla kelvollisia saamaan siellä kodin, kun maanpäälli-
nen elämämme päättyy. Kirjaimellinen ylösnousemus sekä kuvaus 
taivaasta ja helvetistä tehdään niin selväksi, että pyhiä kirjoituksia 
lainaten, ”siellä ei tyhmäkään eksy” [ks. Jes. 35:8].15

Hänen kauttaan ilmoitettiin temppelien rakentamisesta, aviolii-
ton iankaikkisuudesta ja kuolleiden lunastuksesta, mikä toi sanoin 
kuvaamatonta iloa tuhansille Isämme lapsille.

Hänen selkeästi ilmaisemansa iankaikkiset totuudet löytävät 
tiensä maailman kansojen keskuuteen tuoden rauhaa ja tyytyväi-
syyttä niille, jotka ottavat ne vastaan.16

Taivaallinen Isämme tiesi, mitä oli tulossa, kun Hän palautti evan-
keliumin puhtaudessaan näinä myöhempinä aikoina. Hän tiesi luo-
pumuksesta maailmassa lastensa keskuudessa, ja Hän tiesi, että he 
olivat poikenneet selkeästä totuudesta, ja suuressa armossaan Hän 
ilmoitti tämän myöhempien aikojen työn. Hän valitsi maaseudulta 
rahvaan keskuudesta pojan ja innoitti tätä aloittamaan työn, joka 
väistämättä oli mullistava uskonnollisen maailman. Hän tiesi, että 
maailma hapuili pimeydessä, ja palautti armossaan valon. Ihmis-
lapset eivät voi nauttia onnesta millään muulla tavoin kuin elämällä 
vanhurskaasti, eivätkä he voi elää vanhurskaasti olemalla ristirii-
dassa totuuden kanssa. Maailmassa oli paljon totuutta, mutta siihen 
oli sekoittunut niin paljon erhettä, että Herra itse sanoi profeetta 
Joseph Smithille, että ne, jotka olivat opettajia ja ohjaajia kirkoissa, 
opettivat oppina ihmiskäskyjä, ja Hän varoitti poikaa liittymästä hei-
hin. Sitten Hän palautti evankeliumin, Jumalan voiman pelastukseksi 
kaikille niille, jotka uskovat ja ovat sille kuuliaisia.17

Sanon kaikille ihmisille kaikkialla: Tutkikaa Herramme evankeliu-
min opetuksia sellaisina kuin ne ilmoitettiin profeetta Joseph Smi-
thille. Tutkikaa niitä rukoillen, niin löydätte lääkkeen tämän maail-
man sairauksiin, eikä sitä tulla löytämään millään muulla tavalla.18 
(Katso ehdotus 4 sivuilla 42–43.)

Joseph Smith oli aulis maksamaan 
todistuksestaan hengellään.

Kuten oli ollut profeettojen kohdalla, jotka Herra oli herättänyt 
aiemmin, tässäkin tapauksessa näytti välttämättömältä, että Hänen 
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palvelijansa pitäisi sinetöidä todistuksensa sydänverellään. Maailman 
historiassa ei ole [koskettavampaa] sivua kuin se, johon on merkitty 
rakkaan profeettamme Joseph Smithin viimeiset sanat. Hän tiesi 
aikansa olevan käsillä. Hän tajusi, että hänen elämäntehtävänsä oli 
täytetty. – – Ja kun tuli aika kohdata kuolema, hän sanoi: ”Minä 
menen kuin karitsa teurastettavaksi, mutta minä olen tyyni kuin 
kesäaamu; omallatunnollani ei ole rikkomuksia Jumalaa eikä kei-
tään ihmisiä kohtaan. Jos he ottavat henkeni, kuolen viattomana 

”Sanon kaikille ihmisille kaikkialla: tutkikaa herramme 
evankeliumin opetuksia sellaisina kuin ne ilmoitettiin 
profeetta Joseph Smithille. tutkikaa niitä rukoillen.”
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miehenä, ja vereni huutaa maasta kostoa, ja minusta sanotaan vielä: 
’Hänet murhattiin kylmäverisesti.’” [Ks. OL 135:4.]

Hän ei pelännyt seisomista – – tuomioistuimen edessä vastaa-
massa ruumiissa tekemistään teoista. Hän ei pelännyt kohdata niitä 
häntä vastaan esitettyjä syytöksiä, joiden mukaan hän petti ihmiset 
ja kohteli heitä epäoikeudenmukaisesti. Hän ei pelännyt elämänteh-
tävänsä lopputulosta eikä sen työn lopullista voittoa, jonka hän tiesi 
olevan jumalallista alkuperää ja jonka puolesta hän antoi henkensä. 
Silti maailman ihmiset entiseen tapaan tuomitsevat tämän työn 
ihmismielen mukaan. Heillä ei ole Jumalan Henkeä, jolla he kyke-
nisivät ymmärtämään, että se oli peräisin taivaalliselta Isältämme.19

Tämä nuorukainen oli niin varma saamastaan ilmoituksesta ja 
niin innokas huolehtimaan siitä, että kaikki hänen Isänsä lapset 
saisivat tuntea totuuden, että siitä hetkestä kun hän sai Mormonin 
kirjan levyt enkeli Moronilta, hän omisti koko elämänsä kirkon jär-
jestämiseen ja totuuden levittämiseen. – – Hänen sielussaan paloi 
tieto, jollainen Stefanoksella oli [ks. Ap. t. 7:54–60], jollainen Lunas-
tajalla oli, että taivaallinen Isämme oli peräsimessä, että tämä oli 
Hänen työtään maan päällä, että Hänen voimansa lopulta hallitsisi, 
että tämä elämä oli vain osa iankaikkisuutta. Hän oli valmis luo-
pumaan osasta maanpäällistä elämäänsä, jos tarpeen, voidakseen 
nauttia iankaikkisesti kumppanuudesta, jota hän niin vilpittömästi 
rakasti, ja niiden hyvien miesten ja naisten seurasta, joita on asunut 
ja asuu maan päällä ja jotka tulevat jälleen asumaan maan päällä, 
kun siitä tulee selestinen valtakunta.20

Joseph Smith opetti, että hän tiesi, että kuoleman jälkeen oli elä-
mää ja että hän tiesi Jumalan elävän ja että Jumala tiesi, että hän 
tiesi Jumalan elävän. Hän oli aulis antamaan henkensä, veljeni ja 
sisareni, jotta teidän uskonne vahvistuisi ja jotta luottamuksenne 
häneen ei horjuisi. Hän tiesi tämän elämän tarkoituksen. Hän tiesi, 
että olemme täällä valmistautumassa tulevaisuuteen ja aiempaa 
kirkkaampaan olemassaoloon. Ja hän oli halukas tarpeen vaatiessa 
antamaan oman henkensä, ei ainoastaan menettääkseen sen meidän 
tähtemme, vaan koska hän tiesi, että Isä on sanonut, että se, joka 
tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa 
elämänsä Hänen tähtensä, löytää sen, jopa iankaikkisen elämän 
[ks. Matt. 16:25]. Tämän tiedon ansiosta niin profeetta kuin kirkon 
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alkuaikojen patriarkkakin [Hyrum Smith] kykenivät [jättämään taak-
seen] rakkaansa, olemaan suljettuina vankilaan ja antamaan kaiken, 
mitä heillä tässä maailmassa oli ja mitä ihmiset voivat antaa veljiensä 
puolesta – kuolevaisen elämänsä.21

Kirkko perustettiin vuonna 1830 kuuden jäsenen voimin. Kai-
ken vanhurskauden vihollinen on siitä ajasta nykyiseen pyrkinyt 
estämään sen etenemisen ja tuhoamaan sen. Mietin, mahtaako tuo 
suurmies, Joseph Smith, joka antoi henkensä, jotta kirkko voitai-
siin perustaa ja se voisi edetä Herran aikomalla tavalla, nähdä kir-
kon sellaisena kuin se nyt on sen seurakuntien levittyessä kaikkiin 
osiin maailmaa. Mahtaako hän ymmärtää, että joka päivä hänen 
marttyyrikuolemansa jälkeen, jolloin hän antoi henkensä ja sinetöi 
todistuksensa verellään, kirkosta on tullut voimakkaampi kuin edel-
lispäivänä? 22 (Katso ehdotus 5 sivulla 43.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Ajattele kokemuksia, joita presidentti Smith kuvaa osion 
”George Albert Smithin elämänvaiheita” kolmessa ensimmäi-
sessä kappaleessa (s. 33–34). Mitkä oman elämäsi kokemukset 
ovat vahvistaneet todistustasi profeetta Joseph Smithistä? Kun 
luet tätä lukua, etsi presidentti Smithin opetuksista kohtia, jotka 
vahvistavat omaa todistustasi. Halutessasi voit kertoa niistä per-
heesi, pappeuskoorumin tai Apuyhdistyksen jäsenille.

 2. Käy läpi opetusten ensimmäinen osio (s. 34–36) ja Joseph 
Smithin oma kertomus ensimmäisestä näystä (ks. JS–H 10–19). 
Kuinka ensimmäinen näky on vaikuttanut uskoosi Jumalaan? 
Kuinka olet nähnyt sen vaikuttavan muiden uskoon?

 3. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 36, ja lue kohta OL 1:17–19. 
Mitä Joseph Smithin esimerkki voi opettaa meille palvelemi-
sesta kirkossa? Mieti jotakin tilannetta, jolloin sait Herralta teh-
tävän etkä tuntenut olevasi pätevä. Miten Herra auttoi sinua?

 4. Mitä totuuksia Herra ilmoitti Joseph Smithin kautta? (Katso 
joitakin esimerkkejä näistä totuuksista osiosta, joka alkaa 
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sivulta 38.) Kuinka elämääsi on siunattu, koska tunnet nämä 
totuudet?

 5. Kun pohdit opetusten viimeistä kappaletta (s. 42), mieti, mitä 
voit tehdä auttaaksesi kirkkoa tulemaan entistä vahvemmaksi.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jes. 29:13–14; 1. Kor. 
1:26–27; 2. Nefi 3:5–9, 11–15; OL 135

Opetusvihje:  ”Käytä keskustelun herättämiseen luvun lopussa olevia 
kysymyksiä. – – Voisit myös kehitellä omia kysymyksiäsi nimen-
omaan niille, joita opetat. Voisit esimerkiksi kysyä osallistujilta, 
kuinka he voivat soveltaa presidentti Smithin opetuksia tehtäviinsä 
vanhempina tai kotiopettajina tai kotikäyntiopettajina.” (Tämän kir-
jan sivu VI.)
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”mietin, että kun poika asetetaan diakoniksi, antaako isä hänen 
tuntea, että hänellä on nyt jotakin iankaikkisesti tärkeää.”
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Pyhä pappeus –  
Jumalan lasten siunaukseksi

Pappeus on Jumalan valtuus. 
Pappeudenhaltijoiden täytyy olla kelvollisia ja 

käyttää pappeutta muiden siunaukseksi.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Yleiskonferenssin pappeuskokouksessa 2. lokakuuta 1948 presi-
dentti George Albert Smith sanoi:

”Mietin joskus, näemmekö me isät vaivaa selittääksemme pojil-
lemme, miten vakavasta velvoitteesta on kyse, kun pojasta tulee 
diakoni. Mietin, että kun poika asetetaan diakoniksi, antaako isä 
hänen tuntea, että hänellä on nyt jotakin iankaikkisesti tärkeää. – –

Muistan aivan kuin eilisen, kun John Tingey pani kätensä pääni 
päälle ja asetti minut diakoniksi. Asia ja sen tärkeys esitettiin minulle 
siten, että tunsin sen olevan suuri kunnia. Tuloksena oli, että se oli 
minulle siunaus, ja sitten jonkin ajan kuluttua osakseni tuli muita 
asettamisia. Mutta kussakin tapauksessa mieleeni oli juurrutettu aja-
tus, että tässä oli tilaisuus uuteen siunaukseen.” 1

Samassa puheessa presidentti Smith opetti, että yksi siunauksista, 
joita tuosta pappeuteen asettamisesta koituu, on tilaisuus siunata 
muiden elämää. Esimerkkinä hän kertoi eräästä nuoruutensa vai-
kutusvaltaisesta pappeudenhaltijasta – kotiopettajasta:

”Rodney Badger oli opettaja isäni kodissa vuosien ajan, ja hän 
oli suurenmoinen mies. Aina kun hän tuli, perhe kokoontui, ja hän 
istuutui esittämään meille kysymyksiä ja kertomaan meille asioita, 
joita meidän pitäisi hänen mielestään ymmärtää. Ja haluan sanoa 
teille, että kun hän tuli kotiimme, hän toi mukanaan Herran Hen-
gen. Ja kun hän lähti, meistä tuntui, että luonamme oli vieraillut 
Herran palvelija.” 2
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Presidentti Smith päätti puheensa ilmaisemalla haluavansa, että 
pappeudenhaltijat palvelevat seurakuntiensa ja vaarnojensa jäseniä 
”eivätkä menetä tilaisuutta omalta osaltaan kohottaa ja kehittää ja 
kasvattaa heitä sellaisiksi kuin Isämme haluaisi heidän olevan” 3. 
(Katso ehdotus 1 sivulla 52.)

George Albert Smithin opetuksia

Palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa Jeesus Kristus 
palautti maan päälle jumalallisen valtuuden.

Kun Vapahtaja tuli ajan keskipäivänä, Hän huomasi, että suuri 
Jerusalemin kaupunki oli täynnä pahuutta. Asukkaat elivät sellai-
sella tavalla, että he olivat menettäneet jumalallisen valtuuden, joten 
[ Jumala] lähetti Poikansa maailmaan ja pani jälleen alulle kirkon, 
jossa oli jumalallinen voima. – – Vapahtajan sukupolvessa oli hyviä 
ihmisiä – – ja oli muita, jotka käyttivät yhä pappeutta, mutta oli 
välttämätöntä, että Hän tuli palauttamaan jumalallisen valtuuden. – –

Kun Hän aloitti palvelutyönsä, Hän ei kutsunut avukseen kunin-
kaita eikä hallitsijoita eikä pappeja eikä niitä, jotka olivat korkeassa 
virassa, vaan Hän kutsui nöyriä kalastajia, ja siitä seurasi, että Hän 
sai ympärilleen miehiä, joita voitiin opettaa, eikä miehiä, jotka eivät 
uskoisi Häneen. Hän järjesti kirkon taivaallisen Isämme johdolla. 
Hän antoi jumalallisen valtuuden seuralaisilleen ja ohjasi heitä siinä, 
mitä heidän tuli tehdä. – – Hänellä oli jumalallinen valtuus, ja van-
hurskaat tunnistivat Hänet Jumalan Pojaksi. Jotkut pitävät Häntä 
vain hyvänä ihmisenä. Me uskomme, että Hän tuli maan päälle 
paitsi opettamaan ihmisille, mitä tehdä, myös antamaan tovereilleen 
jumalallisen valtuuden suorittaa Hänen kirkkonsa toimituksia. – –

Vapahtaja oli johtava virkailija ollessaan maan päällä. Hänen 
välittömässä alaisuudessaan oli kahdentoista Hänen valitsemansa 
miehen koorumi. Kun Hän kuoli, kirkkoa ryhtyi johtamaan kahden-
toista koorumi – ei joukko tavallisia miehiä, jotka kutsuivat itseään 
opetuslapsiksi, vaan kahdestatoista sellaisesta miehestä muodostuva 
koorumi, joilla oli jumalallinen valtuus ja jotka olivat saaneet sen 
Jeesukselta Kristukselta.4 (Katso ehdotus 2 sivulla 52.)
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Pappeuden palauttivat meidän aikanamme 
miehet, joilla se muinoin oli.

Taivaassa ja maan päällä on merkitty muistiin ja tunnustettu, että 
uskonnot ja uskontokunnat lisääntyivät moninkertaisesti sen jälkeen 
kun [ Jeesus Kristus] lähti pois maan päältä, ja kirkot lisääntyivät 
lukumäärältään maan päällä, kunnes rakkaan profeettamme Joseph 
Smithin aikoina oli monia uskontokuntia. Oli monia ihmisiä, jotka 
esittivät, että heillä oli jumalallinen valtuus, ja luulen joidenkuiden 
heistä ajatelleen, että he olivat saaneet sen. – –

Kun aika koitti ja maailma oli menettänyt valtuuden, siis pappeu-
den, Herra kutsui nöyrän pojan ja antoi hänelle taivaallisen ilmes-
tyksen ja puhui hänen kanssaan. Herra kertoi hänelle, mitä hänen 
tulee tehdä, ja lähetti aika ajoin muita sanansaattajia ja taivaallisia 
olentoja. Sen seurauksena oli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk-
sen Kristuksen Kirkon perustaminen, ja tuolle kirkolle annettiin 
jumalallinen valtuus. – –

Kun Joseph Smith oli nuori mies, Herra ohjasi häntä kääntämään 
Mormonin kirjan. Erään kerran kun Joseph ja Oliver Cowdery olivat 
kääntämässä, Herra lähetti pyhän olennon vastaamaan heidän kastetta 
koskeviin kysymyksiinsä. Kuka tuo tulija oli? Johannes Kastaja, jolla 
oli Aaronin pappeus. Mistä hän tuli? Hän tuli taivaasta. – – Hän ilmes-
tyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle loistavana ylösnousseena 
olentona. Hän tuli taivaallisen Isämme johdolla antamaan Aaronin 
pappeuden Josephille ja Oliverille, sillä sitä ei ollut missään paikassa 
koko maailmassa. Oli välttämätöntä, että taivaat avautuisivat ja mies, 
jolla oli ollut pappeus ja jolla oli se edelleen, tulisi antamaan sen.

Sen jälkeen Pietari, Jaakob ja Johannes, joilla oli Melkisedekin 
pappeus, antoivat tuon pappeuden Josephille ja Oliverille, ja Herra 
ohjasi kirkon perustamista. Siihen kuului presidenttikunta, joka 
koostuu presidentistä ja kahdesta neuvonantajasta, sekä kahden-
toista apostolin koorumi, patriarkka, ylipappeja, seitsenkymmeniä, 
vanhimpia, pappeja, opettajia ja diakoneja – samanlainen järjestys, 
joka oli alkukirkossa, mitä valtuuteen tuli.5

Sama valtuus, joka oli [ Joseph Smithillä], on annettu pojillenne, ja 
Isämme taivaassa vaatii heitä palvelemaan evankeliumin toimituk-
sissa. Vastuu, jonka Joseph Smith sai, ei kadonnut hänen kuoltuaan. 
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”miehet, joilla oli pappeus aiemmin, tulivat ja 
antoivat tuon pappeuden nöyrille miehille.”

Se laskeutui toisille harteille. Isämme taivaassa on nostattanut aika 
ajoin niitä, joilla on ollut valtuus puhua Hänen nimessään, suoritta-
maan evankeliumin toimituksia ja siunaamaan ihmislapsia. He ovat 
jakaneet sen kunnian teidän ja lastenne kanssa.6

Olen kiitollinen siitä, että Herra on ilmoittanut evankeliumin jäl-
leen tänä aikana ja aikakautena. Isä ja Poika ilmestyivät. Miehet, 
joilla oli pappeus aiemmin, tulivat ja antoivat tuon pappeuden nöy-
rille miehille, ja nämä puolestaan saivat käskyn antaa sen muille. 
Näin evankeliumi ja pappeus on tuotu kaikkien niiden ulottuville, 
jotka tulevat kelvollisiksi ottamaan ne vastaan, ja se on Herran tapa.7

Teidän pappeudenhaltijoiden tehtävä on hyvin merkittävä. Teille 
on annettu jumalallinen valtuus. Te ette ole saaneet oikeuttanne 
saarnata ja opettaa evankeliumia ja suorittaa sen toimituksia kou-
luttautumalla korkeakoulussa tai yliopistossa. Te olette saaneet val-
tuutenne miehiltä, joille oli annettu jumalallinen toimeksianto toimia 
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Herran palvelijoina, ja te olette saaneet sen seuraantona niiltä, jotka 
saivat sen suoraan Herraltamme Jeesukselta Kristukselta.8 (Katso 
ehdotus 3 sivuilla 52–53.)

Jumalan voima ja valtuus voi olla 
vain Hänen tosi kirkossaan.

Ihmiset ovat kysyneet minulta: ”Millä tavalla kirkostanne on 
enemmän hyötyä kuin jostakin muusta kirkosta?” Olen yrittänyt tah-
dikkaalla tavalla selittää heille eron. Mikä tahansa järjestö voi liittyä 
yhteen palvelemaan Jumalaa, mutta se ei anna heille jumalallista 
valtuutta. Mikä tahansa kirkkoryhmä voi kokoontua yhteen ja perus-
taa yhteisökirkkoja. Se ei tuo jumalallista valtuutta. Ihmiset voivat 
yhdistyä hyvin tarkoitusperin, mutta valtuuden voi saada taivaal-
liselta Isältämme vain Hänen tavallaan, ja Hänen tapansa entisinä 
aikoina oli kutsua ja asettaa miehiä ja erottaa heidät työhön. Sama 
pätee meidän aikanamme. – –

Ihmiset pitää saada ymmärtämään, ettei pelkkä kumartuminen 
Herran eteen rukouksessa anna heille jumalallista valtuutta. Se, 
että elää rehellisyyden, hyveellisyyden, totuuden jne. vaatimus-
ten mukaan, ei anna heille jumalallista valtuutta. – – Ei riitä, että 
me rukoilemme, että me käymme kirkossa. On välttämätöntä, että 
meillä on jumalallinen valtuus, ja väite, että meillä on tuo valtuus, 
on tuonut tälle kirkolle suuren osan siitä vainosta, jota se on koke-
nut alusta asti. Mutta se on totuus, ja monet Isämme lapsista alkavat 
havaita tässä kirkossa olevan jumalallisen valtuuden vaikutuksen. 
He näkevät kehityksen, jota tapahtuu miesten ja naisten elämässä.9 
(Katso ehdotus 4 sivulla 53.)

En halua ihmisten ajattelevan, että etsin vikaa ja arvostelen niitä, 
jotka kuuluvat maailman eri uskontokuntiin. Olen kiitollinen siitä, 
että hyvin monissa niistä on hyviä miehiä ja hyviä naisia, jotka usko-
vat Häneen, ja heissä olevan valon mukaisesti palvelevat Jumalaa, 
mutta totuus on, että Isämme on perustanut tähän maailmaan kirk-
konsa. Hän on antanut ihmisille tänä aikana valtuutensa, eikä maa-
ilmassa ole muuta valtuutta, jonka Hän tunnustaa, kuin se, jonka 
Hän itse on antanut.10 (Katso ehdotus 5 sivulla 53.)
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Pappeuden toimitukset ovat meille välttämättömiä 
päästäksemme selestiseen valtakuntaan.

Jos olisimme kaikkien muiden uskontokuntien kaltaisia, saattai-
simme etsiä Herraa ja saada Hänen siunauksiaan, koska jokainen 
ihminen, joka tekee tässä maailmassa hyvää, saa siunauksen. Meissä 
saattaisivat esiintyä kaikki perushyveet ja saattaisimme tehdä niistä 
osan itseämme, mutta ilman Jumalan voimaa ja pyhän pappeuden 
valtuutta ihmisten ei ole mahdollista saavuttaa selestistä valtakuntaa.11

Ainoa suunnitelma, joka valmistaa ihmisiä selestiseen valtakun-
taan, on Herramme Jeesuksen Kristuksen antama suunnitelma. Ja 
ainoa valtuus, joka tekee miehet kelvollisiksi opettamaan ja toi-
mittamaan evankeliumin toimituksia oikealla tavalla, on Herramme 
Jeesuksen Kristuksen valtuus.12

Jumala kutsui Joseph Smith nuoremman profeetakseen, ja hänen 
kauttaan maan päälle palautettiin pyhä Melkisedekin pappeus, joka 
on Jumalan ihmiselle antama voima toimia Hänen nimessään. Tätä 
pappeutta käyttämällä suoritetaan valtuutetusti jokainen Herramme 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin toimitus, joka on välttämätön 
ihmislasten pelastukseksi.13

Kuinka meihin vaikuttaisi, jos joutuisimme luopumaan Jumalan 
meille antamasta valtuudesta? Se merkitsisi sitä, että selestisen val-
takunnan ovet olisi suljettu meiltä. Se merkitsisi sitä, että se kruu-
naava siunaus, jota minua on lapsesta asti opetettu odottamaan, ei 
toteutuisi. – – Kumppanuudesta rakkaitteni kanssa – – jotka ovat 
minulle melkein yhtä kalliita kuin elämä itse, en voisi nauttia seles-
tisessä valtakunnassa.14

Pappeus – – on siunaus, joka – jos olemme uskollisia – avaa 
selestisen valtakunnan ovet ja suo meille siellä paikan, jossa voimme 
elää kautta iankaikkisuuden aikojen. Älkää leikitelkö tällä korvaa-
mattomalla siunauksella.15 (Katso ehdotus 6 sivulla 53.)

Pappeudenhaltijoilla on vastuu elää esimerkillisesti 
ja käyttää pappeutta muiden siunaukseksi.

Kuinka hienoa onkaan ymmärtää, että miehet, jotka ovat kel-
vollisia, voivat saada pappeuden, ja heille annetulla valtuudella 
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tehdä hyvin monia asioita, jotka ovat Isämme muiden lasten 
siunaukseksi.16

Ette voi lähteä maailmaan mihinkään muuhun kirkkoon tai mihin-
kään muihin kirkkoihin ja löytää – – miehiä, joilla on jumalallinen 
valtuus. Älkää unohtako sitä. Te kuulutte valittuun miesjoukkoon – –, 
jonka päälle on pantu kädet ja joka on saanut jumalallisen valtuuden, 
joka on tehnyt teistä taivaan ja maan Herran kumppaneita. En tarkoita, 
ettette voi nauraa, hymyillä ja nauttia elämästä, mutta tarkoitan, että 
syvällä jokaisessa sielussa tulee olla tietoisuus, että ”olen veljeni var-
tija. Minulla on Herralta Jeesukselta Kristukselta saatu valtuus – minä 
olen pyhän pappeuden haltija.” Jos teemme niin, meidän ei havaita 
leikittelevän pyhillä asioilla kuten jotkut ovat aiemmin tehneet.17

Monien miesten tuomioksi tulee koitumaan se, että heillä on pap-
peus, sen tavan vuoksi, jolla he ovat sitä kohdelleet pitäen sitä aivan 
kuin se olisi jotakin hyvin tavallista.18

Jotkut miehet ajattelevat, että koska heillä on pappeus, se antaa 
heille jonkin erityisen tavan, jolla he voivat käyttäytyä kodissaan. 
Haluan sanoa teille, että te miehet, joilla on pappeus, ette pääse 
koskaan selestiseen valtakuntaan, ellette kunnioita vaimoanne 
ja perhettänne ja valmenna heitä ja anna heille siunauksia, joita 
haluatte itsellenne.19

Taivaallisen Isämme valtuus on maan päällä ihmiskunnan siu-
naukseksi – ei tekemään tuon valtuuden saajista ylimielisiä vaan 
tekemään heistä nöyriä, ei herättämään erityisten etuoikeuksien saa-
jissa tunnetta, että he ovat suurempia kuin muut, vaan tekemään 
meistä nöyriä sielussamme, rukoilevia sydämessämme ja huomaa-
vaisia kaikkia ihmisiä kohtaan kaikessa mitä teemme ja olemaan 
siten esimerkkinä oikeamielisestä elämästä, jollaista taivaallinen 
Isämme haluaa meidän opettavan.20

Se, että olemme kirkon jäseniä ja meillä on pappeus, ei vie meitä 
mihinkään, ellemme ole kelvollisia. Herra on sanonut, että jokai-
nen siunaus, jonka me haluamme, perustuu kuuliaisuuteen Hänen 
käskyilleen. Me saatamme pettää lähimmäisiämme ja me saatamme 
pettää itseämme ajattelemalla, että meille käy hyvin, mutta ellemme 
pidä taivaallisen Isämme käskyjä, ellemme kanna kelvollisesti tätä 
pyhää pappeutta, joka on niin kallisarvoinen, meille ei ole paikkaa 
selestisessä maailmassa.21
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Teille veljille – – on annettu pyhä tilaisuus, pyhä luottamusteh-
tävä. Te olette saaneet pyhän pappeuden siunaukset. Teille on 
annettu jumalallinen valtuus, ja tuon valtuuden myötä on tullut vas-
tuu korottaa äänenne ja elää elämäänne niin, että maailman ihmiset 
voivat erottaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin muista maailman 
organisaatioista.22

Minne menettekin, pitäkää mielessänne se tosiasia, että te edus-
tatte Häntä, joka on olemassaolomme aikaansaaja. Pappeus, joka 
teillä on, ei ole Joseph Smithin pappeus tai Brigham Youngin tai 
kenenkään muun miehen, joka on kutsuttu kirkon johtoon koti-
maassa tai ulkomailla. Pappeus, joka teillä on, on Jumalan voima, 
jonka olette saaneet korkeudesta. Pyhät olennot piti lähettää maan 
päälle – – palauttamaan tuo loistava siunaus, joka oli kadoksissa 
maailmalta vuosisatojen ajan. Meidän pitäisi epäilemättä olla kiitol-
lisia siunauksistamme.23

Rukoilen, että Herra siunaa meitä kaikkia, että me olemme kel-
vollisia kantamaan pappeutta, jonka Hän on tarjonnut ja antanut 
meille, niin että minne tahansa menemmekin, ihmiset voivat sanoa: 
”Tuo mies on Herran palvelija.” 24 (Katso ehdotus 7 sivulla 53.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Ajattele kokemuksia, joita presidentti Smith kuvailee sivuilla 
45–46. Mitä me voimme tehdä auttaaksemme nuoria miehiä 
valmistautumaan asetettaviksi pappeuden virkoihin? Mitä me 
voimme tehdä auttaaksemme nuoria naisia ymmärtämään pap-
peuden voiman tärkeyden elämässään? Miksi sekä miesten että 
naisten on tärkeää hankkia enemmän tietoa pappeudesta?

 2. Miksi oli välttämätöntä, että Vapahtaja palvelutyönsä aikana 
kuolevaisuudessa evankeliumin opettamisen lisäksi palautti 
jumalallisen valtuuden (ks. s. 46)?

 3. Lue sivun 47 alareunasta alkavasta kappaleesta osion loppuun 
asti sivulle 49. Mistähän syystä Herra antaa kaikille kelvolli-
sille miehille mahdollisuuden saada valtuutensa eikä rajoita 
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sitä harvoihin miehiin, jotka ovat saaneet siihen muodollisen 
koulutuksen?

 4. Presidentti Smith puhui kehityksestä, jota tapahtuu miesten ja 
naisten elämässä pappeuden ansiosta (ks. s. 49). Mitä tämä lau-
sunto merkitsee sinulle? Mitä voit tehdä vaaliaksesi pappeuden 
voimaa ja vaikutusta elämässäsi?

 5. Kun käyt läpi osion, joka alkaa sivulta 49, ajattele sitä, kuinka 
vastaisit, jos joku esittäisi sinulle saman kysymyksen kuin pre-
sidentti Smithille esitettiin: ”Millä tavalla kirkostanne on enem-
män hyötyä kuin jostakin muusta kirkosta?”

 6. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 50. Millaisia korvaamattomia 
siunauksia sinä olet saanut pappeuden ansiosta?

 7. Kun tutkit opetusten viimeistä osiota (s. 50–52), pyri löytä-
mään ne vastuut, jotka presidentti Smithin mukaan tulevat pap-
peuden myötä. Mitä pappeuskoorumin jäsenet voivat tehdä 
tukeakseen toisiaan tehtävissään? Kuinka naiset voivat auttaa 
pappeudenhaltijoita pysymään uskollisina näille tehtäville? 
Mitä pappeudenhaltijat voivat tehdä tukeakseen naisia heidän 
jumalallisissa rooleissaan?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 15:16; Alma 13:1–3, 
6–10; OL 84:19–22; JS–H 68–72; UK 5

Opetusvihje: ”Todista aina kun Henki kehottaa sinua tekemään niin 
eikä ainoastaan oppiaiheen lopussa. Anna myös oppilaille tilaisuuk-
sia todistaa.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 45.)
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Herran hyväksymien 
hyväksyminen

Herra on valinnut johtohenkilömme, ja 
Hän odottaa meidän hyväksyvän heidät ja 
tukevan heitä sanoillamme ja teoillamme.

George Albert Smithin elämänvaiheita

George Albert Smith hyväksyttiin kirkon presidentiksi lokakuun 
yleiskonferenssissa 1945. Vähän ennen konferenssin päättymistä 
presidentti Smith ilmaisi kiitollisuutensa pyhien hyväksymisäänes-
tyksestä: ”Veljeni ja sisareni, kiitän teitä luottamuksesta, jota olette 
osoittaneet toivoen, että onnistun, ja luvaten – kuten jotkut teistä 
ovat luvanneet – että autatte minua onnistumaan, koska olen vain 
ihminen, yksi nöyrimmistä joukossanne, mutta minut on kutsuttu 
tähän palvelukseen – enkä olisi täällä, ellen tietäisi, että minut on 
kutsuttu – taivaallisen Isämme valtuudella.”

Sitten hän lisäsi tämän pyynnön: ”Tarvitsen jokaisen miehen ja 
jokaisen naisen ja jokaisen lapsen avun, en omaksi siunauksekseni 
vaan teidän siunaukseksenne ja ihmislasten siunaukseksi, missä he sit-
ten ovatkin. Se ei ole minun tehtäväni. Se on meidän tehtävämme.” 1

Kuten opetukset tässä luvussa osoittavat, George Albert Smith 
ymmärsi ensimmäisen presidenttikunnan kantamat raskaat taakat 
jo ennen kuin hänestä tuli kirkon presidentti. Hän opetti pyhille, 
että heidän lojaalisuutensa ja uskollisuutensa voi huojentaa noita 
taakkoja, ja hän oli esimerkki tästä periaatteesta palvellessaan kah-
dentoista apostolin koorumissa.

Johtaessaan vuonna 1946 yhtä yleiskonferenssin kokouksista pre-
sidentti Smith esitteli hyväksyttävät kirkon virkailijat selittämällä, että 
kyse on enemmästä kuin pelkästä passiivisesta ohjelmanumerosta: 
”Nyt meillä on yksi virallinen asia, joka on näille konferensseille 
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”olen vain ihminen, yksi nöyrimmistä joukossanne, mutta minut on 
kutsuttu tähän palvelukseen – – taivaallisen isämme valtuudella.”
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ominainen, eli kirkon virkailijoiden esittäminen jäsenten hyväksyt-
täväksi äänestämällä. Toivon, että te kaikki ymmärrätte, että se on 
pyhä etuoikeus. – – Se ei ole pelkkä symboli vaan osoitus siitä, 
että Herran avulla te teette oman osanne työstä.2 (Katso ehdotus 1 
sivulla 64.)

George Albert Smithin opetuksia

Herra valmistaa ja valitsee ne, jotka 
johtavat kirkkoa, ja innoittaa heitä.

Tätä suurenmoista kirkkoa ovat johtaneet miehet, joita on erityi-
sesti valmistettu, erityisesti opetettu, erityisesti varustettu tuohon 
korkeaan kunniaan, joka on annettu kullekin hänen asettuessaan 
paikalleen. Taivaallinen Isämme on viisaudessaan ympäröinyt nämä 
Israelin johtohenkilöt muilla ihmisillä, joilla heidän laillaan on uskoa 
ja jotka eivät kunnioita henkilöä kirkon presidenttinä hänen per-
soonallisuutensa tai yksilöllisyytensä johdosta, vaan jotka tunnus-
tavat hänet taivaallisen Isämme puhetorveksi ja hyväksyvät hänet 
ja tukevat häntä ja rukoilevat hänen puolestaan ja rakastavat häntä, 
jotta hekin saisivat taivaallisen Isämme siunaukset.

Tässä maailmassa ei ole toista tämänkaltaista järjestöä. Ei ole 
muuta kansaa, [jota] johdetaan siten kuin tätä kansaa. Aivan oikein 
on todettu, että ne, jotka johtavat, ovat vain ihmisiä. Heidän kaut-
taan taivaallinen Isämme tekee työtään. Heidän kauttaan evankeliu-
mia on opetettava. – – Mies, joka johtaa meitä tänä aikana, ei johda 
oman luontaisen kyvykkyytensä ansiosta. Hän ei johda siksi, että 
hän on jonkun suuren mahtimiehen poika, vaan hän on siinä ase-
massa kuin on, koska Isämme taivaassa tuntee hänen sielunsa nuh-
teettomuuden. Koska Isämme tiesi, miten päättäväisesti hän tulisi 
viemään tätä sanomaa kaikille maan kansakunnille, Isämme valmisti 
häntä siihen korkeaan kutsumukseen, joka hänelle on annettu. Hän 
johtaa taivaallisen Isämme edustajana.3

Olen ajatellut tänään niitä nöyriä mutta suuria miehiä, jotka ovat 
johtaneet tätä kirkkoa sen perustamisesta lähtien. – – Olen tutustu-
nut [moniin kirkon] presidentteihin hyvin, ja uskon, että he kaikki 
ovat olleet Jumalan miehiä. On mahdotonta ajatella, että taivaallinen 
Isämme valitsisi minkään muunlaisia miehiä johtamaan kirkkoaan.4
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Mitä tapahtui, kun [ Joseph Smith] kuoli? – – [Pyhät] eivät pitä-
neet konklaavia, valinneet puheenjohtajaa ja uutta johtohenkilöä. 
Herra oli jo valinnut johtohenkilön. Hän oli kahdentoista apostolin 
koorumin virkaiältään vanhin jäsen, Brigham Young. – – Kirkko 
järjestönä kaikissa kokouksissaan hyväksyi hänet presidentiksi. Kun 
hän kuoli, hänen neuvonantajansa eivät julistautuneet presidentiksi, 
vaan kahdentoista koorumi johti pitkän aikaa, ja sitten koorumin 
virkaiältään vanhin jäsen hyväksyttiin kirkon presidentiksi. Vallitsi 
täydellinen järjestys. – –

Olen selvittänyt joitakin näistä asioista, jotta vältyttäisiin väärinkä-
sityksiltä. Joseph Smith ei valinnut itseään kirkon presidentiksi. Eivät 
myöskään ne, jotka tulivat hänen jälkeensä. – – Tehtävään valinnan 
hoitaa taivaallinen Isä innoituksensa välityksellä, ja miehet saavat 
kaiken voiman, joka tulee nimityksen myötä.5

Kuinka kiitollisia meidän pitäisikään olla tiedosta, ettei tämä työ 
ole ihmisen työtä vaan se on Herran työtä, että Jeesus Kristus johtaa 
tätä nimeään kantavaa kirkkoa eikä Hän salli kenenkään ihmisen tai 
ihmisryhmän tuhota sitä. Hän ei salli kirkkoaan johtavien miesten 
johtaa kansaa harhaan, vaan Hän tukee heitä kaikkivaltiaalla voimal-
laan. Hän tekee heidät suureksi hyvien ja hienojen miesten ja naisten 
silmissä. Hän siunaa heidän palvelutyötään, ja se on oleva täynnä 
menestystä. Ne, jotka vastustavat ja etsivät vikoja, eivät koe iloa vas-
tustuksestaan. Ne, jotka arvostelevat ja pyrkivät tuhoamaan kirkon 
johtohenkilöiden vaikutuksen, kärsivät vääryytensä seuraukset.6

Meillä pitää olla sydämessämme kiitollisuutta siitä, että meitä joh-
tavat pyhät miehet, joita Isämme taivaassa innoittaa opettamaan 
meitä päivä päivältä.7 (Katso ehdotus 2 sivulla 64.)

Palvelijoidensa välityksellä Herra opettaa 
meille tien onneen ja turvaan.

Isä Aadamin ajoista nykyaikaan asti Herra on varoittanut kan-
saa palvelijoidensa välityksellä. Hän on innoittanut heitä elämään 
paremmin, kun he ovat kuunnelleet Häntä, ja ajasta aikaan, kun 
Hänen lapsensa ovat sitä tarvinneet, Hän on lähettänyt maailmaan 
pyhiä miehiä välittämään onneen johtavia ohjeita, on innoittanut 
heitä opettamaan niitä loistavia totuuksia, jotka jalostavat ja rikas-
tuttavat ihmiskuntaa.8
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En tiedä maailmassa tapahtuneen mitään todella tärkeää, mistä 
Herra ei olisi antanut kansalleen neuvoja etukäteen profeettojensa 
välityksellä. Heitä ei siis ole jätetty tietämättömiksi siitä, mitä on 
tulossa, vaan he ovat saattaneet niin halutessaan suunnitella elä-
mänsä omaksi edukseen. – –

Nooan tapaus on juuri sellainen. Herra käski häntä rakentamaan 
arkin, jossa vanhurskaat säästyisivät tulossa olevalta vedenpaisu-
mukselta. Nooa rakensi arkin ja saarnasi parannusta sukupolvelleen 
120 vuoden ajan varoittaen heitä näin täydellisesti. Kansa oli kuiten-
kin niin jumalatonta, ettei se ottanut varteen varoituksesta. Tahdon-
vapauttaan käyttäen se valitsi mieluummin jumalattomuuden kuin 
vanhurskauden. Alkoi sataa ja vedenpaisumus tuli, ja vain Nooa ja 
hänen kahdeksan hengen perheensä pelastuivat. Kaikkia oli täysin 
varoitettu, mutta koska he olivat omapäisiä ja kieltäytyivät tekemästä 
parannusta, he hukkuivat. [Ks. Moos. 8:13–30.] 9

Herra haluaa, että me olemme onnellisia. Siksi Hän antoi meille 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Siksi Hän antoi meille pappeu-
den. Hän haluaa, että me koemme iloa. Siksi Hän perusti tämän 
kirkon ja määräsi siihen eri virat, ja kaikki nämä asiat ovat järjes-
tyksessä. – – Jos seuraatte Herran johtoa ja niitä, jotka ovat Herran 
hyväksymiä ja tukemia, ette eksy pimeyteen, menetä valoa, riko 
Jumalan lakeja ja menetä etuoikeuksianne, joista Hän haluaa niin 
innokkaasti meidän kaikkien nauttivan.10

Minulle tänä aikana on vain yksi tie turvaan, ja se on niiden seu-
raaminen, jotka Herra on nimittänyt johtamaan. Minulla voi olla omia 
ideoita ja mielipiteitä ja saatan käyttää omaa arvostelukykyäni asioissa, 
mutta tiedän, että kun päätökseni ovat ristiriidassa niiden henkilöiden 
opetusten kanssa, jotka Herra on antanut meille osoittamaan tietä, 
minun tulee muuttaa suuntaani. Jos haluan pelastua, seuraan johtajia, 
jotka taivaallinen Isämme on antanut meille, niin kauan kuin he ovat 
Hänen hyväksymiään.11 (Katso ehdotus 3 sivuilla 64–65.)

Ne, jotka ovat nöyriä ja uskollisia, tukevat 
ja puolustavat Herran palvelijoita.

Olen tuntenut tuhansia tämän suurenmoisen kirkon jäseniä, 
moniin kansakuntiin kuuluvia miehiä ja naisia, jotka ovat ottaneet 
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evankeliumin vastaan nöyrinä ja uskollisina tullakseen luetuiksi 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon. – – 
[He] ovat rukoilleet johtajiensa puolesta ja tukeneet näitä – –, enkä ole 
jäsenyyteni aikana kirkossa vielä tavannut yhtään ihmistä, joka olisi 
noudattanut Herran käskyjä ja korottanut äänensä niitä vastaan, jotka 
on kutsuttu johtamaan tätä kirkkoa. Se on todella merkittävää. – –

Minulle yksi suurimpia todistuksia tämän työn jumalallisuudesta 
on se, että valtava joukko ihmisiä – – saadessaan vaarnakonferens-
sissa tilaisuuden – – ilmaista äänestämällä joko hyväksyvänsä ja 
tukevansa tai kieltäytyvänsä hyväksymästä ja tukemasta johtajiaan 
(jokainen tahdonvapauttaan käyttävä) hyväksyy edelleen johtajansa 
ja tukee heitä. Varmastikin Herran Henki kehottaa uskollisia, nöyriä 
ihmisiä hyväksymään Hänen valitut palvelijansa ja tukemaan heitä.12

Kun Mooses johti israelilaiset Egyptistä autiomaan halki luvat-
tuun maahan, amalekilaiset hyökkäsivät israelilaisia vastaan Refi-
dimissä. Mooses ohjasi Joosuaa valitsemaan taistelijat suojelemaan 
israelilaisia. Mooses, Aaron ja Hur nousivat kukkulan laelle, josta 
näkyi taistelukentälle. Mooseksen pidellessä Herran sauvaa koholla 
israelilaiset olivat voitolla, mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, 
amalekilaiset olivat voitolla. Moosekselle tuotiin kivi istuimeksi, ja 
Aaron ja Hur kannattelivat hänen käsiään, jotta Jumalan siunaukset 
virtaisivat israelilaisille ja heidän soturinsa kestäisivät, ja taistelu voi-
tettiin. Jumalan voima oli Mooseksen päällä ja pysyi hänen päällään, 
kunnes hän oli päättänyt työnsä. [Ks. 2. Moos. 17:8–13.] Kun hänellä 
oli kansan tuki, heitäkin siunattiin, ja niin on ollut jokaisen Herran 
palvelijan kohdalla, joka on johtanut israelilaisia. – –

Niin kauan kuin [presidentti] johtaa tätä kirkkoa, ei ole väliä 
sillä, kuinka monta vuotta se kestää, sillä taivaallinen Isämme antaa 
hänelle voimaa, valtaa, viisautta, arvostelukykyä ja innoitusta puhua 
israelilaisille siten kuin heille pitää puhua. Seuratessamme hänen 
johtoaan meidän täytyy olla muinaisten aikojen Aaronin ja Hurin 
kaltaisia – meidän täytyy kannatella hänen käsiään, jotta Herra 
hänen välityksellään antaa taivaan siunausten laskeutua meidän ja 
tämän kansan päälle.13

Tiedän, että nämä miehet [johtavat auktoriteetit] ovat Herran pal-
velijoita, ja tiedän, että he pyrkivät siunaamaan ihmiskuntaa. Toivon, 
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että jokainen teistä – – onnistuu tukemaan heitä paitsi uskollanne 
ja rukouksillanne niin myös – jos heidät ja heidän asenteensa esi-
tetään väärässä valossa – halukkuudella ja innolla puolustaa heitä, 
jos se on tarpeen, koska tulossa on aika, jolloin he tarvitsevat teidän 
puolustustanne. Vastustaja ei ole unohtanut heitä, ja yksi todiste 
minulle näiden miesten kutsumuksen jumalallisuudesta on se, että 
pahat miehet puhuvat heistä pahaa ja hyvät miehet ja hyvät naiset 
puhuvat heistä hyvää.14 (Katso ehdotus 4 sivulla 65.)

Kun me arvostelemme johtajiamme tai emme 
piittaa heidän neuvoistaan, me annamme 

vastustajan johtaa meitä harhaan.

Keskuudessamme on niitä – – jotka ihmisten filosofiat ja typeryys 
on sokaissut. On niitä, jotka torjuvat sen miehen neuvot ja ohjeet, 
jonka Jumala on asettanut tämän kirkon johtoon. – –

”meidän täytyy olla muinaisten aikojen aaronin ja hurin 
kaltaisia – meidän täytyy kannatella [profeetan käsiä].”
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Ihmiset, joilla ei ole kovin paljon tietoa, keksivät äkkiä jonkin 
hyvän idean ja sanovat, että ”tämä on oikea tie” tai ”tuo on oikea 
tie”, ja vaikka se on ristiriidassa Herran ohjeiden kanssa, jotkut 
taipuvat kokeilemaan sitä. Herra on antanut turvallisia ohjeita ja 
nimittänyt kirkkonsa presidentin tulkitsemaan nuo ohjeet. Jos me 
emme piittaa siitä, mitä hän kirkon presidenttinä neuvoo, saatamme 
havaita, että olemme tehneet vakavan virheen.15

Kirkon presidenttikunnan jäsenet – – ovat taivaallisen Isämme 
edustajia paitsi tälle kansalle niin myös kaikille maan kansoille. 
Tekisimme viisaasti, jos pitäisimme arvossa ja kunnioittaisimme 
näitä miehiä, jotka Hän on asettanut johtoomme. He ovat miehiä, 
joilla on inhimillisiä heikkouksia. He tekevät virheitä, mutta jos me 
olemme yhtä armeliaita heidän tekemilleen virheille kuin olemme 
omille epäonnistumisillemme ja virheillemme, me näemme heidän 
hyveensä samoin kuin omamme.

Seison täällä vedotakseni teihin, veljet ja sisaret, ettette päästä 
huuliltanne epäystävällisiä sanoja niistä, jotka Herra on kutsunut 
johtamaan meitä. Älkää etsiytykö niiden seuraan, jotka vähättelevät 
heitä tai heikentävät heidän vaikutustaan ihmislasten keskuudessa. 
Jos teette niin, voin sanoa teille, että joudutte havaitsemaan ole-
vanne vastustajan vallassa. Hän saa teidät kulkemaan mahdollisim-
man kauas totuuden tieltä, ja ellette tee parannusta, saatatte huo-
mata liian myöhään, että olette menettäneet ”kallisarvoisen helmen”. 
Itsekkyytenne ja sokeutenne vuoksi teidät on johdettu harhaan, 
ja rakkaanne – – surevat verhon toisella puolen heikkouttanne ja 
typeryyttänne.16 (Katso ehdotus 5 sivulla 65.)

Vastustaja ei nuku. Hän pettää parhaillaan monia ja johtaa heitä 
syntiin. – – On niitä, jotka opettavat väärää oppia, ja niitä, jotka pyr-
kivät taivuttamaan miehiä ja naisia rikkomaan taivaallisen Isämme 
käskyjä. – – Jos ne tämän kirkon jäsenet, jotka etsivät vikaa kirkon 
johtajista ja arvostelevat niitä, jotka antavat jopa henkensäkin meidän 
siunaukseksemme ja hyödyksemme, pysähtyisivät vain riittävän pit-
käksi aikaa kysymään rukoillen: ”Keitä näistä opettajista on turvallista 
seurata?”, heillä ei olisi mitään vaikeuksia löytää oikeaa reittiään ja 
he hyväksyisivät ne, jotka ovat Herran valitsemia, ja tukisivat näitä.17
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Kun me hyväksymme johtajamme ja tuemme heitä, 
me sitoudumme noudattamaan heidän neuvojaan 

ja pitämään kunniassa omat kutsumuksemme.

Tämän kirkon presidentille on varmastikin voimanlähde katsoa 
tuhansien rehellisten miesten ja naisten kasvoja ja nähdä, kun he 
kohottavat kätensä liitossa taivaallisen Isämme kanssa ja hyväk-
syvät hänet virkaan, johon hänet on kutsuttu tämän suurenmoi-
sen kirkon presidenttinä, ja osoittavat hänelle tukensa. Velvoite, 
jonka otamme päällemme, kun kohotamme kätemme sellaisessa 
tilanteessa, on mitä pyhin. Se ei tarkoita, että jatkamme hiljaa mat-
kaamme ja hyväksymme sen, että Herran profeetta ohjaa tätä työtä, 
vaan sen tarkoittaa – jos ymmärrän, minkä velvoitteen otin päälleni 
kohottamalla käteni – että me tuemme häntä, me rukoilemme hänen 
puolestaan, me puolustamme hänen hyvää nimeään ja me pyrimme 
noudattamaan hänen ohjeitaan, kun Herra ohjaa häntä antamaan 
niitä meille hänen ollessaan siinä asemassa.18

me tuemme johtajiamme, kun me kannamme osamme kuormasta ja 
pidämme ”kutsumuksemme kunniassa Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi”.
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Kun ajattelen kuormia, joita tämän kirkon presidentti ja hänen neu-
vonantajansa kantavat, ja ymmärrän tehtävät, jotka on laskettu heidän 
harteilleen, haluan koko sydämestäni auttaa heitä, etten olisi rasitteena 
vaan että siinä asemassa, johon minut on kutsuttu, teidän kanssanne, 
veljeni ja sisareni, me kukin ottaisimme paikkamme ja kantaisimme 
osamme kuormasta ja pitäisimme kutsumuksemme kunniassa Juma-
lan kunniaksi ja kirkkaudeksi.19 (Katso ehdotus 4 sivulla 65.)

Suokoon Jumala, että me, joita on niin runsaasti siunattu, kan-
nattelisimme meitä johtavan Herran palvelijan käsiä, että me auttai-
simme häntä paitsi uskollamme ja rukouksillamme myös rakastavalla 
hyväntahtoisuudella tilaisuuden tarjoutuessa – että me marssisimme 
lipun alla, jota hän kantaa Jumalan edelleen tukiessa häntä kirkon 
presidenttinä ja Herran profeettana näinä myöhempinä aikoina.20

Tukekaamme näitä miehiä, jotka Jumala on nostattanut johta-
maan meitä. Siunatkaamme heitä paitsi huulillamme myös autta-
malla kaikin mahdollisin tavoin kantamaan tätä kuormaa, joka lepää 
hyvin raskaana heidän harteillaan. – – Rukoilkaamme heidän puo-
lestaan ja siunatkaamme ja auttakaamme heitä.21

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Lue viimeinen kappale osiosta ”George Albert Smithin elämän-
vaiheita” (s. 55–57). Mikä on sinun osasi työstä? Kun tutkit tätä 
lukua, pohdi tapoja, joilla voit osoittaa sanoillasi ja teoillasi, 
että tuet kirkon johtajia.

 2. Käy läpi ensimmäinen osio opetuksista (s. 57–58), etenkin toi-
nen ja neljäs kappale. Kuinka Herran tapa valita johtajia eroaa 
maailman tavasta? Mitkä omat kokemuksesi ovat vahvistaneet 
uskoasi siihen, että johtajamme ovat Herran valitsemia?

 3. Tutki osio, joka alkaa sivulta 58, ja lue kohta OL 21:4–7. Mitä 
erityisiä neuvoja Herra on antanut nykyisen kirkon presidentin 
välityksellä? Entä vaarnanjohtajasi tai piirinjohtajasi välityksellä? 
Entä piispasi tai seurakunnanjohtajasi välityksellä? Mitä siunauk-
sia olet saanut, kun olet noudattanut näitä neuvoja?
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 4. Käy läpi osio, joka alkaa sivulta 59, ja lue kaksi ensimmäistä 
kokonaista kappaletta sivulta 63. Mitä kirkon johtajien tuke-
minen sinulle merkitsee? Kuinka kirkon johtajien tukeminen 
vahvistaa perheitämme ja kotejamme?

 5. Lue viimeistä edellinen kokonainen kappale sivulta 62. Miksi 
on vaarallista arvostella kirkon johtajia? Mikä olisi sopiva tapa 
vastata, jos joku toisi esiin jonkin paikallisen johtohenkilön 
vian?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Aam. 3:7; Ef. 4:11–14; 
Hepr. 5:4; OL 84:109–110; 107:22; 112:20

Opetusvihje: Yksi tapa kannustaa uutteraan oppimiseen on kuun-
nella tarkoin, kun joku esittää kysymyksen tai kommentin. ”Kuun-
teleminen on rakkauden osoitus. Se merkitsee usein uhrausta. 
Kun todella kuuntelemme muita, luovumme usein siitä, mitä itse 
haluamme sanoa, jotta he voisivat ilmaista ajatuksensa.” (Opettami
nen, kutsumuksista suurin, s. 66.)
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”olen kiitollinen, että meille on ilmoitettu ja tehty selväksi 
näinä myöhempinä aikoina, ettei tämä elämä ole 

päätepiste, että tämä on vain osa iankaikkisuutta.”
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Sielun kuolemattomuus

Elämämme on iankaikkista, ja tämä tieto 
auttaa meitä tekemään oikeita valintoja 

ja lohduttaa meitä murheen aikoina.

George Albert Smithin elämänvaiheita

George Albert Smithiä siunattiin vankalla ymmärryksellä elämän tar-
koituksesta, ja sen ansiosta hän saattoi rohkaista muita näiden kohda-
tessa vastoinkäymisiä. Hän muistutti pyhiä usein siitä, että ”me elämme 
iankaikkista elämää” – että iankaikkisuus ei ala tämän elämän jälkeen 
vaan että kuolevaisuus on ratkaiseva osa iankaikkisuutta. ”Olen jos-
kus sanonut ystävilleni, kun he ovat näyttäneet olevan tienhaarassa ja 
epävarmoja siitä, mihin suuntaan he halusivat kulkea: ’Tänä päivänä 
alkaa iankaikkinen onnesi tai iankaikkinen pettymyksesi.’” 1

Presidentti Smith todisti näistä totuuksista kirkon patriarkan 
Hyrum G. Smithin hautajaisissa. Patriarkka Smith kuoli suhteellisen 
nuorena jättäen jälkeensä vaimon ja kahdeksan lasta:

”Siitä asti kun minua pyydettiin puhumaan näissä hautajaisissa, 
minusta on tuntunut, etten kenties pystyisi siihen. Olen tuntenut 
liikutusta, jota en ole kokenut kykeneväni hallitsemaan, mutta siitä 
asti kun tulin tähän rakennukseen, sieluuni on vaikuttanut ihana, 
suloinen rauha. – –

Suremisen sijaan tunnen halua kiittää Isäämme taivaassa Hänen 
rakkaan Poikansa evankeliumista, joka on ilmoitettu uudelleen mei-
dän aikanamme. – – Tieto siitä, että elämä on iankaikkista, on suu-
renmoinen siunaus – tieto siitä, että ne siunaukset, jotka saadakseen 
tämä hyvä mies on elänyt, tulevat olemaan hänen kautta iankaikki-
suuden. Hänen elämänsä kuolevaisuudessa on päättynyt, mutta se 
on vain osa iankaikkista elämää. Hän on laskenut syvän ja varman 
perustuksen, jolle hän on rakentanut ja rakentaa edelleen kautta 
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iankaikkisuuden. Iloa, jota hän on kokenut täällä maan päällä, tul-
laan antamaan lisää. – –

Kun ajattelen ihmisten kokemuksia maailmassa tällaisissa tilan-
teissa, ihmettelen sitä, kuinka meitä on siunattu. Olen yhtä varma 
iankaikkisesta elämästä ja sielun kuolemattomuudesta kuin olen 
siitä, että aurinko paistaa keskipäivällä. – – On surullista erota rak-
kaistamme edes väliaikaisesti. Me lähetämme heitä lähetystyöhön, 
tai he lähtevät muualle maailmaan asumaan, ja me kaipaamme 
heitä. Kun sitten tulee tällainen tapaus, vaikuttaa siltä, että he ovat 
kauempana, mutta itse asiassa he eivät ole, jos me vain ymmär-
rämme sen. – – Sen sijaan että esittäisin surunvalitteluni, kuten sure-
ville saatetaan toisinaan esittää, tunnen enemmänkin halua riemuita 
tänä päivänä siitä, että tiedän, ettei tämä ole loppu. – –

Niinpä tänään seisoessani teidän edessänne, kun ehkä pitäisi 
kyynelehtiä, sieluni on täynnä lohtua ja tyydytystä. Rukoilen, että 
jokainen sureva kokisi tuota lohtua elämässään.” 2 (Katso ehdotus 
1 sivulla 77.)

George Albert Smithin opetuksia

Me elimme henkinä ennen kuin tulimme maan päälle, 
ja henkemme elää edelleen kuolemamme jälkeen.

Ymmärryksemme tästä elämästä on se, että elämä on iankaikkista 
– että me elämme iankaikkisuudessa tänään saman verran kuin 
tulemme milloinkaan elämään iankaikkisuudessa. Me uskomme 
siihen, että elimme ennen kuin tulimme tänne. Se mikä on äly, se 
mikä on henki, ei saanut alkuaan tässä elämässä. Me uskomme, 
että me saimme hengellisen ruumiin ennen kuin tulimme tähän 
maailmaan. Tuo hengellinen ruumis lähetettiin tähän maailmaan, ja 
täällä se sai fyysisen asumuksen, kehon, jonka näemme. Fyysinen 
osuus, jonka me siitä näemme, on maallinen, maasta lähtöisin [ks. 
1. Kor. 15:47], mutta se osuus, joka lähtee ruumiista, kun elämä 
pakenee, on hengellinen, eikä se kuole koskaan. Fyysinen ruu-
mis makaa haudassa – se on osa maata ja palaa takaisin maaemon 
helmaan – mutta äly, jonka Jumala on siihen asettanut ja jolla on 
voima järkeillä ja ajatella ja jolla on voima laulaa ja puhua, ei tunne 
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kuolemaa. Se vain siirtyy pois tästä iankaikkisen elämän vaiheesta 
ja odottaa siellä fyysisen ruumiin puhdistamista siihen asti, kunnes 
se yhdistetään jälleen tähän ruumiiseen, joka kirkastetaan aivan 
kuten ylösnousseen Herramme ruumis kirkastettiin, jos me olemme 
eläneet kelvollisina siihen.3

Runoilijan sanoin: ”Elämä on totta! Elämä on vakavaa!” ja ”Hauta 
ei ole sen määränpää”. [Henry Wadsworth Longfellow, ”A Psalm 
of Life”, rivit 5–6.] Henki, joka asuu ruumiissa, on kuolematon. Se 
elää haudan tuolle puolen. Ruumis lahoaa ja palaa maahan, mutta 
henki elää edelleen.4

Olen kiitollinen, että meille on ilmoitettu ja tehty selväksi näinä 
myöhempinä aikoina, ettei tämä elämä ole päätepiste, että tämä on 
vain osa iankaikkisuutta, ja että jos me käytämme hyödyksemme 
etuoikeutemme täällä, niin tämä on vain astinkivi parempaan ja 
mieluisampaan olotilaan.5 (Katso ehdotus 2 sivulla 77.)

Tarkoituksemme täällä maan päällä on valmistautua 
elämään taivaallisen Isämme kanssa.

Jotkut uskovat, että kun me siirrymme pois tästä olemassaolon 
vaiheesta, kaikki päättyy siihen. Minusta vaikuttaa uskomattomalta, 
kun katsomme luomistöitä, kun tutkimme ihmisen elimistöä, ruu-
miin täydellisyyttä, sydämen sykkimistä, varttumista ja vahvistumista 
lapsuudesta aikuisuuteen, sitten vähittäistä rappeutumista, kunnes 
tämä elämä päättyy – että on mahdollista, että kukaan Isämme lap-
sista uskoo, että ihmiset ovat syntyneet tähän maailmaan vain elääk-
seen aikuisuuteen, edetäkseen vanhuuteen ja kuollakseen vailla 
jotakin tarkoitusta elämälleen täällä.6

Tätä elämää ei ole annettu meille vain ajanvietteeksi. Luomisel-
lemme, elämälle, jonka Jumala on meille antanut, oli vakava tar-
koitus. Tutkikaamme, mikä tuo tarkoitus on, jotta edistyisimme ja 
saisimme iankaikkisen elämän.7

Myöhempien aikojen pyhän mielessä ei ole epäilystäkään maan-
päällisen elämämme tarkoituksesta. Olemme täällä valmistautuak-
semme ja kehittyäksemme ja osoittautuaksemme kelvollisiksi asu-
maan taivaallisen Isämme edessä.8
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Me uskomme, että olemme täällä, koska me säilytimme ensimmäi-
sen asemamme ja ansaitsimme etuoikeuden tulla tänne maan päälle. 
Me uskomme, että juuri olemassaolomme on palkinto uskollisuu-
destamme ennen tänne tuloamme ja että me nautimme maan päällä 
henkimaailmassa tekemämme työn tuloksista. Me uskomme myös, 
että me kylvämme tänä aikana sen sadon siemeniä, jonka saamme 
korjata, kun lähdemme täältä. Iankaikkinen elämä on meille aiemman 
olemassaolon, nykyisen olemassaolon ja kuolemattomuudessa jatku-
van elämän summa ja tarjoaa meille voiman iankaikkiseen edistymi-
seen ja lisääntymiseen. Sen tietäen ja siitä varmana me uskomme, että 
”sellainen kuin ihminen nyt on, Jumala oli. Sellaiseksi kuin Jumala 
nyt on, ihminen voi tulla.” [Ks. Lorenzo Snow, ”The Grand Destiny 
of Man”, Deseret Evening News, 20. heinäkuuta 1901, s. 22; ks. myös 
Kirkon historia aikojen täyttyessä, uskonto 341–343, 2005, s. 482.] 
Jumalan kuvaksi luotuina me uskomme, ettei meidän ole sopima-
tonta, ettei ole jumalatonta toivoa, että meidän sallitaan päästä osal-
lisiksi jumaluuden ominaisuuksista ja – jos olemme uskollisia – tulla 
Jumalan kaltaisiksi. Sillä kun me koemme ja noudatamme Isämme 
luonnonlakeja, jotka hallitsevat tätä elämää, meistä tulee enemmän 
Hänen kaltaisiaan, ja kun me käytämme hyväksemme mahdolli-
suuksia, jotka ovat ulottuvillamme, me valmistaudumme saamaan 
suurempia tilaisuuksia tässä elämässä ja elämässä, joka on tuleva. – –

Miten onnellista kansaa meidän pitäisikään olla kun tiedämme, 
että tämän koetusajan tarkoituksena ei ole valmistaa meitä kuole-
maan vaan elämään. Isämme meitä koskeva toive on, että me vält-
täisimme jokaisen erheen ja ottaisimme vastaan jokaisen totuuden 
ja että kun sovellamme totuutta elämäämme, tulisimme enemmän 
Hänen kaltaisikseen ja kelvollisiksi asumaan Hänen kanssaan.9

Veljet ja sisaret, tämä on vakava asia. Meidän tulee ajatella sitä 
vakavasti. Meidän tulee tarkastella omaa elämäämme ja ottaa sel-
ville, olisimmeko valmiita tuohon suurenmoiseen tulevaan elämään. 
Jos meidät huomenna kutsuttaisiin täältä, olisimmeko me valmiit 
antamaan selvityksen teoistamme maan päällä? Tuntisimmeko, että 
saisimme taivaalliselta Isältämme tervetulotoivotuksen: ”Hyvin tehty! 
Olet hyvä ja luotettava palvelija”? 10 (Katso ehdotus 3 sivulla 77.)
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Tämän elämän aikana meidän tulee tavoitella 
sitä, millä on iankaikkista arvoa.

Meille on saatettu antaa tässä elämässä joitakin asioita, jotka 
tuovat meille ajallista tyydytystä, mutta asiat, jotka ovat iankaik-
kisia, ja asiat, jotka ovat arvokkaita, ovat niitä iankaikkisia asioita, 
joita tavoittelemme ja valmistaudumme ottamaan vastaan ja joista 
saamme otteen niillä teoilla, joita me kukin teemme.11

Eikö olekin erikoista, että varakkuutta, valtaa, kaikkia niitä asioita, 
joita saadakseen maailma on ponnistellut alusta asti ja jotka tekevät 
ihmisten elämän mukavaksi, pitää saada nykyään runsain määrin 
– enemmän ja parempia vaatteita kuin koskaan ennen, enemmän 
ruokaa kuin jaksamme syödä, enemmän kaikenlaista vaurautta kuin 
maailmassa on koskaan aiemmin ollut. Kotimme ovat mukavam-
pia. Elämän mukavuudet ovat moninkertaistuneet ihmeellisesti sen 
jälkeen kun evankeliumi tuli maan päälle, ja nykyään meillä on 
kaikki, minkä puolesta olemme ponnistelleet. Koulutus on saavut-
tanut huippunsa. Ihmisillä on enemmän tietoa tämän maailman 
asioista kuin koskaan aiemmin. Kaikki, minkä eteen ihmiskunta on 
ponnistellut aikojen alusta asti ja mitä pidetään haluttavimpana, on 
maan päällä tänä aikana, ja siitä huolimatta on epäilystä ja pelkoa 
siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Mikä ongelmamme on? Se on se, että olemme tavoitelleet 
aineellista hyvää, olemme tavoitelleet ihmisten kunnianosoituksia, 
olemme tavoitelleet niitä asioita, joita itsekkyys saa meidät tavoit-
telemaan. Olemme pyrkineet ajamaan omaa etuamme ja pitäneet 
itseämme muita Isämme lapsia parempina.12

Älkäämme tuudittautuko uneen, älkäämme antako tämän maa-
ilman runsaan hyvyyden eksyttää, sillä mitä hyödyttää ihmistä, jos 
hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa [ks. 
Mark. 8:36]? Älkäämme unohtako luomisemme tarkoitusta vaan teh-
käämme työtä sielumme pelastukseksi.13

Yksi surullisista asioista elämässä on nähdä, kun mies tai nainen 
lasketaan maaemon helmaan, ja ymmärtää, että he ovat kieltäyty-
neet suuremmista siunauksista, joita Isämme heille tarjosi, ja ovat 
tarrautuneet hellittämättä kuplaan, joka on itsestään haihtunut. Tun-
nen surua, kun ajattelen miljoonia Jumalan lapsia maailmassa ja 
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ymmärrän, kuinka vähän he pyrkivät tavoittelemaan sitä, millä on 
todellista arvoa.14

Muistakaa, että se, mikä on iankaikkista, on hankkimanne äly, 
totuus, jota opitte täällä ja sovellatte elämäänne, tieto ja kokemus, joita 
saatte ja hyödynnätte – ne te viette mukananne mennessänne kotiin.15

Ne aarteet, joita tulemme löytämään mennessämme toiselle puo-
lelle, tulevat olemaan niitä, joita olemme koonneet sinne varas-
toon palvelemalla Isämme muita poikia ja tyttäriä, joiden kanssa 
olemme olleet tekemisissä täällä. Hän on tehnyt sen mahdolliseksi 
meille kaikille, ja kun olemme täällä, olemme onnellisempia pal-
vellessamme kanssaihmisiämme kuin voisimme mitenkään olla 
millään muulla tavalla.16

Ei ole niinkään tärkeää, kuinka paljon arvoesineitä teillä kenties 
on, kuinka paljon omaisuutta mahdollisesti omistatte tai kuinka 
monia ihmisten kunnianosoituksia saatatte saada, ja kaikkea sitä, 

”Se – – mikä on arvokkaampaa kuin kaikki muu, on mahdollisuus saada 
iankaikkinen elämä [poikien ja tyttärien ja aviopuolison kanssa].”
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mitä maailmassa niin kovasti halutaan. Se, mitä Jumala on teille 
antanut ja mikä on arvokkaampaa kuin kaikki muu, on mahdolli-
suus saada iankaikkinen elämä selestisessä valtakunnassa ja saada 
kumppaneiksenne ikuisiksi ajoiksi pojat ja tyttäret ja aviopuolisot, 
joiden kanssa olette olleet tekemisissä täällä maan päällä.17 (Katso 
ehdotus 4 sivulla 77.)

Jeesuksen Kristuksen ansiosta me 
kaikki nousemme kuolleista.

Vapahtajan vanhurskas elämä on meille kaikille täydellinen esi-
merkki, ja Hänen ylösnousemuksensa oli ensimmäinen vakuutus 
ihmiskunnalle, että mekin tulemme esiin haudasta.18

Kun Jeesus nousi kuolleista, Hänestä tuli ylösnousemuksen 
esikoinen. Isän luoma henki (älykäs osa Hänen sieluaan) asettui 
jälleen Hänen maalliseen ruumiiseensa, joka oli puhdistettu, ja 
Hänestä tuli kirkastettu selestinen olento ja Hän otti paikkansa Isän 
oikealla puolella yhtenä jumaluuden jäsenistä. Hänellä oli voima 
voittaa kuolema, koska Hän oli noudattanut kaikkia Isänsä lakeja, 
jotka sitä hallitsevat, ja alistamalla kuoleman Hän teki mahdolliseksi 
sen, että koko ihmiskunta voi nousta kuolleista. Kaikki voidaan 
myös kirkastaa, kun he noudattavat Hänen opetuksiaan, jotka ovat 
niin yksinkertaisia, että kaikki voivat halutessaan niitä noudattaa.19

Jeesus Kristus oli synnitön. Koska Hän oli puhdas, nuhteeton ja 
hyveellinen, Hän kykeni avaamaan vankilan ovet, voittamaan kuo-
leman ja haudan ja raivaamaan tien – – siihen taivaaseen, jonne me 
odotamme menevämme.20

Ottakaamme esiin Opin ja liittojen luku 88 ja katsokaamme, mitä 
Herra on sanonut ylösnousemuksestamme – ei vain Vapahtajan 
ylösnousemuksesta, vaan Hän kertoo meille, mitä meille voi tapah-
tua. – – Tässä luvussa meille kerrotaan, että meidän ruumiimme, 
eikä minkään muiden ruumiiden, on määrä nousta haudasta ja että 
henget, jotka pitävät hallussaan näitä ruumiita nyt, asettuvat asu-
maan samoihin ruumiisiin, kun ne on puhdistettu ja tehty kuole-
mattomiksi. [Ks. OL 88:14–17, 28–33.] 21

Hyvin monet ihmiset maailmassa eivät tiedä, mikä ylösnousemus 
on. Opetatteko te lapsillenne ja tovereillenne, mitä se tarkoittaa? 
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”Vapahtajan – – [ylösnousemus] oli ensimmäinen vakuutus 
ihmiskunnalle, että mekin tulemme esiin haudasta.”

– – [Vapahtajan] ylösnousemus on selkeä myöhempien aikojen 
pyhille, jotka ymmärtävät evankeliumin, mutta on hyvin monia, 
jotka eivät ymmärrä, mitä se tarkoittaa. – – Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin tarkoitus on valmistaa jokaista miestä, naista ja lasta 
siihen aikaan, jolloin kaikki ne, jotka ovat kuolleet, tuodaan esiin 
haudoistaan ja jolloin taivaallinen Isämme perustaa valtakuntansa 
tänne maan päälle ja vanhurskaat asuvat siellä ja Jeesus Kristus on 
Kuninkaamme ja Lainantajamme.22 (Katso ehdotus 5 sivulla 77.)

Tietomme sielun kuolemattomuudesta 
innoittaa, rohkaisee ja lohduttaa meitä.

Luemme Jobin kirjasta: ”Mutta onhan ihmisissä henki, ja Kaikki-
valtiaan henkäys antaa heille ymmärrystä” [ Job 32:8, vuoden 
1933 suomennos]. Ne, jotka eivät ole saaneet tätä innoitusta, eivät 
ymmärrä kuolleista ylösnousemuksen merkitystä, ja minusta tuntuu 
siltä, että ilman tuota ymmärrystä ne, jotka elävät kypsässä iässä, 
olisivat melko onnettomia odottaessaan aikaa, jolloin henki jättää 
ruumiin joutuakseen jonnekin, mutta he eivät tiedä, minne.23
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Voi kuinka säälittäviä me olisimmekaan, jos ajattelisimme, että 
kuolema lopettaisi elämänkaaremme. Jos meillä sen jälkeen kun 
elämämme työ maan päällä päättyisi, ei olisi mitään mahdolli-
suutta jatkaa kehittymistä, meitä ei innoittaisi juuri mikään elämään 
täällä siten kuin meidän pitäisi. Tieto siitä, että kaikki se hyvä, mitä 
saamme aikaan täällä, ja että kaikki se kehitys, jota koemme, lisää 
onneamme iankaikkisesti, rohkaisee meitä tekemään parhaamme.24

Me kaikki riennämme nopeasti kohti sitä aikaa, jolloin mei-
dät kutsutaan pois täältä. Ellemme ymmärtäisi, että elämä jatkuu, 
ellemme ymmärtäisi, että on jotakin enemmän kuin se vaikutus, jota 
olemme saaneet tähän asti, ellei olisi mitään muuta minkä vuoksi 
elää kuin elämän turhuus ja vaiva, minusta tuntuu, että on monia, 
jotka väsyisivät ponnisteluihin, joita on tehtävä ollaksemme ole-
massa täällä. Mutta armossaan taivaallinen Isä on antanut meille 
suurenmoisimmat lahjat, mitä ihmiskunta saa.25

Herra on siunannut meitä tiedolla, että Hän elää ja että Hänellä 
on ruumis ja että meidät on luotu Hänen kuvakseen. Me emme 
usko, että Hän on aineeton tai että Hän on käsittämätön. Jos olette 
saaneet todistuksen, jonka itse olen saanut, ja tiedätte kuten minä 
tiedän, että taivaallinen Isämme on ilmoittanut itsensä ihmislapsille, 
että Hän on persoonallinen Jumala, että meidät on luotu Hänen 
kuvakseen, että Hän on antanut elämän hengellemme, että Hän 
on antanut meille mahdollisuuden asua maan päällä saadaksemme 
fyysisen ruumiin, jotta voisimme valmistautua palaamaan Hänen 
eteensä ja elämään iankaikkisesti Hänen kanssaan – sanon, että jos 
olette saaneet tuon varmuuden, niin teillä on perustus, jolle voitte 
rakentaa uskonne. Jos teiltä viedään tieto, että Jumala todella elää, 
varmuus siitä, että Jeesus Kristus oli Jumalan ilmentymä lihassa, 
jos teiltä viedään varmuus siitä, että todellinen kuolleiden ylösnou-
semus tulee tapahtumaan, ja te huomaatte olevanne tilassa, jossa 
Isämme lapset ovat kautta maailman, niin kysyn teiltä, mitä lohtua 
teille silloin jää? Nämä ovat perustavaa laatua olevia totuuksia.26

Rakkaitani on enemmän tuolla puolen kuin täällä, eikä luonnonjär-
jestyksen mukaan kestä kauankaan, ennen kuin minäkin saan kutsun 
siirtyä eteenpäin. En odota sitä hetkeä levottomana ja ahdistuneena 
vaan toiveikkaana ja varmana siitä, että muutos, kun se tapahtuu, 
tuo lisää onnea ja etuja, joista emme voi tietää kuolevaisuudessa.27
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Kun me tajuamme, että kuolema on vain yksi niistä askelista, joita 
Jumalan lapset ottavat kautta iankaikkisuuden, ja että se on Hänen 
suunnitelmansa mukainen, se riistää kuolemalta pistimen ja tuo mei-
dät kasvotusten iankaikkisen elämän todellisuuden kanssa. Monia 
perheitä on kutsuttu jättämään väliaikaisesti jäähyväiset rakkailleen. 
Kun sellaisia siirtymisiä tapahtuu, ne vaivaavat meitä, jos annamme 
niiden tehdä niin, ja tuovat siten elämäämme suurta murhetta. Mutta 
jos hengelliset silmämme voitaisiin avata ja me voisimme nähdä, niin 
olen varma, että me saisimme lohtua siitä, mitä sielumme silmillä 
näkisimme. Herra ei ole jättänyt meitä vaille toivoa. Päin vastoin Hän 
on antanut meille täyden varmuuden iankaikkisesta onnesta, jos me 
otamme vastaan Hänen ohjeensa ja neuvonsa täällä kuolevaisuudessa.

Se ei ole tyhjä unelma. Nämä ovat tosiasioita. Teille, jotka olette 
Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä, tämä kertomus on yksinkertai-
nen mutta tosi. On pyhiä kirjoituksia sisältäviä kirjoja, jotka taivaalli-
nen Isämme on antanut käsiimme ja jotka opettavat meille, että me 
elämme iankaikkisesti. – – Herra on antanut meille tämän tiedon hyvin 
selkeänä, ja kiitän sydämeni syvyyksistä Häntä tiedosta, jonka Hän on 
antanut meille, että surevat voivat saada lohtua ja että me itse voimme 
ymmärtää täällä olemisemme tarkoituksen. Jos ne, jotka ovat kuolleet, 
voisivat puhua meille, he sanoisivat: ”Ponnistelkaa eteenpäin, ponnis-
telkaa eteenpäin kohti tavoitetta, joka tuo meille iankaikkista onnea 
yhdessä.” Tehkää sitä, mitä Herra haluaisi teidän tekevän, älkääkä 
laiminlyökö mitään, mikä on arvokasta, vaan päin vastoin kootkaa 
edelleen aarteita taivaaseen, missä koi ja ruoste eivät voi tehdä tuho-
jaan eivätkä varkaat murtautua sisään ja varastaa. [Ks. Matt. 6:19–20.]

Jätän teille todistukseni, että tiedän, että me elämme iankaikkista 
elämää ja että kuoleman aiheuttama väliaikainen ero – – on vain 
yksi vaihe iankaikkisen edistymisen tiellä ja johtaa lopulta onneen, 
jos olemme uskollisia.28 (Katso ehdotus 6 sivulla 77.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.
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 1. Kun luet ”George Albert Smithin elämänvaiheita” (s. 67–68), 
ajattele tilannetta, jolloin olet yrittänyt lohduttaa jotakuta tämän 
rakkaan kuoltua. Mikä toi lohtua presidentti Smithille?

 2. Presidentti Smith opetti, että ”tämä [elämä] on vain osa iankaik-
kisuutta” (s. 69). Mitä se merkitsee sinulle? Kuinka ymmärryk-
semme tästä periaatteesta vaikuttaa tekemiimme valintoihin?

 3. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 69. Kuinka opetukset tässä 
osiossa eroavat siitä, mitä maailma opettaa elämän tarkoituk-
sesta? Mitkä kokemuksemme kuolevaisuudessa voivat auttaa 
meitä pääsemään osallisiksi jumaluuden ominaisuuksista?

 4. Käy läpi osio, joka alkaa sivulta 71, etenkin osion neljä vii-
meistä kappaletta. Miksi maailmallisten asioiden tavoittele-
minen on kuin ”tarrautumista hellittämättä kuplaan, joka on 
itsestään haihtunut”?

 5. Sivulla 73 presidentti Smith viittaa Opin ja liittojen luvussa 88 
oleviin tietoihin ylösnousemuksesta. Mitä tämän luvun jakeet 
14–17 ja 28–33 opettavat sinulle ylösnousemuksesta? Mitä 
tehokkaita tapoja on opettaa ylösnousemusta lapsille?

 6. Lue osio, joka alkaa sivulta 74. Mitkä elämän koettelemuksista 
ovat helpompia kestää, koska sinulla on todistus tässä osiossa 
opetetuista periaatteista?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Kor. 15:12–26, 
35–42, 53–58; 2. Nefi 9:6–13; Alma 12:24; 28:12; OL 93:19–20, 
29–34; 130:18–19; Abr. 3:24–26

Opetusvihje: ”Pyydä osallistujia valitsemaan osio, joka kiinnostaa heitä, 
ja lukemaan se hiljaa itsekseen. Kehota heitä kokoontumaan kah-
den tai kolmen hengen ryhmiin niiden kanssa, jotka valitsivat saman 
osion, ja keskustelemaan oppimastaan.” (Tämän kirjan s. VII.)

Viitteet
 1. Julkaisussa Conference Report, lokakuu 
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Temppelin siunauksia 
itsellemme ja 

esivanhemmillemme

Temppelien tarkoitus on tarjota paikka, jossa 
suoritetaan pyhiä toimituksia eläville ja kuolleille.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Vuonna 1905 tuore apostoli George Albert Smith kävi monilla tär-
keillä kirkon historian tapahtumapaikoilla presidentti Joseph F. Smi-
thin ja muiden kahdentoista koorumin jäsenten kanssa. Yksi paikka, 
jossa he kävivät, oli Ohion osavaltion Kirtland, minne varhaiset 
pyhät olivat rakentaneet tämän taloudenhoitokauden ensimmäisen 
temppelin. ”Kaupungin tullessa näkyviin”, vanhin Smith muisteli, 
”ensimmäinen asia, joka tervehti silmiämme, oli Kirtlandin kaunis 
temppeli. – – Siellä profeetta Joseph Smith ja [Oliver Cowdery] näki-
vät Vapahtajan korokkeen kaiteella. Siellä Mooses jätti heille Israelin 
kokoamisen avaimet ja Elias ja Elia tulivat suurten kutsumustensa 
voimassa ja majesteettisuudessa tuomaan avaimet, jotka oli uskottu 
heidän haltuunsa heidän palvelutyönsä aikana maan päällä.”

Kun ryhmä käveli temppelin läpi, vanhin Smith ajatteli niitä uskol-
lisia pyhiä, jotka sen rakensivat. ”Kun tajusimme, että rakennuksen 
olivat pystyttäneet äärimmäisessä köyhyydessä eläneet ihmiset – 
kuinka rohkeat miehet tekivät töitä päivisin laskeakseen perustukset 
ja pystyttääkseen tuon rakennuksen seinät ja sitten iltaisin seisoivat 
puolustamassa sitä asein niitä vastaan, jotka olivat vannoneet, ettei 
rakennus koskaan valmistuisi – emme voineet olla tuntematta, ettei 
ollut mikään ihme, että Herra otti vastaan heidän uhrilahjansa ja 
siunasi heitä kuten harvoja ihmisiä on siunattu maan päällä.” 1

Vuosia myöhemmin, sen jälkeen kun presidentti Smith oli 
erotettu kirkon presidentiksi, hän vihki Idaho Fallsin temppelin. 
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Sisäkuva Kirtlandin temppelistä, missä muinainen profeetta 
Elia ilmestyi Joseph Smithille ja antoi tälle sinetöimisvoiman 

ja kuolleiden puolesta tehtävän työn avaimet.
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Vihkimisrukouksessa hän kiitti temppelissä suoritettavasta pelasta-
vasta työstä elävien ja kuolleiden hyväksi:

”Me kiitämme Sinua, oi Jumala, että lähetit Elian, muinaisen pro-
feetan, jolle oli annettu ’vallan avaimet kääntää isien sydämet lasten 
puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, ettei koko maata lyötäisi 
kirouksella’ [OL 27:9]. Me kiitämme Sinua siitä, että hänet lähetet-
tiin palvelijasi Joseph Smithin luo antamaan avaimet ja valtuus työ-
hön kuolleiden puolesta ja ilmoittamaan, että pelastussuunnitelma 
koskee koko ihmissukua, että evankeliumi on laajuudeltaan yleis-
maailmallinen ja että Sinä et erottele ihmisiä vaan olet järjestänyt 
pelastuksen evankeliumin saarnaamisen sekä eläville että kuolleille. 
Olemme hyvin kiitollisia Sinulle siitä, että pelastus tarjotaan kaikille, 
jotka haluavat tulla pelastetuiksi valtakuntaasi.

Olkoon kansallesi mieluisaa etsiä esivanhempiensa sukutietoja, 
jotta heistä voi tulla pelastajia Siionin vuorella toimimalla temppe-
leissäsi kuolleiden sukulaistensa puolesta. Me rukoilemme myös, 
että Elian henki lepäisi voimallisena kaikkien kansojen yllä kaik-
kialla, että he ryhtyisivät kokoamaan ja tuomaan saataville tietoja 
esivanhemmistaan ja että uskolliset lapsesi käyttäisivät pyhiä temp-
peleitäsi suorittaakseen niissä kuolleiden puolesta kaikki toimituk-
set, jotka koskevat näiden iankaikkista korotusta.”

Rukouksessaan presidentti Smith toi myös esiin, että temppeli on 
todellakin Herran huone ja paikka, jossa voidaan tuntea Jumalan 
läsnäolo:

”Tänään täällä ja nyt me vihimme Sinulle temppelin kaikkine sii-
hen kuuluvine osineen, että se voisi olla silmissäsi pyhä, että se olisi 
rukouksen huone, kiitoksen ja palveluksen huone, että kirkkautesi 
lepäisi sen yllä ja pyhä läsnäolosi olisi siellä jatkuvasti ja että se olisi 
hyväksyttävä asuinsija rakkaalle Pojallesi Jeesukselle Kristukselle, 
meidän Vapahtajallemme, että se olisi sekä pyhitetty että vihitty 
kaikilta osiltaan pyhäksi sinulle. Me rukoilemme myös, että tämän 
pyhän huoneesi pyhyys tekisi vaikutuksen kaikkiin niihin, jotka 
astuvat sen kynnyksen yli. – –

Taivaallinen Isämme, sallithan läsnäolosi tuntua täällä aina, jotta 
kaikki tänne kokoontuvat ymmärtäisivät, että he ovat Sinun vieraitasi 
ja että tämä on Sinun huoneesi.” 2 (Katso ehdotus 1 sivuilla 89–90.)
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George Albert Smithin opetuksia

Temppelissä me saamme pyhiä toimituksia, 
mukaan lukien toimitukset, jotka sitovat 

perheet yhteen iankaikkisuudeksi.

Jotta me voisimme valmistautua [selestiseen] valtakuntaan, Herra 
armossaan palautti näinä myöhempinä aikoina Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin ja antoi siihen jumalallisen valtuutensa ja sen jälkeen 
antoi lapsilleen ymmärryksen siitä, että tiettyjä toimituksia voidaan 
ottaa vastaan ja suorittaa. Tätä tarkoitusta varten temppeleitä raken-
nettiin, ja niillä, jotka haluavat paikan selestisessä valtakunnassa, on 
tilaisuus mennä noihin temppeleihin saamaan siunauksensa paran-
taakseen elämäänsä ja valmistautuakseen siihen valtakuntaan.3

Me olemme ainoa kansa maailmassa, joka tietää, mitä tarkoitusta 
varten temppeleitä on.4

Jokainen [temppeli] on rakennettu yhtä suurta iankaikkista tarkoi-
tusta varten: palvelemaan Herran huoneena, tarjoamaan pyhän ja 
sopivan paikan niiden pyhien toimitusten suorittamiseen, jotka ovat 
sitovia maan päällä sekä taivaassa – kuolleille ja eläville suoritettavien 
toimitusten, jotka takaavat niille, jotka ottavat ne vastaan ja jotka ovat 
uskollisia liitoilleen, että he saavat pitää perheensä ja olla yhdessä 
perheensä kanssa iankaikkisesti, saavat maailmoja loputta ja saavat 
korotuksen heidän kanssaan Isämme selestisessä valtakunnassa.5

Meidän pitäisi olla kiitollisia tiedosta, että avioliitto on iankaikki-
nen. Jos olisimme panneet toivomme vain tähän elämään, olisimme 
todellakin säälittävimpiä kaikista ihmisistä [ks. 1. Kor. 15:19]. Var-
muus siitä, että suhteemme täällä vanhempina ja lapsina ja aviopuo-
lisoina jatkuvat taivaassa ja että tämä on vasta alku suurenmoiselle 
ja loistavalle valtakunnalle, jonka Isämme on tarkoittanut meidän 
perivän toisella puolen, täyttää meidät toivolla ja ilolla.6

Jos ajattelisin, kuten niin monet ajattelevat, että nyt kun rakas 
vaimoni ja rakkaat vanhempani ovat kuolleet, he ovat poistuneet 
elämästäni ainiaaksi ja etten koskaan enää näe heitä, se riistäisi 
minulta yhden suurimmista iloista, mitä minulla elämässäni on: poh-
diskelun siitä, että tapaan heidät jälleen ja he ottavat minut ilolla 
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vastaan ja osoittavat kiintymyksensä ja että kiitän heitä kiitollisen 
sydämen pohjia myöten kaikesta, mitä he ovat tehneet hyväkseni.

Mutta on monia, monia miljoonia Isämme lapsia, jotka eivät tiedä, 
että kun aviopuolisot osallistuvat tiettyihin taivaallisen Isämme sää-
tämiin toimituksiin, heidät voidaan yhdistää ajaksi ja iankaikkisuu-
deksi ja he voivat nauttia lastensa kumppanuudesta ikuisesti. Kuinka 
kiitollisia meidän pitäisikään olla siitä tiedosta.7

Maailmassa on vain harvoja paikkoja, joissa voimme solmia avio-
liiton iankaikkisuudeksi, ja niitä ovat Jumalan temppelit. – – On 
myös monia veljiämme ja sisariamme, kaikki taivaallisen Isämme 
lapsia, joilta tämä etuoikeus on evätty – – väistämättömien syiden 
vuoksi. Mutta jos he elävät kelvollisesti ja jos he olisivat käyttä-
neet hyväkseen etuoikeuden, mikäli se olisi ollut mahdollista, he 
eivät menetä mitään näiden tilapäisesti epäsuotuisien olosuhteiden 
vuoksi. Mutta ajatelkaa sitten, kuinka paljon suurempi on niiden 
vastuu, jotka elävät siellä, missä mies ja nainen voidaan yhdistää 
iankaikkisuudeksi ja missä he voivat mennä tekemään työtä kuol-
leidensa puolesta! Maailman ihmisillä ei ole tätä siunausta. Mietin, 
arvostammeko me sitä. – –

Opettakaamme nuoriamme näissä asioissa heidän varhaisnuo-
ruudestaan asti, niin että kun he lähestyvät avioliittoikää, heidän 
mielessään ei ole kysymystäkään siitä, missä tai kuinka tai kenen 
toimesta tuo pyhä toimitus tulee suorittaa – ja että ainoa paikka, 
jossa se voidaan suorittaa ajaksi ja iankaikkisuudeksi, on temppeli.8

Kiitän [Herraa] kaikista Herran huoneen toimituksista, jotka olen 
saanut. Mitään niistä ei ole tarkoitettu yksin minulle, vaan minun 
on sallittu ottaa vastaan osa siitä, mikä on tarkoitettu kaikille Hänen 
lapsilleen, missä he sitten ovatkin, jos he ovat halukkaita ottamaan 
vastaan sen, mitä Hän tarjoaa heille rahatta ja hinnatta.9

Kaikki – – temppelit, jotka on rakennettu tai tullaan vielä vihki-
mään, osoittautuvat mittaamattoman suureksi siunaukseksi kaikille 
niille, jotka hyödyntävät kelvollisesti etuoikeuden käyttää niitä sekä 
itsensä että kuolleiden sukulaistensa hyväksi.10 (Katso ehdotus 2 
sivulla 90.)
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Tekemällä temppelityötä me tuomme iankaikkiset 
siunaukset kuolleiden esivanhempiemme ulottuville.

Sukututkimusseura on käyttänyt vuosia [sukututkimus]tietojen 
kokoamiseen, ja muut käyttävät vuosia siihen, että menevät Her-
ran huoneeseen kastettaviksi kuolleiden puolesta, että aviopuolisot 
ja lapset sinetöidään toisiinsa, että perheet yhdistetään, kuten tai-
vaallinen Isämme on opettanut meitä tekemään. Meidän itse kunkin 
kannattaisi esittää itsellemme tämä kysymys: Mitä minä teen asian 
hyväksi? Teenkö oman osani? Taivaallinen Isämme sanoi ihmisille 
Joseph Smithin kautta, että ellemme tekisi työtä kuolleidemme puo-
lesta, menettäisimme omat siunauksemme ja meidät erotettaisiin pois, 
ja yksi aivan viimeisiä asioita, mitä profeetta yritti tehdä, oli saada 
valmiiksi temppeli, jonne ihmiset voisivat mennä suorittamaan työtä 
kuolleidensa puolesta. Niin tärkeää se on. Jonkun täytyy tehdä sitä.11

”maailmassa on vain harvoja paikkoja, joissa voimme solmia 
avioliiton iankaikkisuudeksi, ja niitä ovat Jumalan temppelit.”
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Mieleeni muistuu kertomus kahdesta veljeksestä, jotka asuivat 
eräässä Pohjois-Utahin kaupungissa: vanhempi veli Henry oli pank-
kiiri ja kauppias, ja hänellä oli runsaasti varoja. Toinen veli George 
oli maanviljelijä, eikä hänellä ollut paljonkaan ylimääräistä, mutta 
hänellä oli halu tehdä temppelityötä heidän kuolleidensa puolesta. 
Hän etsi heidän sukututkimustietonsa ja meni temppeliin ja teki 
työtä niiden puolesta, jotka olivat kuolleet.

Eräänä päivänä George sanoi Henrylle: ”Olen sitä mieltä, että 
sinun pitäisi mennä temppeliin ja auttaa.”

Mutta Henry sanoi: ”Minulla ei ole aikaa tehdä mitään sellaista. 
Liikeasioideni hoitaminen vie kaiken aikani.” – –

Noin vuotta myöhemmin Henry kävi Georgen kotona ja sanoi: 
”George, olen nähnyt unen, ja se huolestuttaa minua. Voisitkohan 
sinä kertoa minulle, mitä se tarkoittaa?”

George kysyi: ”Mistä näit unta, Henry?”

Henry sanoi: ”Näin unta, että sinä ja minä olimme erinneet tästä 
elämästä ja olimme verhon toisella puolen. Kun kuljimme eteen-
päin, tulimme kauniiseen kaupunkiin. Ihmisiä oli kokoontunut 
yhteen ryhmiksi moniin paikkoihin, ja joka paikassa, jonne tulimme, 
he kättelivät sinua ja halasivat sinua ja siunasivat sinua ja sanoivat, 
kuinka kiitollisia he olivat nähdessään sinut, mutta”, hän sanoi, ”he 
eivät kiinnittäneet mitään huomiota minuun ja olivat hädin tuskin 
ystävällisiä. Mitä se tarkoittaa?”

George kysyi: ”Sinusta siis tuntui, että olimme verhon toisella 
puolen?”

”Kyllä.”

”No siitä minä juuri olen sinulle puhunut. Olen yrittänyt saada 
sinut tekemään työtä niiden ihmisten puolesta, jotka ovat siellä. 
Olen tehnyt työtä monen siellä olevan puolesta, mutta työ monien 
muiden puolesta on vielä tekemättä. – – Sinun on parasta pitää 
kiirettä, koska olet saanut esimakua siitä, mitä voit odottaa, kun 
menet sinne, jos et hoida omaa osaasi tekemällä tätä työtä heidän 
puolestaan.” (Katso ehdotus 3 sivulla 90.)

Olen ajatellut tätä kertomusta kahden veljeksen elämästä todella 
monta kertaa. Monet ihmiset eivät ymmärrä elämän vakavuutta ja 
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pyhyyttä. He eivät ymmärrä iankaikkisen avioliiton pyhyyttä. Kan-
sassamme on niitä, joilla ei ole kiinnostusta tutkia sukuaan. He eivät 
välitä lainkaan esivanhemmistaan, tai ainakin heidän käytöksensä 
perusteella voisi ajatella niin. He eivät käy temppelissä tekemässä 
työtä kuolleidensa puolesta. – –

Kun olemme olleet Herran huoneessa ja saaneet omat siunauk-
semme, ajatelkaamme vastuutamme esivanhemmistamme. Millaisen 
vastaanoton te saatte, kun menette toiselle puolelle? Oletteko se, 
jonka luokse he tulevat ja jota he siunaavat kautta iankaikkisuuden 
aikojen, vai oletteko kuin se veli, joka itsekkäästi hoiti omia ongel-
miaan täällä ja antoi niiden, jotka eivät voineet auttaa itseään, jäädä 
ilman hänen apuaan? 12

Te tiedätte, että tämä suuri työ, jota tehdään Isämme temppe-
leissä, sitoo meidät kaikki yhteen. Siellä perheet, joita ei ole yhdis-
tetty aiemmin, tuodaan yhteen pyhän pappeuden voimalla. Herran 

”ajatelkaa niiden omistautumista ja uskollisuutta, jotka päivä 
toisensa jälkeen menevät näihin temppeleihin ja tekevät työtä 

niiden puolesta, jotka ovat siirtyneet toiselle puolelle.”
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tarkoituksena oli, että jokaisella Hänen pojistaan ja tyttäristään olisi 
mahdollisuus tulla siunatuksi paitsi täällä maan päällä myös saada 
nauttia iankaikkisista siunauksista.

Ajatelkaa niiden omistautumista ja uskollisuutta, jotka päivä toi-
sensa jälkeen menevät näihin temppeleihin ja tekevät työtä niiden 
puolesta, jotka ovat siirtyneet toiselle puolelle, ja tietäkää, että ne, 
jotka ovat toisella puolella, ovat aivan yhtä kiinnostuneita meistä. 
He rukoilevat meidän ja menestymisemme puolesta. Omalla taval-
laan he puhuvat jälkeläistensä puolesta, jotka elävät maan päällä.13

Herra auttaa meitä etsiessämme kuolleita sukulaisiamme.

Chicagossa monia vuosia sitten olleessa Kehityksen vuosisata 
-näyttelyssä kävin yhtenä päivänä kirkkomme osastolla ja kysyin 
lähetyssaarnaajilta, kuka oli vastuussa tuosta suuresta kulttuuri- ja 
tiedenäyttelystä.

He kertoivat minulle, että miehen nimi oli Dawes, ja minä kysyin: 
”Onko hän sen Charles G. Dawesin veli, joka oli Yhdysvaltain 
varapresidentti ja myös Ison-Britannian suurlähettiläs?”

Ja he vastasivat: ”Kyllä.”

”No”, sanoin, ”sepä on ilo kuulla. Satun tuntemaan hänet.”

Sanoin itselleni: ”Taidanpa mennä käymään hänen luonaan. Hän 
on varmaan Henry Dawes.” Tunsin Henry Dawesin, joten menin 
puhelimeen ja soitin hänen toimistoonsa. Herra Dawesin sihteeri 
– – sanoi hänelle, että George Albert Smith Salt Lake Citystä oli 
paikalla ja halusi tavata hänet, ja herra Dawes kehotti sihteeriään 
pyytämään minua käymään. Niinpä sen sijaan että olisi juoksutta-
nut minua sadan ihmisen perään odottamaan vuoroani sihteeri vei 
minut sivuovelle, ja siellä edessäni seisoi kookas mies, jota en ollut 
koskaan eläissäni nähnyt.

Hän sanoi: ”Minä olen herra Dawes.”

Hän oli hyvin miellyttävä, mutta voitte kuvitella, kuinka nolo 
olin. Hän oli herra Dawes ja suurlähettiläs Dawesin veli, mutta hän 
oli Rufus Dawes. En tiennyt, että maailmassa oli sellainen ihminen 
kuin Rufus Dawes.
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”No”, minä sanoin, ”olen tullut kertomaan teille, että tämä on 
hieno näyttely, ja ilmaisemaan teille kiitollisuuteni siitä, mitä olette 
tehnyt sen järjestämiseksi ja hoitamiseksi. Se, mitä on saatu aikaan, 
on ihmeellistä, ja millaista valistusta se onkaan hyvin monelle ihmi-
selle. Ymmärrän, että olette kiireinen mies, ja siinä olikin kaikki, mitä 
halusin tulla sanomaan, ja tulla onnittelemaan ja kiittämään teitä.”

”Se on hyvin huomaavaista”, hän sanoi. ”Tulkaa sisään.”

”Ei, siinä oli kaikki, mitä tulin sanomaan”, vastasin.

Hän sanoi: ”Tulkaa nyt vain sisään.”

Sanoin: ”Ei, tuolla on sata ihmistä, jotka odottavat saadakseen 
tavata teidät.”

”Yksikään heistä ei sano mitään yhtä mukavaa kuin mitä te 
sanoitte.”

Niinpä menin sisään hengästyneenä ja lähestulkoon vailla ideoita. 
Hän pyysi minua istuutumaan, ja seuraava asia, jonka sanoin, oli: 
”Muuten, herra Dawes, mistä sukunne tulee?”

”Täällä Amerikassako?” hän kysyi.

”Tarkoitan, että missä tahansa.”

Hän sanoi: ”Oletteko kiinnostunut sukututkimuksesta?”

”Olenpa hyvinkin”, vastasin. ”Meillä Salt Lake Cityssä on yksi 
hienoimmista sukututkimuskirjastoista.”

Hän sanoi: ”Anteeksi vain hetkinen”, ja käveli ulos toimistos-
taan ja tuli takaisin mukanaan laatikko, joka oli suunnilleen vanhan 
perheraamatun kokoinen. Hän otti veitsensä, avasi laatikon ja otti 
sieltä paketin, joka oli kiedottu valkoiseen silkkipaperiin. Hän kääri 
silkkipaperin pois ja laski pöydälle yhden kauneimmin sidotuista 
kirjoista, mitä olen ikinä nähnyt. Siinä oli hieno painatus ja runsas 
kuvitus, ja kannet oli tyylikkäästi koristeltu kultaisin kohokuvioin.

Siihen tutustuessani sanoin: ”Herra Dawes, tämä on hienoa työtä.”

”Sen pitää ollakin. Se maksoi minulle 25 000 dollaria.”

”No”, sanoin, ”se on sen arvoinen.”

Hän sanoi: ”Onko se minkään arvoinen teille?”

Vastasin: ”Se olisi, jos se olisi minun.”
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Hän sanoi: ”Sitten saatte sen!” Mies, jonka olin tavannut vain 
viisi minuuttia aiemmin, laski käsiini 25 000 dollarin arvosta suku-
tutkimustyötä! No, olin ällistynyt. Ensimmäinen tapaamisemme 
jatkui vain hetken pidempään. Kerroin hänelle, kuinka ilahtu-
nut olin siitä, että sain sen, ja että sijoittaisin sen Salt Lake Cityn 
sukututkimuskirjastoon.

Ennen kuin lähdin huoneesta, hän sanoi: ”Herra Smith, se on 
äitini puolen, Gatesien, sukuselvitys. Valmistelemme myös selvitystä 
isäni puolelta – Dawesin suvusta. Siitä tulee aivan samanlainen. Kun 
kirja on valmis, haluaisin lähettää sellaisenkin teille.”

50 000 dollarin arvosta sukututkimusta! – ja vain siksi, että yritin 
olla kohtelias jollekulle. En usko, että se oli sattumaa. – –

Herra auttaa meitä. On ihmeellistä, kuinka tie avautuu ja kuinka 
muita ihmisiä usein johdatetaan valmistamaan sukuselvityksiään. 
Mutta toisinaan me jätämme hyödyntämättä tilaisuutemme valmis-
tella omia sukuselvityksiämme siitä huolimatta, että Herra on hyvin 
selkeästi sanonut, että ellemme me huolehdi temppelityöstämme, 
meidät ja kuolleemme hylätään [ks. OL 124:32]. Tämä on hyvin 
vakava asia. Tämä on jotakin sellaista, mitä emme voi muuttaa, jos 
olemme hukanneet tilaisuutemme kuolemaan asti. – – Emme voi 
odottaa muiden tekevän tätä työtä puolestamme.

Niinpä Herra tavalla tai toisella rohkaisee, ohjaa ja neuvoo meitä 
tekemään työmme. Joillakin perheillä, jotka eivät pysty tekemään 
työtä itse, on joku muu, joka työstää koko ajan heidän sukututki-
mustaan ja aikakirjojaan temppelityötä varten.

Jos me teemme oman osamme, sukututkimuksemme avautuu 
eteemme – joskus yhdellä, joskus toisella tavalla. Niinpä haluan 
ehdottaa teille, veljeni ja sisareni: tehkäämme oma osamme.14 (Katso 
ehdotus 4 sivulla 90.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Lue otteet Idaho Fallsin temppelin vihkimisrukouksesta sivulta 
81 ja lue kohdat OL 109:1–5, 10–13 (Kirtlandin temppelin 
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vihkimisrukouksesta). Pohdi tunteita, joita sinulla on, kun käyt 
temppelissä, ja ajattele kokemuksia, jotka ovat vahvistaneet 
todistustasi siitä, että temppeli on Herran huone.

 2. Mitä syitä presidentti Smith esittää temppelien rakentamiselle? 
(Ks. s. 82–83.) Mitä me voimme tehdä rohkaistaksemme nuoria 
valmistautumaan solmimaan avioliittonsa temppelissä?

 3. Lue sivulla 85 oleva kertomus. Mitä helppoja tapoja osallis-
tua sukututkimustyöhön on henkilöllä, jolla on monia muita 
velvollisuuksia? Mitä pappeuskoorumit ja Apuyhdistys voivat 
tehdä osallistuakseen?

 4. Käy läpi osio, joka alkaa sivulta 87. Kuinka Herra on autta-
nut sinua, kun olet yrittänyt löytää tietoja esivanhemmis-
tasi? Mitä muita siunauksia olet saanut, kun olet osallistunut 
sukututkimustyöhön?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Mal. 3:23–24; OL 
97:15–16; 110; 124:39–41; 128:9, 15–24

Opetusvihje: Kun joku lukee ääneen presidentti Smithin opetuk-
sia, pyydä muita luokan jäseniä ”kuuntelemaan ja etsimään tiettyjä 
periaatteita tai ajatuksia. – – Jos kohdassa on epätavallisia tai vai-
keita sanoja tai ilmauksia, niin selitä ne ennen kuin kohta luetaan. 
Jos jollakulla ryhmässä olevalla on vaikeuksia lukemisessa, pyydä 
vapaaehtoisia lukemaan sen sijaan että etenisitte järjestyksessä hen-
kilöstä toiseen.” (Ks. Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 56.)
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Avatkaa sielunne 
Herralle rukouksessa

Voimme tuntea taivaallisen Isän 
vaikutuksen elämässämme ja kodissamme 

rukoilemalla yksin ja perheen kanssa.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Rukous oli tärkeällä sijalla perheessä, jossa George Albert Smith 
varttui. ”Jokainen perheenjäsen huolehti omista rukouksistaan ja 
perherukouksista”, hän sanoi. ”Opin melko varhain elämässä, että 
Herra vastaa rukoukseen, sillä Hän vastasi minun rukouksiini ja 
antoi minulle monin tavoin todisteita varjeluksestaan.” 1

Vielä elämänsä ehtoopuolellakin presidentti Smith muisteli lämmöllä 
sitä, kuinka hänen äitinsä Sarah Farr Smith opetti häntä rukoilemaan:

”Minua koulittiin myöhempien aikojen pyhiin kuuluvan äidin 
polvella. Yksi ensimmäisiä asioita, mitä muistan, oli se, kun hän 
otti minua kädestä ja johdatti minut yläkertaan. Huoneessa siellä 
oli kaksi sänkyä, joista toisessa nukkuivat vanhempani, ja toisella 
puolen oli pieni sivuvuode. Muistan sen kuin eilisen. Kun tulimme 
yläkertaan, äiti istahti pienelle vuoteelleni. Hän pyysi minua polvis-
tumaan eteensä. Hän risti käteni ja otti ne omiinsa ja opetti minulle 
ensimmäisen rukoukseni. En koskaan unohda sitä. En halua unohtaa 
sitä. Yksi suloisimpia muistoja, mitä minulla on elämässä, on se, kun 
enkelimäinen äitini istuutui vuoteelleni ja opetti minut rukoilemaan.

Se oli hyvin yksinkertainen rukous, mutta – – tuo rukous avasi 
minulle taivaan ikkunat. Tuolla rukouksella Isäni taivaassa ojensi 
minulle kätensä, sillä äiti oli selittänyt minulle, mitä se kaikki tar-
koitti, siinä määrin kuin pikkulapsi saattoi ymmärtää. Siitä hetkestä 
tähän asti, kun olen matkustanut noin miljoona kilometriä maail-
massa Isämme muiden lasten keskuudessa, niin joka päivä ja joka ilta 
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”on suurenmoinen siunaus tuntea varmuutta jumalallisesta 
ohjauksesta ja uskoa ehdottomasti Jumalaan, joka on Persoona, joka on 

kiinnostunut meistä ja joka kuulee rukouksemme ja vastaa niihin.”
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missä olenkin ollut, kun olen mennyt vuoteeseeni tai noussut siitä, 
olen tuntenut olevani lähellä taivaallista Isääni. Hän ei ole kaukana.” 2

Koko elämänsä ajan presidentti Smith luotti rukoukseen paitsi 
keinona päästä lähemmäksi Jumalaa niin myös pyytää Häneltä apua 
sitä tarvitessaan. Ollessaan kerran uimassa Tyynessämeressä Kali-
fornian rannikolla hän sai seuraavan kokemuksen:

”Minua pidettiin oikein hyvänä uimarina, ja minä nautin lajista 
täysin siemauksin. Sinä nimenomaisena päivänä vuorovesi oli hyvin 
korkealla ja hyvin voimakas. Kun lähdin rannalta ja uin merelle, 
sukelsin suurten rantaan vyöryvien aaltojen läpi, kun ne olivat mur-
tumassa ja ryöppyämässä ylitseni. Tavoitteeni oli päästä murtuvien 
aaltojen toiselle puolen suuriin maininkeihin, missä voisin maata 
selälläni ja kellua maininkien mukana ylös ja alas.

Antautuessani tähän kiinnostavaan urheilulajiin yksi hyvin suuri 
aalto kohosi ja murtui ennen kuin ehdin suoristautua sukellettuani 
edellisen läpi. Tuo toinen aalto tarttui minuun ja heitti minut meren 
pohjaan. Tunsin, miten pohjavirta veti minua avomerelle. Juuri tuol-
loin aallot seurasivat toisiaan nopeaan tahtiin, enkä kyennyt pääse-
mään pintaan ennen kuin minun piti jo sukeltaa seuraavaan. Tajusin, 
että voimani olivat nopeasti hupenemassa, että minun oli välttämä-
töntä saada jonkinlaista apua. Kun nousin yhden valtavan suuren 
aallon harjalle, näin lähellä laiturin aluspaalutuksen ja ajattelin, että 
jos yli-inhimillisin ponnistuksin pääsisin paalutuksen turviin, selviy-
tyisin hengissä.

Pyysin ääneti taivaallista Isääni antamaan minulle voimaa saavut-
taa tavoitteeni. Kun huuhtouduin käsivarren mitan päähän laiturista, 
kurkotin kietomaan käsivarteni yhden paalun ympärille. Ne olivat 
terävien tummansinisten merirokkojen peitossa, ja kun kiedoin käsi-
varteni ja sääreni paalun ympärille, ne leikkasivat haavoja rintaani, 
sääriini ja reisiini. Roikuin siinä niin pitkään kuin kykenin kestä-
mään kipua ja odotin, että kohdalleni tulisi suuri ystävällinen aalto, 
jonka vietäväksi voisin heittäytyä ja joka veisi minut lähempänä 
rantaa olevalle paalulle. Joka kerta rukous sydämessäni yritin edetä 
mainingin avulla yhdeltä paalulta toiselle.

Hitaasti mutta varmasti ja hyvin vaivalloisesti tein matkaa 
kohti rantaa, jossa vesi oli niin matalaa, että kykenin kahlaamaan 
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rantahiekalle. Kun pääsin lämpimän hiekan turviin, kaaduin lopen 
uupuneena. Olin niin heikko ja ollut niin lähellä hukkumista, etten 
kyennyt kävelemään kotiin, ennen kuin olin levännyt jonkin aikaa. 
Maatessani hiekan lämmössä ja turvassa ajattelin raastavaa koke-
musta, jonka olin juuri kestänyt, ja sydämeni täyttyi kiitollisuudella 
ja nöyryydellä siitä, että Herra oli – – säästänyt henkeni.” 3 (Katso 
ehdotus 1 sivulla 99.)

George Albert Smithin opetuksia

Rukouksessa voimme puhua taivaalliselle 
Isällemme aivan kuin Hän olisi läsnä.

Näinä stressin ja epävarmuuden aikoina meille on suurenmoinen 
siunaus tuntea varmuutta jumalallisesta ohjauksesta ja uskoa ehdot-
tomasti Jumalaan, joka on Persoona, joka on kiinnostunut meistä ja 
joka kuulee rukouksemme ja vastaa niihin.4

Useita vuosia sitten – – kuulin 9-vuotiaasta orpopojasta, joka kii-
dätettiin sairaalaan. Tutkimus siellä osoitti, että hänet oli leikattava 
viipymättä. Hän oli asunut ystävien kanssa, jotka olivat tarjonneet 
hänelle kodin. Hänen isänsä ja äitinsä (elossa ollessaan) olivat opet-
taneet hänet rukoilemaan. Kun hän siis tuli sairaalaan, hän halusi 
saada Herralta apua.

Lääkärit olivat päättäneet pitää konsultaation. Kun hänet vietiin 
leikkaussaliin, hän katseli ympärilleen ja näki hoitajat ja lääkärit, jotka 
olivat neuvotelleet hänen tapauksestaan. Hän tiesi, että se oli vakava, 
ja hän sanoi yhdelle heistä, kun he valmistautuivat nukuttamaan 
hänet: ”Tohtori, ennen kuin alatte leikata, rukoilisitteko puolestani?”

Lääkäri pyysi selvästikin hämmentyneenä anteeksi ja sanoi: ”En 
minä osaa rukoilla puolestasi.” Sitten poika pyysi muita lääkäreitä 
samoin tuloksin.

Lopulta tapahtui jotakin hyvin merkittävää. Tämä pieni kaveri 
sanoi: ”Jos ette osaa rukoilla puolestani, niin odottaisitteko, kun 
minä rukoilen itseni puolesta?”

He siirsivät lakanan pois, ja hän polvistui leikkauspöydälle, 
painoi päänsä ja sanoi: ”Taivaallinen Isä, olen pelkkä orpopoika. 
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Olen kauhean sairas. Tekisitkö minut terveeksi? Siunaa näitä mie-
hiä, jotka aikovat leikata, että he tekevät sen oikein. Jos teet minut 
terveeksi, yritän kasvaa hyväksi mieheksi. Kiitos, taivaallinen Isä, 
että teet minut terveeksi.”

Kun hän oli rukoillut, hän asettui makuulle. Lääkärien ja hoitajien 
silmät olivat kyynelissä. Sitten poika sanoi: ”Minä olen valmis.”

Leikkaus suoritettiin. Pikku kaveri vietiin takaisin huoneeseensa, 
ja kun hänet muutaman päivän kuluttua haettiin sairaalasta, hän oli 
hyvää vauhtia toipumassa täysin terveeksi.

Joitakin päiviä sen jälkeen mies, joka oli kuullut tapauksesta, 
meni yhden leikkauksessa mukana olleen kirurgin toimistoon ja 
sanoi: ”Kerro minulle leikkauksesta, jonka suoritit muutama päivä 
sitten – pienen pojan leikkauksesta.”

Kirurgi sanoi: ”Olen leikannut monta pientä poikaa.”

Mies lisäsi: ”Tämä pieni poika halusi, että joku rukoilee hänen 
puolestaan.”

Lääkäri sanoi hyvin vakavana: ”Sellainen tapaus oli, mutta mie-
lestäni se on niin pyhä asia, etten puhu siitä.”

Mies sanoi: ”Tohtori, jos kerrotte minulle, suhtaudun siihen kun-
nioituksella. Haluaisin kuulla siitä.”

Silloin lääkäri kertoi siitä siten kuin olen kertonut siitä tässä ja 
lisäsi: ”Olen leikannut satoja ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka ovat 
luulleet, että heillä on ollut uskoa parantua, mutta koskaan aiem-
min en ole tuntenut Jumalan läsnäoloa siten kuin tunsin silloin kun 
seisoin sen pienen pojan vieressä. Se poika avasi taivaan ikkunat ja 
puhui taivaalliselle Isälleen niin kuin puhuisi jollekulle kasvotusten. 
Haluan sanoa sinulle, että olen parempi ihminen siksi, että sain sen 
kokemuksen seisoa kuulemassa, kun pieni poika puhui taivaalliselle 
Isälleen aivan kuin tämä olisi läsnä.” 5 (Katso ehdotus 2 sivulla 99.)

Eläkäämme niin, että joka ilta kun polvistumme rukoilemaan ja 
joka aamu kun kumarrumme Herran eteen kiittämään, meissä on 
voima avata taivaat niin, että Jumala kuulee rukouksemme ja vastaa 
niihin, jotta me tiedämme, että meillä on Hänen hyväksyntänsä.6
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Jos elämme lähellä taivaallista Isäämme, meitä 
innoitetaan tietämään, mitä rukoilla.

Kun isäni oli nuori mies, hän oli [vähällä] menettää henkensä Provo-
joessa. – – Hänen isänsä, joka oli Salt Lake Cityssä, tunsi innoitusta 
mennä huoneeseen, joka oli erotettu rukoilemista varten. Hän – – 
polvistui – – ja sanoi: ”Taivaallinen Isä, tunnen, että jotakin on pahasti 
vialla perheessäni Provossa. Tiedät, etten voi olla heidän kanssaan 
siellä ja olla täällä. Taivaallinen Isä, varjelethan ja suojelethan heitä.”

Silloin kun hän rukoili, niin tarkoin kuin oli mahdollista ajan-
kohta tarkistamalla osoittaa, isäni oli pudonnut jokeen. Oli tulva-
aika. Kanjonia pitkin virtasi puita ja kiviä, ja hän oli avuton. Lähellä 
olleet näkivät hänen ahdinkonsa, mutta eivät ylettyneet häneen. 
Vesi velloi niin, ettei kukaan olisi selviytynyt hengissä sen seassa. 
He vain seisoivat siellä kauhun vallassa. Isä teki kaikkensa pitääk-
seen päänsä veden pinnalla, mutta hän paiskautui ylös ja alas ja 

”meidän tulee elää niin lähellä taivaallista isäämme, että kun 
me kumarrumme hänen edessään, me voimme tietää, että 

se, mitä pyydämme, on hänen mielensä mukaista.”
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iskeytyi kiviin ja tukkeihin. Aivan yhtäkkiä aalto nosti hänet koko-
naan vedestä ja heitti rannalle. Se oli suora vastaus – – rukoukseen.7

Meidän tulee pitää omat henkilökohtaiset rukouksemme. Meidän 
tulee elää niin lähellä taivaallista Isäämme, että kun me kumarrumme 
Hänen edessään, me voimme tietää, että se, mitä pyydämme, on 
Hänen mielensä mukaista, ja jos sitä ei suoda pyytämällämme tavalla, 
me tietäisimme, että me saamme siunauksen, johon olemme oikeu-
tettuja, ja että se on todella siunaus.8 (Ks. ehdotus 3 sivulla 99.)

Rukouksella on voimallinen vaikutus omassa 
elämässämme, kodeissamme ja asuinyhteisöissämme.

Herra – – on selittänyt meille, kuinka me voimme saada siunauk-
sia rukouksesta. Maailmassa on monia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä 
rukouksen todellisia etuja. Rukous on voima. Sillä on vaikutusta, 
jonka suhteellisen harvat ihmiset ymmärtävät. – –

Kuinka monta tässä kirkossa on sellaista, joka ei tiedä, että 
hänellä on oikeus, rajoittamaton oikeus, rukoilla Isäänsä taivaassa 
ja pyytää Häntä ottamaan pois hänen ahdistuksensa ja johtamaan 
häntä tyytyväisyyteen ja onneen? 9

On outoa, että ketään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon jäsentä pitäisi kehottaa pitämään rukouksensa, ja 
silti on joitakuita ihmisiä, jotka eivät rukoile yksin eivätkä pidä per-
herukouksiaan. Mutta ellemme me rukoile, me menetämme suojan, 
jonka rukous tuo.10 (Ks. ehdotus 4 sivuilla 99–100.)

Haluaisin tähdentää seuraavaa: Toivon, etteivät myöhempien 
aikojen pyhät jätä pitämättä rukouksiaan – omia rukouksiaan ja 
perherukouksiaan. Lapset, jotka kasvavat kodissa, jossa ei pidetä 
perherukouksia eikä henkilökohtaisia rukouksia, menettävät paljon, 
ja pelkään, ettei maailman hämmennyksen, kiireen ja hyörinän kes-
kellä kodeissa usein rukoilla, ja ne jäävät vaille Herran siunauksia. 
Onni ei voi jatkuvasti asua sellaisissa kodeissa. Me elämme aikaa, 
jolloin me tarvitsemme taivaallista Isäämme yhtä paljon kuin Häntä 
on tarvittu minä tahansa aikana.11

Älkää työntäkö luotanne Jumalan voimaa. Säilyttäkää kodeissanne 
rukouksen ja kiitoksen vaikutukset ja antakaa kiitollisuuden tulvia 
Hänelle, joka on elämämme aikaansaaja ja kaiken hyvän antaja.12
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Olkoot kotimme rukouksen ja kiitoksen ja kiitollisuuden pysyviä 
tyyssijoja. – – Rukoilkaamme niiden maailman suurmiesten ja -nais-
ten puolesta, jotka tarvitsevat Herraa mutta eivät ymmärrä Hänen 
kiinnostustaan heihin. Rukoilkaamme – – kuvernööriemme, kau-
punkiemme pormestareiden, niiden ihmisten puolesta, joilla on 
vaikutusvaltaa politiikassa eri asuinyhteisöissämme, että he teki-
sivät asioita, jotka ovat meidän kaikkien hyväksi ja tekevät meistä 
onnellisempia ja ovat taivaallisen Isämme mielen mukaisia. Se on 
etuoikeutemme. Sanon teille, että rukouksen voima on jotakin sel-
laista, mitä ei voi mitata.13

Perherukous tuo ykseyttä perheeseen.

Me [perheenjäsenet] emme aina näe asioita samalla tavoin. Miehet 
eivät ole aina samaa mieltä vaimojensa kanssa ja päinvastoin, mutta 
jos te rukoilette yhdessä ja teillä on todellinen halu olla yhtä, voin 
sanoa teille, että te olette yhtä mieltä kaikista tärkeistä asioista.

”turvatkaa perheenne kaikin mahdollisin tavoin. 
yhdistäkää heidät rukouksen vaikutuksen alla.”
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Huomasin – – tienvarsitaulussa tekstin: ”Perhe, joka rukoilee 
yhdessä, pysyy yhdessä.” En tiedä, kuka sen sinne on laittanut, mutta 
haluan sanoa, että jos mietitte sitä hetken, tiedätte sen olevan totta. 
Kehotan teitä rukoilemaan yhdessä Herraa, enkä tarkoita sillä vain 
rukouksen sanomista, en tarkoita – – saman toistamista yhä uudel-
leen, vaan että avaatte sielunne Herralle aviomiehinä ja isinä kodeis-
sanne ja otatte vaimonne ja lapsenne mukaan. Pyytäkää heitä osallis-
tumaan. Silloin kotiin tulee vaikutus, jonka tuntee, kun sinne menee.14

Yhtenä niistä, joita Herra on pyytänyt opettamaan, anon teitä saat-
tamaan kotinne järjestykseen. Älkää pitäkö liian monia asioita itses-
täänselvyytenä. Älkää antautuko maailman mielettömyyksiin ja heik-
kouksiin. Turvatkaa perheenne kaikin mahdollisin tavoin. Yhdistäkää 
heidät rukouksen vaikutuksen alla. – – Millainen voima rukouksella 
onkaan pitää meidät iankaikkiseen elämään johtavalla tiellä ja johtaa 
meidät selestiseen valtakuntaan! 15 (Katso ehdotus 5 sivulla 100.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Pane merkille osiossa ”George Albert Smithin elämänvaiheita” 
(s. 91–94), kuinka presidentti Smithin varhaiset kokemukset 
rukouksesta vaikuttivat häneen koko elämän ajan. Mitä tehok-
kaita tapoja on opettaa lapsille rukouksen voimaa?

 2. Käy läpi kertomus 9-vuotiaasta pojasta (s. 94–95). Miksi 
rukouksemme eivät aina tunnu kasvotusten käytävältä keskus-
telulta taivaallisen Isämme kanssa? Mieti, mitä voit tehdä hen-
kilökohtaisissa rukouksissasi tunteaksesi Hänen läsnäolonsa 
useammin.

 3. Kun pohdit presidentti Smithin opetuksia sivuilla 96–97, 
mieti tilannetta, jolloin olet tuntenut innoitusta pyytää jotakin 
rukouksessa. Mitä sanoisit ihmiselle, josta tuntuu, ettei hänen 
rukouksiinsa ole vastattu?

 4. Pohdi presidentti Smithin lausuntoa ”ellemme me rukoile, me 
menetämme suojan, jonka rukous tuo” (s. 97). Millä tavoin olet 
tuntenut rukouksen voiman ja suojan? Voit halutessasi todistaa 
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rukouksen voimasta niille, joiden luona käyt kotiopettajana tai 
kotikäyntiopettajana.

 5. Presidentti Smith opetti, että rukous pitää meidät ”iankaikkiseen 
elämään johtavalla tiellä” (s. 99). Mistähän syystä niin on? Mitä 
perheet voivat tehdä varmistaakseen, että he rukoilevat yhdessä 
säännöllisesti? Mieti, mitä sinä voit tehdä, jotta henkilökohtai-
sesta rukouksesta tulisi merkityksellisempi osa elämääsi.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 6:7–13; 7:7–11; 
2. Nefi 4:35; Alma 34:18–27; 37:37; 3. Nefi 18:20–21; OL 88:63–64

Opetusvihje: ”Oppilas täytyy saada toimimaan. Kun opettaja asettuu 
parrasvaloihin show’n tähdeksi, on koko ajan äänessä ja muutoinkin 
hoitaa kaiken toiminnan, on melko varmaa, että hän estää luok-
kansa jäseniä oppimasta.” (Asahel D. Woodruff julkaisussa Opetta
minen, kutsumuksista suurin, s. 61.)

Viitteet
 1. ”Testimony of Elder George Albert 

Smith”,  Liahona: The Elders’ Journal,  
2. helmikuuta 1915, s. 501.

 2. Julkaisussa Conference Report, lokakuu 
1946, s. 150–151.

 3. ”How My Life Was Preserved”, George 
Albert Smith Family Papers, Utahin yli-
opisto, laatikko 121, leikekirja 1,  
s. 45–46.

 4. Julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1931, s. 31.

 5. ”A Story of Two Boys”, Improvement 
Era, kesäkuu 1949, s. 365.

 6. Julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1942, s. 17.

 7. ”Pres. Smith’s Leadership Address”, 
Deseret News, 16. helmikuuta 1946, 
Church-osio, s. 1.

 8. Julkaisussa Conference Report, lokakuu 
1934, s. 51.

 9. ”Saints Blessed”, Deseret News, 12. mar-
raskuuta 1932, Church-osio, s. 5.

 10. Julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1941, s. 25.

 11. Pappeuskokous, 4. lokakuuta 1947,  
kirkon historian kirjasto.

 12. ”Pres. Smith’s Leadership Address”, s. 6.
 13. Julkaisussa Conference Report, huhti-

kuu 1948, s. 163–164.
 14. Julkaisussa Conference Report, huhti-

kuu 1949, s. 190.
 15. Julkaisussa Conference Report, huhti-

kuu 1933, s. 72. 
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Pyhät kirjoitukset, maailman 
kallisarvoisin kirjakokoelma

Jumala on antanut meille pyhät kirjoitukset 
auttaakseen meitä ja perhettämme 

valmistautumaan iankaikkiseen elämään.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Elämänsä ehtoossa presidentti George Albert Smith muisteli nuoruu-
dessaan saamaansa kokemusta, jolloin eräällä pyhien kirjoitusten koh-
dalla oli häneen pitkäkestoinen vaikutus: ”Kun olin noin 14-vuotias, 
luin pyhäkoululuokassamme Mormonin kirjasta Alman kirjan luvun 
40. Se jätti mieleeni vaikutelman, josta on ollut apua, kun kuolema on 
korjannut rakkaitani. – – Se on yksi pyhien kirjoitusten kohta, jossa 
meille kerrotaan, minne henkemme joutuu lähdettyään tästä ruumiista 
[ks. jakeet 11–14], ja siitä asti olen halunnut mennä siihen paikkaan, 
jota sanotaan paratiisiksi.” 1 (Katso ehdotus 1 sivulla 108.)

Presidentti Smith toivoi, että muutkin saisivat omia merkityksel-
lisiä kokemuksiaan lukiessaan pyhiä kirjoituksia. Julkisissa puheis-
saan ja henkilökohtaisissa keskusteluissaan muiden kanssa hän 
kannusti jokaista tutkimaan pyhiä kirjoituksia keinona kehittää 
heidän omaa todistustaan evankeliumista. Ollessaan kerran juna-
matkalla hän ryhtyi keskustelemaan miehen kanssa, joka oli vart-
tunut myöhempien aikojen pyhiin kuuluvassa perheessä mutta ei 
ollut enää mukana kirkon toiminnassa. ”Kun keskustelimme”, hän 
sanoi myöhemmin, ”puhuin hänelle Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumista. – – Ja keskustellessamme evankeliumin periaatteista hän 
sanoi: ’Nämä asiat kiinnostavat minua.’ Puhuimme melko pitkään, 
ja kun lopetimme, se hyvä mies – uskon, että hän oli hyvä mies – 
sanoi minulle: ’Antaisin kaiken, mitä omistan, saadakseni sellaisen 
varmuuden kuin sinulla on – –.’
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”[Pyhät kirjoitukset sisältävät] sen, mitä isämme on pitänyt 
riittävän tärkeänä säilyttää ja antaa ihmislapsille ja 

tuoda saataville monilla maailman kielillä.”
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Sanoin: ’Veljeni, sinun ei tarvitse antaa kaikkea, mitä omistat, 
saadaksesi sellaisen varmuuden. Sinun on vain tutkittava rukoillen 
pyhiä kirjoituksia. Mene sinne, missä niitä voidaan selittää sinulle. 
Etsi totuutta, niin totuuden kauneus vetoaa sinuun ja – – voit tietää 
kuten minä tiedän, että Jumala elää, että Jeesus on Kristus, että 
Joseph Smith on elävän Jumalan profeetta.’” 2

George Albert Smithin opetuksia

Pyhiin kirjoituksiin sisältyvät totuudet ovat 
paljon arvokkaampia kuin ihmisfilosofiat.

Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot ja Kallisarvoinen helmi 
eivät sisällä vain ihmisviisautta vaan Jumalan viisautta. Vaikka ne 
eivät löydäkään tietään monien ihmisten kotiin, ne sisältävät Herran 
sanan. Mitä väliä sillä on, vaikka me ymmärtäisimme Homerosta ja 
Shakespearea ja Miltonia – ja voisin luetella maailman kaikki suuret 
kirjailijat – sillä jos emme ole lukeneet pyhiä kirjoituksia, meiltä on 
jäänyt väliin paras osa tämän maailman kirjallisuudesta.

Veljeni ja sisareni, kaikki se totuus, joka on – – välttämätöntä 
pelastuksellemme, sisältyy niiden kirjojen kansien väliin, jotka olen 
jo luetellut. Meillä ei kenties ole kahden tai kolmen tuhannen kirjan 
kirjastoa, mutta vähäisin kustannuksin meillä voi olla korvaamaton 
kirjasto, joka on maksanut parhaan veren, mitä on ikinä ollut tässä 
maailmassa.3

Minua ei kiinnosta, onko teillä vai eikö teillä ole kotonanne 
maailman suurten kirjastojen kirjoja, kunhan teillä on nämä kirjat. 
Ajatelkaa niitä miljoonia kirjoja, jotka ovat kongressin kirjastossa 
Washingtonissa, British Libraryssa ja muiden maiden kirjastoissa, 
miljoonia kirjoja – ja silti kaikki, mitä Jumala on ilmoittanut ja anta-
nut ihmislapsille ja mikä on välttämätöntä valmistaakseen heitä 
saamaan paikan selestisessä valtakunnassa, sisältyy näiden pyhien 
kirjojen kansien väliin. Kuinka moni meistä tietää, mitä ne sisältävät? 
Käyn usein kodeissa, joissa näen kaikki viimeisimmät aikakaus-
lehdet. Huomaan kirjahyllyillä kirjoja, joita mainostetaan menes-
tysteoksiksi. Jos heittäisitte ne kaikki pois ja pitäisitte vain nämä 
pyhät kirjat, ette menettäisi sitä, mitä Herran tahdosta on kirjoitettu 
ja tuotu meidän kaikkien ulottuville hyödyksemme. Älkäämme siis, 
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veljet ja sisaret, unohtako muiden siunaustemme keskellä, että Herra 
on tehnyt mahdolliseksi sen, että meillä on käytössämme ja voimme 
hyödyntää ja ymmärtää pyhiä kirjoituksia ja saada Hänen sanansa, 
jota on annettu kautta aikojen Hänen lastensa pelastukseksi.4

Pyhiä kirjoituksia lukiessani – – ihmettelen, miten hyvä Herra on 
siunatessaan niitä, jotka ottavat vastaan Hänen opetuksensa, sillä 
me saamme enemmän lohtua näistä pyhistä kirjoista kuin kaikkien 
aikojen filosofioista, joita ihmisviisaus on meille suonut.5

Me puhumme ihmisfilosofioista ja pidämme niitä toisinaan hyvin-
kin kiinnostavina, mutta kun ne ovat ristiriidassa pyhiin kirjoihin 
sisältyvien taivaallisen Isämme opetusten kanssa, ne ovat arvotto-
mia. Ne eivät koskaan johda ketään iankaikkiseen onneen eivätkä 
auta häntä saamaan paikkaa taivaallisen Isämme valtakunnassa.6

Joskus minusta tuntuu, ettemme arvosta Pyhää Raamattua ja sitä, 
mitä se sisältää, emmekä näitä muita pyhiä kirjoja, Mormonin kirjaa, 
Oppia ja liittoja ja Kallisarvoista helmeä, joita on sanottu – – tai-
vaalliselta Isältä tulleiksi kirjeiksi. Otettakoon ne vastaan sellaisina. 
Ainakin ne ovat Hänen ohjeitaan ja Hänen neuvojaan kaikille ihmis-
lapsille, ja ne on annettu heille, jotta he tietäisivät, kuinka käyttää 
hyväksi mahdollisuuksiaan, jotta heidän elämänsä ei kuluisi huk-
kaan.7 (Katso ehdotus 2 sivulla 108.)

Herra antoi meille pyhät kirjoitukset auttaakseen 
meitä voittamaan koettelemuksemme ja 

valmistautuaksemme korotukseen.

Tämä on aikaa, jolloin osoitamme millaisia olemme, koetuksen 
aikaa. Tämä on aikaa, jolloin ihmiset lamaantuvat pelosta, jolloin 
maailman väkijoukot kyselevät itseltään, millainen maailmanlopusta 
tulee. Muutamat innoitetut ihmiset tietävät, millainen lopusta tulee. 
Herra on kertonut meille [pyhissä kirjoituksissa], tässä suurenmoi-
sessa kirjakokoelmassa, jota pitelen kädessäni, mitä tulee tapah-
tumaan. Hän on antanut meille tietoa, jota tarvitsemme muuttaak-
semme elämäämme ja valmistautuaksemme, niin että mitä sitten 
tapahtuukin, me olemme Herran puolella rajalinjaa.8

Saanen lukea, mitä Herra sanoo näistä myöhemmistä ajoista Opin 
ja liittojen ensimmäisessä luvussa: – –
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”Sen tähden, koska minä, Herra, tiesin suuren onnettomuuden, 
joka kohtaisi maan asukkaita, minä kutsuin palvelijaani Joseph 
Smith nuorempaa ja puhuin hänelle taivaasta ja annoin hänelle 
käskyjä – –.

Tutkikaa näitä käskyjä, sillä ne ovat todet ja luotettavat, ja kaikki 
niissä olevat profetiat ja lupaukset täyttyvät.

Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, enkä minä 
puolustele itseäni, ja vaikka taivaat ja maa katoavat, minun sanani ei 
katoa vaan toteutuu täysin; olipa se puhuttu minun omalla äänelläni 
tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama.

Sillä katso ja näe, Herra on Jumala, ja Henki todistaa, ja todistus 
on tosi, ja totuus pysyy aina ja ikuisesti. Aamen.” [OL 1:17, 37–39.]

Teidän kannattaa pohtia vakavasti tätä esipuhetta. Se on Isän 
kehotus meille kaikille. Se on rakastava neuvo hellältä Isältä, joka 
tietää, mitä me tarvitsemme. Kuten Hän sanoi juuri lukemassani 
luvussa, Hän antoi nämä käskyt, koska Hän tietää, mitä maan asuk-
kaille tapahtuisi.9

Joskus me unohdamme, että Herra on puhunut, emmekä muis-
tuta itseämme Hänen säädöksistään. – –

Pyhistä kirjoituksista voitaisiin lainata kymmeniä kohtia todis-
teeksi siitä, että taivaallinen Isämme on armossaan ja hyvyydes-
sään puhunut ihmislapsille kautta kaikkien aikojen, paitsi kertomalla 
heille, mitä tapahtuisi, myös pyytämällä heitä kääntymään harhateil-
tään, jottei tuho kohtaisi heitä. – –

Taivaallinen Isämme on kertonut meille uskollisten edusta-
jiensa suulla tärkeistä asioista, jotka tulevat tapahtumaan, ja me 
voimme lukea niistä Hänen pyhistä kirjoituksistaan. Jos me todella 
haluamme pelastua ja saada korotuksen Hänen selestisessä valta-
kunnassaan, Hän on kertonut meille, kuinka meidän tulee toimia.10

[Pyhät kirjoitukset muodostavat] koko maailman parhaan kirja-
kokoelman. Mitä se sisältää? Se sisältää sen, mitä Isämme on pitänyt 
riittävän tärkeänä säilyttää ja antaa ihmislapsille ja tuoda saataville 
monilla maailman kielillä. Nämä pyhät kirjoitukset ovat elintärkeitä, 
ja myöhempien aikojen pyhien tulee ymmärtää ne. En aio pyytää 
teitä kohottamaan kättänne varmistaakseni, kuinka moni tänne 
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kokoontunut on joskus lukenut nämä kirjat, mutta haluan kiinnittää 
huomionne siihen seikkaan, että nämä ovat kallisarvoisia totuuksia, 
ja ne sisältävät Herran sanan painettuna ja julkaistuna maailmalle 
Hänen lastensa valmistamiseksi saamaan paikan selestisessä val-
takunnassa. Siksi minä sanon, että ne ovat niin kallisarvoisia. – – 
Kuinka kiitollisia meidän pitäisikään olla siitä, että me elämme sellai-
sena aikana, jolloin me voimme lukea Hänen ohjeitaan ja neuvojaan 
ja jolloin meille voidaan selittää asioita, jotka muutoin saattaisivat 
olla meille hämäriä tai epämääräisiä.11 (Katso ehdotus 3 sivulla 108.)

Me edistämme uskoa perheissämme 
lukemalla yhdessä pyhiä kirjoituksia.

Haluaisin teidän kysyvän itseltänne, kuinka moni teistä on luke-
nut perheelleen silloin tällöin jotakin näistä kirjoista, kutsunut per-
heenjäsenet yhteen opettaakseen heille sitä, mitä heidän pitäisi tie-
tää. Pelkään, että monen meistä täytyisi todeta, että olemme olleet 
liian kiireisiä.12

Olemme jo kuulleet monista siunauksista, joita Herra on 
meille antanut pyhissä aikakirjoissa, jotka on säilytetty meidän 
aikaamme asti ja jotka sisältävät kaikkiviisaan Isän ohjeita ja neu-
voja. Tuntuu oudolta, että niin monet kansastamme eivät tunne 
näiden pyhien aikakirjojen sisältöä, vaikka heillä olisi siihen kaikki 
mahdollisuudet.13

Pitääkö Isämme meitä syyttöminä Hänen luokseen palatessamme, 
jos emme ole opettaneet lapsillemme näiden pyhien aikakirjojen 
tärkeyttä? En usko. – – Arveletteko, että sen jälkeen kun Herra on 
– – antanut ulottuvillemme ne erinomaiset opetukset, jotka näissä 
pyhissä aikakirjoissa ovat, Hän katsoo meidän arvostavan niitä, jos 
emme opeta niitä perheellemme ja selitä niitä niille, joiden kanssa 
olemme tekemisissä?

Veljet ja sisaret, haluan tähdentää jälleen Mestarin opetusta: ”Tut-
kikaa kirjoituksia.” Lukekaa niitä rukoillen ja uskollisesti, opetta-
kaa niitä kodeissanne, kutsukaa perheenne ympärillenne ja innoit-
takaa perheenjäsenissä uskoa elävään Jumalaan lukemalla niitä 
asioita, jotka on ilmoitettu. Ne ovat koko maailman kallisarvoisin 
kirjakokoelma.14
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Säilyttäkää nämä kirjat paikassa, jossa ne ovat teidän ja lastenne 
ulottuvilla, ja olkoon teillä sitten riittävästi kiinnostusta noiden 
kodissanne olevien poikien ja tyttöjen iankaikkista pelastusta koh-
taan, että löydätte tapoja ja keinoja herättää heissä kiinnostus siihen, 
mitä näissä kirjoissa on, jotta he tietäisivät, kuinka kallisarvoisia he 
ovat taivaallisen Isänsä silmissä.15

Miten mukavaa minusta olikaan lapsena, kun isä ja äiti istuutuivat 
takan ääreen ja lukivat Raamattua meidän lasten istuessa lattialla. – –

Haluan nyt sanoa, veljeni ja sisareni, että meitä koskee yhä se Jee-
suksen Kristuksen ohje, jossa Hän sanoi: ”Te kyllä tutkitte kirjoituk-
sia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän – ja nehän juuri 
todistavat minusta” [ Joh. 5:39]. Älkää laiminlyökö vanhaa perhe-
raamattua. Älkää panko sitä talteen hyllylle ja unohtako sitä. Ottakaa 
selville, ellette jo tiedä, mitä siinä sanotaan, ja jos olette lukeneet sen 
aikaisemmin, lukekaa sitä taas usein lapsillenne ja lastenne lapsille. 

”Kutsukaa perheenne ympärillenne ja innoittakaa perheenjäsenissä 
uskoa elävään Jumalaan lukemalla niitä asioita, jotka on ilmoitettu.”
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Lukekaa heille Raamatun lisäksi muita pyhiä kirjoja, jotka Herra on 
antanut meille riemuksemme, lohduksemme ja siunaukseksemme.16

Kehotan teitä, oi Israel, tutkimaan kirjoituksia, lukemaan niitä 
kodeissanne ja opettamaan perheellenne, mitä Herra on sanonut. 
Käyttäkäämme vähemmän aikaamme lukemalla tämän ajan yhden-
tekevää ja usein vahingollista kirjallisuutta ja menkäämme totuuden 
lähteelle lukemaan Herran sanaa.17 (Katso ehdotus 4 alla.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Kun luet ensimmäisen kappaleen sivulta 101, mieti ajankoh-
taa, jolloin jokin pyhien kirjoitusten jae on innoittanut sinua 
samalla tavoin. Kuinka opit tietämään, että pyhät kirjoitukset 
ovat totta? Millaiset viimeaikaiset kokemuksesi niistä ovat vah-
vistaneet tuota todistusta?

 2. Lue osio, joka alkaa sivulta 103, ja pohdi, mikä paikka pyhillä 
kirjoituksilla on omassa kirjastossasi (muun lukemasi, katsomasi 
tai kuuntelemasi joukossa). Mitä voit tehdä antaaksesi pyhille 
kirjoituksille tärkeämmän sijan kodissasi ja elämässäsi?

 3. Käy läpi osuus, joka alkaa sivulta 104. Kuinka pyhät kirjoi-
tukset ovat auttaneet sinua kohtaamaan viimeisten aikojen 
katastrofit? Pohdi, kuinka voisit käyttää pyhiä kirjoituksia aut-
taaksesi jotakuta tuttuasi, jolla on jokin vaikea koettelemus.

 4. Pohdi presidentti Smithin neuvoja perheille sivuilla 106–108. 
Mitä siunauksia saavat ne perheet, jotka tutkivat pyhiä kirjoi-
tuksia yhdessä? Mitä tehokkaita tapoja on innostaa lapsiamme 
(tai lastenlapsiamme) kiinnostumaan pyhistä kirjoituksista? 
Pohdi rukoillen, mitä voit tehdä ollaksesi uutterampi tutkimaan 
pyhiä kirjoituksia perheesi kanssa.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 5. Moos. 6:6–7; Joos. 
1:8; Room. 15:4; 2. Tim. 3:15–17; 2. Nefi 4:15; Hel. 3:29–30; OL 33:16

Opetusvihje: ”Voit auttaa oppilaitasi tuntemaan enemmän varmuutta 
kyvystään osallistua keskusteluun, jos reagoit myönteisesti jokaiseen 
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vilpittömään ajatukseen. Voit esimerkiksi sanoa: ’Kiitos vastaukses-
tasi. Se herätti paljon ajatuksia’ – – tai ’Se on hyvä esimerkki’ tai 
’Olen kiitollinen kaikesta, mitä olette tänään sanoneet’.” (Opettami
nen, kutsumuksista suurin, s. 64.)
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George albert Smith ja hänen vaimonsa lucy. Presidentti Smith käytti erästä 
lentokoneessa saamaansa kokemusta opettaakseen ilmoituksen tärkeyttä.
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Ilmoitusta Jumalalta lapsilleen

Taivaallinen Isämme ohjaa meitä yksilöllisesti 
ja kirkkona Pyhän Hengen välityksellä.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Opettaakseen kirkon ohjaamiseen tarvittavan ilmoituksen tär-
keyttä George Albert Smith kertoi eräästä kokemuksesta, jonka hän 
sai lentäessään Los Angelesista Kaliforniasta Salt Lake Cityyn Utahiin:

”Lähellä Utahin Milfordia lensimme äkkiä yhteen pahimmista 
sumuista, mitä olen ikinä nähnyt. Yritin katsoa ulos koneen ikku-
nasta, mutta en nähnyt sumun läpi mitään. Koneen ulkopuolella ei 
näkynyt mihinkään suuntaan yhtään mitään.

Tiesin, että lähestyimme noin viiden kilometrin minuuttinopeu-
della vuoria, jotka meidän oli pakko ylittää päästäksemme Suola-
järven laaksoon. Olin huolissani ja kysyin itseltäni: ’Kuinka lentäjä 
kykenee löytämään reitin, kun hän ei näe mitään?’ Hänellä oli kom-
passi, mutta kone saattaisi ajautua pois reitiltään. Hänellä oli väli-
neitä, jotka osoittivat etäisyytemme merenpinnasta, mutta hänellä ei 
ollut mitään keinoa tietää, kuinka kaukana olimme maasta. Ajattelin, 
että hän saattaisi lentää riittävän ylhäällä selviytyäkseen meidän ja 
Suolajärven laakson välissä olevista vuorista ja yrittäisi etsiä las-
keutumispaikan merkkivalojen välähdyksen turvin, jos pääsisimme 
riittävän lähelle, mutta minua kylmäsi, kun ajattelin, miten vaarallista 
olisi eksyä ja lentää ohi merkkivalojen ja lentokentän.

Levottomana menin tilaan, jossa lentokapteeni ja lentoperä-
mies olivat, saadakseni selville, kuinka he tiesivät, minne olimme 
menossa. En pystynyt sanomaan, olimmeko 30 metrin, 300 met-
rin vai 3 000 metrin korkeudella maasta, enkä tiennyt, kuinka he 
pystyivät sen päättelemään paitsi suurin piirtein. Huomasin, että 
lentokapteenilla oli korvassaan pieni laite, samankaltainen kuin se, 
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jota puhelunvälittäjät käyttävät puhelujen vastaanottamiseen. Kysyin 
lentoperämieheltä, kuinka he pystyivät arvioimaan, lensimmekö 
oikeaan suuntaan, tai tietämään, olimmeko eksyneet kurssista. Hän 
vastasi: ’Kun emme kykene näkemään, meitä ohjaa radiokeila.’

’Mikä se on?’ kysyin. Hän selitti, että keilaa voitaisiin verrata säh-
köiseen valtatiehen kahden pisteen välillä, ja meidän tapaukses-
samme nuo pisteet olivat Milford ja Salt Lake City. Hän sanoi, että 
laite lentokapteenin korvassa toimi niin, että kun kone oli keilassa, 
hän kuuli matalaa, kehräävää ääntä, mutta jos kone menee oikealle 
tai vasemmalle, ääni muuttuu, ja lentokapteenia varoitetaan saman-
kaltaisilla naksahduksilla kuin sähkötettäessä. Jos hän – – kaartaa 
koneen takaisin keilaan eli valtatielle, turvalliselle reitille, naksah-
dukset loppuvat ja kehrääminen jatkuu. Jos jatkamme keilassa, saa-
vumme turvallisesti määränpäähämme.

Palasin paikalleni saaden suurta lohtua tiedosta, että vaikka olim-
mekin sumun ja pimeyden ympäröimiä eikä kukaan meistä voinut 
nähdä eikä tuntea, missä olimme, lentokapteeni sai jatkuvasti tie-
toa siitä, että olimme valtatiellä, ja hän tiesi, että saapuisimme pian 
määränpäähämme. Muutamaa minuuttia myöhemmin tunsin koneen 
alkavan laskeutua. Olimme ylittäneet vuorenhuiput ja lähestyimme 
lentokenttää. Kun olimme melkein maassa, näimme kentän voimak-
kaat valot, jotka osoittivat laskeutumispaikan, ja kone kallisarvoisine 
lasteineen kosketti maata yhtä kepeästi kuin lokki laskeutuu veteen, 
rullasi hitaasti pysähdyksiin, ja me astuimme koneestamme maahan 
iloisina siitä, että olimme jälleen kotona. – –

Olen ajatellut monta kertaa opetusta, jonka sain koneessa, ja olen 
soveltanut sitä kokemukseen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk-
sen Kristuksen Kirkossa. – –

Sen lisäksi että Herra on antanut meille ohjeita, jotka on jo mer-
kitty muistiin pyhiin kirjoituksiin opastamaan meitä, Hän on antanut 
tälle kirkolle johtajan, yhden pojistaan, joka on valittu ja asetettu ja 
erotettu kirkon presidentin tehtävään. Hän on lentokapteenimme, 
ja häntä ohjataan äänellä, jonka ansiosta hän kykenee johtamaan 
meitä sinne, minne meidän tulee mennä. Jos olemme viisaita, emme 
ala arvostella häntä, vaan kunnioitamme häntä mielihyvin hänen 
asemassaan niin kauan kuin Herra tukee häntä.”
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Presidentti Smith käytti lentokoneessa saamaansa kokemusta 
myös opettaakseen, että jokainen meistä voi saada ilmoitusta ohjaa-
maan omaa elämäämme, jos olemme kelvollisia:

”Jos elämme niin kuin meidän pitäisi, meillä on etuoikeus hiljaisen, 
vienon äänen kuiskaukseen, joka varoittaa vaarasta sanoen, että tämä 
on tie turvaan, kulkekaa sitä. – – Jos olemme erehtyneet käytökses-
sämme, ääni kuiskaa meille: ’Käänny takaisin, olet tehnyt virheen. 
Olet jättänyt noudattamatta taivaallisen Isäsi neuvoa.’ Kääntykää har-
hateiltänne vielä kun on aikaa, sillä jos kuljette liian kauas oikealta 
polulta, ette kuule ääntä ja saatatte olla toivottomasti eksyksissä. – –

Neuvon teitä saamaan Jumalan Hengen ja pitämään sen muka-
nanne, ja ainoa keino, jolla me säilytämme sen, on se, että elämme 
lähellä Häntä pitämällä Hänen käskynsä. – – Kuunnelkaa hiljaista, 
vienoa ääntä, joka ohjaa teitä aina, jos olette siihen kelvollisia, ian-
kaikkiseen onneen johtavalla polulla.” 1 (Katso ehdotus 1 sivulla 118.)

George Albert Smithin opetuksia

Jumala ilmoittaa itsensä lapsilleen meidän aikanamme 
aivan kuten Hän on tehnyt menneinä aikoina.

Mikä etuoikeus onkaan elää sellaisena aikana maailmassa, jolloin 
tiedämme, että Jumala elää, jolloin tiedämme, että Jeesus Kristus on 
maailman Vapahtaja ja meidän Lunastajamme, ja jolloin tiedämme, 
että Herra ilmoittaa edelleen itsensä lapsilleen, jotka ovat valmistau-
tuneet ottamaan vastaan Hänen siunauksiaan! Katson tänä aamuna 
[yleiskonferenssin kokouksessa] kasvoihin suurta yleisöä, jonka jou-
kosta useimmat nauttivat Kaikkivaltiaan innoitusta, ja kun he rukoi-
levat, he rukoilevat Isäänsä taivaassa tietäen, että heidän rukouk-
siinsa vastataan siunauksina heidän päälleen. – – Me tiedämme, että 
taivaassa on Jumala, että Hän on Isämme, että Hän on kiinnostunut 
asioistamme ja että Hän on ollut sitä maailman alusta asti, jolloin 
Hänen ensimmäiset lapsensa tulivat maan päälle.2

Ero tämän suurenmoisen kirkon ja kaikkien muiden kirkkojen 
välillä on alusta asti ollut se, että me uskomme jumalalliseen ilmoi-
tukseen. Me uskomme, että Isämme puhuu ihmiselle tänään kuten 
Hän on tehnyt Aadamin ajasta asti. Me uskomme ja me tiedämme 
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– mikä on enemmän kuin pelkkää uskoa – että Isämme on ojenta-
nut kätensä tässä maailmassa ihmislasten pelastukseksi.3

Meitä pidetään omalaatuisena kansana paitsi siksi, että me 
uskomme näihin kirjoihin [Mormonin kirjaan, Oppiin ja liittoihin ja 
Kallisarvoiseen helmeen], myös siksi, että me uskomme vakaasti, että 
Isämme taivaassa on puhunut tänä aikana. Itse asiassa me tiedämme, 
että taivaista pidetään meihin yhteyttä. Me uskomme, että Jehova suh-
tautuu meihin samalla tavoin ja että Hänellä on sama vaikutus meihin 
kuin Hän on suhtautunut ja kuin Hänellä on ollut niihin lapsiinsa, 
jotka elivät tässä maailmassa menneinä aikoina.

Uskottomat ovat kaikkina maailman aikoina pitäneet Jeesuksen 
Kristuksen kirkon jäseniä omalaatuisena kansana. Kun Herra on 
puhunut palvelijoidensa välityksellä, maan päällä eri aikakausina on 
ollut monia ihmisiä, jotka ovat sanoneet: ”Minä en usko ilmoituk-
seen.” Tämä aika ei ole poikkeus säännöstä. Tuhannet, niin, miljoonat 
Isämme lapsista, jotka elävät maan päällä, toistavat vain mennyttä 
historiaa kieltäessään sen, että Jumala on ilmoittanut jälleen tahtonsa 
ihmislapsille, ja sanoessaan, etteivät he tarvitse mitään lisäilmoitusta.4

Me emme usko, että taivaat on sinetöity päämme päällä, vaan että 
sama Isä, joka rakasti ja vaali israelilaisia, rakastaa ja vaalii meitä. 
Me uskomme, että me tarvitsemme aivan yhtä paljon taivaallisen 
Isämme apua elämämme ohjaamiseen kuin he. Me tiedämme, että 
tänä aikana, jota elämme, sinetti on avattu ja Jumala on jälleen puhu-
nut taivaasta.5 (Katso ehdotus 2 sivulla 118.)

Herra ohjaa kansaansa antamalla 
ilmoitusta kirkon presidentille.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko perus-
tettiin taivaallisen Isämme antamalla suoralla käskyllä. Tämä kirkko 
perustettiin ilmoituksen kalliolle, ja ilmoituksella sitä on ohjattu.6

Näinä aikoina on ainutlaatuista kuulua kirkkoon, jossa sen jäsenet 
uskovat, että Herra puhuu heidän johtajiensa välityksellä. Kun tämän 
kirkon presidentti antaa meille ohjeita, me uskomme, että hän sanoo 
meille, mitä Herra haluaa meidän tekevän. Meille se on jotakin enem-
män kuin vain ihmisen neuvot. Me uskomme sen, ja se saa meidät 
tutkimaan sieluamme, ja me haluamme olla entistä päättäväisemmin 
sitä, mitä Jumala haluaa meidän olevan.7
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Kirkossa on ollut harhaanjohdettuja sieluja, jotka ovat tietämät-
tömyyttään vastustaneet [kirkon presidentin] ohjeita tajuamatta sitä, 
että he ovat vastustaneet Herraa, ja he ovat langenneet pimeyteen 
ja murheeseen, ja elleivät he tee parannusta, heille ei ole paikkaa 
selestisessä valtakunnassa.

Muistakaamme, että tämän kirkon presidentti on virallisesti mää-
rätty kirkon johtajaksi täällä kuolevaisuudessa edustamaan taivaan 
ja maan Herraa.8

Kun ihmiset ovat tulleet jonkun henkilön tai henkilöiden luo, 
kuten he ovat joskus tehneet saavuttaakseen menestystä jossakin 
hankkeessa, ja sanoneet: ”Olen nähnyt tämän unen, ja tämä on sitä, 
mitä Herra haluaa meidän tekevän”, voitte tietää, etteivät he ole Her-
ran puolella rajalinjaa. Jumalan antamat unet ja näyt ja ilmoitukset 
ihmislapsille ovat aina tulleet Hänen asianmukaisesti nimittämänsä 
palvelijan välityksellä. Saatatte saada unia ja ilmestyksiä omaksi 
lohduksenne tai omaksi tyydytykseksenne, mutta te ette saa niitä 
kirkkoa varten. – – Älkäämme antako pettää itseämme.9

Sieluni on täynnä kiitollisuutta tänä päivänä tiedosta, että olles-
samme edelleen jäseniä kirkossa meillä on lentokapteeni, joka tun-
tee reitin, ja jos me noudatamme hänen ohjaustaan – – emme koh-
taa hengellisiä katastrofeja, joihin maailma joutuu, vaan kuljemme 
ympäriinsä tehden hyvää, siunaten ihmiskuntaa ja riemuiten niiden 
seurasta, joita rakastamme.10 (Katso ehdotus 3 sivulla 119.)

Meillä jokaisella on oikeus saada 
henkilökohtaista innoitusta Pyhältä Hengeltä, 

jos olemme kuuliaisia käskyille.

Minä uskon teihin, veljeni ja sisareni. – – Teillä on oikeus samaan 
tietoon kuin miehellä, joka johtaa kirkkoa. Teillä on oikeus samaan 
innoitukseen, joka virtaa niille, jotka Herra on järjestänyt asetetta-
viksi johtajikseen. Teillä on oikeus Hengen innoitukseen ja tietoon, 
että Hän on Isänne, ja kun minä sanon ”te”, puhun kaikista niistä, 
jotka ovat noudattaneet Isämme käskyjä ja ovat nauttineet Herran 
Hengen suloisesta vaikutuksesta Kristuksen kirkossa. – – Jokaisella 
meistä on oikeus Herran innoitukseen siinä määrin kuin elämme 
vanhurskasta elämää.11



116

l u K u  1 1

Minne menettekin, ette löydä koolla toista ryhmää, jonka jokai-
nen jäsen uskoo Jumalaan. Ja jos kysyisimme kaikilta teiltä, kuinka 
monella on todistus eikä pelkkä usko, koska joku toinen on sano-
nut niin, vaan kuinka monella teistä on varmuus siitä, että tämä on 
Jumalan työtä, että Jeesus on Kristus, että elämämme on iankaik-
kista, että Joseph Smith oli elävän Jumalan profeetta, te vastaisitte, 
että teillä on tämä todistus, joka kannustaa teitä ja vahvistaa teitä ja 
tuo teille tyydytystä, kun kuljette eteenpäin maailmassa. – –

– – Opin poikasena, että tämä on Herran työtä. Opin, että maan 
päällä on profeettoja. Opin, että Kaikkivaltiaan innoitus vaikuttaisi 
niihin, jotka eläisivät kelvollisina saamaan sitä, niin ettemme ole 
riippuvaisia yhdestä tai kahdesta tai puolesta tusinasta ihmisiä. Tässä 
kirkossa on tuhansia jäseniä, jotka tietävät – kyse ei todellakaan 
ole mistään mielikuvituksesta – he tietävät, että Jumala elää ja että 
Jeesus on Kristus ja että me olemme Jumalan lapsia.12

”Jokaisella meistä on oikeus herran innoitukseen siinä 
määrin kuin elämme vanhurskasta elämää.”
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Te ette ole riippuvaisia pelkästään historiasta, ette kenenkään ihmi-
sen opetuksista tietääksenne, että tämä on Herran työtä, koska Pyhän 
Hengen lahja on polttanut sen sieluunne. Mielessänne ei ole mitään 
epäilystä alkuperästänne eikä paikasta, jonne menette, kun tämä 
elämä päättyy, jos olette uskollisia teille osoitetulle luottamukselle.13

Kukaan muu ei voi antaa meille todistusta. Vakaumus tulee tai-
vaalliselta Isältämme.14

Seison täällä tänään syvästi kiitollisena tiedosta, jonka olen saanut. 
Olen kiitollinen siitä, ettei minulla oleva todistus ole riippuvainen 
kenestäkään ihmisestä. Tietenkin olen kiitollinen rohkaisusta, jota 
saan muilta, joilla on valoa ja totuutta ja jotka rohkaisevat elämällä 
vanhurskaasti, mutta tietoni siitä, että Jumala elää, että Jeesus Kristus 
on ihmiskunnan Lunastaja ja Joseph Smith on Herran profeetta, ei 
ole riippuvainen kenestäkään heistä. Minä tiedän nämä asiat itse.

– – Todistan riemuiten siitä, että tiedän evankeliumin olevan totta, 
ja kiitän koko sielustani taivaallista Isääni, että Hän on ilmoittanut 
sen minulle.15

Kaikista siunauksista, joita olen elämässä saanut, kallisarvoisin on 
tieto, että Jumala elää ja että tämä on Hänen työtään, koska se käsit-
tää kaikki muut siunaukset, joista toivon nauttivani tässä elämässä 
ja tulevassa elämässä.16 (Katso ehdotus 4 sivulla 119.)

Pyhä Henki on turvallinen opas kuolevaisen elämän tiellä.

[ Jumalan] Hengen kumppanuus – – on turvallinen opas kuole-
vaisen elämän tiellä ja varma tapa valmistautua saamaan koti Hänen 
selestisessä valtakunnassaan.17

Jobin kirjasta luemme, että ihmisessä on henki ja että Kaikkival-
tiaan innoitus antaa sille ymmärrystä [ks. Job 32:8]. Jos pidämme 
Jumalan käskyt, olemme oikeutettuja tuohon innoitukseen, ja jos 
elämme kuten Jumalan poikien pitäisi elää, me saamme tuota innoi-
tusta, eikä kukaan voi sitä estää, ja tuloksena on oma fyysinen ja 
henkinen ja moraalinen kehittymisemme kuolevaisuudessa ja jat-
kuva kehittyminen kautta iankaikkisuuden aikojen.18

Herran Hengen kumppanuus on lääke uupumukseen – – pel-
koon ja kaikkeen siihen, mikä toisinaan valtaa meidät elämässä.19
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Kun Vapahtajan opetuslapset olivat Hänen kanssaan, he ihailivat 
Häntä tietämättä, kuinka suuri Hän todellisuudessa oli, mutta vasta 
kun Pyhän Hengen voima tuli heidän päälleen, vasta kun he saivat 
tulikasteen, he kykenivät kohtaamaan ongelmat ja kestämään vai-
not, jotka tekivät elämästä lähes kestämättömän. Kun Kaikkivaltiaan 
innoitus antoi heille ymmärrystä, he tiesivät elävänsä iankaikkista 
elämää, ja jos he osoittautuisivat uskollisiksi, he tiesivät, että kuol-
tuaan he nousisivat haudasta kirkkauteen ja kuolemattomuuteen.

Se oli heidän saamansa Jumalan Hengen innoituksen seuraus, 
Kaikkivaltiaan innoituksen, joka antoi heille ymmärrystä. – –

Rukoilen, että Henki, joka pitää meidät totuuden ja vanhurskau-
den tiellä, pysyisi meissä, ja rukoilen, että halu, jonka saamme tai-
vaallisen Isämme innoituksesta, ohjaisi meitä tuolla elämän tiellä.20

Kunpa elämäntyömme päätyttyä huomaisimme, että olemme 
kuunnelleet sen hiljaisen, vienon äänen kuiskauksia, joka johtaa 
meitä aina vanhurskauden tiellä, ja tietäisimme, että se on merkinnyt 
selestisen valtakunnan oven avautumista sekä meille itsellemme että 
niille, joita rakastamme, ja edistymistä kautta aikojen – – onnellisina 
iankaikkisesti.21 (Katso ehdotus 5 sivulla 119.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Kun luet ”George Albert Smithin elämänvaiheita” (s. 111–113), 
mieti, kuinka presidentti Smithin vertaus sopii matkaamme 
kuolevaisuudessa. Mitä sumu, radiokeila ja naksahteleva ääni 
voisivat kuvata? Kuinka Herra on varoittanut sinua vaarasta 
ja auttanut sinua pysymään iankaikkiseen elämään johtavalla 
polulla?

 2. Sivuilla 113–114 presidentti Smith julistaa, että ilmoitus on 
yhtä välttämätöntä tänä aikana kuin se oli Raamatun aikoina. 
Kuinka vastaisit jollekulle, joka sanoo, että pyhissä kirjoituk-
sissa olevat ilmoitukset riittävät meidän ajallemme? Mitkä koke-
mukset ovat opettaneet sinulle, että taivaallinen Isä on kiinnos-
tunut asioistamme?
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 3. Käy läpi osio, joka alkaa sivulta 114. Kuinka olet oppinut tietä-
mään, että profeetan neuvot tulevat Herralta ja ovat enemmän 
kuin ihmisen neuvoja? (Ks. s. 115.) Kuinka henkilökohtainen 
ilmoitus voi auttaa sinua hyväksymään profeetan kautta tule-
van ilmoituksen ja soveltamaan sitä käytäntöön?

 4. Kun tutkit osiota, joka alkaa sivulta 115, mieti, kuinka sait 
todistuksen evankeliumista. Kuinka muiden todistus auttoi 
sinua? Mitä teit tullaksesi tuntemaan totuuden itse?

 5. Etsi viimeisestä osiosta opetuksia (s. 117–118) sanoja ja ilmauk-
sia, jotka kuvaavat sitä, miten Pyhä Henki voi auttaa meitä. 
Pohdi, mitä voit tehdä ollaksesi kelvollinen Pyhän Hengen 
kumppanuuteen entistä useammin elämässäsi.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 15:26; 1. Nefi 
10:17–19; 2. Nefi 32:5; Moroni 10:3–5; OL 1:38; 42:61; 76:5–10; UK 9

Opetusvihje: ”Älä huolestu, jos oppijat ovat muutaman sekunnin hil-
jaa, kun olet esittänyt kysymyksen. Älä vastaa omaan kysymykseesi. 
Anna oppijoille aikaa miettiä vastauksia. Pitkä hiljaisuus voi kuitenkin 
olla osoitus siitä, että he eivät ymmärrä kysymystä ja että sinun täytyy 
esittää se toisin sanoin.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 69.)
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”meillä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Sydämessämme 
palaa halu pelastaa ihmislasten sieluja.”
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Innokas halu kertoa 
evankeliumista muille

Veljemme ja sisaremme kautta maailman 
tarvitsevat palautetun evankeliumin sanomaa, 

ja meillä on etuoikeus kertoa siitä heille.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Eräs George Albert Smithin läheinen ystävä on kirjoittanut: ”Pre-
sidentti George Albert Smith on synnynnäinen lähetyssaarnaaja. 
Nuoruudesta asti hänellä on ollut palava halu kertoa evankeliumin 
opetuksista kanssaihmisilleen, tehdä tiettäväksi ’Jumalan pojille ja 
tyttärille’, kaikille, joita hän pitää veljinään ja sisarinaan, profeetta 
Joseph Smithille ilmoitetut totuudet.

Useassa tapauksessa minulla on ollut etuoikeus matkustaa junalla 
presidentti Smithin kanssa. Joka kerta huomasin, että heti kun oltiin 
lähdetty matkaan, hän otti laukustaan muutamia evankeliumista kerto-
via lehtisiä, pani ne taskuunsa ja liikuskeli sitten matkustajien keskuu-
dessa. Ystävällisellä, miellyttävällä tavallaan hän teki kohta tuttavuutta 
jonkun kanssamatkustajan kanssa, ja pian kuulin hänen kertovan siitä, 
miten profeetta Joseph Smith perusti kirkon, tai siitä, kun pyhät kar-
kotettiin Nauvoosta, ja heidän koettelemuksistaan ja vaikeuksistaan 
matkalla tasankojen yli Utahiin, tai selittävän joitakin evankeliumin 
periaatteita uudelle ystävälleen. Hän keskusteli matkustajien kanssa 
yksi toisensa jälkeen matkan päättymiseen asti. Koko sen yli 40 vuo-
den ajan, kun olen tuntenut presidentti Smithin, olen saanut huomata, 
että missä hän onkin, hän on ennen kaikkea Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaaja.” 1

Presidentti Smithistä on kirjoitettu myös: ”Hän puhui uskonnosta 
jopa nuohoojan kanssa, joka teki heillä töitä. Hän hukkasi harvoin 
tilaisuuden selittää ’palautetun evankeliumin iankaikkisia totuuksia’ 
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tutulle tai tuntemattomalle. Hänen mielestään se oli kaikkein suu-
rinta ystävällisyyttä, sillä Kristuksen sanoma oli merkittävin lahja, 
mitä hänellä oli annettavanaan.” 2 (Katso ehdotus 1 sivulla 130.)

Koska evankeliumista kertominen oli aihe, josta presidentti Smith 
puhui usein opetuksissaan, tämä on ensimmäinen aihetta käsitte-
levistä kolmesta luvusta tässä kirjassa. Tässä luvussa keskitytään 
evankeliumista kertomisen syihin, luvussa 13 esitetään useita tapoja, 
joilla voimme osallistua tähän tärkeään työhön, ja luvussa 14 kuva-
taan, kuinka voimme olla pyrkimyksissämme tehokkaimpia.

George Albert Smithin opetuksia

Maailma tarvitsee sitä, mitä meillä on 
– Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, 

joka on palautettu täyteydessään.

Maailma on ahdingossa ja vaivassa laidasta laitaan. Miehet ja 
naiset etsivät sieltä ja täältä hakien paikkaa, minne heidän pitäisi 
mennä tekemään sitä, mikä tuo heille rauhaa. – – Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumi on palautettu. Taivaasta ilmoitettu totuus on täällä, 
ja juuri tämä totuus, tämä evankeliumi, on parannuskeino kaikkiin 
maailman vaivoihin, jos maailma vain tuntisi sen. Se on ainoa asia, 
joka tuo ihmisille rauhaa heidän ollessaan maan päällä.3

Tämän maailman ihmisten pitää palata takaisin sille perustukselle, 
jonka taivaan ja maan Herra on laskenut. Tuo perustus koostuu 
uskosta, parannuksesta, upotuskasteesta syntien anteeksisaamiseksi 
ja Pyhän Hengen saamisesta niiden kätten alla, joilla on jumalalli-
nen valtuus. Sitä maailma tarvitsee. Olen todellakin kiitollinen, että 
monet katsovat siihen suuntaan. He ovat kulkeneet sokeasti tietä, 
joka on johtanut murheeseen ja ahdinkoon, mutta heidän ulottu-
villeen on annettu lääke kaikkiin vaivoihin – Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumi. Kaikille on kartoitettu polku, joka on kylläkin kapea ja 
vaikeakulkuinen, mutta joka johtaa meidän kaikkien Isän luo, eikä 
sinne johda mikään muu polku.4

Maailman kirkot yrittävät omalla tavallaan tuoda rauhaa ihmis-
sydämeen. Niissä on monia hyveitä ja monia totuuksia ja ne saavat 
aikaan paljon hyvää, mutta ne eivät ole saaneet jumalallista val-
tuutta, eivätkä niiden papit ole saaneet tehtäväänsä Jumalalta.5
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Myöhempien aikojen pyhät ovat ainoita, joilla on taivaalliselta 
Isältämme saatu valtuus palvella evankeliumin toimituksissa. Maa-
ilma tarvitsee meitä.6

Maailmassa on todellinen Herran sanojen nälkä, ja monet rehelli-
set sielut pyrkivät vilpittömästi tietämään, mitä taivaallinen Isämme 
heiltä haluaa. Olen tavannut monia maailman kirkkojen johtohenki-
löitä, ja olen löytänyt heidän joukostaan jaloja luonteita, jotka ovat 
omistautuneet hyvän tekemiseen, mutta harvoin olen löytänyt niiden 
keskuudesta, jotka on kutsuttu eri kirkkokuntien papeiksi, miehiä, 
joilla on ymmärrys olemassaolonsa tarkoituksesta tai jotka ymmärtä-
vät, miksi me olemme täällä maailmassa. Ihmiset eivät kykene opet-
tamaan sitä, mitä he eivät itse tiedä. Nämä hyvät ihmiset, jotka eivät 
ymmärrä evankeliumia ja evankeliumin toimitusten välttämättö-
myyttä, rajoittavat opetuksensa enimmäkseen moraalisiin opetuksiin 
ja psalmien lukemiseen seurakunnilleen. Yksittäisiä pyhien kirjoitus-
ten kohtia valitaan teksteiksi puheisiin hyveellisyydestä, rehellisyy-
destä jne. Ne kaikki ovat hyödyllisiä ja kohottavia, mutta harvoissa 
saarnoissa selitetään, mitä jokaiselta sielulta vaaditaan, ennen kuin 
voimme päästä taivaan valtakuntaan. Sellaista tietoa maailma eniten 
tarvitsee. Harvoilla papeilla on seurakunnilleen sanoma, joka herät-
tää seurakuntalaisissa uskon Jeesuksen Kristuksen jumalallisuuteen 
ja siihen, että on välttämätöntä osallistua Hänen säätämiinsä evan-
keliumin toimituksiin.7 (Katso ehdotus 2 sivulla 130.)

On monia ihmisiä, jotka ottaisivat totuuden 
vastaan, jos he saisivat siihen tilaisuuden.

Isämme lapset kaikkialla ovat innokkaita tietämään, mitä heidän 
tulee tehdä, mutta siitä syystä, että pahat vaikutukset ovat levin-
neet maan päällä, heitä on eksytetty. Maan kunnialliset ihmiset ovat 
sokaistuneet totuudelle. – – Vastustaja on työn touhussa, ja ainoa 
voima, joka voi kumota hänen vaikutuksensa, on Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumi.8

Ihmiset ovat olleet epäluuloisia toisiaan kohtaan. He eivät ole 
uskoneet kuulemaansa, eivätkä he ole olleet halukkaita toimimaan 
siten kuin Filippus, yksi Vapahtajan opetuslapsista, suositteli luokseen 
tulleelle Natanaelille. Filippus sanoi: ”Me olemme löytäneet Herran.”
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Ja kun Filippus kuvaili Häntä, Natanael kysyi: ”Mistä Hän tuli?”

Ja Filippus vastasi: ”Hän tuli Nasaretista.” Ja silloin tämä hyvä 
mies sanoi: ”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?” Filippus vastasi: 
”Tule katsomaan.” (Ks. Joh. 1:43–46.)

Natanaelia oli opetettu uskomaan, ettei Nasaretista voinut tulla 
mitään hyvää, ja silti hän oli mies, jota Vapahtaja myöhemmin sanoi 
israelilaiseksi, joka on vailla vilppiä – hyvä mies, jonka hänen kuu-
lemansa tarinat olivat eksyttäneet.

Mutta kun Natanael sai tietää, kun hän oli ottanut vastaan ope-
tuslasten kutsun ”Tule katsomaan”, hän tuli katsomaan.

Olemme tunteneet suurta iloa Hänen Henkensä vaikutuksessa. 
Haluaisimme jokaisen nauttivan tuosta siunauksesta, ja kun he siis 
ovat kysyneet: ”Millaisia ihmisiä nämä täällä ovat?”, vastauksemme 
on ollut: ”Tulkaa katsomaan.” 9

Taivaallinen Isäni – – on kutsunut minut menemään moniin osiin 
maailmaa, ja olen matkannut yli puolitoista miljoonaa kilometriä 
sen jälkeen, kun minut kutsuttiin palvelutyöhön. Olen matkustanut 
monissa maissa ja ilmanaloissa, ja minne olenkin mennyt, olen löy-
tänyt hyviä ihmisiä, elävän Jumalan poikia ja tyttäriä, jotka odottavat 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, ja niitä, jotka ottaisivat vastaan 
totuuden, jos vain tietäisivät sen, mitä me tiedämme, on tuhansia, 
satojatuhansia, miljoonia.10

Maailmassa on monia hienoja kirkkokuntia, monia hurskaita 
miehiä ja naisia, jotka elävät taivaallisen Isämme tahdon mukaan 
sellaisena kuin he sen ymmärtävät. 

Kaikki ihmiset, jotka elävät sen valon mukaan, jonka Herra on 
heille antanut, ja etsivät Häntä vilpittömässä rukouksessa, koke-
vat kosketuksen sydämessään, tuntevat vaikutuksen mielessään, ja 
heille tarjoutuu tilaisuus tietää, että Jumala on puhunut jälleen.11 
(Katso ehdotus 3 sivulla 130.)

Me olemme innokkaita kertomaan evankeliumista, 
koska me rakastamme lähimmäisiämme.

Ulkopuolisesta tarkkailijasta saattaisi näyttää siltä, että myöhem-
pien aikojen pyhien keskuudessa on poikkeuksellista innokkuutta. 
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Eräs mies sanoikin äskettäin: ”Minusta on outoa, kuinka iloisesti 
te ihmiset viette työtänne eteenpäin. Ei ole väliä sillä, puhunko 
jäsentenne keskuudessa nuorelle ihmiselle tai aikuiselle miehelle, 
puutarhurille tai poliisille. He kaikki ovat onnellisia ja tyytyväisiä ja 
varmoja siitä, että heillä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi.” – –

– – Onko mikään ihme, että jumalanpalveluksessamme on innok-
kuutta, että meillä on taipumus olla halukkaita kertomaan näistä 
ihanista totuuksista lähimmäisillemme? Onko siinä mitään ihmette-
lemistä, että kun tulee aika, jolloin poikamme kutsutaan lähetysken-
tälle tai meitä pyydetään jättämään velvollisuutemme ja lähtemään 
elävän Jumalan palvelijoiksi varustuksenamme voima korkeudesta ja 
näinä myöhempinä aikoina annettu valtuus, kertomaan kaikille ihmi-
sille tästä suurenmoisesta totuudesta, joka on tehnyt elämästämme 
niin rikkaan, – – me otamme kutsun vastaan auliisti ja iloisesti? 12

Meillä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Sydämessämme 
palaa halu pelastaa ihmislasten sieluja. Kyse ei ole siitä, että me 

”ne, jotka uskovat, noudattavat kaavaa, jonka Vapahtaja antoi sanoessaan 
opetuslapsilleen: ’Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva.’”
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rakentaisimme itseämme ja tulisimme taloudellisesti voimakkaaksi 
kansaksi. Kyse ei ole siitä, että saavutustemme ansiosta meidän 
nimeämme ylistettäisiin maan päällä. Kyse on siitä, että Jumalan 
pojat ja tyttäret, missä sitten ovatkin, kuulisivat tästä evankeliumista, 
joka on Jumalan voima pelastukseksi kaikille, jotka uskovat sen 
opetuksiin ja noudattavat niitä. Ja ne, jotka uskovat, noudattavat 
kaavaa, jonka Vapahtaja antoi sanoessaan opetuslapsilleen: ”Joka 
sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen.” [Mark. 16:16.] 13

Ajatelkaa vastuuta, joka meillä on, jos elämme huolettomina tai 
välinpitämättöminä pyrkimättä kertomaan totuudesta niille, joita 
Herra rakastaa yhtä paljon kuin Hän rakastaa meitä ja jotka ovat 
kallisarvoisia Hänen silmissään. Mielestäni joidenkuiden tämän kir-
kon jäsenten keskuudessa pitäisi tapahtua herääminen. Mielestäni 
meidän pitäisi pyrkiä uutterammin kertomaan Isämme lapsille kai-
kesta siitä totuudesta, jota tälle kirkolle on annettu.14

Kun joku on sairas, me hoidamme häntä mielellämme, jos hän on 
naapurimme. Jos hänen perheessään käy kuolema, me yritämme loh-
duttaa häntä. Mutta me annamme hänen vuosi toisensa jälkeen kulkea 
teillä, jotka tuhoavat hänen mahdollisuutensa iankaikkiseen elämään. 
Me ohitamme hänet, aivan kuin hän ei olisi minkään arvoinen.15

Ymmärrämmekö me, että jokainen mies on Jumalan kuva ja on 
Jumalan poika ja jokainen nainen Hänen tyttärensä? Ovatpa he 
missä tahansa, he ovat Hänen lapsiaan, ja Hän rakastaa heitä ja 
halajaa heidän pelastustaan. Me tämän kirkon jäsenet emme todel-
lakaan voi katsoa joutilaina vierestä. Me emme voi ottaa vastaan 
meille annettua taivaallisen Isämme avokätistä hyväntahtoisuutta, 
tietoa iankaikkisesta elämästä, ja pitää sitä itsekkäästi itsellämme 
ajatellen, että meitä siitä siunataan. Meidän elämäämme ei rikastuta 
se, mitä saamme, vaan se, mitä annamme.16

Olkaamme niin kiinnostuneita ihmisten pelastamisesta, että 
osoitamme pyhää intoa heidän kääntymykseensä, jotta saisimme 
nauttia heidän iankaikkisesta kiitollisuudestaan ja rakkaudestaan 
ja taivaallisen Isämme arvonannosta, koska olemme epäitsekkäästi 
kiinnostuneita Hänen lapsistaan.17

Isämme lapsia koskeva tehtävämme – – on rauhan ja hyvän 
tahdon osoittaminen kaikkia ihmisiä kohtaan. Se on voimakas ja 
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innokas halu jakaa kaikkien Isämme lasten kanssa ne hyvät asiat, 
joita Hän on niin runsaasti meille suonut. Ja samalla me toivomme, 
että he ymmärtäisivät, että me polvistumme päivä toisensa jälkeen 
rukoilemaan, että heidän sydäntään kosketettaisiin, että Jumalan 
Henki tulisi heidän sieluunsa, että he ymmärtäisivät totuuden, kun 
se heille annetaan.18

Voi kunpa tämä suurenmoinen kirkko Jumalalta saamallaan voi-
malla kykenisi levittämään nopeammin totuutta ja pelastamaan 
kansakunnat tuholta. Kasvamme organisaationa nopeasti, mutta 
enemmän kuin lukumäärän lisääntymisestä iloitsen uskosta siihen, 
että meistä lähtevä vaikutus johtaa hyvään ja että Isämme lapset 
pohjoisesta etelään ja idästä länteen kuulevat elämän ja pelastuk-
sen sanoman, jota ilman he eivät voi asua ihmiskunnan Lunastajan 
luona.19 (Katso ehdotus 4 sivulla 130.)

Herra pitää meitä vastuussa pyrkimyksistämme 
jakaa evankeliumin lahja muiden kanssa.

Olemme saaneet suurenmoisen lahjan, mutta tähän lahjaan liittyy 
suuri vastuu. Herra on siunannut meitä suuremmalla tiedolla kuin 
kanssaihmisillämme on, ja tuohon tietoon liittyy vaatimus, että me 
jaamme sen Hänen lastensa kanssa missä he ovatkin.20

En ymmärrä, voimmeko palvella Jumalaa koko väkevyydes-
tämme, jos hylkäämme Hänen lapsensa tai jos käytämme niin pal-
jon ajastamme itsekkäästi ajamalla omia asioitamme, hankkimalla 
sitä, mikä on tästä elämästä, ja jätämme Hänen lapsensa pimeyteen, 
kun voisimme tuoda heidät valoon. Ymmärrykseni mukaan tärkein 
tehtävä, mikä minulla tässä elämässä on, on ensiksi pitää Jumalan 
käskyt sellaisina kuin ne on minulle opetettu ja toiseksi opettaa niitä 
niille Isäni lapsille, jotka eivät ymmärrä niitä.21

Muuta pelastuksen evankeliumia ei ole, ja meillä, veljeni, joilla on 
pyhä pappeus, on vastuu paitsi viedä sitä sanomaa maan kansoille 
myös olla siitä esimerkkejä elämässämme ja opettaa sitä niille, jotka 
ovat lähimmäisiämme mutta eivät uskontokuntaamme. Varoitan teitä 
tänä päivänä siitä, että Herra pitää meitä vastuussa lastensa kutsu-
misesta parannukseen ja totuutensa levittämisestä. Ellemme käytä 
hyödyksemme tilaisuuksiamme opettaa tätä Herramme evankeliu-
mia Jumalan pojille ja tyttärille, jotka eivät kuulu kirkkoomme mutta 
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jotka asuvat keskuudessamme, Herra vaatii verhon toisella puolella 
meidät tilille siitä, mitä emme ole tehneet.22

Jonkin ajan kuluttua meidän on vastattava teoistamme, ja jos 
olemme olleet uskollisia, olen varma, että kaikkien maailman ihmis-
ten Isä kiittää meitä ja siunaa meitä siitä, että olemme auttaneet 
niin monia Hänen pojistaan ja tyttäristään ymmärtämään elämän 
tarkoituksen ja sen, kuinka nauttia elämästä Hänen Henkensä vai-
kutuksen alaisuudessa.23

Kun meillä on evankeliumin henki, meillä on halu kyetä opetta-
maan niin monille Isämme lapsista kuin meidän on mahdollista tavoit-
taa niitä loistavia totuuksia, jotka ovat välttämättömiä heidän korotuk-
selleen – jotta sitten kun tuo aika tulee, jolloin seisomme ihmiskunnan 
Lunastajan edessä, voimme sanoa Hänelle: ”Sillä voimalla, jonka annoit 
minulle, sillä viisaudella ja tiedolla, jota olet antanut minulle, olen 
pyrkinyt lempeästi ja vilpittömästi rakastaen ja päättäväisesti ja ystä-
vällisesti tuomaan evankeliumin tuntemukseen niin monta lapsistasi 
kuin minulle on ollut mahdollista.” 24 (Katso ehdotus 5 sivulla 130.)

Jos me kerromme evankeliumista Jumalan 
lapsille, palkintonamme on suuri ilo heidän 

kanssaan selestisessä valtakunnassa.

Monet meistä käyttävät suurimman osan ajastaan tavoitellen sitä, 
mikä on tästä elämästä ja mikä meidän on jätettävä, kun lähdemme 
täältä. Silti kaikkialla ympärillämme on kuolemattomia sieluja, joita 
me voisimme halutessamme opettaa ja innoittaa tutkimaan totuutta ja 
joiden sydämeen voisimme juurruttaa tiedon, että Jumala elää. Mikä 
aarre koko maailmassa voisi olla meille sitä kallisarvoisempi, sillä he 
osoittaisivat meille kiitollisuutensa täällä ja ikuisen ja iankaikkisen 
arvostuksensa tulevassa maailmassa. Se on mitä tärkein tehtävä.25

Ajatelkaa, mitä merkitystä on sillä, että sen sijaan että olemme 
itsekkäästi yrittäneet pelastaa vain oman pienen perheemme, mei-
hin voitaisiin laskea ne kymmenet ja sadat miehet ja naiset, jotka 
meidän vaikutuksestamme ovat ottaneet vastaan Herramme evan-
keliumin. Silloin tunnemme olevamme todella siunattuja ja tulemme 
nauttimaan heidän rakkaudestaan ja kiitollisuudestaan iäti.26

Mikä ilo onkaan verhon toisella puolen tavata nämä hyvät mie-
het ja naiset, jotka elävät heillä olevan valon turvin yrittäen tehdä 
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velvollisuutensa Jumalaa kohtaan, ja koska he ovat tavanneet meidät 
ja me olemme olleet innokkaita ja halukkaita jakamaan heidän kans-
saan Herramme evankeliumin, he saavat siitä lisää tietoa ja ottavat 
vastaan Hänen pyhän huoneensa toimitukset ja ovat valmiita saa-
maan jäsenyyden selestisessä valtakunnassa. Kuinka iloiseksi tulet-
tekaan, jos tuon hetken koittaessa, kun seisotte suuren Tuomarin 
edessä tekemässä tiliä niistä muutamista elämän vuosista, jotka olette 
viettäneet kuolevaisuudessa, nämä Isämme lapset, joita Hän rakastaa 
yhtä paljon kuin Hän rakastaa meitä, vierellämme seisoen sanovat: 
”Taivaallinen Isä, juuri tämä mies, juuri tämä nainen toi minulle 
loistavasta totuudestasi tietoa, joka herätti minussa halun etsiä Sinua 
palavammin kuin olin etsinyt aiemmin. Juuri tämä mies tai tämä nai-
nen teki hyväkseni tämän siunatun asian.” Eikä siinä kaikki.

Kun tuo aika koittaa, kun elätte kautta iankaikkisuuden aika-
kausien – mikä on pitkä aika – niin teillä on jokaisen miehen, nai-
sen ja lapsen rakkaus ja kiitollisuus, joille olette olleet tuomassa 

”Kun meillä on evankeliumin henki, meillä on halu kyetä opettamaan 
niin [monia] isämme lapsista kuin meidän on mahdollista tavoittaa.”
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iankaikkista onnea. Eikö se olekin vaivan arvoista? Voimme käyttää 
koko elämämme täällä hankkimalla muutamia satoja tai tuhansia 
dollareita. Meillä voi olla katraita, laumoja, taloja ja maita, mutta 
me emme voi viedä niitä mukanamme toiselle puolelle. Ne eivät 
ole tarpeellisia iankaikkiselle elämälle. Ne ovat tarpeellisia meille 
vain täällä. Mutta jos olemme ansainneet muiden Jumalan lasten 
kiitollisuuden ja rakkauden, niitä virtaa meille iäti. Ajatelkaa, mitä 
se merkitsee! Kun tulee aika, jolloin tämä maailma puhdistetaan 
tulella ja siitä tulee selestinen valtakunta, jolloin kaikki epäpuhtaus 
ja kaikki, mikä ei ole haluttavaa, hävitetään, kuinka ilahduttavaa 
onkaan huomata, että meillä on niiden toveruus, joita olemme pal-
velleet kuolevaisuudessa, joiden kanssa saamme perinnön ja joita 
Herramme Jeesus Kristus johtaa iäti – eikö se ole vaivan arvoista? 
Eikö se ole riemullinen tilaisuus? 27 (Katso ehdotus 6 sivulla 131.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII].

 1. Käy läpi ”George Albert Smithin elämänvaiheita” (s. 121–122). 
Miksi arvelet presidentti Smithin olleen niin innostunut lähe-
tystyöstä? Mitä sinulle merkitsee olla ”ennen kaikkea kirkon 
lähetyssaarnaaja”?

 2. Mitä palautettu evankeliumi tarjoaa maailmalle niiden moraalis-
ten opetusten lisäksi, joita useimmat uskonnot tarjoavat? (Katso 
joitakin esimerkkejä sivuilta 122–123.)

 3. Lue osio, joka alkaa sivulta 123 (ks. myös OL 123:12). Mitä 
esimerkkejä olet nähnyt siitä, kuinka ihmiset pääsevät kirkkoa 
koskevista väärinkäsityksistä ottamalla vastaan kutsun tulla kat-
somaan? Mitä tehokkaita tapoja on esittää sellainen kutsu?

 4. Lue toinen kokonainen kappale sivulta 126. Miksi arvelet 
meidän olevan joskus haluttomia kertomaan evankeliumista 
lähimmäisillemme? Kun tutkit sivuja 124–127, mieti sitä, mitä 
voimme tehdä voittaaksemme tuon vastahakoisuuden.

 5. Kun luet osiota, joka alkaa sivulta 127, mieti, kerrotko evanke-
liumista niin kuin Herra odottaa sinun kertovan. Pohdi rukoil-
len, kuinka voisit pitää tämän käskyn paremmin.



l u K u  1 2

131

 6. Käy läpi viimeinen osio opetuksia (s. 128–130) ja ajattele sitä 
ihmistä, joka tutustutti sinut tai perheesi Jeesuksen Kristuksen 
palautettuun evankeliumiin. Mitä voit tehdä osoittaaksesi tai 
ilmaistaksesi kiitollisuutesi tuolle henkilölle?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Aam. 8:11–12; Moosia 
28:1–3; Alma 26:28–30; OL 4:4; 18:10–16

Opetusvihje: ”On parempi ottaa vain muutama hyvä ajatus ja saada 
aikaan hyvä keskustelu – ja hyvää oppimista – kuin yrittää kiireellä 
opettaa jokainen sana oppikirjasta. – – Kiireetön ilmapiiri on ehdot-
toman välttämätön, jos aiotte saada Herran Hengen luokkaanne.” 
( Jeffrey R. Holland, ”Opettaminen ja oppiminen kirkossa”,  Liahona, 
kesäkuu 2007, s. 59.)
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George albert Smith palveli Euroopan lähetyskentän 
johtajana vuodesta 1919 vuoteen 1921.
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Oman osamme 
tekeminen evankeliumin 

eteenpäin viemisessä

On monia tapoja, joilla voimme osallistua 
suureen työhön Jeesuksen Kristuksen palautetun 

evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Sen lisäksi että George Albert Smith palveli lähes 48 vuotta johta-
vana auktoriteettina, hän palveli kolme kertaa kokoaikaisessa kirkon 
lähetystyössä, muun muassa kaksi vuotta Euroopan lähetyskentän 
johtajana. Hän kannusti kirkon jäseniä valmistautumaan hengelli-
sesti kokoaikaiseen lähetystyöpalveluun ja ottamaan vastaan sel-
laiset kutsut niiden tullessa. Mutta hän opetti heille myös, että he 
eivät tarvitse virallista lähetystyökutsua saarnatakseen evankeliumia. 
George Albert Smith oli lähetyssaarnaaja koko elämänsä ajan ja 
muistutti usein kirkon jäseniä näiden monista tilaisuuksista kertoa 
evankeliumista naapureilleen ja ystävilleen ja kannusti heitä ole-
maan hyviä esimerkkejä Kristuksen opetuslapsista.

Presidentti Smithin palvelutyö Euroopan lähetyskentällä alkoi pian 
ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Sodan johdosta 
lähetyssaarnaajien lukumäärää lähetyskentällä oli vähennetty huo-
mattavasti, ja pyrkimyksiä lisätä tuota lukumäärää haittasi se, ettei 
lähetyssaarnaajille myönnetty viisumeita. Lisäksi kirkon viholliset 
levittivät valheellisia tarinoita myöhempien aikojen pyhistä luoden 
ennakkoluuloja, joita oli vaikea voittaa. Näistä rajoituksista huoli-
matta presidentti Smith oli varma siitä, että uskollisten myöhempien 
aikojen pyhien näyttämän esimerkin ansiosta työ menisi eteenpäin. 
Hän huomautti, että kun kirkosta tulee tunnetumpi, ”sen jäseniä 
arvostetaan heidän hyveidensä johdosta” ja arvostelijat ”luopuvat 
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nopeasti perusteettomista ennakkoluuloistaan tulemalla arkielämäs-
sään suoraan tekemisiin myöhempien aikojen pyhien kanssa. – – 
Silloin he arvioivat meitä hedelmiemme perusteella itse tekemiensä 
havaintojen mukaan, ja kun he kertovat noista havainnoista, sillä voi 
olla vain yksi vaikutus, ja se on meille mitä suotuisin.” 1

Aloitettuaan palvelemisen lähetysjohtajana hän kirjoitti pian sen 
jälkeen kirkon jäsenille Euroopassa muistuttaen heitä heidän vas-
tuustaan kertoa evankeliumista ja auttaa työtä etenemään:

”Luottaen täysin siihen, että Herra kääntää kaikkien kelvollisten 
ihmisten sydämen evankeliumiin, kun he sen ymmärtävät, tarttu-
kaamme yhdessä tilaisuuteen ahkeroida, kun vielä on aikaa. Levittä-
käämme Mestarin opetuksia Isossa-Britanniassa ja muissa Euroopan 
lähetyskenttään kuuluvissa maissa asuvien hyvien ihmisten sekä 
ajalliseksi että hengelliseksi pelastukseksi.” 2

Muutamaa kuukautta myöhemmin hän kirjoitti: ”Kirkon jokaisen 
jäsenen tulisi iloita totuuden opettamisesta. Meidän jokaisen pitäisi 
tehdä jotakin joka päivä tuodaksemme valkeuden kanssaihmisil-
lemme. Kaikki ovat kallisarvoisia taivaallisen Isämme silmissä, ja 
Hän palkitsee meidät asiaankuuluvasti siitä, että olemme valistaneet 
heitä. Vastuutamme ei voi siirtää muiden harteille.” 3

Palattuaan Euroopasta vuonna 1921 George Albert Smith rapor-
toi yleiskonferenssissa: ”Ennakkoluulot, jotka ovat kohdistuneet 
meihin menneisyydessä, ovat suuressa määrin hälvenneet, ja sadat 
ja tuhannet miehet ja naiset ovat tulleet tietoisiksi työstä, jota suo-
ritamme.” Sitten hän kehotti pyhiä etsimään jatkuvasti tapoja ker-
toa evankeliumista muille: ”Ongelmamme on löytää tapa, jolla 
voimme viedä kaikille ihmisille Herramme evankeliumin. Se on 
ongelmamme, ja jumalallisella avulla löydämme tavan ratkaista se. 
Meidän tehtävämme on ottaa selville, onko olemassa jokin keino, 
jolla kenties kykenemme tekemään enemmän kuin olemme jo teh-
neet tyydyttääksemme taivaallisen Isämme vaatimukset.” 4 (Katso 
ehdotus 1 sivulla 143.)
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George Albert Smithin opetuksia

Jokaisella kirkon jäsenellä on velvollisuus 
viedä evankeliumia eteenpäin.

Tunnen suurta kiitollisuutta etuoikeuksistani Jeesuksen Kristuk-
sen kirkossa ja toveruudestani tämän kirkon ja muiden kirkkojen 
miesten ja naisten kanssa. Olen kiitollinen siitä, että minulla on 
monia ystäviä maailman eri kirkoissa levittäytyneenä eri paikkoihin. 
Olen kiitollinen noista ystävyyssuhteista, mutta en ole tyytyväinen 
ennen kuin voin jakaa heidän kanssaan joitakin niistä asioista, joita 
he eivät ole vielä saaneet.5

Me lähetämme lähetyssaarnaajia maapallon kansakuntien luo 
saarnaamaan evankeliumia sellaisena kuin se on ilmoitettu näinä 
myöhempinä aikoina. Mutta se ei ole ainoa velvollisuutemme. Aivan 
ovellamme on sadoittain ja tuhansittain erinomaisia taivaallisen 
Isämme poikia ja tyttäriä. He elävät keskuudessamme ja me ystä-
vystymme, mutta me emme opeta heille siinä määrin kuin meidän 
pitäisi evankeliumia, jonka tiedämme olevan Jumalan voima pelas-
tukseksi. Kirkon presidenttikunta tekee kaiken, mikä on heidän 
vallassaan. He omistavat aikansa päivisin ja työskentelevät usein 
myöhään iltaan kirkon hyväksi. Johtavat veljet, jotka ovat heidän 
työtovereitaan, antavat auliisti ajastaan matkustaen ja opettaen myö-
hempien aikojen pyhiä ja vieden evankeliumia Isämme lapsille. 
Vaarnanjohtajat, korkean neuvoston jäsenet, seurakuntien piispat 
ja heidän apulaisensa uurastavat herkeämättä siunatakseen ihmisiä, 
ja heidän palkkansa on varma. Mutta teemmekö me kaiken, mitä 
meidän pitäisi, niin että kun seisomme taivaallisen Isämme tuomio-
istuimen edessä, Hän sanoo, että olemme tehneet koko velvollisuu-
temme kanssaihmisiämme, Hänen lapsiaan, kohtaan? 6

Yksi aivan ensimmäisiä ilmoituksia – – Opissa ja liitoissa kuuluu 
seuraavasti:

”Nyt katso, ihmeellinen teko on tulemaisillaan julki ihmislasten 
keskuudessa. – –

Ja nyt, jos teillä on halu palvella Jumalaa, teidät on kutsuttu työ-
hön.” [OL 4:1, 3.]
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Te ette tarvitse kutsua lähteä lähetyskentälle julistaaksenne 
totuutta. Aloittakaa ihmisestä, joka asuu seinän takana, innoittamalla 
hänessä luottamusta, innoittamalla hänessä rakkautta teitä kohtaan 
vanhurskautenne johdosta, niin lähetystyönne on jo alkanut,

”sillä katso, vainio on jo vaalennut korjattavaksi” [OL 4:4].7

Totuuden levittäminen ei ole jonkun toisen vastuu, vaan teidän 
vastuunne ja minun on huolehtia siitä, että ihmislapsille opetetaan 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia puhtaudessaan. Eikö se saa teitä 
tuntemaan kiitollisuutta? 8

Siinä on meille jokaiselle suuri tilaisuus. Haluaisin tähdentää 
meidän jokaisen tekemää yksilöllistä lähetystyötä lähimmäistemme 
keskuudessa. Jos teemme parhaamme, tulemme yllättymään siitä, 
kuinka moni kiinnostuu, ja sen lisäksi että he ovat kiitollisia meille, 
koska olemme tuoneet heille totuuden ja avanneet heidän silmänsä 
niille kirkkauksille ja siunauksille, joita taivaallinen Isämme on val-
mistanut, niin he rakastavat meitä ja ovat meille kiitollisia kautta 
iankaikkisuuden aikojen.

Herra on antanut meille niin monia asioita, joita muut ihmiset 
eivät ole vielä saaneet. Emmehän me toki aio olla itsekkäitä. Sydä-
messämme pitäisi olla halu kertoa jokaiselle muulle sielulle niin 
laajalti kuin mahdollista Jeesuksen Kristuksen evankeliumin riemul-
lisista totuuksista.9

Kun me jokainen nyt siis jatkamme tästä eteenpäin ja kun meillä 
kaikilla on vaikutusvaltaa lähimmäisiimme ja ystäviimme, älkäämme 
olko liian arkoja. Meidän ei tarvitse ärsyttää ihmisiä vaan antakaamme 
heidän tuntea ja ymmärtää, että olemme kiinnostuneita heistä, emme 
tehdäksemme heistä kirkon jäseniä lisätäksemme kirkon jäsenmäärää 
vaan tuodaksemme heidät kirkkoon, jotta he saisivat nauttia samoista 
siunauksista kuin me.10 (Katso ehdotus 2 sivulla 143.)

Jos me elämme esimerkillistä elämää, vaikutuksemme 
voi kannustaa muita tutustumaan evankeliumiin.

Muistakaa, että meillä kaikilla on velvollisuuksia. Meitä ei kenties 
kutsuta johonkin tiettyyn palvelutehtävään, mutta meillä jokaisella 
on tilaisuus jokaisella asuinalueella säteillä rauhan ja rakkauden ja 
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onnen henkeä, jotta ihmiset ymmärtäisivät evankeliumin ja heidät 
koottaisiin laumaan.11

Vain muutama päivä sitten yksi sisaristamme, joka oli käymässä 
maamme itäosissa, keskusteli erään sivistyneen miehen kanssa, joka 
sanoi hänelle: ”En voi uskoa siten kuin sinä, mutta toivon, että voi-
sin. Se on kaunista.” Ja niin on monien Isämme lasten laita, jotka 
tarkkaillessaan tämän työn luonnetta, seuratessaan niiden miesten 
ja naisten toimia, jotka ovat ottaneet vastaan totuuden, ovat täynnä 
hämmästystä siitä, mitä on saatu aikaan, ja siitä rauhasta ja onnesta, 
jotka seuraavat vilpitöntä uskovaista, ja he toivovat, että hekin voi-
sivat saada siitä osansa. Ja he voisivatkin, jos heillä olisi uskoa.12

Olen usein havainnut – ja luulen useimpien teistä, joilla on ollut 
lähetystyökokemuksia, vahvistavan havaintoni – ettei yksikään hyvä 
mies tai nainen voi tulla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon uskollisten jäsenten vaikutuspiiriin ilmaisematta 
ihailuaan siitä, mitä he havaitsevat ollessaan kanssamme. Kun he 

”meillä jokaisella on tilaisuus jokaisella asuinalueella 
säteillä rauhan ja rakkauden ja onnen henkeä.”
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lähtevät luotamme, on tilanne joskus toinen, mutta kun he ovat tuon 
vaikutuksen piirissä, joka tulee Herralta ja joka on Hänen palvelijoil-
laan, jotka tekevät Hänen työtään, he yleensä mielellään kiittelevät 
sitä, mitä ovat nähneet ja tunteneet.13

Vastustaja on käyttänyt voimakkaimpia keinojaan estääkseen 
evankeliumin totuuksien leviämisen. Ja teidän velvollisuutenne 
ja minun on tahdikkuudella ja veljellisellä rakkaudella ja uskolla 
voittaa ennakkoluulot, joita vastustaja on kylvänyt Isämme lasten 
sydämeen, hävittää väärät vaikutelmat, joita joissakin tapauksissa 
on jopa hyvien miesten ja hyvien naisten mielessä, ja opettaa heille 
Herramme evankeliumia, joka on Jumalan voima pelastukseksi kai-
kille niille, jotka sen uskovat ja jotka sitä noudattavat.14

Mielestäni tämän suuren organisaation, johon kuulumme, pitäisi 
kyetä näyttämään sellaista esimerkkiä, että lähettyvillämme olevat 
ihmiset, jotka eivät ole kirkon jäseniä, hyvät tekomme nähdessään 
olisivat pakotettuja ylistämään taivaallisen Isämme nimeä. Siten minä 
tästä asiasta ajattelen. Meidän pitää vain näyttää esimerkkiä, olla hyviä 
miehiä ja hyviä naisia, niin he tarkkailevat meitä. Sitten he kenties 
suovat meille tilaisuuden opettaa heille asioita, joita he eivät tiedä.15

Jos me kirkon jäsenet pitäisimme Jumalan käskyt, jos me antai-
simme totuudelle sen arvon, joka meidän pitäisi, jos elämämme 
mukautuisi sen opetusten kauneuteen, niin että naapurimme käy-
töksemme nähdessään innostuisivat etsimään totuutta, me teki-
simme loistavaa lähetystyötä.16 (Katso ehdotus 3 sivulla 143.)

Me osallistumme lähetystyöhön auttamalla 
valmistamaan tulevia lähetyssaarnaajia ja 
tukemalla heitä heidän lähetystyössään.

Tehtävämme on paitsi opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia 
ja elää sen mukaan, myös lähettää maailmaan poikiamme ja tyttä-
riämme, kun heitä aika ajoin kutsutaan ahertamaan kirkon palvelu-
työssä. Kun he lähtevät, heidän pitäisi olla niin koulutettuja, että 
he olisivat järkähtämättömiä vastustajan kiusausten edessä. Heidän 
pitäisi olla niin puhtaita ja hyveellisiä ja vanhurskaita elämässään 
kuin mahdollista. Silloin jo heidän pelkkä läsnäolonsa tekee vaiku-
tuksen niihin, joita he tapaavat. Jumalan Henki ei asu epäpyhissä 
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temppeleissä, vaan Hänen Henkensä asuu niiden luona, jotka pitä-
vät itsensä puhtaina ja suloisina.

[Kasvattakaamme] siis poikamme ja tyttömme Jumalan Hengen 
vaikutuksen alaisuudessa.17

Älkää antako lastenne varttua aikuisiksi opettamatta heille Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumin periaatteita. Älkää odottako siihen asti 
kun lähetätte heidät lähetyskentälle, että he oppivat, mitä evankeliumi 
merkitsee. Muistan, kun olin maamme eteläosissa [lähetyssaarnaajana] 
55 tai 60 vuotta sitten, eräs suurperheessä kasvanut mies sanoi: ”En 
tiedä, mitä sanoisin. En tiedä, mitä kertoisin näille ihmisille.”

”No”, yksi veljistä sanoi, ”opeta heille Raamattua. Mene hakemaan 
Raamattusi ja lue Ensimmäistä Mooseksen kirjaa.” Hän sanoi: ”En 
tiedä, missä kohtaa Ensimmäinen Mooseksen kirja on Raamatussa”, 
ja silti hän oli lähtenyt – – myöhempien aikojen pyhien kodista 
viemään elämän ja pelastuksen sanomaa noille ihmisille etelässä. 
Ei kestänyt kuitenkaan kovinkaan kauan, kun hänen mielensä oli 
muuttunut. Hän oli saanut todistuksen totuudesta tutkimalla ja 
rukoilemalla, ja hän tiesi, että evankeliumi on täällä, ja hän pystyi 
kohtaamaan ihmiset ja todistamaan esteettömästi, että Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumi on totuus.18

Olen vakuuttunut työhön valmistautumisen tärkeydestä. Pelkäs-
tään se ei riitä, että poika ilmaisee halunsa lähteä maailmaan saar-
naamaan evankeliumia, koska hän luottaa vanhempiinsa ja haluaa 
tehdä sitä, mitä he haluavat hänen tekevän. Ei riitä, että hän ottaa 
vastaan kutsun, jonka taivaallinen Isä aika ajoin esittää palvelijoi-
densa kautta lähteä lähetystyöhön. On myös välttämätöntä, että hän 
on kelvollinen työhön, tutkii pyhiä kirjoituksia ja oppii sen, mitä 
Herra haluaisi hänen tietävän. On tärkeää, että usko juurtuu poi-
kiimme ja tyttäriimme, ja he tietävät, kuten heidän vanhempansa 
tietävät, että tämä on Isämme työtä. – –

Tusina sellaista miestä, jotka ovat kelvollisia työhön, ovat arvok-
kaampia lähetyskentällä kuin sata sellaista, jotka eivät tunne totuutta 
ja joita itseään on opetettava, ennen kuin he kykenevät selittämään 
sitä muille.

Tämä on Isämme työtä, eikä siihen saa suhtautua kevyesti. Se 
on meille mitä tärkeintä. Pyrkikäämme – – juurruttamaan uskoa 
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lapsissamme, niin että he olisivat halukkaita vastaamaan jokaiseen 
kutsuun ja tuntisivat sielunsa syvyyksistä halun sanoa: ”Olen valmis 
lähtemään minne tahansa taivaallinen Isäni haluaa minun lähte-
vän.” 19 (Katso ehdotus 4 sivulla 00[145].)

On esitetty vetoomus – – että lähetämme poikamme ja tyttä-
remme lähetyskentälle. – – Minulle on ollut ilo nähdä miesten ja 
naisten säästävän rahaa ja suunnittelevan, jotta heidän lapsensa voi-
vat lähteä maailmaan. Muutama viikko sitten eräs nuorukainen – – 
lähti lähetyskentälle, ja hänen kaksi siskoaan – – lähettävät hänelle 
osan pienestä palkastaan, jotta veli voi nauttia lähetystyön siunauk-
sesta. Nuorukainen on suuren perheen lapsista ensimmäinen, joka 
lähti lähetystyöhön levittämään totuutta. – – Tiedän ilon, jota saavat 
kokea sydämessään nuo kaksi hienoa naista, joilla on uskoa antaa 
varoistaan veljelleen, jotta tämä voi palvella Herraa kentällä. He 
saavat evankeliumin opettamisesta koituvan siunauksen niin pitkälle 
kuin se on mahdollista saada palvelematta itse.20

Ajattelen – – edustajiamme lähetyskentällä levittäytyneinä kaik-
kialle tämän maan eri puolille ja joihinkin vieraisiin maihin. Rukoil-
kaa heidän puolestaan, veljet ja sisaret. He tarvitsevat Herran apua, 
ja he tarvitsevat uskoamme ja rukouksiamme. Kirjoittakaa heille ja 
kannustakaa heitä, niin että kun he saavat kirjeen kotoa, he tietävät, 
että heitä muistetaan koko ajan.21

Me osallistumme lähetystyöhön valmistautumalla 
itse palvelemaan lähetystyössä.

Ei kestä kauan ennen kuin tässä kirkossa tarvitaan kyvykkäitä 
miehiä ja naisia opettamaan totuutta maailman sellaisissa osissa, 
minne meitä ei ole tähän mennessä päästetty. Ja jos me haluamme 
iankaikkista iloa Isämme valtakunnassa niiden kanssa, joilla Hän 
on siunannut meitä täällä, olkaamme elämässämme epäitsekkäitä. 
Valmistautukaamme työhön ja lähtekäämme maailmaan julistamaan 
totuutta, kun tilaisuus tulee, ja olkaamme välineinä Isämme kädessä 
Hänen lastensa tuomiseksi takaisin Hänen luokseen opettamalla 
heille Hänen evankeliuminsa ihanuutta.22

Vain muutama vuosi sitten monet ystävistäni olivat varakkaita, 
heillä oli elämän välttämättömyydet ja monia ylellisyyksiä, ja kun 
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ehdotettiin, että he voisivat lähteä lähetyskentälle, muutamat heistä 
sanoivat: ”En voi jättää liiketoimiani. En tule toimeen, jos lähden ja 
jätän sen, mitä minulla on.” Mutta heidän liiketoimensa ovat loppu-
neet ja jättäneet heidät. Asiat, joita he luulivat välttämättä tarvitse-
vansa, ovat kadonneet heidän hallinnastaan, ja monet noista samoista 
miehistä olisivat tänään onnellisia, jos he voisivat palata kymmenen 
vuotta ajassa taaksepäin, ja jos heitä silloin kutsuttaisiin lähtemään 
Herran palvelukseen, he sanoisivat: ”Järjestän liikeasiani. Olen iloinen 
tilaisuudesta, joka minulle tarjotaan olla elämän ja pelastuksen tuoja.”

– – Ajatelkaa tilaisuuksiamme ja etuoikeuksiamme: sitä, että 
voimme istua maailman kunniallisten ihmisten kodeissa ja opettaa 
heille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Ajatelkaa, mitä merkitsisi 
istua miesten kanssa, joilla ei ole jumalallista valtuutta, ja opettaa 
heille pelastussuunnitelmaa ja selittää heille tapaa, jolla hekin voivat 
nauttia sen jumalallisen valtuuden siunauksista, joista te nautitte.

”tässä kirkossa on tuhansia miehiä ja naisia, jotka kykenevät 
opettamaan evankeliumia ja jotka voivat tulla kyvykkäämmiksi 

tekemällä velvollisuutensa lähetyskentällä.”
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Mielestäni jotkut meistä ovat itsekkäitä. Olemme niin iloisia 
nauttiessamme siunauksistamme, olemme niin onnellisia siitä, että 
ympärillämme on elämän mukavuudet ja että voimme olla tekemi-
sissä parhaiden miesten ja naisten kanssa, joita maailmasta löytyy, 
että unohdamme velvollisuutemme muita kohtaan. Kuinka onnelli-
sia voisimmekaan olla, jos pyrkisimme olemaan suuremmaksi hyö-
dyksi maailmassa palvelemalla niitä, jotka eivät ole vielä ymmärtä-
neet Herramme evankeliumia.

Monet meistä ovat ohittaneet keski-iän ja monet meistä ovat pääse-
mässä eläkkeelle. Kirkko tarvitsee kentälle lähetyssaarnaajia, ihmisiä, 
jotka ymmärtävät evankeliumia ja jotka ovat halukkaita uhraamaan 
henkensä sen puolesta, jos sitä tarvitaan. Ja kun sanon, että me tar-
vitsemme lähetyssaarnaajia, tarkoitan, että maailma tarvitsee heitä.23

Lähetyskenttämme on edessämme. Isämme pojat ja tyttäret tar-
vitsevat meitä. – – Tässä kirkossa on tuhansia miehiä ja naisia, jotka 
kykenevät opettamaan evankeliumia ja jotka voivat tulla kyvykkääm-
miksi tekemällä velvollisuutensa lähetyskentällä. Heitä siunataan riit-
tävillä varoilla tehdä se työ, jonka Herra haluaa meidän tekevän.24

Nyt kun on ovella aika, jolloin tullaan poistamaan esteet ja kaa-
tamaan muurit, joita evankeliumin leviämiselle on pystytetty, jol-
loin Herran ääni kaikuu teille Hänen palvelijoidensa välityksellä: 
”Valmistautukaa lähtemään maailmaan saarnaamaan evankeliumia”, 
älkää tehkö niin kuin Joona. Älkää yrittäkö kätkeytyä tai paeta vel-
vollisuuttanne. Älkää pitäkö tekosyynä sitä, ettei teillä ole tarvittavia 
varoja lähteä. Älkää antako sen, mikä on toisarvoista, estää teitä 
näkemästä iankaikkista elämää taivaallisen Isämme edessä. Sen voi 
saada vain uskomalla Hänen asiaansa ja omistautumalla sille. Pan-
koon jokainen mies kotinsa järjestykseen. Pankoon jokainen mies, 
jolla on pappeus, itsensä järjestykseen. Ja kun Herran palvelijoilta 
tulee kutsu, että hänen pitää lähteä maailmaan opettamaan totuutta, 
varoittamaan ihmislapsia kuten Isämme vaatii heitä varoitettavan, 
älköön yksikään mies kätkeytykö jonkin toisarvoisen asian taa, niin 
etteivät maailman toisarvoiset asiat – niin kuin suuri kala – nielaise 
häntä. [Ks. Joona 1:1–16; 2:1.] 25

Se ei ole helppo tehtävä. Ei ole kenties miellyttävää saada kutsua 
lähteä maailmaan, jättää rakkaitamme, mutta sanon teille, että sen 
johdosta ne, jotka ovat uskollisia, jotka täyttävät tuon vaadittavan 
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velvoitteen siten kuin heitä vaaditaan, saavat rauhaa ja onnea, joka 
ylittää kaiken ymmärryksen, ja se valmistaa heitä aikanaan, kun 
elämäntyö on tehty, seisomaan Luojansa edessä, ja Hän hyväksyy 
heidät sen vuoksi, mitä he ovat tehneet.26

Rukoilen, että Hänen Henkensä olisi kaikkialla [kirkossa], että 
sydämessämme olisi rakkaus Isämme lapsia kohtaan, että me tun-
tisimme lähetystyömme tärkeyden maailmassa, että tarttuessamme 
sellaiseen, mikä ei ole meidän vaan mikä on ainoastaan lainattu 
meille taloudenhoitajina, emme unohtaisi ulottuvillamme olevaa 
korvaamatonta lahjaa, korvaamatonta etuoikeutta opettaa evanke-
liumia ja pelastaa ihmislasten sieluja.27 (Katso ehdotus 5 sivulla 144.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Pohdi presidentti Smithin sanoja osiossa ”George Albert Smi-
thin elämänvaiheita” (s. 133–134). Miksi arvelet, että hän – 
kohtaamastaan vastustuksesta huolimatta – suhtautui niin opti-
mistisesti lähetystyöhön Euroopassa? Kuinka hänen esimerk-
kinsä voi auttaa sinua, jos sukulaisesi tai ystäväsi kieltäytyvät 
kutsustasi tutustua evankeliumiin?

 2. Käy läpi ensimmäinen osio opetuksia (s. 135–136). Mitkä 
menetelmät olet itse huomannut tehokkaimmiksi pyrkimyk-
sissäsi kertoa evankeliumista naapureille ja ystäville?

 3. Kun luet osiota, joka alkaa sivulta 136, ajattele jotakin tietä-
määsi tilannetta, jossa jonkun kirkon jäsenen esimerkki on 
johtanut jonkun toisen hakemaan lisää tietoa kirkosta. Mistä 
muista syistä eläminen kirkon tasovaatimusten mukaan on niin 
tärkeää lähetystyötä ajatellen?

 4. Etsi sivuilta 138–140 asioita, joita tulevien lähetyssaarnaajien 
pitää tehdä valmistautuakseen hengellisesti lähetystyöhönsä 
(ks. myös OL 4). Mitä vanhemmat voivat tehdä auttaakseen 
poikiaan ja tyttäriään valmistautumaan? Kuinka pappeuskoo-
rumit ja Apuyhdistyksen sisaret voivat auttaa?
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 5. Käy läpi viimeinen osio opetuksia (s. 140–143). Millaiset tois-
arvoiset asiat saattavat estää meitä palvelemasta lähetystyössä? 
Mitä siunauksia koituu vanhempien lähetyssaarnaajien palve-
lutyöstä? Pohdi, mitä sinun itsesi on tarpeen tehdä valmistau-
tuaksesi lähetystyöpalveluun.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 5:14–16; Mark. 
16:15–16; 1. Tim. 4:12; Alma 17:2–3; OL 31:1–8; 38:40–41

Opetusvihje: ”Kun käytät monenlaista oppimistoimintaa, oppijat 
todennäköisesti ymmärtävät paremmin evankeliumin periaatteet ja 
muistavat enemmän. Jokin huolellisesti valittu menetelmä voi tehdä 
jonkin periaatteen selkeämmäksi, kiinnostavammaksi ja helpom-
maksi muistaa.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 89.)
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Kuinka viedä evankeliumia 
eteenpäin tehokkaasti

Pyrkimyksemme viedä evankeliumia eteenpäin ovat 
tehokkaimpia silloin, kun me rakastamme veljiämme ja 
sisariamme ja meillä on Pyhän Hengen kumppanuus.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Väsymättömissä pyrkimyksissään kertoa evankeliumista muille 
George Albert Smith noudatti tätä oman uskontunnustuksensa koh-
taa: ”En halua pakottaa ihmisiä elämään ihanteideni mukaan, vaan 
pikemminkin koetan rakastamalla saada heidät tekemään sitä, mikä 
on oikein.” 1 Hänestä tuntui, että tehokkain tapa viedä evankeliu-
mia eteenpäin oli etsiä muihin uskontokuntiin kuuluvista ihmisistä 
hyveitä ja sitten rohkeasti mutta ystävällisesti tarjoutua kertomaan 
Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin tuomista lisäopetuk-
sista. Hän kertoi seuraavan kokemuksen, jonka hän sai johtaessaan 
Euroopan lähetyskenttää:

”Kun kerran matkustin junassa, seuranani vaunuosastossa oli 
presbyteeripappi, hyvin miellyttävä ja hieno herrasmies, ja kun 
hän antoi minulle tilaisuuden, kerroin hänelle olevani Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen. Hän oli 
ällistynyt ja katsoi minua hämmästyneenä. Hän sanoi: ’Ettekö häpeä 
kuulumista sellaiseen ryhmään?’

Sanoin hänelle hymyillen: ’Veljeni, häpeäisin, jos en kuuluisi sii-
hen ryhmään, koska tiedän sen, mitä tiedän.’ Niin sitten sain halua-
mani tilaisuuden puhua hänelle ja selittää hänelle joitakin asioita, 
joihin me uskomme. – –

Siinä oli hyvä mies, jolla ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä me 
yritimme tehdä. Emme olleet siellä tuomassa hänelle murhetta 
emmekä ahdistusta, vaan yritimme auttaa häntä. Ja puhuessamme 
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”me haluamme tehdä hyvää kaikille ja auttaa kaikkia 
ymmärtämään elämän ja pelastuksen suunnitelman, 

jonka herra ilmoitti näinä myöhempinä aikoina.”

asiat halki sanoin hänelle: ’Teillä on väärä käsitys Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon tarkoituksesta tässä 
maassa. Olen täällä yhtenä sen edustajista, ja jos vain annatte minun 
kertoa muutaman asian, luulen teidän suhtautuvan meihin parem-
min.’ Sanoin: ’Ensinnäkin pyydämme kaikkia teitä hienoja ihmisiä 
täällä säilyttämään kaikki ne loistavat totuudet, joita olette saaneet 
kirkoissanne ja joita olette omaksuneet pyhistä kirjoituksistanne. 
Pitäkää se kaikki. Pitäkää kaikki se hieno koulutus, jota olette 
saaneet oppilaitoksissanne, ja kaikki se tieto ja totuus, jota olette 
hankkineet joka lähteestä. Pitäkää – – kaikki, mikä on hyvää luon-
teessanne ja minkä olette saaneet hyvän kotinne ansiosta. Pitäkää 
kaikki se rakkaus ja kauneus, mitä on sydämessänne sen vuoksi, 
että asutte näin kauniissa ja suurenmoisessa maassa. – – Se kaikki 
on osa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Istukaamme sitten alas, 
niin että voin kertoa teille joitakin asioita, joita elämässänne ei vielä 
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ole ja jotka ovat rikastuttaneet meidän elämäämme ja tehneet mei-
dät onnellisiksi. Tarjoamme sitä teille rahatta ja hinnatta. Pyydämme 
vain, että kuuntelette, mitä meillä on sanottavana, ja jos se vetoaa 
teihin, että otatte sen auliisti vastaan.’ – –

Se on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
asenne.” 2 (Katso ehdotus 1 sivulla 153.)

George Albert Smithin opetuksia

Lähetystyö on tehokkainta silloin kun teemme 
sitä rakastavasti ja ystävällisesti emmekä 

pakottamalla tai arvostelemalla.

Taivaallinen Isämme – – ei ole lähettänyt meitä, edustajiaan, maa-
ilmaan painostamaan tai pakottamaan vaan kutsumaan. ”Tulkaa ja 
seuratkaa minua”, Vapahtaja sanoi, ”niin minä annan teille levon.” 
Sitä evankeliumi opettaa, ja se on palvelutehtävämme.3

Tämän kirkon tarkoituksena ei ole esittää lausuntoja, jotka louk-
kaisivat asioita ymmärtämättömien tunteita. Tämä kirkko ei ole 
sellainen, joka arvostelee ja etsii vikoja muista, vaan rakastavan 
ystävällisyyden hengessä ja halussa olla avuksi sen edustajat vievät 
evankeliumin sanomaa maan kansoille.4

Kaikissa – – kirkoissa on hyviä miehiä ja hyviä naisia. Se hyvä, 
jota näissä eri kirkkokunnissa on, pitää heidät yhdessä. Etuoikeu-
teni on ollut olla ihmisten kanssa monissa osissa maailmaa ja käydä 
monien maailman eri kirkkokuntiin kuuluvien ihmisten luona – 
sekä kristittyjen että juutalaisten. Olen ollut [muslimien] luona, olen 
ollut niiden kanssa, jotka uskovat Kungfutseen, ja voisin mainita 
hyvin monia muita. Olen löytänyt kaikista näistä organisaatioista 
suurenmoisia ihmisiä, ja aina kun kuljen heidän keskuudessaan 
minulla on valtava vastuu, etten loukkaa heitä, etten satuta heidän 
tunteitaan, etten arvostele heitä, koska he eivät ymmärrä totuutta.

Kirkon edustajina meillä on vastuu kulkea heidän keskuudessaan 
Herran palvelijoina, taivaan ja maan Mestarin edustajina, rakkautta 
osoittaen. He eivät ehkä täysin arvosta sitä. He saattavat vastustaa 
sitä ja pitää sitä omahyväisenä ja epäoikeudenmukaisena, mutta 
se ei muuttaisi minun asennettani. En aio tehdä heistä onnettomia, 
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jos vain voin sen välttää. Haluaisin tehdä heistä onnellisia etenkin, 
kun ajattelen niitä ihmeellisiä mahdollisuuksia, joita olen saanut 
jäsenyydestäni tässä siunatussa kirkossa.5

Palvelutyömme on rakkauden ja pitkämielisyyden työtä, ja me 
haluamme tehdä hyvää kaikille ja auttaa kaikkia ymmärtämään elä-
män ja pelastuksen suunnitelman, jonka Herra ilmoitti näinä myö-
hempinä aikoina.6

Me emme voi hätyyttää näitä nuoria ihmisiä emmekä naapu-
reitamme ja ystäviämme taivaan valtakuntaan torumalla heitä ja 
etsimällä heistä vikoja, mutta haluan sanoa teille, että me voimme 
rakastaa heitä taivaallisen Isämme suuntaan ja lopulta kenties jopa 
johtaa heidät taivaaseen.

Se on etuoikeutemme. Rakkaus on se suuri voima, jolla tässä 
maailmassa vaikutetaan.7

Lähtekäämme me, joilla on tieto ja joilla on todistus, päivä toi-
sensa jälkeen rakkaudessa ja vilpittömässä ystävällisyydessä näi-
den ihmisten keskuuteen, olivatpa he kirkossa tai muualla, ja etsi-
käämme keino koskettaa heidän sydäntään ja johdattaa heidät sille 
polulle, joka takaa heille tiedon totuudesta.8

Kuinka rukoilenkaan, että meillä Herran palvelijoina olisi rak-
kautta ihmiskuntaa kohtaan, olisi kärsivällisyyttä harhautuneita koh-
taan ja että me ystävällisyydessä ja rakkaudessa lähtisimme opetta-
maan Herramme evankeliumin yksinkertaisia periaatteita siunauk-
seksi jokaiselle sielulle, jonka kanssa tulemme kosketuksiin.9 (Katso 
ehdotus 2 sivulla 153.)

Meidän ei tarvitse hävetä kertoessamme 
siitä, minkä tiedämme olevan totta.

Joskus minusta tuntuu, ettei meillä ole riittävää tunnetta [evan-
keliumin] tärkeydestä, ettemme opeta sitä sillä vakavuudella, jota 
se vaatii.10

Tämä Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on Jumalan voima 
pelastukseksi, kuten apostoli Paavali julisti [ks. Room. 1:16]. Tämä 
on Lunastajan työtä. Tämä on ainoa keino, jolla ihminen voi saada 
sen korkeimman korotuksen, mistä ihmiskunnan Vapahtaja halusi 
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seuraajiensa nauttivan. En sano sitä omahyväisesti. Sanon sen rak-
kaudella niitä Isämme lapsia kohtaan, jotka ovat muiden kirkkojen 
jäseniä. Sanon sen rakkaudella niitä Hänen poikiaan ja tyttäriään koh-
taan, jotka eivät ymmärrä, mutta Hän on antanut käskyn, että meidän 
tulee sanoa se. Hänen tahtonsa on, että ihmiset tietäisivät tämän.11

Tiedän, että Jumala elää. Tiedän, että Jeesus on Kristus. Tiedän, 
että Joseph Smith oli Herran profeetta. En ole koskaan enkä mis-
sään hävennyt todistaa näistä totuuksista. En tiedä, miksi ihmisen 
pitäisi hävetä totuuden tuntemista siksi, ettei joku muu tunne sitä, 
etenkään kun on kyse evankeliumista, joka on Jumalan voima 
pelastukseksi.12

Sitä, että tunnemme totuuden ja ilmaisemme sen tällä tavoin, ei 
tulisi pitää kerskailuna. Mielestämme ei tulisi pitää omahyväisyy-
tenä, jos me sanomme Isämme muille lapsille: ”Tämän minä tiedän, 
ja sinäkin voit sen tietää, jos haluat.”

Siinä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kauneus. Se ei 
ole vain muutamia yksilöitä varten, vaan sen voi tietää jokainen 
sielu, joka syntyy maailmaan. – – Nykyään on niitä, jotka tietävät, 
että Jumala elää, ja on tuhansia muita, jotka voisivat tietää sen, jos 
haluaisivat. – – He eivät tarvitse meitä tietääkseen, mutta he tarvit-
sevat meitä opettamaan heille, kuinka he voivat tietää.13

Tiedän, että taivaallinen Isämme on puhunut tänä maailman-
aikana, että Hänen evankeliuminsa on maan päällä, ja vaikka en 
pakottaisi ketään ottamaan sitä vastaan, rukoilen, että meillä olisi 
valtaa ja viisautta ja voimaa tavoittaa nämä lähimmäisemme, jotka 
eivät ymmärrä totuutta. Tehkäämme velvollisuutemme ja vetä-
käämme heidät Mestarin laumaan, jotta he meidän kanssamme tie-
täisivät, että Hän elää.14 (Katso ehdotus 3 sivulla 153.)

Me pyrimme lisäämään sitä onnellisuutta ja 
hyvyyttä, jota Jumalan lapsissa jo on.

Kun [ihmiset] ovat kysyneet minulta: ”Mihin pyrkii tämä organi-
saatio, johon kuulut? Mistä olette niin kiinnostuneita, että lähetätte 
lähetyssaarnaajianne kaikkialle maailmaan?”, olen toisinaan vastan-
nut: ”Me haluamme, että te kaikki olette onnellisia. Me haluamme 
teidän kaikkien riemuitsevan kuten me riemuitsemme.” 15
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Tuhannet ja taas tuhannet lähetyssaarnaajat – – ovat lähteneet 
maailmaan ja rakkaudessa ja ystävällisyydessä kulkeneet ovelta 
ovelle sanomassa Isämme muille lapsille:

”Käykäämme neuvoa keskenämme. Antakaa meidän selittää teille 
jotakin, joka varmasti tekee teidät onnellisiksi aivan kuten se on 
tehnyt meidät onnellisiksi!”

Se on sen kirkon lähetystyön historia, johon me kuulumme.16

Muistan tilanteen, jossa eräs mies sanoi minulle puhuttuamme 
jonkin aikaa: ”Kaiken kirkostanne kuulemani perusteella sanoisin, 
että se on aivan yhtä hyvä kirkko kuin mikä muu kirkko tahansa.” 
Otaksun, että hän ajatteli lausuneensa meille suurenkin kohteliai-
suuden, mutta sanoin hänelle: ”Jos se kirkko, jota edustan täällä, 
ei ole tärkeämpi ihmislapsille kuin mikään muu kirkko, niin en ole 
onnistunut hoitamaan velvollisuuttani täällä. Me emme ole tulleet 
ottamaan teiltä pois sitä totuutta ja hyvettä, joka teillä on. Me emme 
ole tulleet etsimään teistä vikoja emmekä arvostelemaan teitä. – – 
Pitäkää kaikki hyvä, mitä teillä on, ja antakaa meidän tuoda teille 
lisää hyvää, niin että teistä voi tulla onnellisempia ja niin että voitte 
valmistautua astumaan taivaallisen Isämme kasvojen eteen.” (Katso 
ehdotus 4 sivuilla 153–154.)

– – Aikana, jolloin Vapahtaja oli maan päällä, ajan keskipäivänä, 
oli muita kirkkoja, oli lukemattomia kirkkokuntia ja lahkoja, ja ne 
uskoivat palvelevansa Herraa. Juudean suuret synagogat olivat 
täynnä miehiä, jotka uskoivat, että heillä oli pappeuden valtuus. 
He olivat luulleet noudattavansa Abrahamin ja Mooseksen opetuk-
sia. He julistivat edelleen maailman Vapahtajan tulemista. He olivat 
kannustaneet ihmisiä vanhurskauden tekoihin. He olivat rakenta-
neet temppelin ja jumalanpalveluspaikkoja. He olivat pystyttäneet 
muistomerkkejä profeetoille, jotka olivat todistaneet Jumalan ole-
van olemassa ja joista muutamia oli surmattu ja jotka olivat sinetöi-
neet todistuksensa sydänverellään. Nämä olivat niitä ihmisiä, joiden 
luokse Vapahtaja tuli. – – Heissä oli paljon hyvää. Heidän joukos-
saan oli monia hyviä miehiä ja naisia. Tuon kansan keskuudessa oli 
paljon vanhurskautta. Vapahtaja ei tullut viemään heiltä pois mitään 
kaikesta tuosta hyvästä. Kun Hän ilmestyi heidän keskuuteensa, Hän 
ei tullut tuomitsemaan heitä vaan kutsumaan heitä parannukseen, 
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kutsumaan heitä pois heidän erheistään ja kannustamaan heitä säi-
lyttämään kaikki se totuus, mitä heillä oli.

– – Kun me julistamme ihmiskunnalle, kuten teemme, että ihmi-
set ovat luopuneet evankeliumista, me julistamme sellaista, mikä 
on tapahtunut maailmassa aiemmin. Kun sanomme, että hyviä 
ihmisiä on johdettu tekemään ja uskomaan sellaista, mikä ei ole 
oikein, emme sano sitä tuomitaksemme. Me emme puhu siksi, että 
haluaisimme loukata, vaan puhumme siksi, että haluamme ihmis-
ten pysähtyvän riittävän pitkäksi aikaa tutkimaan itseään ja otta-
maan selville, minne he ovat menossa ja mikä on heidän lopullinen 
päämääränsä.17

Voi kunpa voisimmekin saada ihmiskunnan ymmärtämään tun-
teemme, jotta he käsittäisivät, ettemme me halua rajoittaa heidän 
mahdollisuuksiaan, vaan että he tuntisivat, että sydämemme kääntyy 
heidän puoleensa rakkaudessa ja ystävällisyydessä emmekä halua 
millään tavoin loukata. Tehtävämme maailmassa on pelastaa sieluja, 
olla heille siunaukseksi ja tuoda heidät sellaiseen tilaan, että he 
voivat palata Isämme luo kruunattuina kirkkaudella, kuolematto-
muudella ja iankaikkisella elämällä.18

Jos me opetamme Pyhän Hengen avulla, Hän 
todistaa totuudesta niille, joita opetamme.

Tämä kirkko on lähettänyt lähetyssaarnaajia maan neljälle kul-
malle, ja he ovat julistaneet Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. 
Monet eivät ole saaneet koulutusta maailman hienoissa yliopistoissa. 
Heidän koulutuksensa on enimmäkseen rajoittunut käytännön 
kokemuksiin elämässä, mutta heillä on ollut sitä, mikä innoittaa 
voimallisemmin ihmiskuntaa – Pyhän Hengen kumppanuus.19

Kun matkustan lähetyskentällä, näen näissä epäitsekkäästi pal-
velevissa hienoissa nuorissa miehissä ja naisissa tapahtuvan kehi-
tyksen ja ymmärrän, että sen lisäksi että he oppivat niiden maiden 
kielen, missä he palvelevat, niin he tietävät, että heillä on Herralta 
saatu lahja levittää totuutta, jota ihmiset eivät kenties löydä millään 
muulla tavalla.20

Monet teistä tai esivanhemmistanne ovat kuulleet evankeliu-
mista siten kuin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
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Kirkko on sitä opettanut. – – Joskus olette kuulleet siitä kadulla, 
jossa nöyrä lähetyssaarnaaja oli opettamassa sitä, mitä Herra oli 
kutsunut hänet opettamaan.

Siinä oli jotakin, joka kosketti sitä kuulleiden sydäntä. Minulla 
on ollut sellaisia kokemuksia lähetyskentällä. Olen nähnyt ihmis-
ryhmien pysähtyvän kuuntelemaan nöyrää lähetyssaarnaajaa, joka 
selittää elämän tarkoitusta ja puhuu ihmisille ja kannustaa heitä 
tekemään parannuksen synneistään, ja olen joskus kuullut ihmisten 
sanovan: ”En ole koskaan aiemmin tuntenut sellaista vaikutusta kuin 
tunnen, kun kuulen tuon miehen puhuvan.” 21

Olimmepa miten lahjakkaita hyvänsä tai olipa kielenkäyttömme 
kuinka kaunopuheista hyvänsä, niin se, mikä tavoittaa sydämen ja 
tuo vakaumuksen tämän työn jumalallisuudesta, on Isämme Henki.22

Tämä on Herran työtä. Ihmiset eivät olisi voineet viedä sitä 
eteenpäin menestyksekkäästi, kuten on tapahtunut, käytössämme 

”ahkeroikaamme päivästä toiseen, jotta isämme siunaisi 
meitä. Jos meillä on hänen Pyhä henkensä, ihmiset, joiden 

kanssa olemme tekemisissä, tulevat tuntemaan sen.”



l u K u  1 4

153

olevin yksinkertaisin keinoin. Tavallinen ihminen ei olisi voinut 
tuoda sieluihinne tietoa, joka teillä on. Emmekä me ihmisinä voi 
innoittaa niitä, jotka ovat maailmassa, varmuudella siitä, että Jumala 
elää ja että tämä on Hänen kirkkonsa, mutta jos me teemme oman 
osamme, taivaallinen Isämme siunaa ponnistuksemme.23

Ahkeroikaamme päivästä toiseen, jotta Isämme siunaisi meitä. Jos 
meillä on Hänen Pyhä Henkensä, ihmiset, joiden kanssa olemme 
tekemisissä, tulevat tuntemaan sen, koska se täyttää ilmapiirin, jossa 
me elämme, ja he tuntevat sen ja nauttivat siitä täysin siemauksin.24

On vain verrattain harvoja, jotka ovat ottaneet vastaan evankeliu-
min, kun se on ilmoitettu myöhempinä aikoina, mutta on miljoonia 
Isämme lapsia, jotka haluavat tietää Hänen tahtonsa. Ja kun totuus 
tuodaan heille ja Hengen vakuuttava vaikutus todistaa heille totuu-
desta, he ottavat sen riemuiten vastaan.25 (Katso ehdotus 5 sivulla 154.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Tutki kaksi viimeistä kappaletta osiosta ”George Albert Smithin 
elämänvaiheita” (s. 145–147). Mieti jotakuta tuttuasi, joka ei ole 
kirkon jäsen. Mitä ominaisuuksia ihailet tässä henkilössä? Mihin 
evankeliumin totuuksiin hän jo uskoo? Mitkä muut evankeliu-
min totuudet olisivat hänelle erityisen hyödyllisiä? Kuinka se, 
että ajattelemme ihmisiä tällä tavoin, vaikuttaa siihen, miten 
kerromme heille evankeliumista?

 2. Kun luet ensimmäistä osiota opetuksista (s. 147–148), ajattele 
tilannetta, jolloin jonkun ihmisen sinua kohtaan osoittama rak-
kaus sai sinut tekemään hyvää. Miksi on niin tärkeää välttää 
arvostelemasta niitä, joiden uskonkäsitykset eroavat omistamme?

 3. Lue osio, joka alkaa sivulta 148. Mitä tarkoittaa se, että ker-
romme evankeliumista ”vakavuudella”? Kuinka voimme todis-
taa palautetusta evankeliumista kuulostamatta kerskailevilta tai 
omahyväisiltä?

 4. Mitä arvelet presidentti Smithin tarkoittaneen, kun hän sanoi: 
”Jos se kirkko, jota edustan täällä, ei ole tärkeämpi ihmislapsille 
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kuin mikään muu kirkko, niin en ole onnistunut hoitamaan vel-
vollisuuttani täällä” (s. 150)? Mitä sellaista Jeesuksen Kristuksen 
kirkko tarjoaa, mikä voi tehdä ihmisen elämästä onnellisempaa?

 5. Kun luet viimeisen osion opetuksista (s. 151–153), ajattele 
jotakin kokemusta, joka sinulla on ollut kertoessasi jollekulle 
evankeliumista. Mikä teki kokemuksesta onnistuneen? Mitä 
voit tehdä parantaaksesi pyrkimyksiäsi kertoa evankeliumista?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Joh. 13:34–35; 2. Tim. 
1:7–8; 2. Nefi 33:1; Alma 20:26–27; OL 50:13–22

Opetusvihje: Voit halutessasi jakaa luokan jäsenet pieniin kolmesta vii-
teen henkilön ryhmiin. Valitse kullekin ryhmälle johtaja. Anna kullekin 
ryhmälle käsiteltäväksi eri osio. Pyydä heitä lukemaan osionsa ryh-
mänä ja keskustelemaan siihen liittyvistä luvun lopussa olevista kysy-
myksistä. Pyydä sitten luokan jäseniä kertomaan koko luokalle, mitä he 
oppivat ryhmässään. (Ks. Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 174.)
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Herran työn edistäminen

Jumala johtaa työtään ja kutsuu jokaista kirkon 
jäsentä osallistumaan sen eteenpäin viemiseen.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Kun George Albert Smith kutsuttiin kahdentoista apostolin koo-
rumiin vuonna 1903, kirkon jäsenmäärä oli vähän yli 300 000. Kun 
hänen palvelutyönsä kirkon presidenttinä päättyi, jäseniä oli yli 
miljoona. Presidentti Smith riemuitsi sellaisesta kasvusta, koska se 
merkitsi sitä, että pelastuksen sanoma tavoitti yhä useampia ihmisiä. 
”Kuinka onnellisia meidän pitäisikään olla”, hän sanoi yleiskon-
ferenssiyleisölle vuonna 1950, ”ei siitä, että tämän organisaation, 
johon kuulumme, jäsenmäärä on lisääntynyt, vaan siitä, että useam-
pia Isämme lapsista, useampia Hänen pojistaan ja tyttäristään, on 
opetettu tuntemaan totuus ja he ovat liittymässä Hänen organisaa-
tioonsa, jonka Hän valmisti opettamaan meille elämän tien ja joh-
tamaan meitä iankaikkiseen onneen vievällä polulla.” 1

Vuodesta 1903 presidentti Smithin kuolemaan vuonna 1951 kir-
kolla oli monia haasteita maailmanlaajuisessa kasvussaan. Sellaiset 
tapahtumat kuin ensimmäinen ja toinen maailmansota ja 1930-luvun 
suuri lamakausi (laajalle levinnyt taloudellinen kriisi) rajoittivat 
ankarasti ulkomaille lähetettävien lähetyssaarnaajien määrää. Näistä 
vaikeuksista huolimatta George Albert Smith luotti edelleen siihen, 
että kirkko jatkaisi kasvuaan ja saavuttaisi päämääränsä täyttää koko 
maailman (ks. Dan. 2:35). Vuonna 1917, ensimmäisen maailmanso-
dan riehuessa kiivaimmillaan, hän sanoi pyhille: ”En lannistu siitä, 
ettei tämä totuus etene nopeammin. Päinvastoin näen tämän ajan 
tapahtumissa kaikkiviisaan Isän kädenjäljen Hänen valmistaessaan 
tietä evankeliumin leviämiselle, evankeliumin, jonka Hän on palaut-
tanut maan päälle meidän aikanamme.” 2
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Presidentti Smith uskoi, että teknologian edistysaskeleista ”voi todellakin 
tulla siunauksia, jos hyödynnämme niitä vanhurskaudessa totuuden 

levittämiseen ja herran työn edistämiseen ihmisten keskuudessa”.
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Vaikka 1900-luvun ensimmäinen puolisko toi merkittäviä haas-
teita, se toi myös uutta teknologiaa, jonka presidentti Smith uskoi 
edistävän Herran työtä. Hän kannatti innokkaasti ilmailuteollisuutta 
ja näki siinä tavan hoitaa tehokkaammin matkustustehtävänsä joh-
tavana auktoriteettina. Hän antoi tukensa myös sille, että kirkko 
käyttää radiota ja televisiota viedäkseen Herran sanaa laajemmalle 
yleisölle. ”Meidän tulisi pitää näitä [keksintöjä] siunauksina Herralta”, 
hän sanoi. ”Ne laajentavat suuresti kykyjämme. Niistä voi todellakin 
tulla siunauksia, jos hyödynnämme niitä vanhurskaudessa totuuden 
levittämiseen ja Herran työn edistämiseen ihmisten keskuudessa. 
Suuri haaste, joka maailmalla nykyään on edessään, on siinä, miten 
käytämme monia näistä keksinnöistä. Me voimme käyttää niitä 
tuhoamiseen, kuten olemme joskus aiemmin tehneet, tai voimme 
hyödyntää niitä ihmiskunnan valistukseksi ja siunaukseksi, kuten 
taivaallinen Isä haluaisi meidän tekevän.” 3

Yleiskonferenssipuheessa vuonna 1946 presidentti Smith profetoi 
tällaisen teknologian käytöstä: ”Ei kestä kauan, ennen kuin Herran 
palvelijat tältä puhujakorokkeelta ja muilta paikoilta voivat puhua 
syrjäisille ryhmille, jotka ovat niin kaukana, ettei heidän luokseen 
pääse. Tällä ja muilla tavoin meidän Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumia, Jumalan ainoaa voimaa, joka tuo pelastuksen 
valmistauduttaessa selestiseen valtakuntaan, kuullaan maailman kai-
kissa osissa, ja monet teistä täällä olevista tulevat eläessään näke-
mään sen päivän.” 4 (Katso ehdotukset 1 ja 4 sivulla 164.)

Presidentti Smith ymmärsi, että kirkon työ menestyy, koska se on 
Herran työtä, ja hän opetti pyhille, että mahdollisuus osallistua tuo-
hon työhön on siunaus, jota Herra tarjoaa jokaiselle kirkkonsa jäse-
nelle. Ensimmäisessä yleiskonferenssissa sen jälkeen kun hänet oli 
erotettu kirkon presidentiksi, hän sanoi: ”Ymmärrän suuren vastuun, 
joka on harteillani. Tiedän, että ilman taivaallisen Isämme apua orga-
nisaatio, johon kuulumme, ei voi menestyä. Yksikään ihminen tai 
ihmisryhmä ei voi saada sitä menestymään, mutta jos tämän kirkon 
jäsenet pitävät edelleen Jumalan käskyt, elävät uskontonsa mukaan, 
näyttävät esimerkkiä maailmalle [ja] rakastavat lähimmäisiään niin 
kuin itseään, me menemme eteenpäin ja meille virtaa lisää onnea.” 5
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George Albert Smithin opetuksia

Jokaisella jäsenellä on runsaasti tilaisuuksia 
osallistua Herran työhön.

Vastuu tämän työn tekemisestä ei koske yksin [kirkon president-
tiä] tai hänen neuvonantajiaan tai apostolien koorumia vaan se kos-
kee myös jokaista miestä ja naista, jonka Jumalan palvelijat ovat kas-
taneet ja josta on tullut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen Kirkon jäsen. – – Emme voi päästä eroon vastuusta, vaikka 
haluaisimme. Isämme on laskenut sen harteillemme, ja meidän 
täytyy ryhdistäytyä ja auttaa sen kantamisessa menestyksekkäästi.6

Minä uskon teihin, veljeni ja sisareni. Minulla on luottamus 
uskoonne ja nuhteettomuuteenne. – – Jokainen teistä [on] myös vas-
tuussa [Herralle] tämän työn edistämisestä kuten ovat ne, jotka joh-
tavat teitä. En voi sanoa: ”Olenko minä veljeni vartija?” En voi päästä 
eroon vastuusta – – vaan Isämme lasten riveissä seisten minun on 
tehtävä oma osuuteni. Minun on kannettava se osa taakasta, jonka 
Herra laskee harteilleni, ja jos pakoilen, niin ymmärrän menettäväni 
siunauksen, jonka saisin kuuliaisuudesta Isämme käskyille.7

Kuinka innokkaita meidän pitäisikään olla kulkemaan ympäri 
maata ja tekemään hyvää. Laiska on se palvelija, joka odottaa, että 
häntä käsketään kaikessa. [Ks. OL 58:26–27.] Taivaallinen Isämme 
odottaa, että me pidämme kunniassa kutsumuksemme, olipa se missä 
tahansa ja olipa osamme elämässä kuinka vaatimaton hyvänsä.8

Miehen ei tarvitse olla kahdentoista koorumin tai kirkon presi-
denttikunnan jäsen saadakseen suurimmat siunaukset taivaallisen 
Isämme valtakunnassa. Ne ovat vain virkoja, joita kirkossa tarvitaan, 
ja on monia uskollisia ja omistautuneita miehiä, jotka ovat kelvollisia 
täyttämään nämä virat ja joiden aikaa ja kykyjä tarvitaan kaikkialla 
kirkossa. – – Muistakaa, että kaikkialla kautta kirkon jokaisella mie-
hellä ja jokaisella naisella on runsaasti tilaisuuksia tehdä jotakin 
kanssaihmistensä siunaukseksi ja Herran työn edistämiseksi.9

Joillakuilla, joilla on pappeus, ja joillakuilla, joilla on virka kir-
kossa, on taipumus laiminlyödä sakramenttikokouksia ja muita tär-
keitä velvollisuuksia ja keskittää työnsä johonkin tiettyyn kirkon 
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tehtävään. He voivat olla virkailijoita ja opettajia pyhäkoulussa, ja 
kun he suorittavat pyhäkoulutehtävänsä, he pitävät sitä riittävänä. 
Tai he voivat olla [Nuorten Miesten tai Nuorten Naisten] tai Alkeis-
yhdistyksen tai sukututkimuksen tai huoltotyön tehtävissä tai heillä 
on jokin muu vastaava tehtävä, ja jos he hoitavat velvoitteensa siinä 
suhteessa, he pitävät koko velvollisuuttaan tehtynä.

Niin paljon kuin rakastammekin ja siunaammekin kaikkea sitä 
suurta palvelutyötä, jota he tekevät, meidän on velvollisuus muistut-
taa itseämme siitä, että meitä kaikkia vaaditaan elämään jokaisesta 
sanasta, joka lähtee taivaallisen Isämme suusta [ks. OL 84:44]. Ylei-
sesti ottaen erityistehtävät eivät vapauta meitä muista velvoitteis-
tamme, eivätkä erityiskokoukset yleensä korvaa tai syrjäytä kirkon 
yleisiä kokouksia. Ja olivatpa erityisvelvoitteemme ja -tehtävämme 
mitä tahansa, meidän odotetaan käyttäytyvän joka päivä myöhem-
pien aikojen pyhien tavoin termin laajimmassa merkityksessä, 
niin että jos näemme jossakin tilanteessa ahdinkoa tai puutetta tai 
ohjauksen tai neuvonnan tarvetta, meidän tulee toimia siinä heti 
Herran palvelijoiden tapaan.

Ja sitten on niitä, jotka hyväksyvät nimellisen kirkon jäsenyyden, 
mutta jotka näyttävät pitävän itseään vapautettuina kaikenlaisesta 
palvelemisesta. Mutta ennemmin tai myöhemmin he tuntevat sydä-
messään levottomuutta ja ajatuksissaan epäilystä, aivan kuten me 
kaikki, kun emme tee sitä, minkä tiedämme olevan koko velvolli-
suutemme. Ihminen, joka elää sopusoinnussa Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin kanssa, ei koskaan epäile sen menestymistä, mutta 
ihminen, joka laiminlyö velvollisuutensa eikä pidä liittojaan, menet-
tää Herran Hengen ja alkaa silloin pohtia, miten Siionin käy. – –

Aina kun teette koko velvollisuutenne, tiedätte yhtä hyvin kuin 
tiedätte elävänne, että se on Isämme työtä ja että Hän antaa sen 
menestyä.10

Ettekö näe, kuinka kumma teko ja ihme on edennyt? Ettekö näe, 
kuinka me yksilöt olemme vain lahjoittaneet oman ropomme, mutta 
väki on yhdistynyt ja Herran sanaa on levitetty ihmislasten keskuu-
teen, ei sotaisalla tavalla vaan ystävällisyydessä ja rakkaudessa ja 
halussa siunata koko ihmiskuntaa? 11 (Katso ehdotus 2 sivulla 164.)
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Vastustus ei pysäytä kirkon etenemistä, koska 
tämä on Jumalan työtä eikä ihmisen.

Kirkko sai alkunsa vain kuudesta jäsenestä. Se on kasvanut päivä 
päivältä vastustajan vastustuksesta huolimatta. Mutta ilman vanhurs-
kauden voimallista käsivartta, ilman taivaallisen Isämme huolenpi-
toa tämä kirkko olisi kauan sitten musertunut kuin simpukankuori. 
Herra on kuitenkin sanonut, että Hän tulee suojelemaan meitä, ja 
on luvannut meille varjelusta, jos kunnioitamme Häntä ja pidämme 
Hänen käskynsä.12

Tämän kirkon kasvu ei ole johtunut siitä, että se olisi suosittu. 
Se on tapahtunut maailman viisaiden vastustuksesta huolimatta. Se 
on tapahtunut uskonnollisten opettajien vastustuksesta huolimatta. 
Ja se kokoaa edelleen sieltä ja täältä oivallisia henkiä, jotka ovat 
eläneet sillä tavoin, että he voivat ymmärtää totuuden.13

”Kautta kirkon jokaisella miehellä ja jokaisella naisella 
on runsaasti tilaisuuksia tehdä jotakin kanssaihmistensä 

siunaukseksi ja herran työn edistämiseksi.”
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Olen lukenut isoisäni George A. Smithin päiväkirjaa. – – Olen 
lukenut hänen henkilökohtaisia kokemuksiaan, joista osa on ollut 
mitä tuskallisimpia ja toiset ihmeellisiä. Kun hän oli nuori, hänet 
lähetettiin saarnaamaan Herramme evankeliumia. Hänen kokemuk-
sensa oli samankaltainen kuin muiden, jotka on kutsuttu palvelu-
työhön. Ilkeämieliset esittivät vääriä syytöksiä häntä ja hänen työ-
tovereitaan vastaan, mutta hän pysyi uskollisena ja Herra puhdisti 
heidät epäilyksistä ja teki heidät suuriksi ihmisten silmissä ja antoi 
heille todistuksen tämän työn jumalallisuudesta. Se oli niin vääjää-
mätön, ettei heille ollut liian vaikeaa tarttua mihinkään tehtävään 
totuuden levittämiseksi.

Isoisä oli siinä ryhmässä, joka vuonna 1839 lähetettiin Englan-
tiin saarnaamaan evankeliumia. Vastustaja pyrki nujertamaan heidät 
joka tavalla. Heidän silloin kirjoittamistaan päiväkirjoista selviää, 
että ilkeämieliset ihmiset esittivät heidät väärässä valossa ja pahat 
henget hyökkäsivät heidän kimppuunsa, mutta Herra varjeli heitä, ja 
he tekivät suurenmoisen työn. Siihen aikaan siellä oli kahdentoista 
koorumin jäsenistä kahdeksan. Niiden joukossa, jotka kutsuttiin läh-
temään Englantiin, oli miehiä, joilla ei ollut varaa maksaa matkaansa 
vaan he lähtivät kotoaan jalkaisin. Pitkittyneen sairauden johdosta 
yksi näistä miehistä oli niin heikko, ettei kyennyt kävelemään kol-
men kilometrin matkaa postivaunuille vaan eräs ystävä auttoi häntä 
kävelemään sen matkan. He uskoivat Jumalaan. He tiesivät, että 
tämä on Hänen kirkkonsa, joten he lähtivät matkaan, ja kirkkoon 
kuulumattomia ystäviä innoitettiin antamaan heille rahaa ja maksa-
maan heidän matkansa valtameren yli, missä he esittivät sanomansa 
ja missä heidän palvelutyönsä johdosta monet uskolliset ihmiset 
ottivat vastaan totuuden.14

Tämä on Jumalan työtä. Tämä ei ole kenenkään ihmisen työtä. 
Yksikään ihminen tai ihmisjoukko ei olisi voinut viedä sitä eteen-
päin ja saada sitä menestymään maailman vastustuksen edessä. 
Monta kertaa heistä [jotka vastustavat työtä] on tuntunut, että kirkko 
on tullut matkansa päähän, ja joka kerta Herra on mahtavalla voi-
mallaan kohottanut sitä ja se on edennyt kaupungista toiseen, 
kylästä toiseen, kansakunnasta toiseen.15

Tiedän, että on monia ongelmia ja että tulevina päivinä on 
oleva vielä suurempia ongelmia, mutta sama taivaan Isä, joka johti 
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israelilaisia, joka pelasti Danielin ja kolme heprealaista poikaa 
tuholta, sama taivaallinen Isä, joka varjeli esivanhempiamme, jotka 
tulivat [Suolajärven laaksoon], ja vakiinnutti heidät tänne ja siunasi 
heitä ja teki mahdolliseksi sen, että kansa köyhyydessään sai tämän 
suurenmoisen [Suolajärven] temppelin ja muita suurenmoisia temp-
peleitä – – tuo sama Isä, teidän Isänne ja minun, on valmis vuodat-
tamaan siunauksiaan päällemme tänä aikana.16

Ei ole mitään syytä lannistua. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi 
vierii edelleen eteenpäin. Taivaallinen Isämme on luvannut meille, 
että se jatkaa vierimistään eteenpäin. Minään muuna taloudenhoito-
kautena ei ole saatu sitä lupausta, joka meille on annettu. Menneinä 
taloudenhoitokausina evankeliumi on otettu pois maan päältä. Kun 
se palautettiin meidän aikanamme, luvattiin, ettei sitä enää koskaan 
oteta pois maan päältä tai anneta toiselle kansalle. Niinpä pyydän 
teitä, jotka olette tarttuneet auraan: Älkää kääntykö takaisinpäin. 
Palvelkaa Jumalaa ja pitäkää Hänen käskynsä.17

Meidän ei tarvitse tuntea levottomuutta Siionin etenemisestä, 
sillä vanha kunnon laiva purjehtii ylpeästi eteenpäin, ja ne, jotka 
ovat uskollisia ja tosia, saapuvat sen kanssa turvallisesti Jumalan 
satamaan kruunattuina kirkkaudella, kuolemattomuudella ja ian-
kaikkisella elämällä. En tunne mitään pelkoa näiden ikääntyneiden 
miesten ja naisten puolesta, jotka ovat säilyttäneet uskon. En tunne 
pelkoa niiden poikien ja tyttöjen puolesta, jotka kulkevat kuuliaisina 
Herran käskyille. – – Mutta niiden myöhempien aikojen pyhien 
puolesta, jotka tuntevat Isämme tahdon mutta eivät ole noudatta-
neet sitä, jotka kuulevat Herran opetukset kerran toisensa jälkeen 
ja kääntävät niille selkänsä, minä pelkään, etteivät he saavuta tavoi-
tetta, elleivät he käänny ja tee parannusta koko sydämestään.18

Hänen työnsä etenee, ja meidän on oltava aktiivisia, jos 
haluamme pysyä sen tahdissa. Jokaisena kuluvana vuonna perusta-
misestaan asti kirkko on tullut edellisvuotta vahvemmaksi. Nykyään 
jatkuvan menestyksen näkymät ovat paremmat kuin koskaan aiem-
min. Yhä useammat ihmiset saavat tietää totuuden meistä ja asen-
teemme heitä kohtaan. Tietämättömyyden herättämiä ennakkoluu-
loja voitetaan, kun valo leviää kansan syvien rivien keskuuteen. – –

Kaikille tulisi olla ilmeistä, ja niin tulee jonakin päivänä olemaan, 
että tämän työn vastustajat olisivat voittaneet sen kauan sitten, ellei 
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se olisi ollut jumalallista. Tietäköön koko maailma, ettei sitä voi 
kukistaa, sillä ”se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, 
jotka sen uskovat” [Room. 1:16].19 (Katso ehdotus 3 sivulla 164.)

Jumala muuttaa olosuhteita maailmassa niin, että 
Hänen työnsä voi levitä kautta maapallon.

[ Jumala] on päättänyt, että sanoma, jota Hänen palvelijansa julis-
tivat menneinä aikoina ja jota Hänen palvelijansa myöhempinä 
aikoina ovat toistaneet ja levittäneet, tullaan kuulemaan, ja mahtinsa 
voimalla Hän muuttaa tämän maailman olosuhteet ja saa ihmislap-
set nöyrtymään, kunnes he ovat katuvia ja auliita kuuntelemaan. 
Totuudet, joita me opetamme, eli totuudet, joita Jumala vaatii meitä 
opettamaan maailmalle, löytävät tiensä.20

Herra ilmoitti yhdelle profeetoistaan, että Mormonin kirjan tul-
lessa esiin Hän aloittaisi työnsä kansakuntien keskuudessa kan-
sansa ennalleen palauttamiseksi. [Ks. 2. Nefi 30:3–8; 3. Nefi 21:1–14; 
29:1–2.] Kun me huomaamme, miten nopeasti Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumia voidaan nyt levittää verrattuna vuoteen 1830, voimme 
nähdä, että Herra on ojentanut kätensä, ja ihmisille tarjotaan mah-
dollisuus tietää. Enää ei kestä kauan, ennen kuin jokaisessa osassa 
tätä maailmaa voidaan kuulla Herran palvelijoiden julistavan sitä 
voimallisesti. Taivaallinen Isä muuttaa olosuhteita maailmassa niin, 
että evankeliumia voidaan saarnata.21

Vapahtaja sanoi, että tätä valtakunnan evankeliumia tullaan saar-
naamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansakunnille, 
ja sitten tulee loppu! [Ks. JS–M 31.] Herra ei vaadi mahdottomia. Hän 
poistaa esteitä, ja evankeliumia tullaan saarnaamaan.22

Siion lunastetaan, ja maailma, joka ymmärtää nyt väärin ”mor-
monismin” työn, tulee näkemään päivän, jolloin se tietää, että se 
on Jumalan voima pelastukseksi niille, jotka pitävät Isämme käskyt. 
Minä todistan, että työ kiihtyy ja että ihmislapset ottavat ”mormo-
nismin” sieluunsa – että se on Isämme työtä. Me saatamme itses-
sämme olla vähäpätöisiä ja heikkoja, mutta jos olemme elämäs-
sämme hyveellisiä ja puhtaita, jos teemme sen, minkä tiedämme 
olevan oikein, miehiä ja naisia kasvatetaan jatkamaan Herran työtä, 
kunnes Isämme työ on tehty sillä tavalla kuin Hän haluaa. Ne, jotka 
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eivät ymmärrä meitä nyt, tulevat tuntemaan meidät paremmin. Ne, 
jotka uskovat, että meillä on itsekkäitä motiiveja, vapautuvat käsi-
tyksistään, ja ne veljemme ja sisaremme maailmassa, jotka halajavat 
totuutta ja haluavat tietää, mitä Herra heiltä haluaa, tuntevat piston 
sydämessään ja ottavat vastaan evankeliumin. Siion nousee ja loistaa 
ja siitä tulee koko maapallon ylpeys, sillä Herra, Israelin Jumala, on 
niin säätänyt.23 (Katso ehdotus 4 alla.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Presidentti Smith profetoi, että Herramme Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumia – – tullaan kuulemaan kaikkialla maailmassa (ks. 
s. 157). Millainen teknologia auttaa tekemään sen mahdolli-
seksi? Millä muilla tavoin uusi teknologia tai tieteen edistys-
askeleet edesauttavat Herran työtä?

 2. Kun luet ensimmäistä osiota opetuksista (s. 158–159), ajat-
tele nykyistä kirkon tehtävääsi. Kuinka tehtäväsi hoitaminen 
mahdollistaa osallistumisesi Herran työn edistämiseen? Kuinka 
ponnistuksesi kotiopettajana tai kotikäyntiopettajana vaikut-
tavat tähän työhön? Millä tavoin me kaikki voimme osallistua 
siihen omien virallisten tehtäviemme lisäksi?

 3. Sivuilla 160–163 presidentti Smith todistaa, että Herra ohjaa 
kirkkonsa työtä. Mitkä omat kokemuksesi ovat osoittaneet 
sinulle, että se on totta? Kuinka evankeliumin opettaminen 
ja sen mukaan eläminen kodeissamme osoittaa uskoamme 
Herran työhön?

 4. Etsi sivuilta 157 ja 163–164 asioita, joita presidentti Smithin 
mukaan Herra tekee valmistaakseen tietä evankeliuminsa saar-
naamiselle. Mitä todisteita näet siitä, että näitä asioita on tapah-
tunut tai tapahtuu maailmassa tänä aikana?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Dan. 2:44–45; Joel 
2:27–3:1; Moosia 27:13; OL 64:33–34; 65:1–6; 107:99–100; Moos. 1:39
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Opetusvihje: ”Voi olla – – hetkiä, jolloin et tiedä vastausta johonkin 
kysymykseen. Jos näin tapahtuu, sano yksinkertaisesti, ettet tiedä. 
Voit sanoa, että yrität etsiä vastauksen. Tai voit pyytää oppijoita etsi-
mään vastauksen ja antaa heille jollakin toisella oppitunnilla aikaa 
tehdä selkoa siitä, mitä he ovat saaneet selville.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, s. 64.)
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”myöhempien aikojen pyhät, kunnioittakaa lepopäivää ja 
pitäkää se pyhänä, niin se tuo teille suurta iloa.”
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Anna uhriksi  
sakramenttisi minun 

pyhänä päivänäni

Lepopäivän pyhittäminen ja  
sakramentin nauttiminen kelvollisesti 
tuovat meille lisää hengellistä voimaa.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Lapsena George Albert Smith oppi lepopäivän kunnioittamisen 
tärkeyden. Usein sunnuntaisin joukko naapuruston poikia tuli 
hänen kotiinsa pyhäkoulun jälkeen kutsumaan häntä pelaamaan 
palloa. ”Olin niiden poikien kaltainen”, hän sanoi. ”Ajattelin, että 
olisi todella hauskaa pelata palloa ja muita pelejä. Mutta minulla 
oli suurenmoinen äiti. Hän ei sanonut: ’Et saa tehdä niin’, vaan hän 
sanoi: ’Poika, olet onnellisempi, jos et tee niin.’ – – Haluan sanoa 
teille, että olen kiitollinen senkaltaisesta koulutuksesta kotona.” 1 
Presidentti Smithin äidin opetusten vaikutus voidaan nähdä siinä, 
miten presidentti Smith muistutti toistuvasti pyhiä siitä, että lepo-
päivän pyhittäminen tuo suuria siunauksia.

Johtavana auktoriteettina George Albert Smithillä oli tilaisuus osal-
listua kirkon sunnuntaikokouksiin monilla paikkakunnilla. Kun hän 
havainnoi sitä, miten pyhät palvelivat yhdessä lepopäivänä Juma-
laa, hän oli mielissään heidän kunnioittavasta suhtautumisestaan 
sakramenttiin: ”Tunnen, että ymmärrys Herran aterian sakramentin 
pyhyydestä on tärkeä kirkon jäsenille. – – Riemuitsen huomatessani, 
että veljemme ja sisaremme tulevat kappeliin ja nauttivat nämä ver-
tauskuvat – – kelvollisesti.” 2 (Katso ehdotus 1 sivulla 175.)
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George Albert Smithin opetuksia

Jumalan käsky, että pyhitämme lepopäivän, 
ei ole taakka vaan siunaus.

[Herra] on opettanut meille, että meidän täytyy toimia lepopäivän 
mukaisesti pitääksemme sen pyhänä. Hän on erottanut yhden päi-
vän seitsemästä omaksi päiväkseen, ja kun mietimme kaikkia siu-
nauksia, joita Hän on antanut meille muina päivinä, minusta tuntuisi, 
että meidän pitäisi kokea iloa tehdessämme sitä, mitä Hän pyytää 
meitä tekemään pyhänä päivänään, ja uskon, että ellemme me tee 
niin, me emme löydä onnea. – – Hän haluaa meidän olevan onnelli-
sia, ja Hän on kertonut meille, kuinka voimme ansaita tuon onnen.3

Meidän tulee miettiä [Herran] päivän tarkoitusta ja saada osamme 
jumalanpalveluksen vaikutuksesta. Mitä maailmassa saataisiinkaan 
aikaan, jos kaikki taivaallisen Isämme lapset – ja me kaikki olemme 
Hänen lapsiaan – kunnioittaisivat Hänen toivomustaan, että lepo-
päivän tulee olla hartaudenharjoituksen päivä. Ei ole mitään keinoa 
arvioida, mikä hyödyllinen muutos saataisiin aikaan paitsi omassa 
kansakunnassamme niin kaikissa maailman kansakunnissa, jos me 
kunnioittaisimme lepopäivää ja pitäisimme sen pyhänä.4

Lepopäivästä on tullut pelipäivä – – päivä, jonka tuhannet ovat 
varanneet rikkoakseen käskyä, jonka Jumala antoi kauan, kauan 
sitten, ja olen taipuvainen uskomaan, että suuri osa murheesta ja 
ahdingosta, joka vaivaa ja tulee vaivaamaan ihmiskuntaa, on joh-
dettavissa siihen, että he ovat laiminlyöneet Hänen kehotuksensa 
pyhittää lepopäivä.5 (Katso ehdotus 2 sivulla 175.)

Yhden ensimmäisistä saarnoista, jotka tässä [Suolajärven] laak-
sossa saarnattiin, piti presidentti Brigham Young, ja hän kehotti 
kansaa kunnioittamaan lepopäivää ja pitämään sen pyhänä, ja oli-
vatpa heidän olosuhteensa kuinka vaikeat tahansa, heidän ei pitänyt 
lähteä ulos tekemään fyysistä työtä lepopäivänä. – – Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on kannustanut jäse-
niään muistamaan lepopäivän ja pyhittämään sen, koska taivaalli-
selle Isällemme on mieluisaa, että me teemme niin.6

Opettakaamme näitä [kirkon] poikia ja tyttöjä tekemään vart-
tuessaan sitä, mitä Herra haluaisi heidän tekevän lepopäivänä, niin 
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heillä voi olla yllättävä vaikutus niissä yhteisöissä, joissa he asuvat. 
Ellei maailma tee parannusta ajattelemattomuudestaan ja välinpitä-
mättömyydestään, ellemme me myöhempien aikojen pyhät monessa 
tapauksessa tee parannusta välinpitämättömästä asennoitumises-
tamme taivaallisen Isämme pyhää päivää kohtaan, emme saa osak-
semme kaikkea sitä iloa ja onnea, josta haluamme nauttia täällä, 
eikä se ole meidän iankaikkisuudessa.7

Jotkut ihmiset näyttävät ajattelevan, että jos he ovat osallistuneet 
uskonnollisiin kokouksiin tai suorittaneet jonkin osan heiltä vaaditusta 
jumalanpalveluksesta sunnuntaina, niin heillä on sitten vapaus tavoi-
tella nautintoja ja osallistua toimintoihin, jotka eivät ole lepopäivän 
hengen mukaisia, ja silti edelleen nauttia Isämme suosiosta. Sanon 
teille, että jos kirkon jäsenet, jotka tietävät asian paremmin, häpäisevät 
jatkuvasti lepopäivän tavoitellessaan maailmallisia iloja, he menettävät 
uskonsa, ja taivaallisen Isämme Henki vetäytyy heidän luotaan.8

Lepopäivän rikkominen ei ole merkityksetön asia. Haluan sanoa, 
että kun rikotte lepopäivää, se on joka kerta teidän menetyksenne. 
Te menetätte enemmän kuin voitte saada, mitä sitten luulettekin 
kenties saavanne.9

On kiittämätöntä unohtaa, kuten muutamat meistä näyttävät teke-
vän, että se [lepopäivä] on Herran päivä. Hän on erottanut yhden 
päivän seitsemästä, ei tehdäkseen siitä taakan vaan tuodakseen iloa 
elämäämme ja tehdäkseen kodistamme paikan, jonne perhe voi 
kokoontua, jotta vanhemmat ja lapset voivat kerääntyä kotilieden 
ääreen vahvistaen rakkauttaan toisiaan kohtaan. – –

Myöhempien aikojen pyhät, kunnioittakaa lepopäivää ja pitäkää 
se pyhänä, niin se tuo teille suurta iloa, ja taivaallinen Isämme suo 
teille siunauksia, jotka koituvat kuuliaisuudesta Hänen ohjeilleen 
ja neuvoilleen.10

Kirkossa käyminen on yksi tärkeä 
osa lepopäivän pyhittämistä.

Jos teemme sitä, mitä taivaallinen Isämme haluaisi meidän teke-
vän, me menemme lepopäivänä Hänen pyhään huoneeseensa ja 
nautimme siellä sakramentin sen uhrin muistoksi, jonka ihmiskun-
nan Lunastaja antoi puolestamme.11



l u K u  1 6

170

Tämä [lepopäivä] on Herran pyhä päivä. Tämä on päivä, jonka 
Hän on erottanut, jolloin meidän tulee palvella Häntä, ja näinä 
myöhempinä aikoina Hän on antanut lisäkäskyn, että meidän tulee 
mennä rukous- ja paastohuoneeseen Hänen pyhänä päivänään ja 
tunnustaa siellä virheemme ja lausua todistuksemme toistemme 
seurassa [ks. OL 59:9–12]. – –

Tänä erinomaisena aikakautena, kun ihmiset voivat istua muka-
vasti kotona ja kuulla maailman musiikkia ja kuunnella julkisia 
puheita ja saarnoja, he jäävät oman kotilietensä ääreen ja tuntevat 
kenties, että he saavat kaiken, mitä voisivat saada, jos he lähtisivät 
paikkaan, joka on varattu jumalanpalvelukseen.

Myöhempien aikojen pyhien ei tarvitse tulla eksytetyiksi tässä 
asiassa. Kuulemamme sanan hyödyllisyyden lisäksi välttämätöntä on 
myös taivaalliselta Isältämme tuleva vaikutus, joka leviää jumalanpal-
velushuoneisiimme. Meillä on kenties kotona radiovastaanotin, mutta 
se ei hyödytä meitä hengellisesti niin paljon kuin jos menemme 
Herran pyhänä päivänä Hänen huoneeseensa, missä me saamme 
nauttia sakramentin ja missä me rukoilemme ja pyydämme taivaalli-
sen Isämme siunauksia ja saamme todistuksen totuudesta, jonka on 
tarkoitus pelastaa ihmiskunta.12 (Katso ehdotus 3 sivulla 175.)

On pyhä etuoikeus nauttia lepopäivänä sakramentti.

Luulen useimpien meistä kenties ymmärtävän, millaisen lahjan 
olemme saaneet noissa tilanteissa, kun meidän on sallittu kokoon-
tua rauhassa ja hiljaisuudessa, tulla yhteen ja nauttia Mestarin run-
nellun ruumiin ja vuodatetun veren vertauskuvat. Sen pitäisi olla 
ja oletan [sen] olevan meidän jokaisen mielessä mitä pyhin ja juh-
lallisin tilaisuus ymmärtää, että me uudistamme liittomme Hänen 
kanssaan, joka antoi henkensä, jotta me voisimme nousta kuolleista 
ja saada korotuksen. Kun me nautimme nämä vertauskuvat, olen 
varma, että me kaikki ymmärrämme, että sakramentin, jonka Hän 
asetti ennen poislähtöään, on määrä olla meille ylennykseksi ja 
innoitukseksi ja siunaukseksi kautta iankaikkisuuden.13

Sakramentti on hyvin tärkeä. Herra itse sääti, että me nautimme 
nämä vertauskuvat. On monia ihmisiä, jotka uskovat, että on tarpeen 
saada kaste ja vastaanottaa muita evankeliumin toimituksia, ja silti 
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heistä tulee välinpitämättömiä ja huolettomia Herran aterian sak-
ramentin suhteen. Taivaallinen Isämme piti sitä niin tärkeänä, että 
Hänen rakkaan Poikansa ja apostolien ja profeettojen kautta, kuten 
pyhiin kirjoituksiin on kirjoitettu, pyhiä kehotettiin nauttimaan se 
säännöllisesti. Kolme evankelistaa viittaa siihen [ks. Matt. 26:26–28; 
Mark. 14:22–24; Luuk. 22:19–20], ja huomaamme, että pyhät kirjoituk-
set opettavat sen tärkeyttä monessa kohdassa kuten Herra itse opetti 
sitä asuessaan lihassa. Taivaallinen Isämme ei anna meille käskyjä tai 
ohjeita, jotka eivät ole tärkeitä. Hän opettaa meitä ylennykseksemme, 
kasvuksemme ja kehitykseksemme, ja jos me noudatamme Hänen 
neuvojaan, ne valmistavat meitä palaamaan Hänen luokseen. – – 
Joka lepopäivä meidän odotetaan kokoontuvan yhteen ja nauttivan 
ylösnousseen Lunastajamme ruumiin ja veren vertauskuvat. – –

Löydämme tähän viitteen myös Kolmannen Nefin kirjan luvussa 
18, missä Vapahtaja opastaa tämän [Amerikan] mantereen ihmisiä 

”Sakramentin, jonka [mestari] asetti ennen poislähtöään, 
on määrä olla meille ylennykseksi ja innoitukseksi 

ja siunaukseksi kautta iankaikkisuuden.”
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– aivan kuten Hän opetti opetuslapsiaan vanhassa maailmassa – 
nauttimaan sakramentin. Se kuuluu seuraavasti:

”Ja kun väkijoukko oli syönyt ja oli kylläinen, hän sanoi ope-
tuslapsille: Katso, asetettakoon teidän joukostanne yksi, ja hänelle 
minä annan vallan murtaa leipää ja siunata sen ja antaa sitä minun 
kirkkoni väelle, kaikille niille, jotka uskovat ja jotka ottavat kasteen 
minun nimeeni.

Ja pitäkää aina huoli, että teette tämän niin kuin minä olen teh-
nyt, niin kuin minä olen murtanut leivän ja siunannut sen ja antanut 
sitä teille.”

– – Seuraava jae kuuluu näin:

”Ja tehkää tämä minun ruumiini muistoksi, jonka minä olen näyt-
tänyt teille. Ja se on todistuksena Isälle siitä, että te aina muistatte 
minut. Ja jos te aina muistatte minut, minun Henkeni on oleva tei-
dän kanssanne.” [3. Nefi 18:5–7.]

– – Sen lisäksi huomaamme, että meidän omana aikanamme 
Herra on antanut meille ilmoituksen tästä aiheesta. Opin ja liittojen 
luvussa 20 Herra antaa meille ohjeita asiasta. Tuossa ilmoituksessa 
jakeesta 75 alkaen Hän sanoo:

”On tarpeen, että kirkko kokoontuu usein yhteen nauttimaan 
leipää ja viiniä Herran Jeesuksen muistoksi;

ja vanhimman tai papin tulee siunata se; ja tällä tavalla hänen 
tulee siunata se: Hänen tulee polvistua seurakunnan kanssa ja kut-
sua Isää vakavassa rukouksessa sanoen:”

Huomatkaa kaunis rukous, joka seuraa – –:

”Oi Jumala, iankaikkinen Isä, me pyydämme sinua Poikasi Jee-
suksen Kristuksen nimessä siunaamaan ja pyhittämään tämän leivän 
kaikkien niiden sieluille, jotka sitä nauttivat, jotta he söisivät Poikasi 
ruumiin muistoksi ja todistaisivat sinulle, oi Jumala, iankaikkinen 
Isä, että he ovat halukkaita ottamaan Poikasi nimen päällensä ja 
muistamaan hänet aina ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on 
antanut heille, jotta hänen Henkensä olisi aina heidän kanssansa. 
Aamen.” [OL 20:75–77.]

Vettä koskeva rukous ja siunaus on jotensakin samankaltainen 
[ks. OL 20:78–79].
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Kuinka pyhiä, kuinka syvällisen pyhiä ovat ajatukset, jotka sak-
ramenttirukouksessa ilmaistaan. Kehotan teitä, veljeni, sakramentti-
toimitusta suorittaessamme toistamaan – – ilmoituksen kautta 
annetut sanat täsmällisesti ja tekemään sen Herran Hengen ollessa 
mukana. Kun me toistamme nuo rukoukset, meidän tulee tuntea 
lausumiemme sanojen ilmaisema merkitys.14

Pelkään toisinaan, ettei kaikissa kokouksissamme sakramenttitoi-
mituksen aikana ole niin vakava ilmapiiri kuin siellä tulisi olla. Se 
on hyvin pyhä etuoikeus. – – Niiden mielessä, jotka [nauttivat] sak-
ramentin, tulee olla velvoite, joka rukouksessa ilmaistaan.15 (Katso 
ehdotus 4 sivulla 175.)

Sakramentin kelvollinen nauttiminen 
uudistaa hengellisen voimamme.

Me nautimme fyysistä ruokaa – eli nautimme leipää ja vettä ja 
niin edelleen ravitaksemme fyysistä ruumista. On aivan yhtä vält-
tämätöntä, että me nautimme ylösnousseen Herramme ruumiin 
ja veren vertauskuvat lisätäksemme hengellistä voimaamme. On 
huomattu, että miehet ja naiset, jotka elävät vuodesta toiseen naut-
timatta Herran ateriaa, menettävät vähitellen taivaallisen Isämme 
Hengen. He menettävät sen kumppanuuden, josta heillä on ollut 
tilaisuus nauttia tuossa siunauksessa mutta jonka he ovat jättäneet 
hyödyntämättä. – –

Olen ottanut esiin pyhien kirjoitusten kohdan Ensimmäisen 
korinttilaiskirjeen 11. luvussa. Jakeesta 23 alkaen sanotaan seuraavaa:

”Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut 
teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,

kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: ’Tämä on minun ruumiini, 
joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.’

Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: ’Tämä malja on 
uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se 
minun muistokseni.’

Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis 
julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee.
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Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran 
maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan.

Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo 
tästä maljasta.

Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruu-
miista, syö ja juo itselleen tuomion.

Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita 
ja monet ovat jo nukkuneet pois.” [1. Kor. 11:23–30.]

– – Haluan kiinnittää huomionne siihen seikkaan, että on vaaral-
lista, jos teemme sen [nautimme sakramentin] arvottomasti. Ennen 
kuin nautimme tämän sakramentin, sydämemme tulee olla puh-
das. Käsiemme tulee olla tahrattomat. Meidän tulee luopua kaikesta 
vihamielisyydestä kumppaneitamme kohtaan. Meidän tulee olla 
rauhassa lähimmäistemme kanssa. Ja meidän sydämessämme tulee 
olla halu tehdä Isämme tahto ja pitää kaikki Hänen käskynsä. Jos 
teemme niin, sakramentin nauttiminen on meille siunaus ja uudistaa 
hengellisen voimamme. – –

– – Meidän tulee harkita vakavasti liittoja, jotka teemme Isämme 
kanssa. Kiinnittäkäämme tarkkaa huomiota noihin liittoihin ja 
huolehtikaamme siitä, että me syömme ja juomme kelvollisesti 
sielumme siunaukseksi ja hengellisen voimamme lisääntymiseksi. 
Nämä siunaukset ovat teitä varten, veljeni ja sisareni, jotka kuulutte 
uskon huonekuntaan. Arvostakaamme niitä ja eläkäämme niiden 
arvoisina, jotta elämämme ilmentäisi uskoamme. Älköön yksikään 
meistä olko tuomion alainen nauttimalla sakramentin arvottomasti 
ja jääkö siten vaille Isämme Hengen kumppanuutta.16

Meidän tulee nauttia se [sakramentti] nöyryydessä valmistau-
tumalla tahrattomin käsin ja puhtain sydämin ja haluamalla olla 
Isämme hyväksymiä, niin silloin me nautimme sen kelvollisina ja 
riemuitsemme siunauksesta, jonka saamme.17

Herra siunatkoon meitä ja vuodattakoon Henkeään edelleen 
päällemme. Rakastakaamme toisiamme kuten Isämme on käske-
nyt meitä tekemään. Jos voimme nauttia sakramentin kelvollisesti, 
me voimme rakastaa toisiamme siten kuin Isämme on säätänyt, 
muistaen, että Hän on sanonut meille: ”Ellette te ole yhtä, te ette 
ole minun” [OL 38:27].18 (Katso ehdotus 5 sivulla 175.)
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Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Lue viimeinen kappale sivulta 167. Jos kirkon presidentti osallis-
tuisi sakramenttikokoukseenne, millaisen vaikutelman hän mie-
lestäsi saisi? Mitä sinä henkilökohtaisesti voit tehdä osoittaaksesi 
suurempaa kunnioitusta Herraa ja sakramenttia kohtaan?

 2. Pohdi presidentti Smithin sanoja sivun 168 toisessa ja kolman-
nessa kappaleessa. Kuinka yhteiskunta yleisesti ottaen hyötyisi, 
jos useammat ihmiset kunnioittaisivat lepopäivää? Mitä sopivia 
keinoja on auttaa perhettämme ja muita näkemään lepopäivän 
pyhittäminen enemmänkin siunauksena kuin taakkana?

 3. Mitä sellaista hyötyä saamme siitä, että palvelemme Jumalaa 
yhdessä lepopäivänä, mitä emme saa vain tutkimalla evanke-
liumia kodeissamme? (Katso joitakin esimerkkejä sivulta 170; 
ks. myös OL 59:9–12.)

 4. Kun luet osion, joka alkaa sivulta 170, pohdi, mitä voit tehdä, 
jotta sakramenttitoimituksesta tulisi merkityksellisempi osa elä-
määsi. Mitä tehokkaita tapoja on auttaa lapsia valmistautumaan 
sakramenttiin ja suhtautumaan siihen kunnioittavasti?

 5. Kun luet neljää viimeistä kappaletta opetuksista (s. 174), ota 
selville, mikä presidentti Smithin mukaan tekee meistä arvollisia 
nauttimaan sakramentin kelvollisesti. Miksi arvelet sakramentin 
kelvollisen nauttimisen lisäävän hengellistä voimaamme?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Moos. 20:8–11; Jes. 
58:13–14; Matt. 18:20; 3. Nefi 18:1–12; 20:8–9; Moroni 6:5–6

Opetusvihje: ”Taitava opettaja ei ajattele: ’Mitä teen luokassa tänään?’ 
vaan kysyy: ’Mitä oppilaani tekevät luokassa tänään?’ Ei: ’Mitä ope-
tan tänään?’ Pikemminkin: ’Kuinka autan oppilaitani oivaltamaan, 
mitä heidän täytyy tietää?’” (Virginia H. Pearce julkaisussa Opetta
minen, kutsumuksista suurin, s. 61.)
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Uskon vahvistava voima

Usko on Herralta saatu lahja, jonka avulla 
vanhurskaat voivat tehdä merkittäviä asioita.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Vuonna 1919 George Albert Smith, joka oli tuolloin kahdentoista 
apostolin koorumin jäsen, kutsuttiin Euroopan lähetyskentän johta-
jaksi. Pian saapumisensa jälkeen paikallisille pyhille esittämässään 
sanomassa presidentti Smith huomautti vaikeista oloista Euroopassa, 
joka toipui yhä ensimmäisen maailmansodan tuhoista: ”Ymmärrän, 
että me elämme tärkeää aikakautta maailmanhistoriassa. Uusien, 
kireiden olojen kohdatessa kansakuntia ja levottomuuden hengen 
rehottaessa miltei kaikkialla ihmislasten keskuudessa minä sen 
vuoksi tunnen suurta vastuuta kohdatessani heidät ja mitä vilpittö-
mintä halua saada jumalallista ohjausta hoitaessani velvollisuuksiani.” 
Presidentti Smith uskoi, että huolimatta koettelevista ajoista, joita 
jäsenillä ja lähetyssaarnaajilla oli edessään, heidät palkittaisiin menes-
tyksellä: ”[Lähetyskentän] toimiston hyvien ja kyvykkäiden kumppa-
nien ja kentällä olevien uskollisten miesten ja naisten avulla odotan 
mielihyvin ja toiveikkaana rehellisten sielujen runsasta satoa.” 1

Yksi presidentti Smithin kiireellisimpiä tehtäviä lähetysjohtajana 
oli lisätä lähetyssaarnaajien lukumäärää Euroopassa. Kirkko oli 
lähettänyt sodan aikana Eurooppaan hyvin vähän lähetyssaarnaa-
jia, ja nyt ruoan puute ja muut taloudelliset ongelmat saivat aikaan 
sen, että Euroopan valtioiden viranomaiset olivat haluttomia myön-
tämään viisumeita ulkomaalaisille. Presidentti Smithin vaikeana teh-
tävänä oli taivutella noita viranomaisia päästämään lähetyssaarnaa-
jia maihinsa. Kirjeessä tyttärelleen Emilylle presidentti Smith kertoi 
tässä tarkoituksessa tekemästään matkasta Lontooseen.

”Amerikan suurlähettiläämme on ollut hyvin ystävällinen ja onnis-
tui sopimaan meille tapaamisen sir Robert Hornen, Ison-Britannian 
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”Pyhät kirjoitukset ovat täynnä osoituksia uskon voimasta – –. uskon 
avulla profeetta Elia kutsui taivaasta tulen syömään polttouhrinsa.”
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työministerin, kanssa. Kun esittäydyimme hänen toimistossaan, 
ojensimme suurlähettiläämme kirjeen sir Robertin sihteerille. Hän 
kysyi meiltä, voisimmeko lykätä asiamme esittämistä, sillä hänen 
esimiehensä oli lähdössä muutaman minuutin kuluttua Skotlantiin 
ja viipyisi kolme viikkoa. Vakuutin hänelle, että arvostaisimme suu-
resti viittä minuuttia työministerin ajasta nyt, koska emme asuneet 
Lontoossa ja asiamme oli kiireellinen. Sihteeri meni sir Robertin luo 
ja palasi pian kertoen, että sir Robert lykkäisi matkaansa ja tapaisi 
meidät sinä päivänä kello kuusitoista. Olin rukoillut sinä aamuna 
mitä hartaimmin, että meille avattaisiin tie, ja kun meidät kutsuttiin 
palaamaan, tunsin olevani mitä kiitollisin taivaalliselle Isällemme.”

Sovittuna ajankohtana presidentti Smith ja hänen toverinsa kut-
suttiin sir Robert Hornen yksityiseen toimistoon. ”Yritimme kertoa 
hänelle, mitä tarvitsimme, ja vakuutimme hänelle, että Iso-Britannia 
tarvitsi sitä, mitä me pyysimme. Lähes puolentoista tunnin ajan hän 
oli mitä kiinnostunein kuulemaan osan kirkon historiaa, uskonkä-
sityksiämme jne.

Kun olin lopettanut, hän kysyi jälleen, mitä me halusimme 
häneltä, ja kun kerroimme hänelle, että halusimme etuoikeuden 
lisätä lähetyssaarnaajiemme määrän 250:een, samaan kuin ennen 
sotaa, hän sanoi, että hänelle olisi hyvin mieluisaa antaa osastolleen 
ohjeet päästää tuo määrä maahan heti kun heitä tulisi. Tietenkin 
olimme hyvin mielissämme ja lähdimme vakuuttaen hänelle, että 
hän oli nostanut melkoisen taakan painamasta mieltämme.

Olen varma, että me saimme ystävän yhdestä Englannin vaiku-
tusvaltaisimmasta miehestä, enkä epäröisi mennä hänen luokseen 
milloin tahansa, jos tarve vaatisi.” 2

James Gunn McKay, yksi presidentti Smithin lähetyssaarnaa-
jista, joka oli läsnä tapaamisessa sir Robert Hornen kanssa, sanoi 
myöhemmin: ”Katsokaa hänen suorittamaansa suurenmoista työtä. 
[Lähetyskentällä] oli vain muutamia vanhimpia. Tiemme näytti 
olevan täynnä esteitä, ja silti hän tuli täynnä Herran innoitusta ja 
kykeni kolkuttamaan viranomaisten ovia ja saamaan heidän luot-
tamuksensa. Lopulta me saimme haluamamme etuoikeudet, että 
vanhimpia saattoi tulla ja ryhtyä työhön ja täyttää lähetystyönsä 
Jumalan asian edistämisessä ja Hänen työnsä toteuttamisessa, ja 
sillä tavoin hän vahvisti meille todistuksen, että Jumala johtaa tuota 
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työtä.” 3 Vanhin McKay luki presidentti Smithin menestyksen syyksi 
hänen ”uskonsa ja omistautumisensa ja rakkautensa kaikkia niitä 
kohtaan, joiden kanssa hän oli tekemisissä”. ”Minä tein työtä hänen 
kanssaan”, hän sanoi. ”Neuvottelin hänen kanssaan, rukoilin hänen 
kanssaan, ja tiedän, että hänen uskonsa ja uskollisuutensa ovat yhtä 
syviä kuin itse elämä.” 4 (Katso ehdotus 1 sivulla 186.)

George Albert Smithin opetuksia

Uskon voima näkyy selvästi pyhissä kirjoituksissa.

Meille ilmoitetaan, että ilman uskoa me emme voi olla Jumalan 
mielen mukaisia [ks. Hepr. 11:6]. Se on kaiken toiminnan liikkeelle 
paneva voima, ja pyhät kirjoitukset ovat täynnä osoituksia uskon 
voimasta. Uskon ansiosta Nooa kykeni rakentamaan arkin, ja kuu-
liaisuudesta Jumalan käskyille hän ja hänen huonekuntansa pelas-
tuivat, kun taas ne, joilta puuttui uskoa, hautautuivat vedenpaisu-
muksessa [ks. 1. Moos. 6:13–22; 7:1–24].

Uskon ansiosta Loot ja hänen perheensä jäsenet säästyivät, kun 
tuli taivaasta tuhosi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja hävitti asuk-
kaat, joilla ei ollut uskoa [ks. 1. Moos. 19:12–25].5

Uskon avulla Mooses johti israelilaiset pois orjuudesta, niin että 
he kulkivat Kaislameren poikki kuivaa maata myöten, kun taas 
heitä takaa ajavat egyptiläisjoukot hukkuivat yrittäessään tehdä niin. 
Väenpaljoutta ruokittiin taivaasta tulleella leivällä. Kun Mooses iski 
Horebissa kalliota, siitä alkoi juosta vettä sammuttamaan heidän 
janonsa, ja heidän kulkiessaan autiomaan halki heidät johdatettiin 
luvattuun maahan. [Ks. 2. Moos. 14:21–31; 16:14–15; 17:5–6.] 6

Kun Daniel rukoili edelleen avoimesti Israelin Jumalaa vastoin 
määräystä, jonka hänen vihollisensa olivat tarkoituksella valmistel-
leet tuhotakseen hänet, hänet heitettiin leijonien luolaan ja jätettiin 
sinne koko yöksi. Hän tiesi, että hänen taivaallinen Isänsä voisi 
säästää hänet, eikä hänen luottamuksensa horjunut. Seuraavana 
aamuna kuningas meni aikaisin luolalle ja löysi Danielin elossa. 
Hänen uskonsa oli tehnyt villieläimistä vaarattomia ja sai kuninkaan 
kiintymään häneen. [Ks. Dan. 6:4–28.]

Kolme heprealaista, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego, jotka kieltäytyivät 
kumartamasta Nebukadnessarin pystyttämää kultaista kuvapatsasta, 
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heitettiin tuliseen uuniin, joka oli kuumennettu seitsemän kertaa kuu-
memmaksi kuin tavallisesti. He luottivat elävään Jumalaan, ja heidän 
uskonsa palkittiin niin, että heidän henkensä säästyi. [Ks. Dan. 3:8–28.]

Uskon avulla profeetta Elia kutsui taivaasta tulen syömään poltto-
uhrinsa, ja kuningas ja kansa vakuuttuivat siitä, että Israelin Jumala 
on Jumala ja että Baal ei ole [ks. 1. Kun. 18:36–40].

Uskon ansiosta Jeredin veli ja hänen seuraajansa säilyttivät isiensä 
kielen kielten sekoituttua Babylonin tornilla, ja heidät tuotiin tänne 
läntiselle pallonpuoliskolle [ks. Et. 1:33–43]. – – Samankaltaisen 
uskon ansiosta Lehi saattoi tuoda perheensä meren yli ja juurruttaa 
heidät tähän maahan, joka on kaikkia muita maita oivallisempi.

Uskon ansiosta Jeesuksen opetuslapset kykenivät kestämään vai-
non, joka kohdistui heihin, ja juutalaisten vastustuksesta huolimatta 
vakiinnuttamaan evankeliumin, jonka Vapahtaja oli heille antanut.7

”uskon avulla mooses johti israelilaiset pois orjuudesta, niin että 
he kulkivat Kaislameren poikki kuivaa maata myöten.”
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Uskon ansiosta maailman Lunastaja ja ne, jotka olivat Hänen kans-
saan, tekivät kaikki ihmeteot. Aikojen alusta tähän asti Jumalan voima 
on ollut niillä, joilla on uskoa.8 (Ks. ehdotus 2 sivulla 186.)

Uskon voima näkyy selvästi vanhurskaiden 
pyhien elämässä tällä taloudenhoitokaudella.

Tällä myöhemmällä taloudenhoitokaudella poikaprofeetta 
[ Joseph Smith] ehdottoman uskonsa ansiosta meni metsään ja pol-
vistui rukoilemaan ja sai ensimmäisen suuren taivaallisen ilmestyk-
sensä, jossa jumaluuden olemus tehtiin jälleen tiettäväksi ihmiskun-
nalle. Uskon ansiosta hän kykeni menemään Kumorankukkulalle ja 
saamaan enkelin käsistä nuo pyhät aikakirjat, jotka hän myöhemmin 
käänsi Jumalan lahjan ja voiman avulla. Uskon ansiosta hän joh-
datti kansansa Kirtlandista Missourin maahan ja takaisin Illinoisiin, 
ja vaikka heitä jatkuvasti ryöstettiin ja ajettiin kodeistaan, heidän 
sydämeensä kylvetty usko pysyi heissä ja he tiesivät, että Jumala 
muisti heidät. Uskon ansiosta perustettiin mahtava Nauvoon kau-
punki profeetta Joseph Smithin johdolla, ja uskon ansiosta hän sai 
loistavat totuudet, jotka sisältyvät Oppiin ja liittoihin.

Uskon ansiosta Brigham Young johdatti kansan tähän läntiseen 
maahan [Suolajärven laaksoon], ja kun hän saapui vuoren harjalle 
ja katseli laaksoon, Jumala antoi hänelle todistuksen, että tämä oli 
paikka, jonne Israel tuli perustaa. – – Uskon avulla ihmiset heikkou-
dessaan ja köyhyydessään laskivat tämän suuren temppelin [Suola-
järven temppelin] kulmakiven luottaen siihen, että Jumala valmis-
taisi tien ja tarjoaisi keinot, joilla rakennus voitaisiin saada valmiiksi. 
Uskon ansiosta kansa sai kokea taivaallisen Isämme armon, kun 
he näkivät ahdingossaan heinäsirkkojen syövän satonsa eikä heillä 
ollut mitään keinoa estää sitä, mutta sallimuksessaan Jumala vastasi 
heidän rukouksiinsa, ja he saivat siitä todisteen lokkien tullessa sääs-
tämään heidän satonsa ja pelastamaan heidät nälkäkuolemalta. – –

– – Uskon ansiosta miehet, jotka ovat olleet tämän työn johdossa, 
ovat saaneet kerta toisensa jälkeen innoitusta antaakseen ohjeita, 
joita olemme tarvinneet. Uskon ansiosta meitä ylentävät – – ne, 
jotka palvelevat Herran nimessä, ja Puolustaja nopeuttaa heidän 
ymmärrystään tuoden menneet heidän muistiinsa ja näyttäen heille 
tulevia todistaen näin ilmoituksen hengestä.9



183

l u K u  1 7

Uskon ansiosta Israelin vanhimmat ovat lähteneet matkaan jät-
täen kotinsa ja rakkaansa ja kestäen maailman moitetta. He ovat 
lähteneet todistamaan siitä, että Jumala elää ja että Jeesus on Kristus 
ja että Joseph Smith oli Herran profeetta. Uskon ansiosta sairaanne 
ovat parantuneet, kuolleenne ovat heränneet eloon. Jos olisi aika-
kirjoja tämän kansan keskuudessa tapahtuneista ihmeistä – –, se 
olisi todiste uskon ansiosta saatavasta Jumalan voimasta, joka on 
verratonta mihin maailmanaikaan hyvänsä.

Juuri tämä periaate, veljeni ja sisareni, suuntaa meidät kohti tai-
vasta, antaa meille toivoa elämän taistelussa. Kun hämmennymme 
ja huomaamme edessämme esteitä, joita emme tunne voivamme 
voittaa, niin uskossa maailman Lunastajaan me voimme kääntyä 
Hänen puoleensa ja tietää, että rukouksiimme vastataan omaksi 
parhaaksemme.10 (Katso ehdotus 3 sivulla 186.)

Usein on esitetty kysymys: Onko mahdollista, että pojat ja 
tytöt, nuoret miehet ja naiset, jotka on kasvatettu tässä kirkon 

”uskon ansiosta brigham young johdatti kansan [Suolajärven laaksoon].”
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sukupolvessa, olisivat halukkaita kärsimään niitä vaikeuksia, puut-
teita ja koettelemuksia, joita heidän isänsä ja äitinsä kestivät evan-
keliumin tähden? Jättäisivätkö he uskontonsa vuoksi kotinsa muka-
vuudet asuttaakseen uuden maan?

Sanon teille, että jos heidän sydämeensä on kylvetty tieto tämän 
työn jumalallisuudesta sellaisena kuin me tunnemme sen, jos he 
ovat saaneet uskon, koska me olemme pitäneet Herran käskyt, jos 
heitä on opetettu tietämään, että Jeesus on Kristus ja että Joseph 
Smith oli Herran profeetta, niin sanon teille: Kyllä! He tekisivät niin 
kuin heidän isänsä ja äitinsä ovat tehneet ottaakseen paikkansa 
myöhempien aikojen Israelin riveissä.

Jos se tarkoittaisi puutetta, jos se tarkoittaisi sairautta ja ahdin-
koa tai jopa karkotusta kotoa, on satoja ja tuhansia poikiamme ja 
tyttäriämme, jotka – tietäen, että tämä on Kristuksen evankeliumi 
– sinetöisivät tarvittaessa todistuksensa hengellään.11 (Ks. ehdotus 
2 sivulla 186.)

Herra avaa meille tien voidaksemme tehdä sen, mitä 
Hän pyytää meiltä, jos me osoitamme uskoa.

Muistan kerran, kun tunsin innoitusta sanoa eräälle lähetyssaar-
naajalle, joka oli menossa tiettyyn kaupunkiin, missä meidän ei 
sallittu pitää katukokouksia:

”Muista antaa Herralle mahdollisuus. Aiot pyytää palvelusta. Anna 
Herralle mahdollisuus. Pyydä Häntä avaamaan tie.”

Nuorukainen meni siihen kaupunkiin, meni pormestarin toi-
mistoon ja kysyi, saisiko hän tavata pormestarin. Hän aikoi kysyä, 
muuttaisivatko he sääntöä.

Kun hän meni sinne, hän sai tietää, että pormestari oli poissa 
kaupungista. Nuorukainen tuli ulos toimistosta, katseli käytävää ja 
näki käytävän päässä olevassa ovessa tekstin: ”Poliisipäällikön toi-
misto”. Hän epäröi hetken, ja jokin sanoi hänelle: ”Anna Herralle 
mahdollisuus.” Hän käveli poliisipäällikön toimistoon ja kertoi tälle, 
miksi oli tullut. Kun hän lopetti, poliisipäällikkö sanoi:

”No, minkä kadunkulman haluaisit?”
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Hän vastasi: ”En tunne tätä kaupunkia niin hyvin kuin te. En pyy-
täisi kulmaa, joka olisi sopimaton tai jossa tukkisimme liikenteen. 
Lähtisittekö kanssani valitsemaan kadunkulman?”

Ajatelkaa nyt, että lähetyssaarnaaja pyytää poliisipäällikköä valit-
semaan kulman, jossa saarnata evankeliumia!

Poliisipäällikkö sanoi:

”Tietenkin lähden kanssasi.”

Neljännestunnin kuluttua lähetyssaarnaajilla oli lupa saarnata Jee-
suksen Kristuksen evankeliumia yhdessä parhaista kadunkulmista 
kaupungissa, jonka kaduilla sitä oli saarnattu viimeksi ennen sotaa 
[ensimmäistä maailmansotaa]. – –

Herralla on keino toteuttaa sellaista, mihin me emme kykene, 
eikä Hän koskaan pyydä meitä tekemään mitään, mitä Hän ei tee 
mahdolliseksi. Niin Hän sanoi meille Nefin välityksellä. Hän ei vaadi 
mitään valmistamatta keinoa.

”Ja tapahtui, että minä, Nefi, sanoin isälleni: Minä menen ja teen 
sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna 
ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa 
sitä, mitä hän käskee heidän tehdä” [1. Nefi 3:7].

Jos Herra pyytää tai odottaa, että teette jotakin, ettekä tiedä tar-
kalleen, kuinka edetä, tehkää parhaanne. Edetkää suuntaan, johon 
teidän pitäisi edetä, luottakaa Herraan ja antakaa Hänelle mahdol-
lisuus, niin Hän ei koskaan petä teitä.12

Miten ihana asia onkaan tietää, että me voimme halutessamme 
pitää kiinni taivaallisen Isämme kädestä ja olla Hänen ohjaukses-
saan. Yhdelläkään toisella kansalla maailmassa ei ole sitä varmuutta, 
joka tällä ihmisryhmällä on.13 (Katso ehdotus 4 sivulla 186.)

Jumala lahjoittaa uskon vanhurskaille.

Uskomme ehtona on se, että elämme vanhurskaasti. Me emme 
voi elää väärin ja saada sellaista uskoa kuin meidän pitäisi, mutta jos 
me pidämme Herran käskyt, meillä voi olla uskoa, ja se vahvistuu 
ja lisääntyy vanhurskautemme lisääntymisen myötä.14
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Jos joltakulta meistä puuttuu uskoa tähän työhön, se johtuu siitä, 
ettemme ole pitäneet Jumalan käskyjä. Jos on joku, joka ei tiedä, 
että tämä on Isämme työtä, se johtuu siitä, ettei hän ole tehnyt 
velvollisuuttaan. Tiedän yhtä hyvin kuin elän, että tämä on Herran 
työtä, ja tuo tieto on seurausta Hänen käskyjensä pitämisestä.15

Me tiedämme, että usko on lahja Jumalalta. Se on vanhurskaan 
elämän hedelmä. Emme saa sitä käskemällä, vaan se on tulos siitä, 
että teemme taivaallisen Isämme tahdon. Jos meiltä puuttuu uskoa, 
tutkikaamme itseämme nähdäksemme, olemmeko pitäneet Hänen 
käskynsä, ja tehkäämme viipymättä parannus, jos emme ole. – – 
Herra lisätköön uskoamme, ja eläkäämme me sen arvoisina.16

Toivon, että ne, jotka ovat saaneet tämän suurenmoisen uskon 
lahjan, elävät niin, että säilyttävät sen.17 (Katso ehdotus 5 sivulla 187.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Etsi todisteita George Albert Smithin uskosta kertomuksesta, 
joka on sivuilla 177–179. Yksi presidentti Smithin lähetyssaar-
naajista sanoi, että hänen saavutuksensa ”vahvisti meille todis-
tuksen, että Jumala johtaa tuota työtä” (s. 179–180). Kuinka 
muiden – kuten jonkun perheenjäsenen tai läheisen ystävän 
– usko on vaikuttanut sinuun?

 2. Käy läpi esimerkit uskosta sivuilta 180–184. Mitkä muut esimer-
kit uskosta ovat erityisen merkityksellisiä sinulle? Kuinka voisit 
käyttää näitä esimerkkejä auttaaksesi jotakuta, joka osoittaa 
uskoa mutta ei ole vielä saanut haluamiaan siunauksia?

 3. Kuinka uskosi on antanut sinulle ”toivoa elämän taistelussa”? 
Kuinka usko voi auttaa meitä voittamaan pelon tai muita 
”esteitä, joita emme tunne voivamme voittaa” (s. 183)?

 4. Lue kertomus, joka alkaa sivulta 184, ja vertaa sitä kertomuk-
seen osiossa ”George Albert Smithin elämänvaiheita”. Mitä näi-
den kaltaisia kokemuksia sinulla itselläsi on ollut? Mitä mieles-
täsi tarkoittaa se, että antaa Herralle mahdollisuuden? 
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 5. Presidentti Smith opetti, että usko on Jumalan lahja, jota me 
emme saa käskemällä (ks. s. 186). Kuinka tämä periaate vaikut-
taa siihen, miten yrität lisätä uskoasi ja innoittaa uskoa muissa? 
Mitä erityisiä asioita me voimme tehdä säilyttääksemme uskon 
lahjan? (Ks.Alma 32:35–43.)  

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Hepr. 11:1–11, 17–34; 
Jaak. 2:17–24; Alma 32:26–43; Et. 12:6–22; Moroni 7:27–39; OL 136:42

Opetusvihje: ”Auttaaksesi oppijoita olemaan valmiita vastaamaan 
kysymyksiin voit ennen jonkin kohdan lukemista tai jotakin esitystä 
kertoa, että pyydät heitä sen jälkeen vastaamaan kysymyksiin – –. 
Voit sanoa esimerkiksi: ’Kuunnelkaa, kun luen tämän kohdan, niin 
että voitte kertoa, mikä siinä eniten kiinnostaa teitä.’ Tai: ’Kun tämä 
pyhien kirjoitusten kohta luetaan, katsokaa, ymmärrättekö, mitä Herra 
sanoo meille uskosta.’” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 69.)

Viitteet
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”Jos me noudatamme ohjeita ja neuvoja, jotka herra on 
antanut, polkumme tulee olemaan onnen polku.”
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Pysykää Herran 
puolella rajalinjaa

Herra on antanut meille käskyjä, jotta me 
voimme vastustaa pahaa ja löytää onnea.

George Albert Smithin elämänvaiheita

George Albert Smithin isoisä George A. Smith palveli monta 
vuotta kahdentoista apostolin koorumissa ja Brigham Youngin 
neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa. George Albert 
Smith toisti usein neuvon, joka hänen isoisällään oli tapana antaa 
perheelleen: ”Herran alueen ja Perkeleen alueen välillä on rajalinja, 
selvästi vedetty. Jos te pysytte Herran puolella tätä linjaa, te tulette 
olemaan Hänen vaikutuksensa alaisuudessa eikä teillä ole lainkaan 
halua tehdä väärin; mutta jos te ylitätte viivan paholaisen puolelle 
edes tuumankaan verran, te olette kiusaajan vallassa, ja jos hän 
onnistuu, te ette pysty ajattelemaan tai edes järkeilemään kunnolla, 
koska te olette menettäneet Herran Hengen.”

George Albert Smith sanoi, että hän käytti tätä neuvoa kautta elä-
mänsä ohjaamaan valintojaan: ”Kun olen tuntenut houkutusta tehdä 
jonkin tietyn asian, olen kysynyt itseltäni: ’Kummalla puolen rajalinjaa 
olen?’ Jos päätin olla turvallisella puolella, Herran puolella, tein oikein 
joka kerta. Kun siis kiusaus tulee, ajatelkaa rukoillen ongelmaanne, 
niin Herran vaikutus auttaa teitä päättämään viisaasti. Meille on tur-
vaa vain Herran puolella rajalinjaa.” 1 (Katso ehdotus 1 sivulla 197.)

George Albert Smithin opetuksia

Pysyminen Herran puolella rajalinjaa vaatii 
tarkkaa kuuliaisuutta käskyille.

Kaikki turva, kaikki vanhurskaus, kaikki onni on Herran puolella 
rajalinjaa. Jos pidätte Jumalan käskyt pyhittämällä lepopäivän, olette 
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Herran puolella rajalinjaa. Jos pidätte omat rukouksenne ja perhe-
rukouksenne, olette Herran puolella rajalinjaa. Jos olette kiitollisia 
ruoasta ja ilmaisette tuon kiitollisuuden Jumalalle, olette Herran 
puolella rajalinjaa. Jos rakastatte lähimmäistänne niin kuin itseänne, 
olette Herran puolella rajalinjaa. Jos olette rehellisiä kanssakäymi-
sissänne lähimmäistenne kanssa, olette Herran puolella rajalinjaa. 
Jos noudatatte viisauden sanaa, olette Herran puolella rajalinjaa. Ja 
saattaisin käydä näin läpi kymmenen käskyä ja muut käskyt, jotka 
Jumala on antanut oppaaksemme, ja sanoa jälleen, että kaikki, mikä 
rikastaa elämäämme ja tekee meidät onnellisiksi ja valmistaa meitä 
iankaikkiseen iloon, on Herran puolella rajalinjaa. Vian etsiminen 
asioista, jotka Jumala on antanut meille oppaaksemme, ei ole Her-
ran puolella rajalinjaa.2 (Katso ehdotus 2 sivulla 197.)

[Herra on sanonut]: ”Minä, Herra, en voi suvaita syntiä vähäisim-
mässäkään määrin” – ei vähäisimmässäkään määrin [OL 1:31]. Miksi? 
Koska Hän tietää, että jos me teemme syntiä, me menetämme siu-
nauksen, josta nauttisimme, jos emme hylkäisi polkua, joka johtaa 
tuohon siunaukseen.3

Aina silloin tällöin kuulemme jonkun sanovan: ”Voi, en olisi niin 
pikkutarkka. Herra ei ole kovin ankara meille, jos me vain pidämme 
käskyt osittain.” Se, joka puhuu tällä tavoin, on jo paholaisen puolella 
rajalinjaa, ettekä te halua kuunnella häntä, koska jos teette niin, tei-
dät voidaan johtaa harhaan. Kukaan, jolla on Herran Henki, ei puhu 
sillä tavoin. Herra itse on sanonut, että meidän täytyy pitää Hänen 
käskynsä: ”On olemassa laki – peruuttamattomasti säädetty taivaassa 
ennen tämän maailman perustamista – johon kaikki siunaukset 
perustuvat” (OL 130:20). Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on ole-
massa opettaakseen meille, kuinka voimme ansaita tuon siunauksen.4

Rakastava Isämme taivaassa antaa meille käskyjä 
auttaakseen meitä löytämään onnea.

Hyvyydessään Herra – nähdessään lastensa asenteen ja tietäes-
sään, että he tarvitsisivat opastusta – antoi meille kymmenen käskyä 
ja muita käskyjä, joita on annettu aika ajoin, auttaakseen meitä löy-
tämään onnea. Näette ihmisten ryntäävän sinne tänne maailmassa 
etsien onnea mutta löytämättä sitä. Kunpa he vain pysähtyisivät 
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riittävän pitkäksi aikaa ottamaan vastaan Herran neuvot, niin onni 
seuraisi, sillä he eivät löydä sitä millään muulla tavalla.5

Kun olin lapsi, ymmärsin tai luulin ymmärtäväni, että Herran käs-
kyt olivat Hänen lakejaan ja sääntöjään minun ohjauksekseni. Luulin 
ymmärtäväni, että jos ei ole kuuliainen noille käskyille, seuraisi ran-
gaistus, ja oletan, että minusta lapsena ehkä tuntui siltä, että Herra 
oli järjestänyt ja säätänyt asiat tässä maailmassa niin, että minun 
on toteltava tiettyjä lakeja tai seuraisi nopea rangaistus. Mutta kun 
tulin vanhemmaksi, opin asian toisesta näkökulmasta, ja nyt minulle 
niin sanotut Herran lait, neuvot, jotka sisältyvät pyhiin kirjoituksiin, 
Herran ilmoitukset meille tänä päivänä ja maailmanaikana, ovat 
kuin suloista taivaallisen Isämme äänen musiikkia Hänen armos-
saan meitä kohtaan. Ne ovat vain rakastavan vanhemman ohjeita 
ja neuvoja, vanhemman, joka on enemmän huolissaan hyvinvoin-
nistamme kuin maanpäälliset vanhemmat osaavat olla, ja niinpä se, 

”herran ilmoitukset meille tänä päivänä ja maailmanaikana 
ovat kuin suloista taivaallisen isämme äänen 
musiikkia hänen armossaan meitä kohtaan.”
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mikä aikoinaan näytti minusta kantavan lain ankaraa nimeä, on nyt 
kaikkitietävän taivaallisen Isän rakastava ja lempeä neuvo. Ja siksi 
sanonkin, ettei minun ole vaikea uskoa, että minun on parasta pitää 
Jumalan käskyt.6

Kaikki onni, mitä minä ja läheiseni olemme kokeneet, on ollut 
seurausta siitä, että olemme yrittäneet pitää Jumalan käskyt ja elää 
kelvollisina saadaksemme siunaukset, jotka Hän on luvannut niille, 
jotka kunnioittavat Häntä ja pitävät Hänen käskynsä.7

Jos me noudatamme ohjeita ja neuvoja, jotka Herra on antanut, 
polkumme tulee olemaan onnen polku. Se tulee olemaan polku, 
joka ei kenties ole aina helppo ja mukava, mutta lopulta se päät-
tyy taivaallisen Isämme luo, ja meidän osanamme tulee olemaan 
kirkkaus, kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä.8 (Katso ehdotus 
3 sivulla 197.)

Vastustaja yrittää johtaa meitä harhaan 
vilpillään ja oveluudellaan.

Maailmassa on nykyään kaksi vaikutusta, ja ne ovat olleet alusta 
asti. Toinen vaikutus rakentaa, edistää onnea ja vahvistaa luonnetta. 
Toinen vaikutus tuhoaa, muuttaa ihmisiä pahoiksi, repii ja lannistaa. 
Me kaikki olemme alttiina kummallekin. Toinen tulee taivaalliselta 
Isältämme ja toinen tulee pahuuden lähteestä, joka on ollut maail-
massa alusta asti pyrkien tuhoamaan ihmiskunnan.9

Meitä kaikkia houkutellaan. Kukaan ei ole vapaa kiusauksesta. 
Vastustaja käyttää kaikkia mahdollisia keinoja pettääkseen meitä. 
Hän yritti tehdä niin maailman Vapahtajalle mutta ei onnistunut. 
Hän on yrittänyt sitä monien muiden kohdalla, joilla on ollut juma-
lallinen valtuus, ja joskus hän löytää heikon kohdan ja ihminen 
menettää sen, mikä olisi saattanut olla suuri siunaus, jos hän olisi 
ollut uskollinen.10

Eräs mies sanoi kerran minulle – tai huomautti paikassa, jossa 
satuin olemaan: ”Nämä ihmiset täällä näyttävät ajattelevan, että olen 
täynnä pahuutta mutta minä en ole.” Ja minä sanoin hänelle: ”Vel-
jeni, oletko ikinä tuntenut ketään, joka on täynnä pahuutta ja tietää 
sen?” Se on yksi paholaisen juonista: saada teidät valtaansa ja estää 
teitä tietämästä sitä. Ja se on yksi vaikeuksistamme.11
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Profeetta Nefi näki satoja vuosia sitten, mitä tapahtuisi – että 
ihmiset riitelisivät toistensa kanssa ja kieltäisivät Pyhän Hengen 
voiman ja Israelin Pyhän ja opettaisivat oppina ihmiskäskyjä. Maa-
ilmassa on nykyään vaikutus, joka yrittää saada ihmiset uskomaan, 
että he voivat omalla älykkyydellään ja omalla voimallaan saada 
iankaikkisen elämän. Saanen – – lukea Nefin kirjasta:

”Ja on myös monia, jotka sanovat: Syökää, juokaa ja olkaa iloi-
sia, mutta pelätkää silti Jumalaa – hän hyväksyy pienen synnin 
tekemisen.”

Haluan teidän panevan merkille tuon: ”Hän hyväksyy pienen 
synnin tekemisen.” Tuo viekas vastustaja, joka tietää, että jos hän 
vain saisi miehen tai naisen tekemään vähän väärin, he olisivat sen 
verran hänen alueellaan, sen verran he olisivat hänen vallassaan.

”Pelätkää silti Jumalaa – hän hyväksyy pienen synnin tekemisen; 
niin, valehdelkaa vähäsen, käyttäkää toista hyväksenne hänen sano-
jensa tähden, kaivakaa kuoppa lähimmäisellenne; ei tässä ole mitään 
pahaa; ja tehkää kaikkea tätä, sillä huomenna me kuolemme; ja jos 
olemmekin syyllisiä, Jumala antaa meille muutaman raipaniskun, 
ja lopulta meidät pelastetaan Jumalan valtakuntaan” [2. Nefi 28:8].

Eikö se, mitä tähän on kirjoitettu, ole selvästikin juuri sitä, mitä 
paholainen sanoo ihmislapsille tänään? Tehkää vähän syntiä, ei siitä 
ole mitään vahinkoa. Valehdelkaa vähän, ei siitä ole mitään erityistä 
haittaa. Herra antaa sen anteeksi, ja teitä lyödään muutamalla rai-
paniskulla ja lopulta teidät pelastetaan Jumalan valtakuntaan. Niin 
hän sanoo miehelle tai naiselle, jolle on opetettu viisauden sana, 
kun hän sanoo: Juo vähän teetä, ei siitä ole sinulle haittaa. Polta 
vähän tupakkaa, ei sillä ole mitään merkitystä. Ei pienestä määrästä 
alkoholia ole mitään vahinkoa. Nämä ovat pieniä asioita. Hän tekee 
aina sen vähän kerrassaan, ei kaikkea kerralla. Sen minä haluaisin 
meidän muistavan. – – Juuri nämä vähäpätöiset salakavalat kuiskauk-
set pettävät ihmiskunnan ja asettavat meidät paholaisen valtaan. – –

Ja Nefi sanoo edelleen:

”Ja toiset hän rauhoittaa ja tuudittaa heidät lihalliseen turvalli-
suuteen, niin että he sanovat: kaikki on hyvin Siionissa, niin, Siion 
menestyy, kaikki on hyvin – ja näin Perkele pettää heidän sielunsa 
ja eksyttää heidät varovasti alas helvettiin.”
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Haluan nyt teidän panevan merkille tuon: ”Ja näin Perkele pettää 
heidän sielunsa ja eksyttää heidät varovasti alas helvettiin.” [2. Nefi 
28:21.] Ja niin hän sen tekee, juuri niin hän sen tekee. Hän ei tule 
ja tartu teihin fyysisesti ja vie teitä alueelleen, vaan hän kuiskaa: 
”Tee vähän pahaa”, ja kun hän onnistuu siinä, vähän jotakin toista 
pahaa ja sitten toista, ja käyttääkseni lainauksen ilmausta, hän ”pet-
tää heidän sielunsa”. Niin hän tekee. Hän saa teidät uskomaan, että 
olette saamassa jotakin, vaikka olettekin menettämässä. Niinpä joka 
kerta kun jätämme noudattamatta jotakin Jumalan lakia tai pitämättä 
jotakin käskyä, meitä petetään, koska tässä maailmassa tai tulevassa 
maailmassa ei saa mitään muuten kuin olemalla kuuliainen taivaal-
lisen Isämme laille.

– – Tuo erityinen viittaus, ”ja hän eksyttää heidät varovasti alas 
helvettiin”, on merkittävä. Se on hänen menetelmänsä. Ihmiset nyky-
ajan maailmassa ovat alttiita tuolle vaikutukselle, ja heitä vedetään 
sinne ja tänne, ja tuo kuiskuttelu jatkuu, eivätkä he ymmärrä, mitä 
Herra haluaa heidän tekevän, vaan elävät edelleen alttiina paholai-
sen voimalle hänen alueellaan, minne Herran Henki ei mene.

Hän sanoi edelleen: – –

”Ja katso, toisia hän mielistelee ja sanoo heille, ettei helvettiä ole; 
ja hän sanoo heille: Minä en ole Perkele, sillä sellaista ei ole – ja 
näin hän kuiskuttelee heidän korviinsa, kunnes hän kytkee heidät 
kauheisiin kahleisiinsa, joista ei ole vapautusta” [2. Nefi 28:22].

Veljeni ja sisareni, se on maailman tila nykyään. Nefi ei olisi voinut 
ilmaista sitä selvemmin, vaikka hän olisi ollut täällä maailmassa juuri 
nyt. Ja vastustaja on työssä, ja koska taivaallinen Isämme halusi var-
jella lapsiaan tuon opetuksen ja tuon uskomuksen pahuudelta, Hän 
lähetti poikaprofeetta Joseph Smithin maailmaan, antoi tälle juma-
lallisen valtuuden, järjesti kirkkonsa ja alkoi jälleen opettaa totuutta 
ihmislapsille, jotta heidät voitaisiin johdattaa pois harhateiltään.12

Meidän on opittava voittamaan himomme, pahat taipumuksemme. 
Meidän on opittava vastustamaan kiusauksia. Siksi me olemme täällä, 
ja jotta voisimme tehdä sen täydellisemmin, maan päälle on palau-
tettu evankeliumi ja me olemme päässeet siitä osallisiksi ja meillä 
on voima, jonka saamme Pyhän Hengen voiman ansiosta. Meillä ei 
ole pelkästään sellaista voimaa vastustaa kiusausta kuin tavallisella 



l u K u  1 8

195

ihmisellä, jota rajoittaa se, ettei hänellä ole tietoa totuudesta. Meillä 
on yhtä suuri voima vastustaa kuin hänellä, ja sen lisäksi meillä on 
voima, joka tulee siitä, että tunnemme totuuden ja tiedämme olemas-
saolomme tarkoituksen.13 (Ks. ehdotus 4 sivulla 197.)

Me voimme vastustaa pahaa päättämällä 
antautua Herran vaikutukseen.

Muistan monta vuotta sitten tapaamani hyvän miehen, joka oli 
tuolloin Amerikan universalistikirkon hallintoneuvoston puheenjoh-
taja. Hän tuli tänne [Salt Lake Cityyn] käymään ja osallistui kahteen 
pyhäkouluumme. Hän kiinnostui kovasti yhdestä [lasten] luokasta. 
Lopulta, kun [oppitunti] oli loppumaisillaan, pyhäkoulun johtaja 
kysyi: ”Haluaisitteko sanoa muutaman sanan [luokalle]?” – – Hän 
sanoi: ”Haluaisin sanoa muutaman sanan.” Hän sanoi: ”Jos vain 
voisin elää ilmapiirissä, jonka löysin tässä pienessä – – luokassa 
tässä pyhäkoulussa tänä aamuna, minusta tulisi väistämättä hyvä 
ihminen.” (Katso ehdotus 5 sivulla 197.)

Olen ajatellut sitä hyvin monta kertaa. Me valitsemme tarkoin 
ilman, jota hengitämme, jotta eläisimme terveinä. Mutta joskus me 
huolettomuuksissamme asetumme alttiiksi moraalittomille vaikutteille, 
jotka hävittävät voimamme vastustaa pahaa, ja meidät johdatetaan 
tekemään sellaista, mitä meidän ei pitäisi tehdä ja mitä emme tekisi, 
jos olisimme Herran vaikutuksen alaisia. Jos vain olisimme nöyriä, 
jos vain olisimme rukoilevia, jos vain eläisimme niin, että joka hetki 
elämässämme voisimme rehellisesti sanoa: ”Isä taivaassa, olen halukas 
ja innokas tekemään sen, mitä Sinä haluat minun tekevän”, joka päivä 
elämämme rikastuisi eläessämme tätä maanpäällistä kokemusta.14

Me päätämme, minne joudumme. Jumala on suonut meille tahdon-
vapauden. Hän ei vie sitä meiltä, ja jos teen sitä, mikä on väärin, ja jou-
dun paholaisen alueelle, teen sen siksi, että minulla on tahto ja voima 
tehdä niin. En voi syyttää ketään muuta, ja jos päätän pitää Jumalan 
käskyt ja elää niin kuin minun pitäisi elää ja pysyä Herran puolella 
rajalinjaa, teen sen, koska minun pitäisi tehdä niin, ja saan siitä siu-
naukseni. Se ei ole tulosta siitä, mitä joku toinen kenties tekee.15

Meidän myöhempien aikojen pyhien tulee hyvin tarkoin elää 
jokainen elämämme päivä niin, että voimme olla Herran voiman 
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vaikutuksessa ja että kykenemme kääntymään pois niistä asioista, 
joilla on taipumus viedä voimamme päästä selestiseen valtakuntaan.16

Huolehtikaa siitä, että seisotte vankasti kalliolla. Huolehtikaa siitä, 
että opitte, mitä Mestari teiltä haluaa, ja kun tiedätte sen, huolehti-
kaa siitä, että pidätte Hänen lakinsa ja käskynsä. Huolehtikaa siitä, 
että elämänne puhtaus oikeuttaa teidät Pyhän Hengen kumppanuu-
teen, koska jos olette puhtaita ja hyveellisiä ja rehellisiä, paholaisella 
ei ole valtaa tuhota teitä.17

Rukoilen, että tutkimme itseämme ja otamme selvää, millä puo-
lella rajalinjaa olemme. Ja jos olemme Herran puolella, pysymme 
siellä, koska se johtaa iankaikkiseen onneen parhaiden maan päällä 
eläneiden miesten ja naisten seurassa.

Jos olemme jollakin tavoin lipsuneet, jos olemme olleet huoli-
mattomia, jos olemme kuunnelleet kiusaajaa ja menneet rajalinjan 
yli osallistumaan sellaiseen, mitä maailma pitää hyvin haluttavana 

”meidän myöhempien aikojen pyhien tulee hyvin tarkoin elää jokainen 
elämämme päivä niin, että voimme olla herran voiman vaikutuksessa.”
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ja mistä Herra on sanonut, ettei se ole meille hyväksi, palatkaamme 
mahdollisimman nopeasti toiselle puolelle, pyytäkäämme Herralta 
anteeksi mielettömyyttämme ja sitten Hänen avullaan eläkäämme 
elämää, joka johtaa iankaikkiseen onneen.18

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Lue ”George Albert Smithin elämänvaiheita” (s. 189) ja kohta 
Moroni 7:10–19. Mistä tiedät olevasi ”Herran puolella rajalin-
jaa”? Mitä me voimme tehdä auttaaksemme toisiamme pysy-
mään Herran puolella rajalinjaa?

 2. Sivun 189 alareunassa alkavassa kappaleessa presidentti Smith 
mainitsee useita käskyjä, joita meidän tulee noudattaa pysyäk-
semme Herran puolella rajalinjaa. Mitä muita tasovaatimuksia 
Herra on antanut meille auttaakseen meitä pysymään Hänen 
puolellaan rajalinjaa?

 3. Kun luet osiota, joka alkaa sivulta 190, harkitse, kuinka voi-
sit käyttää presidentti Smithin opetuksia auttaaksesi jotakuta, 
jonka mielestä käskyt ovat liian rajoittavia.

 4. Kun käyt läpi sivuja 192–195, etsi presidentti Smithin kuvaile-
mia Saatanan taktiikoita ja mieti tilanteita, jolloin olet nähnyt 
todisteita näistä taktiikoista. Kuinka me voimme auttaa nuoria 
tunnistamaan ja voittamaan ne? Kuinka se, että tiedämme ole-
massaolomme tarkoituksen (ks. s. 195), auttaa meitä vastusta-
maan kiusausta?

 5. Mieti, kuinka kertomus sivulla 195 voisi soveltua sinuun. Millai-
sissa paikoissa tai tilanteissa et tunne halua tehdä pahaa? Mitä 
voimme tehdä luodaksemme sellaisen ilmapiirin kotiimme? Työ-
paikallemme? Paikkakunnallemme? Omaan elämäämme?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 4:1–11 (mukaan 
lukien Joseph Smithin raamatunkäännöksen vastaavat kohdat); Jaak. 
4:7; 1. Joh. 5:3–4; Alma 13:27–28; Hel. 5:12; OL 82:8–10
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Opetusvihje: ”Ennen oppitunnin aloittamista tauluun kirjoitetut kysy-
mykset auttavat oppijoita ajattelemaan käsiteltäviä aiheita jo ennen 
kuin oppitunti alkaa” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 93).
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Viisauden sanan tuomia ajallisia 
ja hengellisiä siunauksia

Taivaallinen Isämme antoi meille viisauden 
sanan siunatakseen meitä fyysisellä terveydellä ja 

valmistaakseen meitä iankaikkiseen elämään.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Ollessaan lapsi George Albert Smith sairasti lavantautia. Diag-
noosin tehnyt lääkäri kertoi hänen äidilleen, että hänen pitäisi olla 
vuoteessa kolme viikkoa, nauttia vain nestemäistä ravintoa ja juoda 
kahvia. Presidentti Smith muisteli myöhemmin:

”Kun hän lähti pois, sanoin äidille, etten halunnut kahvia. Minulle 
oli opetettu, että viisauden sanassa, jonka Herra oli antanut Joseph 
Smithille, meitä neuvottiin olemaan käyttämättä kahvia.

Äiti oli saattanut maailmaan kolme lasta, ja kaksi heistä oli kuol-
lut. Hän oli epätavallisen huolissaan minusta.”

Sen sijaan nuori George Albert Smith pyysi pappeuden siunauk-
sen, jonka hän sai kotiopettajaltaan.

”Kun lääkäri tuli seuraavana aamuna, leikin ulkona toisten lasten 
kanssa. Hän oli ymmällään. Hän tutki minut ja totesi, että kuumeeni 
oli poissa ja että näytin terveeltä.

Olin kiitollinen Herralle toipumisestani. Olen varma siitä, että 
Hän oli parantanut minut.” 1

Presidentti Smith halusi pyhien ymmärtävän, että kuuliaisuus 
viisauden sanalle tuo paitsi fyysistä terveyttä myös hengellisiä siu-
nauksia. Eräässä yleiskonferenssin pappeuskokouksessa hän kertoi 
Vanhan testamentin profeetta Danielista, joka vietiin pakkosiirtolai-
suuteen Babyloniin ja jonka odotettiin syövän kuninkaan ruokaa ja 
juovan kuninkaan viiniä:
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Presidentti Smith opetti, että koska daniel noudatti herran terveyslakia 
omana aikanaan, hän oli kelvollinen Kaikkivaltiaan innoitukseen.
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”Daniel oli Jumalan profeetta, ja hän oli profeetta siksi, että hän 
piti Jumalan käskyt. Haluaisin teidän – – muistavan tämän sano-
man. Daniel tovereineen noudatti Jumalan opetuksia siitä, millaista 
ruokaa ja juomaa heidän tuli nauttia, ja he kieltäytyivät nauttimasta 
ruokaa, jota tarjottiin kuninkaan pöydässä. [Ks. Dan. 1:3–16.]”

Presidentti Smith jatkoi selittämällä, että koska Daniel oli kuuliai-
nen Herran senaikaiselle terveyslaille, hänen henkensä säästyi, ja 
sen lisäksi hän sai suuren hengellisen siunauksen: ”Kaikkivaltiaan 
innoitusta”. 2 (Katso ehdotus 1 sivulla 207.)

George Albert Smithin opetuksia

Viisauden sana on rakastava neuvo 
Isältämme, joka tietää kaiken.

Aion lukea teille osan siitä, mitä Herra sanoi kirkolle 27. helmi-
kuuta 1833.

”Viisauden sana Kirtlandissa kokoontuneen ylipappien neuvoston 
ja kirkon sekä Siionin pyhien hyväksi –

lähetettäväksi tervehdyksenä, ei käskynä eikä pakkona vaan 
ilmoituksena ja viisauden sanana, joka osoittaa Jumalan järjestyk-
sen ja tahdon kaikkien pyhien ajalliseksi pelastukseksi viimeisinä 
aikoina – –.”

Miettikääpä sitä hetki – ”kaikkien pyhien ajalliseksi pelastukseksi 
viimeisinä aikoina”.

”Annettu periaatteeksi, johon liittyy lupaus, sovitettuna heikkojen 
kyvyn mukaan ja kaikista pyhistä heikoimpienkin, jotka ovat pyhiä 
tai joita voidaan kutsua pyhiksi.” [Ks. OL 89:1–3.]

Sitten Herra jatkaa kertomalla meille asioita, jotka ovat meille 
hyväksi, selittää, millaista ruokaa meidän on suotavaa käyttää, ja 
varoittaa sitten meitä joistakin asioista, jotka ovat olleet mitä vahin-
gollisimpia ja haitallisimpia [ks. OL 89:5–17].

Minusta vaikuttaa siltä, että kansana meitä on siunattu ihmeel-
lisesti. – – Herra on ollut meille armollinen varjellakseen meitä, 
neuvoakseen meitä ja varoittaakseen meitä monista asioista.3
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Minä pidän viisauden sanaa ystävällisenä neuvona taivaalliselta 
Isältämme, joka haluaa nähdä lastensa tulevan enemmän kaltai-
sekseen. – – Pidän sitä isällisenä neuvona Häneltä, joka tietäen, 
mitä tarvitsin, sanoi minulle: ”Poikani, nämä asiat eivät ole sinulle 
hyväksi, ja jos vältät niitä, annan sinulle Pyhän Henkeni kumppa-
nuuden ja iloa eläessäsi maailmassa ja lopulta iankaikkisen elä-
män.” Kuinka typerä silloin olisinkaan, jos nauttisin näitä kiellettyjä 
aineita, kun tiedän varmasti, että Herra neuvoo minua pysymään 
erossa niistä. Tuntisin olevani tuomion alainen, jos nauttisin niitä, 
kun Hän, joka tietää paremmin kuin kukaan toinen, sanoo niiden 
olevan vahingollisia ja on varoittanut minua niistä. – –

Hän piti asiaa niin tärkeänä, että antoi sen meille ja varoitti 
meitä, ja jos Hän, joka tietää kaiken, piti tarpeellisena antaa ohjeita 
ja neuvoja näistä ajallisista asioista, kuinka huolella meidän, jotka 
emme tiedä, mitä huominen tuo tullessaan, tuleekaan noudattaa 
tuota jumalallista neuvoa. Mielestäni myöhempien aikojen pyhillä 
on viisauden sanassa laki, joka korottaa ja kohottaa heidät niiden 
yläpuolelle, jotka eivät noudata sitä.4

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tarkoituksena on varjella 
sieluja, joiden majana on ruumis, niiden iankaikkiseksi onneksi. 
Kuinka typeriä olemmekaan, jos antaudumme maailman tavoille 
ja tottumuksille! – – Hyvyydessään ja rakkaudessaan taivaallinen 
Isämme [varoitti]: ”Sen pahuuden ja niiden juonien tähden, joita 
on ja tulee olemaan vehkeilevien ihmisten sydämissä viimeisinä 
aikoina, minä olen varoittanut teitä ja edeltä varoitan teitä anta-
malla teille tämän viisauden sanan ilmoituksen kautta” (OL 89:4). 
– – Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tarkoitus on valmistaa meitä 
ymmärtämään sellaisen elämän kauneus, jollaista Herra on tarkoitta-
nut elettävän, kertomalla meille, kuinka me voimme välttää asioita, 
jotka tuhoavat maailmaa.5

Uskotteko, että Herra antoi meille viisauden sanan? Ajatteletteko 
todella, että Hän tietää, mikä on meille hyväksi? Arveletteko, että 
Hänelle olisi mieluista, jos me noudattaisimme tuota lakia? Hän 
sanoo, että olisi. Luuletteko, että Hän tarkoitti sitä? 6

Veljet ja sisaret, emme voi rankaisematta suhtautua vähätellen vii-
sauden sanaan. Se on annettu neuvoksi ja ohjeeksi, ei käskynä eikä 
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pakkona vaan viisauden sanana Isältämme ruumiimme ajalliseksi 
pelastukseksi ja sielumme valmistamiseksi iankaikkiseen elämään.7 
(Katso ehdotus 2 sivulla 207.)

Herra lupaa henkistä ja fyysistä terveyttä 
niille, jotka noudattavat viisauden sanaa.

Olen kiitollinen tuosta suurenmoisesta viisauden sanasta, siitä, 
että se on yksinkertainen, ja kuten Herra sanoo, ”[sovitettu] heik-
kojen kyvyn mukaan ja kaikista pyhistä heikoimpienkin, jotka 
ovat pyhiä tai joita voidaan kutsua pyhiksi”. Pysähdyn kysymään 
– – olemmeko me kelvollisia kutsuttaviksi pyhiksi? Kaikkien, jotka 
toivovat, että heitä kutsutaan pyhiksi, tulee todellakin noudattaa 
viisauden sanaa. Ja mitä se meille merkitsee? Se tuo meille elä-
män suloisuutta, se vie luotamme myrkylliset huurut, joita monet 
ihmiset hengittävät tupakanpolton seurauksena. Se säästää meidät 
siltä pahoinvoinnilta, jonka nuuskaaminen aiheuttaa. Jos nouda-
tamme sitä, se varjelee meitä vaivoilta, jotka johtuvat siitä, että eli-
mistöömme joutuu teehen ja kahviin sisältyviä [huumausaineita], ja 
se varjelee meitä alkoholin vahingollisilta vaikutuksilta. – –

Taivaallinen Isämme kertoo meille paitsi sen, mitä meidän tulee 
välttää, niin myös sen, mitä me voimme käyttää hyödyksi. Hän on 
sanonut meille, että kaikki viljat, kaikki terveelliset yrtit, viiniköyn-
nöksen hedelmä jne. ovat hyväksi ihmiselle. Eläinten ja taivaan 
lintujen liha – ja näitä Hän kehottaa meitä käyttämään viisaasti ja 
kiittäen, ja haluan tähdentää kiittämistä.8

Me havaitsemme, että terveyslakien noudattaminen tuo henkistä 
ja fyysistä voimaa, ja huomaamme, että niiden noudattamatta jättä-
misestä seuraa henkistä ja fyysistä heikkenemistä. Luojamme, hen-
kemme Isä, joka antoi meille tilaisuuden asua tämän maan päällä, 
on sanonut, että tuossa ilmoituksessa mainitut tietyt asiat eivät ole 
meille hyväksi. Hän on antanut meille arvokkaita lupauksia, jos 
me noudatamme tätä lakia – lupauksia viisaudesta, terveydestä ja 
voimasta sekä lupauksen, että samoin kuin Israelin lasten kohdalla 
tuhon enkeli kulkee meidänkin ohitsemme eikä vahingoita meitä 
[ks. OL 89:18–21].9 (Katso ehdotus 3 sivulla 208.)
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Viisauden sanan noudattaminen vahvistaa 
uskoamme ja hengellisyyttämme.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että armollinen Herra antaessaan 
meille viisauden sanan antoi sen meille paitsi siksi, että meillä olisi 
terveyttä eläessämme maailmassa, myös jotta uskomme vahvistuisi, 
jotta todistuksemme Herramme ja Mestarimme tehtävän jumalalli-
suudesta lisääntyisi, jotta me olisimme siten paremmin valmistau-
tuneita palaamaan Hänen luokseen, kun työmme täällä on tehty. 
Pelkään, ettemme me Siionin pojat ja tyttäret aina ymmärrä tämän 
suuren sanoman tärkeyttä maailmalle.10

Haluan sanoa teille, että käsitykseni mukaan tupakointi, niin 
vähäiseltä asialta kuin se saattaakin tuntua joistakuista ihmisistä, on 
ollut syy, joka on tuhonnut heidän hengellisen elämänsä, on ollut 
syy, joka on vieroittanut heitä Isämme Hengen kumppanuudesta, on 
eristänyt heitä hyvien miesten ja naisten seurasta ja on tuonut heidän 

”taivaallinen isämme kertoo meille paitsi sen, mitä meidän tulee 
välttää, niin myös sen, mitä me voimme käyttää hyödyksi.”
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päälleen heille syntyneiden lasten piittaamattomuutta ja moitetta, 
ja silti paholainen sanoo ihmiselle: Voi, sehän on vain pikkuasia! 11

Me elämme aikaa, jolloin Herra on jälleen puhunut kansalleen. 
Me, jotka olemme kirkon jäseniä, jotka olemme noudattaneet tai-
vaallisen Isämme vaatimuksia, ymmärrämme täysin, että Jumala 
elää ja että Hän palkitsee ne, jotka palvelevat Häntä uutterasti. Me 
ymmärrämme, että Hän on antanut tiettyjä sääntöjä ja määräyksiä 
hallitsemaan meitä tässä elämässä, ja kuuliaisuus Hänen vaatimuk-
silleen takaa meille Hänen mielisuosionsa, ja kuuliaisuutta seuraavat 
luvatut siunaukset. Mutta jos me emme noudata Hänen opetuksiaan, 
jos emme piittaa Hänen viisaista neuvoistaan, niin me emme saa 
Häneltä mitään lupausta ja me tuhlaamme tilaisuuksia, joita emme 
saa enää uudelleen. Tunnen, että on tärkeää, että myöhempien 
aikojen pyhät noudattavat tätä nimenomaista lakia [viisauden sana]. 
Uskon, että olemalla sille kuuliaisia myöhempien aikojen pyhät 
nauttisivat paljon lujemmasta uskosta. Luemme Mormonin opetuk-
sista, että jos ihmisten keskuudessa ei enää tapahtunut ihmeitä, se 
johtui siitä, ettei heillä ollut uskoa, ja hän sanoi heille edelleen, että 
ilman uskoa ”kauhea on ihmisen tila” [ks. Moroni 7:37–38]. Jos me 
rikomme Herran tunnettua tahtoa, on luonnollista, että uskomme 
hiipuu, sillä Henki ei kiistele aina kanssamme. – –

Uskon vakaasti, että tämän yksinkertaisen vaatimuksen laiminlyö-
misestä johtuen usko on hiipunut joidenkuiden jäsentemme sydä-
messä – että jos noudatamme yleisemmin viisauden sanaa, usko 
tulee lisääntymään myöhempien aikojen pyhien keskuudessa ja 
meille tulee virtaamaan suurempaa tietoa sen johdosta, sillä kun 
me noudatamme sitä, meillä tulee olemaan taipumus noudattaa 
muitakin Isämme lakeja, ja kunkin noudattaminen takaa jonkin siu-
nauksen.12 (Katso ehdotukset 3 ja 4 sivulla 208.)

Noudattamalla viisauden sanaa me 
valmistaudumme iankaikkiseen elämään.

Joskus mietin, ymmärtävätkö myöhempien aikojen pyhät, että 
[viisauden sana] on annettu meille korotukseksemme – ei vain ajal-
liseksi siunaukseksemme vaan valmistamaan meitä hengelliseen 
elämään. – –
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Meille on kerrottu, että Jumalan kirkkaus on äly [ks. OL 93:36], ja 
me kaikki ihailemme älykkäitä miehiä ja naisia. Siksi meillä pitäisi 
olla halu laskea perustus lisääntyneen henkisen voiman saamiseksi 
eikä tehdä mitään sen heikentämiseksi. On ilmeistä, että jotkut ihmi-
set jäävät elämässään vaille älyllistä voimaa, jota heillä saattaisi olla, 
koska he käyttävät jatkuvasti sellaista, mistä taivaallinen Isä on sano-
nut, ettei se ole hyväksi. Heistä tulee sen johdosta vähemmän älyk-
käitä eivätkä he valmistaudu iankaikkiseen elämään, jonka pitäisi 
olla heidän tavoitteenaan.13

Jos me uskomme siten kuin väitämme, että Jeesus on Kristus 
ja että me olemme taivaallisen Isämme lapsia, niin kuinka tarkoin 
meidän tulisikaan käyttäytyä, että olisimme sen temppelin arvoi-
sia, joka meillä on ja joka on luotu Jumalan kuvaksi. Kuinka moni 
meistä ymmärtää, että kun nautimme sellaista, minkä Isämme on 
kieltänyt, me saastutamme hengen temppelin? Kuinka moni meistä 
pysähtyy pohtimaan, että kun annamme periksi lihan heikkoudelle, 
riistämme itseltämme tilaisuuksia, jotka odottavat meitä tulevaisuu-
dessa, ja estämme itseämme saamasta siunauksia, jotka Herra on 
varannut uskollisille? 14

Jos me noudatamme tätä lakia, joka on sovitettu meistä heikoim-
pien kyvyn mukaan, siitä tulee perustus, jolle voidaan lisätä monia 
suuria siunauksia, joita Isämme mielellään antaa ja joihin meillä 
muutoin ei olisi oikeutta ja joita emme voisi saada. Kuinka kukaan 
meistä voi tuntea oikeudekseen olla välittämättä Jumalan yksinker-
taisesta laista, josta Hän omalla äänellään on sanonut, että jokainen 
meistä voi noudattaa sitä? Voimmeko me odottaa kykenevämme 
pitämään korkeamman lain ja kykenevämme saavuttamaan suuren 
korotuksen, jos emme pidä tätä yksinkertaista vaatimusta? 15 (Katso 
ehdotus 3 sivulla 208.)

Paras tapa opettaa perhettämme noudattamaan 
viisauden sanaa on noudattaa sitä itse.

Isät ja äidit, jos he pitävät viisauden sanan, voivat välittää jälkeläisil-
leen hyveitä ja voimaa, joita he eivät voisi muutoin näille antaa. Uskon, 
että Isämme Hengen kumppanuus on niiden sydämessä ja kodissa, 
jotka pitävät tämän lain, ja heidän halunsa olla kuuliainen välittyy hei-
dän lapsilleen. – – On tunnettu tosiasia, että tupakan vaikutus lapsen 
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aivoihin on mitä vahingollisin, koska se tuhoaa muistia ja tylsistyttää 
herkkiä aisteja. Myös alkoholin vaikutus nuoren aivoihin on hyvin 
tuhoisa: se hävittää halun olla kunniallinen ja rehellinen ja johtaa 
paheeseen ja rikokseen. – – Herra on antanut tämän lain hyvyydessä 
ja rakkaudessa luvaten tiettyjä siunauksia, jos me noudatamme Hänen 
neuvojaan. Tunnen halua kehottaa teitä, veljeni ja sisareni, opettamaan 
tätä kodeissanne. Kiinnittäkää kasvavien lastenne huomio siihen sekä 
palkintoon, joka perustuu sen noudattamiseen.

Saanen sanoa teille, että paras todiste uskostamme tähän lakiin, 
että me uskomme sen tulleen Jumalalta, on noudattaa sitä jatkuvasti 
elämässämme. Me voimme saarnata sitä koko päivän, mutta jos 
rikomme sitä käytännössä, esimerkkimme voi olla tuhoisa niille, 
joita rakastamme enemmän kuin elämää, sillä heistä tuntuu, että he 
voivat turvallisesti seurata meidän perässämme.16

Saanen vedota teihin: tutkikaa viisauden sanaa rukoillen. Älkää 
vain lukeko sitä vaan tutkikaa sitä rukoillen. Ottakaa selville, miksi 
taivaallinen Isämme antoi sen. Hän antoi sen meille luvaten pidem-
pää elämää ja onnea, ei sen noudattamatta jättämisestä vaan sen 
noudattamisesta. Lukekaa viisauden sanaa perheenne läsnäollessa 
ja näyttäkää esimerkkiä. Jos teemme niin, Siion jatkaa kasvuaan. Jos 
teemme niin, Jumalan Karitsan kirkosta tulee edelleen myönteinen 
voima maailmassa.17 (Katso ehdotus 5 sivulla 208.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Sivulla 201 presidentti Smith viittaa kertomukseen Danielista, 
joka kieltäytyi nauttimasta kuninkaan ruokaa ja viiniä. Lue luku 
Dan. 1 ja mieti, onko sinulla kenties ollut tilannetta, jolloin 
sinun odotettiin nauttivan jotakin, mikä on kiellettyä viisauden 
sanassa. Mitä sopivia tapoja on sellaisissa olosuhteissa noudat-
taa viisauden sanaa ja osoittaa silti kunnioitusta muita kohtaan?

 2. Käy läpi ensimmäinen osio opetuksista (s. 201–203). Kuinka 
voisit käyttää näitä opetuksia auttaaksesi jotakuta, jonka on 
vaikea noudattaa viisauden sanaa?
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 3. Käy lyhyesti läpi sivut 203–206, missä presidentti Smith puhuu 
joistakin siunauksista, jotka on luvattu niille, jotka noudattavat 
viisauden sanaa (ks. myös OL 89:18–21). Kuinka nämä lupauk-
set ovat täyttyneet omassa elämässäsi? Mitä muita siunauksia 
olet saanut, kun olet elänyt tämän lain mukaan?

 4. Sivulla 205 presidentti Smith lupaa, että viisauden sanan nou-
dattaminen tuo taipumuksen olla kuuliainen. Mitä tämä lupaus 
merkitsee sinulle?

 5. Kuinka mielestäsi kuuliaisuutemme viisauden sanalle aut-
taa kirkkoa tulemaan myönteiseksi voimaksi maailmassa  
(s. 207)? Tutki rukoillen Opin ja liittojen luku 89, kuten presi-
dentti Smith ehdottaa, ja pohdi, mitä voit tehdä noudattaaksesi 
täydellisemmin viisauden sanaa.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Kor. 6:19–20; Alma 
34:36; OL 29:34; 130:20–21

Opetusvihje: ”Voit osoittaa rakkautta oppilaitasi kohtaan kuunte-
lemalla heitä tarkkaavaisesti ja olemalla vilpittömästi kiinnostunut 
heidän elämästään. Kristuksen kaltaisella rakkaudella on voima peh-
mittää sydämet ja auttaa ihmisiä olemaan vastaanottavaisia Hengen 
kuiskauksille.” (Ks. Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 46.)

Viitteet
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Ajallinen pelastus meille 
itsellemme ja muille

Jos me noudatamme Herran neuvoja, kykenemme 
täyttämään paremmin omat ajalliset tarpeemme 

ja auttamaan tarvitsevia ympärillämme.

George Albert Smithin elämänvaiheita

George Albert Smithistä tuli kirkon presidentti, kun toinen maail-
mansota oli loppumassa. Sota oli jättänyt monet kansakunnat hävi-
tyksen partaalle, ja tuhannet ihmiset olivat vailla ruokaa ja muita 
elämän välttämättömyyksiä. Eräässä yleiskonferenssipuheessaan 
presidentti Smith kuvaili heidän ahdinkoaan ja kehotti pyhiä ole-
maan avuksi heidän kärsimyksensä lievittämisessä: ”He ovat kaikki 
[ Jumalan] lapsia. He tarvitsevat meitä. He tarvitsevat paitsi moraa-
lista tukeamme ja uskonnollista opetustamme, myös ruokaa ja vaat-
teita ja vuodevaatteita ja kaikenlaista apua, koska monissa tapauk-
sissa heillä ei ole jäljellä mitään. Jos näkisitte joitakin kirjeistä, joita 
tulee toimistoomme muutamilta siellä olevilta köyhiltä ihmisiltä, 
sydäntänne riipaisisi. Ihmiset, jotka on viety kodeistaan uskotellen, 
että heidän sallittaisiin asettua muualle, onkin äkkiä jätetty heitteille, 
ja kun he sitten ovat palanneet koteihinsa, ne on ryöstetty ja niistä 
on viety kaikki, mitä heillä oli, ja heidät on jätetty avuttomiksi vailla 
paikkaa, minne mennä.” 1

Koska kirkon käytäntönä oli ollut monen vuoden ajan varastoida 
ruokaa, se oli valmis auttamaan näissä olosuhteissa. Pyrkimykset 
antaa tällaista apua alkoivat vuoden 1945 loppupuolella, kun presi-
dentti Smith meni Washington D.C:hen sopimaan Yhdysvaltain pre-
sidentin Harry S. Trumanin kanssa järjestelyistä ruoan ja vaatteiden 
lähettämiseksi Eurooppaan. Heidän tapaamisensa aikana presidentti 
Truman sanoi: ”Autamme mielellämme teitä kaikin mahdollisin kei-
noin. – – Kuinka paljon aikaa teiltä vie saada kaikki valmiiksi?”
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George albert Smith käymässä piispojen varastohuoneessa muiden kirkon 
johtohenkilöiden kanssa. Koska kirkko oli varastoinut ruokaa, se oli valmis 

auttamaan tarvitsijoita toisen maailmansodan jälkimainingeissa.
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Presidentti Smith yllätti hänet vastaamalla: ”Kaikki on jo val-
miina. – – Me [olemme rakentaneet] siiloja ja täyttäneet ne viljalla 
ja lisänneet karjaamme ja laumojamme ja nyt me tarvitsemme rau-
tatievaunuja ja laivoja voidaksemme lähettää huomattavan määrän 
elintarvikkeita, vaatteita ja vuodevaatteita Euroopan kärsiville ihmi-
sille. Kirkossamme on järjestö [Apuyhdistys], jolla on valmiina yli 
kaksituhatta kotitekoista tilkkutäkkiä.”

Presidentti Smith kertoi pyhille, että näiden lähetysten tuloksena 
”monet ihmiset saivat viipymättä lämpimiä vaatteita, vuodevaatteita 
ja ruokaa. Heti kun saimme rautatievaunuja ja laivoja, meillä oli se, 
mitä tarvitsimme lähettääksemme tavarat Eurooppaan.” 2

Miltei 15 vuotta aiemmin vanhin Smith, silloin kahdentoista apos-
tolin koorumin jäsenenä, puhui Apuyhdistykselle toisen äärimmäi-
sen hädän – suuren lamakauden – aikana. Hän opetti, että tarvit-
sevien auttaminen on muutakin kuin ajallisen avun antamista. Se 
edellyttää myös todellista ystävällisyyttä ja rakkautta:

”Arvioni mukaan koskaan ei ole ollut aikaa, jolloin ystävällisyyttä 
on tarvittu enemmän kuin nyt. Tämä on aikaa, jolloin ihmisten sie-
lua ja sydäntä koetellaan. Tämä on aikaa, jolloin monet kokevat näl-
kää ja ahdistusta jopa myöhempien aikojen pyhien keskuudessa. – –

Minä uskon, että taivaallinen Isämme antaa meille tässä tilaisuu-
den kehittyä. – – Saamme nyt selville, onko keskuudessamme rak-
kautta, jota Vapahtajan mukaan pitäisi olla sydämessämme.” 3 (Katso 
ehdotus 1 sivulla 219.)

George Albert Smithin opetuksia

Jos olemme viisaita varojemme käytössä, olemme 
valmistautuneita vaikeisiin aikoihin.

Varhaiset pioneerit saivat presidentti [Brigham] Youngilta neuvon 
pitää käsillä vuoden ruokavarastoa, niin että jos joku menetti satonsa, 
hän kykeni selviytymään seuraavaan sadonkorjuuseen asti. – –

Meillä voi olla vaikeita aikoja, veljet ja sisaret, mutta me voimme 
valmistautua niihin, jos ajattelemme seitsemää yltäkylläisyyden 
vuotta ja seitsemää nälkävuotta faraon aikoina ja suunnittelemme 
kuten he [ks. 1. Moos. 41]. Sellaiset olosuhteet voivat tulla jälleen. 
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Emme tiedä, mutta sen tiedämme, että kirkon alkuaikoina presi-
denttikunta ja kirkon johto neuvoivat ihmisiä varastoimaan riittävästi 
ruokaa hätätilanteesta selviytymiseen. Tuloksena on ollut, että sen 
jälkeen kun ihmiset asettuivat tänne pysyvästi ja maatilat alkoivat 
tuottaa ja karjalaumat ja katraat lisääntyä, kenelläkään ei ole ollut 
todellista tarvetta kärsiä ruoan puutetta.4

Me elämme vaikeita aikoja. Pyhät kirjoitukset ovat täyttymässä, ja 
minusta näyttää siltä, että tämä on juuri sitä aikaa, jolloin valitutkin 
johdetaan harhaan, jos mahdollista. On merkittävää, kuinka helppoa 
niiden, jotka haluavat edistää taloudellisia hankkeitaan maailmassa, 
on löytää syy olla välittämättä Herran selkeistä opetuksista, jotka 
liittyvät elämäämme. Ja minusta on outoa, kuinka monet ihmiset 
ottavat tavakseen kuunnella niitä, jotka sanovat taivaallisen Isämme 
ilmoitetun tahdon vastaisia asioita. – –

Tätä kansaa on neuvottu säästämään energiaansa ja varojaan. Ne, 
jotka Herra on nostattanut opastamaan meitä, ovat opettaneet, että 
pitääksemme huolta itsestämme ja perheestämme meidän tulee elää 
tulojemme mukaan, että meidän ei pidä noudattaa maailman tapoja 
ja kuluttaa yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin voimme ansaita 
rahoja, joita saamme käsiimme.

Pelkään, että monessa tapauksessa myöhempien aikojen pyhiä 
sokaisee heidän oma turhamaisuutensa, heidän halunsa olla sitä 
mitä maailma on, ja taivaallinen Isämme on sanonut meille hyvin 
selvin sanoin, ettemme voi elää siten kuin maailma elää ja nauttia 
Hänen Hengestään.5

Jotkut ihmiset – – käyttävät omaisuutensa ja tuhlaavat rahansa tar-
peettomiin asioihin, ja jos vaikeita aikoja tulee, he saattavat huomata 
olevansa kykenemättömiä vastaamaan velvoitteistaan.

Voisimme ottaa oppia muurahaisesta. Se kokoaa tarvikkeitaan, 
kun niitä on saatavilla, ja varastoi ne sen päivän varalle, kun niitä 
ei olisi mahdollista hankkia. Tuloksena on, että sen ruokakomero 
on yleensä hyvin varustettu. Heinäsirkka, joka on paljon suurempi 
hyönteinen, ei toimi sillä tavoin. Se ei kokoa mitään varastoon vai-
keita aikoja varten vaan luottaa siihen, että kaitselmus antaa sen, mitä 
se tarvitsee, ja tulos on, että useimmat heinäsirkat kuolevat nälkään.
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Pelkään, että jotkut ihmiset ovat heinäsirkan kaltaisia eivätkä 
käytä hyväkseen tilaisuuksiaan järkevällä tavalla. Jos he ottaisivat 
oppia muurahaisesta, he panisivat talteen ruokaa, jota tarvitsevat, ja 
heillä olisi aina sitä saatavilla.6 (Katso ehdotus 2 sivulla 219.)

Herra on neuvonut meitä tekemään työtä 
oman elantomme ansaitsemiseksi.

Se tosiasia, että monilla ihmisillä on käytössään niin paljon rahaa, 
antaa nuorille joissakin tapauksissa tunteen, että koska rahaa saa 
suhteellisen helposti, rehellinen työnteko ei ole tarpeellista eikä 
toivottavaa. Ja silti olen vakuuttunut siitä, että jokainen maan päällä 
elänyt kansa, joka ei ole ansainnut elantoaan rehellisesti ja työte-
liäästi, on joutunut rappiolle.

Jos lapsemme varttuvat joutilaisuudessa, tiedämme, ettei se ole 
Herralle mieleen.7

”meillä voi olla vaikeita aikoja, veljet ja sisaret, 
mutta me voimme valmistautua niihin.”
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Kuinka paljon paremmin onkaan meidän laitamme, kun teemme 
jotakin järkevää työtä.8

Taivaallinen Isämme – – sanoi kauan, kauan sitten, että Siionissa 
oli laiskureita, – – ja Hän sanoi: ”Se, joka on laiska, ei saa syödä 
työmiehen leipää eikä pitää tämän vaatteita” [OL 42:42]. Oletan, 
ettei Hän tarkoittanut niitä, jotka eivät löydä työtä ja jotka yrittävät 
aidosti pitää huolen itsestään. Oletan, että Hän tarkoitti tapaa, joka 
joillakuilla ihmisillä on turvautua naapuriinsa. – – Minusta tuntuu, 
ettei kenellekään ihmiselle maailmassa ole annettu oikeutta ajatella, 
että hän voi luottaa siihen, että joku toinen hankkii hänelle elan-
non. Kun olin lapsi, minusta ei tuntunut, että jonkun pitäisi tarjota 
minulle keino elättää itseni. Herra antoi minulle älyä. Hän käski, 
että minun tulee tehdä työtä, ja minä aloin tehdä työtä ollessani 
12-vuotias, ja sain siitä iloa, ja olen ansainnut elantoni ja auttanut 
muita yli 50 vuoden ajan.

Kiitän Jumalaa työstä ja ilosta, jota saa tekemällä työtä maail-
massa. Se voi olla millaista työtä tahansa, kunhan se on kunniallista. 
Mutta Herra on tarkoittanut, että meidän tulee olla työteliäitä. Hän 
sanoi muinaisina aikoina, että otsa hiessä meidän tulee ansaita elan-
tomme [ks. 1. Moos. 3:19].9 (Katso ehdotus 3 sivulla 219.)

Ei rikkaan eikä köyhän tule kiinnittää 
sydäntään rikkauksiin.

”Voi teitä rikkaita, jotka ette halua antaa omaisuudestanne köy-
hille, sillä teidän rikkautenne turmelevat teidän sielunne; ja tätä te 
valitatte rangaistuksen ja tuomion ja suuttumuksen päivänä: Sadon-
korjuu on ohi, kesä on päättynyt, ja minun sieluni on pelastamatta!” 
(OL 56:16.)

Niin Herra sanoo rikkaista, jotka kieltäytyvät antamasta omai-
suudestaan köyhille. Mutta Hän sanoo jotakin aivan yhtä vakavaa 
köyhälle, joka ei tee parastaan. Hän sanoo:

”Voi teitä köyhiä, joiden sydän ei ole särkynyt, joiden mieli ei ole 
murtunut ja joiden vatsa ei ole kylläinen ja jotka ette estä käsiänne 
tarttumasta toisten ihmisten tavaroihin; joiden silmät ovat täynnä 
ahneutta ja jotka ette tahdo tehdä työtä omilla käsillänne!” (OL 
56:17.) – –
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Sitten Hän sanoo edelleen: ”Mutta siunattuja ovat köyhät, jotka 
ovat puhdassydämisiä.” Siinä on melkoinen ero. ”– – siunattuja ovat 
köyhät, jotka ovat puhdassydämisiä, joiden sydän on särkynyt ja joi-
den mieli on murtunut, sillä he saavat nähdä Jumalan valtakunnan 
tulevan voimassa ja suuressa kirkkaudessa heidän pelastuksekseen; 
sillä maan rehevyys on heidän” (OL 56:18).

On niitä, joilla ei ole maailman rikkautta, mutta joilla on silti 
elämä ja olemassaolo ja älyä ja jotka ovat innokkaita tekemään sitä, 
mitä Herra haluaa heidän tekevän. – –

Veljeni ja sisareni, organisaatioissamme on sekä rikkaita että 
köyhiä. Jos olemme köyhiä, voimme olla kelvollisia aivan kuten 
Herra tässä osoittaa. Me voimme olla puhdassydämisiä ja tehdä 
parhaamme, eikä Hän salli niiden, jotka tekevät parhaansa, olla 
ilman elämän välttämättömyyksiä niiden keskuudessa, jotka ovat 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. – –

Toivon, ettei meistä tule katkeria, koska jotkut miehet ja naiset 
ovat varakkaita. Jos me olemme varakkaita, toivon, ettemme ole 
itsekeskeisiä ja tietämättömiä Isämme muiden lasten tarpeista. Jos 
olemme varakkaampia kuin he ovat, meidän pitäisi olla todellisia 
veljiä ja sisaria eikä vain olla olevinamme. Meillä pitäisi olla halu 
kehittää tässä maailmassa sellainen järjestys, että muiden olisi hyvät 
tekomme nähdessään pakko ylistää taivaallisen Isämme nimeä. – –

Emme saa langeta muiden ihmisten huonoihin tapoihin. Emme 
saa omaksua sellaista asennetta, että otamme sen, mitä toisella on. 
Palatkaa kymmeneen käskyyn, niin löydätte yhden lyhyen kappa-
leen: ”Älä tavoittele toisen [omaa]” [2. Moos. 20:17]. – –

Emme saa omaksua sellaista asennetta. Muut saattavat tehdä niin, 
mutta jos meillä on sydämessämme Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumin henki, meitä ei siinä suhteessa eksytetä.

Meille kerrotaan, ettemme voi palvella Jumalaa ja jotakuta toista 
herraa [ks. Matt. 6:24]. Meidän täytyy tehdä valintamme, ja jos me 
haluamme olla Jumalan palvelijoita ja taivaallisen Isämme lapsia ja 
ansaita Hänen siunauksensa, meidän täytyy tehdä se kunnioittamalla 
Häntä ja pitämällä Hänen käskynsä. Tunteemme ja rakkautemme, 
jos saan käyttää sitä ilmaisua, tulee lähteä kaikkeen maailmaan sikäli 
kuin se otetaan vastaan.10 (Katso ehdotus 4 sivulla 219.)
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Kymmenyksillä ja muilla uhreilla me autamme 
kirkon työtä ja olemme siunaukseksi tarvitseville.

Herra on antanut meille etuoikeuden lahjoittaa tuloistamme kym-
menesosan Hänen kirkolleen Hänen työnsä edistämiseksi maail-
massa. Ne, jotka maksavat kymmenyksensä, saavat siunauksensa. 
– – Emme voi odottaa ansaitsevamme siunausta ilman vilpitöntä pon-
nistusta. Meitä vaaditaan tekemään sellaista, mikä joistakuista näyttää 
uhrauksilta. Otaksun ihmisten ajattelevan, että kun he maksavat kym-
menyksensä, he tekevät uhrauksen, mutta he eivät tee. He tekevät 
todellisen sijoituksen, joka palautuu iankaikkisina osinkoina. Taivaal-
linen Isämme antaa meille kaiken, mitä meillä on. Hän antaa kaiken 
käsiimme valtuuttaen meitä pidättämään siitä omaan käyttöömme 
yhdeksän kymmenesosaa, ja sitten Hän pyytää, että me annamme 
Hänen kymmenesosansa sinne, minne Hän ohjaa ja missä Hän tietää 
sen saavan aikaan eniten hyvää Hänen kirkkonsa kehittymisessä.

Kun kuulimme tänä aamuna tämän suurenmoisen kirkon raport-
teja [yleiskonferenssikokouksessa], talousraportti teki minuun suu-
ren vaikutuksen – tieto siitä, että tällainen suuri järjestö, jossa on 
joukoittain ihmisiä ja joka toimii niin monella tavalla, on maailman 
sekasorron ja ahdingon keskellä sellaisessa tilassa, että yksi kirkon 
presidenttikunnasta voi seisoa täällä ja sanoa totuudenmukaisesti 
meille, että tämä kirkko on velaton. Vaikka kansakunnat ja useim-
mat ihmiset ovat velassa, silti kirkkoa on hoidettu niin, että se on 
velaton. Ajatelkaamme sitä. Tukekaamme kirkkoa. Seuratkaamme 
kirkon aktiivista johtoa. Eläkäämme niin, että Herra voi siunata 
meitä siten kuin Hän siunaa kirkkoa.11

Jos olette maksaneet rehelliset kymmenykset, voin sanoa epäröi-
mättä, että ne muut yhdeksän kymmenesosaa ovat olleet suurem-
maksi siunaukseksi niille, jotka ovat maksaneet, kuin sata prosenttia 
on ollut niille, jotka eivät ole. Tämä on Herran työtä. – – Ihmiset 
eivät olisi voineet tehdä tätä. Todistan, että kaiken anteliaisuutenne 
ja kaiken antinne, kaiken lähetystyönne ja köyhiin kohdistuvan huo-
lenpitonne – – kaiken sen myötä, mitä olette antaneet tavallisina 
ihmisinä, se, mitä teillä on jäljellä, tuo teille enemmän onnea, enem-
män rauhaa, enemmän lohtua ja suuremman varmuuden iankaikki-
sesta elämästä kuin mitä mikään muu kansa maailmassa nyt kokee.12
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”herra on antanut meille etuoikeuden lahjoittaa tuloistamme 
kymmenesosan hänen kirkolleen hänen työnsä edistämiseksi maailmassa.”

Olen varma, että Herra rakastaa niitä nöyriä, uskollisia sieluja, 
jotka ovat auliita ojentamaan auttavan kätensä tarvitseville, olipa 
kyse ruoasta tai vaatteista tai vuodevaatteista tai ystävällisyydestä, 
koska se kuuluu Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.13 (Katso 
ehdotus 5 sivulla 219.)

Jos me olemme anteliaita varojemme suhteen, 
kenenkään ei tarvitse jäädä ilman.

Kenenkään miehen, naisen tai lapsen Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkossa ei tarvitse jäädä ilman, sillä kirkko on 
järjestetty auttamaan niitä, joilta puuttuu elämän välttämättömyyksiä. 
Kaikille on runsaasti ja ylikin. – – Jumala on sallinut ihmisten saada 
rikkautta, ja jos he hankkivat sitä oikein, se on heidän, ja Hän siunaa 
heitä sen käytössä, jos he käyttävät sitä oikein.14
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Alamme olla niin kiinni maailmassa, että unohdamme ihmiset, 
jotka kärsivät ja joita voisimme monessa tapauksessa auttaa.15

Ajatelkaa miehiä, jotka ovat olleet työttöminä, ja naisia myös. 
– – Ajatelkaa lukuisia Isämme lapsia, jotka ovat ahdingossa ja joita 
Hän rakastaa aivan yhtä paljon kuin Hän rakastaa meitä. Ajatelkaa, 
millaista kärsimystä tullaan kokemaan, jos me, jotka olemme onnek-
kaampia, emme anna avokätisesti omaisuudesta, jonka Jumala on 
antanut käsiimme – eikä vain omaisuudesta, vaan jos pidätämme 
Hänen lapsiltaan rohkaisun ja avuliaisuuden sanan emmekä käy 
kodeissa, joissa on niin monia avuntarvitsijoita, emmekä anna sitä, 
mitä meidän jokaisen on mahdollista antaa. Veljet ja sisaret, me 
saamme kaikkia näitä tilaisuuksia rikastaaksemme itseämme ja 
kehittääksemme luonnettamme ja voidaksemme koota itsellemme 
aarteita taivaaseen, missä koi ja ruoste eivät tee tuhoa ja missä var-
kaat eivät murtaudu sisään ja varasta [ks. Matt. 6:20]. Näitä tilaisuuk-
sia meille tarjoaa kaikkiviisas Isä, joka tuntien lopun alusta asti on 
sanonut: ”Tässä on tie, kulkekaa sitä.”

Katsokaamme ympärillemme naapurustossamme – älkäämme 
jättäkö sitä piispalle ja Apuyhdistykselle, vaan olkoon jokainen 
meistä rakastavan hyväntahtoisuuden tuoja niille, jotka tarvitse-
vat meitä niin paljon. Ja mitä sitten teemmekin, älkäämme saako 
apua tarvitsevia tuntemaan itseään köyhiksi. Antakaamme se, mitä 
annamme, aivan kuin se kuuluisi heille. Jumala on lainannut sen 
meille. Joskus me, jotka olemme koonneet varoja, [toimimme] aivan 
kuin luulisimme niiden kuuluvan meille. Kaiken, mitä meillä on 
– ruokamme, vaatteemme, suojamme, kotimme ja tilaisuutemme – 
olemme saaneet taloudenhoitajina kirkossa ja taivaallisen Isämme 
valtakunnassa, ja jos me – – annamme omaisuudestamme, vaikka se 
olisi vain lesken ropo, me saamme Häneltä, joka asuu korkeudessa, 
siunaukset, joita tarvitsemme elämässämme täällä maan päällä, ja 
kun tulee aikamme lähteä täältä tulevaan, me huomaamme, että 
meitä odottamassa on siunaus rakastavalta Isältä, joka on arvostanut 
tekemiämme ponnistuksia.16

Jos haluamme, että meidät luetaan Herramme valtakuntaan, 
selestiseen valtakuntaan, nyt on tilaisuutemme valmistautua – vilpit-
tömällä rakkaudella, työteliäisyydellä, säästäväisyydellä, sitkeydellä 
ja halulla tehdä kaikki, mikä on vallassamme muiden siunaukseksi, 
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antaaksemme – ei aina ajatellen, että meidän täytyy saada, vaan 
halulla antaa, sillä minä sanon teille: ”Autuaampi on antaa kuin 
ottaa” [Ap. t. 20:35]. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on antamisen 
evankeliumi, ei vain omaisuudestamme vaan itsestämme antamisen, 
ja kiitän taivaallista Isääni siitä, että kuulun sellaiseen järjestöön, jota 
on niin opetettu.17 (Katso ehdotus 6 sivuilla 219–220.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. George Albert Smith sanoi pyhille suuren lamakauden aikana: 
”Minä uskon, että taivaallinen Isämme antaa meille tässä tilai-
suuden kehittyä” (s. 211). Mitä se merkitsee sinulle? Millä 
tavoin me kehitymme palvellessamme niitä, jotka ovat avun 
tarpeessa?

 2. Kun luet ensimmäisen osion opetuksista (s. 211–213), harkitse 
asioita, joita voit tehdä pannaksesi alulle ruoka- ja resurssiva-
raston tai kartuttaaksesi sitä. Millaisiin mahdollisiin hätätilan-
teisiin tai olosuhteisiin sinun pitäisi valmistautua? Mitä pap-
peuskoorumit ja Apuyhdistys voivat tehdä auttaakseen jäseniä 
valmistautumaan näihin hätätilanteisiin?

 3. Käy läpi osio, joka alkaa sivulta 213, ja lue kohta OL 68:31. 
Miksi arvelet Herran vaativan meitä tekemään työtä elannok-
semme? Mitä tehokkaita tapoja on opettaa lapsille työn tärkeys?

 4. Lue presidentti Smithin varoitukset rikkaille ja köyhille 
sivuilta 214–215. Mitä seurauksia on siitä, että kiinnitämme 
sydämemme rikkauksiin? Mitä me voimme tehdä välttääk-
semme sen?

 5. Lue osio, joka alkaa sivulta 216, jossa presidentti Smith käsit-
telee kymmenysten ja muiden uhrien maksamisen siunauksia. 
Mitä tehokkaita tapoja on opettaa nuorille tai uusille jäsenille 
näitä siunauksia?

 6. Kun tutkit viimeistä osiota opetuksista (s. 217–219), ajattele 
jotakin tiettyä, mitä voit tehdä auttaaksesi piispaa ja muita 
seurakunnan johtohenkilöitä vastaamaan ihmisten tarpeisiin 
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seurakunnassasi tai paikkakunnallasi. Mitä sinulle tarkoittaa se, 
että annamme ”ei vain omaisuudestamme vaan itsestämme”?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Ef. 4:28; Jaak. 1:27; 
2. Nefi 5:17; MK Jaak. 2:17–19; Moosia 4:22–25; OL 104:13–18

Opetusvihje: ”Silloinkin kun opetat monia ihmisiä samaan aikaan, 
voit osoittaa huomiota yksilöille. Voit tehdä sen esimerkiksi ter-
vehtimällä jokaista lämpimästi oppitunnin alussa. – – Voit osoittaa 
huomiota myös siten, että teet osallistumisesta houkuttelevaa ja tur-
vallista.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 35.)
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Ystävällisyyden voima

Olemalla ystävällisiä ja kärsivällisiä me 
voimme pehmittää sydämiä ja kannustaa 

muita elämään vanhurskaasti.

George Albert Smithin elämänvaiheita

George Albert Smith uskoi lujasti ystävällisyyden voimaan sydän-
ten pehmittämiseksi. Hän opetti, että meidän tulee ”kohdata ongel-
mamme rakkauden ja ystävällisyyden hengessä kaikkia kohtaan” 1. 
Hänen lapsenlapsensa kertoi, kuinka hänen ystävällisyytensä ja mui-
den huomioon ottaminen toi rauhaa eräässä jännittyneessä tilanteessa:

”Kerran kuumana kesäpäivänä kadun alla lähellä isoisän kotia 
Salt Lake Cityssä oli jokin ongelma, ja muutamia kaupungin työnte-
kijöitä oli tullut korjaamaan sitä. Ulkona oli kuuma, aurinko paistoi 
armottomasti, ja käsillä oleva työ oli lapiointia, mikä sai hien valu-
maan miesten kasvoja ja selkää pitkin heidän kaivautuessaan tie-
hen. Työläiset eivät olleet tarkkoja kielenkäytöstään tai ehkä heidän 
äitinsä eivät olleet opettaneet heitä paremmin, mutta he kiroilivat 
ja käyttivät kauheaa kieltä. Heidän sanansa alkoivat pian tuntua 
loukkaavilta monista naapureista, joiden ikkunat olivat auki tavoit-
taakseen mahdollisen tuulenvireen, joka auttaisi viilentämään heitä.

Joku meni ulos ja pyysi miehiä lopettamaan rivot puheensa ja toi 
siinä samalla esiin, että veli Smith asui ihan siinä vieressä – eivätkö 
he voisi osoittaa hieman kunnioitusta ja pysyä hiljaa? Siihen miehet 
päästivät ilmoille uuden kirosanojen liudan. Vähin äänin isoisä val-
misti mehua ja asettaen muutamia laseja ja kannun tarjottimelle hän 
kantoi sen ulos työssä ponnisteleville miehille sanoen: ’Ystäväni, 
näytätte olevan kovin kuumissanne ja väsyneitä. Mitä jos tulisitte 
istumaan tänne puitteni alle nauttimaan viileää juomaa?’ Miesten 
viha oli lauhtunut, ja he vastasivat ystävällisyyteen sävyisyydellä 
ja arvonannolla. Pidettyään pienen mukavan tauon he palasivat 
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”Vähin äänin isoisä valmisti mehua ja asettaen muutamia laseja ja 
kannun tarjottimelle hän kantoi sen ulos työssä ponnisteleville miehille.”
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uurastuksensa pariin ja tekivät työn loppuun huolellisesti ja hiljaa.” 2 
(Katso ehdotus 1 sivulla 229.)

Yksi syy, miksi presidentti Smith kohteli ihmisiä niin ystävällisesti, 
oli hänen vakaa uskonsa siihen, että jokaisessa on synnynnäistä 
hyvyyttä. Vain muutama viikko ennen presidentti Smithin kuolemaa 
vanhin Matthew Cowley, kahdentoista apostolin koorumin jäsen, 
kävi hänen luonaan sairaalassa. ”Kävelin hänen vuoteensa viereen”, 
vanhin Cowley sanoi, ”ja hän kurkotti tarttumaan käteeni, puristi sitä 
lujasti ja sanoi: ’Nuori mies, muista kaikkina elämäsi päivinä, että 
voit löytää hyvää jokaisessa, jos vain tahdot etsiä sitä.’”

Sitten vanhin Cowley sanoi presidentti Smithistä:

”Hän rakasti jokaista, koska hän kykeni näkemään heissä olevan 
hyvän. Hän ei suvainnut syntiä vähimmässäkään määrin, mutta hän 
rakasti synnintekijää, koska hän tiesi, että Jumala on rakkaus [ks. 
1. Joh. 4:16] ja että juuri Jumalan rakkaus uudistaa ihmissieluja ja 
voi siinä samalla muuttaa synnintekijän pyhimykseksi.

Ehkäpä on synnintekijöitä, jotka erehtyivät luulemaan hänen rak-
kauttaan kunnioitukseksi. Hän ei kunnioittanut synnintekijää, mutta 
hän rakasti tätä. Olen varma, että rakkaus herätti vastakaikua niiden 
sydämessä ja elämässä, joita hän rakasti.” 3

George Albert Smithin opetuksia

Herran Henki on ystävällisyyden henki, 
ei ankaruuden ja arvostelun henki.

Joskus minua surettaa, kun kuulen epäystävällisiä sanoja, joita 
puhutaan paitsi ihmisistä kirkossamme myös ihmisistä maailmassa. 
Epäystävällisiä asioita ei yleensä sanota Herran innoituksen alai-
sina. Herran Henki on ystävällisyyden henki. Se on kärsivällisyyden 
henki. Se on rakkauden ja maltin ja pitkämielisyyden henki. Jokai-
nen meistä tarvitsee kaikkia näitä hyveitä, jotka ovat seuraus siitä, 
että meillä on taivaallisen Isämme Henki.4

Jokaista vaikutusta kohti rauhaa pitäisi edistää. Lusifer käyttää 
hyväkseen kaikkia keinoja tuhotakseen ihmisten sielun. Hän on 
aktiivisempi kuin koskaan, ja hän tekee työtä hyvin salakavalalla 
tavalla. En käytä aikaa niiden monien tapojen luettelemiseen, joita 
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hän käyttää, mutta yksi tapa, jolla hän toimii ja on toiminut maail-
man alusta asti, on houkutella joku tuhoamaan jonkun toisen maine 
sanomalla tästä epäystävällisiä asioita.5

On niin helppoa arvostella jotakuta muuta, niin helppoa löytää 
vikoja, ja joskus me puhumme ankarasti naapureistamme ja ystä-
vistämme. Taivaallinen Isämme antoi meille tällaisen neuvon – –:

”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.

Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin 
kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan.

Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että 
omassa silmässäsi on hirsi?

Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa kun otan roskan silmästäsi’, 
kun omassa silmässäsi on hirsi?” [Matt. 7:1–4.]

Kansana meitä neuvotaan olemaan arvostelematta, olemaan ystä-
vällisiä, olemaan puhumatta ankarasti niistä, joiden kanssa olemme 
tekemisissä. Siinä suhteessa meidän pitäisi olla parhaita esikuvia 
koko maailmassa. Miettikää nykyistä arvostelua. Ottakaa esiin sano-
malehtenne, niin näette epäystävällisiä asioita, joita ihmiset sanovat 
toisista, ja silti monta kertaa sillä, joka arvostelee, on hirsi omassa 
silmässään eikä hän näe lainkaan selkeästi mutta on sitä mieltä, että 
hänen veljensä silmässä on roska.6 (Katso ehdotus 2 sivulla 229.)

Emmekö olekin melko kärkkäitä näkemään lähimmäistemme 
rajoitukset ja heikkoudet? Silti se on vastoin Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin opetuksia. On olemassa ihmislaji, joka etsii vikoja 
ja arvostelee aina repivällä tavalla. Arvostelemista on erilaista. Jos 
me arvostelemme rakentavasti Herran Hengen vaikutuksen alaisina, 
me voimme muuttaa hyödyllisesti ja sopivasti joitakin asioita, joita 
tehdään. Mutta jos meillä on vikojen etsimisen, muiden ihmisten 
heikkouksien ja epäonnistumisten repivällä tavalla osoittelemisen 
henki, se ei ole koskaan seuraus taivaallisen Isämme Hengen kump-
panuudesta ja on aina vahingollista.7

Meidän tulee etsiä muista hyveitä ja 
antaa vilpitöntä kiitosta.

Seison täällä tänä iltana puhuakseni miehestä, joka on palannut 
[taivaan] kotiin monia vuosia sitten. – – Tarkoitan Francis M. Lymania 
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[kahdentoista apostolin koorumista] ja haluan sanoa teille, että se 
suuri mies oli lempeä kuin vauva, aivan yhtä lempeä kuin pikku-
lapsi, ja hänen halunsa auttaa ja rohkaista oli erinomainen. Olen 
kuullut monta kertaa hänen kehuvan veljiään, kun he ovat tehneet 
jotakin kiitettävää – joku oli pitänyt hienon puheen, toinen oli lau-
sunut vakuuttavan todistuksen, joku toinen oli tehnyt jotakin muuta 
kiitettävää. Olen nähnyt hänen kietovan kätensä heidän ympärilleen 
ja sanovan: ”Olen ylpeä sinusta ja siitä hienosta asiasta, jonka olet 
tehnyt.” Eikö se ole suositeltava tapa elää? Se tekee meistä onnelli-
sia. Kuinka paljon parempi onkaan, jos – sen sijaan että olisimme 
kateellisia – näemme ja arvostamme ja kiitämme lähimmäistemme 
hyveitä ja kykyjä, jos näemme [muissa] hyvää aikaansaavan voiman.

Monet meistä elävät sellaisessa ilmapiirissä, ettemme tunnu saa-
van suustamme kiitoksen sanaa jotakuta muuta kohtaan. Tuntuu, 
ettemme pysty sanomaan asioita, joita voisimme sanoa – – muiden 
siunaukseksi. Etsikäämme kanssaihmisistämme hyveitä ja tarkkail-
tuamme niitä tehkäämme heidät iloisiksi kehumalla niitä.8

Vetoan teihin, veljeni ja sisareni. Olkaamme jalomielisiä toisil-
lemme. Olkaamme kärsivällisiä toisiamme kohtaan kuten haluai-
simme muiden olevan meitä kohtaan. Nähkäämme lähimmäistemme 
ja ystäviemme hyveet ja puhukaamme noista hyveistä vikoja etsi-
mättä ja arvostelematta. Jos teemme niin, säteilemme auringonpais-
tetta, ja ne, jotka tuntevat meidät parhaiten, rakastavat meitä.9 (Katso 
ehdotus 3 sivulla 229.)

Ystävällisyydellä on voima johtaa 
ihmisiä pois heidän erheistään.

On niitä, jotka tekevät virheitä. Joukossamme on nyt niitä, jotka 
ovat kulkeneet harhaan, mutta he ovat Herramme lapsia ja Hän 
rakastaa heitä. Hän on antanut teille ja minulle oikeuden mennä 
heidän luokseen ystävällisyydessä ja rakkaudessa ja kärsivällisyy-
dellä ja halulla siunata heitä sekä pyrkiä auttamaan heitä pääsemään 
erheistä, joita he tekevät. Minulla ei ole oikeutta tuomita niitä, jotka 
ovat tehneet virheitä ja tekevät edelleen virheitä, ellei minua ole 
kutsuttu tekemään niin sen valtuuden perusteella, joka minulle on 
kenties annettu. Mutta oikeuteni on, jos näen heidän tekevän väärin, 
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jollakin tavoin jos mahdollista kääntää heidät takaisin tielle, joka 
johtaa iankaikkiseen elämään selestisessä valtakunnassa.10

Älkäämme valittako ystävistämme ja naapureistamme siksi, ettei-
vät he tee sitä, mitä haluamme heidän tekevän, vaan rakastakaamme 
heidät tekemään asioita, joita taivaallinen Isämme haluaa heidän 
tekevän. Me voimme tehdä niin, emmekä me voi voittaa heidän 
luottamustaan tai heidän rakkauttaan millään muulla tavalla.11

Mitä iloa, mitä lohtua, mitä tyydytystä voidaankaan lisätä naapu-
riemme ja ystäviemme elämään ystävällisyydellä. Kuinka haluaisinkaan 
kirjoittaa tuon sanan suurin kirjaimin ja kirjoa sen ilmaan. Ystävällisyys 
on voima, jonka Jumala on antanut meille avaamaan kovan sydämen 
ja pehmittämään itsepäisen sielun ja auttamaan tätä saamaan ymmär-
ryksen Hänen tarkoituksistaan.12 (Katso ehdotus 4 sivulla 229.)

Rakkaus ja ystävällisyys kodeissamme voi johtaa 
lapsemme kuuntelemaan neuvojamme.

Velvollisuutemme – sanoisin, että yhtä paljon etuoikeutemme 
kuin velvollisuutemme – on käyttää riittävästi aikaa ympäröidäk-
semme lapsemme suojatoimilla ja rakastaaksemme heitä ja ansai-
taksemme heidän rakkautensa sillä tavoin, että he kuuntelevat mie-
lellään ohjeitamme ja neuvojamme.13

Eläkää rakkaudessa ja ystävällisyydessä niin, että rauha ja rukous 
ja kiitos vallitsevat yhdessä kotonanne. Älkää antako kotinne olla 
vain paikka, jonne ripustatte iltaisin hattunne ja jossa saatte ate-
rianne ja sitten kiiruhdatte jonnekin muualle, vaan olkoon kotinne 
paikka, jossa asuu Herran Henki.14

Rukoilen, että täyttyisimme hengellä, joka tulee [Herralta], ja se 
on rakkauden, ystävällisyyden ja avuliaisuuden sekä kärsivällisyy-
den ja pitkämielisyyden henki. Sitten, jos pidämme tuon hengen 
kanssamme kotonamme, poikamme ja tyttömme varttuvat sellaisiksi 
kuin haluaisimme heidän olevan.15

Muistan, kun olin muutama vuosi sitten junassa matkalla pohjoi-
seen. Näin tuon junan päivävaunussa istumassa erään naisen, jonka 
olin tuntenut. – – Hän tunnisti minut, kun kuljin pitkin vaunun 
käytävää. Hän puhui minulle, ja kysyin: ”Minne olet menossa?” Hän 
sanoi: ”Olen menossa Portlandiin [Oregonin osavaltioon].” Tiesin, 
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ettei perhe ollut varakas. Tiesin, että tämä nainen oli suuren poi-
kajoukon äiti, joten kysyin: ”Miksi menet Portlandiin?” Hän sanoi: 
”Yksi pojistani on siellä sairaalassa.”

En ollut tiennyt, että kukaan hänen lapsistaan oli muuttanut 
kotoa, joten kyselin vähän enemmän, ja sitten hän avasi minulle 
sydämensä. Hän sanoi: ”Nuorin poikani lähti kotoa vain muutama 
viikko sitten eikä kertonut meille, minne hän oli menossa. Emme 
kuulleet hänestä mitään, mutta hän ajatteli ilmeisesti lähteä maa-
ilmaan katsomaan sitä itse, ja ensimmäinen vihje, jonka saimme 
hänen tekemisistään, oli Mercyn sairaalasta Portlandista tullut sähke, 
jossa kerrottiin, että poikamme oli sairaana siellä siinä sairaalassa.” 
Hän sanoi: ”Tietenkin viesti järkytti meitä hyvin paljon. Saatoin tehdä 
vain yhden asian eli hankkia rahat ja lähteä heti tuon pojan luo.”

– – Hän oli valmis istumaan koko pitkän matkan, päivän ja yön, 
ei poikansa epäystävällisyydestä ja ajattelemattomuudesta loukkaan-
tuneena vaan ajatellen vain, että poika oli hänen, että poika kuului 

”Eläkää rakkaudessa ja ystävällisyydessä niin, että rauha 
ja rukous ja kiitos vallitsevat yhdessä kotonanne.”
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hänelle, että Jumala oli antanut pojan hänelle ja että taivaallinen Isä 
odotti hänen käyttävän kaikkia mahdollisia keinoja rikastaakseen 
pojan elämää ja valmistaakseen tätä tilaisuuksiin, jotka tätä odottivat. 
Niinpä yön pitkinä tunteina, kun juna jyristi kiskoja pitkin, tämä hyvä 
nainen istui paikallaan kaivaten poikaansa jokaisen kilometrin vie-
dessä häntä vähän lähemmäksi tuota magneettia, joka veti häntä puo-
leensa. Viimein hän perille saavuttuaan lähti mahdollisimman kiireesti 
sairaalaan. Kävi niin, että paikka, jossa minun oli määrä olla, ei ollut 
kaukana sairaalasta, joten menin sinne katsomaan, mitä oli tapahtunut.

Siellä tuo suloinen äiti istui poikansa vuoteen äärellä, pojan, jota 
vaivasi vakava keuhkokuume ja joka makasi siellä tuskissaan. Äiti 
ei nuhdellut poikaa siksi, ettei tämä ollut ottanut häntä huomioon. 
Äiti ei ollut katkera poikansa ajattelemattomuudesta ja holtittomuu-
desta. Äiti oli vain kiitollinen siitä, että sai olla poikansa luona, 
jonka Jumala oli hänelle antanut. Hän yritti nyt hoitaa terveeksi 
lapsen, jonka vuoksi hän oli ryhtynyt taivaallisen Isänsä kumppa-
niksi saattaakseen tämän tähän maailmaan. Poika oli muuten noin 
16-vuotias, mutta silti äitinsä pienokainen. Hän yritti rohkaista poi-
kaa kertomalla tälle asioita, jotka tekisivät tämän iloiseksi ja tyytyväi-
seksi, kertoen tälle tilaisuuksista, jotka tämä saisi tultuaan terveeksi. 
Sen ahdingon ja hädän sijaan, jotka olivat täyttäneet tuon huoneen 
ennen äidin tuloa sinne, täydellinen valon ja rauhan ja onnen säde-
kehä levisi tuon pojan kasvoille, kun hän katseli kasvoihin sitä, 
joka oli tarjonnut oman elämänsä, jotta hän voisi olla olemassa, ja 
joka tässä tilanteessa oli tullut sen pitkän matkan istuakseen hänen 
vierellään ja hoitaakseen hänet taas terveeksi.

Mietin joskus, ymmärtävätkö nämä äidit, kuinka suurenmoisia 
he ovat lastensa silmissä sellaisessa tapauksessa. Tuo poika oli 
päättänyt ennen kuin äiti oli ollut siellä montakaan minuuttia, ettei 
hän koskaan enää olisi äidilleen epälojaali, ettei hän koskaan enää 
unohtaisi, mitä äiti oli hänelle antanut, vaan päätti, että pitäisi kun-
niassa nimen, jonka hän oli kunniakseen saanut, niin kauan kuin 
eläisi.16 (Katso ehdotus 5 sivulla 229.)

Rukoilen, että Herramme evankeliumin rakkaus palaa sielussamme 
ja rikastaa elämäämme, että se tekee aviomiehet ystävällisemmiksi 
vaimoilleen ja vaimot ystävällisemmiksi miehilleen, vanhemmat 
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lapsilleen ja lapset vanhemmilleen Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
min tähden, joka on rakkauden ja ystävällisyyden evankeliumi.17

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Lue kertomus, jossa George Albert Smith valmisti mehua väsy-
neille työläisille (s. 221–223). Milloin olet nähnyt ystävällisen 
teon pehmittävän jonkun sydämen? Millaisia ongelmia voitai-
siin mielestäsi ratkaista ”rakkauden ja ystävällisyyden hengessä 
kaikkia kohtaan”?

 2. Presidentti Smith opetti, että ”meidän pitäisi olla parhaita esi-
kuvia koko maailmassa” ankaran arvostelun välttämisessä  
(s. 224). Millaisissa tilanteissa me voimme näyttää sellaista esi-
merkkiä? Miksi mielestäsi ankara arvosteleminen ja vikojen 
etsiminen ovat niin vahingollisia?

 3. Sivuilla 224–225 presidentti Smith kertoo siitä, miten vanhin 
Francis M. Lyman kiitti veljiään. Kuinka sinuun on vaikuttanut 
se, että joku on kiittänyt sinua vilpittömästi? Mieti hetki rau-
hassa jotakuta, jota sinun pitäisi kiittää.

 4. Presidentti Smith opetti, että ”ystävällisyys on voima, jonka 
Jumala on antanut meille avaamaan kovan sydämen”  
(s. 226). Mitä sellaisia pyhien kirjoitusten kertomuksia mieleesi 
tulee, jotka havainnollistavat tätä periaatetta? (Katso joitakin 
esimerkkejä kohdista Matt. 9:10–13; Alma 20:1–27.)

 5. Käy läpi kertomus äidistä, joka menee poikansa luokse sairaa-
laan (s. 226–228). Kun lapsi joutuu harhateille, miksi on joskus 
vaikeaa reagoida siten kuin tämän kertomuksen äiti? Pohdi 
rukoillen, kuinka ystävällisyyden ja kärsivällisyyden henki voisi 
parantaa suhteitasi perheesi jäseniin.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Sananl. 15:1; Matt. 
18:15; Joh. 8:2–11; Ef. 4:29–32; 3. Nefi 12:22–24; OL 121:41–46

Opetusvihje: Pienryhmäkeskustelut antavat ”suurelle määrälle ihmi-
siä tilaisuuden osallistua oppiaiheeseen. Henkilöt, jotka yleensä 
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epäröivät osallistua, saattavat esittää pienryhmissä ajatuksia, joita 
he eivät esittäisi koko ryhmän edessä.” (Opettaminen, kutsumuk
sista suurin, s. 173–174.)
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Lasten kasvattaminen 
valossa ja totuudessa

Herra on antanut vanhemmille vastuun opettaa 
lapsilleen evankeliumia sanoin ja esimerkin avulla.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Elämänsä loppuvaiheissa presidentti George Albert Smith muisteli 
kasvatustaan ja vanhempiensa opetuksia:

”Synnyin vaatimattomaan kotiin. – – Vanhempani elivät hyvin 
vaatimattomissa oloissa, mutta ylistän ja kiitän Luojaani koko sydä-
mestäni siitä, että Hän lähetti minut heidän kotiinsa.

Vartuin Salt Lake Cityssä. Kun olin 8-vuotias, minut kastettiin City 
Creek -purossa. Minut konfirmoitiin kirkon jäseneksi 17. seurakun-
nan paastokokouksessa, ja opin poikasena, että tämä on Herran 
työtä. Opin, että maan päällä on profeettoja. Opin, että Kaikkival-
tiaan innoitus vaikuttaisi niihin, jotka halusivat saada sitä. – –

En tiedä ketään koko maailmassa, jolla on enemmän syytä olla 
kiitollinen kuin minulla. Olen kiitollinen syntyperästäni, kiitollinen 
vanhemmista, jotka opettivat minulle Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumia ja näyttivät esimerkkiä kodissaan. Jos olen tehnyt elämässäni 
jotakin, mitä minun ei olisi pitänyt tehdä, se olisi jotakin sellaista, 
mitä en oppinut äitini kodissa. Koska lapsia oli paljon, äidiltä vaadit-
tiin runsaasti kärsivällisyyttä, mutta hän oli aina kärsivällinen meitä 
kohtaan. Siellä oli aina herttaisuutta ja ystävällisyyttä ja rakkautta.” 1

Omassa kodissaan George Albert Smith yritti noudattaa vanhem-
piensa esimerkkiä opettaa kärsivällisesti ja rakastavasti. Hänen tyt-
tärensä Edith muisteli erästä kokemusta nuoruudestaan:

”Isä neuvoi meitä jatkuvasti käyttäytymisessämme tähdentäen 
rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Muistan, kuinka kerran kun 
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George albert Smithin vaimo lucy ja heidän tyttärensä 
Edith (vasemmalla) ja Emily (oikealla).
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olin tulossa kotiin pianotunniltani, raitiovaunun rahastaja unohti 
ottaa minulta maksun. – – Jotenkin hän meni ohitseni, ja saavuin 
määränpäähän pidellen yhä viisisenttistä kädessäni, ja olin suoraan 
sanottuna aika innoissani siitä, että olin matkustanut ilmaiseksi.

Juoksin iloisena isän luo kertomaan hyvästä onnestani. Hän 
kuunteli kertomustani kärsivällisesti. Aloin ajatella, että olin toiminut 
hienosti. – – Olin varma, ettei rahastaja tiennyt, etten ollut maksanut 
matkasta, ja siksi kaikki oli hyvin.

Kun olin lopettanut kertomukseni, isä sanoi: ’Mutta kulta, vaikka 
rahastaja ei tiedäkään siitä, sinä tiedät ja minä tiedän ja taivaallinen Isä 
tietää. Niinpä meitä on yhä kolme, joiden täytyy tulla vakuuttuneiksi 
siitä, että sinä maksat täyden korvauksen jo saamastasi palvelusta.’”

Edith meni takaisin kadunkulmaan ja maksoi matkansa raitiovau-
nun tultua takaisin. Myöhemmin hän ilmaisi kiitollisuuden tavasta, 
jolla hänen isänsä hoiti tilanteen: ”Olen todellakin kiitollinen isästä, 
joka oli tarpeeksi viisas osoittamaan minulle ystävällisesti erheeni, 
koska jos siitä ei olisi välitetty, olisin voinut ajatella, että hän hyväk-
syi sen, ja olisin saattanut yrittää jotakin samankaltaista toisella ker-
taa.” 2 (Katso ehdotus 1 sivulla 241.)

George Albert Smithin opetuksia

Vanhemmilla on ensisijainen velvollisuus 
opettaa lapsilleen evankeliumia.

Yksi kaikkein suurimmista ja rikkaimmista siunauksistanne tulee 
olemaan se, minkä saatte, jos opetatte kuten teidän pitäisi ja kou-
lutatte kuten teidän pitäisi näitä valittuja henkiä, jotka taivaallinen 
Isämme lähettää maailmaan näinä myöhempinä aikoina. – – Älkää jät-
täkö lastenne valmentamista kouluille. Älkää jättäkö heidän valmen-
tamistaan Alkeisyhdistykselle, pyhäkoululle, [kirkon nuorten järjes-
töille]. Ne auttavat teitä ja tekevät hienoa työtä, mutta muistakaa, mitä 
Jumala itse on sanonut: jos vanhemmat eivät opeta lapsilleen uskoa 
Jumalaan, parannusta ja kastetta ja kätten päällepanemista kahdeksan 
vuoden iässä, synti on vanhempien päällä [ks. OL 68:25–28]. Tämä ei 
ole uhkaus, veljeni ja sisareni. Se on ystävällinen ja rakastava neuvo 
taivaalliselta Isältämme, joka tietää kaiken ja ymmärtää ja tajuaa, mitä 
tapahtuu, kun lasten sallitaan kasvaa ilman tätä valmennusta.3
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Haluan todella hartaasti, että se, mitä aion sanoa, painuu jokaisen 
Siionin vanhemman mieleen, ja se on, että vaikka Herra on anta-
nut kaikki nämä suurenmoiset kasvatuksesta huolehtivat laitokset, 
vaikka tiede on antanut hyvin paljon mukavuudeksemme ja siu-
naukseksemme, vaikka kirkko on varannut paikkoja, joihin voimme 
lähettää lapsemme saamaan opetusta Kristuksen evankeliumista, se 
ei vapauta teitä tai minua vastuusta ja velvoitteesta, jonka taivaalli-
nen Isämme on antanut meille opettaa omia lapsiamme. – – Ei riitä, 
että lapsilleni opetetaan apujärjestöissä uskoa, parannusta ja kastetta 
sekä Pyhän Hengen lahjan antamista kätten päällepanemisella. Isäni 
taivaassa on käskenyt, että minun tulee tehdä se itse.4

Kukaan toinen ei voi hoitaa osaa, jonka Jumala on määrännyt 
meille vanhemmille. Olemme ottaneet vastaan velvoitteen, kun 
olemme saattaneet lapsia maailmaan. Emme voi siirtää tehtävää mil-
lekään järjestölle. Se on meidän. – – Teillä ja minulla on ensimmäi-
nen ja ensisijainen velvoite paitsi ohjata ja neuvoa myös kouluttaa 
näyttämällä esimerkkiä, viettämällä riittävästi aikaa rakkaittemme, 
näiden poikien ja tyttöjen, kanssa, ettei heitä johdatettaisi – – kiel-
letyille poluille.5

Kutsukaa perheenne luoksenne, ja jos ette ole aiemmin antaneet 
heille ymmärrystä elämän tarkoituksesta ja tietoa Herramme evan-
keliumista, tehkää se nyt, sillä sanon teille Herran palvelijana, että 
he tarvitsevat sitä nyt ja he tulevat tarvitsemaan sitä tästä eteenpäin.6 
(Katso ehdotus 2 sivulla 242.)

Muut kiinnostuksenkohteet eivät saa johtaa meitä 
unohtamaan velvollisuuttamme opettaa lapsiamme.

Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan, että tulisi aika, jolloin 
ihmiset tukahtuvat elämän huoliin ja rikkauksiin ja nautintoihin [ks. 
Luuk. 8:14]. Minulla on mielessäni – – tälläkin hetkellä miehiä ja 
naisia, joita rakastan mutta joiden hengellisyys tukahtuu juuri näihin 
asioihin, ja vastustaja johtaa heitä tuota helppoa mielihyvän tietä ja 
he laiminlyövät velvollisuutensa vanhempina ja Jeesuksen Kristuk-
sen kirkon jäseninä.

– – Hämmennyksen, jännityksen ja kaikkien elämän nautintojen 
keskellä – – älkäämme unohtako velvollisuutta, joka meillä on näitä 
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Jumalan kuvaksi luotuja poikia ja tyttöjä kohtaan. Hän on heidän 
henkensä Isä, ja Hän pitää meitä vastuullisina opetuksesta, jota he 
saavat. Toivon ja rukoilen, että opettaisimme heitä niin, että kun 
loppu tulee, me voimme saada Häneltä tämän siunauksen: ”Hyvin 
tehty, hyvä ja luotettava palvelija, tule Herrasi ilojuhlaan” ja että me 
saisimme pitää rakkaamme luonamme iankaikkisesti.7

Luulenpa, että haluaisin kertoa teille erään tarinan. Monta vuotta 
sitten Indianassa asui kaksi poikaa, nuoria kavereita, jotka työsken-
telivät maatiloilla noin kymmenen kilometrin päässä toisistaan. He 
tekivät uutterasti töitä joka päivä hoitaen askareitaan, lypsäen lehmiä 
jne. Sitten ollessaan noin 13- tai 14-vuotias ensimmäinen poika meni 
kerran isänsä luo ja sanoi: ”Isä, minä haluaisin lähteä kaupunkiin. 
Haluaisin nähdä kirkkaat valot. Mietin, että enkö voisi mennä varhain 
jonakin iltana, jos tekisin lujasti töitä ja saisin askareeni hoidettua?” 
Isä sanoi: ”Et voi lähteä, koska et voi tehdä työtäsi.” ”Jos olen valmis 
nousemaan päivän koittaessa ja tekemään töitä koko päivän, voinko 
kävellä kaupunkiin? Se ei ole kovin kaukana, ja voisin olla siellä tun-
nin tai pari ja tulla sitten varhain kotiin.” Isä sanoi: ”No, jos tosiaan 
teet kaikki askareesi, niin voit mennä.” Isät, ymmärtäkää tämä. Tulos 
oli, että poika lähti. Hän saapui kaupunkiin, kun oli lähes pimeä. 
Kaupat ja pankit olivat kiinni. Avoinna oli monia biljardihalleja ja 
uhkapelipaikkoja. Kaikki hyvät ihmiset olivat sisätiloissa, useimmat 
heistä omissa kodeissaan. Kaikki irtolaiset olivat kaduilla tai noissa 
paikoissa. He näkivät tämän nuoren pojan tulevan sisään, ja he ottivat 
hänet mukaan. Ei kestänyt kauan, kun he olivat näyttäneet hänelle 
asioita, joita kenenkään pojan ei pitäisi nähdä. Se oli hänen koke-
muksensa. Hän sai maistaa sellaista, mikä ei ollut hänelle hyväksi.

Toinen poika meni isänsä luo samalla tavoin. Hän sanoi: ”Isä, 
haluaisin käydä joskus kaupungissa. Etkö haluaisi, että menisin ja 
näkisin jotakin sellaista, mitä en ole koskaan nähnyt? Minun täytyy 
lähteä ennen pimeää, että näen jotakin.” ”Poikani”, isä vastasi, ”mie-
lestäni sinulla on oikeus mennä kaupunkiin, ja mielestäni sinulla 
on oikeus saada isäsi lähtemään mukaasi. Valitse päivä, niin autan 
sinua askareissasi, niin että voimme lähteä riittävän varhain, jotta 
voit tavata joitakuita tovereistani.”

Puhun samasta paikasta – nämä kaksi maatilaa eivät olleet kau-
kana toisistaan. Viikon sisällä poika oli valinnut päivän. He hoitivat 
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askareet ja lähtivät kaupunkiin. He saapuivat vähän ennen kello nel-
jää iltapäivällä. He tulivat sinne ennen kuin pankit olivat kiinni. Poika 
oli pukeutunut hyviin vaatteisiinsa. Isä vei hänet pankkiin ja esitteli 
hänet pankinjohtajalle, joka kätteli häntä ja sanoi: ”Kun olet kaupun-
gissa, tule katsomaan meitä, niin otamme sinut mielellämme vastaan.”

Isä vei hänet liikeyrityksiin, joissa hänellä oli liikeasioita ja joissa 
ihmiset tervehtivät häntä miellyttävästi. Kun he lähtivät yhdessä 
kotiin katsottuaan ensin erään esityksen, tuo poika oli tutustunut 
joihinkuihin hienoimmista miehistä sillä paikkakunnalla. Tulos oli, 
että kun hän tuli vanhemmaksi ja lähti kaupunkiin, hänen kumppa-
neinaan oli hienoja ihmisiä.8 (Katso ehdotus 3 sivulla 242.)

Haluan ehdottaa teille – –, ettette voi käyttää aikaanne paremmin 
ettekä millään muulla tavoin hyödyllisemmin kuin kouluttamalla 
poikianne ja tyttöjänne olemaan kelvollisia saamaan taivaallisen 
Isämme siunauksia.9

Vanhemman esimerkki voi johtaa lapsen 
turvaan, vanhurskauteen ja onneen.

Olkaamme lapsillemme esimerkkejä vanhurskaudesta. Pitä-
käämme perherukouksemme ja pyytäkäämme siunausta ruoalle. 
Antakaamme lastemme nähdä, että me aviopuolisoina kohtelemme 
toisiamme hellästi. Kun vielä on aikaa, tarttukaa aviomiehenä ja vai-
mona tilaisuuteen siunata toisianne kaikin tavoin rakkaudellanne, 
ystävällisyydellänne ja avuliaisuudellanne. Tarttukaa tilaisuuteen, kun 
vielä on aikaa, opettaa pojillenne ja tyttärillenne, kuinka elää onnel-
lisena. – – Olkoon kotimme rauhan ja toivon ja rakkauden tyyssija.10

Vain muutama päivä sitten näin kirjeen mieheltä, joka oli luulta-
vasti elänyt puolet elämästään. Kirjoittaessaan isälleen hän sanoi: 
”Huolenpitosi rakkaistasi, opetuksesi minulle, minulle näyttämäsi 
esimerkit ovat olleet minulle innoituksena tehdä sitä, mitä Herra 
haluaa minun tekevän. Olen tuntenut, että seuratessani jalanjälkiäsi 
olisin turvassa.” Siinä oli viisas isä, siinä oli siunattu isä, joka kykeni 
kylvämään poikansa mieleen sellaisen luottamuksen. – – Isän käy-
töksen ansiosta – ainakin poika luki sen kirjeessään isänsä ansioksi 
– kodissaan näytetyn esimerkin ansiosta hän on nyt yksi tämän kir-
kon tukipilareita. Hän osaa elää maailmassa ja pitää Herran käskyt. 
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”[Ette] voi käyttää aikaanne paremmin ettekä millään muulla 
tavoin hyödyllisemmin kuin kouluttamalla poikianne ja tyttöjänne 

olemaan kelvollisia saamaan taivaallisen isämme siunauksia.”

Hänen intonsa tehdä hyvää sai innoituksen kodista, jossa hän eli. 
Hän ei löytänyt kotoa itsekkyyttä vaan epäitsekkyyttä. Vanhemmat 
eivät olleet innokkaita saamaan kaikkea mahdollista ja pitämään 
sitä itsekkäästi omanaan, vaan he kulkivat etsien heitä tarvitsevia, 
rohkaisten ja siunaten näitä. Mikään määrä puhetta maailmassa ei 
olisi pannut tuon miehen sydämeen sitä, mitä siellä on nyt, vaan 
sen teki esimerkki, jota hänen vanhempansa näyttivät, vanhemmat, 
jotka asuivat kodissa, jossa hän itse asui.

Minulla ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö paikkakunnilla, joissa 
asumme, ja maailmassa ole satoja, kenties tuhansia miehiä ja naisia, 
jotka sanoisivat samaa isänsä ja äitinsä opetuksista. Mutta pelkään, 
että meitä on muutamia, joihin maailman tavat vaikuttavat ja jotka 
on vallannut ajatus, että meidän pitää seurata muita huolimatta siitä, 
mihin he uskovat tai mitä he tekevät. Siinä tapauksessa esimerk-
kimme ei ole siunaus vaan voi tuhota lastemme onnen.11
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Todistakaamme päivittäisillä toimillamme sekä keskusteluis-
samme, että me uskomme tämän olevan Isän työtä, niin tulemme 
saamaan sanoin kuvaamatonta iloa, ja lapset, jotka kasvavat kodis-
samme, vahvistuvat uskossa ja nöyryydessä. Heitä siunataan ja heille 
annetaan voimaa väistää vastustajan nuolia, jotka on suunnattu heitä 
kohti, ja ahdistuksen sijaan, joka on vaivannut ihmislapsia synnin 
tähden, he kokevat lohtua, rauhaa ja onnea ja – – tämän maan 
asuttavat miehet ja naiset, joilla on luonteenlujuutta olla välittämättä 
elämän pahoista asioista.12 (Katso ehdotus 4 sivulla 242.)

Rakastamalla ja opettamalla nuoriamme me 
voimme osaltamme varjella heitä pahalta.

Myöhempien aikojen pyhät, opettakaa lapsenne noudattamaan 
siveyden lakia. Ympäröikää heidät rakkautenne käsivarsilla, niin 
ettei heillä ole mitään halua langeta paholaisen kiusauksiin, jotka 
ympäröivät heitä joka puolelta. – –

Mikä etuoikeus onkaan vanhemmilla olla omassa kodissaan ympä-
rillään perhe, jossa on puhtaita poikia ja tyttöjä, jotka taivaallinen 
Isämme on heille antanut ja joiden henget ovat syntyneet taivaalli-
selle Isällemme! Mikä ilo onkaan saada heidät toimimaan yhdessä 
nauttien taivaallisen Isämme siunauksista ja iloiten Hänen Henkensä 
kumppanuudesta ja kouluttaa heitä heidän nuorella iällään niin, että 
kehittyessään aikuisiksi he ovat säilyttäneet elämänsä puhtauden!

Veljeni ja sisareni, pyydän, että te suuremmalla innolla, huomaavai-
semmin, kärsivällisemmin kuin koskaan ennen varjelisitte nousevaa 
sukupolvea ansoilta, joita vastustaja on virittänyt heidän tielleen. Monet 
[elokuvistamme], radio-ohjelmistamme, lehdistämme, kirjoistamme 
jne. ovat sopimattomia – –, ja ellemme me kumoa niiden vaikutusta 
tervehenkisellä opetuksella ja ympäristöllä tuoden nuorillemme sen 
hyödyn, että he tuntevat hyvien miesten ja naisten elämää, opettaen 
heille profeettojen hyveitä ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tar-
koitusta, osa heistä, joita rakastamme, saattaa luisua käsistämme. – –

Opettakaamme lapsiamme olemaan elämässään puhtaita, ole-
maan vanhurskaita. Opettakaa poikanne varjelemaan siskojensa ja 
tyttötovereidensa hyveellisyyttä. Opettakaa tyttärenne varjelemaan 
niiden poikien hyveellisyyttä, joiden kanssa he ovat tekemisissä. 
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– – Erikoistukaamme, jos voin käyttää tuota termiä, poikiemme 
ja tyttöjemme kasvattamiseen Jumalan Hengen vaikutuksen alai-
suudessa, niin ettei vastustajalla ole voimaa johtaa heitä harhaan.13 
(Katso ehdotukset 5 ja 6 sivulla 242.)

Evankeliumin tutkiminen perheenä auttaa 
meitä pitämään lapsemme lähellämme.

Meidän etuoikeutemme, meidän velvollisuutemme, veljet ja sisaret, 
on kodeissamme kutsua perheemme yhteen nauttimaan toisistaan 
sekä vahvistamaan ja tukemaan toisiaan, saamaan opetusta pyhien 
kirjoitusten totuuksista. Jokaisessa kodissa lapsia tulee kannustaa 
lukemaan Herran sanaa sellaisena kuin se on ilmoitettu meille kaik-
kina taloudenhoitokausina. Meidän tulee lukea Raamattua, Mormonin 
kirjaa, Oppia ja liittoja ja Kallisarvoista helmeä, eikä vain lukea niitä 
kodissamme vaan selittää niitä lapsillemme, niin että he ymmärtäisi-
vät – – Jumalan kanssakäymiset maan päällä olevien kansojen kanssa.

Katsokaamme, voimmeko tehdä tässä asiassa tulevaisuudessa 
enemmän kuin olemme tehneet aiemmin. Sitoutukaamme periaattee-
seen ja käytäntöön koota perheemme ympärillemme omassa kodis-
samme. Kysyköön jokainen meistä itseltään: ”Olenko tehnyt velvol-
lisuuteni kotona lukemalla ja opettamalla evankeliumia sellaisena 
kuin se on ilmoitettu Herran profeettojen välityksellä? Olenko pitänyt 
lapseni lähelläni ja tehnyt kodista miellyttävän paikan ja paikan, jossa 
on kunnioitusta, rakkautta, ymmärtämystä ja omistautumista?”

Ellemme ole, tehkäämme parannus laiminlyönnistämme ja 
tuokaamme perheemme ympärillemme ja opettakaamme heille 
totuutta. – –

”Olenko saattanut kotini järjestykseen?” Tämän tulee olla kysymys 
jokaisessa sydämessä. Ei, onko naapurini tehnyt niin, vaan olenko 
minä tehnyt sen, mitä Herra minulta vaatii? 14

Lapsemme ovat kallisarvoisin lahja, mitä Isämme meille antaa. Jos 
me voimme ohjata heidän jalkansa pelastuksen tielle, meitä ja heitä 
odottaa iankaikkinen ilo. – –

Yksi tapa, jolla me voimme pitää heidät lähempänä itseämme, 
on kokoontua entistä useammin yhteen kodissamme. Kirkko on 
pyytänyt, että joka viikko varataan ainakin yksi koti-ilta, jolloin koko 
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perhe kokoontuu yhteen nauttimaan toistensa seurasta, nauttimaan 
kotilieden yksinkertaisista iloista ja keskustelemaan keskenään 
asioista, joilla on suurta ja kestävää arvoa.

– – Vuonna 1915 ensimmäinen presidenttikunta kirjoitti tästä 
”vaarnanjohtajille, piispoille ja vanhemmille Siionissa”, ja lainaan 
siitä, mitä he silloin sanoivat:

”Neuvomme ja kehotamme aloittamaan kaikkialla kirkossa ’koti-
illan’ vieton, jolloin isä ja äiti voivat koota yhteen poikansa ja tyttä-
rensä kotona ja opettaa heille Herran sanaa. – – Tämä ’koti-ilta’ tulisi 
omistaa rukoukselle, kirkon ja muiden laulujen laulamiselle, soit-
tamiselle, pyhien kirjoitusten lukemiselle, perheasioille sekä ope-
tukselle evankeliumin periaatteista ja elämän eettisistä ongelmista 
samoin kuin lasten tehtävistä ja velvollisuuksista vanhempiaan, 
kotia, kirkkoa, yhteiskuntaa ja kansakuntaa kohtaan.”

Ja seuraava siunaus luvattiin niille, jotka tekisivät sen, mitä 
pyydettiin:

”Jos pyhät noudattavat tätä neuvoa, me lupaamme, että siitä koi-
tuu suuria siunauksia. Rakkaus kodissa ja kuuliaisuus vanhempia 
kohtaan lisääntyvät. Usko kasvaa Israelin nuorten sydämessä, ja he 
saavat voimaa taistella heitä saartavia pahan vaikutuksia ja houku-
tuksia vastaan.”

Nämä periaatteet ja lupaukset koskevat meitä edelleen.15

Jos koti-ilta voisi olla tosiasia myöhempien aikojen pyhien kes-
kuudessa, jos yhtenä iltana viikossa eläisimme omiemme kanssa 
Herran Hengen vaikutuksessa oman kotilietemme äärellä niiden 
ympäröiminä, jotka Herra on meille antanut ja joista sanonut 
nimenomaan meille, että meidän tulee opettaa heitä, kuinka monta 
onnellista kotia olisikaan siellä, missä nyt on surua ja epäsopua ja 
ahdistusta. – –

Kun me pidämme poissa maailman ja ulkopuoliset asiat ja 
rukouksen ja kiitoksen voimalla annamme pojillemme ja tyttäril-
lemme niitä rikkaita totuuksia, jotka Herra on suonut meille mei-
dän ja heidän hyvinvoinniksemme, usko alkaa aidosti kehittyä. 
Toivon, että meidän on mahdollista palata, jos olemme poiken-
neet tuosta neuvosta. Kootkaamme lapsemme ympärillemme ja 
antakaamme kotimme olla paikka, jossa Herran Henki pysyy. Jos 
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”Jos koti-ilta voisi olla tosiasia myöhempien aikojen pyhien 
keskuudessa, – – kuinka monta onnellista kotia olisikaan.”

teemme osamme, voimme tietää ja olla varmoja siitä, että taivaalli-
nen Isämme tekee omansa.16 (Katso ehdotus 7 sivulla 242.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Ajattele kertomusta sivuilla 231–233. Miksi arvelet George 
Albert Smithin kyenneen opettamaan tytärtään Edithiä niin 
hyvin? Mieti nuoruudestasi tilannetta, jolloin vanhempasi opetti 
sinulle jotakin, millä oli vaikutusta elämääsi. Miksi tuo opetus 
oli niin tehokas?
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 2. Tutki ensimmäistä osiota opetuksista (s. 233–234) ja kohtaa 
OL 93:37–40. Miksi arvelet Herra antaneen vanhemmille eikä 
muille organisaatioille tehtävän opettaa lapsilleen evankeliu-
mia? Kuinka kirkon järjestöt voivat auttaa vanhempia tässä teh-
tävässä? Kuinka sukulaiset voivat auttaa? Jos sinulla ei ole omia 
lapsia, harkitse tapoja, joilla sinulla voi olla olla vanhurskas 
vaikutus kirkon nuoriin vanhempia tukevalla tavalla.

 3. Käy läpi sivuilla 235–236 oleva kertomus. Kuinka lapset hyöty-
vät siitä, että vanhemmat viettävät heidän kanssaan aikaa? Mil-
laiset elämän huolet ja nautinnot (ks. s. 234) voivat saada mei-
dät laiminlyömään perhettämme koskevat velvollisuutemme? 
Mitä voimme tehdä voittaaksemme nämä häiriötekijät?

 4. Lue osio, joka alkaa sivulta 236. Mieti asenteitasi maailman 
tapoihin ja sitä, kuinka nuo asenteet voivat vaikuttaa lapsiisi. 
Mitkä päivittäiset toimet ovat lapsillemme erityisen voimakas 
todistus uskonkäsityksistämme?

 5. Millaisia kiusauksia lapset ja nuoret kohtaavat asuinpaikkakun-
nallasi? Tutki osiota, joka alkaa sivulta 238, ja etsi asioita, joita 
vanhemmat, isovanhemmat ja muut voivat tehdä auttaakseen 
nuoria vastustamaan kiusausta.

 6. Presidentti Smith antoi neuvon, että meidän tulee ”erikoistua” 
lastemme kasvattamiseen Hengen vaikutuksen alaisuudessa (ks. 
s. 239). Mitä se merkitsee sinulle? Mitä vanhemmat voivat tehdä 
erikoistuakseen lastensa kasvattamiseen vanhurskaudessa?

 7. Sivuilla 240–241 presidentti Smith käy läpi joitakin lupauksia, 
joita annetaan säännölliset perheillat pitäville perheille. Kuinka 
nämä lupaukset ovat täyttyneet omassa perheessäsi? Mitä neu-
voja antaisit perheelle, joka ei ole koskaan aiemmin pitänyt 
perheiltoja mutta haluaisi aloittaa?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Sananl. 22:6; Jes. 
54:13; En. 1–3; Moosia 4:14–15; Alma 56:45–48; OL 68:25–31; ks. 
myös ”Perhe – julistus maailmalle”,  Liahona, lokakuu 2004, s. 49

Opetusvihje: ”Varo lopettamasta hyviä keskusteluja liian pian yrit-
täessäsi käydä läpi kaiken valmistamasi aineiston. Vaikka onkin tär-
keätä käydä aineisto läpi, on tärkeämpää auttaa oppijoita tuntemaan 
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Hengen vaikutus, ratkaista heidän kysymyksensä, lisätä heidän 
ymmärrystään evankeliumista ja syventää heidän päätöstään pitää 
käskyt.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 64.)
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”muistakaa jumalallisen mestarin esimerkki. Julmasti puuhun ripustettuna 
hän sanoi: ’isä, anna heille anteeksi. he eivät tiedä, mitä tekevät.’”
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”Teiltä vaaditaan, että 
annatte anteeksi”

Antamalla anteeksi muille me vapaudumme vihan 
taakasta ja valmistaudumme iankaikkiseen elämään.

George Albert Smithin elämänvaiheita

Vuonna 1897, kun George Albert Smith oli vielä nuori mies, hän 
liittyi Utahin kansalliskaartiin. Muutamien toveriensa kannustuksesta 
hän asettui ehdolle erääseen luottamustoimeen kansalliskaartissa, 
mutta vaaleja edeltävien viikkojen aikana kilpaileva kansalliskaarti-
lainen alkoi levittää valheellisia huhuja syyttäen George Albert Smi-
thiä epäeettisestä toiminnasta. Sen johdosta kersantti Smith hävisi 
vaalit, jotka hänen olisi mielestään pitänyt voittaa. Tilanteen teki 
vielä vaikeammaksi se, että valheellisia huhuja levittänyt mies oli 
ollut aiemmin hänen ystävänsä.

Vaikka George Albert Smith yritti unohtaa loukkauksen, hänen 
sydämensä täyttyi katkeruudella. Kun hän meni seuraavana sunnun-
taina kirkkoon, hänestä ei tuntunut oikealta nauttia sakramenttia. Hän 
rukoili apua ja ymmärsi, että hänen piti tehdä parannus tuntemastaan 
kaunasta. Hän päätti etsiä ystävänsä ja tehdä sovinnon tämän kanssa.

George Albert Smith meni suoraan miehen toimistoon ja sanoi 
hiljaa: ”Veljeni, haluan pyytää anteeksi sitä, että olen vihannut sinua 
nämä muutamat viime viikot.”

Hänen ystävänsä sydän pehmeni heti. ”Veli Smith, sinulla ei ole 
mitään syytä pyytää anteeksi”, hän sanoi. ”Minä sen sijaan tarvitsen 
anteeksiantoa sinulta.” He kättelivät ja pysyivät sen jälkeen hyvinä 
ystävinä.1 (Katso ehdotus 1 sivulla 251.)

Joitakin vuosia myöhemmin George Albert Smith teki anteeksi-
antamisesta yhden elinikäisistä tavoitteistaan, kun hän kirjoitti 
uskontunnustuksessaan: ”En tahdo tietoisesti haavoittaa kenenkään 



l u K u  2 3

246

tunteita, en edes sellaisen, joka on ehkä tehnyt minulle vääryyttä, 
vaan yritän tehdä hänelle hyvää ja saada hänestä ystävän.” 2

Eräs presidentti Smithin läheinen työtoveri havaitsi, että kyky 
antaa anteeksi oli todellakin yksi presidentti Smithin luonteenomai-
sista piirteistä: ”Hän todella antoi anteeksi kaikille. Hän oli koko 
elämänsä ajan tietoinen Jumalan käskystä: Jumala antaa anteeksi, 
kenelle antaa. Meidän taas on annettava anteeksi kaikille ihmisille. 
Hän kykeni tekemään niin ja jättämään sitten asian Jumalalle. Olen 
varma siitä, että anteeksi annettuaan hän unohti. Kun se, joka antaa 
anteeksi, pystyy unohtamaan, niin silloin kyseessä on todella poik-
keuksellinen mies, totisesti Jumalan mies!” 3

George Albert Smithin opetuksia

Jos me ymmärrämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, 
olemme halukkaampia antamaan anteeksi muille.

On yksi asia, jota voisimme hyvinkin pyrkiä kehittämään, ja se 
on halukkuus antaa toisillemme anteeksi rikkeemme. Anteeksi-
annon henki on hyve, jota ilman toivomamme siunaukset eivät 
tule koskaan täysin toteutumaan.4

Maailman ihmiset eivät ymmärrä – – miltä Vapahtajasta tuntui, 
kun Hän sielunsa hädässä huusi taivaallista Isäänsä – ei tuomitse-
maan ja tuhoamaan niitä, jotka olivat riistämässä Häneltä kuolevai-
sen elämän, vaan Hän sanoi:

”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” (Luuk. 
23:34.)

Sen pitäisi olla kaikkien Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon jäsenten asenne. Sen pitäisi olla kaikkien Juma-
lan poikien ja tyttärien asenne, ja niin se mielestäni olisikin, jos he 
ymmärtäisivät täysin pelastussuunnitelman. – – Suuttumus ja viha 
sydämessämme eivät tuo meille rauhaa ja onnea.5

Herra on antanut meille suurenmoista tietoa, on ilmoittanut 
meille mielensä ja tahtonsa, on opettanut meille sellaista, mitä 
maailma ei tiedä, ja saamamme tiedon mukaisesti Hän pitää meitä 
vastuullisina ja odottaa meidän elävän korkeampaa elämää, ihan-
teellisempaa elämää kuin ne, jotka eivät ymmärrä evankeliumia niin 
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täysin kuin me. Anteeksiannon henki on jotakin sellaista, mitä myö-
hempien aikojen pyhien kannattaisi osoittaa enemmän keskuudes-
saan. – – Meidän on päästävä sellaiseen tilaan, jossa me kykenemme 
antamaan anteeksi veljillemme.6 (Katso ehdotus 2 sivulla 251.)

Kun me annamme anteeksi muille, me 
osoitamme arvostavamme sitä, että 

taivaallinen Isä antaa anteeksi meille.

Tämän asian [anteeksi antaminen muille] yhteydessä haluan lukea 
muutaman jakeen Matteuksen evankeliumin 18. luvusta alkaen 
jakeesta 21. Vaikuttaa siltä, että apostolit olivat tässä tilanteessa Mes-
tarin kanssa, ja Pietari tuli Hänen luokseen ja sanoi:

”’Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, 
niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? 
Peräti seitsemän kertaako?’

’Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa’, vastasi 
Jeesus.” [Matt. 18:21–22.]

Sitten Vapahtaja kertoi vertauksen – – kahdesta miehestä. Toinen 
miehistä oli isännälleen velkaa suuren summan rahaa ja tuli isän-
tänsä luo ja sanoi hänelle, ettei kyennyt maksamaan velkaansa ja 
pyysi, että saisi velan anteeksi. Tuon palvelijan isännän valtasi sääli, 
ja hän antoi velan anteeksi. Heti tämä mies, joka oli saanut anteeksi, 
meni ulos ja löysi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa pienen 
summan, ja vaati tältä maksua. Miesparka ei kyennyt hoitamaan 
velvoitettaan ja pyysi vuorostaan, että saisi anteeksi velan. Mutta 
hän ei saanut anteeksi, vaan sen sijaan se, jolle isäntä oli jo antanut 
anteeksi, toimitti työtoverinsa vankilaan. Kun muut palvelijat näki-
vät, mitä oli tapahtunut, he menivät isännän luo ja kertoivat tälle, ja 
tämä vihastui ja pani sen, jolle hän oli antanut anteeksi, kärsimään, 
kunnes tämä maksaisi koko velan. Palvelija ei ollut sielultaan riittä-
vän suuri arvostamaan hänelle osoitettua armoa, ja tuon rakkaudet-
tomuuden vuoksi hän menetti kaiken. [Ks. Matt. 18:23–35.]

Toisinaan huomaamme keskuudessamme heräävän pieniä ongel-
mia ja unohdamme kärsivällisyyden, jota Isämme taivaassa osoit-
taa meitä kohtaan, ja me suurentelemme sydämessämme jotakin 
toisarvoista, jota veljemme tai sisaremme on kenties tehnyt meille 
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tai sanonut meistä. Emme aina elä sen lain mukaan, jota Herra 
haluaa meidän noudattavan näissä asioissa. Unohdamme käskyn, 
jonka Hän antoi apostoleille rukouksen sanoin. Siinä heitä käsket-
tiin rukoilemaan, että he saisivat anteeksi velkansa niin kuin hekin 
antavat anteeksi velallisilleen [ks. Matt. 6:12]. Tunnen, että tässä suh-
teessa meillä on paljon opittavaa. Emme ole mukautuneet taivaal-
lisen Isämme vaatimuksiin niin täysin kuin meidän pitäisi.7 (Katso 
ehdotus 3 sivuilla 251–252.)

Päättämällä olla loukkaantumatta me voimme puhdistaa 
sydämestämme kaikki epäystävälliset tunteet.

Meitä on opetettu rakastamaan vihollisiamme ja rukoilemaan nii-
den puolesta, jotka käyttävät meitä hyväkseen ja puhuvat meistä 
pahaa [ks. Matt. 5:44]. – – Kun teitä herjataan, älkää vastatko her-
jauksella. Kun muut puhuvat teistä pahaa, säälikää heitä ja rukoil-
kaa heidän puolestaan. Muistakaa jumalallisen Mestarin esimerkki. 
Julmasti puuhun ripustettuna Hän sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi. 
He eivät tiedä, mitä tekevät.” 8

Joskus joku johtavassa asemassa oleva veli on jollakin tavoin lou-
kannut jotakuta kirkon jäsentä luultavasti tietämättään ja tuo Isämme 
lapsi tuntee edelleen itsensä loukatuksi sanomatta mitään sen sijaan 
että tekisi niin kuin Herra on käskenyt ja menisi häntä loukanneen 
miehen luo ja kertoisi tälle ystävällisesti sydämensä tunteet ja antaisi 
tuolle veljelle tilaisuuden sanoa hänelle: ”Olen pahoillani siitä, että 
olen loukannut sinua, ja haluan pyytää sinulta anteeksi.” Tuloksena 
on, että joissakin tapauksissa huomaamme kaunan tunteen, johon 
Saatana on yllyttänyt.9 (Katso ehdotus 4 sivulla 252.)

Meillä ei ole mitään kaunan tunteita ketään lähimmäistämme 
kohtaan – meillä ei ole mitään syytä niihin. Jos he ymmärtävät mei-
dät väärin, lainaavat sanojamme väärin ja vainoavat meitä, meidän 
tulee muistaa, että he ovat Herran käsissä. – – Kun siis nautimme 
Herran ehtoollisen sakramentin – – puhdistakaamme sydämes-
tämme kaikki epäystävälliset tunteet toisiamme kohtaan ja niitä 
veljiämme ja sisariamme kohtaan, jotka eivät kuulu kirkkoomme.10
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Antamalla anteeksi muille me valmistaudumme 
selestiseen valtakuntaan.

Eläköön jokainen meistä siten, ettei vastustajalla ole valtaa mei-
hin. Jos teillä on jotakin eripuraa toistenne kanssa, jos teidän ja 
lähimmäistenne välillä on ollut jotakin erimielisyyttä, sopikaa se 
Herran Hengen vaikutuksen alaisina niin nopeasti kuin voitte, jotta 
kun aika koittaa, niin te ja jälkeläisenne, jotka kenties seuraavat 
teitä, olisitte valmiita saamaan perinnön selestisessä valtakunnassa.11

Opin ja liittojen kirjassa on viittaus tähän anteeksiantamisen 
asiaan, josta Herra antaa käskyn. Se sisältyy lukuun 64 ja koskee 
meitä tänä päivänä. Se on seuraavanlainen:

”Totisesti minä sanon teille: Minä, Herra, annan synnit anteeksi 
niille, jotka tunnustavat syntinsä minun edessäni ja pyytävät anteeksi 
ja jotka eivät ole tehneet syntiä kuolemaksi.

”Jos teidän ja lähimmäistenne välillä on ollut jotakin erimielisyyttä, sopikaa 
se herran hengen vaikutuksen alaisina niin nopeasti kuin voitte.”
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Minun opetuslapseni etsivät muinaisina aikoina syytä toinen tois-
taan vastaan eivätkä antaneet toisilleen anteeksi sydämessään; ja 
tämän pahuuden tähden heitä ahdistettiin ja kuritettiin ankarasti.

Sen tähden minä sanon teille, että teidän tulee antaa anteeksi 
toinen toisellenne; sillä se, joka ei anna veljelleen anteeksi hänen 
rikkomuksiaan, seisoo tuomittuna Herran edessä; sillä hänelle jää 
suurempi synti.”

Jae, jonka luen viimeiseksi, on se, jota haluaisin tähdentää.

”Minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaadi-
taan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille.

Ja teidän tulee sanoa sydämessänne: Jumala tuomitkoon minun 
ja sinun välillä ja maksakoon sinulle tekojesi mukaan.” [OL 64:7–11.]

Jos elämämme olisi sellaista, että kun olemme eri mieltä lähimmäi-
semme kanssa, niin sen sijaan että ryhtyisimme toinen toisemme tuo-
mareiksi, voisimme rehellisesti ja vakain tuumin vedota Isäämme tai-
vaassa ja sanoa: ”Herra, tuomitse minun ja veljeni välillä. Sinä tunnet 
sydämeni. Sinä tiedät, ettei minulla ole mitään vihan tunteita häntä 
kohtaan. Auta meitä näkemään asiat samalla tavoin ja anna meille 
viisautta, jotta kohtelisimme vanhurskaasti toisiamme”, niin kuinka 
vähän erimielisyyksiä olisikaan, ja mitä iloa ja siunauksia kokisimme-
kaan! Mutta aika ajoin ilmaantuu pieniä vaikeuksia, jotka häiritsevät 
jokapäiväisen elämämme tasapainoa, ja me pysymme onnettomina, 
koska vaalimme sopimatonta vaikutusta eikä meillä ole rakkautta. – –

”Nyt minä puhun teille teidän perheistänne: Jos ihmiset lyövät 
teitä tai teidän perheitänne kerran ja te kestätte sen kärsivällisesti 
ettekä herjaa heitä vastaan ettekä tavoittele kostoa, teidät palkitaan;

mutta ellette te kestä sitä kärsivällisesti, se lasketaan mitatuksi 
oikeudenmukaiseksi mitaksi teille.” [OL 98:23–24.]

Se on myös Mestarin sana meille. Jos elämme tämän lain mukaan, 
me kasvamme päivä päivältä armossa ja voimassa ja taivaallisen 
Isämme suosiossa. Usko lisääntyy lastemme sydämessä. He rakasta-
vat meitä elämämme oikeamielisyyden ja nuhteettomuuden vuoksi, 
ja he riemuitsevat siitä, että ovat syntyneet sellaisille vanhemmille. 
Sanon teille, ettei tätä käskyä ole annettu turhan päiten, sillä Herra 
on julistanut, ettei Hän anna mitään lakia aiheettomasti, vaan 
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jokainen laki annetaan, jotta me pitäisimme sen ja lunastaisimme 
siihen liittyvät odotukset.

Tulemme olemaan tässä maailmassa vain lyhyen aikaa. Nuorim-
mat ja vahvimmatkin meistä ovat vain valmistautumassa toiseen elä-
mään, ja ennen kuin pääsemme Isämme kirkkauteen ja nautimme 
siunauksista, joita toivomme saavamme uskollisuudesta, meidän on 
elettävä kärsivällisyyden lakien mukaan ja harjoitettava anteeksi-
antoa niitä kohtaan, jotka loukkaavat meitä, ja poistettava sydämes-
tämme kaikki vihan tunteet heitä kohtaan.

”Ja vielä, jos teidän vihollisenne lyö teitä toisen kerran ettekä 
te herjaa vihollistanne vastaan ja kestätte sen kärsivällisesti, teidän 
palkkanne on oleva satakertainen.

Ja vielä, jos hän lyö teitä kolmannen kerran ja te kestätte sen 
kärsivällisesti, teidän palkkanne karttuu teille nelinkertaisena.” [OL 
98:25–26.] – –

Asukoon meissä Mestarin Henki, että antaisimme anteeksi kai-
kille ihmisille, kuten Hän on käskenyt – antaisimme anteeksi paitsi 
huulillamme myös koko sydämemme syvyydestä jokaisen meihin 
mahdollisesti kohdistuneen loukkauksen. Jos teemme niin koko 
elämän ajan, Herran siunaukset pysyvät sydämessämme ja kodis-
samme.12 (Katso ehdotus 5 sivulla 252.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Pohdi kertomusta sivulla 245 ja lue 3. Nefi 12:22–24. Miksi arve-
let Herran vaativan, että me teemme sovinnon veljiemme ja 
sisartemme kanssa ennen kuin voimme tulla Hänen luokseen?

 2. Sivuilla 246–247 presidentti Smith selittää, että tietomme pelastus-
suunnitelmasta pitäisi auttaa meitä olemaan anteeksiantavaisem-
pia. Mistähän syystä niin on? Kuinka me pääsemme sellaiseen 
tilaan (ks. s. 247), että voimme antaa anteeksi muille?

 3. Kun tutkit osiota, joka alkaa sivulta 247, ajattele tilannetta, jossa 
taivaallinen Isä on antanut sinulle anteeksi. Mistähän syystä 
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se, ettemme anna anteeksi muille, tekisi meistä kelvottomia 
saamaan itse anteeksi?

 4. Lue toinen kokonainen kappale sivulta 248. Mikä estää meitä 
tekemästä sovintoa jonkun kirkon johtohenkilön tai jonkun 
muun kanssa, joka on tietoisesti tai tietämättään loukannut 
meitä? Mitä voimme tehdä voittaaksemme nämä vaikeudet?

 5. Käy läpi viimeinen osio opetuksista (s. 249–251). Kuinka 
halukkuutemme antaa anteeksi valmistaa meitä selestiseen 
valtakuntaan? Millä tavoin perhettämme siunataan, kun me 
annamme anteeksi muille?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 5:23–24, 38–48; 
6:12, 14–15; 7:1–5; 18:15; 1. Nefi 7:16–21; OL 42:88

Opetusvihje: ”Kun joku esittää kysymyksen, niin mieti, voisitko 
pyytää muita vastaamaan siihen sen sijaan että vastaisit itse. Voisit 
esimerkiksi sanoa: ’Se on mielenkiintoinen kysymys. Mitä te muut 
ajattelette?’ tai ’Voiko joku auttaa tässä kysymyksessä?’” (Opettami
nen, kutsumuksista suurin, s. 64.)
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Vanhurskaasti eläminen 
vaikeina aikoina

Olemalla uskollisia evankeliumille voimme 
olla turvassa aikamme vaaroilta ja vaikuttaa 

myönteisellä tavalla maailmassa.

George Albert Smithin elämänvaiheita

George Albert Smith palveli johtavana auktoriteettina suurimman 
osan 1900-luvun alkupuoliskoa. Tänä aikana maailma koki monia 
tuhoisia ja rauhattomia tapahtumia, mukaan lukien suuri lamakausi 
ja kaksi maailmansotaa. Nämä katastrofit sekä se, mitä presidentti 
Smith piti yleisenä moraalin rappeutumisena yhteiskunnassa, saivat 
hänet sanomaan useammin kuin kerran: ”Tämä maailma on kriitti-
sessä tilassa.” 1 Hän näki maailman tapahtumissa viimeisten päivien 
profetioiden täyttymisen ja oli vakuuttunut siitä, että ainoa toivo 
rauhan saavuttamiseksi maailmassa oli kuuliaisuus Jumalan laeille. 
Ensimmäisen maailmansodan ollessa kiihkeimmillään hän varoitti: 
”Sota ei lopu eikä taistelu tässä maailmassa pääty, ennen kuin ihmis-
lapset tekevät parannuksen synneistään ja kääntyvät Jumalan puo-
leen ja palvelevat Häntä ja pitävät Hänen käskynsä.” 2

Näiden vaikeiden aikojen keskellä presidentti Smith havaitsi, että 
monet ihmiset olivat lannistuneet. Hän raportoi: ”Etuoikeutenani on 
ollut käydä eri puolilla [Yhdysvaltoja], ja on harvinaista löytää ihmi-
siä, jotka eivät ole tavattoman pessimistisiä niiden olojen vuoksi, 
joita emme tunne hallitsevamme.” 3 Vaikka presidentti Smith myönsi, 
että sota, luonnonkatastrofit ja hengellinen vaara kuuluvat elämään 
myöhempinä aikoina, hän opetti pyhille, että he voivat välttyä pal-
jolta näiden vaikeiden aikojen ahdingolta elämällä evankeliumin 
mukaan ja vastustamalla kiusausta.
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”minä jätän teille rauhan. oman rauhani minä annan 
teille, en sellaista jonka maailma antaa. olkaa rohkeat, 

älkää vaipuko epätoivoon.” ( Joh. 14:27.)



l u K u  2 4

255

Hän sai myös optimismia uskostaan, että vanhurskailla myöhem-
pien aikojen pyhillä voisi olla voimallinen vaikutus ympärillään ole-
vaan maailmaan. Hän opetti, ettei pyhien pidä vain hyväksyä maail-
man tilaa, vaan heidän tulee pysyä aktiivisina asuinyhteisöissään ja 
pyrkiä todella vaikuttamaan mahdollisesti kohtaamastaan vastustuk-
sesta huolimatta. ”Meillä kaikilla on velvoite tehdä tästä maailmasta 
onnellisempi paikka siksi, että olemme eläneet siinä”, hän sanoi.4

Sisar Belle S. Spafford, Apuyhdistyksen ylijohtaja, kertoi tapauk-
sesta, jolloin presidentti Smith opetti hänelle tämän periaatteen. Pian 
tehtävään kutsumisensa jälkeen sisar Spafford sai tietää naisten kan-
sallisen neuvoston tulevasta kokouksesta New Yorkissa. Apuyhdis-
tys oli kuulunut tuohon neuvostoon monen vuoden ajan, mutta 
viime aikoina monet neuvoston muista jäsenistä olivat olleet kirkkoa 
vastaan ja nolanneet kokouksissaan myöhempien aikojen pyhien 
valtuuskuntia. Sen vuoksi sisar Spaffordista ja hänen neuvonantajis-
taan tuntui, että Apuyhdistyksen pitäisi lopettaa jäsenyytensä neu-
vostossa, ja he laativat suosituksen ilmaisten näkemyksensä. Sisar 
Spafford kertoi myöhemmin:

”Sovitusti yhtenä aamuna menin yksin tapaamaan presidentti 
George Albert Smithiä ottaen mukaani suosituksen sekä luettelon 
syistä, joiden vuoksi suosituksemme oli tehty. Presidentti luki tark-
kaan koneella kirjoitetun aineiston. Sitten hän kysyi: ’Eikö tämä ole 
järjestö, johon sisaret liittyivät ennen vuosisadan vaihdetta?’

Vastasin: ’Kyllä.’

Hän sanoi: ’Onko minun siis ymmärrettävä, että haluatte nyt lak-
kauttaa tuon jäsenyyden?’

Vastasin: ’Kyllä.’ Sitten lisäsin: ’Presidentti Smith, neuvosto ei anna 
meille yhtään mitään.’

Presidentti katsoi minua yllättyneenä. Hän sanoi: ’Sisar Spafford, 
ajatteletko aina sitä, mitä voit saada? Eikö olisi hyvä välillä ajatella 
sitä, mitä voit antaa? Minä uskon’, hän jatkoi, ’että mormoninaisilla 
on jotakin annettavaa maailman naisille, ja että nämä voivat myös 
oppia heiltä. Sen sijaan että lakkauttaisitte jäsenyytenne, ehdotan, 
että otatte mukaan useita kyvykkäimmistä neuvottelukuntanne jäse-
nistä ja menette takaisin siihen kokoukseen.’

Sitten hän sanoi tähdentäen: ’Antakaa vaikutuksenne tuntua.’” 5
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Sisar Spafford noudatti tätä neuvoa, ja myöhemmin hänet nimi-
tettiin johtotehtäviin naisten kansallisessa neuvostossa ja lopulta sen 
puheenjohtajaksi. (Katso ehdotus 1 sivulla 262.)

George Albert Smithin opetuksia

Myöhemmille ajoille on ennustettu vakavia vaikeuksia.

Meille on kerrottu, että viimeisinä aikoina ilmenisi vakavia vai-
keuksia. – – Meitä ei ole varoitettu ainoastaan niissä pyhissä kirjoi-
tuksissa, jotka saatiin Vapahtajan päivinä ja ennen Hänen aikaansa 
ja Hänen jälkeensä, vaan Herra on puhunut meidän omana aika-
namme, ja taivaallisen Isämme ilmoitukset ovat Opissa ja liitoissa. 
Jos luemme näitä ilmoituksia, saamme tietää, että se, mitä parhail-
laan koemme, on ennustettu. – –

Lehdistö välittää päivittäin meille kuvauksia onnettomuuksista, 
joita on kaikkialla – myrskyisästä merestä ja siihen hukkuneista, 
maanjäristyksistä, suurista pyörremyrskyistä, jollaisia meille on ker-
rottu esiintyvän viimeisinä aikoina – ja minusta vaikuttaa siltä, veljeni 
ja sisareni, että jos ihmiset ajattelevat vakavasti, jos he lukevat pyhiä 
kirjoituksia, heidän täytyy tietää, että tapahtumat, joiden Herra sanoi 
toteutuvan viimeisinä aikoina, ovat toteutumassa. Viikunapuu on 
todellakin puhkeamassa lehteen [ks. JS–Matt. 38–39], ja asioita poh-
diskelevien täytyy tietää, että kesä on lähellä, että asiat, joiden Herra 
on ennustanut edeltävän toista tulemistaan, ovat nyt toteutumassa.6

Me emme ole vielä selvillä vesillä. Tämä maailma on suursiivouk-
sen tarpeessa, elleivät taivaallisen Isämme pojat ja tyttäret tee paran-
nusta synneistään ja käänny Hänen puoleensa. Ja se merkitsee sitä, 
että myöhempien aikojen pyhien eli Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten sekä kaikkien muiden, mutta 
ennen kaikkea meidän, pitäisi olla näyttämässä esimerkkiä.7 (Katso 
ehdotus 2 sivulla 262.)

Ainoa tie rauhaan on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi.

Maailmanlaajuiseen ahdinkoon on vain yksi lääke – parannus-
keino maailman sairauteen. Se on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, 
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elämän ja vapauden täydellinen laki, joka on jälleen palautettu 
pyhien kirjoitusten täyttymiseksi.8

”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en 
sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epä-
toivoon.” ( Joh. 14:27.)

Nämä ovat Rauhan Ruhtinaan tyynnyttävät sanat uskollisille seuraa-
jilleen. Ei ole varmasti mitään, mitä ihmiset tarvitsisivat enemmän kuin 
rauhan ja onnen siunauksia ja sydämen, joka on vapaa pelosta. Ja 
ne ovat tarjolla meille kaikille, jos vain haluamme olla niistä osallisia.

Kun evankeliumi palautettiin maan päälle tänä taloudenhoitokau-
tena, Herra toisti sen, mitä Hän on sanonut monta kertaa Vanhassa ja 
Uudessa testamentissa: että rauhan ja onnen hinta on vanhurskaus. 
Tästä tiedosta huolimatta on monia, jotka näyttävät ajattelevan, että 
me voimme saada onnea jollakin muulla tavalla, mutta meidän kaik-
kien pitäisi jo tähän mennessä tietää, ettei mitään muuta tapaa ole. 
Ja silti kavalalla juonikkuudellaan Saatana on taivutellut suurimman 
osan ihmiskuntaa kulkemaan pois tieltä, joka takaa onnen, ja hän 
on yhä työn touhussa. Vanhurskauden vastustaja ei nuku koskaan.

Mutta noudattamalla Herran opetuksia, kääntymällä Hänen puo-
leensa ja tekemällä parannuksen synnistä sekä tekemällä hyvää 
me voimme saada rauhaa ja onnea ja hyvinvointia. Jos ihmiskunta 
rakastaisi toinen toistaan, maailmassa niin paljon vallalla ollut viha 
ja epäystävällisyys katoaisi.9

Näinä epävarmoina aikoina, kun ihmiset ryntäilevät sinne tänne 
etsien jotakin uutta suunnitelmaa, jolla maailmaan voitaisiin tuoda 
rauhaa, tietäkää tämä: että ainoa tie rauhaan tässä maailmassa on 
Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tie. Muuta tietä ei 
ole. – – Se, että meillä on tieto totuudesta, on kaikkien maailman 
rikkauksien arvoista, ja se, että tiedämme olevamme turvallisella 
väylällä, kun olemme taivaallisen Isämme määrittelemän velvol-
lisuuden tiellä – ja tiedämme, että voimme jatkaa sillä tiellä, jos 
tahdomme, huolimatta vaikutuksista ja houkuttimista, joita meille 
saattavat tarjota ne, joita ei ole nimitetty johtajiksemme – on sano-
mattoman kallisarvoinen siunaus.10

Me elämme aikana, jolloin kansakuntien keskuudessa täyttyy 
pyhä kirjoitus, jossa Herra sanoi yhden profeettansa välityksellä, että 
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myöhempinä aikoina ”sen viisaiden viisaus häviää ja sen ymmärtä-
väisten ymmärrys katoaa” ( Jes. 29:14). Kaikella sillä viisaudella, mitä 
maailmassa onkin, ei yksikään ryhmä ole tähän mennessä kyennyt 
näyttämään tietä rauhaan varmana, että se on se tie. Me – – olemme 
onnekkaita tietäessämme, että rauhaan on olemassa tie, joka yksin 
tuottaa tuloksia, ja tuo tie on Jumalan käskyjen pitäminen sellaisina 
kuin ne on ilmoitettu ihmislapsille muinoin ja meidän aikanamme. 
Jos sitä tietä kuljettaisiin, niin kaikki ongelmat, jotka ovat niin vaka-
via maailmassa, voitaisiin ratkaista, ja tähän onnettomaan maailmaan 
saapuisi rauha.11

Vaikka maailma olisi täynnä ahdistusta ja taivaat kokoaisivat 
synkkyyttä ja kirkkaat salamat välähtelisivät ja maa järisisi ydintään 
myöten, niin jos tiedämme, että Jumala elää ja me elämme van-
hurskaasti, tulemme olemaan onnellisia ja kokemaan sanoin kuvaa-
matonta rauhaa, koska tiedämme, että taivaallinen Isä hyväksyy 
elämämme.12 (Katso ehdotus 3 sivulla 262.)

Meidän ei tarvitse pelätä, jos teemme sen, 
mitä Herra on pyytänyt meitä tekemään.

Meidän ei tarvitse pelätä, jos teemme sen, mitä Herra on pyytänyt 
meitä tekemään. Tämä on Hänen maailmansa. Kaikki miehet ja nai-
set ovat Hänen alamaisiaan. Kaikki pahuuden voimat tullaan pitä-
mään kurissa Hänen kansansa tähden, jos he kunnioittavat Häntä 
ja pitävät Hänen käskynsä.13

Jos meillä on taivaallisen Isämme luottamus, jos meillä on Hänen 
rakkautensa, jos me olemme kelvollisia Hänen siunauksiinsa, niin 
mitkään maailman sotajoukot eivät voi tuhota meitä, eivät voi mur-
taa uskoamme eivätkä voittaa kirkkoa, joka on nimetty Jumalan 
Pojan mukaan.

Lukekaa Toisen kuninkaiden kirjan 19. luvusta, kuinka Assyrian 
kuningas Sanherib pyrki kukistamaan Jerusalemin. Hiskia, Israelia 
edustava kuningas, pyysi Herraa vapauttamaan heidät Sanheribin 
pilkatessa häntä ja sanoessa: ”Älä uskokaan, että rukouksesi Juma-
lallesi voivat auttaa sinua. Jokaisessa paikassa, jossa olen ollut ja 
jonka olen jo vallannut, on rukoiltu. Olet avuton.” Ja seuraavana 
aamuna suuri osa assyrialaisten sotajoukkoa tavattiin kuolleena 
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maassa ja Herra oli säästänyt Jerusalemin. [Ks. 2. Kun. 19:10–20, 35.] 
Hän on voimamme, – – teidän Isänne ja minun, kaikkien Isä. Jos 
me vain olemme kelvollisia, Hän varjelee meitä kuten Hän varjeli 
Helamanin poikia [ks. Alma 57:24–27] ja kuten Hän varjeli Danielia 
leijonilta [ks. Dan. 6] ja kolmea heprealaista poikaa tuliselta uunilta 
[ks. Dan. 3] ja 600 000:ta Abrahamin jälkeläistä tuodessaan heidät 
Egyptistä Mooseksen johdolla ja hukuttaessaan faraon armeijan 
Kaislamereen [ks. 2. Moos. 14:21–30]. Hän on tämän maailmankaik-
keuden Jumala. Hän on meidän kaikkien Isä. Hän on kaikkivoipa, 
ja Hän lupaa meille varjelusta, jos elämme sen arvoisina.14

Vaikka pilvet kerääntyisivät, vaikka sotarummut kumisisivat, 
vaikka maailmassa syntyisi millainen tilanne tahansa, niin kun me 
täällä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa 
kunnioitamme Jumalan käskyjä ja pidämme ne, meitä suojellaan 
pahan voimilta, ja miesten ja naisten sallitaan elää maan päällä, 
kunnes heidän elämänsä päättyy kunniaan ja kirkkauteen, jos he 
pitävät taivaallisen Isämme käskyt.15 (Katso ehdotus 4 sivulla 262.)

Kotimme voi olla rauhallinen, pyhä 
paikka jopa katastrofien keskellä.

Olen sitä mieltä, että kaikkialla vallitsevan ahdingon ja Opin ja liit-
tojen ensimmäisessä luvussa olevan Herran ennustuksen, että ”rauha 
otetaan pois maan päältä” [OL 1:35], johdosta meistä täytyy tuntua, 
että tuo aika on tullut. Meidän pitäisi varmastikin arvioida itseämme, ja 
kotimme pitäisi olla jatkuvan rukouksen ja kiitollisuuden ja kiitoksen 
paikka. Aviomiehen tulee olla ystävällinen vaimolleen ja vaimon huo-
maavainen miehelleen. Vanhempien tulee pitää kiinni lastensa rak-
kaudesta elämällä vanhurskaasti. Kotimme olisi silloin paitsi paikka, 
jossa olisi aina rukousta ja kiitosta, myös paikka, jossa Isämme voisi 
antaa parhaimmat siunauksensa kelvollisuutemme johdosta.16

Rukoilen, että elämämme vanhurskaus pyhittäisi kotimme, ettei 
vastustajalla olisi voimaa tulla sinne ja tuhota perheemme lapsia 
tai niitä, jotka asuvat kattomme alla. Jos me kunnioitamme Juma-
laa ja pidämme Hänen käskynsä, kotimme tulee olemaan pyhä, 
vastustajalla ei tule olemaan mitään vaikutusta, ja me tulemme elä-
mään onnessa ja rauhassa kuolevaisuuden päätöshetkeen asti ja 
menemme saamaan palkintomme kuolemattomuudessa.17
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Mukauttakaa elämänne Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ope-
tuksiin, ja kun katastrofit uhkaavat, tulette tuntemaan Hänen kaik-
kivoivan käsivartensa tuen. Tehkää kodeistanne paikkoja, joissa 
Herran henki voi pysyä. Antakaa niiden olla pyhiä paikkoja, joihin 
vastustaja ei pääse. Kuunnelkaa hiljaista, vienoa ääntä, joka kannus-
taa teitä vanhurskauden tekoihin. Rukoukseni on yhden ja kaikkien 
puolesta, ettei teitä käännytetä polulta, joka johtaa Jumalan tietoon 
ja voimaan, uskollisten perintöön, niin – ikuiseen elämään.18

Rukoilen, että sydämessämme ja kodissamme voisi vallita tuo rak-
kauden, kärsivällisyyden, ystävällisyyden, välittämisen ja auttavaisuu-
den ilmapiiri, joka rikastuttaa elämäämme ja tekee sen ansiosta maa-
ilmasta valoisamman ja paremman.19 (Katso ehdotus 5 sivulla 262.)

”tehkää kodeistanne paikkoja, joissa herran henki voi 
pysyä. antakaa niiden olla pyhiä paikkoja.”
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Me voimme vaikuttaa maailmassa myönteisellä tavalla.

Haluan vedota teihin: – – Olkaa kuin ankkureita yhteisössä, jossa 
elätte, että muut hakeutuisivat luoksenne ja tuntisivat olevansa tur-
vassa. Antakaa valonne loistaa, niin että muut nähdessään hyvät 
tekonne tuntevat sydämessään halua olla kaltaisianne.20

Meidän velvollisuutemme on näyttää esimerkkiä. Meidän velvol-
lisuutemme on pitää kohotettuna totuuden viiriä. Meidän velvolli-
suutemme on kannustaa Isämme muita lapsia kuuntelemaan Hänen 
ohjeitaan ja neuvojaan ja muuttaa asioita niin, että missä olemmekin, 
huomaamme Jumalan hengen palavan sielussamme, ja vaikutuk-
semme on myönteinen.21

Herra ei ole vaatinut meiltä sellaista, mikä on mahdotonta. Päin 
vastoin Hän on antanut meille käskyjä ja ohjeita ja neuvoja, joita 
meidän kaikkien on mahdollista noudattaa tänä päivänä ja tänä 
aikana, jota elämme. – –

Veljet ja sisaret, meidän pitäisi olla uskollisia. Vanhurskaan elä-
mämme tulee pyhittää maa, jossa elämme. – – Meidän pitää vain 
tehdä parannus synneistämme, kääntyä erheellisiltä teiltämme, puh-
distaa elämämme epäpuhtauksista ja kulkea tehden hyvää. Meitä ei 
tarvitse erikseen erottaa tuohon tarkoitukseen. Jokainen mies, nai-
nen ja lapsi Jeesuksen Kristuksen kirkossa voi kulkea tehden hyvää 
ja saada siitä koituvan siunauksen. (Katso ehdotus 6 sivulla 262.)

– – Tarttukaamme työhön, jonka Hän on uskonut haltuumme. 
Siunatkaamme Isämme lapsia siellä missä he ovatkin, niin elä-
mämme rikastuu ja tästä maailmasta tulee onnellisempi. Se on 
tehtävä, joka on laskettu harteillemme. Taivaallinen Isämme pitää 
meitä vastuussa tavasta, jolla täytämme sen. Suokoon Jumala, että 
ryhtyisimme työhön sielumme nöyryydessä ja sydämessämme halu 
tehdä hyvää kaikille ihmisille, missä he sitten ovatkin, ja tuoda heille 
iloa, jota voi saada vain noudattamalla Hänen lakejaan ja pitämällä 
Hänen käskynsä. Rukoilen nöyrästi, että sydämessämme ja kodis-
samme asuisi rauha, että säteilisimme auringonpaistetta ja iloa 
minne sitten menemmekin, että osoittaisimme elämäntavallamme 
maailmalle, että me tiedämme, että Jumala elää, ja saisimme sen 
johdosta Hänen siunauksensa.22
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Opiskelu- ja opetusehdotuksia

Harkitse näitä ideoita, kun tutkit lukua tai valmistaudut opettamaan. 
Katso lisää apua sivuilta V–VII.

 1. Lue kertomus siitä, kuinka Belle S. Spafford sai neuvon presi-
dentti Smithiltä (s. 255–256). Millä tavoin sinä voit antaa vai-
kutuksesi tuntua?

 2. Ensimmäisessä osiossa opetuksia (s. 256) presidentti Smith 
kertoo vaikeuksista, joiden on ennustettu edeltävän toista 
tulemista (ks. myös 2. Tim. 3:1–7; OL 45:26–35). Miksi arvelet 
olevan tärkeää tietää, että näistä vaikeuksista on ennustettu 
pyhissä kirjoituksissa?

 3. Käy läpi osio, joka alkaa sivun 256 alareunasta. Mitä ongel-
mia maailmassa voitaisiin ratkaista kuuliaisuudella Jeesuksen 
Kristuksen palautetulle evankeliumille? Kuinka evankeliumi on 
tuonut rauhaa omaan elämääsi? Entä perheellesi? Entä suhtei-
siisi muihin ihmisiin?

 4. Sivuilla 258–259 presidentti Smith mainitsee pyhien kirjoitusten 
esimerkkejä, joissa Herra on suojellut kansaansa. Millä tavoin 
Hän on suojellut sinua ja perhettäsi? Kuinka kuuliaisuus auttaa 
meitä voittamaan pelon?

 5. Millaiset vaarat uhkaavat nykyään kotiemme hengellistä turval-
lisuutta? Mitä voimme tehdä, jotta kotimme olisivat pyhiä paik-
koja, joihin vastustaja ei pääse? (Katso joitakin ideoita osiosta, 
joka alkaa sivulta 259.)

 6. Lue sivun 261 ensimmäinen ja neljäs kappale. Kuinka uskol-
liset myöhempien aikojen pyhät ovat kuin ankkureita yhtei-
söissään? Miksi elämämme puhdistaminen epäpuhtauksista 
tekee meistä kykenevämpiä tekemään hyvää? Harkitse rukoil-
len, mitä sinun pitäisi tehdä puhdistaaksesi oman elämäsi 
epäpuhtauksista.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jes. 54:13–17; Matt. 
5:13–16; Joh. 16:33; 2. Nefi 14:5–6; OL 87:6–8; 97:24–25; JS–Matt. 
22–23, 29–30
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Opetusvihje: Voit halutessasi pyytää luokan jäseniä lukemaan osion 
”George Albert Smithin opetuksia” otsikot ja valitsemaan osuuden, 
joka on merkityksellinen heille tai heidän perheelleen. Kehota 
heitä tutkimaan siinä osuudessa olevia presidentti Smithin opetuk-
sia mukaan lukien mahdolliset niitä koskevat luvun lopussa olevat 
kysymykset. Pyydä sitten luokan jäseniä kertomaan, mitä he oppivat.
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Ks. myös Kirkon johtohenkilöt

Kirkon tehtävät
jäsenten vastuu täyttää, 158–159

Koti
voi olla turvapaikka, 259–260
Ks. myös Perhe

Kotiopettajat
George Albert Smithin muisto, 45

Kumorankukkula, XXIX, XXX, 33, 
182

Kuolema
evankeliumi auttaa meitä ymmär-

tämään, 67–69, 74–76
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Kuolevaisuutta edeltävä elämä, 68, 
69–70

Kuuliaisuus. Ks. Käskyt
Kymmenykset

niiden avulla voimme auttaa kir-
kon työssä, 216–217

Käskyt
Jumala antaa, koska Hän rakastaa 

meitä, 190–192
pitävät meidät Herran puolella 

rajalinjaa, 189–190
turva tulee noudattamisesta, 

258–259

L

Lepopäivä
ja kirkossa käyminen, 169–170
kunnioittaminen tuo siunauksia, 

167–169
Luopumus

ajan keskipäivänä, 46
pappeuden valtuus katosi, 47
taivaallinen Isä palautti evanke-

liumin vastauksena luopumuk-
seen, 39

Lähetystyö. Ks. Evankeliumin eteen-
päin vieminen

M

Melkisedekin pappeus. Ks. Pappeus
Mooses

Aaron ja Hur kannattelivat hänen 
käsiään, 60

M:n usko, 180
Mormonin kirja

George Albert Smith antaa muille, 
XXII, XXXIV

todistus Jeesuksesta Kristuksesta, 
25–26

Ks. myös Pyhät kirjoitukset

N

Nooa
harva kuunteli hänen varoituk-

siaan, 59
N:n usko, 180

P

Paholainen. Ks. Vastustaja
Palautus

evankeliumin, 38–39
pappeuden, 46–49

Palveleminen
kirkossa, 158–159
kärsivien palveleminen toisen 

maailmansodan jälkeen, 209
tuo onnea, 17–18
voi helpottaa kärsimystä, 217–219

Pappeus
nuorten miesten tulee valmistau-

tua ottamaan vastaan, 45
on vain todellisessa Jeesuksen 

Kristuksen kirkossa, 49
p:n palautus, 46–49
sen haltijoiden täytyy olla kelvol-

lisia, 50–52
sen toimitukset välttämättömiä 

selestiseen valtakuntaan pääse-
miseksi, 50

tilaisuus palvella, 45–46
täytyy antaa Herran tavalla, 48
älkää leikitelkö sillä, 51

Perhe
arvokkaampi kuin maailmalliset 

asiat, 73
pyhien kirjoitusten tutkiminen, 

107–108, 239
rukous tuo ykseyttä perheeseen, 

98–99
ystävällisyys perheessä, 226–229
Ks. myös Vanhemmat

Perheilta, 239–241
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Pioneerit, XXIX–XXXI,  
XXXIV–XXXVI

Pyhä Henki
on tarpeen evankeliumin eteen-

päin viemisessä, 151–153
opastaa meitä turvaan ja korotuk-

seen, 117–118
todistuksen lähde, 28, 115–117, 

152–153
Pyhät kirjoitukset

arvokkaampia kuin ihmisfiloso-
fiat, 103–104

auttavat meitä selviytymään koet-
telemuksista, 104–105

auttavat meitä valmistautumaan 
selestiseen valtakuntaan, 
105–106

lukeminen perheenä, 106–108

R

Raamattu
todistus Jeesuksesta Kristuksesta, 

24–25
Ks. myös Pyhät kirjoitukset

Rakkaus
evankeliumin eteenpäin viemi-

sessä, 147–148
on käsky, 14–15
sen osoittaminen huomioimalla 

muut, 15–16
tilaisuuksia ilmaista, 16
tuo todellista onnea, 17–18
voi innoittaa ihmisiä toimimaan 

oikein, 16, 148, 225–226
Ks. myös Ystävällisyys

Rauha
Jeesuksen Kristuksen evankeliu-

min kautta, 256–258
Rukous

meitä voidaan innoittaa tietä-
mään, mitä rukoilla, 96–97

perherukous, 97–99

poika pyytää lääkäreitä rukoile-
maan puolestaan, 94–95

rukoileminen maan johtajien 
puolesta, 98

sen voima, 97–98
Ruokavarasto

auttaa meitä olemaan valmis-
tautuneita vaikeisiin aikoihin, 
211–213

salli kirkon auttaa hädänalaisia, 
209–211

S

Saatana. Ks. Vastustaja
Sakramentti

kelvollinen nauttiminen uudis-
taa hengellisen voimamme, 
173–174

sydämemme puhdistaminen 
epäystävällisyydestä ennen sen 
nauttimista, 248

Vapahtajan asettama, 170–172
Smith, George A. (isoisä)

George Albert Smith näki hänet 
unessa, XXV–XXVI

lähetystyössä, 161
neuvoo perhettään pysymään 

Herran puolella rajalinjaa, 189
sai innoitusta rukoilla perheensä 

turvallisuuden puolesta, 96–97
tausta, XI–XII

Smith, George Albert
antaa Mormonin kirjan joululah-

jaksi, XXII
antaa takkinsa katutyömiehelle, 13
apostolina, XIX–XXXI
asetetaan diakoniksi, 45
Euroopan lähetyskentän johta-

jana, XXVII–XXVIII, 133–134, 
177–180

hyväksytään kirkon presidentiksi, 
55

isänä, XVIII–XIX, 231–233
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kannustaa erästä miestä lukemaan 
pyhiä kirjoituksia, 101–103

kieltäytyy juomasta kahvia, 199
kirkon presidenttinä,  

XXXI–XXXVII
kutsu apostolin virkaan, XIX–XXI
käy Joseph Smithin syntymäpai-

kalla, 33
käy Kirtlandin temppelissä, 79
lapsuus, XI–XV, 231
lähettää apua sodan runtelemaan 

Eurooppaan, XXXIII, 209–211
lähetystyö Etelä-Utahissa, XV
lähetystyö Yhdysvaltain etelä-

osissa, XVI–XVIII
neuvoo Belle S. Spaffordia säilyt-

tämään jäsenyyden valtakun-
nallisessa järjestössä, 255–256

näkee unessa isoisänsä,  
XXV–XXVI

opettaa tyttärelleen rehellisyyttä, 
231–233

oppii äidiltään rukoilemaan,  
XII–XIII, 91–93

palvelu yhteiskunnassa,  
XXII–XXIII

pelastuu hukkumiselta rukouk-
sen avulla, 93–94

saa tietää, kuinka lentäjät navigoi-
vat sumussa, 111–112

S:n avioituminen, XVI
S:n henkilökohtainen uskontun-

nustus, 1–2, 145, 245–246
S:n kiinnostus kirkon historialli-

siin paikkoihin, XXIX–XXXI, 
XXXIV–XXXVI

S:n kuolema, XXXVII, 22
S:n lapset, XVIII–XIX
S:n silmävamma, XV, XXIII
S:n terveysongelmat, XXV–XXVII
S:n vaimo kuolee, XXVII
S:n ystävälliset teot, XI,  

XXXVII–XXXIX, 2, 11–13, 
221–223

suostuttelee lapsensa antamaan 
pois joululahjalelujaan, XIX

tapaa Meksikon presidentin, 
XXXIII–XXXIV

tekee sovinnon häntä loukan-
neen ystävän kanssa, 245

työskentelee vaatetehtaassa 
13-vuotiaana, XIV–XV

vie evankeliumia eteenpäin,  
XXI–XXII, XXXIII–XXXIV, 
121–122, 145–147

väkijoukon hyökkäyksen koh-
teena, XVII–XVIII

Smith, John (isoisän isä), XII
Smith, John Henry (isä), XI–XII, 

96–97
Smith, Joseph

antoi henkensä todistuksensa 
tähden, 39–42

nuoruudestaan ja kokemattomuu-
destaan huolimatta Jumalan 
kutsuma, 36–38

palautti iankaikkisia totuuksia, 
38–39

S:n ensimmäinen näky, 27, 33, 
34–37

S:n usko, 36, 37, 182
todisti Jeesuksesta Kristuksesta, 27

Smith, Lucy Emily Woodruff (vaimo)
saa siunauksen Wilford Woodruf-

filta, XVIII
seurustelu ja avioliitto, XV–XVI
S:n kuolema, XXVII

Smith, Sarah Farr (äiti), XI–XII, 91–93
Sovitus. Ks. Jeesus Kristus; Ylösnou-

semus
Sukututkimus

Herralta saatava apu tutkimisessa, 
87–89

Ks. myös Temppelit ja temppelityö
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T

Taivaallinen Isä. Ks. Isä Jumala
Tekniikka

voidaan käyttää Herran työn edis-
tämiseen, 157

Temppelit ja temppelityö
Idaho Fallsin temppelin vihkimi-

nen Idahossa, 79–81
pyhien uhraukset Kirtlandin 

temppelin rakentamisessa, 79
tarkoituksena tehdä toimitukset 

mahdolliseksi, 82–87
Todistus

kaikki voivat saada oman, 28, 
116–117

Toimitukset
kuolleiden puolesta, 82–87
pelastukselle välttämättömiä, 50

Tukeminen ja hyväksyminen, kir-
kon johtajien, 55–63

Työ, 213–214
Tämä on se paikka -muistomerkki, 

XXXIV–XXXVI

U

Usko
esimerkkejä pyhissä kirjoituk-

sissa, 180–182
johti Joseph Smithin ensimmäi-

seen näkyyn, 36–37, 182
lahja, jonka Jumala antaa van-

hurskaille, 185–186
varhaisten pyhien, 182–184

V

Valmistautuminen
hätätilanteisiin, 211–213
iankaikkiseen elämään, 5–7, 

69–70, 105–106, 249–251
lähetystyöpalveluun, 138–139, 140

Vanhemmat
heidän tulee olla rakastavia ja 

ystävällisiä lapsille, 226–229, 
238–239

vanhempien esimerkki, 206–207, 
236–238

vastuussa evankeliumin opetta-
misesta lapsille, 233–236

Ks. myös Perhe
Vastustaja

voimme vastustaa, 195–197
yrittää eksyttää meitä, 192–195

Vastustus
ei estä kirkon etenemistä, 160–163

Vertaus hääjuhlasta, 5–6
Viimeiset ajat

vakavia vaikeuksia ennustettu, 256
Viisauden sana

on rakastava neuvo taivaalliselta 
Isältä, 201–203

sen opettaminen perheellemme, 
206–207

siunaukset sen noudattamisesta, 
203–206

Y

Ylösnousemus, 24–25, 73–74
Ystävällisyys

kodeissamme, 226–229
meidän tulee olla esimerkkejä 

siitä, 224
on lähtöisin Herran Hengestä, 

223–224
voi pehmittää sydämiä, 221, 

225–226
Ks. myös Rakkaus

Ä

Äidit
heidän ystävällisyytensä ja myötä-

tuntonsa, 228
Ks. myös Vanhemmat
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