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VII

Johdanto

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi 
ovat luoneet tämän sarjan Kirkon presidenttien opetuksia auttaak-
seen sinua ymmärtämään syvällisemmin palautettua evankeliumia 
ja pääsemään lähemmäksi Herraa myöhempien aikojen profeettojen 
opetusten avulla. Sitä mukaa kuin kirkko lisää kirjoja tähän sarjaan, 
evankeliumin hakuteosten kokoelma kodissasi täydentyy. Tämän 
kirjasarjan kirjoja on tarkoitus käyttää sekä itsenäiseen opiskeluun 
että opetuksessa sunnuntaisin. Ne voivat myös auttaa sinua valmis-
tamaan muita oppiaiheita tai puheita ja vastaamaan kirkon oppia 
koskeviin kysymyksiin.

Tämä kirja sisältää presidentti Lorenzo Snow’n opetuksia. Hän 
palveli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
presidenttinä 13. syyskuuta 1898 – 10. lokakuuta 1901.

Itsenäinen opiskelu

Kun tutkit presidentti Lorenzo Snow’n opetuksia, etsi rukoillen 
Pyhän Hengen innoitusta. Kunkin luvun lopussa olevat kysymykset 
auttavat sinua ymmärtämään presidentti Snow’n opetuksia ja sovel-
tamaan niitä elämääsi. Kun tutkit näitä opetuksia, voit halutessasi 
miettiä, kuinka voisit opettaa niitä perheesi jäsenille ja ystäville. Se 
vahvistaa ymmärrystäsi siitä, mitä luet.

Opettaminen tämän kirjan pohjalta

Tätä kirjaa on tarkoitus käyttää kotona ja kirkossa. Seuraavista 
ohjeista voi olla apua opettaessasi tämän kirjan pohjalta.

Valmistaudu opettamaan

Valmistautuessasi opettamaan etsi Hengen johdatusta. Tutki 
opiskeltavana olevaa lukua rukoillen, jotta voit luottaa siihen, että 
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ymmärrät presidentti Snow’n opetuksia. Opetat vilpittömämmin ja 
voimallisemmin, kun hänen sanansa ovat vaikuttaneet sinuun hen-
kilökohtaisesti (ks. OL 11:21).

Jos opetat Melkisedekin pappeuden tai Apuyhdistyksen oppi-
aihetta, sinun ei pidä jättää tätä kirjaa syrjään tai valmistaa oppiaihetta 
muita aineistoja käyttäen. Valitse rukoillen luvusta ne opetukset, 
joiden tunnet olevan hyödyllisimpiä niille, joita opetat. Jotkut luvut 
sisältävät enemmän aineistoa kuin mitä pystyt käsittelemään oppi-
tunnin aikana.

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

Esittele luku

Pyri lukua esitellessäsi – ja läpi koko oppiaiheen – luomaan ilma-
piiri, jossa Henki voi koskettaa niiden sydäntä ja mieltä, joita opetat. 
Aloita oppiaihe auttamalla opetettaviasi keskittymään luvun opetuk-
siin. Harkitse seuraavia ideoita:

•	 Lukekaa	luvun	alussa	oleva	osio	”Lorenzo	Snow’n	elämänvai-
heita” ja keskustelkaa siitä.

•	 Keskustelkaa	luvussa	olevasta	kuvasta	tai	pyhien	kirjoitusten	
kohdasta.

•	 Laulakaa	yhdessä	aiheeseen	liittyvä	kirkon	laulu.

•	 Kerro	lyhyesti	jokin	aiheeseen	liittyvä	henkilökohtainen	kokemus.

Johda keskustelua presidentti Snow’n opetuksista

Kun opetat tämän kirjan pohjalta, kehota muita kertomaan aja-
tuksiaan, esittämään kysymyksiä ja opettamaan toinen toistaan. Kun 
he osallistuvat aktiivisesti, he ovat valmiimpia oppimaan ja saamaan 
henkilökohtaista ilmoitusta. Anna hyvien keskustelujen jatkua sen 
sijaan että pyrkisit käymään läpi kaikki opetukset. Käytä keskuste-
lun herättämiseen kussakin luvussa olevia kysymyksiä. Jokaisessa 
luvussa on huomautuksia, jotka viittaavat noihin kysymyksiin. Voit 
myös kehitellä omia kysymyksiä pitäen mielessäsi erityisesti ne, 
joita opetat.
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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 saapumaan valmistau-
tuneina kertomaan, mitä he ovat oppineet.

•	 Anna	osallistujille	tehtäväksi	lukea	tietyt	luvun	lopussa	olevat	
kysymykset (joko yksin tai pienissä ryhmissä). Pyydä heitä etsi-
mään luvusta kysymyksiin liittyviä opetuksia. Pyydä heitä sitten 
kertomaan ajatuksistaan ja oivalluksistaan muulle ryhmälle.

•	 Lukekaa	yhdessä	luvusta	valikoima	presidentti	Snow’n	lausun-
toja. Pyydä osallistujia kertomaan pyhistä kirjoituksista ja omista 
kokemuksistaan esimerkkejä, jotka havainnollistavat sitä, mitä 
presidentti Snow opetti.

•	 Pyydä	osallistujia	valitsemaan	luvusta	yksi	osio	ja	lukemaan	se	
hiljaa itsekseen. Kehota heitä kokoontumaan kahden tai kolmen 
hengen ryhmiin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka valitsivat 
saman osion, ja keskustelemaan oppimastaan.

Kannusta osallistumaan ja soveltamaan käytäntöön

Presidentti Snow’n opetukset muodostuvat mitä merkityksellisim-
miksi niille osallistujille, jotka keskustelevat niistä muiden kanssa ja 
soveltavat niitä elämäänsä. Harkitse seuraavia ideoita:

•	 Kysy	osallistujilta,	kuinka	he	voivat	soveltaa	presidentti	
Snow’n opetuksia tehtäviinsä vanhempina tai kotiopettajina tai 
kotikäyntiopettajina.

•	 Kannusta	osallistujia	kertomaan	joistakin	presidentti	Snow’n	ope-
tuksista perheenjäsenille ja ystäville.

•	 Kehota	osallistujia	soveltamaan	oppimaansa	käytäntöön	ja	kerto-
maan kokemuksistaan seuraavan oppitunnin alussa.

Päätä keskustelu

Tee lyhyt yhteenveto oppiaiheesta tai pyydä yhtä tai kahta osal-
listujaa tekemään se. Todista opetuksista, joista olette keskustelleet. 
Voit myös halutessasi pyytää muita esittämään oman todistuksensa.
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Tietoa tässä kirjassa lainatuista lähteistä

Tässä kirjassa olevat presidentti Lorenzo Snow’n opetukset ovat 
suoria lainauksia hänen saarnoistaan, julkaistuista kirjoituksistaan, 
kirjeistään ja päiväkirjoistaan. Hänen kirjeistään ja päiväkirjoistaan 
otetuissa lainauksissa välimerkkejä, kirjoitusasua ja kappalejakoa 
on ajanmukaistettu. Julkaistuista lähteistä otetuissa lainauksissa on 
säilytetty alkuperäisten lähteiden kappalejako, ellei sitä toimituk-
sellisista syistä ole pitänyt muuttaa luettavuuden parantamiseksi. 
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Historiallinen yhteenveto

Seuraava kronologinen selostus antaa lyhyesti historiallista taustaa 
tässä kirjassa esitetyille presidentti Lorenzo Snow’n opetuksille.

3. huhtikuuta 1814 Syntyi Mantuassa Ohiossa Rosetta 
Leonora Pettibone Snow’n ja Oliver 
Snow’n perheeseen.

1832 Kuuli profeetta Joseph Smithin saar-
naavan Hiramissa Ohiossa.

1835 Lähti kotoa opiskelemaan Oberlinin 
collegessa Oberlinissa Ohiossa. Tapasi 
matkalla vanhin David W. Pattenin 
kahdentoista apostolin koorumista.

1836 Lähti Oberlinin collegesta ja muutti 
Kirtlandiin Ohioon opiskelemaan hep-
reaa. Otti vastaan palautetun evanke-
liumin sekä kasteen ja konfirmoinnin 
kesäkuussa. Asetettiin myöhemmin 
vanhimmaksi. Sai patriarkallisen siu-
nauksen Joseph Smith vanhemmalta 
joulukuussa.

1837 Saarnasi evankeliumia Ohiossa.

Lokakuu 1838 –  
toukokuu 1840

Palveli jälleen lähetystyössä saarna-
ten evankeliumia Ohiossa, Missou-
rissa, Kentuckyssa ja Illinoisissa sekä 
toimi opettajana koulussa talvella 
1839–1840.
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Toukokuu 1840 Lähti Nauvoosta Illinoisista palvele-
maan lähetystyössä Englannissa. Johti 
kahdentoista apostolin koorumin 
alaisuudessa kirkkoa Lontoossa ja sen 
ympäristössä. Julkaisi lehtisen nimeltä 
The Only Way to Be Saved [Ainoa 
keino pelastua].

12. huhtikuuta 1843 Saapui Nauvooseen Illinoisiin Englan-
nista 250 myöhempien aikojen pyhiin 
liittyneen käännynnäisen kanssa.

Talvi 1843–1844 Opetti koulussa Limassa Illinoisissa.

1844 Valvoi Ohiossa kampanjaa Joseph 
Smithin valitsemiseksi Yhdysvaltain 
presidentiksi. Palasi Nauvooseen saa-
tuaan tiedon Joseph ja Hyrum Smithin 
marttyyrikuolemasta, joka tapahtui 27. 
kesäkuuta.

Tammikuu 1845 Sai presidentti Brigham Youngilta 
tehtävän matkustaa eri puolilla Ohiota 
keräämässä lahjoituksia Nauvoon 
temppelin rakentamiseksi.

1845 Astui pluraaliavioliittoon, sellaisena 
kuin sitä silloin kirkossa harjoitettiin, 
menemällä naimisiin Charlotte Squire-
sin ja Mary Adaline Goddardin kanssa.

Helmikuu 1846 Lähti Nauvoosta perheensä ja muiden 
myöhempien aikojen pyhien kanssa, 
kun he olivat saaneet endaumentin ja 
sinetöimiset Nauvoon temppelissä.

1846–1848 Asui perheensä kanssa Mount Pisgah 
-nimisessä uudisasutuksessa Iowan 
osavaltiossa. Johti uudisasutusta jonkin 
aikaa. Johti keväällä 1848 ryhmän 
pyhiä Salt Lake Cityyn.

12. helmikuuta 1849 Asetettiin apostoliksi Salt Lake Cityssä.
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1849 Kokosi lahjoituksia jatkuvaan 
siirtolaisrahastoon.

1849–1852 Palveli lähetystyössä Italiassa. Palveli 
myös Englannissa, missä valvoi Mor-
monin kirjan julkaisemista italiaksi, 
sekä Sveitsissä ja Maltalla. Julkaisi 
lehtisen nimeltä The Voice of Joseph 
[ Josephin ääni].

1852 Valittiin Utahin osavaltion 
lainsäädäntöelimeen.

1853 Sai presidentti Brigham Youngilta 
kutsun johtaa myöhempien aikojen 
pyhien uudisasutusta Box Elderin pii-
rikunnassa Pohjois-Utahissa. Antoi tär-
keimmälle kaupungille nimeksi Brig-
ham City. Palveli monta vuotta johto-
henkilönä kirkossa ja paikkakunnalla.

Maaliskuu – toukokuu 
1864

Palveli lyhyen aikaa kahdentoista koo-
rumin jäsenen vanhin Ezra T. Benso-
nin johtaman ryhmän kanssa lähetys-
työssä Havaijin saarilla.

Lokakuu 1872 –  
heinäkuu 1873

Kiersi Euroopan ja Lähi-idän maita ja 
kävi myös Pyhässä maassa ryhmän 
kanssa, jota johti presidentti George A. 
Smith, ensimmäinen neuvonantaja 
ensimmäisessä presidenttikunnassa. 
Matka tehtiin presidentti Brigham 
Youngin pyynnöstä.

1882 Yhdysvaltain kongressi hyväksyi 
Edmundsin lain, joka teki pluraali-
avioliitosta törkeän rikoksen ja esti 
moniavioisia äänestämästä, olemasta 
julkisessa virassa tai toimimasta 
valamiehenä.
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Elokuu – lokakuu 1885 Palveli lähetystyössä Amerikan alku-
peräiskansojen keskuudessa Yhdys-
valtain luoteisosissa ja Wyomingin 
osavaltiossa.

12. maaliskuuta 1886 – 
8. helmikuuta 1887

Oli vangittuna pluraaliavioliiton 
harjoittamisesta.

1887 Yhdysvaltain kongressi sääti Edmunds-
Tuckerin lain, joka oli toinen moni-
avioisuuden tuomitseva laki ja antoi 
liittovaltion hallitukselle luvan taka-
varikoida suuren osan kirkon kiin-
teästä omaisuudesta. Laki tuli voimaan 
3. maaliskuuta 1887.

21.–23. toukokuuta 1888 Luki vihkimisrukouksen Mantin temp-
pelin vihkimistilaisuuksissa Utahissa. 
Presidentti Wilford Woodruff oli vihki-
nyt temppelin 17. toukokuuta.

7. huhtikuuta 1889 Hyväksyttiin kahdentoista apostolin 
koorumin presidentiksi.

19. toukokuuta 1893 – 
syyskuu 1898

Palveli Suolajärven temppelin ensim-
mäisenä johtajana.

2. syyskuuta 1898 Tuli virkaiältään vanhimmaksi apos-
toliksi ja kirkon johtavaksi virkaili-
jaksi presidentti Wilford Woodruffin 
kuoltua. Sai Suolajärven temppelissä 
jumalallisen ilmestyksen, jossa Herra 
käski häntä järjestämään uudelleen 
ensimmäisen presidenttikunnan.

13. syyskuuta 1898 Kahdentoista apostolin koorumi 
hyväksyi hänet kirkon presiden-
tiksi. Aloitti palvelemisen kirkon 
presidenttinä.

9. lokakuuta 1898 Hyväksyttiin yleiskonferenssissa kir-
kon presidentiksi.
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10. lokakuuta 1898 Erotettiin Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon presiden-
tin virkaan.

Toukokuu 1899 Matkusti St. Georgeen Utahiin, missä 
sai ilmoituksen, jonka mukaan pyhille 
tulee saarnata kymmenysten lakia. 
Aloitti tämän sanoman julistamisen 
St. Georgessa ja johti ponnisteluja sen 
julistamiseksi kaikkialla kirkossa.

1. tammikuuta 1901 Julkaisi julistuksen nimeltä ”Greeting 
to the World” [Tervehdys maailmalle] 
toivottaakseen tervetulleeksi 20. 
vuosisadan.

10. lokakuuta 1901 Kuoli Salt Lake Cityssä Utahissa 87 
vuoden iässä.
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Lorenzo Snow’n elämä 
ja palvelutyö

Kun 21-vuotias Lorenzo Snow eräänä päivänä vuonna 1835 lähti 
ratsain pois vanhempiensa kodista, hän suuntasi kohti Oberlinin 
collegea, joka on Oberlinissa Ohiossa. Hän ei tiennyt, että tällä 
lyhyellä matkalla hän saisi kokemuksen, joka muuttaisi hänen elä-
mänsä suunnan.

Ratsastaessaan pitkin tietä kotikaupungissaan Mantuassa Ohiossa 
hän tapasi miehen, joka oli myös ratsailla. Tämä mies, nimeltään 
David W. Patten, oli äskettäin asetettu Herran Jeesuksen Kristuksen 
apostoliksi. Palveltuaan lähetystyössä vanhin Patten oli palaamassa 
myöhempien aikojen pyhien luo Kirtlandiin Ohioon. Miehet kul-
kivat yhdessä noin 50 kilometrin matkan. Lorenzo Snow muisteli 
myöhemmin:

”Keskustelumme kääntyi uskontoon ja filosofiaan, ja koska olin 
nuori ja olin saanut melkoisesti koulusivistystä, minulla oli alkuun 
taipumus suhtautua hänen mielipiteisiinsä kevyesti etenkin siksi, 
ettei niitä aina puettu oikeaan kieliopilliseen muotoon. Mutta kun 
hän vilpittömällä ja nöyrällä tavallaan jatkoi pelastussuunnitelman 
selittämistä, en näyttänyt kykenevän torjumaan tietoa siitä, että hän 
oli Jumalan mies ja että hänen todistuksensa oli tosi.” 1

Lorenzo Snow ei ollut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon jäsen, kun hän tapasi vanhin Pattenin, mutta hän 
tunsi joitakin kirkon opetuksia. Itse asiassa profeetta Joseph Smith 
oli käynyt Snow’n perheen kodissa, ja Lorenzon äiti sekä sisaret 
Leonora ja Eliza oli kastettu ja konfirmoitu kirkon jäseniksi. Lorenzo 
oli kuitenkin ollut siihen aikaan, kuten hän sanoi, ”kiireinen muissa 
asioissa”, ja hän oli sivuuttanut sellaiset asiat ”täysin mielestään” 2. 
Tilanne alkoi muuttua, kun hän keskusteli vanhin Pattenin kanssa. 
Kokemukseensa viitaten hän sanoi: ”Se oli käännekohta elämäs-
säni.” 3 Hän kuvaili, miltä hänestä keskustelun aikana tuntui:



2

lorenzo Snow’n isä oliver Snow

l o r E n z o  S n o w ’ n  E l ä m ä  J a  Pa l V E l u t y ö
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”Tunsin piston sydämessäni. Ilmeisesti hän näki sen, sillä miltei 
viimeinen asia, mitä hän sanoi minulle todistuksensa lausuttuaan 
oli, että minun pitäisi kääntyä Herran puoleen ennen kuin meni-
sin illalla nukkumaan ja kysyä Häneltä itse. Sen teinkin sillä seu-
rauksella, että siitä päivästä, jolloin tapasin tämän suurenmoisen 
apostolin, kaikki tavoitteeni ovat mittaamattomasti laajentuneet ja 
kohentuneet.”

Vanhin Pattenin ”ehdoton rehellisyys, hänen vilpittömyytensä ja 
hengellinen voimansa” 4 jättivät lähtemättömän vaikutuksen nuoru-
kaiseen, joka palveli myöhemmin itsekin apostolina. Ja tuo rauhalli-
nen keskustelu johti muihin kokemuksiin, jotka valmistivat Lorenzo 
Snow’ta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
presidentiksi, Jumalan puhetorveksi maan päällä.

Varttumista uskovassa ja työteliäässä kodissa

Kaksi vahvaa sukua, joilla oli rikas uskon ja uskonnollisuuden 
perinne, yhdistyivät, kun Oliver Snow solmi avioliiton Rosetta Leo-
nora Pettibonen kanssa 6. toukokuuta 1800. Sulhasen ja morsiamen 
esivanhemmat olivat varhaisimpia eurooppalaisia siirtolaisia – eng-
lantilaisia pyhiinvaeltajia, jotka olivat ylittäneet Atlantin valtameren 
1600-luvulla paetessaan uskonnollista vainoa Yhdysvaltoihin. Oliver 
ja Rosetta elivät avioliittonsa muutamat ensimmäiset vuodet Mas-
sachusettsin osavaltiossa, jossa syntyivät heidän tyttärensä Leonora 
Abigail ja Eliza Roxcy. Sitten he muuttivat Mantuaan Ohioon, joka 
oli siihen aikaan yksi läntisimmistä uudisasutuksista Yhdysvalloissa. 
He olivat 11. perhe, joka muutti sille seudulle. Mantuassa perhee-
seen syntyi kaksi tytärtä lisää, Amanda Percy ja Melissa. Oliverin ja 
Rosettan viides lapsi ja ensimmäinen poika Lorenzo syntyi Man-
tuassa 3. huhtikuuta 1814. Myöhemmin perheeseen syntyi vielä 
kaksi poikaa: Lucius Augustus ja Samuel Pearce.5

Perheidensä perinteitä noudattaen Oliver ja Rosetta opettivat 
lapsilleen uskon, työteliäisyyden ja koulutuksen tärkeyttä. Kun he 
kertoivat tarinoita niistä vaikeuksista, joita he olivat kestäneet perus-
taessaan kotinsa, heidän lapsensa oppivat olemaan lannistumatta ja 
arvostamaan Jumalan siunauksia elämässään. Eliza kirjoitti: ”Voimme 
todella sanoa vanhemmistamme, että heidän nuhteettomuutensa 
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oli esimerkillistä ja he olivat luotettavia kaikissa elämän ihmissuh-
teissa ja liiketoimissa ja he totuttivat huolella lapsensa ahkeruuden, 
säästeliäisyyden ja tiukan moraalin periaatteisiin.” 6 Lorenzo sanoi 
olevansa kiitollinen siitä, että hänen vanhempansa olivat aina koh-
delleet häntä ”huolehtien ja hellästi” 7.

Varttuessaan Lorenzo ahkeroi ajallisissa ja älyllisissä toimissa. 
Hänen isänsä oli usein poissa kotoa palvellen yhteisöä yleisissä 
asioissa. Oliverin ollessa poissa Lorenzolle, joka oli vanhin poika, jäi 
vastuu maatilasta – tehtävä, jonka hän otti vakavasti ja hoiti menes-
tyksekkäästi. Kun Lorenzo ei tehnyt työtä, hän yleensä luki. ”Hänen 
kirjansa”, Eliza sanoi, ”oli hänen jatkuva kumppaninsa.” 8

Muistellessaan Lorenzon persoonallisuuden kehittymistä Eliza 
huomautti: ”Varhaislapsuudesta asti [hän] on osoittanut tarmoa ja 
päättäväisyyttä, jotka ovat leimanneet hänen etenemistään myöhem-
min elämässä.” 9

Kohoamista nuoruuden tavoitteiden yläpuolelle

Oliver ja Rosetta Snow edistivät uskonnon vilpitöntä tutkimista. 
He sallivat lastensa ottaa selvää eri kirkoista avaten kotinsa ”kaik-
kien uskontokuntien hyville ja älykkäille ihmisille”. Tästäkin kannus-
tuksesta huolimatta Lorenzo ”kiinnitti uskonasioihin huomiota hyvin 
vähän, jos lainkaan, ei ainakaan riittävästi päättääkseen suosia jota-
kin tiettyä lahkoa” 10. Hänen unelmanaan oli olla sotilaskomentaja, 
ja tämä unelma peitti hänen elämässään alleen muut vaikutteet, ”ei 
siksi, että hän olisi rakastanut sotaa”, kirjoitti historioitsija Orson F. 
Whitney, vaan siksi, että ”sotilasuran romantiikka ja ritarillisuus 
kiehtoivat häntä” 11. Mutta pian hän vaihtoi tämän tavoitteen toiseen. 
Hän lähti kotoa ja kirjoittautui läheiseen Oberlinin collegeen, jotta 
hän voisi saada college-tason koulutusta 12.

Opiskellessaan Oberlinissa Lorenzo kiinnostui uudemman ker-
ran uskonnosta. Hänen keskustelunsa vanhin Pattenin kanssa vai-
kutti häneen yhä, ja hän paitsi pohdiskeli palautetun evankeliumin 
oppeja, myös kertoi niistä muille Oberlinissa – niillekin, jotka opis-
kelivat papeiksi. Kirjeessä sisarelleen Elizalle, joka oli muuttanut 
pyhien kokoontumispaikkaan Kirtlandiin, hän kirjoitti: ”Vakuutan 
sinulle, että pappien ja tulevien pappien joukossa minulla on ollut 



5

l o r E n z o  S n o w ’ n  E l ä m ä  J a  Pa l V E l u t y ö

melkoisen hyvä menestys puhuessani mormonismin puolesta. On 
totta, etten ole saanut monia käännynnäisiä, koska en ole itsekään 
sellainen, mutta olen saanut jotkut heistä miltei tunnustamaan, että 
he näkevät opeissanne jonkin verran [viisautta]. Mormonismin vas-
taisen vahvan ennakkoluulon poistaminen Oberlinin opiskelijoiden 
mielistä ei ole helppoa.”

Tässä samassa kirjeessä Lorenzo vastasi kutsuun, jonka hän oli 
Elizalta saanut. Eliza oli järjestänyt veljelleen asuinsijan luonaan Kirt-
landissa sekä paikan opiskella hepreaa samassa luokassa profeetta 
Joseph Smithin ja joidenkuiden kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenten kanssa. Lorenzo sanoi: ”Olen ilahtunut kuullessani, että 
nautit niin suuresta onnesta Kirtlandissa. Vaikka minulla ei tällä 
hetkellä olekaan kiinnostusta muuttaa asumaan luoksesi, niin jos 
koulutusmahdollisuudet siellä olisivat samat, tuntisin miltei halua 
kokeilla muuttamista. Sillä ellei mitään muuta, niin minusta olisi 
melkoisen kiinnostavaa ja kenties hyödyllistä kuulla saarnattavan 

lorenzo Snow kastettiin ja konfirmoitiin Kirtlandissa ohiossa kesäkuussa 
1836 kaksi kuukautta Kirtlandin temppelin (kuvassa) vihkimisen jälkeen.
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noita oppeja, joita olen niin pitkään yrittänyt puolustaa ja tukea 
täällä Oberlinissa.”

Vaikka Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kir-
kon opit tekivät vaikutuksen Lorenzoon, hän epäröi kirkkoon liit-
tymistä. Mutta hän oli kiinnostunut. Kirjeessään Elizalle hän esitti 
useita kysymyksiä kirkosta. Hän sanoi, että niitä opiskelijoita Ober-
linissa, jotka valmistautuivat papin ammattiin, vaadittiin ”käyttä-
mään vähintään seitsemän vuotta työlääseen opiskeluun, ennen 
kuin heidän sallitaan kertoa pakanoille, että taivaassa on Jumala, 
aivan kuten lakimiehellä on oltava tietyt pätevyydet, ennen kuin 
hän voi saada luvan puhua”. Hän sanoi sisarelleen, että sitä vastoin 
”teidän ihmisenne teidän oppejanne saarnatessaan luottavat luul-
lakseni enemmän jumalalliseen apuun kuin siihen, mitä korkea-
koulussa opiskeleminen tuo”. Hän ilmaisi halua ymmärtää Hengen 
toimintaa kysyen, voidaanko Pyhä Henki antaa ihmisille ”tähän 
maailmanaikaan”. Jos ihmiset voisivat saada Pyhän Hengen, hän 
kysyi: ”Antaako Jumala sen aina toisen henkilön välityksellä?” 13 Toi-
sin sanoen hän halusi tietää, oliko pappeuden valtuus välttämätön 
Pyhän Hengen saamiseksi.

Lorenzo arvosti Oberlinin collegessa saamiaan ystäviä ja koulu-
tusta, mutta ajan mittaan hän kävi tyytymättömäksi siellä annettui-
hin uskonnollisiin opetuksiin. Viimein hän lähti collegesta ja otti 
vastaan sisarensa kutsun opiskella hepreaa Kirtlandissa. Hän sanoi 
osallistuvansa heprean kielen luokkaan vain siksi, että hän voisi 
valmistautua opiskelemaan jossakin collegessa Yhdysvaltain itä-
osissa.14 Eliza huomautti silti, että heprean oppimisen lisäksi ”hän 
oppi paljon muutakin ja hänen sydämensä täyttyi elävällä uskolla 
ikuiseen evankeliumiin” 15. Pian hän löysi vastaukset kysymyksiin, 
joita hän oli esittänyt Oberlinin collegessa, ja kesäkuussa 1836 hänet 
kastoi vanhin John Boynton, yksi tämän taloudenhoitokauden kah-
dentoista apostolin koorumin alkuperäisistä jäsenistä. Hänet myös 
konfirmoitiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäseneksi.

Noin kaksi viikkoa myöhemmin eräs ystävä kysyi häneltä: ”Veli 
Snow, oletko saanut Pyhän Hengen sen jälkeen kun sinut kastet-
tiin?” Hän muisteli: ”Tuo kysymys sai minut miltei tyrmistymään. 
Tosiasia oli, että vaikka olin saanut kenties kaiken, mitä tarvitsin, 
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en ollut saanut sitä, mitä olin odottanut” – tarkoittaen, että vaikka 
hänet oli konfirmoitu, hän ei ollut saanut erityistä ilmoitusta Pyhältä 
Hengeltä. ”Tunsin tyytymättömyyttä”, hän sanoi, ”en siihen, mitä 
olin tehnyt, vaan itseeni. Tuon tunteen vallassa vetäydyin illalla 
paikkaan, jossa olin tottunut omistamaan hartauteni Herralle.” Hän 
polvistui rukoilemaan ja sai heti vastauksen rukouksiinsa. ”Muisto 
siitä ei pyyhkiydy mielestäni koskaan niin kauan kuin muistini 
toimii”, hän julisti myöhemmin. ”Sain täydellisen tiedon siitä, että 
Jumala on olemassa, että Jeesus, joka kuoli Golgatalla, on Juma-
lan Poika ja että profeetta Joseph oli saanut valtuuden, jonka hän 
vakuutti itsellään olevan. Tuon ilmoituksen tuomaa tyydytystä ja 
kirkkautta on mahdotonta sanoin kuvata! Palasin asunnolleni. Nyt 
saatoin todistaa koko maailmalle, että tiesin varmasti, että Jumalan 
Pojan evankeliumi oli palautettu ja että Joseph oli Jumalan profeetta, 
jolla oli valtuus puhua Hänen nimessään.” 16

Tämän kokemuksen vahvistamana Lorenzo valmistautui ole-
maan lähetyssaarnaaja. Kuten hänen sisarensa Eliza sanoi, hänen 
kääntymyksensä johti muutokseen hänen tavoitteissaan ja ”avasi 
hänen eteensä uuden maailman”. Eliza huomautti: ”Maallisen soti-
laskunnian sijaan hän astui nyt taistelemaan taivaan sotajoukkojen 
riveissä.” 17

Vastaamista kokoaikaisen lähetystyön haasteisiin

Lorenzo Snow aloitti lähetystyöpalvelunsa Ohion osavaltiossa 
keväällä 1837. Kuten hänen päätöksensä liittyä kirkkoon, myös 
hänen päätöksensä palvella kokoaikaisena lähetyssaarnaajana vaati 
häntä muuttamaan näkemyksiään ja suunnitelmiaan. Hän kirjoitti 
päiväkirjaansa: ”Vuonna 1837 luovuin kokonaan kaikista mieluisista 
aikomuksistani.” 18 Hän luopui suunnitelmastaan opiskella klassisia 
kieliä korkeakoulussa Yhdysvaltain itäosissa.19 Hän suostui myös 
matkustamaan ilman laukkua tai rahavyötä – toisin sanoen läh-
temään ilman rahaa luottaen ruoan ja yösijan saamisessa muiden 
hyvyyteen. Se oli hänelle erityisen vaikeaa, koska nuoruudessaan 
hän oli aina ajatellut, että oli tärkeää maksaa omat kulunsa käyttäen 
sitä rahaa, jonka ansaitsemisessa hän oli auttanut isäänsä perheen 
maatilalla. Hän sanoi: ”En ollut tottunut olemaan ruoan tai yösijan 
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saamisen suhteen riippuvainen kenestäkään. Jos milloinkaan olin 
lähdössä matkalle, isäni huolehti siitä, että lähtiessäni minulla oli 
riittävästi rahaa kuluihini. Ja nyt se, että lähtisin pyytämään jotakin 
syötävää ja paikan, johon laskea pääni, oli minulle hyvin vaikeaa, 
koska se oli niin erilaista kuin mihin olin tottunut.” 20 Hän ”päätti 
tehdä niin” mutta vain siksi, että hän oli saanut ”varman tiedon, että 
Jumala vaati sitä” 21.

Jotkut vanhin Snow’n sedistä, enoista, tädeistä, serkuista ja ystä-
vistä osallistuivat ensimmäisiin kokouksiin, jotka hän johti lähetys-
saarnaajana. Muistellessaan ensimmäistä kertaa, jolloin hän saarnasi, 
hän sanoi: ”Olin silloin melko ujo ja – – minulle oli hyvin vaikeaa 
nousta siellä saarnaamaan sukulaisilleni ja naapureille, jotka olivat 
tulleet paikalle. Muistan, että rukoilin melkein koko päivän, kun 
minun oli sitten illalla määrä puhua. Menin ulos yksikseni ja pyysin 
Herraa antamaan minulle jotakin sanottavaa. Tätini kertoi minulle 

Vanhin lorenzo Snow
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jälkeenpäin, että hän melkein vapisi, kun hän näki minun nousevan 
puhumaan, mutta minä aukaisin suuni enkä yhtään tiennyt, mitä 
sanoin, mutta tätini sanoi, että puhuin hienosti noin kolmen vartin 
ajan.” 22 Kiitollisena Lorenzo muisteli: ”Uskoin ja tunsin varmasti, että 
innoituksen Henki johdattaisi ja antaisi minulle sanat. Olin etsinyt 
johdatusta rukoillen ja paastoten – olin nöyrtynyt Herran edessä ja 
pyytänyt Häntä voimallisessa rukouksessa antamaan minulle pyhän 
pappeuden voimaa ja innoitusta; ja kun seisoin kuulijoiden edessä, 
vaikka en tiennyt sanaakaan, mitä olisin sanonut, niin heti kun 
avasin suuni puhuakseni, Pyhä Henki lepäsi voimallisena päälläni 
täyttäen mieleni valolla ja antaen minulle ajatuksia ja oikeat sanat 
niiden esittämiseen.” 23 Siinä vaiheessa kun hän lähti siltä seudulta, 
hän oli kastanut ja konfirmoinut yhden sedän, yhden tädin, useita 
serkkuja ja muutaman ystävän.24

Kerrottuaan evankeliumista suvulleen ja ystävilleen vanhin Snow 
jatkoi lähetystyötään muissa kaupungeissa ja kylissä palvellen noin 
vuoden ajan. Hän kertoi: ”Ollessani tässä lähetystyössä matkustin 
eri paikkoihin Ohion osavaltiossa ja tuona aikana kastoin monia 
ihmisiä, jotka ovat pysyneet uskollisina totuudelle.” 25

Ensimmäisen lähetystyönsä jälkeen Lorenzo Snow ehti olla 
kotona vain lyhyen aikaa, kun hän tunsi jälleen halua saarnata 
evankeliumia. ”Lähetystyökutsumukseni henki painoi niin raskaasti 
mieltäni”, hän sanoi, ”että kaipasin päästä taas tekemään siihen liit-
tyvää työtä.” 26 Tällä kertaa hän saarnasi palautettua evankeliumia 
Missourin, Kentuckyn ja Illinoisin osavaltioissa sekä jälleen Ohiossa.

Jotkut ihmiset olivat vihamielisiä vanhin Snow’ta ja hänen sano-
maansa kohtaan. Hän kertoi esimerkiksi kokemuksesta, joka hänellä 
oli Kentuckyssa, kun joukko ihmisiä oli kokoontunut erääseen 
taloon kuulemaan hänen saarnaamistaan. Kun hän oli saarnannut, 
hän sai tietää, että jotkut ihmisistä aikoivat käydä hänen kimp-
puunsa heti kun hän lähtisi talosta. Hän muisteli, että ”ihmisten 
tungeksiessa” talossa yhden miehen ”käsi osui vahingossa takkini 
helman yhteen taskuun, mikä sai miehen äkkiä pelästymään”. Tun-
nettuaan jotakin kovaa vanhin Snow’n taskussa mies varoitti heti 
ystäviään, että lähetyssaarnaaja oli varustautunut pistoolilla. Vanhin 
Snow kirjoitti myöhemmin: ”Se riitti – lainsuojattomiksi aikoneet 
hylkäsivät jumalattomat suunnitelmansa.” Hieman huvittuneena 
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vanhin Snow lisäsi: ”Oletettu pistooli, joka aiheutti heidän peläs-
tyksensä ja minun varjeltumiseni, oli taskuraamattuni, kallisarvoinen 
lahja, jonka oli antanut minulle rakas patriarkka, isä Joseph Smith 
[vanhempi].” 27

Toiset ottivat vanhin Snow’n vastaan lämpimästi ja hyväksyivät 
sanoman, joka hänellä oli. Eräässä Missourin siirtokunnassa hän 
opetti viittä ihmistä, jotka kastettiin keskellä talvea. Vanhin Snow’n 
ja muiden oli rikottava joesta jää, jotta hän voi suorittaa toimituksen. 
Kylmästä huolimatta muutamat käännynnäisistä ”nousivat vedestä 
käsiään taputtaen ja huutaen ylistystä Jumalalle” 28.

Vanhin Snow’n kaksi ensimmäistä lähetystyötä ulottuivat keväästä 
1837 toukokuuhun 1840. Poiminnot hänen kirjeistään luonnehtivat 
tätä aikaa Herran palveluksessa: ”Vietin lopun talvesta [1838–1839] 
matkustaen ja saarnaten ja sain osakseni vaihtelevaa menestystä ja 
kohtelua – joskus otettiin vastaan mitä kohteliaimmin ja kuunnel-
tiin hyvin kiinnostuneina ja joskus taas pahoinpideltiin ja loukattiin 
julkeasti, mutta ei kertaakaan pahemmin kuin Jeesusta, jota tun-
nustan seuraavani.” 29 ”Kun nyt muistelen kokemuksia, joita minut 
kutsuttiin käymään läpi, – – olen hämmästynyt ja ihmeissäni.” 30 
”Herra oli kanssani, ja minua siunattiin suuresti tehdessäni vaival-
loista työtäni.” 31

Lähetystyötä Englannissa

Toukokuun alkupuolella vuonna 1840 Lorenzo Snow meni 
pyhien luo Nauvooseen Illinoisiin, mutta hän ei viipynyt siellä 
kauan. Hänet kutsuttiin ylittämään Atlantin valtameri ja palvele-
maan lähetystyössä Englannissa, ja hän lähti Nauvoosta tuon saman 
kuukauden aikana. Ennen lähtöään hän kävi tapaamassa joidenkin 
Englannissa jo palvelevien yhdeksän apostolin perheitä.

Kun hän kävi Brigham Youngin perheen luona, hän näki, ettei 
heidän hirsimökkinsä hirsien välisissä raoissa ollut tiivistettä, joten 
perheenjäsenet ”altistuivat tuulelle ja myrskyille”. Sisar Young oli 
väsynyt, koska hän oli juuri palannut etsimästä turhaan perheen 
lypsylehmää. Vaikeista olosuhteistaan huolimatta hän sanoi vanhin 
Snow’lle: ”Näet tilanteeni, mutta kerro hänelle [aviomiehelleni], ettei 
hänen pidä olla vähääkään levoton tai huolissaan minusta – toivon 
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hänen pysyvän työkentällään, kunnes hänet vapautetaan kunniak-
kaasti.” Sisar Youngin ”äärimmäisen köyhän, puutteenalaisen tilan” 
liikuttamana vanhin Snow halusi auttaa: ”Minulla oli vain vähän 
rahaa – ei riittävästi kattamaan edes kymmenesosaa matkasta työ-
kentälleni eikä mitään mahdollisuutta hankkia jäljellejäävää osaa, 
ja silloin oli lähtöäni edeltävä ilta. Vedin taskustani osan vähäisistä 
rahoistani, mutta hän kieltäytyi ottamasta niitä vastaan. Kun minä 
sinnikkäästi vaadin, että hän ottaisi ne, ja hän kieltäytyi jatkuvasti, 
niin osittain tarkoituksella ja osittain vahingossa rahat putosivat lat-
tialle ja kierivät irtonaisten lattialautojen väliin, mikä päätti erimieli-
syyden, ja sanottuani hänelle hyvästit jätin hänet poimimaan rahat 
kaikessa rauhassa.” 32

Illinoisista vanhin Snow matkusti New Yorkiin, missä hän nousi 
laivaan purjehtiakseen yli Atlantin valtameren. Tuolla 42 vuoro-
kautta kestäneellä merimatkalla laivaa moukaroi kolme rajua myrs-
kyä. Pelokkaiden, itkevien kanssamatkustajien keskellä vanhin 
Snow pysyi rauhallisena luottaen siihen, että Jumala varjelisi häntä. 
Kun laiva saapui Liverpoolin satamaan Englannissa, vanhin Snow’n 
sydän oli ”täynnä mitä suurinta kiitollisuutta Hänelle, joka suojelee 
ja vahvistaa niitä, jotka Hän kutsuu ja lähettää pelastuksen palveli-
joina maan kansakuntien luo” 33.

Palveltuaan lähetyssaarnaajana Englannissa noin neljä kuukautta 
vanhin Snow sai lisää vastuuta. Hänet nimitettiin palvelemaan Lon-
toossa liitonjohtajan tehtävässä, joka vastaa nykyistä piirinjohtajan 
tehtävää. Hän jatkoi evankeliumin saarnaamista ja valvoi myös 
alueen pappeusjohtajien, kuten seurakunnanjohtajien, työtä. Pal-
vellessaan tässä johtotehtävässä hän raportoi usein vanhin Parley P. 
Prattille, joka oli kahdentoista koorumin jäsen ja tuon lähetyskentän 
johtaja. Hän kirjoitti monista ihmisistä, jotka ”etsivät pelastuksen 
tietä”, huoneesta, joka oli ”täpösen täynnä” sunnuntain kokouksessa 
sekä ”ilosta kastaa [käännynnäisiä] Herramme ja Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen laumaan”. Suhtautuen työhön innoissaan ja 
toiveikkaasti hän sanoi: ”Vaikka ympärillä on kaikenkaltaista oma-
valtaista jumalattomuutta, Siion alkaa työntyä esiin, ja luotan siihen, 
että ennen pitkää siitä tulee loistava lamppu tässä kaupungissa.” 34

Lontoon liitossa tapahtui merkittävää kasvua vanhin Snow’n 
ollessa sen johtajana. Vaikka vanhin Snow riemuitsikin tästä 
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menestyksestä, hän myös paini johtamiseen liittyvien velvollisuuk-
sien kanssa. Kirjeessä vanhin Heber C. Kimballille, joka palveli 
kahdentoista koorumissa, hän tunnusti, että nämä haasteet olivat 
saaneet hänet ”menettelemään johtamisessa toisin kuin koskaan 
aiemmin” 35. Hän kertoi vanhin Kimballille: ”Sinä ja vanhin [Wilford] 
Woodruff sanoitte, että tämä osoittautuisi kokemusten kouluksi, mitä 
se on jo ollut. – – Siitä asti kun tulin tänne, pyhien keskuudessa 
on jatkuvasti tullut esiin jotakin uutta. Heti kun yksi asia on saatu 
ratkaistua, nousee esiin toinen.” Hän kertoi totuudesta, jonka hän 
oli oppinut nopeasti uusissa tehtävissään: ”En voisi kohdata vai-
keuksia, [ellei] Jumala auttaisi minua hyvin suuressa määrin.” 36 Hän 
ilmaisi samankaltaisen tunteen kirjeessä vanhin George A. Smithille, 
joka myös palveli kahdentoista koorumissa: ”Se vähä, mitä olen 
saanut aikaan, ei johdu minusta vaan Jumalasta. Yksi asia, jonka 
olen oppinut täysin omasta kokemuksestani pyrkiessäni pitämään 
virkani kunniassa opettajana Israelissa on se, etten yksikseni tiedä 
enkä voi tehdä mitään. Näen myös selkeästi, ettei yksikään pyhä 
voi menestyä, ellei hän ole kuuliainen niiden henkilöiden ohjeille 
ja neuvoille, jotka on asetettu johtamaan kirkossa. Olen varma siitä, 
että niin kauan kuin pidän Herran Jumalan lait, Hän tukee ja vah-
vistaa minua virassani. – – Kun vaellan nöyränä Hänen edessään, 
Hän antaa minulle voimaa käydä neuvonpitoa vanhurskaudessa ja 
ilmoituksen hengessä.” 37

Sen lisäksi että vanhin Snow saarnasi evankeliumia ja palveli 
Lontoossa liitonjohtajana, hän kirjoitti uskonnollisen traktaatin 
eli lehtisen auttaakseen lähetyssaarnaajia selittämään palautettua 
evankeliumia. Tämä lehtinen, nimeltään The Only Way to Be Saved 
[Ainoa keino pelastua], käännettiin useille kielille, ja sitä käytettiin 
koko 1800-luvun loppupuolen ajan.

Vanhin Snow palveli Englannissa tammikuuhun 1843 asti. Ennen 
lähtöään hän täytti tehtävän, jonka hän oli saanut presidentti Brig-
ham Youngilta. Ainoan mainintansa tästä tehtävästä hän kirjoitti päi-
väkirjasivunsa marginaaliin: ”Vein presidentti B. Youngin pyynnöstä 
kaksi Mormonin kirjaa kuningatar Victorialle ja prinssi Albertille.” 38

Lähtiessään Englannista vanhin Snow johti erästä brittiläisten 
myöhempien aikojen pyhien ryhmää, joka oli muuttamassa Nau-
vooseen. Hän kirjoitti päiväkirjaansa: ”Olin vastuussa 250 hengen 



13

l o r E n z o  S n o w ’ n  E l ä m ä  J a  Pa l V E l u t y ö

ryhmästä, joista monet olivat läheisiä ystäviäni ja olivat opetukseni 
johdosta tehneet liiton. Tilanne, jossa olin ylittäessäni valtameren 
nyt uudelleen ystävieni ympäröimänä, oli hyvin kadehdittava ver-
rattuna siihen yksinäiseen matkaan, jonka olin tehnyt kaksi ja puoli 
vuotta aiemmin.” 39 Vanhin Snow’n kokemukset Swanton-nimisellä 
laivalla osoittivat hänen johtamiskykynsä ja uskonsa Jumalaan. Seu-
raava tapaus on otettu hänen päiväkirjastaan:

”Kutsuin [pyhät] yhteen, ja keskinäisen suostumuksen pohjalta 
muodostimme heistä ryhmiä ja alaryhmiä nimittäen kullekin asian-
mukaiset virkailijat ja laadimme säännöt seurueen johtamiseen. Sain 
selville, että joukossamme oli useita ylipappeja ja noin 30 vanhinta, 
ja koska tiesin, että monilla vanhimmilla on luontainen taipumus 
tehdä edes jotakin pientä, jossa he voisivat vähän ansioitua, ja että 
he tekisivät sitä tavalla tai toisella, niin tulin siihen tulokseen, että 
minun on turvallisempaa päättää itse heidän toimintatavastaan. 
Sen mukaisesti nimitin mahdollisimman monet yhteen tai toiseen 

monet alkuaikojen pyhät lähtivät siirtolaisina Euroopasta 
mennäkseen pyhien luo amerikan yhdysvaltoihin.
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tehtävään ja annoin heille kaikille vastuuta. Koko seurue kokoontui 
viikon jokaisena iltana rukoilemaan. Meillä oli saarnaamista kahdesti 
viikossa – sunnuntaisin kokoukset ja sakramentin nauttiminen.

Kapteenimme, johon toivoin luovani ystävälliset suhteet, vaikutti 
hyvin etäiseltä ja varautuneelta. – – Saatoin helposti havaita, että 
hänen mielensä oli ennakkoluuloinen meitä kohtaan. Olimme olleet 
merellä noin kaksi viikkoa, jona aikana ei ollut sattunut mitään 
kovin vakavaa, ei enempää kuin mitä yleensä merellä tapahtuu, kun 
sattui seuraava tapaus.

Kapteenin stuertti, nuori saksalainen, joutui onnettomuuteen, 
joka oli vähällä viedä hänen henkensä. Koska nuorukainen oli erit-
täin hyveellinen, vakavamielinen ja luotettava ja oli ollut kapteenin 
mukana useilla matkoilla, oli hän onnistunut voittamaan puolelleen 
kapteenin, upseerien ja miehistön kiintymyksen, ja pyhätkin olivat 
hyvin kiintyneitä häneen. Siksi mahdollisuus, että nuorukainen kuo-
lisi, – – herätti suuren surun ja murheen tunteen kautta koko laivan.

Hän vuoti verta suustaan, ja lisäksi hänellä oli vakavia kouristuk-
sia ja tiedottomuuskohtauksia. Kun kaikenlaisia parannuskeinoja oli 
turhaan kokeiltu, viimein luovuttiin kokonaan toivosta, että hän jäisi 
henkiin. Kapteeni pyysi, että ennen vuoteeseen menoa merimiehet 
kävisivät yksitellen hytissä jättämässä nuorukaiselle hyvästit, ja niin 
tehtiin, koska kukaan ei yhtään odottanut näkevänsä häntä seuraa-
vana aamuna elossa. Monen merimiehen silmät olivat kyynelistä 
kosteat, kun he tulivat pois hytistä.

Istuessaan yksin nuorukaisen vuoteen ääressä sisar Martin [yksi 
laivalla olleista myöhempien aikojen pyhistä] sanoi hänelle toivo-
vansa, että minut kutsuttaisiin ja että minä siunaisin hänet, niin että 
hän kenties voisi vielä toipua. Tähän nuorukainen antoi mielihyvin 
suostumuksensa. Olin unessa makuusijallani, kun viesti tuli, sillä 
kello oli noin kaksitoista yöllä. Nousin heti ja menin hyttiin, [ja] 
matkalla tapasin yliperämiehen, joka oli ollut juuri katsomassa nuo-
rukaista. Heti kun hän oli ohittanut minut, hän kohtasi erään veli 
Stainesin ja huomautti tälle, että herra Snow aikoi panna kätensä 
stuertin päälle. ’Mutta’, hän sanoi (murheellisella äänellä), ’ei siitä 
ole mitään hyötyä. Kaveriparan kohdalla kaikki on nyt ohi.’ ’Ei’, 
sanoi vanhin Staines, ’Herra voi palauttaa hänet ennalleen kätten 
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päällepanemisella.’ ’Luuletko niin?’ merimies kysyi sydämensä 
yksinkertaisuudessa.

Kun kuljin eteenpäin, tapasin hytin ovella kapteenin, joka näytti 
itkeneen. ’Olen iloinen siitä, että olette tullut, herra Snow’, hän 
sanoi, ’vaikka ei siitä ole mitään hyötyä, sillä stuertin kohdalla kaikki 
on varmasti pian ohi.’ Astuin nuorukaisen hyttiin ja istuuduin hänen 
vuoteensa viereen. Hänen hengityksensä oli hyvin heikkoa ja vai-
kutti sellaiselta kuin kuolevalla. Hänen ääntään tuskin kuuli mutta 
hän ilmaisi toiveensa, [että] antaisin hänelle siunauksen. Käsitin, 
että hänellä oli Hampurissa vaimo ja kaksi lasta, joiden toimeentulo 
riippui hänestä. Hän tuntui olevan hyvin huolissaan heistä.

Laskin käteni hänen päänsä päälle, ja heti kun olin lausunut siu-
nauksen, hän nousi istumaan, löi kätensä yhteen ja huusi ylistystä 
Herralle parantumisestaan. Hyvin pian sen jälkeen hän nousi vuo-
teeltaan [ja] meni ulos hytistään ja käveli kannella.

Swanton-nimisellä laivalla vakavasti loukkaantunut mies 
parani heti vanhin lorenzo Snow’n siunattua hänet.
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Seuraavana aamuna kaikki olivat hämmästyneitä nähdessään 
stuertin elossa ja ällistyneitä nähdessään hänen kykenevän hoita-
maan tehtäviään tavalliseen tapaan. Kaikki merimiehet vakuuttivat, 
että se oli ihme. Pyhät tiesivät sen olevan ihme ja riemuitsivat ja 
ylistivät Herraa. Kapteeni uskoi siihen lujasti ja oli hyvin kiitollinen, 
ja hänen sydämensä liittyi yhteen meidän sydäntemme kanssa siitä 
eteenpäin. Hän soi meille jokaisen palveluksen ja suosionosoituk-
sen, joka oli hänen vallassaan, ja huolehti jatkuvasti tarpeistamme, 
osallistui kaikkiin kokouksiimme, osti ja luki kirjojamme. Merimie-
het toimivat samoin, ja kun jätin heidät New Orleansissa [Louisia-
nassa], he antoivat minulle lupauksen, että menisivät kasteelle. Noin 
vuosi sen jälkeen sain kirjeen yliperämieheltä, joka ilmoitti minulle, 
että he olivat – – täyttäneet lupauksensa. Myös kapteeni ilmoitti 
aikeestaan ottaa vastaan evankeliumi joskus tulevaisuudessa ja elää 
pyhien kanssa. Stuertti kastettiin, kun saavuimme New Orleansiin, 
ja erotessamme hän antoi minulle lahjaksi Raamatun, joka minulla 
nyt on.” 40

Vanhin Snow kirjoitti: ”Monet merimiehistä itkivät, kun viimein 
jätimme Swantonin. Itse asiassa me kaikki olimme hyvin vakavissa 
mietteissä.” 41 New Orleansista vanhin Snow ja hänen kanssaan mat-
kustavat pyhät nousivat lautalle ja matkasivat ylös Mississippijokea. 
He saapuivat Nauvooseen 12. huhtikuuta 1843.

Jatkuvaa omistautumista Herran työlle

Palveltuaan kokoaikaisena lähetyssaarnaajana lähes yhtämittai-
sesti seitsemän vuoden ajan Lorenzo Snow näki palvelumahdol-
lisuuksiensa muuttuvan joksikin aikaa. Talvella 1843–1844 erään 
paikallisen koulun johtokunta tarjosi hänelle opettajan tointa. Hän 
otti tarjouksen vastaan, vaikka tiesi, että monet oppilaista ”ylpeili-
vät sillä, että pahoinpitelivät opettajia ja rikkoivat kouluja”. Hän tuli 
siihen tulokseen, että keino voittaa oppilaiden kunnioitus oli osoit-
taa kunnioitusta heitä kohtaan. Hänen sisarensa Eliza kertoi: ”Hän 
puhutteli noita poikia aivan kuin he olisivat olleet mitä kunnioi-
tettavimpia herrasmiehiä. – – Hän näki erityistä vaivaa saadakseen 
heidät tuntemaan, että hän oli kiinnostunut heistä” ja halusi ”auttaa 
heitä edistymään opinnoissaan. – – Tällä tavalla, ystävällisyydellä 
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ja suostuttelulla, heidän tunteensa rauhoittuivat – hän voitti heidän 
luottamuksensa, ja kärsivällisillä ja jatkuvilla ponnistuksilla nämä 
rähinöivät nuoret muuttuivat kunnioittaviksi oppilaiksi, ja kauan 
ennen lukukauden loppua he olivat edistyneet yllättävällä tavalla 
ja oppineet opiskelemaan ahkerasti.” 42

Vuonna 1844 Lorenzo Snow sai uuden tehtävän kirkossa. Hänet 
valittiin matkustamaan Ohioon valvomaan kampanjaa Joseph Smi-
thin valitsemiseksi Yhdysvaltain presidentiksi. Profeetta oli ollut 
pettynyt tapaan, jolla Yhdysvaltain hallitus oli kohdellut myö-
hempien aikojen pyhiä, ja hän oli kirjoittanut senhetkisille presi-
denttiehdokkaille saadakseen selville heidän asenteensa kirkkoa 
kohtaan. Tyytymättömänä heidän vastauksiinsa hän oli päättänyt 
asettua itse ehdolle.

Kahdentoista koorumi valitsi Lorenzo Snow’n ja muita ”muo-
dostamaan poliittisen organisaation kaikkialle Ohion osavaltioon 
edistämään Josephin valitsemista presidentiksi” 43. Niin tehdessään 
he lisäsivät tietoisuutta siitä, millä tavoin pyhien perustuslaillisia 
oikeuksia oli rikottu. Lorenzo sanoi elävänsä ”hyvin mielenkiintoista 
aikaa” 44. Jotkut ihmiset vastustivat kiivaasti profeetan ehdokkuutta, 
kun taas toisista tuntui, että Joseph Smith voisi johtaa kansakunnan 
menestykseen ja vaurauteen.

”Näiden ääripäiden keskellä”, Lorenzo Snow muisteli, ”edistymi-
seni sai äkkiä lopun saatuani luotettavalta taholta tietää profeetan 
ja hänen veljensä teurastuksesta” 45. Hän palasi Nauvooseen ”mur-
heellisin sydämin” 46.

Jopa tänä murhenäytelmän aikana pyhät tekivät uutterasti työtä 
Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Kuten Lorenzo myöhemmin 
huomautti: ”Kaikkivaltiaan ohjauksen alaisuudessa valtakunta meni 
eteenpäin.” 47 He jatkoivat evankeliumin saarnaamista ja toistensa 
vahvistamista ja tekivät yhdessä työtä saadakseen temppelin val-
miiksi kaupungissaan.

Kun Lorenzo Snow oli muuttanut pyhien luo Nauvooseen, hän oli 
päättänyt, ettei menisi koskaan naimisiin vaan omistaisi elämänsä 
evankeliumin saarnaamiseen. Hänen sisarensa Eliza huomautti 
myöhemmin: ”Hänen kaikenkattava toiveensa oli omistaa aikansa, 



18

l o r E n z o  S n o w ’ n  E l ä m ä  J a  Pa l V E l u t y ö

kykynsä, kaikkensa palvelutyöhön.” Hän tunsi, että perhe-elämä 
jollakin tavoin ”vähentäisi hänen hyödyllisyyttään” Herran työssä.48

Lorenzo Snow’n näkemykset avioliitosta ja perheestä alkoivat 
muuttua vuonna 1843, kun hän keskusteli kahden kesken profeetta 
Joseph Smithin kanssa Mississippijoen rannalla. Profeetta todisti 
ilmoituksesta, jonka oli saanut pluraaliavioliitosta. Hän sanoi Loren-
zolle: ”Herra suo sinulle keinon ottaa vastaan selestisen avioliiton 
laki ja noudattaa sitä.” 49 Tämän neuvon myötä Lorenzo alkoi ymmär-
tää, että avioliitto oli käsky Herralta ja olennainen osa taivaallisen 
Isän onnensuunnitelmaa.

Vuonna 1845 Lorenzo Snow astui pluraaliavioliittoon, sellaisena 
kuin sitä silloin kirkossa harjoitettiin, menemällä naimisiin Charlotte 
Squiresin ja Mary Adaline Goddardin kanssa. Myöhemmin häneen 
sinetöitiin muitakin naisia. Omistautuessaan vaimoilleen ja lapsilleen 
hän tunsi omistautuvansa myös Herran työlle.

Pyhät jatkoivat Jumalan valtakunnan rakentamista Nauvoossa, 
mutta myös vaino jatkui. Helmikuussa 1846, talven kylmyydessä, 
pyhät joutuivat mellakoivien väkijoukkojen pakottamina jättämään 
kotinsa ja temppelinsä. He aloittivat pitkän vaelluksen länteen 
kohti uutta kotia.

Pyhien auttamista kokoontumisessa Suolajärven laaksoon

Vaikka Lorenzo Snow ja hänen perheensä lähtivät Nauvoosta 
muiden pyhien kanssa, he saapuivat Suolajärven laaksoon vasta 
reilu vuosi ensimmäisen pioneerikomppanian saapumisen jälkeen. 
Kuten useimmat myöhempien aikojen pyhien varhaisista pionee-
reista, he asuivat jonkin aikaa väliaikaisissa uudisasutuksissa mat-
kan varrella. Lorenzo ja hänen perheensä viipyivät lyhyen aikaa 
Iowassa Garden Grove -nimisessä uudisasutuksessa, jonne he 
rakensivat hirsimökkejä pyhille, jotka tulisivat heidän jälkeensä. 
Sieltä he muuttivat Mount Pisgah -nimiseen uudisasutukseen, joka 
oli myös Iowassa.

Mount Pisgahissa Lorenzo ja hänen perheensä sekä muut pyhät 
tekivät jälleen työtä huolehtien omista tarpeistaan ja niiden tarpeista, 
jotka tulisivat heidän jälkeensä matkalla Suolajärven laaksoon. He 
rakensivat hirsimökkejä ja jopa kylvivät ja kasvattivat viljaa tietäen, 
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että muut saisivat luultavasti korjata sadon. Heidän ollessaan Mount 
Pisgahissa Lorenzo kutsuttiin osaksi aikaa johtamaan tätä uudis-
asutusta. Kun murhe, sairaus ja kuolema piinasivat ihmisiä, myös 
hänen omaa perhettään, hän teki uutterasti työtä auttaakseen ihmi-
siä saamaan toivoa, vahvistamaan toisiaan ja pysymään kuuliaisina 
Herran käskyille.50

Keväällä 1848 presidentti Brigham Young käski Lorenzo 
Snow’ta lähtemään Mount Pisgahista ja matkaamaan Suolajär-
ven laaksoon. Lorenzo sai jälleen johtamistehtävän, tällä kertaa 

lorenzo Snow johti pioneerikomppanioita, jotka 
saapuivat Suolajärven laaksoon vuonna 1848.
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pioneerikomppanioiden päällikkönä. Komppaniat saapuivat Suo-
lajärven laaksoon syyskuussa 1848.

Palvelemista kahdentoista koorumin jäsenenä

Helmikuun 12. päivänä 1849 Lorenzo Snow sai viestin, jossa 
häntä pyydettiin osallistumaan kahdentoista apostolin koorumin 
kokoukseen. Hän jätti heti sen, mitä oli tekemässä, ja lähti kokouk-
seen, joka oli jo alkanut. Matkalla sinne hän mietti, miksi hänet 
oli kutsuttu kahdentoista koorumin eteen. Hän oli hämmentynyt 
– oliko häntä syytetty jostakin väärinkäytöksestä? Koska hän tiesi 
olleensa uskollinen velvollisuutensa hoitamisessa, hän karkotti 
tuon huolen mielestään. Mutta hän ei osannut kuvitella, mikä häntä 
odotti. Saapuessaan hän kuuli yllätyksekseen, että hänet oli kut-
suttu palvelemaan kahdentoista koorumin jäsenenä. Tuossa samassa 
kokouksessa hänet ja kolme muuta – vanhin Charles C. Rich, vanhin 
Franklin D. Richards ja vanhin Erastus Snow, kaukainen serkku – 
asetettiin apostoleiksi.51

Apostolin virkaan asettaminen luonnehti Lorenzo Snow’n koko 
loppuelämää. Hänen kutsumisensa yhdeksi Kristuksen nimen eri-
tyisistä todistajista (ks. OL 107:23) vaikutti kaikkeen, mitä hän teki. 
Myöhemmin hän kertoi, mitä hän ajatteli apostolinvirkaan kuulu-
vista tehtävistä:

”Ensiksi apostolilla on oltava Jumalan antaman ilmoituksen väli-
tyksellä saatua jumalallista tietoa siitä, että Jeesus elää – että Hän 
on elävän Jumalan Poika.

Toiseksi hänellä täytyy olla jumalallinen valtuus luvata Pyhä 
Henki. Se on jumalallinen periaate, joka ilmoittaa sitä, mikä on 
Jumalan, tehden tiettäväksi Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa, joh-
taen kaikkeen totuuteen ja osoittaen tulevia tapahtumia Vapahtajan 
julistuksen mukaisesti.

Kolmanneksi hänellä on valtuus Jumalan voimalla suorittaa evan-
keliumin pyhiä toimituksia, jotka Jumalalta saatu todistus vahvistaa 
jokaiselle ihmiselle. Tuhannet näissä vuoristolaaksoissa nyt asuvat 
ihmiset, jotka ovat saaneet nämä toimitukset minun saarnaamiseni 
johdosta, ovat eläviä todistajia siitä, että tämä lausunto on totta.” 52
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Kutsumuksen yksilöllisen vastuun lisäksi vanhin Snow’lla oli 
vakaumus siitä, mitä kahdentoista koorumiin kuuluminen tarkoitti: 
”Me kaksitoista olemme päättäneet luopua kaikesta, mikä kiinnit-
täisi huomiomme pois velvollisuutemme polulta, että olisimme yhtä 
kuten [ensimmäinen] presidenttikunta on yhtä ja olisimme yhteen 
sidottuja sillä rakkauden periaatteella, joka sitoo Jumalan Pojan 
Isään.” 53

Koska vanhin Lorenzo Snow’lla oli tämä ymmärrys omasta kut-
sumuksestaan ja kahdentoista koorumin tehtävästä, hän omisti elä-
mänsä sille, että auttoi Jumalan valtakunnan rakentamisessa maan 
päälle. Hän vastasi kutsuun ja palveli monin eri tavoin ja monissa 
eri paikoissa.

italian lähetyskenttä

Lokakuun 1849 yleiskonferenssissa vanhin Snow kutsuttiin perus-
tamaan lähetyskenttä Italiaan. Vaikka hän ei tuntenut maata eikä 
sen kulttuuria tai kieliä, hän ei epäröinyt ottaa vastaan tehtävää. 
Vajaa kaksi viikkoa konferenssin jälkeen hän oli valmis lähtemään 
järjestettyään parhaansa mukaan apua vaimoilleen ja lapsilleen pois-
saolonsa ajaksi.

Kun hän ja muut lähetyssaarnaajat matkustivat Yhdysvaltain itä-
rannikolle, missä he nousisivat laivaan ylittääkseen Atlantin valta-
meren, hänen ajatuksensa kääntyivät sekä hänen perheeseensä että 
ihmisiin, joita hän pian palvelisi. Kirjeessä sisarelleen Elizalle hän 
kirjoitti: ”Rinnassani on monia ristiriitaisia tunteita. – – Kiiruhdimme 
yhä kauemmas voimakkaasta magneetista – KODISTA! Mutta tie-
simme, että työ, johon olimme ryhtyneet, oli viedä valoa niille, jotka 
olivat pimeydessä ja kuoleman varjon laaksossa, ja rintamme täyttyi 
rakkaudella ja kyyneleemme pyyhittiin pois.” 54

Vanhin Snow ja hänen toverinsa saapuivat Genovaan Italiaan hei-
näkuussa 1850. He havaitsivat, että Herran työ edistyisi hitaasti. Van-
hin Snow kirjoitti: ”Olen yksin ja vieras tässä suuressa kaupungissa 
kahdeksan tuhannen mailin [lähes 13 000 km] päässä rakkaasta per-
heestäni sellaisten ihmisten keskellä, joiden tapoja ja erikoispiirteitä en 
tunne. Olen tullut valaisemaan heidän mieltään ja opettamaan heille 
vanhurskauden periaatteita, mutta en näe mitään mahdollista kei-
noa saavuttaa tätä tavoitetta. Kaikki näyttää siinä suhteessa synkältä.” 
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Huolissaan niiden ihmisten ”hullutuksista, – – jumalattomuudesta, suu-
resta tietämättömyydestä ja taikauskosta”, joita hänet oli kutsuttu pal-
velemaan, hän kirjoitti: ”Pyydän taivaallista Isääni katsomaan armossa 
tämän kansan puoleen. Oi Herra, osoita heille sääliäsi, etteivät he 
kaikki hukkuisi. Anna anteeksi heidän syntinsä ja tee minut tunnetuksi 
heidän keskellään, että he tuntisivat Sinut ja tietäisivät, että Sinä olet 
lähettänyt minut perustamaan valtakuntasi. – – Eikö Sinulla olekin 
joitakuita valittuja tämän kansan keskellä, jonka luo minut on lähe-
tetty? Johda minut sellaisten luo, niin Sinun nimesi saa kunniaa Poikasi 
Jeesuksen kautta.” 55

Vanhin Snow löysi nuo ”valitut” valdolaisiksi kutsutun yhteisön 
keskuudesta. Valdolaiset asuivat Piemonten alueella alppilaaksossa 
aivan Italian ja Sveitsin välisen rajan eteläpuolella ja Italian ja Rans-
kan välisen rajan itäpuolella. Heidän esivanhempiaan oli vainottu 
ja ajettu paikasta toiseen, koska he uskoivat muinaisten apostolien 
valtuuteen ja halusivat noudattaa apostolien opetuksia eivätkä liittyä 
oman aikansa uskontokuntiin.

Kirjeessä presidentti Brigham Youngille vanhin Snow kirjoitti, 
että valdolaiset olivat kärsineet ”tietämättömyyden ja julmuuden” 
aikojen läpi ja ”olivat pysyneet järkkymättöminä, melkein kuin 
aaltojen piiskaama kallio myrskyisellä valtamerellä”. Mutta juuri 
ennen kuin myöhempien aikojen pyhien lähetyssaarnaajat saapui-
vat Italiaan, valdolaisilla oli alkanut ”syvän rauhan aika” ja heillä 
näytti olevan laajempi uskonnonvapaus kuin muilla Italiassa. 
”Näin”, hän huomautti, ”tie raivattiin vain vähän ennen lähetysken-
tän perustamista, eikä missään muussa osassa Italiaa ole voimassa 
niin suotuisia lakeja.”

Koska vanhin Snow halusi tietää enemmän näistä ihmisistä, hän 
meni kirjastoon etsimään heistä kertovaa kirjaa. Hän kertoi: ”Kir-
jastonhoitaja, jonka puoleen käännyin, ilmoitti minulle, että hänellä 
oli pyytämäni kaltainen teos, mutta se oli juuri lainattu. Hän oli tus-
kin saanut lopetettua virkkeen, kun sisään astui nainen kirjan kera. 
’Oho’, hän sanoi, ’tämäpä merkillinen sattuma, tämä herra on juuri 
pyytänyt tuota kirjaa.’ Olin pian vakuuttunut siitä, että nämä ihmi-
set olivat niitä, joille meidän pitäisi ensimmäisenä Italiassa julistaa 
evankeliumia.” 56
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Vanhin Snow ja hänen toverinsa olivat innokkaita saarnaamaan 
evankeliumia Piemonten alueella, mutta heistä tuntui, että heidän 
pitäisi edetä varovasti, solmia ystävyyssuhteita ja osoittaa ihmisille, 
että heihin voi luottaa. Kun heistä tuntui, että he olivat solmineet 
hyviä ystävyyssuhteita ihmisiin, he kiipesivät läheiselle vuorelle, lau-
loivat ”taivaan Jumalan ylistystä” ja pitivät rukouksen pyhittäen Ita-
lian maan lähetystyölle. He myös ilmaisivat oman omistautumisensa 
työhön, ja vanhin Snow antoi tovereilleen pappeuden siunauksia 
auttamaan heitä heidän tehtävissään. Heidän vuorella saamansa 
kokemuksen innoittamana vanhin Snow antoi tapahtumapaikalle 
nimeksi Brighamin vuori.57

Vielä tämän kokemuksen jälkeenkin kului melkein kaksi kuu-
kautta, ennen kuin kukaan ilmaisi halua liittyä kirkkoon. Loka-
kuun 27. päivänä 1850 lähetyssaarnaajat riemuitsivat nähdessään 
viimein ensimmäisen kasteen ja konfirmoinnin Italiassa.58 Vanhin 
Snow raportoi myöhemmin: ”Työ täällä on hidasta ja väsyttävää. – – 
Siitä huolimatta kirkko on perustettu. Puu on istutettu, ja se levittää 
juuriaan.” 59

Eräänä yönä vanhin Snow näki unen, joka auttoi häntä ymmär-
tämään palvelutyönsä luonnetta Italiassa. Unessa hän oli kalassa 
ystäviensä kanssa. ”Meitä ilahdutti katsella suuria ja kauniita kaloja 
veden pinnassa joka puolella pitkälle kaukaisuuteen”, hän sanoi. 
”Katselimme, kun monet ihmiset olivat levittämässä verkkojaan ja 
siimojaan, mutta he kaikki näyttivät liikkumattomilta, kun taas me 
olimme jatkuvassa liikkeessä. Ohittaessamme yhden kalastajista 
huomasin, että koukkuuni oli tarttunut kala, ja ajattelin, että sen tart-
tuminen saattaisi kenties loukata tuon miehen tunteita, koska hän ei 
saanut sitä. Siitä huolimatta liikuimme eteenpäin ja tulimme rantaan. 
Sitten kelasin siimani sisään ja olin vähän yllättynyt ja häpeissäni 
palkintoni pienuudesta. Ajattelin, että oli hyvin outoa, että sellaisten 
jalojen, ensiluokkaisen näköisten kalojen valtavasta määrästä huo-
limatta minä saisin niin pienen saaliin. Mutta pettymykseni katosi 
kokonaan, kun havaitsin, että sen ominaisuudet olivat luonteeltaan 
aivan poikkeuksellisia.” 60

Vanhin Snow’n uni oli profeetallinen. Hän ei nähnyt suurta 
käännynnäisten määrää Italiassa, eivätkä – kuten eräs toinen lähe-
tyssaarnaaja myöhemmin huomautti – ne, jotka ottivat vastaan 
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evankeliumin, olleet ”rikkaita eivätkä jalosukuisia” 61. Vanhin Snow 
ja hänen toverinsa olivat kuitenkin välineinä Herran käsissä tuo-
den Jumalan valtakuntaan hyviä, uskollisia ihmisiä, jotka ilmaisivat 
kiitollisuutta siitä, että he olivat ”lähteneet kulkemaan uuteen ja 
ikuiseen elämään johtavaa polkua” 62. Ja vanhin Snow’n johtokauden 
tuloksena Mormonin kirja käännettiin italiaksi.

Melkein puolitoista vuosisataa myöhemmin eräs toinen apostoli, 
vanhin James E. Faust, puhui niistä miehistä ja naisista, jotka liittyi-
vät kirkkoon vanhin Snow’n ja hänen toveriensa työn ansiosta: ”Jot-
kut heistä olivat ensimmäisten käsikärrykomppanioiden joukossa, 
jotka tulivat Suolajärven laaksoon – –. Monet heidän jälkeläisistään 
hoitivat juuri palautetun kirkon viinitarhoja ja antavat nyt ainutlaa-
tuisen panoksensa maailmanlaajuiselle kirkolle, koska he uskovat 
esivanhempainsa tavoin, että apostoleilla on avaimet, jotka eivät 
milloinkaan ruostu.” 63

Kirkon vahvistamista

Vanhin Snow palveli myöhemmin lähetystyössä muissa paikoissa 
pitäen kunniassa kutsumuksensa kahdentoista koorumin jäsenenä: 
tehdä työtä kirkon ensimmäisen presidenttikunnan johdolla vahvis-
taen kirkkoa ja johtaen ”sen kaikkia asioita kaikkien kansakuntien 
keskuudessa” (OL 107:33).

Vuonna 1853 presidentti Brigham Young kutsui Lorenzo Snow’n 
johtamaan erään perheistä koostuvan ryhmän Box Elderin piirikun-
nassa sijaitsevalle uudisasutusalueelle Pohjois-Utahiin. Siellä oleva 
uudisasutus oli vähäistä, järjestäytymätöntä ja kuivumassa vähiin. 
Vanhin Snow ryhtyi heti työhön järjestäen ihmiset pyhityksen lain 
periaatteiden mukaan siten kuin profeetta Joseph Smith oli opetta-
nut. He perustivat kukoistavan kaupungin, jolle vanhin Snow antoi 
presidentti Youngin kunniaksi nimen Brigham City. Yhdessä toi-
mien ja toisiaan tukien asukkaat kehittivät koulujärjestelmän, pani-
vat alulle tehtaita, kastelujärjestelmän, kauppatoiminnan ja jopa 
teatteriyhdistyksen. Vaikka he eivät eläneet täydellisesti pyhityk-
sen lain mukaan, sen periaatteet ohjasivat heitä, ja he osoittivat, 
mitä yhteisö voi saavuttaa yhteistyöllä ja ahkeruudella. ”Brigham 
Cityssä ei ollut laiskureita”, presidentti Snow’n tytär Leslie kirjoitti. 
”Siellä koettiin toiminnan ja vaurauden aikakausi, jonka vertaista ei  
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kenties koskaan ole ollut osavaltion minkään muun uudisasutuksen 
historiassa.” 64

Vanhin Snow ja hänen perheensä asuivat Brigham Cityssä monta 
vuotta. Hän johti siellä olevia pyhiä lähtien itse aika ajoin palvele-
maan lyhyen aikaa lähetystyössä jossakin muualla. Vuonna 1864 
hän oli poissa noin kolme kuukautta palvellen lyhytaikaisessa lähe-
tystyössä Havaijin saarilla. Hän lähti sinne vanhin Ezra T. Benso-
nin kanssa, joka kuului myös kahdentoista koorumiin, sekä veljien 
Joseph F. Smith, Alma Smith ja William W. Cluff kanssa.65 Vuosina 
1872–1873 vanhin Snow ja eräät muut matkustivat presidentti 
George A. Smithin kanssa, joka oli ensimmäinen neuvonantaja 
ensimmäisessä presidenttikunnassa, kiertäen yhdeksän kuukauden 
ajan Euroopan ja Lähi-idän maita. He kävivät myös Pyhässä maassa. 
Presidentti Brigham Young oli pyytänyt heidät tuolle matkalle toi-
voen, että heidän vanhurskas vaikutuksensa auttaisi valmistamaan 
muita kansakuntia palautetun evankeliumin vastaanottamiseen.66 
Vuonna 1885 vanhin Snow kutsuttiin käymään useiden Amerikan 
alkuperäisväestöön kuuluvien ryhmien luona Yhdysvaltain luoteis-
osissa ja Wyomingin osavaltiossa. Elokuusta lokakuuhun hän perusti 
siellä lähetyskenttiä ja järjesti kirkon johtohenkilöitä auttamaan niitä, 
jotka oli kastettu ja konfirmoitu.

temppelityö

Presidentti Heber J. Grant, kirkon seitsemäs presidentti, huo-
mautti, että presidentti Lorenzo Snow ”omisti elämänsä vuosien 
ajan työhön temppelissä” 67. Tämä rakkaus temppelityöhön heräsi 
presidentti Snow’n kääntymyksen alkuaikoina ja syveni hänen pal-
vellessaan apostolina. Hän kävi kokouksissa Kirtlandin temppelissä 
pian sen jälkeen kun hänet oli kastettu ja konfirmoitu. Myöhemmin 
hän otti innokkaasti vastaan kutsun kerätä lahjoituksia temppelin 
rakentamiseksi Nauvooseen. Kun Nauvoon temppeli oli rakennettu, 
hän palveli siellä virkailijana auttaen myöhempien aikojen pyhiä 
saamaan endaumentin ja sinetöimistoimitukset ennen heidän muut-
toaan länteen. Hänen tehtävänsä temppelissä jatkuivat ja laajenivat, 
kun hänet kutsuttiin palvelemaan apostolina. Hän puhui Loganin 
temppelin vihkimistilaisuuksissa Utahissa. Presidentti Wilford Wood-
ruffin vihittyä Mantin temppelin Utahissa presidentti Snow luki 
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vihkimisrukouksen seuraavien päivien tilaisuuksissa. Kun lakikivi 
asetettiin Suolajärven temppelin korkeimpaan torniin, hän johti suu-
ren yleisön Hoosianna-huutoon. Suolajärven temppelin vihkimisen 
jälkeen hän palveli siellä ensimmäisenä temppelinjohtajana.

Presidentti Snow’n 80-vuotispäivänä paikallinen sanomalehti jul-
kaisi tämän kunnianosoituksen: ”Elämänsä ehtoona [hän on] yhä 
kiireinen ja innokas siinä suuressa asiassa, jolle hän on antanut 
aiemmat vuotensa. Hän jatkaa temppelin pyhässä ympäristössä sitä 
loistavaa työtä, jolle hän ja hänen työtoverinsa ovat pyhittäytyneet 
– äärimmäisen tärkeää työtä tälle synnin ja kuoleman vaivaamalle 
maailmalle.” 68

yksittäisten ihmisten palvelemista

Matkustaessaan paikasta toiseen opettamassa suuria ihmisryh-
miä presidentti Snow varasi aikaa yksittäisten ihmisten ja perheiden 
palvelemiseen. Esimerkiksi maaliskuussa 1891 palvellessaan kah-
dentoista koorumin presidenttinä hän puhui konferenssissa Brig-
ham Cityssä. Kesken hänen saarnaansa puhujakorokkeelle laskettiin 
viesti. Eräs silminnäkijä sanoi, että ”hän lakkasi puhumasta, luki 
viestin ja selitti sitten pyhille, että se oli kutsu käydä muutamien 
ihmisten luona, joilla oli syvä suru”. Hän pyysi anteeksi poistumis-
taan ja astui alas puhujakorokkeelta.

Viesti oli Brigham Cityn asukkaalta nimeltä Jacob Jensen. Siinä 
luki, että Jacobin tytär Ella oli kuollut sinä päivänä sairastettuaan 
viikkojen ajan tulirokkoa. Veli Jensen oli kirjoittanut viestin pel-
kästään ilmoittaakseen presidentti Snow’lle kuolemasta ja pyytääk-
seen tätä järjestämään hautajaiset. Mutta presidentti Snow halusi 
käydä heti perheen luona, vaikka hänen olikin siitä syystä kes-
keytettävä puheensa ja lähdettävä kokouksesta, jonka johtavana 
virkailijana hän toimi. Ennen kokouksesta lähtöään presidentti 
Snow kutsui mukaansa Rudger Clawsonin, joka oli tuolloin Box 
Elderin vaarnan johtaja.

Jacob Jensen on kertonut, mitä tapahtui, kun presidentti Snow ja 
vaarnanjohtaja Clawson tulivat hänen kotiinsa:

”Seisottuaan Ellan vuoteen vieressä minuutin tai pari presidentti 
Snow kysyi, oliko meillä talossa yhtään pyhitettyä öljyä. Yllätyin 
suuresti mutta sanoin hänelle, että kyllä, ja hain sitä hänelle. Hän 
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ojensi öljypullon veli Clawsonille ja pyysi tätä voitelemaan Ellan. 
Sitten [presidentti Snow] vahvisti voitelun ja antoi siunauksen.

Siunauksen aikana minuun tekivät erityisen vaikutuksen muuta-
mat sanat, joita hän käytti, ja muistan ne hyvin vielä nyt. Hän sanoi: 
’Rakas Ella, käsken sinua Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä 
palaamaan takaisin ja elämään. Palvelutehtäväsi ei ole päättynyt. 
Sinä elät vielä suorittaaksesi suuren palvelutyön.’

Hän sanoi, että Ella eläisi vielä kasvattaakseen suuren perheen 
ja ollakseen lohtuna vanhemmilleen ja ystävilleen. Muistan hyvin 
nuo sanat. – –

Kun presidentti Snow oli antanut siunauksen, hän kääntyi vai-
moni ja minun puoleen ja sanoi: ’Älkää nyt enää murehtiko tai 
surko. Kaikki järjestyy. Veli Clawsonilla ja minulla on kiire ja mei-
dän täytyy lähteä. Emme voi jäädä, mutta olkaa vain kärsivällisiä ja 
odottakaa älkääkä murehtiko, koska kaikki järjestyy.’ – –

Ella oli tuossa tilassa yli tunnin ajan sen jälkeen kun presidentti 
Snow oli siunannut hänet, eli kaikkiaan yli kolme tuntia kuolin-
hetkensä jälkeen. Me istuimme siinä valvomassa vuoteen äärellä, 

tässä rakennuksessa, joka sijaitsi Brigham Cityssä utahissa, 
valmistettiin saappaita, kenkiä, valjaita ja hattuja.
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hänen äitinsä ja minä, kun hän aivan äkkiä avasi silmänsä. Hän 
katseli ympäri huonetta, näki meidät istumassa siellä, mutta etsi yhä 
katseellaan jotakuta muuta, ja ensimmäinen asia, mitä hän sanoi, oli: 
’Missä hän on? Missä hän on?’ Me kysyimme: ’Kuka? Missä on kuka?’ 
’No veli Snow’, Ella vastasi. ’Hän kutsui minut takaisin.’” 69

Ollessaan henkimaailmassa Ella oli tuntenut niin suurta rauhaa ja 
onnea, ettei hän ollut halunnut tulla takaisin. Mutta hän oli totellut 
presidentti Snow’n ääntä. Siitä päivästä lähtien hän lohdutti per-
heenjäseniä ja ystäviä auttaen heitä ymmärtämään, ettei heillä ollut 
tarvetta murehtia rakkaidensa vuoksi, jotka olivat kuolleet.70 Myö-
hemmin hän solmi avioliiton, sai kahdeksan lasta ja palveli uskolli-
sesti kirkon tehtävissään.71

Kirkon johtamista Herran profeettana, 
näkijänä ja ilmoituksensaajana

Presidentti Wilford Woodruff kuoli 2. syyskuuta 1898 palveltuaan 
kirkon presidenttinä yli yhdeksän vuoden ajan. Presidentti Lorenzo 
Snow, joka oli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin presidentti, 
oli uutisen kuullessaan Brigham Cityssä. Hän nousi ensimmäiseen 
mahdolliseen Salt Lake Cityyn menevään junaan tietäen, että vastuu 
kirkon johtamisesta oli nyt kahdentoista koorumilla.

Tuntien riittämättömyyttä mutta valmiina noudattamaan Herran 
tahtoa presidentti Snow meni Suolajärven temppeliin rukoilemaan. 
Vastauksena hänen rukoukseensa Herra itse kävi hänen luonaan. 
Presidentti Snow todisti myöhemmin, että hän ”todella näki Vapah-
tajan – – temppelissä ja puhui Hänen kanssaan kasvoista kasvoihin”. 
Herra käski häntä järjestämään uudelleen ensimmäisen presidentti-
kunnan heti eikä odottamaan kuten oli tehty, kun aiemmat kirkon 
presidentit olivat kuolleet.72 Kahdentoista koorumi hyväksyi presi-
dentti Snow’n kirkon presidentiksi 13. syyskuuta 1898, ja hän alkoi 
sen jälkeen palvella kirkon presidenttinä. Kirkon jäsenet osoittivat 
hänelle tukensa 9. lokakuuta, ja 10. lokakuuta hänet erotettiin teh-
täväänsä kirkon viidentenä presidenttinä.

Presidentti Snow’n esimerkin ja hänen saamiensa ilmoitusten 
myötä myöhempien aikojen pyhät tulivat tietämään, että hän on 
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heidän profeettansa. Myös muihin uskontokuntiin kuuluvat oppivat 
kunnioittamaan häntä todellisena Jumalan miehenä.

Vuorovaikutusta myöhempien aikojen pyhien kanssa

Kirkon presidenttinä ollessaan presidentti Snow toimi usein joh-
tavana virkailijana vaarnakonferensseissa. Tavatessaan pyhiä hän 
ilmaisi rakkautensa ja arvonantonsa heitä kohtaan. Hänen sanansa 
ja tekonsa osoittivat, että vaikka hän tunnustikin tehtävänsä pyhyy-
den, hän ei asettanut itseään palvelemiensa ihmisten yläpuolelle.

Eräässä vaarnakonferenssissa presidentti Snow osallistui erityi-
seen vaarnan lapsille järjestettyyn kokoukseen. Lapsia kutsuttiin 
muodostamaan järjestäytynyt jono, jotta he voisivat mennä profee-
tan luo yksi kerrallaan ja kätellä häntä. Ennen kuin he tekivät niin, 
hän nousi seisomaan ja sanoi: ”Kun kättelen teitä, haluan teidän kat-
sovan minua kasvoihin, jotta muistaisitte minut aina. En ole yhtään 
parempi kuin monet muut miehet, mutta Herra on antanut minulle 

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi vuonna 
1898. ylärivissä vasemmalta oikealle: anthon h. lund, John w. taylor, 
John henry Smith, heber J. Grant, Brigham young nuorempi, George 
teasdale, rudger Clawson, marriner w. merrill. Keskirivissä: Francis 

m. lyman, George Q. Cannon, lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Franklin 
d. richards. alarivissä: matthias F. Cowley, abraham o. woodruff.
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suuria ja vastuullisia tehtäviä. Siitä asti kun Herra teki itsensä 
minulle tiettäväksi niin täydellisesti, olen pyrkinyt suorittamaan 
jokaisen velvollisuuden, joka minulla on. Tämän korkean aseman 
vuoksi, jossa olen, toivon teidän muistavan minut, muistavan, että 
olette kätelleet Jeesuksen Kristuksen kirkon johtajaa. Toivon, ettette 
unohda rukoilla minun ja neuvonantajieni, presidentti Cannonin ja 
presidentti Smithin, sekä apostolien puolesta.” 73

Presidentti Snow’n poika LeRoi kertoi seuraavan tapauksen 
eräästä vaarnakonferenssista Richfieldistä Utahista: ”Presidentti 
Lorenzo Snow ja Francis M. Lyman [kahdentoista koorumista] olivat 
läsnä vaarnakonferenssissa Richfieldissä. Alkulaulun jälkeen vaar-
nanjohtaja kysyi veli Lymanilta, ketä hänen pitäisi pyytää pitämään 
alkurukous. Veli Lyman sanoi: ’Käänny presidentti Snow’n puoleen’, 
tarkoittaen, että presidentti Snow’lta pitäisi kysyä, kenen pitäisi pitää 
alkurukous. Sen sijaan vaarnanjohtaja pyysikin presidentti Snow’ta 
pitämään rukouksen. Presidentti Snow myöntyi ystävällisesti ja 
ennen kuin hän aloitti rukouksen hän ilmaisi mielihyvänsä siitä, 
että häntä oli pyydetty, ja sanoi, että oli kulunut pitkä aika siitä, kun 
hän oli saanut tämän ilon. Hänen sanotaan pitäneen suurenmoisen 
alkurukouksen.” 74

Vuorovaikutusta muihin uskontokuntiin kuuluvien kanssa

Presidentti Snow’n vaikutus ulottui muihinkin kuin myöhempien 
aikojen pyhiin. Kun muihin uskontokuntiin kuuluvat ihmiset tapa-
sivat hänet, he oppivat kunnioittamaan häntä ja kirkkoa, jota hän 
edusti. Pastori W. D. Cornell, erään toisen kirkon pappi, kävi Salt 
Lake Cityssä ja sai tilaisuuden viettää aikaa presidentti Snow’n seu-
rassa. Hän kirjoitti:

”Hänen kohtelias ja kokenut sihteerinsä vei minut hänen vaikut-
tavaan seuraansa, ja huomasin kätteleväni yhtä miellyttävimmistä ja 
rakastettavimmista miehistä, mitä olen koskaan tavannut – miestä, 
jolla on luonteenomainen kyky saada kaikki heti rauhallisiksi seu-
rassaan – keskustelutaidon mestaria, jolla on harvinainen taito saada 
ihmiset tuntemaan olonsa levollisen tervetulleiksi hänen luokseen.

Presidentti Snow on sivistynyt mies mieleltään, sielultaan ja 
ruumiiltaan. Hänen kielenkäyttönsä on erinomaista, diplomaat-
tista, ystävällistä, oppinutta. Hänen tapansa osoittavat koulutuksen 
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tuomaa hienostuneisuutta. Hänen mielenlaatunsa perussävy on lem-
peä kuin lapsen. Kun sinut esitellään hänelle, miellyt häneen. Kun 
keskustelet hänen kanssaan, pidät hänestä. Jos viivyt hänen luonaan 
pitkään, rakastat häntä.” Puhuessaan lukijoilleen, joilla oli ilmeisesti 
ennakkoluuloisia ajatuksia kirkosta, pastori Cornell huomautti: ”Ja 
siltikin, hän on ’mormoni’! No jos ’mormonismi’ onnistuu ikinä teke-
mään presidentti Snow’sta karkean, julman miehen, sillä on totisesti 
paljon töitä. Jos ’mormonismi’ on ollut se muovaava voima, joka on 
antanut maailmalle mieleltään niin vaatimattoman, niin kurinalaisen 
ja älyltään niin etevän miehen kuin hän, niin ’mormonismissa’ täytyy 
loppujen lopuksi varmasti olla jotakin hyvää.” 75

Myös eräs toinen pappi, muuan pastori Prentis, kirjoitti tapaa-
misesta presidentti Snow’n kanssa: ”Kasvot, jotka kertovat sielusta, 
jossa Rauhan Ruhtinas vallitsee, ovat hänen paras todistuksensa. 
Läpi elämäni ihmisiä tutkiessani olen silloin tällöin löytänyt sellaisen 
todistuksen. Sellaiset olivat kasvot, jotka näin tänään. – – Olin odot-
tanut löytäväni Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon presidentin kasvoilta älykkyyttä, hyväntahtoisuutta, arvok-
kuutta, tyyneyttä ja voimaa, mutta kun minut esiteltiin presidentti 
Lorenzo Snow’lle, hätkähdin. – – Hänen kasvonsa olivat täynnä 
rauhaa, hänen läsnäolonsa oli rauhan rukous. Hänen silmiensä 
levollisissa syvyyksissä oli paitsi ’hiljaisen rukouksen tyyssija’ myös 
hengellisen voiman asuinsija. Kun hän puhui ’lujemmasta profee-
tallisesta sanasta’ ja toivon varmuudesta, jotka hänellä oli, ja kestä-
västä uskosta, joka oli voittanut traagisen elämän koettelemukset 
ja vaikeudet, katselin tunteiden leikkiä ja tutkin lumoutuneen kiin-
nostuneena ilmeiden hienovaraisia vivahteita, jotka kertoivat niin 
selkeästi siitä, mitä hänen sielussaan tapahtui, ja minut valtasi mitä 
oudoin tunne, että ’seisoin pyhällä maalla’ – ettei tämä mies toiminut 
menettelytapojen, pyyteiden tai sopivuuden yleisten tarkoitusperien 
pohjalta vaan ’toimi kaukaisesta lähteestä käsin’. – – Jos mormoni-
kirkko voi esittää tuollaisia todistajia, se ei juurikaan tarvitse taitavan 
kirjoittajan kynää tai suuren saarnaajan kaunopuheisuutta.” 76

ilmoitus kymmenyksistä

Presidentti Lorenzo Snow tunnetaan kenties parhaiten ilmoituk-
sesta, jonka hän sai kymmenysten laista. Toukokuussa 1899 hän 
tunsi innoitusta matkustaa St. Georgeen Utahiin muiden kirkon 
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johtohenkilöiden kanssa. Vaikka hän ei tiennyt, miksi heidän piti 
lähteä, hän ja hänen pappeusveljensä toimivat nopeasti saamansa 
innoituksen mukaan ja olivat jo noin kahden viikon päästä St. Geor-
gessa. Saavuttuaan St. Georgeen presidentti Snow sai toukokuun 17. 
päivänä ilmoituksen, että hänen piti saarnata kymmenysten lakia. 
Seuraavana päivänä hän julisti pyhille näin: ”Herran sanassa teille 
ei ole mitään uutta. Se on yksinkertaisesti tämä: NYT ON TULLUT  

AIKA, JOLLOIN JOKAISEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHÄN, JOKA AIKOO VAL-

MISTAUTUA TULEVAISUUTTA VARTEN JA PITÄÄ JALKANSA LUJALLA PERUSTALLA, 

TULEE TEHDÄ HERRAN TAHDON MUKAAN JA MAKSAA TÄYDET KYMMENYK-

SET. Tämä on Herran sana teille, ja se on oleva Herran sana kaikille 
uudisasutusalueille Siionin maassa.” 77

Esitettyään tämän sanoman St. Georgessa presidentti Snow ja 
hänen matkakumppaninsa veivät saman sanoman eteläisen Utahin 
kaupunkeihin ja muihin yhteisöihin St. Georgen ja Salt Lake Cityn 
välillä. Siinä vaiheessa, kun he 27. toukokuuta palasivat, heillä oli 
ollut 24 kokousta, joissa presidentti Snow oli pitänyt 26 saarnaa ja 
kätellyt 4 417:ää lasta. He olivat matkustaneet junalla 676 kilometriä 
ja hevoskärryillä 494 kilometriä.78 Kokemus oli antanut presidentti 
Snow’lle tarmoa, ja hän halusi innokkaasti jatkaa kymmenysten 
lain saarnaamista kaikkialla kirkossa. ”Olen niin mielissäni tämän 
matkan tuloksista”, hän sanoi, ”että harkitsen sitä, että matkustan 
lähitulevaisuudessa kaikkiin Siionin vaarnoihin.” 79 Hän toimi johta-
vana virkailijana monissa vaarnakonferensseissa, joissa hän lupasi 
pyhille, että kuuliaisuus tälle laille valmistaisi kirkon jäseniä saa-
maan ajallisia ja hengellisiä siunauksia.80 Hän lupasi myös, että 
olemalla kuuliainen kymmenysten laille kirkko kykenisi vapautu-
maan veloistaan.81

Jäsenet kautta kirkon ottivat presidentti Snow’n neuvon vastaan 
päättäen noudattaa sitä yhä tarkemmin. Historioitsija Orson F. Whit-
ney, joka palveli myöhemmin kahdentoista koorumin jäsenenä, 
kirjoitti vuonna 1904: ”Päätöksen vaikutus oli välitön. Kymmenyk-
siä ja uhreja virtasi nopeammin ja runsaampina kuin vuosikausiin, 
ja kirkon tila koheni monin tavoin ja sen tulevaisuudennäkymät 
kirkastuivat. Kirkon jäsenet olivat aiemminkin rakastaneet presi-
dentti Snow’ta ja luottaneet häneen, mutta nyt nämä hyvät tunteet 
lisääntyivät ja vahvistuivat.” 82 Presidentti Heber J. Grant, joka oli 
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kahdentoista koorumin jäsen presidentti Snow’n saadessa ilmoi-
tuksen kymmenyksistä, julisti myöhemmin: ”Lorenzo Snow’sta tuli 
kirkon presidentti 85 vuoden iässä, ja on kerrassaan ihmeellistä 
ajatella, mitä hän sai aikaan elämänsä seuraavina kolmena vuotena. 
– – Kolmen lyhyen vuoden aikana tämä mies, jota maailma piti liian 
vanhana tehtävään, tämä mies, joka ei ollut aiemmin tekemisissä 
talousasioiden kanssa, joka oli omistanut elämänsä vuosien ajan 
työhön temppelissä, tarttui Kristuksen kirkon raha-asioihin elävän 
Jumalan innoituksen alaisena, ja noiden kolmen vuoden aikana 
muutti kaiken taloudellisessa mielessä pimeydestä valoon.” 83

Esittämässä todistuksensa palvelutyönsä viimeisinä päivinä

Tammikuun 1. päivänä 1901 presidentti Snow osallistui erityiseen 
kokoukseen Suolajärven tabernaakkelissa toivottaen uuden vuo-
sisadan tervetulleeksi. Osallistumaan oli kutsuttu ihmisiä kaikista 
uskontokunnista. Presidentti Snow oli valmistanut sanoman tuohon 
tapahtumaan, mutta hän ei kyennyt lukemaan sitä itse, koska hän 
oli pahoin vilustunut. Alkulaulun, alkurukouksen ja tabernaakkeli-
kuoron laulaman kansallislaulun jälkeen presidentti Snow’n poika 
LeRoi nousi seisomaan ja luki sanoman, jonka nimenä oli ”Greeting 
to the World by President Lorenzo Snow” [Tervehdys maailmalle 
presidentti Lorenzo Snow’lta].84 Sanoman loppusanat olivat tyypil-
linen esimerkki siitä, mitä presidentti Snow ajatteli Herran työstä:

”Tänä 87. ikävuotenani maan päällä tunnen olevani täynnä vil-
pitöntä halua olla ihmiskunnan hyödyksi. – – Nostan käteni pyytä-
mään taivaan siunausta maan asukkaille. Hymyilköön teille aurin-
gonpaiste ylhäältä. Olkoon teillä aarteita maan alta ja hedelmiä 
maan päältä runsaasti käytössänne. Karkottakoon totuuden valo 
pimeyden sielustanne. Lisääntyköön vanhurskaus ja vähentyköön 
pahuus. – – Voittakoon oikeus ja tyrehtyköön moraalin yleinen 
rappeutuminen. Ja vallitkoon hyve ja siveys ja kunnia, kunnes paha 
voitetaan ja maa puhdistetaan jumalattomuudesta. Lähtekööt nämä 
ajatukset ’mormonien’ äänenä Utahin vuorilta koko maailmalle, ja 
tietäkööt kaikki ihmiset, että toiveenamme ja tehtävänämme on 
tuoda siunaus ja pelastus koko ihmiskunnalle. – – Saakoon Jumala 
kunnian voitosta, joka on koittava synnistä ja surusta ja kurjuudesta 
ja kuolemasta. Olkoon teillä kaikilla rauha!” 85
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Lokakuun 6. päivänä 1901 presidentti Lorenzo Snow nousi puhu-
maan pyhille yleiskonferenssin viimeisessä kokouksessa. Hän oli 
ollut melkoisen sairaana usean päivän ajan, ja kun hän pääsi puhu-
jakorokkeelle, hän sanoi: ”Rakkaat veljeni ja sisareni, se, että ryhdyn 
puhumaan teille tänä iltapäivänä, on minusta melkeinpä ihme.” Hän 
esitti lyhyen viestin johtamisesta kirkossa. Sitten hän lausui viimeiset 
sanat, jotka kirkon jäsenistö kuuli häneltä: ”Jumala siunatkoon teitä. 
Aamen.” 86

Neljä päivää myöhemmin presidentti Snow kuoli keuhkokuu-
meeseen. Suolajärven tabernaakkelissa pidettyjen hautajaisten jäl-
keen hänen ruumiinsa haudattiin hautausmaahan hänelle rakkaassa 
Brigham Cityssä.
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Oppimista uskon avulla

”Veljet ja sisaret, jatkakaamme työtä Herran 
Jumalamme nimessä kooten viisautta ja älyä 

päivä päivältä, jotta jokainen eteen tuleva 
tilanne voi olla meidän hyväksemme.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Silloin kun nuori Lorenzo Snow ei ollut huolehtimassa töistään 
perheen maatilalla, hän oli yleensä lukemassa – ”kätkössä kirjansa 
kanssa”, kuten hänen perheensä jäsenillä oli tapana sanoa. Sisarensa 
Elizan mukaan hän ”opiskeli aina, niin kotona kuin koulussakin” 1. 
Hänen rakkautensa oppimiseen lisääntyi iän myötä. Itse asiassa hän 
sanoi, että koulutus oli hänen nuoruutensa ”johtotähti” 2. Käytyään 
julkisia kouluja hän opiskeli vuonna 1835 Oberlinin collegessa, yksi-
tyisessä korkeakoulussa Ohion osavaltiossa. Vuonna 1836, ennen 
kirkkoon liittymistään, hän otti vastaan Elizan kutsun muuttaa Kirt-
landiin Ohioon, missä hän opiskeli hepreaa luokassa, jonka oppi-
laina oli myös profeetta Joseph Smith ja useita apostoleja.

Kasteensa ja konfirmointinsa jälkeen Lorenzo Snow käänsi ajan 
mittaan kiinnostuksensa enemmän ”[koulutukseen], jota saamme 
Hengeltä” 3 kuin ”kirjoista oppimiseen” 4. Tässä pyrkimyksessään hän 
tunsi ehtymätöntä oppimisen intoa. Esimerkiksi kun hän oli 80-vuo-
tias ja palveli kahdentoista apostolin koorumin presidenttinä, hän 
seisoi pyhien edessä lokakuun 1894 yleiskonferenssissa pohtien 
saarnoja, joita hänen vähemmän kokeneet veljensä olivat aiemmin 
sinä päivänä pitäneet, ja sanoi: ”Muutamia esitetyistä ajatuksista en 
ole tullut koskaan aiemmin ajatelleeksi, ja ne ovat hyvin hyödylli-
siä.” 5 Kuusi vuotta myöhemmin kirkon presidenttinä ollessaan hän 
osallistui pyhäkouluorganisaation järjestämään konferenssiin. Kuul-
tuaan muiden puheet hän nousi viimein puhujakorokkeelle. Hän 
aloitti puheensa näin: ”Olen erittäin ilahtunut ja yllättynyt siitä, mitä 
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Koko elämänsä ajan presidentti lorenzo Snow pyrki oppimaan 
”tutkimalla sekä uskon kautta” (ol 88:118).
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olen nähnyt ja kuullut. – – Saanen todellakin sanoa, että minua 
on opetettu, ja jos minä, 86-vuotias mies, voin saada opetusta, en 
näe mitään syytä, miksi aikuiset yleisesti ottaen eivät voisi saada 
hyötyä sekä iloa kokouksiinne osallistumisesta.” 6 (Katso ehdotus 
1 sivulla 45.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Oppiminen edellyttää uskoa, ponnistelua ja sinnikkyyttä.

Tässä uskonnossa, jonka te ja minä olemme saaneet, on jota-
kin suurta ja loistavaa, ja joka päivä on opittavana jotakin uutta, 
joka on suuriarvoista. Ja on paitsi etuoikeutemme myös välttämät-
tömyys, että me otamme vastaan näitä asioita ja kokoamme näitä 
uusia ajatuksia.7

Koko mormonismin tarkoituksena on kehittyminen – henkisesti, 
fyysisesti, moraalisesti ja hengellisesti. Mikään puolitiehen jäävä 
koulutus ei riitä myöhempien aikojen pyhille.8

On hyödyllistä elää maan päällä pitkään ja saada siihen liitty-
vää kokemusta ja tietoa, sillä Herra on sanonut meille, että kaikki 
äly, mitä hankimme tässä elämässä, nousee kanssamme ylösnou-
semuksessa, ja mitä enemmän tietoa ja älyä ihminen hankkii tässä 
elämässä, sitä paremmassa asemassa hän on tulevassa maailmassa 
[ks. OL 130:18–19].9

On niitä, jotka eivät opi ja jotka eivät kehity niin nopeasti kuin 
voisivat, koska heidän katseensa ja sydämensä eivät ole kiinnit-
tyneinä Jumalaan. He eivät pohdiskele, eikä heillä ole sitä tietoa, 
mitä heillä voisi olla. He jäävät paitsi paljosta sellaisesta, mitä he 
muutoin voisivat saada. Meidän on hankittava tietoa ennen kuin 
saamme pysyvää onnea. Meidän on oltava hyvin tietoisia siitä, mikä 
on Jumalasta.

Vaikka saatammekin nyt laiminlyödä ajankäyttömme kehittämi-
sen ja älyllisten kykyjemme elävöittämisen, niin jossakin vaiheessa 
meidän täytyy kehittää niitä. Meillä on pitkä matka taitettavana, ja 
jos laiminlyömme kulkemisen tänään, sitä enemmän meillä on kul-
jettavana huomenna.10



l u K u  1

40

Mieltä on työllistettävä ja Jumalan meille antamia kykyjä harjoi-
tettava – ne on otettava käyttöön. Sitten Pyhän Hengen lahjan ja 
voiman valaisemina me voimme saada sitä älyä ja niitä ajatuksia ja 
siunauksia, jotka ovat välttämättömiä meidän valmistamiseksemme 
tulevaisuuteen ja tuleviin tapahtumiin.

Sama periaate pätee kaikkiin tekoihimme suhteessa siihen, mikä 
on Jumalasta. Meidän on ponnisteltava. – – Siitä, että olemme lais-
koja emmekä pane itseämme työhön, ei ole mitään hyötyä. Jos 
pysymme täysin toimettomina, mitään ei saavuteta. Jokainen peri-
aate, joka taivaista ilmoitetaan, on meidän hyödyksemme – meidän 
elämäämme, pelastustamme ja onneamme varten.11

Ajattelemme kenties, ettei meidän ole tarpeen ponnistella saa-
daksemme selville, mitä Jumala meiltä vaatii, tai toisin sanoen ottaa 
selville periaatteita, jotka Jumala on ilmoittanut ja joiden perusteella 
me voimme saada hyvin tärkeitä siunauksia. On olemassa suoraan 
ja selkeästi ilmoitettuja periaatteita, joiden tarkoituksena on korottaa 
myöhempien aikojen pyhät ja säästää heidät monilta vaikeuksilta 
ja vaivoilta, mutta koska me emme ole sinnikkäitä emmekä opi 
niitä ja mukaudu niihin, meiltä jäävät saamatta ne siunaukset, jotka 
kuuliaisuus niitä kohtaan toisi.12

”Koulutus, jota saamme hengeltä” on ”kaikkein huomionarvoisinta”.
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Veljet ja sisaret, jatkakaamme työtä Herran Jumalamme nimessä 
kooten viisautta ja älyä päivä päivältä, jotta jokainen eteen tuleva 
tilanne voi olla meidän hyväksemme ja lisätä uskoamme ja 
älyämme.13 (Katso ehdotus 2 sivulla 45.)

Meille huomionarvoisinta on koulutus, 
jota saamme Hengeltä.

On olemassa sellaista koulutusta, joka on kaikkein huomionar-
voisinta ja johon meidän kaikkien tulisi osallistua – sitä on koulutus, 
jota saamme Hengeltä.14

Vähäinenkin määrä hengellistä tietoa on paljon arvokkaampaa 
kuin pelkät mielipiteet ja kannat ja ajatukset tai jopa erittäin seikka-
peräiset perustelut. Vähäinenkin määrä hengellistä tietoa on hyvin 
tärkeää ja erittäin merkityksellistä.15

Emme saa laiminlyödä hengellistä kehitystämme tavoitelles-
samme maallista vaurautta. Velvollisuutemme on tehdä kaikkemme, 
jotta sen lisäksi että kartutamme ympärillämme ajallisia siunauksia ja 
tämän elämän mukavuuksia, me edistyisimme myös valon ja tiedon 
periaatteissa.16

Jos ajatuksemme ovat liian yksipuolisia ja kiinnitämme liian pal-
jon huomiota maallisen hyvän hankkimiseen laiminlyöden hengelli-
sen rikkauden, emme ole viisaita taloudenhoitajia.17 (Katso ehdotus 
3 sivulla 45.)

Meille on hyötyä siitä, että kuulemme 
evankeliumin periaatteita yhä uudelleen.

Olette kuulleet [joitakin periaatteita] kenties satoja kertoja, ja silti 
näyttää olevan tarpeen, että niitä asioita pitää opettaa meille yhä 
uudelleen. Asia on kutakuinkin sama, jonka olen huomannut lukies-
sani Opin ja liittojen kirjaa. Joka kerta kun luen tuosta kirjasta jon-
kin ilmoituksen, saan jonkin uuden ajatuksen, vaikka olen kenties 
lukenut sen saman ilmoituksen monta monituista kertaa. Oletan, 
että teillekin on käynyt niin. Ellei ole, tilanteenne on aivan toinen 
kuin minun.18

Meille käy aivan kuin aakkosia opettelevalle lapselle. Opettaja 
sanoo lapselle: ”Tässä on kirjain a, yritäthän muistaa sen?” Lapsi 
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vastaa: ”Kyllä, minä yritän muistaa sen.” Opettaja siirtyy seuraavaan 
kirjaimeen ja sanoo: ”Tämä kirjain on b, katsothan sitä ja yrität muis-
taa sen?” ”Voi kyllä”, lapsi sanoo. Sitten opettaja palaa takaisin kir-
jaimeen a. ”Mikä kirjain tämä on?” Lapsi on unohtanut sen. Opettaja 
kertoo uudestaan lapselle, että se on a, ja siirtyy sitten kirjaimeen 
b ja huomaa, että lapsi on unohtanut senkin ja että hänelle pitää 
jälleen opettaa kirjain b. Näin tapahtuu aamulla. Iltapäivällä opettaja 
kutsuu lapsen taas luokseen ja kysyy ja havaitsee jälleen kerran, 
että lapsi on unohtanut kirjaimet ja että ne on opetettava uudelleen. 
Ja niin opetusta on toistettava yhä uudelleen niinkin paljon, että 
jos opettajalla ei olisi aiempaa kokemusta eikä hän tietäisi, mitä 
odottaa, hän varmasti lannistuisi. Samoin on myöhempien aikojen 
pyhien laita. Vaikka me kenties kyllästymme kuulemaan, kun asioita 
toistetaan, niin niitä pitää toistaa, jotta voimme oppia ne läpiko-
taisin. Meidän täytyy oppia ne. Tiedän, että myöhempien aikojen 
pyhät oppivat lopulta kaikki Jumalan lait ja käskyt ja he oppivat 
noudattamaan niitä tarkoin. Mutta emme ole vielä saavuttaneet sitä 
pistettä.19 (Katso ehdotus 4 sivulla 45.)

Kun me kokoonnumme oppimaan evankeliumia, sekä 
opettaja että oppija tarvitsevat Hengen johdatusta.

Kun [opettaja] seisoo ihmisten edessä, hänen pitäisi tehdä se 
ymmärtäen, että hän seisoo heidän edessään tarkoituksenaan välit-
tää tietoa, jotta he voivat saada totuutta sieluunsa ja rakentua van-
hurskaudessa saamalla lisää valoa, edistymällä pyhyyden periaat-
teita koskevassa koulutuksessaan.

Hän pystyy tähän ainoastaan mielen ponnistuksilla, uskon tar-
molla ja tavoittelemalla koko sydämestään Herran Jumalamme Hen-
keä. Aivan samoin on kuulijoiden laita. Elleivät he kiinnitä erityistä 
huomiota siihen, mitä tältä korokkeelta puhuvat henkilöt aika ajoin 
heiltä vaativat, ja elleivät he ponnistele mielessään koko väkevyy-
destään ja koko voimastaan rukoillessaan Herran edessä, he eivät 
saa itselleen sitä hyvää ja hyödyllistä, mitä heidän pitäisi saada.20

Kun johtavat veljet nousevat puhumaan meille myöhempien aiko-
jen pyhille tässä konferenssissa, haluan meidän osoittavan uskoa 
ja rukoilevan jokaisen puhujan puolesta, jotta hän sanoisi sellaisia 
asioita ja jotta meillä olisi henki ottaa vastaan sellaisia asioita, jotka 
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ovat hyödyllisiä kaikille. Se on etuoikeutemme ja velvollisuutemme. 
Emme ole tulleet tänne sattumalta. Olemme tulleet tähän konferens-
siin odottaen saavamme jotakin, josta on meille hyötyä.21

Teidän tulee pyytää, että Herra sallii [puhujien] sanoa jotakin sel-
laista, mitä haluatte tietää, että he kenties ehdottavat teille jotakin, 
josta on jotakin hyötyä. Jos teillä on yhtään halua tietää joitakin 
tiettyjä asioita, joita ette ymmärrä, rukoilkaa, että [he] voivat sanoa 
jotakin, joka valaisee mielenne sen suhteen, mikä teitä huolestuttaa, 
niin meillä tulee olemaan suurenmoinen ja loistava konferenssi, 
parempi kuin mikään ikinä aikaisemmin. Niin oudolta kuin se saat-
taakin vaikuttaa, viimeinen konferenssimme tuntuu aina parhaalta, 
ja olkoon niin. Veljet ja sisaret, antakaa sydämenne kohota Herran 
puoleen ja osoittakaa uskoanne, kun veljemme puhuvat teille. Me 
emme tule pettymään, ettekä te mene kotiin, ette lähde tästä konfe-
renssista tuntematta, että teitä on siunattu suuresti ja yltäkylläisesti.22

Oletan, että monet nyt edessäni olevan kuulijakunnan joukossa 
ovat tulleet kaukaa kokoontuakseen kanssamme tähän yleiskonfe-
renssiin ja että kaikki ovat halunneet kokoontua tänne vilpittömistä 
syistä – halusta kehittyä ja tulla paremmiksi asioissa, jotka koskevat 
heidän tarpeellisuuttaan Jumalan valtakunnassa. Jotta emme pettyisi 
tässä, on välttämätöntä, että me valmistamme sydäntämme ottamaan 

meidän tulee valmistaa sydäntämme ottamaan vastaan sanomia, joita 
yleiskonferenssissa ja muissa kokouksissa esitetään, ja hyötymään niistä.
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vastaan ehdotuksia, joita puhujat konferenssin edetessä kenties 
tekevät Herran Hengen mahdollisesta kehotuksesta, ja hyötymään 
niistä. Olen ajatellut ja yhä ajattelen, ettei meidän valistumisemme 
riipu niinkään paljon puhujasta kuin meistä itsestämme.23

Kun kokoonnumme yhteen – –, etuoikeutenamme on saada ope-
tusta niiltä henkilöiltä, jotka puhuvat meille, ja jos emme sitä saa, 
vika on yleensä meissä.24

Olen pannut joissakin ihmisissä merkille sellaista, mitä pidän 
heikkouden aiheuttamana. He kokoontuvat yhteen, jotkut heistä, 
pikemminkin siitä syystä, että puhujan puhetaito miellyttää heitä, 
että he ihailevat tyyliä, jolla hän kenties heille puhuu, tai he kokoon-
tuvat yhteen pikemminkin siitä syystä, että näkisivät puhujan tai 
arvioisivat hänen luonnettaan – – kuin saamaan opetusta, joka tekee 
heille hyvää ja rakentaa heitä vanhurskaudessa. – –

Jos emme harjoita niitä kykyjä, joita meille on annettu, ja saa Her-
ran Henkeä, niin me saamme puhujilta vain vähän tietoa, vaikka he 
esittäisivät hyvinkin merkityksellisiä ja arvokkaita ajatuksia. Vaikka 
ajatuksia voidaan ilmaista hyvin hiomattomalla tyylillä, niin jos ihmi-
set ponnistelevat, – – he huomaavat pian, että aina kun he palaavat 
kokouksesta, puhujat ovat antaneet heille hyödyllistä ajateltavaa.25

Pitkällinen saarna ei ole aina se, joka suo myöhempien aiko-
jen pyhille suurinta hyötyä, vaan monista pidetyistä saarnoista me 
voimme koota jonkin ajatuksen tai saatamme äkkiä ymmärtää jon-
kin periaatteen, joka osoittautuu meille arvokkaaksi jälkeenpäin.26

Olemme kokoontuneet palvelemaan Jumalaa ja hoitamaan 
asioita, jotka ovat välttämättömiä totuuden asian edistämiseksi maan 
päällä. Opetusten luonne riippuu suurelta osin mielemme tilasta. 
Meidän tulee karkottaa mielestämme maalliset toimemme ja omistaa 
huomiomme tämän konferenssin tarkoitukseen.27

Tiedoissamme ja hengellisessä tietämyksessämme olemme täysin 
riippuvaisia – ja tunnemme olevamme hyvin riippuvaisia – Herrasta. 
Ja siinä määrin kuin osoitamme uskoamme, me saamme tietoa, joka 
välittyy Herran palvelijoiden kautta. – – Hän puhuu meille palve-
lijoidensa välityksellä, jotka puhuvat meille tämänkaltaisissa tilai-
suuksissa, kun kokoonnumme yhteen palvelemaan Jumalaamme.28 
(Katso ehdotus 5 sivulla 45.)
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Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Käy läpi sivut 37 ja 39, joissa kuvataan presidentti Snow’n 
elinikäisiä oppimispyrkimyksiä. Mikä saa ihmisen jatkamaan 
oppimista koko elämänsä ajan? Ajattele omaa suhtautumistasi 
oppimiseen ja pohdi, millä tavoin voit jatkaa oppimista koko 
elämäsi ajan.

 2. Tutki presidentti Snow’n neuvoja, jotka koskevat ponnistelua ja 
sinnikkyyttä evankeliumin oppimisessa (s. 39–41). Millä tavoin 
se, että todella ponnistelet, muuttaa omaa oppimistasi? Kuinka 
me voimme auttaa lapsia ja nuoria ponnistelemaan oppimisen 
eteen?

 3. Presidentti Snow kannusti pyhiä tavoittelemaan ”[koulutusta], 
jota saamme Hengeltä” (s. 41). Mitä se sinulle merkitsee? Mitä 
voi seurata siitä, että koulutuksemme keskittyy liikaa maalli-
seen vaurauteen?

 4. Kuinka esimerkki lapsesta, joka opettelee aakkosia (s. 41–42), 
liittyy pyrkimyksiimme oppia evankeliumia? Mitä periaatteita 
olet nähnyt toistettavan, kun olet tutkinut entisaikojen ja myö-
hempien aikojen profeettojen sanoja?

 5. Millä tavoin me voimme valmistaa sydäntämme oppimaan 
kirkon luokissa ja kokouksissa? Kuinka voimme ponnistella 
oppiaksemme silloinkin kun vain kuuntelemme puhetta sak-
ramenttikokouksessa tai konferenssissa? (Katso esimerkkejä 
sivuilta 42–44.)

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Nefi 9:28–29; 28:30; 
Moosia 2:9; OL 50:13–22; 88:118, 122; 136:32–33

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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Kaste ja Pyhän Hengen lahja

”Tämä – – oli evankeliumin järjestys apostolien 
päivinä: usko Jeesukseen Kristukseen, parannus, 
upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi ja kätten 

päällepaneminen Pyhän Hengen saamiseksi. Kun 
tämä järjestys ymmärrettiin ja sitä noudatettiin 
asianmukaisesti, saatiin heti voimaa, lahjoja, 

siunauksia ja loistavia etuoikeuksia.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Senkin jälkeen kun Lorenzo Snow oli saanut todistuksen siitä, että 
Joseph Smith on profeetta, hänen oli vaikeaa tehdä päätös liittymi-
sestä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon. 
Hän tiesi, että jos hänestä tulisi kirkon jäsen, hänen täytyisi luopua 
joistakin maallisista pyrkimyksistään. Mutta erään kokemuksen 
jälkeen, jota hän kutsui ”sydämen ja sielun ankarimmaksi kamp-
pailuksi”, hän suostui menemään kasteelle. Hän kertoi: ”Herran 
avulla – sillä olen varma siitä, että Hänen on täytynyt auttaa minua 
– laskin ylpeyteni, maalliset tavoitteeni ja toiveeni alttarille ja nöy-
ränä kuin lapsi astuin kasteen vesiin ja otin vastaan evankeliumin 
toimitukset. – – Sain kasteen ja kätten päällepanemistoimituksen 
henkilöltä, joka sanoi, että hänellä on jumalallinen valtuus.” 1

Saatuaan itse tämän siunauksen Lorenzo Snow oli innokas anta-
maan sen muille. Kirjeessä, jonka hän kirjoitti ollessaan lähetys-
työssä Italiassa, hän sanoi: ”Useimmissa maissa oven avaaminen 
Jumalan valtakuntaan on tuonut mukanaan paljon ongelmia ja huo-
lia. Me olemme saaneet kokea niitä suuressa määrin. Siksi minä 
laskeuduin hyvin mielissäni veteen ensimmäisen iankaikkiseen 
elämään pyrkivän ehdokkaan kanssa. Koskaan ei italian kieli ollut 
kuulostanut niin suloiselta kuin tuona kiinnostavana hetkenä, kun 
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Jeesus Kristus antoi meille esimerkin, kun hänet kastettiin upottamalla.
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suoritin tämän pyhän toimituksen ja avasin oven, jota kukaan ihmi-
nen ei voi sulkea.” 2 (Katso ehdotus 1 sivulla 58.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Me saamme Jumalalta siunauksia, kun me 
noudatamme Hänen säätämiään periaatteita.

Jumala on säätänyt tiettyjä periaatteita, jotka ymmärtämällä ja joita 
noudattamalla ihmiset saavat itselleen hengellistä tietoa, lahjoja ja 
siunauksia. Maailman varhaisina aikoina, myös apostolien päivinä, 
ihmiset saivat osakseen hengellisiä voimia ja erilaisia etuoikeuksia 
oppimalla ymmärtämään ja noudattamalla uskollisesti tiettyjä sään-
töjä, jotka Herra on säätänyt. Esimerkiksi Abel, yksi Aadamin pojista 
– saatuaan tiedon siitä, että uhrien uhraaminen oli Jumalan säätämä 
käsky, jonka kautta ihmiset voisivat saada siunauksia – ryhtyi toi-
meen, noudatti käskyä, uhrasi uhrin ja sai sen myötä Korkeimman 
loistavia ilmestyksiä [ks. 1. Moos. 4:4; Hepr. 11:4].

Samoin kun ihmiset, jotka elivät ennen vedenpaisumusta, tur-
meltuivat ja heitä kohtaavan tuhon hetki oli lähestymässä, Herra 
ilmoitti keinon, jolla vanhurskaat välttäisivät tuhon. Niinpä kaikki, 
jotka ymmärsivät tuon keinon ja noudattivat sitä, varmistivat itsel-
leen luvatut siunaukset [ks. 1. Moos. 6–8].

Joosuan, ennen kuin hän valloitti Jerikon, oli noudatettava tiet-
tyjä Jumalan määräämiä toimenpiteitä. Kun noihin toimenpiteisiin 
ryhdyttiin asianmukaisesti, annetun käskyn mukaan, hän saavutti 
heti tavoitteensa. [Ks. Joos. 6.]

Eräs toinen tilanne: Naamanin, assyrialaisen sotapäällikön tapaus. 
Vaikuttaa siltä, että sairastaessaan spitaalia hän kuuli profeetta Eli-
sasta ja esitti tälle pyynnön, että pääsisi tuosta koettelemuksestaan. 
Profeetta, jolla oli Pyhä Henki, joka [ilmoittaa] Jumalan mielen, välitti 
Naamanille tiedon, että tämä voisi parantua peseytymällä Jorda-
nin vesissä seitsemän kertaa. Ensin Naaman piti keinoa aivan liian 
yksinkertaisena ja oli tyytymätön eikä suostunut noudattamaan 
sitä – käyttämään hyväkseen niin yksinkertaista keinoa. Harkit-
tuaan asiaa tarkemmin hän kuitenkin nöyrtyi ja lähti noudattamaan 
ohjeita. Ja katso, siunaus seurasi heti. [Ks. 2. Kun. 5:1–14.] – –
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Kun evankeliumin taloudenhoitokausi alkoi, lahjoja ja siunauksia 
saatiin samojen periaatteiden perusteella eli kuuliaisuudesta tietyille 
säädetyille käskyille. Herra määritteli edelleen tiettyjä tekoja luvaten 
kaikille niille, jotka ne tekisivät, tiettyjä ainutlaatuisia etuoikeuksia. 
Ja kun nuo teot suoritettiin – kun niitä noudatettiin jokaista yksityis-
kohtaa myöten – niin nuo luvatut siunaukset todella toteutuivat.3

Kasteen ja konfirmoinnin ulkoiset toimitukset liittyvät 
erottamattomasti uskon ja parannuksen sisäisiin tekoihin.

Jotkut kuvittelevat turhaan, että evankeliumin taloudenhoitokau-
della lahjoja ja siunauksia ei saatu ulkoisella noudattamisella tai 
ulkoisilla teoilla vaan pelkästään uskolla ja parannuksella, henki-
sellä toiminnalla, joka ei ole riippuvainen fyysisestä toiminnasta. 
Mutta asettaen syrjään ihmisten perinteet, taikauskon ja uskontun-
nustukset me katsomme Jumalan sanaan, josta saamme selville, että 
ulkoiset teot eli ulkoiset toimitukset liittyivät evankeliumin talouden-
hoitokaudella erottamattomasti sisäisiin tekoihin, uskoon ja paran-
nukseen. Tästä todisteena esitän seuraavan huomion:

Vapahtaja sanoi: ”Miksi te sanotte minulle: ’Herra, Herra’, mutta 
ette tee mitä minä sanon?” [Luuk. 6:46.] Edelleen Hän sanoo: ”Jokai-
nen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin 
järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle” [Matt. 7:24]. Ja ”joka sen 
uskoo ja saa kasteen, on pelastuva” [Mark. 16:16]. Niin ikään Hän 
sanoo: ”Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse 
Jumalan valtakuntaan” [ Joh. 3:5]. Nämä Vapahtajamme sanat vaati-
vat ihmisiä suorittamaan ulkoisia tekoja pelastuksensa saamiseksi.

Helluntaipäivänä Pietari sanoi ympärillä olevalle väkijoukolle: 
”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste – –, jotta syntinne annettaisiin 
anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” [Ap. t. 2:38.] Tästä 
profeetallisesta lausunnosta me opimme, että ihmisten oli määrä 
suorittaa ulkoinen teko, ottaa vesikaste, jotta he voisivat saada syn-
tinsä anteeksi ja jälkeenpäin saada Pyhän Hengen lahjan. Mutta 
ennen ulkoiseen tekoon osallistumista on suoritettava sisäinen työ 
– usko ja parannus. Usko ja parannus edeltävät kastetta, ja kaste 
edeltää syntien anteeksisaamista ja Pyhän Hengen saamista. – –
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Jotkut ovat sitä mieltä, että on väärin sisällyttää kaste Jumalan 
säätämiin välttämättömiin periaatteisiin, joita on noudatettava syn-
tien anteeksisaamiseksi. Vastaukseksi me sanomme, että Vapah-
taja ja apostolit ovat tehneet niin ennen meitä. Siksi tunnemme 
olevamme velvoitettuja noudattamaan heidän esimerkkiään. – – 
Kaste – – erottaa sielumme synneistä ja saastasta, kun uskomme 
suureen sovitukseen. – –

Selkeästi on tuotu ilmi, että evankeliumin etuoikeuksien saa-
miseksi on huolehdittava ulkoisista teoista, sekä myös uskosta ja 
parannuksesta.4 (Katso ehdotus 2 sivulla 58.)

Kaste suoritetaan upottamalla ja Pyhän Hengen 
lahja annetaan kätten päällepanemisella.

Koska vesikaste kuuluu Kristuksen evankeliumiin, me huo-
maamme, että Jumalan palvelijat varhaisina aikoina olivat erityisen 
tarkkoja huolehtiessaan sen suorittamisesta. – –

Käytämme nyt hetken yrittäen saada oikean käsityksen tavasta, 
jolla kaste suoritettiin. On aivan ilmeistä, että oli vain yksi tapa 
tai menetelmä, jolla tämä toimitus tuli suorittaa, ja tuo menetelmä 

helluntaipäivänä kastettiin noin 3 000 ihmistä.
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selitettiin apostoleille ja he noudattivat sitä kaikessa toiminnassaan. 
Jotta me saisimme oikean käsityksen tästä aiheesta, on tarpeen tar-
kastella olosuhteita, joissa kaste toimitettiin.

Kerrotaan, että Johannes [Kastaja] kastoi Ainonissa, koska siellä 
oli runsaasti vettä [ks. Joh. 3:23]. Jos menetelmänä olisi siis ollut pirs-
kottaminen, voimme tuskin olettaa, että hän olisi mennyt Ainoniin, 
koska siellä oli runsaasti vettä, sillä hyvin vähäisellä vesimäärällä 
olisi todellakin voitu pirskottaa koko Juudea, ja sen veden hän olisi 
saanut ilman matkaa Ainoniin. Meille kerrotaan myös, että hän kas-
toi Jordanissa ja että saatuaan tuon toimituksen Vapahtajamme nousi 
ylös vedestä, mikä nimenomaan merkitsee, että Hänen piti mennä 
alas veteen, jotta tuo toimitus voitiin tehdä oikealla tavalla [ks. Matt. 
3:16]. Edelleen kerrotaan eunukista, joka meni veteen Filippok-
sen kanssa ja tuli sitten ylös vedestä [ks. Ap. t. 8:26–39]. Jokaisen, 
joka jollakin tavalla pyrkii järkevyyteen ja johdonmukaisuuteen, on 
myönnettävä, että jos muutaman pisaran pirskottaminen otsalle vas-
taisi kasteen tarkoitusta, siinä tapauksessa nuo henkilöt eivät olisi 
koskaan astuneet veteen saadakseen tuon toimituksen. Kirjoittaes-
saan pyhille Paavali antaa meille selkeän todistuksen upotuskasteen 
puolesta. – – Tuo apostoli lausuu siinä, että pyhät oli kasteessa 
haudattu yhdessä Kristuksen kanssa [ks. Room. 6:4; Kol. 2:12].

On aivan ilmeistä, ettei heitä olisi voitu kasteessa haudata, ellei 
heitä olisi kokonaan upotettu veteen eli pantu veden peittoon. Esi-
neen ei voi sanoa olevan haudattu, jos jokin osa siitä jää peittä-
mättä, eikä ihminenkään ole kasteessa haudattu veteen, ellei häntä 
kokonaan upoteta veteen. Tämä apostolin selitys kastemenetelmästä 
vastaa hyvin kauniisti sitä, jonka Vapahtajamme esitti: Jos ihminen 
ei synny vedestä jne. Kun jokin asia syntyy jostakin, se merkitsee 
sitä, että tuo asia on pantu sen sisään, ja sieltä esiin tulemisen eli 
vedestä syntymisen täytyy myös merkitä asettamista veden syliin ja 
jälleen sieltä esiin tuomista.

Uskon, että on jo sanottu riittävästi jokaisen järkevän ja ennak-
koluulottoman mielen vakuuttamiseksi siitä, että upottaminen oli 
menetelmä, jolla kastetoimitus suoritettiin varhaiskristillisinä aikoina, 
kun evankeliumia saarnattiin puhtaudessaan ja täyteydessään, joten 
päätän huomioni tästä aiheesta.
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Opimme Heprealaiskirjeen kuudennesta [luvusta], että kätten 
päällepaneminen laskettiin evankeliumin periaatteisiin. Kaikki 
tietävät, että niin tämä toimitus kuin myös upotuskaste syntien 
anteeksisaamiseksi ovat melko laiminlyötyjä nykyajan kristillisissä 
kirkoissa. Siksi toivon, että muutama huomautus tästä aiheesta osoit-
tautuu hyödylliseksi. Meillä on lukuisia tapauksia, joissa Kristus pani 
kätensä sairaiden päälle ja paransi heidät, ja antaessaan apostoleille 
toimeksiantonsa Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa Hän 
sanoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: he pane-
vat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat jne. Ananias pani 
kätensä Saulin pään päälle, ja heti kun tämä toimitus oli suoritettu, 
Saul sai näkönsä [ks. Ap. t. 9:17–18]. Haaksirikkouduttuaan Maltan 
saarelle Paavali pani kätensä Publiuksen, saaren maaherran, isän 
päälle ja paransi tämän kuumeesta [ks. Ap. t. 28:8]. Nämä muuta-
mat tapaukset osoittavat selkeästi, että kätten päällepaneminen on 
Jumalan säätämä [keino], jolla voidaan saada taivaallisia siunauksia.

Vaikka sairaiden parantaminen yhdistettiin tämän toimituksen 
suorittamiseen, niin kun tutkimme aihetta enemmän, huomaamme, 
että tähän toimitukseen liittyi vielä suurempi siunaus. Meille kerro-
taan, että Filippos oli kastanut ihmisiä Samarian pääkaupungissa, 
mikä oli saanut kastetut suuresti riemuitsemaan. He riemuitsivat 
luultavasti siksi, että he olivat saaneet syntinsä anteeksi osoittamalla 
uskoa, tekemällä parannuksen, menemällä kasteelle ja saatuaan 
jossakin määrin Jumalan Pyhää Henkeä, mikä luonnollisesti johtui 
siitä, että he olivat saaneet syntiensä anteeksiannon seurauksena 
hyvän omantunnon. Tällä määrällä Pyhää Henkeä, jonka he olivat 
saaneet, he alkoivat nähdä Jumalan valtakunnan, sillä muistetaan, 
että Vapahtajamme on julistanut, ettei kukaan voi nähdä Jumalan 
valtakuntaa, ellei hän synny uudesti, ja seuraavassa jakeessa Hän 
sanoo, ettei sinne voi päästä, ellei synny kahdesti, ensin vedestä ja 
sitten Hengestä [ks. Joh. 3:3–5].

Nuo ihmiset Samariassa olivat syntyneet vedestä – he olivat saa-
neet ensimmäisen syntymän, joten he olivat tilassa, jossa he näkivät 
Jumalan valtakunnan ja pohtivat uskon silmin sen eri siunauksia, 
etuoikeuksia ja kirkkauksia, mutta koska he eivät olleet syntyneet 
toista kertaa eli Hengestä, he eivät olleet päässeet Jumalan valtakun-
taan – he eivät olleet saaneet evankeliumin etuoikeuksien täyteyttä. 
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Kun apostolit Jerusalemissa kuulivat Filippoksen menestyksestä, 
he lähettivät Samariaan Pietarin ja Johanneksen, jotta nämä voisi-
vat suorittaa kätten päällepanemisen. Saavuttuaan siis Samariaan 
apostolit panivat kätensä niiden päälle, jotka oli kastettu, ja nämä 
saivat Pyhän Hengen. [Ks. Ap. t. 8:5–8, 12, 14–17.] 5 (Katso ehdotus 
3 sivulla 58.)

Kasteen ja konfirmoinnin siunaukset saadaan vain silloin 
kun nuo toimitukset suoritetaan oikealla valtuudella.

Ellei [toimituksia] suorita sellainen, jonka Jumala on todella lähet-
tänyt, niitä eivät seuraa samat siunaukset. Jeesus Kristus asetti apos-
tolit ja seitsenkymmenet suorittamaan evankeliumin toimituksia, 
joiden kautta oli määrä nauttia iankaikkisten maailmojen lahjoista 
ja siunauksista. Siksi Kristus sanoo apostoleilleen: ”Jolle te annatte 

me saamme Pyhän hengen lahjan kätten päällepanemisella.
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synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte 
anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.” [ Joh. 20:23.] Toisin 
sanoen jokainen, joka tulisi nöyränä katuen vilpittömästi syntejään 
ja ottaisi kasteen apostoleilta, saisi syntinsä anteeksi Jeesuksen 
Kristuksen sovittavan veren kautta ja saisi Pyhän Hengen kätten 
päällepanemisella, mutta ne, jotka kieltäytyisivät ottamasta vastaan 
tätä asioiden järjestystä apostoleilta, eivät saisi anteeksi syntejänsä. 
– – Tämän voiman ja valtuuden suorittaa evankeliumin toimituk-
sia apostolit antoivat muille, jotta apostolit eivät olisi ainoita, joilla 
oli tämä vastuullinen virka. – – Ennen kuin voidaan löytää joku, 
jolla on tällainen virka, joku, jolla on valtuus kastaa ja konfirmoida, 
kellään ei ole mitään velvoitetta ottaa vastaan noita toimituksia 
eikä hänen pidä odottaa siunauksia, ellei toimituksia ole suoritettu 
lainmukaisesti.

– – Valtuus evankeliumin toimitusten suorittamiseen [menetet-
tiin] moneksi vuosisadaksi. – – Apostolien vakiinnuttama kirkko 
koki luopumuksen, harhautui erämaahan ja menetti valtuutensa, 
pappeutensa, ja erkaantuessaan Jumalan järjestyksestä se menetti 
myös lahjansa ja siunauksensa. Se rikkoi lait ja muutti evankeliumin 
toimitukset. Se muutti upottamisen pirskottamiseksi eikä välittänyt 
lainkaan kätten päällepanemisesta. Se halveksi profetoimista eikä 
uskonut merkkeihin. – –

Ilmestyskirjassaan Johannes, nähtyään kirkon kulkevan pimey-
teen ja puhuttuaan siitä – –, puhuu [luvussa 14 jakeessa 6] evan-
keliumin palautuksesta. ”Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi 
korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evan-
keliumi maan asukkaille”, joten on ilmeistä, että profetia oli täyttyvä 
jonakin aikana ennen Vapahtajamme toista tulemista.

– – Todistan nyt, saatuani Jumalan ilmoituksella mitä varmimman 
vakuuden, että tämä profetia on jo täyttynyt, että Jumalan enkeli on 
käynyt ihmisen luona näinä viimeisinä aikoina ja palauttanut sen, 
mikä on ollut kauan kadoksissa, nimittäin pappeuden – valtakun-
nan avaimet, ikuisen evankeliumin täyteyden.6 (Katso ehdotus 4 
sivulla 58.)
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Kun pidämme kasteenliittomme ja tavoittelemme Pyhän 
Hengen johdatusta, luvatut siunaukset varmasti seuraavat.

Tämä siis oli evankeliumin järjestys apostolien päivinä: usko 
 Jeesukseen Kristukseen, parannus, upotuskaste syntien anteeksisaa-
miseksi ja kätten päällepaneminen Pyhän Hengen saamiseksi. Kun 
tämä järjestys ymmärrettiin ja sitä noudatettiin asianmukaisesti, saatiin 
heti voimaa, lahjoja, siunauksia ja loistavia etuoikeuksia, ja jokaisena 
aikana ja aikakautena, kun näitä vaiheita toteutetaan asianmukaisesti 
ja niitä noudatetaan oikeassa paikassaan ja järjestyksessään, samat 
siunaukset varmasti seuraavat, mutta kun ne laiminlyödään joko 
kokonaan tai osittain, nuo siunaukset joko puuttuvat kokonaan tai 
ovat huomattavasti vähäisemmät.

Toimeksiannossaan apostoleille Kristus puhuu joistakin taivaal-
lisista lahjoista, joita saavat ne, jotka ovat kuuliaisia tälle asioiden 
järjestykselle [ks. Mark. 16:15–18]. Paavali – – antaa täydemmän 
selonteon eri lahjoista, jotka liittyvät evankeliumin täyteyteen. Hän 
mainitsee yhdeksän lahjaa ja ilmoittaa meille, että ne ovat Pyhän 
Hengen vaikutusta eli hedelmiä [ks. 1. Kor. 12:8–10]. Pyhä Henki 
luvattiin kaikille, niin monille kuin Herra kutsuisikin [ks. Ap. t. 2:37–
39]. Koska tämä lahja on luonteeltaan ja toiminnaltaan muuttumaton 
ja se liittyy erottamattomasti yhteen tämän mallin eli järjestyksen 
kanssa, niin on järkevää ja johdonmukaista ja pyhien kirjoitusten 
mukaista odottaa samoja lahjoja ja siunauksia. Ja jos Nooa arkin 
rakennettuaan voi pyytää ja saada lupauksen mukaisen ajallisen 
pelastuksen [ks. Moos. 7:42–43] tai Joosua kierrettyään Jerikon mai-
nitun verran kertoja voi mennä sen sortuneiden muurien yli ja ottaa 
sen asukkaat vangeiksi [ks. Joos. 6:12–20] tai israelilaiset uhrattuaan 
käskyjen mukaiset uhrit voivat silloin lupauksen mukaan saada syn-
tinsä anteeksi [ks. 3. Moos. 4:22–35] tai Naaman noudatettuaan Eli-
san määräystä ja peseydyttyään seitsemän kertaa Jordanin vesissä 
voi vaatia parantumista ja saada sen [ks. 2. Kun. 5:1–14] tai viimein 
sokea mies peseydyttyään Siloan lammikossa voi sitten vaatia luva-
tun palkinnon ja saada sen [ks. Joh. 9:1–7], niin minä sanon kaikella 
asianmukaisuudella ja johdonmukaisuudella, että aina kun ihmi-
nen panee syrjään ennakkoluulonsa ja lahkolaiskäsitykset ja väärät 
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perinteet ja mukautuu Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteen 
järjestykseen, niin selestisten maailmojen alapuolella ei ole mitään, 
mikä sotisi sitä periaatetta vastaan, että vaadimme ja saamme Pyhän 
Hengen lahjan sekä kaikki evankeliumiin liittyvät siunaukset, joita 
oli apostolisena aikana.

Saadaksemme uskonnon, joka pelastaa meidät Jumalan edessä, 
meidän on saatava Pyhä Henki, ja saadaksemme Pyhän Hengen 
meidän on uskottava Herraan Jeesukseen, sitten tehtävä paran-
nus synneistämme eli hylättävä ne, sitten edettävä ja tultava upo-
tetuiksi veteen syntien anteeksisaamiseksi ja sitten saatava kätten 
päällepaneminen.7

Kun me otimme vastaan tämän evankeliumin, me teimme lii-
ton Jumalan edessä, että Pyhän Hengen ehdotukset johdattaisivat 
meitä, että ne ohjaisivat meitä ja että me noudattaisimme niitä. 
Teimme liiton, että me noudattaisimme Hänen ehdotuksiaan, joka 
antaa elämää, joka antaa tietoa, joka antaa ymmärrystä siitä, mikä 
on Jumalasta, joka välittää Jumalan mielen. Teimme liiton, että me 
uurastaisimme toteuttaaksemme Jumalan tarkoitukset ihmiskunnan 
pelastamiseksi omaksuen elämänohjeeksi tunnuslauseen ”Jumalan 
valtakunta tai ei mitään”. Meidän itsemme täytyy olla tuomareita 
siinä, kuinka hyvin olemme pitäneet nämä liitot – – ja noudattaneet 
Pyhän Hengen ohjeita. Siinä määrin kuin olemme tehneet niin, siinä 
määrin meidän päällemme on laskeutunut Kaikkivaltiaan siunauksia 
ja mieltämme on valaistu, ymmärrystämme laajennettu ja olemme 
kulkeneet eteenpäin pyhyyden tiellä, täydellisyyden tiellä. – – Siinä 
määrin kuin olemme epäonnistuneet uskollisuudessamme, – – siinä 
määrin olemme olleet häviäjiä tässä pyrkimyksessä, johon olemme 
ryhtyneet saadaksemme iankaikkisen elämän, saadaksemme vii-
sautta ja tietoa ja jumalallista älyä riittävästi uhmataksemme sitä 
pahuuden ja kiusausten tulvaa, joka ympäröi meitä. Ja siinä määrin 
kuin olemme noudattaneet tämän jumalallisen Hengen ehdotuk-
sia, siinä määrin me olemme kokeneet rauhaa ja iloa sielussamme, 
olemme lyöneet vihollisen, olemme koonneet itsellemme aarteita, 
joita koi ja ruoste eivät voi tuhota, ja olemme kulkeneet eteenpäin 
selestisen valtakunnan polulla.8 (Katso ehdotus 5 sivulla 58.)
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Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Kun luet kertomuksia sivuilta 47 ja 49, muistele omaa kastettasi 
ja konfirmointiasi tai aikaa, jolloin näit jonkun muun saavan 
nämä toimitukset. Mitä liittoja teit, kun sait nämä toimitukset? 
Kuinka nämä liitot ovat vaikuttaneet elämääsi?

 2. Miksi usko ja parannus eivät ole riittäviä ilman toimituksia? 
Miksi toimitukset eivät ole riittäviä ilman uskoa ja parannusta? 
Kun pohdit tai käsittelet näitä kysymyksiä, kertaa presidentti 
Snow’n opetukset sisäisistä teoista ja ulkoisista toimituksista 
(s. 50–51).

 3. Tutki presidentti Snow’n opetuksia sivuilla 51–54 ja pane mer-
kille pyhien kirjoitusten kohdat, joihin hän viittaa. Millä tavoin 
nämä pyhien kirjoitusten kohdat lisäävät ymmärrystäsi upotus-
kasteen tarpeellisuudesta? Mistähän syystä kätten päällepane-
minen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi on suurempi siunaus 
kuin kätten päällepaneminen sairaiden siunaamiseksi?

 4. Lue osio, joka alkaa sivulta 00[54]. Mitä lahjoja ja siunauksia 
sinulla on elämässäsi sen vuoksi että pappeus on palautettu?

 5. Tutki luvun kahta viimeistä kappaletta. Mitä sinulle merkitsee 
se, että ”Pyhän Hengen ehdotukset” johdattavat ja ohjaavat 
meitä?

 6. Kuinka kohta OL 68:25–28 liittyy tämän luvun opetuksiin? Mitä 
vanhemmat voivat tehdä auttaakseen lapsiaan ymmärtämään, 
mitä ovat usko, parannus, kaste ja Pyhän Hengen lahja?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Nefi 31:12, 17–20; 
Moosia 18:8–10; Alma 5:14; OL 20:37; 36:2; 39:6; 130:20–21



l u K u  2

59

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, ”Opet-
taminen ja oppiminen kirkossa”, Liahona, kesäkuu 2007, s. 59.)
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”meidän pitäisi syventyä siihen, mikä on Jumalasta, laskea 
perustuksemme kalliolle, kunnes pääsemme käsiksi siihen vesivirtaan, 

josta tulee meissä iankaikkisen elämän ikuinen lähde.”
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Elinikäinen kääntymys 
– jatkuvaa edistymistä 
totuuden periaatteissa

”Uskonnostamme pitäisi tulla niin kiinteä osa 
olemustamme, ettei sitä voi irrottaa meistä.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Lorenzo Snow kastettiin ja konfirmoitiin kesäkuussa 1836. Muistel-
lessaan kehittyvää todistustaan hän sanoi myöhemmin: ”Uskoin, että 
heillä [myöhempien aikojen pyhillä] oli tosi uskonto, ja liityin kirk-
koon. Siihen saakka kääntymykseni oli pelkästään järjen asia.” 1 Hän 
muisteli: ”Olin täysin sitä mieltä, että olosuhteet huomioon ottaen 
olin toiminut viisaasti.” 2 Vaikka tämä ymmärrys riitti hänelle jonkin 
aikaa, hän kaipasi pian erityistä ilmoitusta Pyhältä Hengeltä. Hän 
sanoi: ”En ollut saanut mitään ilmoitusta, mutta odotin sellaista.” 3

”En saanut tätä ilmoitusta heti kasteen jälkeen kuten olin odotta-
nut”, hän muisteli, ”mutta vaikka aikaa kuluikin, niin kun sitten sain 
sen, se toteutui täydemmin, konkreettisemmin ja ihmeellisemmin 
kuin olin rohkeimmissakaan toiveissani odottanut. Opiskellessani 
eräänä päivänä noin kaksi tai kolme viikkoa kasteeni jälkeen aloin 
miettiä sitä, etten ollut saanut tietoa työn totuudellisuudesta – että 
kohdallani ei ollut toteutunut lupaus: ’Joka tahtoo noudattaa tah-
toani, pääsee kyllä selville opista’ [ks. Joh. 7:17], ja oloni alkoi olla 
hyvin levoton.

Panin kirjani syrjään, lähdin ulos talosta ja vaelsin ympäriinsä 
pitkin peltoja synkän lohduttomuuden hengen painamana, kun 
sanoinkuvaamaton pimeyden pilvi näytti kietovan minut sisäänsä. 
Olin tottunut vetäytymään päivän päättyessä pieneen metsikköön 
vähän matkan päässä asuinpaikastani rukoillakseni siellä rauhassa, 
mutta tuolloin en tuntenut minkäänlaista halua tehdä niin.
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Rukouksen henki oli kaikonnut, ja taivaat tuntuivat olevan kuin 
vaskea pääni päällä. Kun vihdoin käsitin, että oli tullut aika, jolloin 
tavallisesti menin rukoilemaan yksikseni, päätin, että en luopuisi 
siitä sinäkään iltana, ja polvistuin tavanomaisessa rukouspaikassani 
muodon vuoksi, koska olin ennenkin niin tehnyt, mutta minusta ei 
tuntunut siltä kuin olisin toivonut, että minusta tuntuisi.

Olin tuskin avannut suuni yrittäen rukoilla, kun kuulin ääntä 
aivan pääni yläpuolelta, kuin silkkisten viittojen kahinaa, ja samalla 
hetkellä Jumalan Henki laskeutui päälleni verhoten täysin koko ole-
mukseni ja täyttäen minut kiireestä kantapäähän, ja oi sitä riemua 
ja onnea, jota tunsin! Mikään kieli ei pysty kuvailemaan sitä silmän-
räpäyksellistä siirtymistä syvästä henkisestä ja hengellisestä pimey-
destä häikäisevään valoon ja tietoon, kun sitä sillä hetkellä suotiin 
ymmärrykselleni. Sain silloin täydellisen tiedon siitä, että Jumala 
elää, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja että pyhä pappeus ja 
evankeliumin täyteys on palautettu.

Se oli täydellinen kaste – kouriintuntuva upottaminen taivaalli-
seen periaatteeseen eli elementtiin, Pyhään Henkeen, ja sen vaiku-
tukset olemukseni jokaiseen osaan olivat vielä paljon todellisemmat 
ja tuntuvammat kuin upottaminen veteen. Se karkotti ainiaaksi, niin 
pitkälle kuin järki ja muisti yltävät, kaiken mahdollisen epäilyn tai 
pelon koskien historian avulla tietämäämme tosiasiaa, että ’Betlehe-
min lapsi’ on todella Jumalan Poika, ja myös koskien sitä tosiasiaa, 
että Hän on nyt ilmoittanut itsensä ihmislapsille ja antaa heille tietoa 
kuten apostolisinakin aikoina. Olin täydellisen tyytyväinen niin kuin 
vain voin olla, sillä odotukseni eivät pelkästään toteutuneet vaan 
luullakseni voin turvallisesti sanoa, että ne toteutuivat äärettömän 
täydellisesti.

En osaa sanoa, kuinka kauan autuaallinen riemu ja jumalallinen 
valistus virtasivat voimakkaina minuun, mutta kesti useita minuut-
teja, ennen kuin selestinen voima, joka täytti minut ja oli ympäril-
läni, alkoi vähitellen vetäytyä. Noustessani polviltani sydän paisuen 
sanoin kuvaamattomasta kiitollisuudesta Jumalalle tunsin – tiesin, 
että Hän oli suonut minulle sellaista, mitä vain kaikkivaltias Olento 
voi suoda – sellaista, mikä on arvoltaan suurempaa kuin kaikki 
rikkaudet ja kunnia, joita maailma voi antaa.” 4
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Lorenzo Snow pysyi uskollisena sinä päivänä saamalleen todis-
tukselle ja teki uutterasti työtä lisätäkseen hengellistä tietämystään ja 
auttaakseen muita tekemään samoin. ”Siitä ajasta lähtien”, hän sanoi, 
”olen yrittänyt elää sellaisella tavalla, etten menetä Hänen Pyhää 
Henkeään, vaan olen jatkuvasti sen ohjattavana yrittäen päästä 
eroon itsekkyydestäni ja kaikenlaisesta väärästä kunnianhimosta 
ja pyrkien tekemään työtä Hänen hyväkseen.” 5 Hän julisti: ”Niin 
pitkälle kuin muistia riittää ja järki toimii, en koskaan salli sen voi-
mallisen todistuksen ja sen tiedon, jotka minulle ilmoitettiin, jäädä 
vaiennetuiksi.” 6 (Katso ehdotus 1 sivulla 69.)

Pian kasteensa ja konfirmointinsa jälkeen lorenzo Snow sai 
hiljaisen, käänteentekevän ilmoituksen Pyhältä hengeltä.
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Lorenzo Snow’n opetuksia

Todistuksen hankkiminen on myöhempien 
aikojen pyhille hyvä lähtökohta.

Perusta, jonka varaan olemme rakentaneet uskomme, on suuri ja 
loistava. Tiedän sen omakohtaisesti. Olin ollut tässä kirkossa vain 
vähän aikaa, kun onnistuin saamaan itselleni mitä täydellisimmän 
tiedon siitä, että on olemassa Jumala, että on olemassa Poika Jee-
sus Kristus ja että Jumala on tunnustanut Joseph Smithin profee-
takseen. Se oli tietoa, joka ei voinut tulla keneltäkään ihmiseltä. 
Se tuli Kaikkivaltiaan antamalla ilmoituksella. Se on myöhempien 
aikojen pyhälle oikein hyvä lähtökohta, ja se on jotakin sellaista, 
jota jokainen ihminen, jolla on yhtään halua edetä tällä polulla, tar-
vitsee jossakin vaiheessa. Hän joutuu senkaltaisiin olosuhteisiin, että 
hän tarvitsee voimaa, ja tuo voima tulee sen asian tietämisestä, että 
hänen kulkemansa polku johtaa hänen korkeimpien ja parhaimpien 
toiveidensa täyttymiseen.7

Veljet ja sisaret, on joitakin asioita, joita teidän ja minun pitäisi 
miettiä. On tullut aika, jolloin jokaisen miehen ja jokaisen naisen 
on välttämätöntä tietää omakohtaisesti, millaisen perustuksen päällä 
he seisovat. Meidän kaikkien tulee pyrkiä pääsemään vähän lähem-
mäksi Herraa. Meidän on välttämätöntä edistyä hieman ja hankkia 
täysi tieto niistä asioista, jotka meidän pitäisi ymmärtää paremmin. 
Se on jokaisen myöhempien aikojen pyhän etuoikeus.8 (Katso ehdo-
tus 2 sivulla 70.)

Me voimme kasvaa uskossamme ja 
hengellisessä tietämyksessämme.

Ihmiset voivat lisätä hengellistä tietämystään. He voivat tulla 
paremmiksi vuosiensa karttuessa.9

Minusta tuntuu, että myöhempien aikojen pyhät edistyvät, että he 
saavat koulutusta. Me nousemme yhä korkeammalle. Me edistymme 
korkeampaan tilaan ja piiriin ja korkeammalle tasolle, ja me saamme 
sellaista koulutusta, ettei maailman viisaudella kaikkine saavutuksi-
neen ja väärine oppeineen ja periaatteineen tule olemaan vaikutusta 
myöhempien aikojen pyhiin, sillä he nousevat ihmisten keksimien 
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teorioiden ja hypoteesien yläpuolelle ja kohoavat korkealle totuu-
den asioissa, jotka kohottavat mieltä, lisäävät ymmärrystä ja juurrut-
tavat heidät yhä täydemmin elämän ja kirkkauden tosiin periaattei-
siin. Sydämemme täyttyy näistä totuuksista, emmekä osaa määrittää 
sitä päivää tai hetkeä, jolloin uskomme on vahvistunut, mutta kat-
soessamme taaksepäin kulunutta viikkoa, kuukautta tai vuotta me 
tunnemme, että olemme edistyneet uskossa ja uskoa koskevassa 
tiedossa ja Jumalan voimassa. Me tiedämme, että olemme pääs-
seet lähemmäs Jumalaamme, ja me tunnemme yhteenkuuluvuutta 
Isämme Jumalan kanssa.10 (Katso ehdotus 3 sivulla 70.)

Jos me haluamme kasvaa uskossamme ja hengellisessä 
tietämyksessämme, meidän on ponnisteltava.

Jokaisen on opittava pärjäämään oman tietonsa varassa. Kukaan 
ei voi olla riippuvainen lähimmäisestään, vaan jokaisen on oltava 
riippumaton ja omasta puolestaan turvauduttava Jumalaansa täysin. 

”ihmiset voivat lisätä hengellistä tietämystään. he 
voivat tulla paremmiksi vuosiensa karttuessa.”
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Jokaisen tehtävänä on huolehtia siitä, että hän uhmaa vaikeuksien 
tulvaa ja voittaa ne esteet, joita elämän polulle asetetaan hänen edis-
tymisensä ehkäisemiseksi. Ihminen voi saada tietoa Pyhän Hengen 
toiminnan avulla, ja hän lähestyy Jumalaa ja kasvaa uskossaan siinä 
määrin kuin hän on uuttera.11

On mahdotonta edistyä totuuden periaatteissa, kasvaa taivaal-
lisessa tiedossa, [ellemme] harjoita päättelykykyjämme ja ponnis-
tele asianmukaisesti. Oppiin ja liittoihin on tallennettu tapaus, jossa 
Oliver Cowdery ymmärsi väärin tämän periaatteen. Herra lupasi 
hänelle lahjan kääntää muinaisia aikakirjoja. Kuten monilla meistä 
nykyään, hänelläkin oli vääriä käsityksiä lahjan käyttämisestä. Hän 
ajatteli, että kun kerran Jumala oli luvannut hänelle tämän lahjan, 
hänen ei tarvinnut muuta kuin antaa mielensä odottaa joutilaana ja 
ponnistelematta, kunnes se toimisi itsestään. Mutta kun nuo aikakir-
jat pantiin hänen eteensä, mitään tietoa ei tullut. Ne pysyivät edel-
leen niin sanotusti sinetöityinä, sillä hänelle ei tullut voimaa kääntää.

Vaikka kääntämisen lahja oli annettu, hän ei voinut kääntää 
yksinkertaisesti siksi, ettei hän ponnistellut Jumalan edessä kehit-
tääkseen hänellä olevaa lahjaa, ja hän pettyi suuresti. Hyvyydessään 
ja armossaan Herra ilmoitti hänelle hänen virheensä käyttäen seu-
raavia sanoja:

”Katso, sinä et ymmärtänyt; kuvittelit, että minä antaisin sen 
sinulle, vaikka et käyttänyt harkintaa, paitsi että pyysit minulta. 
Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin 
mielessäsi; sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein, ja jos 
se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi” jne. 
[Ks.OL 9.]

Mitä siis tulee meihin koskien sitä, mihin ryhdymme, niin jos 
odotamme kehittyvämme, edistyvämme työssä, joka on välittömästi 
edessämme, ja saavamme viimein nuo lahjat ja kirkkaudet päästen 
siihen korotuksen tilaan, jota odotamme, meidän on ajateltava ja 
pohdittava, meidän on ponnisteltava ja myös tehtävä sitä parhaan 
kykymme mukaan.12

Meidän pitäisi – – saada Henki itsellemme eikä tyytyä kulkemaan 
valossa, jota muut heijastavat. Meidän tulee saada se sisäistymään 
omaan henkeemme. – –
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Henkilö, joka alkaa opetella soittamaan huilua, huomaa aluksi, 
että on vaikeaa saada aikaan säveliä, ja jotta hän voi soittaa sävel-
män oikein, siihen tarvitaan suuri määrä uutteruutta ja kärsiväl-
lisyyttä. Hänen on jatkettava, pidettävä taukoa, palattava taakse-
päin ja aloitettava alusta, mutta jonkin ajan kuluttua ja paljon pon-
nisteltuaan hän kykenee hallitsemaan tuon sävelmän. Kun häntä 
myöhemmin pyydetään soittamaan tuo sävelmä, hänen ei tarvitse 
muistaa, minne asettaa sormensa, vaan hän soittaa sen luontevasti. 
Se ei ollut alkuun luontevaa, vaan tarvittiin paljon kärsivällisyyttä 
ja harjoittelua, ennen kuin sävelmän soittamisesta tuli luontevaa.

Aivan samoin on asioissa, jotka koskevat sitä, mikä on Jumalasta. 
Meidän on ponnisteltava ja edettävä armosta armoon, sisäistettävä 
toiminnan laki niin syvälle itseemme, että on luontevaa tehdä sitä, 
mitä meiltä vaaditaan.13 (Katso ehdotus 4 sivulla 70.)

Kun me syvennymme siihen, mikä on 
Jumalasta, ja pysymme uskollisina, 

uskonnostamme tulee osa olemustamme.

On olemassa vaara, että tyydymme pintapuoliseen edistymiseen, 
että edistymme vain pinnallisesti. Puhumme vaeltamisesta Hengen 
valossa ja Hengen vaikutuksen tuntemisesta, mutta teemmekö me 
näitä asioita? Meidän pitäisi syventyä siihen, mikä on Jumalasta, 
laskea perustuksemme kalliolle, kunnes pääsemme käsiksi siihen 
vesivirtaan, josta tulee meissä iankaikkisen elämän ikuinen lähde.14

Joukossamme on ihmisiä, joiden päällä Kaikkivaltiaan Henki 
lepäsi kerran voimallisena, joiden aikeet olivat kerran hyviä ja puh-
taita kuin enkelien ja jotka tekivät Jumalan kanssa liittoja, että he 
palvelisivat Häntä ja pitäisivät Hänen käskynsä aina ja kaikissa olo-
suhteissa. – – Mutta miten on nyt noiden joidenkuiden vanhimpien 
laita? He eivät tunne niin nykyään. Heidän kiintymyksensä kohdis-
tuu tämän maailman asioihin, joita Herra on suonut heidän hankkia, 
niin että nyt he odottavat, kunnes heidät kutsutaan, ja kutsuttaessa 
he monissa tapauksissa tottelevat enemmän halusta säilyttää mai-
neensa ja asemansa kuin todellisesta, vilpittömästä rakkaudesta työ-
hön, johon heidät kenties on kutsuttu.
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Se on kaikkien niiden ihmisten tilanne – riippumatta siitä, kuinka 
hyvin he ovat aloittaneet – jotka sallivat ajatustensa ja kiintymys-
tensä kulkea maailman ja sen tapojen perässä, ja on selvää ja kiis-
tattomasti todistettua, että kun näin on näiden miesten laita, niin 
he rakastavat maailmaa enemmän kuin he rakastavat Herraa ja 
Hänen työtään maan päällä. Otettuamme vastaan ikuisen evan-
keliumin valon ja saatuamme valtakunnan hyvää ja perittyämme 
Israelin jälkeläisinä ja perillisinä suuret ja loistavat lupaukset meidän 
tulee ahkeroida uskollisesti ja uutterasti toteuttaaksemme sen, mitä 
Jumala on suunnitellut tekevänsä meidän kauttamme. Meidän tulee 
olla uskon, voiman sekä hyvien tekojen miehiä ja naisia, ja kun me 
huomaamme olevamme vähimmässäkään määrin huolettomia tai 
välinpitämättömiä, jo tämän tiedon pitäisi riittää saamaan meidät 
korjaamaan tapamme ja palaamaan velvollisuuden polulle.15

Mikään ei voi olla typerämpää kuin ajatus siitä, että ihminen voisi 
riisua pois uskontonsa kuin viitan tai vaatteen. Ihminen ei voi riisua 
pois uskontoaan, ellei hän riisu pois itseään. Uskonnostamme pitäisi 
tulla niin kiinteä osa olemustamme, ettei sitä voi irrottaa meistä. 
Jos on mahdollista, että ihminen irtaantuu uskonnostaan, niin sillä 
hetkellä kun hän niin tekee, hän joutuu maaperälle, josta hän ei 
tiedä mitään, ja antautuu pimeyden voimille. Hän ei ole omalla maa-
perällään eikä hänellä ole mitään asiaa olla siellä. Ajatus siitä, että 
Israelin vanhimmat kiroilisivat, valehtelisivat ja juopottelisivat, ei ole 
lainkaan heidän arvoisensa, ja heidän pitäisi olla sellaisten asioiden 
yläpuolella. Hylätkäämme itsestämme jokainen pahe ja eläkäämme 
jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta [ks. OL 98:11]. Pitä-
käämme kiinni jokaisesta meille määrätystä velvollisuudesta tavoit-
teellisesti ja tarmokkaasti, jotta kanssamme olisi jatkuvasti Juma-
lamme Henki, totuuden valo ja Jeesuksen Kristuksen ilmoitukset.16

Pysykää Siionin laivassa. Jos sen viereen tulee kauniin värik-
käitä pursia, joista annetaan suurenmoisia lupauksia, älkää nousko 
laivasta mennäksenne rannalle jossakin muussa aluksessa vaan 
pysykää laivassa. Jos joku laivassa olevista, joilla ei ole oikean-
laista henkeä, kohtelee teitä kaltoin, muistakaa, että laiva itses-
sään on hyvä. Meidän ei pitäisi sallia mielemme katkeroitua min-
kään sellaisen vuoksi, mitä laivassa olevat ihmiset saattavat meille 
tehdä. Laiva on hyvä, virkailijat ovat hyviä ja meidän käy hyvin, jos 
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pysymme laivassa. Voin vakuuttaa teille, että se vie teidät suoraan 
kirkkauden maahan.17

[Esitän] esimerkin siitä, kuinka me voimme saada aikaan sen, että 
tämä henki tulee meihin, ja sitoutua lujemmin, jotta emme myrs-
kyn aikaan harhautuisi kurssista. Pankaa kurkku etikkatynnyriin, 
niin ensimmäisen tunnin ja jopa ensimmäisten 12 tunnin aikana 
etikan vaikutus siihen on hyvin vähäinen. Kun tutkitte sitä, huo-
maatte, että etikka on vaikuttanut pelkästään kuoreen, sillä säily-
väksi suolakurkuksi muuttumiseen tarvitaan pidempi aika. Tähän 
kirkkoon kastaminen vaikuttaa kastettuun henkilöön, mutta se ei tee 
hänestä kestävää heti. Se ei ensimmäisten 12 tai 24 tunnin aikana 
juurruta häneen oikeuden ja velvollisuuden lakia. Hänen on pysyt-
tävä kirkossa kuten kurkku etikassa, kunnes hän täyttyy kauttaal-
taan oikealla hengellä, kunnes hän tulee säilötyksi ’mormonismissa’, 
Jumalan laissa. Meidän on sisäistettävä nuo asiat itseemme.

– – Veljet ja sisaret, minä – – jätän tämän aiheen teille tarkoin 
huomioitavaksi, harkittavaksi ja mietittäväksi rukoillen Herraa, 
isiemme Jumalaa vuodattamaan Henkensä kansansa päälle. Te 
olette niitä, jotka Herra on valinnut kirkastamaan Hänet Hänen 
edessään, ja Herra siunatkoon teitä ja täyttäköön teidät Hengellään, 
ja olkoon katseenne tarkka erottamaan asiat, jotka koskevat pelas-
tustanne. Ja jos on joku mies tai nainen, joka ei ole täysin tietoinen 
niistä, tulkoon pian aika, jolloin Pyhä Henki ja Hengen voima tulee 
hänen päälleen, jotta se voi opettaa hänelle menneitä, nykyisiä ja 
tulevia asioita ja Herran avulla juurruttaa vanhurskautta sekä totuu-
den periaatteen hänen olemukseensa, jotta hän olisi valmistautunut 
myrskyihin, joita on tulossa.18 (Katso ehdotus 5 sivulla 70.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Kertaa Lorenzo Snow’n kokemus, joka on sivuilla 61–63. 
Kuinka sinun todistuksestasi tuli todellinen? Voisit kertoa 
kokemuksestasi jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle, 
esimerkiksi henkilölle, jonka kotiopettajana tai kotikäynti-
opettajana palvelet.
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 2. Presidentti Snow sanoi, että todistuksen hankkiminen on 
”myöhempien aikojen pyhälle oikein hyvä lähtökohta” (s. 64). 
Miksi todistus on vain lähtökohta – ei lopullinen määränpää?

 3. Osiossa, joka alkaa sivun 64 alalaidasta, presidentti Snow aset-
taa vastakkain maailman koulutuksen ja Herran tarjoaman 
”korkeamman koulutuksen”. Kuinka me voimme tavoitella 
tätä ”korkeampaa koulutusta”? Mitä siunauksia olet saanut 
tehtyäsi niin?

 4. Lue osio, joka alkaa sivulta 65. Milloin sinun on ollut tarpeen 
”pärjätä oman tietosi varassa”? Mitä vanhemmat ja opettajat 
voivat tehdä auttaakseen lapsia ja nuoria pärjäämään oman 
tietonsa varassa?

 5. Kertaa presidentti Snow’n neuvot luvun viimeisessä osiossa 
(s. 67–69). Mitä mielestäsi tarkoittaa ”syventyä siihen, mikä on 
Jumalasta”? Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että uskonnostamme 
on tullut ”kiinteä osa olemustamme”?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 2. Nefi 31:20; Moosia 
5:1–4, 15; Alma 12:9–10; 3. Nefi 9:20; Moroni 10:5; OL 50:24

Opetusvihje: ”Melkoinen osa opetuksesta kirkossa on jokseenkin 
jäykkää, se on luentoa. Luokassa luennot eivät juurikaan herätä 
vastakaikua. Teemme näin sakramenttikokouksessa ja konferens-
seissa, mutta opettaminen voi olla kaksisuuntaista, niin että voi 
esittää kysymyksiä. Luokassa voi helposti herätellä kysymyksiä.” 
(Boyd K. Packer, ”Opettamisen ja oppimisen periaatteet”, Liahona, 
kesäkuu 2007, s. 55.)
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Pyhän Hengen voiman 
vahvistamia

”Päättäkää elää nöyrästi ja sellaisella tavalla, että 
teillä on aina Herran Henki ystävänänne.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Ensimmäisessä yleiskonferenssipuheessaan kirkon presidenttinä 
Lorenzo Snow opetti: ”Me olemme riippuvaisia Herran Hengestä, 
jotta se auttaisi meitä ja ilmoittaisi meille aika ajoin, mitä meidän 
on saatava aikaan niissä erityisissä olosuhteissa, joihin saatamme 
joutua.” 1 Presidentti Snow ei ehkä olisi ollut elossa esittämässä tuota 
ajatusta, ellei kaksi hänen ystäväänsä olisi turvautunut Herran Hen-
keen erityisissä olosuhteissa 34 vuotta aiemmin.

Vuonna 1864 vanhimmat Lorenzo Snow ja Ezra T. Benson kah-
dentoista apostolin koorumista lähtivät lähetystyöhön Havaijin saa-
rille. Heidän mukanaan oli kolme muuta lähetyssaarnaajaa: van-
himmat Joseph F. Smith, William Cluff ja Alma L. Smith. Kun heidän 
laivansa ankkuroitui Mauin saaren rannikolle, kaikki muut paitsi 
Joseph F. Smith siirtyivät veneeseen mennäkseen rantaan. Heidän 
lähestyessään saarta nousi korkea aallokko, minkä vuoksi perä-
mies menetti veneen hallinnan. Vene kaatui, ja kaikki siinä olleet 
paiskautuivat veteen. Pian kaikki muut tulivat pintaan paitsi van-
hin Snow. Joukko saarelaisia kiiruhti apuun ja vei William Cluffin 
ja Alma L. Smithin pelastusveneessä etsimään ystäväänsä. Vanhin 
Cluff on kertonut:

”Ensimmäisenä näin veli Snow’sta hänen hiuksensa, jotka kellui-
vat veden pinnalla kumollaan olevan veneen toisen pään lähetty-
villä. Heti kun saimme hänet veneeseemme, käskimme venemies-
ten soutaa rantaan mahdollisimman nopeasti. Hänen ruumiinsa oli 
jäykkä ja elämä ilmeisesti sammunut.
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Veli A. L. Smith ja minä istuimme vierekkäin. Laskimme veli 
Snow’n poikittain syliimme ja matkalla rantaan annoimme hänelle 
vähin äänin siunauksen ja pyysimme Herraa säästämään hänen hen-
kensä, että hän voisi palata perheensä luo kotiin.

Päästyämme rantaan kannoimme hänet vähän matkan päähän 
muutamien suurten tynnyrien luo, joita oli hiekkarannalla. Las-
kimme hänet kasvot alassuin yhdelle niistä ja vieritimme häntä edes-
takaisin, kunnes onnistuimme saamaan hänen nielemänsä veden 
hänestä ulos. – –

Elvytettyämme häntä jonkin aikaa ilman mitään merkkejä henkiin 
virkoamisesta sivustakatsojat sanoivat, ettei hänen hyväkseen voinut 

Kun vanhin lorenzo Snow palveli lähetystyössä havaijin saarilla, 
hänen tovereidensa antama innoitettu apu pelasti hänen henkensä.
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tehdä enää enempää. Mutta me emme halunneet antaa periksi vaan 
rukoilimme yhä ja jatkoimme elvytystä vakuuttuneina siitä, että 
Herra kuulisi rukouksemme ja vastaisi niihin.

Viimein saimme ajatuksen asettaa suumme hänen suulleen ja 
yrittää täyttää hänen keuhkonsa, vuoroin puhaltamalla ilmaa sisään 
ja vuoroin antamalla sen poistua, jäljitellen mahdollisimman pitkälle 
luonnollista hengitystä. Tätä me jatkoimme, kunnes onnistuimme 
täyttämään hänen keuhkonsa ilmalla. Vähän ajan päästä huoma-
simme hyvin heikkoja merkkejä virkoamisesta. Hienoinen värähdys 
silmissä, jotka olivat siihen saakka olleet auki ja elottoman kaltaiset, 
ja hyvin vähäinen äännähdys kurkussa olivat ensimmäiset merkit 
elinvoiman palaamisesta. Ne kävivät yhä selvemmin havaittaviksi, 
kunnes hän palasi täysin tajuihinsa.”

Muistellessaan tätä kokemusta vanhin William Cluff tiesi, miksi 
hän ja vanhin Alma L. Smith kykenivät pelastamaan vanhin Snow’n 
hengen. ”Emme tehneet ainoastaan sitä, mitä sellaisissa tilanteissa 
oli tapana, vaan myös sen, mihin Henki tuntui meitä kehottavan.” 2 
(Katso ehdotus 1 sivulla 82.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Pyhän Hengen lahjan avulla meidät johdatetaan 
kaikkeen totuuteen ja meitä vahvistetaan uskossamme.

On eräs tietty siunaus, joka liittyy vain kuuliaisuuteen evankeliu-
mille, ja se [on] Pyhän Hengen lahja. – – Vapahtaja, joka epäilemättä 
tunsi parhaiten, mikä tämä lahja on ja millainen se on, sanoi, että se 
johtaisi ne, jotka saavat sen, kaikkeen totuuteen ja näyttäisi heille 
tulevia asioita [ks. Joh. 16:13]. Se olisi enemmän kuin se Henki, joka 
lähtee Jumalan luota täyttäen avaruuden valtavuuden ja valaisten 
jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan [ks. OL 84:46]. Pyhän Hen-
gen lahja johdattaisi kaikkeen totuuteen ja näyttäisi tulevia asioita.

Sen vaikutuksista puhuessaan myös apostoli [Paavali] sanoo: 
”Henki annetaan itse kullekin yhteiseksi hyödyksi. Yhdelle Henki 
suo uskon.” [Ks. 1. Kor. 12:7, 9.] Ei tavallista, tavanomaista uskoa, 
jota jotkut ihmiset nykyään väittävät omaavansa, vaan uskon, jonka 
avulla ihmiset kestivät sen, että heidät heitettiin leijonien luoliin 
ja tulisiin uuneihin ja alistettiin kaikenlaisiin kärsimyksiin. Juuri 
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tällaisen uskon Pyhä Henki soi, ja sen avulla ihmiset pystyivät kes-
tämään kaikkien vaikeuksien keskellä, uhmaamaan kaikkea vastus-
tusta ja antamaan henkensä, jos tarpeen, sen asian puolesta, jolle 
he olivat omistautuneet. Tässä uskossa oli Kaikkivaltiaan innoittavaa 
voimaa, jota Herra antoi Pyhän Hengen avulla ja jota mikään muu 
periaate ei voinut välittää. Yhdelle annettiin uskoa, toiselle tietoa [ks. 
1. Kor. 12:8], ei sellaista, jota saadaan vain lukemalla kirjoja, vaan 
tietoa Kaikkivaltiaalta. He noudattivat itseään innoittavaa periaatetta, 
joka oli käsin kosketeltava ja antoi heille tietoa asiasta, jolle he olivat 
omistautuneet. He tiesivät Jumalan ilmoituksen avulla, että asia, jolle 
he olivat kuuliaisia, oli totta. Se oli ilmoitettu heille tavalla, jota he 
eivät voineet kieltää, ja he tiesivät sen itse. Siten heidän perustuk-
sensa oli – – ilmoituksen kalliolla.3

Saarnatessaan kansalle Pietari sanoi: ”Kääntykää ja ottakaa itse 
kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettai-
siin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä 
lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, 
jotka ovat etäällä – keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” 
[Ap. t. 2:38–39.] Tämä Pyhän Hengen lahja on erilainen periaate 
kuin mikään niistä, joiden näemme ilmenevän lahkojen maail-
massa. Se on älyn ja ilmoituksen periaate. Se on periaate, joka tuo 
esiin menneitä, nykyisiä ja tulevia asioita, ja nämä Pyhän Hengen 
suomat lahjat on määrä saada kuuliaisuudesta evankeliumin vaati-
muksille, kuten niitä julistettiin noina aikoina ja kuten Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon vanhimmat julistavat 
niitä näinä aikoina. Tälle kalliolle heidän uskonsa tulee perustua. 
Tästä lähteestä heidän tulee saada tietoa opista, jota he ovat kan-
nattaneet, ja Vapahtaja sanoo meille, etteivät ”helvetin portit voita 
heitä” [ks. 3. Nefi 11:39]. – –

Perustus, jolle Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen Kirkko on rakennettu, on ilmoituksen kallio – kallio, jolle 
Jeesus sanoi rakentavansa kirkkonsa, eivätkä tuonelan portit sitä 
voittaisi [ks. Matt. 16:17–18]. Emme ole saaneet tätä tietoa lihan ja 
veren kautta, emme ole saaneet tätä todistusta ihmiseltä, emme 
ole saaneet sitä lukemalla Raamattua – – tai Mormonin kirjaa, vaan 
olemme saaneet sen Pyhän Hengen vaikutuksesta, joka opettaa 
sitä, mikä on Jumalasta – menneitä, nykyisiä ja tulevia asioita – ja 
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joka tekee meille selkeäksi sen, mikä on Jumalasta. Ette voi viedä 
meiltä tätä tietoa vangitsemisella tai minkään kaltaisella vainoa-
misella. Me pysymme sille uskollisina kuolemaan saakka.4 (Katso 
ehdotus 2 sivulla 82.)

Jokainen myöhempien aikojen pyhä voi saada 
Pyhästä Hengestä ystävän, joka antaa neuvoja.

On olemassa tapa, jolla ihmiset voivat pitää omantuntonsa puh-
taana Jumalan ja ihmisten edessä, ja se on, että he säilyttävät itses-
sään Jumalan Hengen, joka on ilmoituksen henki jokaiselle miehelle 
ja naiselle. Se ilmoittaa heille yksinkertaisimmissakin asioissa, mitä 

”meillä on oikeus saada hengen ilmoituksia jokaisena elämämme päivänä.”
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heidän pitää tehdä, antamalla heille ehdotuksia. Meidän pitäisi pyr-
kiä oppimaan, millainen tämä Henki on, jotta voimme ymmärtää 
sen ehdotuksia, ja silloin kykenemme aina tekemään oikein. Se 
on jokaisen myöhempien aikojen pyhän suuri etuoikeus. Me tie-
dämme, että meillä on oikeus saada Hengen ilmoituksia jokaisena 
elämämme päivänä.

Luokseni tulee hyvin huolestuneita ihmisiä saamaan neuvoja 
asiassa jos toisessakin. Heidän ei tarvitse aina tulla minun luokseni 
(joissakin tilanteissa se olisi tietenkin erittäin asianmukaista), sillä 
heissä on Henki hyvän aikaansaamiseksi ja Jumalan tarkoitusten 
toteuttamiseksi. – – Heidän ei ole tarpeen aina tulla kirkon presi-
dentin tai kahdentoista tai Israelin vanhimpien luo saamaan neu-
voja. He voivat saada niitä itse siltä ystävältä, joka tietää täsmälleen, 
mitä sanoa heille. Siitä ajasta lähtien, kun otamme vastaan evan-
keliumin, astumme kasteen vesiin ja saamme sen jälkeen kätten 
päällepanemisella Pyhän Hengen lahjan, meillä on ystävä, ellemme 
aja Häntä pois luotamme tekemällä väärin. Tuo ystävä on Pyhä 
Henki, joka on osallisena siinä, mikä on Jumalasta, ja näyttää sen 
meille. Tämän hienon keinon Herra on antanut meille, jotta tunti-
simme valon emmekä rämpisi jatkuvasti pimeässä.5 (Katso ehdotus 
5 sivulla 82.)

Pyhä Henki voi tuoda meille onnea ja mielenrauhaa.

Herra on istuttanut rintaamme tiettyjä luontaisia haluja ja tun-
teita, ja niin on kaikkien ihmisten, koko ihmiskunnan laita. Meidän 
olemukseemme on sijoitettu ja punottu tietynlaisia haluja ja kykyjä 
nauttia, tiettyihin asioihin kohdistuvia luontaisia haluja, joiden tar-
koituksena on edistää rauhaamme ja hyvinvointiamme ja jotka vas-
taavat tunteitamme ja edistävät onneamme. Mutta kuinka tyydyttää 
nuo kyvyt ja halut, joita maailma ei tunne tai ymmärrä? Herra on 
kuitenkin nähnyt hyväksi antaa meille reitin ja keinon, jonka avulla 
voimme ymmärtää nuo asiat olemalla uskollisia ja vaeltamalla Pyhän 
Hengen valossa ja ottamalla vastaan totuutta.6

Myöhempien aikojen pyhillä on etuoikeus elää evankeliumin 
mukaan sillä tavalla, että he tuntevat Jumalan hyväksyvän heidät. 
Tietenkin teemme joskus asioita, joita häpeämme, kun alamme 
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miettiä niitä, mutta me teemme niistä parannuksen sydämessämme 
ja päätämme olla enää tekemättä niitä. Muuta ei Herra meiltä pyydä, 
ja miehet ja naiset, jotka elävät niin, elävät joutumatta tuomion alai-
siksi. He kokevat Pyhän Hengen tuomaa vanhurskautta ja iloa.7

Jos me pidämme Hengen valon sisimmässämme, me voimme 
vaeltaa evankeliumissa niin, että voimme nauttia runsaasti rauhasta 
ja onnesta tässä maailmassa. Ja kun kuljemme eteenpäin pyrkien 
rauhaan ja onneen, jotka odottavat matkan päässä polullamme, 
meillä on mielenrauhaa, josta voivat nauttia vain ne, jotka ovat 
täynnä Pyhää Henkeä.8 (Katso ehdotus 3 sivulla 82.)

Me tarvitsemme Pyhän Hengen apua, kun kestämme 
koettelemuksia, täytämme velvollisuutemme ja 

valmistaudumme selestiseen kirkkauteen.

On monia tärkeitä asioita, joita meiltä vaaditaan, ja monia asioita, 
joita pystymme tekemään, kun apunamme on Herran Henki, vaikka 
niiden toteuttaminen voi toisinaan vaikuttaa miltei mahdottomalta.9

Haluan muistuttaa veljilleni ja sisarilleni – –, että tietomme ja 
älymme suhteen me olemme riippuvaisia Jumalan Hengestä. Jos 
vaalimme sitä asianmukaisesti, se voi olla meissä innoituksen henki, 
ilmoituksen henki, joka tekee selväksi ymmärryksellemme Jumalan 
mielen ja tahdon opettaen velvollisuuksiamme ja tehtäviämme ja 
sitä, mitä meiltä vaaditaan. – – Me tarvitsemme apua. Olemme taipu-
vaisia tekemään sitä, mikä johtaa meidät vaikeuksiin ja pimeyteen, 
ja sitä, mikä ei yleensä ole hyväksemme, mutta tuon Lohduttajan 
avulla, jonka Herra on luvannut pyhilleen – jos kuuntelemme tar-
koin sen kuiskauksia ja ymmärrämme sen kieltä – voimme välttyä 
monilta ongelmilta ja vakavilta vaikeuksilta.10

Olemme täysin riippuvaisia innoituksen hengestä, ja jos jossakin 
vaiheessa sen jälkeen, kun Aadam oli Eedenin puutarhassa, on ollut 
aikakausi, jolloin Jumalan Henkeä olisi tarvittu enemmän kuin nyt, 
niin minulla ei ole sellaisesta tietoa. Aikojen merkit sekä niiden 
tapahtumien nopea lähestyminen, jotka koettelevat myöhempien 
aikojen pyhien sydäntä ja heidän nuhteettomuuttaan, vaativat, että 
me tavoittelemme nyt vilpittömästi Jumalan Henkeä ja jumalallista 
apua, sillä sitä totisesti tarvitaan tapahtumissa, jotka nyt nopeasti 
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lähestyvät. Me tiedämme, että olemme tarvinneet tätä apua men-
neinä vuosina. Voimme helposti nähdä, että ellei meillä olisi ollut 
Jumalan Henkeä ohjaamassa meitä läpi niiden monien tapahtumien, 
jotka olemme kokeneet, emme olisi voineet nauttia nykyisestä toi-
vostamme saada korotus ja kirkkaus, ja olosuhteemme olisivat olleet 
paljon vähemmän suotuisat. Ja jos olemme tarvinneet Pyhää Henkeä 
menneinä vuosina, voimme todella ymmärtää, että Häntä tarvitaan 
tulevinakin vuosina.11

Meidän pitäisi ymmärtää – ja oletan, että yleisesti ottaen me 
ymmärrämmekin – että sitä työtä, jonka olemme tulleet tekemään 
tässä elämässä, ei voi tehdä Jumalan kunniaksi tai omaksi tyydytyk-
seksemme pelkästään oman luontaisen älymme turvin. Me olemme 
riippuvaisia Herran Hengen avusta saadaksemme aika ajoin ilmoi-
tusta sen suhteen, mitä meidän on saatava aikaan niissä erityisissä 
olosuhteissa, joihin saatamme joutua.12

Olisi tosiaan kertakaikkisen typerää odottaa, että myöhempien 
aikojen pyhät näinä aikoina noudattavat selestistä lakia, Jumalasta 
lähtöisin olevaa lakia ja Hänen suunnitelmiaan kohottaa ihmiset 
luokseen, ellei heillä olisi tukenaan yliluonnollista [taivaallista] voi-
maa. Evankeliumi lupaa sen. Se lupaa Pyhän Hengen lahjan, joka on 
luonteeltaan jumalallinen ja jota millään muulla ihmisryhmällä ei ole 
ja joka Vapahtajan sanojen mukaan johdattaisi kaikkeen totuuteen 
ja innoittaisi niitä, joilla se on, ja antaisi heille tietoa Jeesuksesta, 
tietoa Isästä ja siitä, mikä liittyy selestiseen maailmaan. Se innoittaisi 
niitä, joilla se on, tiedolla tulevista asioista ja menneistä asioista sekä 
innoittaisi heitä siinä määrin, että he pääsisivät osallisiksi taivaalli-
sista lahjoista – kielten ja profetian lahjasta ja käsien panemisesta 
sairaiden päälle, minkä ansiosta nämä paranisivat.

Niille, jotka ottavat vastaan tämän evankeliumin, luvataan näitä 
taivaallisia voimia ja lahjoja ja henkilökohtaista tietoa, etteivät he 
olisi vastaanottamansa uskonnon totuuden suhteen riippuvaisia 
kenestäkään ihmisestä tai ihmisryhmästä, vaan että he saisivat 
Isältä tiedon siitä, että tuo uskonto on tullut Häneltä, että tuo evan-
keliumi on tullut Häneltä ja että Hänen palvelijallaan on oikeus 
ja valtuus suorittaa nuo toimitukset, jottei mikään opin tuuli hor-
juttaisi heitä tai veisi heitä pois polulta, jota he ovat kulkeneet, 
jotta he olisivat valmiita kirkkauteen, joka tullaan ilmoittamaan, ja 
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pääsisivät siitä osallisiksi, jotta he kestäisivät minkä tahansa koette-
lemuksen tai kärsimyksen pitäen sitä Jumalan heitä koskevana tah-
tona valmistamaan heitä täydellisemmin selestiseen kirkkauteen, 
jotta he vaeltaisivat pimeyden sijaan Jumalan valossa ja voimassa ja 
kohoaisivat maailman asioiden yläpuolelle ja olisivat ympärillään 
olevia asioita parempia, jotta he voisivat vaeltaa riippumattomina 
selestisen maailman alapuolella sekä Jumalan ja taivaan silmissä 
vapaina ihmisinä pyrkien kulkemaan sitä tietä, jonka Pyhä Henki 
heille osoittaa, sitä tietä, jolla he voivat ylentyä tiedossa ja voi-
massa, ja valmistautua siten saamaan kirkkauden, jonka Jumala 
haluaa heille antaa, ja saada sen korotetun aseman, johon Jumala 
on suunnitellut kohottaa heidät.13

Meidän tulee elää niin, että tiedämme Jumalan hyväksyvän elä-
mämme suunnan. Meidän tulee ymmärtää Pyhän Hengen ääntä ja 
kuiskauksia. Sellaisena päivänä, kun pilvet eivät pimennä taivasta, 
me havaitsemme ympäröivät esineet, niiden kauneuden ja tarkoi-
tuksen. Samoin me olemme riippuvaisia siitä, että Jumalan Henki 
valaisee totuuden ja pelastuksen periaatteet. Yksikään myöhempien 
aikojen pyhäksi tunnustautuva ei voi mitenkään suuressa määrin 
päästä osalliseksi onnesta, ellei hän elä siten ja asettaudu näin juma-
lallisen johdatuksen alaiseksi.14 (Katso ehdotus 4 sivulla 82.)

Kun me elämme nöyrästi, Pyhä Henki auttaa 
meitä eteenpäin vievällä polullamme.

Päättäkää elää nöyrästi ja sellaisella tavalla, että teillä on aina 
Herran Henki ystävänänne antamassa teille aika ajoin ehdotuksia 
siten kuin on tarpeen niissä erityisissä olosuhteissa, joihin saatatte 
joutua. – –

En tiedä, kuinka paljon pidempään elän, enkä ole siitä huolissani. 
Toivon, että minulla on sitä nöyryyttä, sävyisyyttä ja yksinkertai-
suutta, jota tarvitaan, jotta pääsee osalliseksi ilmoituksen hengestä, 
ja samaa tulee teidänkin toivoa omalla kohdallanne. Teidän etuoi-
keutenanne, jokaisen teistä, on saada riittävästi ilmoituksen henkeä 
tietääksenne täsmälleen, mitä teidän on asianmukaista tehdä. Teidän 
etuoikeutenanne on saada sitä aivan yhtä paljon kuin minun etuoi-
keutenani on tietää, mitä tehdä huomenna, kun huominen koittaa, 
kirkon parhaaksi yleensä.15



l u K u  4

82

Meidän tulee mahdollisimman suuressa määrin unohtaa kaikki 
maailmalliset asiat, jotka murehduttavat ja painavat meitä, ja kiinnit-
tää mielemme Herraan saaden riittävästi Hänen Pyhää Henkeään, 
jotta kykenisimme ottamaan vastaan sellaista tietoa ja sellaisia ehdo-
tuksia, jotka auttavat meitä eteenpäin vievällä polullamme.16 (Katso 
ehdotus 5 alla.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Kun käyt läpi kertomusta, joka on sivuilla 73–75, ajattele tilan-
teita, jolloin sinua on siunattu, koska joku toinen on noudat-
tanut Pyhän Hengen kehotuksia. Mieti myös tilanteita, jolloin 
itse olet noudattanut kehotusta auttaa jotakuta muuta.

 2. Lue osio, joka alkaa sivulta 75. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, 
että jonkun perustus on ”ilmoituksen kalliolla”? (Katso esi-
merkkejä sivuilta 75–77.) Kuinka henkilökohtainen ilmoitus 
antaa meille voimaa kestää ”kaikkien vaikeuksien keskellä” ja 
uhmata ”kaikkea vastustusta”?

 3. Presidentti Snow sanoi, että Pyhä Henki voi auttaa meitä 
nauttimaan rauhasta ja onnesta tässä maailmassa (ks. s. 79). 
Milloin Pyhä Henki on auttanut sinua olemaan onnellinen ja 
tuntemaan rauhaa? Millä muilla tavoilla Pyhä Henki voi auttaa 
meitä? (Katso esimerkkejä sivuilta 79–82.)

 4. Kun tutkit osiota, joka alkaa sivulta 79, mieti, kuinka olet oppi-
nut tunnistamaan Pyhän Hengen kehotuksia. Kuinka voisit 
auttaa jotakuta perheenjäsentä tai ystävää oppimaan, miten 
tunnistaa Hengen kehotukset?

 5. Tässä luvussa on kaksi viittausta Pyhään Henkeen ystävänä 
(s. 78 ja 81). Mistähän syystä me tarvitsemme nöyryyttä ja vaa-
timattomuutta, jotta Pyhä Henki olisi ystävämme?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Luuk. 12:12; Joh. 
14:26–27; Room. 14:17; 1. Kor. 12:4–11; Gal. 5:22–25; 1. Nefi 10:17–19; 
2. Nefi 32:5
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Opetusvihje: ”Käytä keskustelun herättämiseen kussakin luvussa 
olevia kysymyksiä. – – Voit myös kehitellä omia kysymyksiä pitäen 
mielessäsi erityisesti ne, joita opetat.” (S. VIII tässä kirjassa.)

Viitteet
 1. Julkaisussa Kirkon presidentit, oppilaan 
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s. 259.

 7. Deseret Weekly, 4. marraskuuta 1893, 
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”on suurenmoinen ilo puhua niistä suurista asioista, joita 
Jumala haluaa suoda pojilleen ja tyttärilleen.”
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Uskollisten suurenmoinen 
päämäärä

”On suurenmoinen ilo puhua niistä suurista asioista, 
joita Jumala haluaa suoda pojilleen ja tyttärilleen ja 
jotka me tulemme saamaan, jos olemme uskollisia.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Keväällä 1840 Lorenzo Snow oli Nauvoossa Illinoisissa valmistau-
tumassa lähtemään lähetystyöhön Englantiin. Hän kävi ystävänsä 
Henry G. Sherwoodin luona ja pyysi veli Sherwoodia selittämään 
erään pyhien kirjoitusten kohdan. ”Kuunnellessani tarkkaavaisesti 
hänen selitystään”, presidentti Snow muisteli myöhemmin, ”Herran 
Henki lepäsi voimallisena ylläni. Ymmärrykseni silmät avautuivat, 
ja ihmeissäni ja hämmästyen näin Jumalan ja ihmisen polun yhtä 
selvästi kuin keskipäivän auringon. Muodostin seuraavan säeparin, 
joka kuvaa tuota ilmoitusta sellaisena kuin se minulle näytettiin – –:

”Sellainen, kuin ihminen nyt on, Jumala oli.
Sellaiseksi, kuin Jumala nyt on, ihminen voi tulla.” 1

Lorenzo Snow tunsi saaneensa ”pyhää ilmoitusta”, jota hänen tuli 
varjella huolella, joten hän ei opettanut tätä oppia julkisesti ennen 
kuin sai tietää, että profeetta Joseph Smith oli opettanut sitä.2 Saa-
tuaan tietää opin olevan julkista tietoa hän todisti siitä usein.

Sen lisäksi että hän otti tämän totuuden monien saarnojensa 
aiheeksi, hän omaksui sen elämänsä johtoajatukseksi. Hänen poi-
kansa LeRoi on sanonut: ”Tämä ilmoitettu totuus vaikutti Lorenzo 
Snow’hun kenties enemmän kuin mikään muu. Se painui niin 
syvälle hänen sieluunsa, että siitä tuli hänen elämänsä innoitus ja 
se antoi hänelle laajan näkemyksen hänen omasta suurenmoisesta 
tulevaisuudestaan sekä kirkon valtavasta tehtävästä ja työstä.” 3 Se oli 
hänen ”jatkuvana valonaan ja oppaanaan” ja ”kirkkaana, valaisevana 
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tähtenä koko ajan hänen edessään – hänen sydämessään, hänen 
sielussaan ja kaikkialla hänessä”.4

Tässä luvussa presidentti Snow opettaa oppia, jonka mukaan 
meistä voi tulla taivaallisen Isämme kaltaisia. Luvussa 6 hän antaa 
käytännön neuvoja siitä, kuinka voimme soveltaa tätä oppia 
elämäämme.

Lorenzo Snow’n opetuksia

Koska meissä on jumalallisuutta, me voimme 
tulla taivaallisen Isämme kaltaisiksi.

Me synnyimme Isämme Jumalan kuvaksi. Hän loi meidät kaltai-
sikseen. Hengellinen koostumuksemme on luonteeltaan jumalal-
linen. Hengellisessä syntymässämme Isämme antoi meille kykyjä, 
voimia ja taitoja, joita Hänellä itsellään on, aivan kuten äitinsä hel-
massa olevalla lapsella on vanhempiensa kykyjä, voimia ja alttiuksia 
vaikkakin kehittymättömässä tilassa.5

Uskon, että me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä ja että Hän on 
antanut meille kyvyn rajattomaan viisauteen ja tietoon, koska Hän 
on antanut meille osan itsestään. Meille kerrotaan, että meidät luo-
tiin Hänen omaksi kuvakseen, ja huomaamme, että ihmisen sielu 
on luonteeltaan kuolematon. Tämän tomumajan [fyysisen ruumiin] 
sisällä on hengellinen organismi, ja tuo hengellinen organismi on 
jumalallinen. Vaikka se kenties onkin kypsymättömässä tilassa, niin 
sillä on kyky kehittyä ja edistyä aivan kuten lapsi, joka saa ravintoa 
äidiltään. Vaikka lapsi on kenties hyvin tietämätön, niin erilaisista 
lapsuuden koettelemuksista selviytymällä sillä on mahdollisuuksia 
kypsyä aikuisuuteen ja kyetä kohoamaan sellaiseen etevyyteen, joka 
on aivan ihmeellistä verrattuna sen lapsuusajan tietämättömyyteen.6

Meissä on jumalallisuutta, meissä on kuolemattomuutta, hen-
kemme on kuolematon. Sitä ei voi hävittää, sitä ei voi tuhota. Me 
elämme kaikesta iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen.7

On suurenmoinen ilo puhua niistä suurista asioista, joita Jumala 
haluaa suoda pojilleen ja tyttärilleen ja jotka me tulemme saamaan, 
jos olemme uskollisia. – – Taipaleemme tällä korotuksen polulla 
tuo meidät Herramme Jeesuksen Kristuksen täyteyteen, seisomaan 
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Isämme eteen, saamaan Hänen täyteydestään, saamaan ilon jälke-
läistemme lisääntymisestä maailmoissa ilman loppua, nauttimaan 
niistä miellyttävistä ihmissuhteista, joita meillä on ollut tässä elä-
mässä, saamaan poikamme ja tyttäremme, aviomiehemme ja vai-
momme ympäröidyiksi kaikella sillä onnella, jota taivas voi suoda, ja 
ruumiimme kirkastetuiksi siten kuin Vapahtajalla, vapaaksi taudeista 
ja kaikista elämän epäkohdista ja vapaaksi pettymyksistä ja huolista 
ja epämiellyttävistä uhrauksista, joita teemme täällä.8

Taivaallinen Isämme on saanut korotuksen ja kirkkauden edis-
tymällä jatkuvasti, ja Hän osoittaa meidät samalle polulle, ja koska 
Hän on pukeutunut voimaan, valtuuteen ja kirkkauteen, Hän sanoo: 
”Kulkekaa ylöspäin ja tulkaa saamaan sama kirkkaus ja onni, jotka 
minulla on.” 9

Hänen silmissään Jumalan kansa on kallisarvoinen. Hänen rak-
kautensa heitä kohtaan kestää aina, ja Hänen väkevyydessään ja 
voimassaan ja rakkaudessaan he tulevat menestymään ja selviyty-
mään voittajina. He ovat Hänen lapsiaan, luotu Hänen kuvakseen, 

Kun me tutkimme pyhiä kirjoituksia, me saamme 
tietää jumalallisesta luonteestamme.
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ja olemalla kuuliaisia Hänen laeilleen heidän on määrä tulla Hänen 
kaltaisikseen. – –

Tämä on Jumalan poikien korkea päämäärä – niiden, jotka voit-
tavat, jotka ovat kuuliaisia Hänen käskyilleen, jotka pitävät itsensä 
puhtaina kuten Hän on puhdas. Heidän on määrä tulla Hänen kal-
taisikseen. He tulevat näkemään Hänet sellaisena kuin Hän on. He 
tulevat katsomaan Hänen kasvojaan ja hallitsemaan Hänen kanssaan 
Hänen kirkkaudessaan tullen joka suhteessa sellaisiksi kuin Hän.10 
(Katso ehdotus 1 sivulla 93.)

Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan 
jumalallisista mahdollisuuksistamme.

Herra on asettanut eteemme mitä hienoimpia kannustimia. 
Ilmoituksissa, jotka Jumala on antanut, meille kerrotaan, mihin voi 
yltää ihminen, joka kulkee tätä tiedon polkua ja jota ohjaa Jumalan 
Henki. En ollut ollut tässä kirkossa [kovinkaan kauan], kun minulle 
näytettiin selkeästi, mihin ihminen voi yltää olemalla alati kuuliainen 
Jumalan Pojan evankeliumille. Tuo tieto on ollut kuin tähti jatku-
vasti edessäni ja saanut minut pyrkimään huolellisesti tekemään sitä, 
mikä on oikein ja Jumalalle otollista. – – Näyttää siltä, että kaiken 
sen opetuksen jälkeenkin, jota olemme saaneet selestisiä maailmoja 
koskevissa asioissa, on joitakuita myöhempien aikojen pyhiä, jotka 
ovat niin tyytyväisiä pelkkään tietoon siitä, että työ on totta, että 
kun alkaa puhua heidän kanssaan suuresta tulevaisuudestamme, he 
näyttävät yllättyvän ja ajattelevat, ettei sillä ole mitään erityistä teke-
mistä heidän kanssaan. Johannes Ilmestyksensaaja sanoo ensimmäi-
sen kirjeensä kolmannessa luvussa:

”Nyt me olemme Jumalan lapsia” [1. Joh. 3:2].

– – Ja hän jatkaa:

”Mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tie-
dämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä 
me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.

Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puh-
taana, niin kuin hän on puhdas.” [1. Joh. 3:2–3.]
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– – Jumalan Henki on ilmaissut meille, että tämänkaltaisissa 
ilmauksissa on vakaita ja juhlavia totuuksia. Puhuessaan filippiläi-
sille Paavali ehdotti, että he vaalisivat tavoitetta, joka on melkoisen 
outo nykyajan ihmisille, vaikkakaan ei myöhempien aikojen pyhille 
– etenkään niille, jotka eivät tyydy olemaan pelkkiä lapsia siinä, 
mikä on Jumalasta. Hän sanoo:

”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.

Hänellä oli Jumalan muoto, eikä hän pitänyt rikoksena olla Juma-
lan vertainen.” [Ks. Fil. 2:5–6, englanninkielinen kuningas Jaakon 
raamatunkäännös.]

– – Näin Paavali opetti, ja hän ymmärsi, mistä hän puhui. Hänet 
temmattiin kolmanteen taivaaseen, ja hän kertoo meille kuulleensa 
asioita, joita ihminen ei saa lausua [ks. 2. Kor. 12:1–7]. – – Olisiko 
meiltä väärin pyytää, että ihmiset täällä vaalisivat tämänkaltaista 
tavoitetta? Raamatussa on lukuisia kohtia, etenkin Uudessa tes-
tamentissa, jotka tuntuvat oudoilta ihmisistä, joilla ei ole Herran 
Henkeä.

”Joka voittaa, on perivä kaiken” [Ilm. 21:7, englanninkielinen 
kuningas Jaakon raamatunkäännös].

Mikä tuollainen ilmaus on? Kuka uskoo sen? Jos isä sanoisi pojal-
leen: ”Poikani, ole uskollinen ja noudata neuvojani, niin kun tulet 
tiettyyn ikään, perit kaiken, mitä omistan”, se merkitsisi jotakin, 
eikö vain? Jos isän sanat olisivat totta, pojalla olisi jotakin kannusta-
massa häntä olemaan uskollinen. Halusiko Jeesus pettää meitä, kun 
Hän käytti tuota ilmausta? Vakuutan teille, ettei noissa sanoissa ole 
petosta. Jeesus tarkoitti täsmälleen sitä, mitä sanoi. Hän sanoi myös:

”Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, 
niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen 
valtaistuimelleen” [Ilm. 3:21].

Se on hieno kohta. Onko siinä hiventäkään totuutta? Se on kaikki 
totta. Sen sanoi Herra Kaikkivaltias. Apostoli Paavali sanoo meille 
pyhissä kirjoituksissa:

”Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme 
puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, 
joka ei ole ihmiskätten työtä” [2. Kor. 5:1].
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Minä uskon sen. Ja kun hän sanoo, että Jeesus ”muuttaa meidän 
ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltai-
seksi” [Fil. 3:21], minä uskon senkin. Uskovatko myöhempien aiko-
jen pyhät nämä asiat, joista puhun? Tietenkin teidän täytyy uskoa 
ne. Hän jatkaa:

”Sillä se, joka ottaa vastaan minun palvelijani, ottaa vastaan 
minut;

ja se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan minun Isäni;

ja se, joka ottaa vastaan minun Isäni, ottaa vastaan minun Isäni 
valtakunnan; sen tähden kaikki, mitä minun Isälläni on, annetaan 
hänelle” [OL 84:36–38].

Voiko kukaan keksiä mitään enempää, mitä voitaisiin antaa? – – 
Paavali ymmärsi nämä asiat oikein hyvin, sillä hän sanoi rientävänsä 

Kirjeissään apostoli Paavali todisti mahdollisuudestamme tulla 
taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi.
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kohti päämäärää, johon Jumala on hänet taivaallisella kutsumi-
sella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa [ks. Fil. 3:14, vuoden 1938 
suomennos].

Näissä huomioissa, joita olen esittänyt, voimme havaita jotakin 
siitä, minkä luonteinen on tämä taivaallinen kutsuminen Kristuk-
sessa Jeesuksessa. – –

En tiedä, kuinka moni täällä on saanut sydämeensä todellisen 
tiedon näistä asioista. Jos olette, kerron teille, mitkä sen vaikutukset 
tulevat olemaan. Kuten Johannes sanoi:

”Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puh-
taana, niin kuin hän on puhdas” [1. Joh. 3:3].

– – Jumala on tuonut esiin, mihin tämä kirkkauteen ja koro-
tukseen vievä matka johtaa, ja lupaukset ovat varmat. Herra tiesi 
täsmälleen, mitä Hän voisi tehdä. Hän tiesi, millaisia materiaaleja 
Hänellä oli käytössään, ja Hän tiesi juuri sen, mitä Hän sanoi. Jos me 
huolehdimme Hänen meille antamastaan osuudesta ja säilytämme 
toisen asemamme, voimme olla varmoja siitä, että nämä lupauk-
set täyttyvät jokaista yksityiskohtaa myöten ja suuremmassa määrin 
kuin te ja minä voimme edes käsittää.11 (Katso ehdotus 2 sivulla 93.)

Kun muistamme siunaukset, jotka Herra 
on valmistanut meitä varten, koemme iloa 

elämän huolten ja vaivojen keskellä.

Ääneni kuuluvilla ei ole ainuttakaan myöhempien aikojen pyhää, 
jolla ei olisi tätä mahdollisuutta tulla esiin ensimmäisen ylösnouse-
muksen aamuna ja olla kirkastettuna, korotettuna Jumalan edessä 
saaden etuoikeuden puhua Isämme kanssa kuten me puhumme 
maallisen isämme kanssa.12

Ihmisille ei voitaisi esittää loistavampia mahdollisuuksia kuin 
mitä pyhille on esitetty. Yksikään kuolevainen ei voisi toivoa mitään 
suurempaa tai mitään, mikä osoittautuisi lopulta tyydyttävämmäksi. 
Kaikki, mikä liittyy täydelliseen rauhaan, onneen, kirkkauteen ja 
korotukseen, on myöhempien aikojen pyhien ulottuvilla. Meidän 
pitäisi nauttia tästä ajatuksesta ja pitää se aina mielessämme. Emme 
saisi antaa mahdollisuuksiemme vähääkään hämärtyä tekemällä sel-
laista, mikä ei ole hyväksyttävää Herran edessä.13
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Tulevaan elämään kohdistuvat toiveeni ovat äärimmäisen hienoja 
ja loistavia, ja yritän pitää nämä mahdollisuudet kirkkaina jatku-
vasti, ja se on jokaisen myöhempien aikojen pyhän etuoikeus ja 
velvollisuus.14

Kaikki meistä eivät täysin käsitä niitä siunauksia ja etuoikeuk-
sia, jotka ovat meille tarjolla evankeliumissa. Emme täysin käsitä 
emmekä näe niitä asioita, jotka odottavat meitä iankaikkisissa maail-
moissa, emmekä edes asioita, jotka odottavat meitä tässä elämässä ja 
joiden tarkoituksena on edistää rauhaamme ja onneamme ja vastata 
sydämemme toiveisiin. – –

Usein monien huoltemme keskellä meistä tulee unohtavai-
sia eivätkä nämä asiat ole mielessämme. Silloin emme ymmärrä, 
että evankeliumin tarkoituksena ja aikomuksena on suoda meille 
niitä asioita, jotka tuovat kirkkautta, kunniaa ja korotuksen, jotka 
tuovat onnea, rauhaa ja kirkkautta. Meillä on taipumus unohtaa 
nämä asiat elämän huolten ja murheiden keskellä, emmekä täysin 
ymmärrä, että etuoikeutemme on tavoitella sitä evankeliumia, jolla 
me voimme saada rauhan sisimpäämme jatkuvasti, ja että Herra on 
antanut sen ulottuvillemme. – –

Missä on aihetta murehtimiseen? Missä pyhillä on syytä surkei-
siin ilmeisiin? Missä on aihetta itkemiseen tai tyytymättömyyteen? 
Ei missään, vaan eteemme on asetettu elämä tai kuolema. Saamme 
osaksemme valtaistuimia ja valtoja, jos pysymme uskollisina, mutta 
murhetta ja karkotuksen, jos hylkäämme evankeliumin.

Mitä voimme toivoa enemmän kuin mitä uskontomme pitää sisäl-
lään? Jos seisomme lujina kalliolla ja seuraamme Henkeä, joka on 
annettu rintaamme, me toimimme oikein velvollisuuksissamme, me 
toimimme oikein johtajiamme kohtaan, me toimimme oikein niin 
valossa kuin pimeässä.

Missä on se ihminen, joka työntää sivuun ja heittää pois ne mah-
dollisuudet, jotka sisältyvät vastaanottamaamme evankeliumiin? 
Siinä on tyydytystä, siinä on iloa, siinä on vakautta, siinä on jotakin, 
jolla lepuuttaa jalkojamme. Siinä on varma perustus, jolle rakentaa 
ja jonka pohjalta voimme tehdä sen, mitä meiltä vaaditaan.15

Älkäämme salliko mahdollisuuksiemme koskaan hämärtyä. 
Jos annamme niiden olla tuoreina edessämme päivin ja öin, niin 
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vakuutan teille, että niin tehdessämme edistymisemme päivästä toi-
seen ja vuodesta toiseen tulee olemaan ihmeellistä.16

Pyrimme kaikki selestiseen kirkkauteen, ja edessämme olevien 
mahdollisuuksien suurenmoisuutta on mahdotonta ilmaista ihmis-
kielellä. Jos olette edelleen uskollisia työssä, jossa olette mukana, 
tulette saamaan tämän kirkkauden ja riemuitsemaan ikuisesti 
Jumalan ja Karitsan edessä. Se on ponnistelemisen arvoista, se 
on uhraamisen arvoista, ja siunattu on se mies tai nainen, joka on 
uskollinen siihen asti kunnes sen saavuttaa.17 (Katso ehdotus 3 alla.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Presidentti Lorenzo Snow opetti toistuvasti, että me olemme 
Jumalan lapsia (ks. s. 86–88). Kuinka tämä totuus voi vaikut-
taa siihen, mitä ajattelemme itsestämme ja muista? Kuinka me 
voimme auttaa lapsia ja nuoria muistamaan, että he ovat Juma-
lan poikia ja tyttäriä?

 2. Mitä ajattelet pyhien kirjoitusten kohdista, joita presidentti 
Snow lainasi kertoessaan jumalallisista mahdollisuuksistamme? 
(Ks. s. 88–91.)

 3. Lue osio, joka alkaa sivulta 91. Kuinka ”elämän huolet ja vai-
vat” voivat saada meidät unohtamaan evankeliumin iankaikki-
set siunaukset? Mitä me voimme tehdä pitääksemme mahdolli-
suutemme ”tuoreina” ja ”aina mielessämme”? Millä tavoin pää-
määrämme muistaminen voi vaikuttaa siihen, kuinka elämme?

 4. Kun olet tutkinut tätä lukua, mitä olet oppinut taivaallisesta 
Isästäsi? Mitä olet oppinut päämäärästäsi Jumalan tyttärenä tai 
poikana?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Room. 8:16–17; 1. Kor. 
2:9–10; Alma 5:15–16; Moroni 7:48; OL 58:3–4; 78:17–22; 132:19–24

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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Täydelliseksi Herran edessä – 
”päivä päivältä vähän parempia”

”Älkää odottako tulevanne oitis täydellisiksi. 
Jos sellaista odotatte, tulette pettymään. Olkaa 

tänään parempia kuin olitte eilen, ja olkaa 
huomenna parempia kuin olette tänään.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Presidentti Lorenzo Snow osallistui kerran pappeuskokoukseen, 
jossa kunkin vanhinten koorumin edustaja nousi kertomaan työstä, 
jota hänen kooruminsa oli tehnyt. Kun presidentti Snow kuunteli 
näitä nuoria miehiä, hän muisti, millainen hän itse oli ollut monia 
vuosia aiemmin. Noustessaan puhumaan hän sanoi:

”Haluan sanoa, jos mahdollista, jotakin sellaista, mitä ette kos-
kaan unohda, ja luulen, että kenties voin tehdäkin niin.

Huomaan nyt – kuten huomaan miltei aina kun nuoret vanhim-
mat ovat yhdessä ja itse asiassa kun keski-ikäiset vanhimmat ovat 
yhdessä – eräänlaista vastahakoisuutta puhua yleisön edessä. Huo-
maan sitä täällä tänä aamuna nuorissa miehissä, jotka ovat nousseet 
ilmaisemaan itseään ja kertomaan siitä työstä, jota he tekevät.

Siksi ei kenties olisi väärin, jos kertoisin teille vähän omasta koke-
muksestani, kun aloin puhua julkisuudessa – jo ennen kuin olin 
vanhin. Muistan ensimmäisen kerran, kun minua pyydettiin lau-
sumaan todistukseni. – – Se oli asia, jota pelkäsin hyvin paljon, ja 
silti samaan aikaan minusta tuntui, että velvollisuuteni oli nousta, 
mutta minä odotin ja odotin. Yksi lausui todistuksensa, toinen esitti 
todistuksensa, sitten taas yksi, ja kun lähes kaikki olivat todistaneet, 
minä yhä pelkäsin nousta ylös. En ollut koskaan puhunut yleisön 
edessä. – – [Lopulta] tulin siihen tulokseen, että minun oli korkea 
aika nousta ylös. Minä tein niin. Kuinka pitkään arvelette minun 
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Vapahtaja sanoi vuorisaarnassa: ”olkaa siis täydellisiä, niin 
kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen” (matt. 5:48).
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puhuneen? Uskoisin, että puolisen minuuttia – siihen ei mitenkään 
voinut mennä minuuttia kauemmin. Se oli ensimmäinen yritykseni, 
ja toinen oli luullakseni suunnilleen samanlainen. Olin ujo – – mutta 
tein päätöksen, vakaasti ja lujasti, että aina kun minua pyydetään 
hoitamaan tämänkaltainen tai jokin muu velvollisuus, minä tekisin 
sen, olisipa tulos millainen tahansa. Tämä on osaltaan luonut pohjaa 
menestykselleni vanhimpana Israelissa.”

Presidentti Snow kertoi nuorille miehille, että pian tämän koke-
muksen jälkeen hän järjesti ensimmäisen kokouksensa kokoai-
kaisena lähetyssaarnaajana. ”En ole koskaan elämässäni pelännyt 
mitään niin paljon kuin silloin sitä kokousta”, hän muisteli. ”Rukoilin 
koko päivän, vetäydyin yksinäisyyteen ja käännyin Herran puoleen. 
En ollut koskaan aiemmin noita todistuskokouksia lukuun ottamatta 
puhunut [julkisesti]. Pelkäsin sitä. En usko, että kukaan on koskaan 
pelännyt sellaista asiaintilaa enemmän kuin minä silloin. Kokous 
alkoi, ja huone oli täyttynyt melkoisen hyvin. – – Aloin puhua, 
ja arvelen käyttäneeni noin kolme neljännestuntia.” 1 Erään toisen 
kerran kertoessaan samasta kokouksesta hän kirjoitti: ”Kun seisoin 
sen yleisön edessä, vaikka en tiennyt sanaakaan siitä, mitä sanoisin, 
niin heti kun aukaisin suuni puhuakseni, Pyhä Henki lepäsi voi-
mallisena ylläni täyttäen mieleni valolla ja tuoden ideoita ja sopivat 
sanat, joilla ilmaista ne. Ihmiset olivat hämmästyksissään ja pyysivät 
uutta kokousta.” 2

Presidentti Snow kertoi, minkä opetuksen hän halusi nuorten 
miesten omaksuvan hänen kokemuksestaan: ”Nuoret ystäväni, teille 
on tarjolla tilaisuus tulla suuriksi – juuri niin suuriksi kuin haluatte 
tulla. Aloittaessanne elämäänne saatatte kiinnittää sydämenne asioi-
hin, jotka ovat hyvin vaikeita saavuttaa mutta jotka ovat kenties 
ulottuvillanne. Ensimmäiset pyrkimyksenne saavuttaa haluamanne 
saattavat ehkä epäonnistua, eivätkä jatkuvat ponnistelunne ken-
ties osoittaudu sanottavammaksi menestykseksi. Mutta siinä määrin 
kuin pyrkimyksenne ovat olleet vilpittömiä, ja siinä määrin kuin 
toiveenne ovat perustuneet vanhurskauteen, saamanne kokemus 
tavoitellessanne sydämenne haluja on varmasti teille hyödyksi, ja 
virheennekin, jos niitä teette, kääntyvät eduksenne.” 3

Tämä oli presidentti Snow’lle mieluisa aihe. Hän muistutti pyhiä 
usein Herran käskystä olla täydellisiä ja vakuutti heille, että oman 
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uutteruutensa ja Herran avun turvin he voisivat noudattaa tuota käs-
kyä. Hän opetti: ”Meidän pitäisi tuntea sydämessämme, että Jumala 
on Isämme ja että vaikka teemmekin virheitä ja olemme heikkoja, 
niin jos me elämme niin täydellisesti kuin osaamme, kaikki tulee 
olemaan kohdallamme hyvin.” 4

Lorenzo Snow’n opetuksia

Uutteruuden, kärsivällisyyden ja jumalallisen avun turvin 
me voimme noudattaa Herran käskyä olla täydellisiä.

”Kun Abram oli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ikäinen, 
Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: ’Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. 
Vaella minun edessäni ja ole täydellinen.” [1. Moos. 17:1, englan-
ninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös.]

Tässä yhteydessä lainaan Vapahtajan sanoja Hänen vuorisaar-
nastaan siten kuin ne sisältyvät Matteuksen evankeliumin 5. luvun 
viimeiseen jakeeseen.

”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on 
täydellinen” [Matt. 5:48]. – –

Opimme, että Herra ilmestyi Abrahamille ja antoi hänelle hyvin 
suuria lupauksia ja että ennen kuin Abraham oli valmis ottamaan ne 
vastaan, hänelle esitettiin eräs tietty vaatimus: että hänen [Abraha-
min] pitäisi tulla täydelliseksi Herran edessä. Ja Vapahtaja esitti tuon 
saman vaatimuksen opetuslapsilleen, että heistä pitäisi tulla täydel-
lisiä, kuten Hän ja Hänen Isänsä taivaassa ovat täydellisiä. Uskon 
tämän olevan aihe, joka huolestuttaa myöhempien aikojen pyhiä, ja 
haluan tarjota muutamia ajatuksia ehdotuksena niiden mietittäväksi, 
joita se huolestuttaa.

Herra aikoo suoda myöhempien aikojen pyhille korkeimmat 
siunaukset, mutta Abrahamin tavoin meidän on valmistauduttava 
niihin, ja tätä varten olemme saaneet noudatettavaksemme saman 
lain, jonka Herra antoi hänelle. Myös meitä vaaditaan saavuttamaan 
täydellisyyden tila Herran edessä, eikä Herra ole tässä tapauksessa, 
niin kuin ei missään muussakaan, esittänyt vaatimusta, jota ei voi 
noudattaa, vaan on sitä vastoin antanut myöhempien aikojen pyhien 
käyttöön keinot, joilla he voivat elää Hänen pyhän järjestyksensä 
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mukaan. Kun Herra vaati tätä Abrahamilta, Hän antoi Abrahamille 
keinot, joilla Abraham voisi kelvollisena noudattaa tuota lakia ja 
täyttää täysin tuon vaatimuksen. Hänellä oli etuoikeus saada Pyhä 
Henki, sillä kuten meille kerrotaan, Abrahamille saarnattiin evan-
keliumia, ja sen evankeliumin myötä hän pystyi saamaan sitä juma-
lallista apua, jonka turvin hän kykeni ymmärtämään sitä, mikä on 
Jumalasta – ilman sitä kukaan ihminen ei siihen pystyisi, ilman sitä 
kukaan ihminen ei kykenisi saavuttamaan täydellisyyden tilaa Her-
ran edessä.

Sama koskee myöhempien aikojen pyhiä. He eivät voisi yltää 
siihen moraaliseen ja hengelliseen mittaan ilman yliluonnollista [tai-
vaallista] apua. Emme myöskään odota, että myöhempien aikojen 
pyhät oitis noudattavat tai pystyvät noudattamaan tätä lakia kaikissa 
olosuhteissa. Se vaatii aikaa – tämän käskyn noudattaminen vaatii 
paljon kärsivällisyyttä sekä mielen ja sydämen kuria. Ja vaikka saa-
tamme alkuun epäonnistua yrityksissämme, niin sen ei pitäisi saada 
myöhempien aikojen pyhiä luopumaan pyrkimyksistä noudattaa 

herra antoi abrahamille käskyn: ”Vaella minun edessäni ja ole täydellinen” 
(1. moos. 17:1, englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös).



l u K u  6

100

päättäväisesti tätä suurta vaatimusta. Vaikka Abrahamilla ehkä olikin 
uskoa vaeltaa Herran edessä tämän jumalallisen lain mukaan, niin 
silti oli tilanteita, joissa hänen uskoaan koeteltiin ankarasti, mutta 
hän ei kuitenkaan lannistunut, koska hän noudatti päättäväisesti 
Jumalan tahtoa.

Ajattelemme kenties, ettemme voi elää täydellisyyden lain 
mukaan, että täydelliseksi tuleminen on meille liian vaikeaa. Se 
voi osaltaan olla totta, mutta tosiasia silti on, että se on Kaikkival-
tiaan meille antama käsky emmekä voi olla piittaamatta siitä. Kun 
koemme vaikeita hetkiä, silloin meidän on aika hyödyntää tuota 
suurta etuoikeutta pyytää Herralta voimaa ja ymmärrystä, älyä ja 
armoa, joilla voimme voittaa lihan heikkouden, jota vastaan meidän 
pitää jatkuvasti käydä sotaa.5 (Katso ehdotukset 1 ja 2 sivulla 107.)

Kun me toimimme jonkin Herralta saadun vaatimuksen 
mukaan, me olemme siinä suhteessa täydellisiä.

Abrahamia pyydettiin jättämään sukulaisensa ja kotimaansa [ks. 
Abr. 2:1–6]. Ellei hän olisi noudattanut tätä vaatimusta, hän ei olisi 
saanut Herran hyväksyntää. Mutta hän noudatti tätä vaatimusta, ja 
kun hän lähti kodistaan, hän epäilemättä eli kuuliaisena tälle täydel-
lisyyden jumalalliselle laille. Ellei hän olisi tehnyt niin, hän ei olisi 
todellakaan noudattanut Kaikkivaltiaan vaatimuksia. Ja lähtiessään 
isänsä talosta ja alistuessaan tähän koettelemukseen hän teki sen, 
minkä hänen omatuntonsa ja Jumalan Henki osoittivat perustelluksi, 
eikä kukaan olisi voinut toimia paremmin, sikäli kuin hän ei tehnyt 
mitään väärää tätä työtä suorittaessaan.

Kun myöhempien aikojen pyhät kaukaisissa kansakunnissa ovat 
ottaneet vastaan evankeliumin ja kun Kaikkivaltiaan ääni on käske-
nyt heitä jättämään isiensä maat, jättämään sukulaisensa kuten Abra-
ham, niin siinä määrin kuin he ovat noudattaneet tätä vaatimusta, 
siinä määrin he myös ovat olleet kuuliaisia tälle laille ja ovat olleet 
niin täydellisiä kuin ihmiset voivat olla niissä olosuhteissa ja siinä 
elinpiirissä, missä he toimivat. Ja vaikka he eivät ole olleet täydel-
lisiä tiedossa tai voimassa jne., niin he ovat olleet sitä tunteissaan, 
nuhteettomuudessaan, motiiveissaan ja päättäväisyydessään. Ja kun 
he ovat ylittäneet suurta valtamerta, niin jos he eivät ole nurisseet 
eivätkä valittaneet vaan ovat noudattaneet saamiaan neuvoja ja joka 
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tavalla käyttäytyneet soveliaasti, niin he ovat olleet niin täydellisiä 
kuin Jumala on vaatinut heitä olemaan.

Herran tarkoituksena on tuoda meidät selestiseen valtakuntaan. 
Suoraa ilmoitusta antamalla Hän on tehnyt tiettäväksi, että me 
olemme Hänen jälkeläisiään, iankaikkisissa maailmoissa alkumme 
saaneita, ja että me olemme tulleet tänne maailmaan sitä erityistä 
tarkoitusta varten, että valmistaudumme saamaan Isämme kirk-
kauden täyteyden, kun palaamme Hänen luokseen. Siksi meidän 
on tavoiteltava kykyä pitää tämä laki, jotta pyhittäisimme motii-
vimme, halumme, tunteemme ja kiintymyksemme, niin että ne 
olisivat puhtaat ja pyhät ja että tahtomme kaikessa alistuisi Juma-
lan tahtoon eikä meillä olisi muuta tahtoa kuin tehdä Isämme 
tahto. Sellainen ihminen on elinpiirissään täydellinen ja ansaitsee 
Jumalan siunaukset kaikessa, mitä hän tekeekin ja minne tahansa 
hän meneekin.

Me olemme kuitenkin alttiita mielettömyydelle, lihan heikkou-
delle, ja olemme enemmän tai vähemmän tietämättömiä ja siksi 
taipuvaisia tekemään virheitä. Niin, mutta se ei ole mikään syy 
sille, että tuntisimme haluttomuutta noudattaa tätä Jumalan käskyä 
etenkin ymmärtäessämme, että Hän on antanut ulottuvillemme kei-
not suoriutua tästä työstä. Tätä ymmärrykseni mukaan tarkoittaa 
sana täydellisyys siten kuin Vapahtajamme ja Herra ilmaisi asian 
Abrahamille.

Ihminen voi olla täydellinen joissakin asioissa, toisissa taas ei. 
Ihminen, joka noudattaa viisauden sanaa uskollisesti, on täydellinen 
sen lain suhteen. Kun me teimme parannuksen synneistämme ja 
meidät kastettiin niiden anteeksisaamiseksi, me olimme täydellisiä 
siinä asiassa.6 (Katso ehdotus 3 sivulla 107.)

Sen sijaan että epäonnistuessamme lannistuisimme, 
me voimme tehdä parannuksen ja pyytää 

Jumalalta voimaa toimia paremmin.

Apostoli Johannes sanoo meille, että ”me olemme Jumalan lapsia, 
mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, 
että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme 
nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee 
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toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas.” 
[1. Joh. 3:2–3.] Myöhempien aikojen pyhät odottavat saavuttavansa 
tämän täydellisyyden tilan. Me odotamme tulevamme Isämme ja 
Jumalamme kaltaisiksi, sopiviksi ja kelvollisiksi lapsiksi elämään 
Hänen luonaan. Me odotamme, että kun Jumalan Poika ilmestyy, 
me saamme ruumiimme uudistettuna ja kirkastettuna ja tämä vihe-
liäinen ruumis muutetaan ja siitä tulee Hänen kirkastetun ruumiinsa 
kaltainen [ks. Fil. 3:21].

Tällaisia ovat meidän odotuksemme. Esittäkööt kaikki läsnäoli-
jat itselleen tämän kysymyksen: Onko odotuksillemme riittävästi 
pohjaa? Toisin sanoen pyrimmekö me olemaan puhtaita? Kuinka 
myöhempien aikojen pyhä voi tuntea olevansa vanhurskautettu, 
ellei hän pyri olemaan puhdas niin kuin Jumala on puhdas, ellei 
hän pyri pitämään omantuntonsa rikkeettömänä Jumalan ja ihmisten 
edessä elämänsä jokaisena päivänä? Epäilemättä monet meistä vael-
tavatkin päivästä toiseen ja viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen 
Jumalan edessä tuntien, ettemme ole tuomion alaisia, käyttäytyen 
asianmukaisesti ja tavoitellen vilpittömästi ja kaikessa sävyisyydessä 
Jumalan Henkeä ohjaamaan päivittäistä kulkuamme. Elämässämme 
saattaa silti olla jokin tietty hetki tai hetkiä, jolloin meitä koetellaan 
ankarasti ja me kenties lankeamme. Silloinkin kun niin käy, se ei ole 
mikään syy olla yrittämättä uudelleen ja tehdä se entistä suurem-
malla tarmolla ja päättäväisyydellä saavuttaa tavoitteemme.7

Herra haluaa osoittaa armollisuutta lapsiaan kohtaan maan päällä, 
mutta kun he tekevät jonkin rikkomuksen tai epäonnistuvat missä 
tahansa velvollisuudessa, Hän vaatii heiltä todellista parannusta. 
Hän odottaa heiltä kuuliaisuutta ja sitä, että he pyrkivät hylkäämään 
kaiken synnin, pitämään itsensä puhtaina ja tulemaan todella Hänen 
kansakseen, Hänen pyhikseen, jotta he olisivat valmiita tulemaan 
Hänen eteensä tullakseen Hänen kaltaisikseen kaikessa ja hallitak-
seen Hänen kanssaan Hänen kirkkaudessaan. Tämän toteutumiseksi 
heidän on vaellettava kaitaa ja kapeaa polkua, tehtävä elämänsä 
kirkkaammaksi ja paremmaksi, täytyttävä uskolla ja rakkaudella, 
joka on Kristuksen puhdasta rakkautta, ja täytettävä uskollisesti 
jokainen velvollisuus evankeliumissa.8

Jos voisimme lukea Abrahamin tai muiden suurten ja pyhien 
miesten yksityiskohtaisen elämäkerran, saisimme epäilemättä 



l u K u  6

103

selville, ettei heidän vanhurskauteen johtavia pyrkimyksiään kruu-
nannut aina menestys. Siksi meidän ei pitäisi lannistua, jos me 
jonakin heikkona hetkenä satumme lankeamaan, vaan päinvastoin 
tehdä heti parannus erheestä tai vääryydestä, johon olemme kenties 
syyllistyneet, ja mahdollisimman pitkälle korjata se ja pyytää sitten 
Jumalalta uutta voimaa toimia vastaisuudessa paremmin.

Lähtiessään isänsä talosta Abraham pystyi vaeltamaan täydellisesti 
Jumalan edessä päivästä toiseen, ja menettelytapa, jota hän ehdotti, 
kun hänen karjapaimenensa riitelivät hänen veljenpoikansa Lootin 
karjapaimenten kanssa [ks. 1. Moos. 13:1–9], osoitti, että hänellä oli 
erinomainen ja hyvin kurinalainen mieli. Abrahamin elämässä koitti 
kuitenkin hetki, jonka on täytynyt olla hyvin koetteleva – itse asiassa 
mitään vakavampaa voi tuskin kuvitella – kun Herra pyysi häntä 
uhraamaan uhrina rakkaan ja ainoan poikansa, jonka kautta hän 
nimenomaan odotti Herran hänelle antamien lupausten täyttyvän. 
Ilmentämällä oikeanlaista luonteenlaatua hän kykeni kuitenkin sel-
viytymään tästä koettelemuksesta ja osoittamaan Jumalalle uskonsa 
ja nuhteettomuutensa [ks. 1. Moos. 22:1–14]. Voidaan tuskin olet-
taa, että Abraham peri sellaisen mielentilan epäjumalia palvovilta 

meidän tulee päivä päivältä pyrkiä parantamaan 
suhteitamme perheenjäseniin.
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vanhemmiltaan, mutta on johdonmukaista uskoa, että Jumalan siu-
nauksen alaisena hän kykeni saavuttamaan sen käytyään samankal-
taista sotaa lihan kanssa kuin me ja epäilemättä tultuaan toisinaan 
voitetuksi ja sitten voitettuaan, kunnes hän kykeni kestämään niin 
ankaran koetuksen.

”Olkoon teilläkin sellainen mieli”, sanoo apostoli Paavali, ”joka 
Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, eikä hän 
pitänyt rikoksena olla Jumalan vertainen.” [Ks. Fil. 2:5–6, englan-
ninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös.] Jokainen ihminen, 
jolla on tämä tavoite edessään, pyrkii pitämään itsensä puhtaana 
kuten Jumala on puhdas ja pyrkii vaeltamaan täydellisenä Hänen 
edessään. Meillä on pienet mielettömyytemme ja heikkoutemme. 
Meidän tulee pyrkiä voittamaan ne mahdollisimman pian, ja mei-
dän tulee juurruttaa tämä tunne lastemme sydämeen, jotta heissä jo 
hyvin nuorena kehittyisi Jumalan pelko ja jotta he oppisivat käyt-
täytymään oikein Hänen edessään kaikissa olosuhteissa.

Jos aviomies voi elää vaimonsa kanssa yhden päivän riitelemättä 
tai kohtelematta ketään epäystävällisesti tai murehduttamatta Juma-
lan Henkeä millään tavoin, niin kaikki on siinä määrin hyvin ja hän 
on siinä määrin täydellinen. Pyrkiköön hän sitten toimimaan samoin 
seuraavana päivänä. Oletetaan kuitenkin, että hän epäonnistuu tässä 
seuraavan päivän yrityksessään. Se ei ole mikään syy sille, että hän 
epäonnistuisi yrityksessään kolmantena päivänä. – –

Myöhempien aikojen pyhien tulee alati vaalia tätä tärkeää pyrki-
mystä, jonka entisaikojen apostolit niin selkeästi toivat esiin. Meidän 
pitäisi pyrkiä vaeltamaan joka päivä siten, että omatuntomme olisi 
rikkeetön kaikkien edessä. Ja Jumala on antanut kirkkoon tiettyjä 
keinoja, joilla meitä voidaan auttaa, nimittäin apostolit, profeetat ja 
evankeliumin julistajat jne. ”tehdäkseen pyhät [täydellisiksi]” jne. 
[ks. Ef. 4:11–12, vuoden 1938 suomennos]. Ja Hän on antanut meille 
myös Pyhän Henkensä, joka on erehtymätön opas ja seisoo kuin 
Jumalan enkeli vierellämme kertoen meille, mitä tehdä, ja antaen 
meille voimaa ja apua, kun olosuhteet kulkemallamme tiellä ovat 
meitä vastaan. Me emme saa antaa itsemme lannistua silloin kun 
huomaamme itsessämme heikkoutta. Kaikista muinaisten ja nykyis-
ten profeettojen meille antamista loistavista esimerkeistä voimme 
tuskin löytää tilannetta, jossa he sallivat Paholaisen lannistaa heidät, 
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vaan sen sijaan he pyrkivät jatkuvasti selviytymään, voittamaan pal-
kinnon ja valmistautumaan siten kirkkauden täyteyteen.9 (Katso 
ehdotus 4 sivulla 107.)

Jumalallisen avun turvin me voimme elää maailman 
mielettömyyksien ja turhamaisuuksien yläpuolella.

Kun me kerran kunnolla ymmärrämme, että vastaanottamamme 
evankeliumin ansiosta meissä tosiaan on voima voittaa himomme ja 
halumme ja alistaa kaikessa tahtomme taivaallisen Isämme tahtoon, 
ja kun sen sijaan että herättäisimme perhepiirissämme ja niiden 
parissa, joiden kanssa olemme tekemisissä, epämiellyttävää tun-
netta, pyrimmekin parhaamme mukaan luomaan pienen taivaan 
maan päällä, niin taistelun voi sanoa olevan puoleksi voitettu. 
Yksi suurimmista vaikeuksista, mistä monet kärsivät, on se, että 
olemme liiankin taipuvaisia unohtamaan elämän suuren tarkoi-
tuksen, taivaallisen Isämme motiivin Hänen lähettäessään meidät 
tänne pukeaksemme päällemme kuolevaisuuden, sekä unohtamaan 
myös sen pyhän kutsumuksen, johon meidät on kutsuttu. Siksi – sen 
sijaan että nousisimme ajan hetkellisten asioiden yläpuolelle – me 
annamme liian usein itsemme laskeutua maailman tasolle hyödyn-
tämättä jumalallista apua, jonka Jumala on säätänyt ja joka yksin voi 
tehdä meidät kykeneviksi voittamaan nuo asiat. Emme ole yhtään 
parempia kuin muu maailma, ellemme vaali ajatusta olla täydellisiä, 
niin kuin Isämme taivaassa on täydellinen.

Tämä oli Vapahtajan kehotus entisaikojen pyhille, jotka olivat 
ihmisiä, joilla oli samankaltaisia himoja ja jotka olivat alttiita samoille 
kiusauksille kuin me, ja Hän tiesi, pystyisivätkö pyhät noudattamaan 
sitä vai eivät. Herra ei ole koskaan vaatinut eikä vaadi lapsiltaan 
sellaista, mitä heidän on mahdotonta tehdä. Israelin vanhinten, jotka 
odottavat lähtevänsä maailmaan saarnaamaan pelastuksen evanke-
liumia kieroutuneen ja turmeltuneen sukupolven keskellä – ihmis-
ten keskuudessa, jotka ovat täynnä pahuutta ja rappiota – tulee 
erityisesti vaalia tätä henkeä. Eikä vain heidän vaan jokaisen, kunkin 
tähän kirkkoon kuuluvan nuoren miehen ja naisen, joka ansaitsee 
nimityksen pyhä, tulee vaalia tätä halua elää tämän vaatimuksen 
mukaan, jotta heidän omatuntonsa olisi puhdas Jumalan edessä. 
On hieno asia, että sekä nuoret että vanhat pitävät tämän tavoitteen 
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näköpiirissään. On erityisen ilahduttavaa nähdä nuortemme valitse-
van kuljettavakseen suunnan, jossa Jumalan valo ja äly voivat näkyä 
heidän kasvoiltaan, jotta heillä voi olla oikea ymmärrys elämästä 
ja he kykenevät elämään maailman mielettömyyksien ja turhamai-
suuksien sekä ihmisten erheiden ja jumalattomuuden yläpuolella.10

Myöhempien aikojen pyhien ei tarvitse huolehtia tämän maail-
man asioista. Ne kaikki loppuvat aikanaan. Sydämemme pitäisi olla 
kiinnittyneenä siihen, mitä on ylhäällä, pyrkiä siihen täydellisyyteen, 
joka oli Kristuksessa Jeesuksessa, joka oli täydellisen kuuliainen 
Isälle kaikessa ja sai siten suuren korotuksensa ja tuli malliksi vel-
jilleen. Miksi meidän pitäisi hermostua ja huolestua näistä ajallisista 
asioista, kun päämäärämme on niin suurenmoinen ja loistava? Jos 
me pysymme Herrassa, pidämme Hänen käskynsä, otamme mallia 
Hänen täydellisyydestään ja tavoittelemme Hänen taivaallisen val-
takuntansa iankaikkista todellisuutta, niin meidän käy hyvin ja me 
menestymme ja saamme lopussa voiton.11

Kaikissa toimissanne ja käytöksessänne olkaa aina tietoisia siitä, 
että valmistaudutte nyt siihen elämään, joka jatkuu kautta iankaik-
kisuuksien. Älkää toimiko minkään sellaisen periaatteen mukaan, 
mitä häpeäisitte tai minkä mukaan olisitte haluttomia toimimaan 
taivaassa. Älkää käyttäkö minkään asian hankkimiseen keinoja, joita 
selestisesti valaistunut omatunto paheksuisi. Silloin kun tunteet ja 
halut yllyttävät teitä toimimaan, antakaa puhtaiden, kunniallisten, 
pyhien ja hyveellisten periaatteiden aina hallita ja vallita.12

Meistä ei voi tulla täydellisiä oitis, mutta meistä 
voi tulla päivä päivältä vähän parempia.

Lapsi varttuu lapsuudesta nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuu-
teen kasvaen jatkuvasti ja vakaasti, mutta hän ei pysty huomaa-
maan, miten tai milloin tätä kasvua tapahtuu. Hän ei ymmärrä, että 
hän varttuu, mutta noudattamalla terveyttä koskevia lakeja ja toi-
mimalla viisaasti hän viimein saavuttaa aikuisuuden. Niin on myös 
meidän myöhempien aikojen pyhien kohdalla. Me kasvamme ja 
edistymme. Emme ole tietoisia siitä sillä hetkellä, mutta noin vuo-
den kuluttua huomaamme, että olemme niin sanoakseni ylhäällä 
kukkulalla lähestymässä vuorenhuippua. Me tunnemme, että meillä 
on uskoa Herraan, että Hänen kaitselmuksensa on aina hyödyllistä, 
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että olemme yhteydessä Häneen, että Hän on todella Isämme ja että 
Hän johtaa meitä elämässämme.13

Älkää odottako tulevanne oitis täydellisiksi. Jos sellaista odotatte, 
tulette pettymään. Olkaa tänään parempia kuin olitte eilen, ja olkaa 
huomenna parempia kuin olette tänään. Kiusaukset, jotka kenties 
jossakin määrin voittavat meidät tänään, älkööt voittako meitä siinä 
määrin huomenna. Olkaa siten jatkuvasti päivä päivältä vähän 
parempia, älkääkä antako elämänne kulua saamatta aikaan hyvää 
muille sekä itsellemme.14

Jokaisen kuluneen päivän tai jokaisen kuluneen viikon tulisi olla 
paras, mitä olemme koskaan kokeneet, eli siis meidän tulisi edis-
tyä vähän joka päivä tiedossa ja viisaudessa sekä kyvyssä saada 
aikaan hyvää. Kun me vanhenemme, meidän tulee päivä päivältä 
elää lähempänä Herraa.15 (Katso ehdotus 5 sivulla 108.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Presidentti Snow myönsi, että käsky olla täydellinen aiheuttaa 
huolta joissakuissa myöhempien aikojen pyhissä (s. 98–100). 
Kun tutkit tätä lukua, etsi neuvoja, jotka saattaisivat lohduttaa 
sellaista henkilöä, jota vaivaa käsky olla täydellinen.

 2. Osiossa, joka alkaa sivulta 98, ilmaus ”yliluonnollinen apu” 
tarkoittaa Herralta saatavaa apua. Millä tavoilla Herra auttaa 
meitä tulemaan täydellisiksi?

 3. Tutki sivuilta 100–101 presidentti Snow’n huomautuksia Abra-
hamista ja varhaisista myöhempien aikojen pyhien pionee-
reista. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että on täydellinen siinä 
elinpiirissä, jossa toimii? Pohdi, mitä voit tehdä tullaksesi täy-
dellisemmäksi tunteissasi, nuhteettomuudessasi, motiiveissasi 
ja päättäväisyydessäsi.

 4. Presidentti Snow sanoi, ettemme ”saa antaa itsemme lannis-
tua silloin kun huomaamme itsessämme heikkoutta” (s. 104). 
Kuinka voimme kohota lannistumisen tunteiden yläpuolelle? 
(Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 101–105.)
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 5. Kuinka sinua auttaa tieto siitä, ettei sinun pitäisi odottaa, että 
tulet täydelliseksi oitis? (Ks. s. 107.) Mieti erityisiä keinoja, joilla 
voit noudattaa presidentti Snow’n neuvoa ”olla päivä päivältä 
vähän parempi”.

 6. Etsi tästä luvusta yksi tai kaksi kohtaa, jotka ovat sinusta eri-
tyisen innoittavia. Mistä pidät näissä kohdissa?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Nefi 3:7; 3. Nefi 
12:48; Et. 12:27; Moroni 10:32–33; OL 64:32–34; 67:13; 76:69–70

Opetusvihje: ”Ihmiset kokevat myönteisesti sen, että heidän teke-
misilleen annetaan tunnustusta. Voit aivan erityisesti yrittää antaa 
tunnustusta jokaisen henkilön ajatuksille ja mikäli mahdollista liittää 
ne luokassa käytävään keskusteluun.” (Opettaminen, kutsumuksista 
suurin, s. 35.)

Viitteet
 1. Artikkelissa ”Anniversary Exercises”, 

Deseret Evening News, 7. huhtikuuta 
1899, s. 9.

 2. Julkaisussa Eliza R. Snow Smith, 
Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 1884, s. 16.

 3. Artikkelissa ”Anniversary Exercises”, 
s. 9.

 4. Artikkelissa ”Impressive Funeral Servi-
ces”, Woman’s Exponent, lokakuu 1901, 
s. 36.

 5. Deseret News: Semi-Weekly, 3. kesä-
kuuta 1879, s. 1.

 6. Deseret News: Semi-Weekly, 3. kesä-
kuuta 1879, s. 1.

 7. Deseret News: Semi-Weekly, 3. kesä-
kuuta 1879, s. 1.

 8. Deseret Semi-Weekly News, 4. lokakuuta 
1898, s. 1.

 9. Deseret News: Semi-Weekly, 3. kesä-
kuuta 1879, s. 1.

 10. Deseret News: Semi-Weekly, 3. kesä-
kuuta 1879, s. 1.

 11. Deseret Semi-Weekly News, 4. lokakuuta 
1898, s. 1.

 12. Ks. Kirkon presidentit, oppilaan kirja, 
uskonto 345, 2006, s. 90.

 13. Julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1899, s. 2.

 14. Improvement Era, heinäkuu 1901, 
s. 714.

 15. Improvement Era, heinäkuu 1899, 
s. 709.
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Uskollisuus koetuksen aikoina 
– ”varjojen keskeltä – – 

loistavaan auringonpaisteeseen”

”Jokaisella miehellä ja naisella, joka palvelee 
Herraa, on omat vaikeat hetkensä riippumatta 

siitä, kuinka uskollinen hän kenties onkin, 
mutta jos hän on elänyt uskollisesti, valo lankeaa 

hänen ylleen ja helpotusta suodaan.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Helmikuussa 1846 myöhempien aikojen pyhät pakotettiin jät-
tämään kotinsa Nauvoossa Illinoisissa. Kun he valmistautuivat 
lähtemään vaellukselle länteen kohti uutta luvattua maatansa, he 
noudattivat presidentti Brigham Youngin neuvoa perustaa uudis-
asutuksia matkan varrelle. He asuivat väliaikaisissa suojissa ja kyl-
vivät viljaa niitä pyhiä varten, jotka tulisivat heidän jälkeensä. Vie-
tettyään lyhyen aikaa Iowan osavaltiossa Garden Grove -nimisessä 
uudisasutuksessa Lorenzo Snow muutti perheineen paikkaan, jolle 
pyhät antoivat nimen Mount Pisgah ja joka oli myös Iowassa. Tämä 
uudisasutus sai nimensä sen vuoren mukaan, jolta profeetta Mooses 
oli nähnyt kansansa luvatun maan.

Muutamia kuukausia Mount Pisgahiin saapumisen jälkeen 
Lorenzo kutsuttiin johtamaan tuota uudisasutusta. ”Tässä vai-
heessa”, hän kirjoitti myöhemmin, ”Pisgahin pyhät olivat hyvin 
hädänalaisessa tilassa ja heillä oli puutetta paitsi ruoasta ja vaat-
teista myös valjakoista ja vankkureista, jotta he voisivat jatkaa mat-
kaa. Monilla perheillä ei ollut ollenkaan elintarvikkeita, ja he olivat 
riippuvaisia naapureidensa armeliaisuudesta, mutta nämä naapurit 
olivat useimmissa tapauksissa huonosti valmistautuneita harjoit-
tamaan tätä hyvettä. Mutta kaiken tämän lisäksi uudisasutusta oli 
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Kun myöhempien aikojen pyhät karkotettiin kodeistaan nauvoossa 
illinoisissa, monet löysivät kärsimyksensä keskellä iloa.
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kohdannut raju sairaus, eikä siellä ollut riittävästi terveitä hoitamaan 
sairaita. Kuolema seurasi vanavedessä, ja isiä, äitejä, lapsia, veljiä, 
siskoja ja rakkaita ystäviä joutui tuhoojan uhriksi, ja heidät haudat-
tiin vähäisin seremonioin ja jotkut vailla asianmukaisia hautausvaat-
teita. Siten suru ja murhe lisäsivät hätää.”

Lorenzo Snow tunsi nämä koettelemukset omakohtaisesti. Hän 
ja hänen perheensä kohtasivat sairautta, pettymyksiä ja murhetta, 
mukaan lukien hänen vastasyntyneen tyttärensä Leonoran kuole-
man. Hän kirjoitti: ”Pieni Leonora sairastui ja kuoli, ja syvästi sur-
ren me laskimme hänen maalliset jäännöksensä hiljaiseen lepo-
paikkaansa jäämään yksin, kauas isästään ja äidistä, joka oli hänet 
synnyttänyt.”

Näissä oloissa Lorenzo auttoi pyhiä kohtaamaan koettelemuk-
sensa uskon turvin. Hänen sisarensa Eliza kirjoitti: ”Lannistumat-
toman tarmon, käytännöllisen mielenlaadun sekä lujan, koskaan 
periksiantamattoman päämäärätietoisuuden ansiosta hän osoitti 
kykenevänsä kohtaamaan sellaisenkin hätätilanteen, joka olisi kau-
histuttanut tavanomaisin kyvyin siunattuja ihmisiä.” Eliza muisteli: 
”Aivan ensimmäiseksi hän ryhtyi yhdistämään voimia ja kannus-
tamaan ihmisiä tarmokkuuteen.” Hän järjesti miehet työryhmiksi. 
Jotkut lähtivät läheisiin kyliin ansaitsemaan rahaa elintarvikkeisiin 
ja vaatteisiin. Toiset jäivät leiriin, jossa he pitivät huolta siellä ole-
vista perheistä, kylvivät viljaa sekä valmistivat tuotteita ja korjasivat 
tavaroita, joita voitiin käyttää läheisissä uudisasutuksissa.

Sen lisäksi että Lorenzo auttoi pyhiä tekemään yhdessä työtä, 
hän kannusti heitä ravitsemaan itseään hengellisesti ja nauttimaan 
tervehenkisestä viihteestä. ”Pitkinä talvikuukausina”, hän sanoi, 
”pyrin pitämään yllä Pisgahissa asuvien pyhien mielialaa ja roh-
keutta aloittamalla uskonnolliset jumalanpalveluskokoukset ja tilai-
suudet uudisasutuksen eri osissa sekä myös järjestämällä puitteet ja 
kannustamalla erilaisiin soveliaisiin huvituksiin. – –

Esimerkkinä yritän kuvailla yhtä, jonka kehittelin niin monen 
ihmisen viihdytykseksi kuin saatoin kohtuudella mahduttaa koolle 
perheeni vaatimattomaan kotiin. Se oli yksikerroksinen hirsiraken-
nus, kooltaan noin neljä ja puoli metriä kertaa yhdeksän metriä, 
jossa oli maakatto ja maalattia ja jonka toisessa päässä oli vaati-
mattoman korkuinen savupiippu, joka oli tehty äitimaan povesta 
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leikatusta turpeesta. Erityisesti tätä tilaisuutta varten olimme peittä-
neet lattian ohuella kerroksella puhtaita olkia ja verhonneet seinät 
valkoisilla lakanoilla, jotka oli otettu höyhenettömistä vuoteistamme.

Pitkän aikaa mietimme, miten valaisisimme kotimme tulevaan 
tapahtumaan sopivalla tavalla, ja se vaatikin meiltä melkoista 
kekseliäisyyttä. Mutta me onnistuimme. Kuopasta, jonne olimme 

yksi mount Pisgahiin asettuneista myöhempien aikojen 
pyhistä piirsi päiväkirjaansa tämän luonnoksen.
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haudanneet turnipsit, valitsimme suurimmat ja vaaleimmat, kai-
voimme niistä ulos sisuksen ja sijoitimme niihin lyhyet kynttilät. 
Asettelimme niitä tietyin välein seinille ja joitakin niistä ripustimme 
yllä olevaan kattoon, joka oli tehty mullasta ja kepeistä. Nuo tuikut 
loivat hyvin rauhallista, hiljaista – – tunnelmaa, ja valo, joka hei-
jastui noiden turnipsinkuorien läpi, sai aikaan hyvin viehättävän 
vaikutelman.

Illan toiminnoissa monet ystäväni kehuivat mitä lämpimimmin 
ilmaisuin minua ja perhettäni omaleimaisesta mausta ja kekseliäisyy-
destä, joka näkyi noissa ainutlaatuisissa ja edullisissa koristeluissa.”

Lorenzo muisteli, että ”tunnit olivat virkistäviä ja kuluivat muka-
vasti”. Hän ja hänen vieraansa viihdyttivät toisiaan puhein, lauluin 
ja lausuntaesityksin. Hän sanoi: ”Lopussa kaikki näyttivät täysin tyy-
tyväisiltä ja lähtivät pois tuntien itsensä onnellisiksi aivan kuin eivät 
olisikaan kodittomia.” 1 (Katso ehdotus 1 sivulla 118.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Koettelemukset ja kärsimykset auttavat 
meitä tulemaan hengellisemmiksi ja 

valmistautumaan selestiseen kirkkauteen.

Meidän on mahdotonta tehdä työtä pelastuksemme eteen ja 
toteuttaa Jumalan tarkoituksia ilman koettelemuksia tai uhrauksia.2

Myöhempien aikojen pyhät ovat kokeneet koettelemuksia ja kär-
simyksiä. Jumala suunnitteli asian niin. Uskon, että kun meille [kuo-
levaisuutta edeltävässä] henkimaailmassa ehdotettiin, että tulisimme 
tähän koetustilaan ja kokisimme sitä, mitä nyt koemme, ajatus ei 
ollut yksinomaan miellyttävä ja hyväksyttävä. Tulevaisuudennäky-
mät eivät olleet kaikissa suhteissa niin mukavia kuin olisi kenties 
haluttu. Silti ei ole epäilystäkään, että me näimme ja ymmärsimme 
siellä selkeästi, että saavuttaaksemme korotuksemme ja kirkkau-
temme tämä oli välttämätön kokemus, ja olisipa se näyttänyt meistä 
kuinka epämiellyttävältä hyvänsä, me olimme halukkaita täyttämään 
Jumalan tahdon, ja sen johdosta me olemme täällä.3

Herra on päättänyt sydämessään, että Hän koettelee meitä, kun-
nes Hän tietää, mitä Hän voi tehdä meidän suhteemme. Hän koetteli 
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Poikaansa Jeesusta. – – Ennen kuin Hän [Vapahtaja] tuli maan 
päälle, Isä oli seurannut Hänen kulkuaan ja tiesi, että voisi luottaa 
Häneen, kun olisi kyse maailmojen pelastuksesta, eikä Isä joutunut 
pettymään. Niin on myös meidän laitamme. Isä koettelee meitä ja 
jatkaa koettelemistamme, jotta Hän voi asettaa meidät korkeimpiin 
asemiin elämässä ja antaa meille pyhimpiä tehtäviä.4

Jos onnistumme selviytymään lähestyvistä ankarista koettelemuk-
sista uskollisuutemme ja nuhteettomuutemme säilyttäen, voimme 
koettelemustemme päättyessä odottaa suurta ja väkevää Jumalan 
Hengen ja voiman vuodatusta – suurta siunausta kaikille, jotka ovat 
pysyneet uskollisina liitoilleen. – –

Muutamat veljistämme ovat tiedustelleet, voisivatko he tämän jäl-
keen tuntea itsensä kelvollisiksi täyteen toveruuteen entisajan pro-
feettojen ja pyhien kanssa, jotka kestivät koettelemuksia ja vainoja, 
sekä niiden pyhien kanssa – –, jotka kärsivät Kirtlandissa, Missourissa 
ja Illinoisissa. Veljet ovat sanoneet olevansa pahoillaan siitä, etteivät 
he ole olleet mukana noissa kärsimyksen hetkissä. Jos joku heistä on 
paikalla, sanon heidän lohdutuksekseen: Teidän ei tarvitse odottaa 
kuin lyhyen aikaa, niin teillä on samankaltaisia tilaisuuksia koko 
sydämenne kyllyydestä. Teitä ja minua ei voida tehdä täydellisiksi 
muutoin kuin kärsimyksen avulla: ei Jeesustakaan voitu [ks. Hepr. 
2:10]. Rukouksessaan ja piinassaan Getsemanen puutarhassa Hän 
oli enteenä siitä puhdistumisprosessista, joka on välttämätön niiden 
elämässä, joita tieto päämäärästä kannustaa varmistamaan itselleen 
selestisen valtakunnan kirkkauden. Kenenkään ei pitäisi yrittää vält-
tää tätä prosessia turvautumalla mihinkään arveluttaviin toimiin.5

Pyhät eivät voi millään muulla tavalla kuin koettelemusten avulla 
edistyä hengellisesti ja valmistautua perintöön selestisessä valta-
kunnassa. Tässä prosessissa tieto lisääntyy ja rauha tullaan viimein 
vakiinnuttamaan yleismaailmallisesti. On sanottu, että jos koko 
ympäristömme olisi rauhallinen ja vauras nyt, meistä tulisi välinpi-
tämättömiä. Se olisi tila, joka hyvin monille ihmisille riittäisikin. He 
eivät tavoittelisi sitä, mikä on iankaikkista.6

Ajateltiinpa asiaa sitten yksilö- tai yhteisötasolla, niin me olemme 
kärsineet, ja meidän täytyy kärsiä jälleen, ja miksi? Koska Herra 
vaatii sitä meiltä meidän pyhittämiseksemme.7 (Katso ehdotus 2 
sivulla 118.)
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Kun me pysymme uskollisina koettelemuksissa ja 
kiusauksissa, me osoitamme, että me rakastamme 
Jumalaa enemmän kuin me rakastamme maailmaa.

Koettelemustemme joukossa on kiusauksia, joiden avulla me 
kykenemme osoittamaan, kuinka paljon me arvostamme uskon-
toamme. Siltä osin Jobin kokemus on teille tuttu. Hän sai tietoa ylös-
nousemuksesta ja Lunastajasta, ja hän tiesi, että vaikka hän kuolisi, 
niin myöhempinä aikoina hän näkisi Lunastajansa maan päällä [ks. 
Job 19:25–26]. Ne kiusaukset, joille hän joutui alttiiksi, osoittivat, 
että hän arvosti näitä taivaallisia näkökohtia enemmän kuin mitään 
muuta. – –

Koska Jumala on ystävämme, me emme pelkää. Meidän on ehkä 
edelleen oltava alttiina monille olosuhteille, jotka eivät ole miellyt-
täviä. Niiden avulla me kykenemme osoittamaan enkeleille, että me 
rakastamme sitä, mikä on Jumalasta, enemmän kuin sitä, mikä on 
maailmasta.8 (Katso ehdotus 3 sivulla 119.)

Koettelemuksen aikoina voimme pyytää taivaalliselta 
isältämme lohtua ja voimaa.
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Kun me pysymme uskollisina, Herra vahvistaa meitä niin, 
että voimme voittaa kiusauksia ja kestää koettelemuksia.

Monet teistä saattavat kokea ankaria koettelemuksia, jotta 
uskonne voisi tulla täydellisemmäksi, luottamuksenne vahvistua, 
tietonne taivaan voimista lisääntyä, ja kaikki tämä ennen kuin 
lunastuksenne tapahtuu. Jos myrskypilvi pyyhkäisee yli taivaanran-
nan – –, jos katkeran kärsimyksen maljaa tarjotaan ja teidän on juo-
tava siitä, jos Saatana päästetään vapaaksi keskuuteenne kaikkine 
viekoittelevine pettämisen ja kavalan juonikkuuden voimineen, jos 
teitä vastaan kohotetaan voimakas ja säälimätön vainon käsivarsi, 
niin sinä hetkenä kohottakaa päänne ja riemuitkaa siitä, että teidät 
on katsottu kelvollisiksi siten kärsimään Jeesuksen, pyhien profeet-
tojen ja muiden pyhien kanssa, ja tietäkää, että lunastuksenne aika 
on lähellä.

Veljeni ja sisareni, haluan kehottaa teitä sydämellisin sanoin. 
Olkaa iloisella mielellä – älkää lannistuko, sillä varmasti pian tulee 
päivä, jolloin kyyneleenne kuivataan, sydämenne saa lohdutuksen 
ja te nautitte työnne hedelmistä. – –

Olkaa rehellisiä, olkaa hyveellisiä, olkaa kunniallisia, olkaa sävyi-
siä ja nöyriä, urheita ja rohkeita, vaalikaa yksinkertaisuutta, olkaa 
Herran kaltaisia. Pitäkää kiinni totuudesta läpi tulen ja miekan, kär-
simyksen ja kuoleman.9

Siitä hetkestä, kun otimme vastaan evankeliumin, aina tähän asti 
Herra on aika ajoin antanut meille koettelemuksia ja kärsimyksiä, 
jos haluamme niitä siksi kutsua, ja toisinaan nämä koettelemukset 
ovat olleet sellaisia, että meidän on ollut hyvin vaikeaa ottaa niitä 
vastaan nurisematta ja valittamatta. Sellaisina aikoina Herra on silti 
siunannut meitä ja antanut meille riittävästi Henkeään, jotta olemme 
kyenneet voittamaan kiusaukset ja kestämään koettelemukset.10

Jokaisella miehellä ja naisella, joka palvelee Herraa, on omat 
vaikeat hetkensä riippumatta siitä, kuinka uskollinen hän kenties 
onkin, mutta jos hän on elänyt uskollisesti, valo lankeaa hänen 
ylleen ja helpotusta suodaan.11

Jotta olisimme täysin turvassa kaikenlaisissa vaikeuksissa ja vai-
noissa, meiltä ei vaadita muuta kuin että teemme Jumalan tahdon, 
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olemme rehellisiä ja uskollisia ja pysymme omistautuneina vastaan-
ottamillemme periaatteille, toimimme oikein toisiamme kohtaan, 
emme loukkaa kenenkään oikeuksia ja elämme jokaisesta sanasta, 
joka Jumalan suusta lähtee. Silloin Hänen Pyhä Henkensä auttaa 
meitä kaikissa tilanteissa ja me selviydymme siitä kaikesta saaden 
yltä kyllin siunauksia kodillemme, perheellemme, laumoillemme ja 
pelloillemme – ja Jumala siunaa meitä joka tavalla. Hän antaa meille 
tietoa tiedon päälle, älyä älyn päälle, viisautta viisauden päälle.

Suokoon Jumala siunauksensa tälle kansalle. Olkaamme uskol-
lisia itsellemme, uskollisia kaikille periaatteille, jotka olemme saa-
neet, pyrkien siunaamaan toistemme elämää koko sydämestämme, 
niin Herra vuodattaa Henkensä päällemme ja me tulemme olemaan 
lopussa voitokkaita.12 (Katso ehdotus 3 sivulla 119.)

Muistellessamme vaikeita aikoja huomaamme, 
että koettelemuksemme ovat auttaneet 

meitä lähestymään Jumalaa.

Kun me pohdimme, mitä Herra on tehnyt hyväksemme men-
neinä vuosina, nykyisessä tilanteessamme ja tulevaisuuden näkymis-
sämme, kuinka siunattua kansaa me olemmekaan! Olen joskus aja-
tellut, että yksi suurimpia hyveitä, mitä myöhempien aikojen pyhillä 
voi olla, on kiitollisuus taivaallista Isäämme kohtaan siitä, mitä Hän 
on suonut meille, ja siitä polusta, jolle Hän on meidät johdattanut. 
Voi olla, ettei vaeltaminen tuolla polulla ole aina ollut luonteeltaan 
kaikkein miellyttävintä, mutta olemme jälkeenpäin havainneet, että 
nuo olosuhteet, jotka ovat olleet hyvin epämiellyttävät, ovat usein 
osoittautuneet meille mitä hyödyllisimmiksi.13

Jokaisen koettelemuksen lopussa, jonka ihminen käy läpi, jos 
hän on uskollinen tuossa koettelemuksessa ja kunnioittaa Jumalaa ja 
uskontoaan, jonka hän on ottanut omakseen, niin tuon koettelemuk-
sen tai kärsimyksen lopussa tuo ihminen on lähempänä Jumalaa, 
lähempänä uskon, viisauden, tiedon ja voiman lisääntymistä, ja siksi 
hän luottavaisemmin pyytää Herralta niitä asioita, joita hän haluaa. 
Olen tuntenut ihmisiä, jotka ovat vapisseet ajatuksesta, että heidän 
on kärsittävä tiettyjä koettelemuksia, mutta kun he ovat selviytyneet 
kiusauksesta, he ovat sanoneet voivansa lähestyä Herraa luottavai-
semmin ja pyytää sellaisia siunauksia, joita he ovat halunneet. – –
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Meillä on täysi syy riemuita ja olla täynnä iloa ja tyytyväisyyttä 
huolimatta niistä vaikeuksista, jotka meitä ympäröivät. Ja kuinka 
pitkälle olemme edenneet, kuinka paljon tietoa olemme hankki-
neet ja kuinka paljon enemmän kykenemme kestämään nyt kuin 
vuosi, kaksi tai viisi vuotta sitten, ja kykenemmekö sietämään enem-
män nyt kuin muutama vuosi sitten? Herra on vahvistanut meitä ja 
kasvattanut meidän joukkoamme. Ei lapsikaan, joka varttuu, tiedä, 
kuinka hän sai vähitellen voimaa ja millä tavoin hän sai lisää kokoa. 
Hän on kookkaampi tänä vuonna kuin viime vuonna. Samoin on 
hengellisen edistymisemme laita. Me tunnemme itsemme vahvem-
miksi tänään kuin tunsimme vuosi sitten.14

Uhraukset, joita olette tehneet, vaikeudet, joita olette kestäneet, 
ja puutteet, joita olette kärsineet, – – vaipuvat unhoon, ja te tulette 
riemuitsemaan siitä, että teille on karttunut niiden suomaa koke-
musta. – – Jotkin asiat meidän on opittava siitä, mitä kärsimme, ja 
sillä tavoin hankittu tieto, vaikka prosessi on kenties tuskallinen, on 
meille suuriarvoista seuraavassa elämässä. – –

Tiedän, ettei elämänne ole ollut pelkkää auringonpaistetta. Teillä 
on epäilemättä ollut monia koettelemuksia, ja teillä on kenties ollut 
paljon kärsimyksiä, mutta olemalla jatkuvasti nuhteettomia te pää-
sette pian varjojen keskeltä selestisen maailman loistavaan aurin-
gonpaisteeseen.15 (Katso ehdotus 4 sivulla 119.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Pohdi kertomusta, joka on sivuilla 109, 111–113. Kuinka tämän 
kertomuksen pyhistä monet kykenivät olemaan onnellisia kär-
simyksistään huolimatta? Mitä me voimme tehdä rohkaistak-
semme ihmisiä, joilla on koettelemuksia?

 2. Tutki presidentti Snow’n opetuksia siitä, miksi meillä on 
oltava koettelemuksia (s. 113–114). Mitä mielestäsi tarkoittaa 
”[tavoitella] sitä, mikä on iankaikkista”? Mistähän syystä monet 
ihmiset eivät ilman koettelemuksia ”tavoittelisi sitä, mikä on 
iankaikkista”?
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 3. Millä tavoin meidän pitäisi suhtautua koettelemuksiin ja kiu-
sauksiin? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 115–117.) Kuinka 
Herra auttaa meitä koettelemuksen aikoina?

 4. Lue tämän luvun viimeinen osio. Mitä olet oppinut kokemistasi 
haasteista?

 5. Etsi tästä luvusta pari kohtaa, jotka antavat sinulle toivoa. Mitä 
asioita arvostat valitsemissasi kohdissa? Mieti tapoja, joilla voisit 
kertoa näistä totuuksista jollekulle perheenjäsenelle tai ystä-
välle, joka tarvitsee rohkaisua.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 5. Moos. 4:29–31; Ps. 
46:2; Joh. 16:33; Room. 8:35–39; 2. Kor. 4:17–18; Moosia 23:21–22; 
24:9–16; OL 58:2–4

Opetusvihje: Voisit etukäteen ottaa yhteyttä muutamaan luokan jäse-
neen ja pyytää, että he valmistautuvat kertomaan lukuun liittyviä 
kokemuksia. Esimerkiksi ennen tämän luvun opettamista voisi olla 
hyödyllistä pyytää, että muutama henkilö valmistautuisi puhumaan 
siitä, mitä he ovat oppineet koettelemuksistaan.

Viitteet
 1. Ks. Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow, 1884, 
s. 89–93; ks. myös Kirkon presidentit, 
opettajan kirja, uskonto 345, 2007, 
s. 76–77.

 2. Millennial Star, 18. huhtikuuta 1887, 
s. 245.

 3. Deseret Weekly, 4. marraskuuta 1893, 
s. 609.

 4. Millennial Star, 24. elokuuta 1899, 
s. 532.

 5. Deseret News: Semi-Weekly, 9. helmi-
kuuta 1886, s. 1.

 6. Deseret News, 11. huhtikuuta 1888, 
s. 200, yksityiskohtainen toisinto saar-
nasta, jonka Lorenzo Snow piti huhti-
kuun 1888 yleiskonferenssissa.

 7. Deseret News, 28. lokakuuta 1857, 
s. 270.

 8. Deseret News, 11. huhtikuuta 1888, 
s. 200.

 9. ”Address to the Saints in Great Britain”, 
Millennial Star, 1. joulukuuta 1851, 
s. 364.

 10. Deseret Weekly, 4. marraskuuta 1893, 
s. 609.

 11. Millennial Star, 24. elokuuta 1899, 
s. 531; ks. myös ”Sovitusuhri”, Liahona, 
joulukuu 2001, s. 11.

 12. Deseret News: Semi-Weekly, 2. joulu-
kuuta 1879, s. 1.

 13. Julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1899, s. 2.

 14. Deseret News, 11. huhtikuuta 1888, 
s. 200.

 15. Artikkelissa ”Old Folks Are at Saltair 
Today”, Deseret Evening News, 2. hei-
näkuuta 1901, s. 1; eräälle iäkkäiden 
kirkon jäsenten ryhmälle valmistettu 
sanoma, jonka Lorenzo Snow laati 
88-vuotiaana ja jonka luki hänen poi-
kansa LeRoi.



120

Presidentti Franklin d. richards



121

L U K U  8

”Tutki minut, Jumala, 
katso sydämeeni”

Vanhurskaat myöhempien aikojen pyhät pyrkivät 
kehittämään ”Jumalan edessä sellaisen luonteen, 

johon voisi luottaa koettelemuksen hetkenä”.

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Joulukuun 15. päivänä 1899 presidentti Lorenzo Snow, joka oli 
tuolloin kirkon presidentti, puhui presidentti Franklin D. Richardsin 
hautajaisissa. Vanhin Richards oli palvellut kahdentoista apostolin 
koorumin presidenttinä. Saarnansa loppupuolella presidentti Snow 
sanoi: ”Pyydän Israelin Herraa siunaamaan myöhempien aikojen 
pyhiä, ja että olisimme valmistautuneita lähitulevaisuuden tapahtu-
miin puhtain sydämin Herran edessä.”

Havainnollistaakseen tarvetta pitää sydämemme puhtaana Herran 
edessä presidentti Snow kertoi kokemuksesta, joka hänellä ja pre-
sidentti Richardsilla oli ollut 1850-luvulla heidän ollessaan tuoreita 
apostoleja. Tuohon aikaan presidentti Brigham Young johti kirkossa 
uudistusta kutsuen myöhempien aikojen pyhiä kaikkialla tekemään 
parannuksen ja uudistamaan sitoumuksensa elää vanhurskaasti.

”Kun presidentti Youngia innoitettiin kutsumaan ihmisiä paran-
nukseen ja uudistumiseen”, presidentti Snow muisteli, ”hän puhui 
hyvin voimakkaasti siitä, mitä muutamien ihmisten kanssa pitäisi 
tehdä – että heiltä tulisi ottaa pois pappeus, koska he eivät olleet 
pitäneet sitä kunniassa siten kuin heidän olisi pitänyt. Niihin aikoi-
hin eläneet veljet muistavat, kuinka napakasti hän puhui tämän-
suuntaisesti. No, se kosketti veli Franklinin sydäntä, ja se kosketti 
minunkin sydäntäni, ja me puhuimme asiasta keskenämme. Pää-
dyimme siihen tulokseen, että menisimme presidentti Youngin luo 
ja tarjoaisimme hänelle pappeutemme. Jos hän Herran nimessä 
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tuntisi, ettemme me olleet pitäneet kunniassa pappeuttamme, me 
luopuisimme siitä. Menimme hänen luokseen, tapasimme hänet 
yksityisesti ja kerroimme hänelle tämän. Hänellä taisi olla kyyneliä 
silmissään, kun hän sanoi: ’Veli Lorenzo, veli Franklin, te olette 
pitäneet pappeutenne kunniassa Herraa tyydyttävällä tavalla. Jumala 
teitä siunatkoon.’” 1

Koko elämänsä ajan presidentti Snow halusi sydämensä olevan 
puhdas Herran edessä, ja hän myös kannusti pyhiä tutkimaan omaa 
kelvollisuuttaan. Hän puhui ”tavalla, joka lisäsi ymmärrystämme” 
siitä, että meidän on tarpeen kehittää ”Isämme Jumalan edessä 
myöhempien aikojen pyhille sovelias luonne” 2. (Katso ehdotus 1 
sivulla 128.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Jos olemme kehittäneet soveliaan luonteen, voimme 
luottavaisina pyytää Jumalaa tutkimaan sydäntämme.

Olen vahvasti sitä mieltä, että kun palaamme henkimaailmaan, 
arvokkainta ja hyödyllisintä tulee olemaan se, että olemme tänä 
koetusaikana kehittäneet uskolliselle ja vankkumattomalle myöhem-
pien aikojen pyhälle soveliaan luonteen.

Tilanteissa, joissa tuntematon henkilö hakee työpaikkaa tai luot-
tamusvirkaa, vaaditaan usein, että hän esittää luotettavilta osapuo-
lilta saatuja todisteita kelvollisuudestaan, suositus- ja esittelykirjeitä, 
jotka ovat erittäin hyödyllisiä ja auttavat saamaan suosionosoituksia 
ja etuoikeuksia, joita muutoin olisi vaikeaa onnistua saamaan. On 
kuitenkin suhteellisen helppoa saada kirjallinen suositus, joksi sitä 
kutsutaan ja jonka voi panna taskuun, ja havaintojeni mukaan on 
melko tavallista, että ihmisillä on mukanaan kirjallisia suosituksia, 
joihin heidän todellinen ja aito luonteensa ei anna perusteita.

Joukossamme on niitä, jotka tiedetään tämän kirkon jäseniksi ja 
jotka näkevät paljon vaivaa, että heidän ympärillään olevat pitäi-
sivät heitä korkeassa arvossa, mutta joiden todellinen luonne eli 
niin sanottu sisin on peitetty tai salattu. – – Tämä rukous, johon nyt 
[viittaan], on hyvin merkittävä: ”Tutki minut, Jumala, katso sydä-
meeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, 
väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.” [Ps. 139:23–24.] Se on 
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rukous, jonka Daavid suurimman osan elämäänsä pystyi omantun-
tonsa mukaisesti ja jossakin määrin luottavaisena esittämään Her-
ralle. Mutta oli hetkiä, jolloin hän tämänkaltaista rukousta pitäessään 
tunsi heikkouden tuomaa epävarmuutta ja pelokkuutta.

Minulla on syytä uskoa, että monet myöhempien aikojen pyhät 
voisivat suuren osan elämästään lähestyä Herraa täysin luottavai-
sina ja esittää tämän saman rukouksen: ”Tutki minut, Jumala, katso 
sydämeeni – –. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä.” Mutta jos 
me kansana voisimme elää niin, että kykenisimme kaikkina aikoina 
kumartumaan Herran eteen ja pitämään tällaisen rukouksen, miten 
ilahduttavaa se olisikaan ja mitä olisimmekaan saavuttaneet van-
hurskaudessa ja hyvissä teoissa! – – Suosittelisin, että [jokainen ihmi-
nen] ottaisi omakseen tämän Daavidin rukouksen ja katsoisi, kuinka 
tarkoin hän pystyy elämään hänellä olevan valon mukaan, jotta hän 
voisi kaikessa vilpittömyydessä sisällyttää sen hartaudenharjoituk-
seensa Jumalalle. Monet eivät pääse tähän erinomaisuuden mittaan, 
koska siellä, minne kuolevainen katse ei kykene tunkeutumaan, he 
tekevät salassa sellaisia asioita, joilla on suoraviivainen taipumus 
etäännyttää heidät Kaikkivaltiaasta ja torjua Jumalan Henki. Sellai-
set ihmiset eivät voi yksin ollessaan käyttää tätä rukousta. He eivät 
voisi tehdä niin, elleivät he olisi tehneet parannusta synneistään ja 
oikaisseet kenties tekemäänsä väärää ja päättäneet toimia paremmin 
tulevaisuudessa kuin ovat toimineet aiemmin ja päättäneet kehittää 
Jumalan edessä sellaisen luonteen, johon voisi luottaa koettelemuk-
sen hetkenä, niin että se tekisi heistä kelvollisia olemaan tekemi-
sissä pyhien olentojen ja itsensä Isän kanssa, kun he ovat siirtyneet 
henkimaailmaan.

– – Meidän täytyy olla totuudellisia miehiä ja totuudellisia nai-
sia, meillä täytyy olla vahva usko ja meidän täytyy olla kelvollisia 
Pyhän Hengen toveruuteen, jotta se auttaa meitä vanhurskauden 
työssä koko ajan, jotta kykenemme uhraamaan oman tahtomme 
Isän tahdon hyväksi, taistelemaan langennutta luontoamme vastaan 
ja tekemään oikein rakkaudesta oikein tekemiseen pitäen silmämää-
ränämme vain Jumalan kunnian ja kirkkauden. Jotta voimme tehdä 
niin, meillä täytyy olla sisällämme tunne, joka on tietoinen meihin 
kohdistuvasta vastuusta ja joka tunnustaa sen seikan, että Jumala 
katsoo meitä ja että meidän täytyy tehdä tiliä jokaisesta teostamme 
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sekä motiiveista, jotka tekoon kannustavat, ja meidän täytyy olla jat-
kuvasti en rapport [sopusoinnussa] Herran Hengen kanssa.3 (Katso 
ehdotus 2 sivulla 128.)

Pyhien kirjoitusten esimerkit opettavat meille, 
kuinka voimme kehittää luonnettamme.

On monia seikkoja, joita ihailen profeettojen ja erityisesti Moo-
seksen luonteessa. Ihailen hänen päättäväisyyttään toteuttaa Juma-
lan sana ja tahto, joka koski Israelia, ja hänen valmiuttaan tehdä 
Kaikkivaltiaan avulla kaikki, mikä oli inhimillisesti tehtävissä, ja 
ennen kaikkea ihailen hänen nuhteettomuuttaan ja uskollisuuttaan 
Herralle. – –

Jumala ihailee nykyajan miehiä ja naisia, jotka pyrkivät olemaan 
suoraselkäisiä ja jotka heitä vastaan järjestäytyneistä Saatanan voi-
mista huolimatta voivat sanoa: Väisty taakseni Saatana [ks. Luuk. 
4:8, englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös], ja jotka 
elävät vanhurskasta, jumalista elämää. Sellaiset ihmiset pystyvät 
 vaikuttamaan Jumalan edessä, ja heidän rukouksensa saavat paljon 
aikaan [ks. Jaak. 5:16]. Mooseksella esimerkiksi oli sellaista voimaa 
Kaikkivaltiaan edessä, että [ Jumala] muutti aikomuksensa eräässä 
tietyssä tilanteessa. Muistetaan, että Herra vihastui israelilaisille ja 
julisti Moosekselle tuhoavansa heidät ja ottavansa Mooseksen ja 
tekevänsä hänestä suuren kansan ja suovansa hänelle ja hänen jäl-
keläisilleen sen, mitä oli luvannut Israelille. Mutta uskollisena luot-
tamustehtävälleen tämä suuri johtaja ja lainantaja seisoi Herran ja 
kansansa välissä ja vetosi Herraan kansansa puolesta. Se voima, 
jota hän kykeni käyttämään ja käyttikin, oli keino, jolla hän pelasti 
kansan uhkaavalta tuholta. [Ks. 2. Moos. 32:9–11; JST, Exodus 32:12.] 
Kuinka jalolta ja loistavalta Mooses on varmasti näyttänyt Herran 
silmissä ja mitä tyydytystä Hänelle on varmastikin tuonut tieto siitä, 
että jääräpäisessä ja valistumattomassa tilassaan Hänen valitulla kan-
sallaan oli johtajanaan sellainen mies.

Joonastakin löydämme kiinnostavan luonteenpiirteen. Kun oltiin 
raivoavalla merellä ja merimiehet ilmaisivat pelkonsa siitä, etteivät 
kykenisi pelastamaan laivaa, Joona tunsi omantuntonsa vaivaavan 
häntä sen johdosta, mitä hän oli tehnyt, kun ei ollut mennyt Herran 
käskyn mukaisesti Niniveen. Hän astui esiin ja tunnusti olevansa 
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heitä kohdanneen hädän syy ja oli halukas uhrautumaan laivalla 
olevien hyväksi. [Ks. Joona 1:4–12.] Vaikka myös muut profeetat ja 
Jumalan miehet ovat osoittaneet tietyissä tilanteissa kenties heik-
koutta, kuten Joona, heidän luonteessaan näkyy jotakin todella suu-
renmoista ja ihailtavaa.4 (Katso ehdotus 3 sivulla 128.)

Vanhurskaat luonteenpiirteet kehittyvät meissä 
vähitellen, kun me osoitamme uskoa ja teemme 

parannuksen vääristä teoistamme.

Sellaiset luonteenpiirteet, joista näemme todisteita muinoin elä-
neissä kelvollisissa ihmisissä, eivät ole sattuman tai vahingon seu-
rausta eikä niitä ole hankittu päivässä, viikossa, kuukaudessa tai 
vuodessa, vaan ne ovat kehittyneet vähitellen tuloksena jatkuvasta 
uskollisuudesta Jumalalle ja totuudelle sekä riippumattomina niin 
ihmisten suosiosta kuin arvostelustakin.

– – On tärkeätä, että me myöhempien aikojen pyhät ymmär-
rämme ja pidämme mielessä, että pelastus tulee Jumalan armosta ja 

Vaikka Joona osoitti heikkoutta, voimme ottaa oppia hänen 
suurenmoisista ja ihailtavista luonteenpiirteistään.
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sen johdosta, että me kehitämme itsessämme niitä periaatteita, jotka 
hallitsivat noita aiemmin mainittuja vanhurskaita ihmisiä. Tarkoitus 
on, ettemme tee hyvää ihmisten kiitoksen vuoksi, vaan teemme 
hyvää, koska hyvää tehdessämme me kehitämme meissä olevaa 
jumalallisuutta, ja koska niin tapahtuu, me pääsemme yhteyteen 
jumaluuden kanssa, josta tulee aikanaan osa olemustamme. – –

Emmekö me toisinaan teekin asioita, joita sitten kadumme teh-
neemme? Kaikki voi olla varsin hyvin, jos lakkaamme tekemästä sel-
laisia asioita, kun tiedämme niiden olevan väärin. Kun huomaamme 
pahan ja sitten teemme parannuksen, siinä on kaikki, mitä voimme 
tehdä, ja kaikki, mitä keneltäkään vaaditaan. Mutta epäilemättä liian 
usein on joidenkuiden kohdalla niin, että he ajattelevat ja pelkäävät 
tekemänsä väärän julki tulemista enemmän kuin väärin tekemistä. 
He miettivät, mitä ihmiset sanovat, kun he kuulevat siitä jne. Ja toi-
saalta jotkut houkutellaan tekemään tiettyjä asioita, jotta he saisivat 
ystäviensä hyväksynnän, ja jos heidän tekonsa eivät herätä suotuisia 
kommentteja tai niitä ei huomata, heistä tuntuu aivan kuin heidän 
työnsä olisi mennyt hukkaan, ja se hyvä, mitä he kenties ovat saa-
neet aikaan, on epäonnistunut täysin.

Jos me todella haluamme päästä lähemmäksi Jumalaa, jos me 
toivomme pääsevämme sopusointuun iankaikkisten maailmoiden 
hyvien henkien kanssa, jos me toivomme juurruttavamme itseemme 
sellaisen uskon, josta luemme ja jolla muinaiset pyhät suorittivat 
niin suurenmoisia tekoja, niin meidän täytyy Pyhän Hengen saa-
tuamme kuunnella Hänen kuiskauksiaan ja noudattaa Hänen ehdo-
tuksiaan emmekä saa millään teolla elämässämme karkottaa Häntä 
luotamme. On totta, että me olemme heikkoja ja erehtyväisiä olen-
toja, jotka ovat milloin tahansa alttiita murehduttamaan Jumalan 
Henkeä, mutta heti kun huomaamme olevamme väärässä, meidän 
tulee tehdä parannus siitä väärinteosta ja korjata tai hyvittää mah-
dollisimman pitkälle se vääryys, johon olemme kenties syyllistyneet. 
Näin toimien me vahvistamme luonnettamme, edistämme omaa 
asiaamme ja lujitumme kiusausta vastaan, ja vähitellen saamme 
aikaan niin paljon, että olemme todella hämmästyneitä kehityksestä, 
jota itsemme hallitsemisessa ja edistymisessämme on tapahtunut.5 
(Katso ehdotus 4 sivulla 128.)
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Kun varjelemme vanhurskasta luonnettamme, 
pääsemme lähemmäksi Herraa.

Olemme saaneet evankeliumin, joka on toiminnoiltaan ihmeel-
linen: kuuliaisuudesta sen vaatimuksille me voimme saada par-
haimmat siunaukset, mitä ikinä on luvattu tai suotu ihmiskunnalle 
minään aikana maailmassa. Mutta kuin lapsi leluineen tai leikki-
välineineen me tyydymme liian usein siihen, mikä on katoavaista, 
unohtaen mahdollisuudet, joita meillä on kehittää itsessämme suu-
ria, iankaikkisia elämän ja totuuden periaatteita. Herra haluaa luoda 
läheisemmän ja tiiviimmän suhteen itsensä ja meidän välillemme. 
Hän haluaa meidän edistyvän ihmisinä, ja Hän haluaa lisätä tie-
toamme, ja se voi tapahtua vain ikuisen evankeliumin välityksellä, 
joka on valmistettu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Apostoli 
Johannes sanoi: ”Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen (Kris-
tukseen), pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas” [1. Joh. 
3:3]. Soveltavatko myöhempien aikojen pyhät evankeliumin peri-
aatteita elämäänsä ja toteuttavatko he siten Jumalan suunnitelmaa?

– – Mitä me voimme näissä oloissa tehdä kohottautuaksemme 
yhä korkeammalle Jumalamme vanhurskaudessa? Mitä etuja, siu-
nauksia ja oikeuksia tämä pelastusjärjestelmä, jota olemme nou-
dattaneet, tarjoaa, ja mitä keinoja tulee käyttää, jotta ne kävisivät 
toteen? Jos vaadittaisiin jotakin uhrausta, olisi hyvin sopivaa, että 
kaikki ne, jotka haluavat tutkia uskontoaan ja jotka pyrkivät noudat-
tamaan sen vaatimuksia elämällä sen mukaan jokapäiväisessä elä-
mässään, osoittaisivat auliutensa mukautua Jehovan tahtoon tunnus-
taen Hänen kätensä niin vastoinkäymisissä kuin hyvinvoinnissakin.

– – Meidän kannattaisi tutkia itseämme, käydä omissa olois-
samme keskustelua itsemme kanssa varmistaaksemme, mikä on 
tilanteemme – – Herran edessä, niin että jos on tarpeen, me oli-
simme entistä uutterampia ja uskollisempia ja tekisimme enem-
män hyvää.

Kun puhumme kansasta kokonaisuutena, ei ole epäilystäkään, 
että edistymme suuresti Jumalan silmissä. Mutta vaikka näin kiistatta 
onkin, olen vakuuttunut siitä, että keskuudessamme on henkilöitä, 
jotka voisivat kehittyä ja joille on suotu hengellisiä lahjoja, joita voi-
taisiin harjoittaa, jos he niin haluaisivat, paljon suuremmassa määrin 
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kuin nyt tapahtuu, ja jotka voisivat edistyä paljon nopeammin 
pyhyydessä ja päästä paljon lähemmäksi Herraa. Mutta henki, joka 
kuuntelee sitä, mikä on tästä maailmasta, vaikuttaa heissä siinä mää-
rin, että he eivät lisää noita hengellisiä voimia ja siunauksia. He eivät 
luo Herraan sitä läheistä suhdetta, joka on heidän etuoikeutensa.6

Meidän myöhempien aikojen pyhien tulee pitää luonteemme 
loukkaamattomana millä hinnalla tai uhrauksilla tahansa. Jumalan 
hyväksymä luonne on varjelemisen arvoinen vaikkapa sitten koko 
eliniän kestävän jatkuvan kieltäymyksen hinnalla.

Kun elämme siten, voimme odottaa – – täysin varmoina, että – – 
meidät kruunataan Jumalan poikina ja tyttärinä ja me saamme seles-
tisen valtakunnan rikkauden ja kirkkauden.7 (Katso ehdotus 5 alla.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Kun käyt läpi kertomusta, joka on sivuilla 121–122, mitä opit 
siitä, kuinka vanhin Lorenzo Snow ja vanhin Franklin D. 
Richards toimivat. Pohdi, kuinka voisit kertoa näistä periaat-
teista perheenjäsenille tai muille.

 2. Presidentti Snow sanoi: ”Meidän täytyy olla totuudellisia miehiä 
ja totuudellisia naisia” (s. 123). Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että 
on totuudellinen mies tai totuudellinen nainen?

 3. Pohdi presidentti Snow’n havaintoja Mooseksen ja Joonan 
esimerkeistä (s. 124–125). Mitä sellaista havaitset näissä kum-
massakin kertomuksessa, mikä voi auttaa meitä kehittämään 
luonnettamme?

 4. Pohdi toista kokonaista kappaletta sivulla 126. Miksi arvelet, 
että meidän pitää olla tietoisia omista virheistämme vahvistaak-
semme luonnettamme? Kuinka voimme oppia huomaamaan 
omia puutteitamme ilman että lannistumme?

 5. Kertaa luvun viimeisessä osiossa (s. 127–128) olevat presidentti 
Snow’n neuvot. Voisit järjestää aikaa tutkia itseäsi ja ottaa sel-
ville, millainen on tilanteesi Herran edessä.
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Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Ps. 24:3–5; 2. Piet. 
1:2–11; Moosia 3:19; Alma 48:11–13, 17; Et. 12:25–28; OL 11:12–14; 
88:63–68

Opetusvihje: Pyydä osallistujia valitsemaan luvusta yksi osio ja luke-
maan se hiljaa itsekseen. Kehota heitä sitten kokoontumaan kah-
den tai kolmen hengen ryhmiin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka 
valitsivat saman osion, ja keskustelemaan oppimastaan.

Viitteet
 1. Deseret Semi-Weekly News, 19. joulu-

kuuta 1899, s. 5.
 2. Deseret News: Semi-Weekly, 15. elo-

kuuta 1882, s. 1.
 3. Deseret News: Semi-Weekly, 15. elo-

kuuta 1882, s. 1.
 4. Deseret News: Semi-Weekly, 15. elo-

kuuta 1882, s. 1.

 5. Deseret News: Semi-Weekly, 15. elo-
kuuta 1882, s. 1.

 6. Deseret News: Semi-Weekly, 15. elo-
kuuta 1882, s. 1.

 7. Deseret News: Semi-Weekly, 9. helmi-
kuuta 1886, s. 1.
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lapset ovat kallisarvoinen lahja herralta.
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Pyhiä perhesuhteita

”Jos me olemme uskollisia, me tulemme olemaan 
tekemisissä toistemme kanssa kuolemattomassa 

ja kirkkaudellisessa olotilassa. – – Täällä 
muodostetut siteet, jotka ovat luonteeltaan 

kestävimpiä, ovat olemassa iankaikkisuudessa.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

70-vuotispäivänsä lähestyessä Lorenzo Snow kutsui kaikki lap-
sensa ja heidän perheensä koolle Brigham Cityyn Utahiin ”suurta 
jälleennäkemistä ja merkkipäiväjuhlaa” varten. Hän järjesti heidän 
majoituksensa ja ruokansa ja ohjelmaa, josta kaikki pieniä lapsia 
myöten nauttisivat. ”Mitä enemmän ajattelen tätä [perheen jälleen-
näkemisen] aihetta”, hän kirjoitti, ”sitä innokkaammin toivon tätä 
perhetapaamista, jotta voin nähdä teidät kaikki vielä kerran elämäs-
säni ja antaa teille isän siunauksen.” Hän kehotti heitä tekemään 
kaikkensa, että he voisivat tulla, ”paitsi kaikkein vakavimpien ja 
ylitsepääsemättömimpien esteiden sattuessa”.1

Snow’n perhe kokoontui yhteen 7.–9. toukokuuta 1884 ja nautti 
musiikista, teatteriesityksistä, puheista, runoudesta, peleistä, ruoasta 
ja ystävällisestä keskustelusta.2 Presidentti Snow’n sisar Eliza kertoi, 
että koko tapahtuman ajan presidentti Snow osallistui ”perheen eri 
kokoontumisiin ja patriarkan ominaisuudessa – – antoi siunauksia 
sen jäsenille” sekä ”paljon isällisiä neuvoja, ohjeita ja kehotuksia”. 
Kun tapaaminen lähestyi loppuaan, koko perhe kokoontui kuule-
maan, kun hän puhui. Elizan muistiinpanojen mukaan hän ilmaisi 
”ilonsa ja kiitollisuutensa Jumalalle siitä, että hänellä oli nyt onni 
katsella suuren perheensä miellyttäviä ja hymyileviä kasvoja, ja 
siitä hyvästä, jota hän odotti seuraavan tästä jälleennäkemisestä”. 
Katsellessaan perhettään presidentti Snow huudahti: ”Sydämeni on 
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ääriään myöten täynnä mitä lämpimimpiä kiitollisuuden tunteita 
taivaalliselle Isälleni. – – Sanat eivät riitä ilmaisemaan sydämeni 
syviä tunteita tästä pyhästä tilaisuudesta 70-vuotispäiväni juhlassa 
seisoessani täällä ja katsellessani tätä loistavaa ja taivaallisen innoit-
tavaa näkyä.”

Presidentti Snow jatkoi: ”Tämä on perheen viimeinen jälleennä-
keminen, jota meillä on syytä odottaa henkimaailman tällä puolen. 
Auttakoon isiemme Jumala meitä pitämään Hänen lakinsa, elämään 
kunniallisesti, säilyttämään loukkaamattomina hyveemme ja nuh-
teettomuutemme, kuuntelemaan Pyhän Hengen kuiskauksia ja pyr-
kimään uutterasti pitämään itsemme puhtaina, niin ettei yksikään 
tämän perheen jäsen joutuisi hukkaan poikkeamalla kapealta ja 
kaidalta polulta, vaan osoittautukaamme kaikki kelvollisiksi tule-
maan esiin ensimmäisen ylösnousemuksen aamuna kruunattuina 
kirkkaudella ja ollen kuolemattominakin yhtä perhettä sekä lisään-
tyäksemme edelleen kautta iankaikkisuuden loputtomien aikakau-
sien.” 3 (Katso ehdotus 1 sivulla 138.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Perhesuhteet ovat pyhiä, ja ne voivat 
vahvistua iankaikkisuudessa.

Kannustakaa avioliittoon – – ja iskostakaa [muiden] mieliin tuon 
suhteen pyhyys ja velvoite, joka heillä on noudattaa tuota suurta 
käskyä, jonka Jumala antoi meidän ensimmäisille vanhemmillemme, 
lisääntyä ja täyttää maa [ks. 1. Moos. 1:28]. Se on sitäkin välttämättö-
mämpää, kun otetaan huomioon maailman nykyinen taipumus olla 
piittaamatta tuosta laista ja häpäistä avioliitossa solmittu liitto. On 
surullista huomata avioerojen yleisyys maassa ja kasvava taipumus 
pitää lapsia rasitteena eikä kallisarvoisena lahjana Herralta.4

[Herra] on osoittanut meille, että jos me olemme uskollisia, me 
tulemme olemaan tekemisissä toistemme kanssa kuolemattomassa 
ja kirkkaudellisessa olotilassa ja että täällä muodostetut siteet, jotka 
ovat luonteeltaan kestävimpiä, ovat olemassa iankaikkisuudessa.5

Suhteet, jotka muodostuvat täällä, ovat [meillä] iankaikkisissa 
maailmoissa. Isät, äidit, siskot, veljet – niin, äidit, jotka näkevät 
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rakkaidensa kuolevan viereltään, tietävät saavansa heidät henki-
maailmassa, ja he tietävät saavansa heidät sellaisina kuin he laskevat 
heidät maan poveen. Vaimo, joka näkee miehensä kuolevan ja elä-
män kaikkoavan hänestä, tietää saavansa hänet jälleen ja saa lohtua 
ja iloa, jota Kaikkivaltiaan ilmoituksissa annetaan siitä, että hän saa 
miehensä iankaikkisissa maailmoissa. Samankaltaiset suhteet kuin 
täällä ovat olemassa yhä verhon tuolla puolen. Täällä muodoste-
tut siteet vahvistuvat tulevassa elämässä. Ja myöhempien aikojen 
pyhillä on siitä varmuus, koska Jumala on antanut sen heille.6 (Katso 
ehdotus 2 sivulla 138.)

Uskolliset myöhempien aikojen pyhät, jotka 
eivät voi solmia avioliittoa tai kasvattaa 

lapsia tässä elämässä, tulevat saamaan kaikki 
korotuksen siunaukset tulevassa elämässä.

Toimistoomme tuli hiljattain eräs nainen, joka pyysi saada puhua 
kanssani eräästä yksityisasiasta. Hän ilmoitti minulle, että hänestä 
tuntui hyvin pahalta, koska hänen mahdollisuutensa saada aviomies 
eivät olleet toteutuneet. – – Hän halusi tietää, mikä olisi hänen tilan-
teensa toisessa elämässä, ellei hän onnistuisi saamaan aviomiestä 
tässä elämässä. Tämä kysymys herännee nuortemme sydämessä. 
– – Haluan antaa pienen selityksen tässä tilanteessa olevien osa-
puolten lohdutukseksi. Yksikään myöhempien aikojen pyhä, joka 
kuolee elettyään uskollisen elämän, ei menetä mitään sen vuoksi, 
ettei hän ole tehnyt tiettyjä asioita, kun hänelle ei ole tarjoutunut 
niihin tilaisuutta. Toisin sanoen, jos nuori mies tai nuori nainen ei 
saa tilaisuutta solmia avioliittoa ja hän elää uskollisesti kuolemaansa 
asti, hän saa kaikki ne siunaukset, korotuksen ja kirkkauden, jotka 
kuka tahansa mies tai nainen saa, jolle tilaisuus siihen on tarjou-
tunut ja joka sen on käyttänyt. Se on varmaa ja vääjäämätöntä. – –

Ihmisille, joilla ei ole tilaisuutta solmia avioliittoa tässä elämässä 
ja jotka kuolevat Herrassa, annetaan keinot, joilla he voivat varmis-
taa itselleen kaikki ne välttämättömät siunaukset, jotka on varattu 
naimisissa oleville. Herra on armollinen ja hyvä, eikä Hän ole epä-
oikeudenmukainen. Hänessä ei ole vääryyttä, emmekä mekään 
pitäisi sitä oikeudenmukaisena, että kun nainen tai mies kuolee 
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saamatta tilaisuutta solmia avioliittoa, tilannetta ei voitaisi korjata 
toisessa elämässä. Se olisi epäoikeudenmukaista, ja me tiedämme, 
ettei Herra ole epäoikeudenmukainen olento. Sisareni Eliza R. Snow 
oli uskoakseni aivan yhtä hyvä nainen kuin kuka tahansa koskaan 
elänyt myöhempien aikojen pyhien nainen, ja hän eli naimatto-
mana, kunnes oli liian iäkäs saamaan lapsia. – – En kykene hetkeä-
kään kuvittelemaan, että hän menettäisi siinä suhteessa ainuttakaan 
asiaa. Se hyvitetään hänelle toisessa elämässä, ja hän saa aivan yhtä 
suuren valtakunnan kuin hän olisi saanut, jos hänellä olisi tässä 
elämässä ollut tilaisuus saada lapsia.7

Kun aviomies ja vaimo nauttivat ykseyden tunteesta, 
he edistävät kodissa rakkautta ja ystävällisyyttä.

Huolehtikaa siitä, etteivät vähäiset, turhanpäiväiset väärinkäsityk-
set kodin asioissa myrkytä onneanne.8

Vaimot, olkaa uskollisia aviomiehellenne. Tiedän, että teidän on 
kestettävä monia epämiellyttäviä asioita, ja aviomiehennekin on kes-
tettävä joitakin asioita. Epäilemättä aviomiehenne joskus koettelee 
teitä – kenties omaa tietämättömyyttään tai mahdollisesti toisinaan 
teidän tietämättömyytenne vuoksi. – –

Sanonpa vain, että aviomiehenne ovat kehnoja – aivan yhtä keh-
noja kuin te, ja jotkut heistä varmaankin kehnompia, mutta siitä 
huolimatta: yrittäkää kestää epämiellyttävyydet, joita toisinaan ilme-
nee, ja kun tapaatte toisenne seuraavassa elämässä, tunnette iloa 
siitä, että kestitte nuo asiat.

Aviomiehille minä sanon: Monet teistä eivät arvosta vaimoaan 
siten kuin teidän pitäisi. – – Olkaa hänelle ystävällisiä. Kun hän läh-
tee kokoukseen, teidän pitäisi pidellä vauvaa ainakin puolet ajasta. 
Kun lapsi kaipaa keinutusta, eikä teillä ole paljon tekemistä, keinut-
takaa häntä. Olkaa ystävällisiä, vaikka teidän täytyy toisinaan tehdä 
pieni uhraus ollaksenne sitä. Olkaa silti ystävällisiä, uhrauksesta 
riippumatta.9

Miesten pitäisi olla isällisempiä kotona. Heillä pitäisi olla herkem-
piä tunteita vaimoaan ja lapsiaan, naapureitaan ja ystäviään kohtaan, 
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heidän pitäisi olla ystävällisempiä ja jumalisempia. Kun minä menen 
perheen luo, tunnen ihailua nähdessäni tuon perheenpään palvele-
van perhettään Jumalan miehen tavoin ystävällisesti ja lempeästi ja 
täynnä Pyhää Henkeä ja viisautta ja taivaan ymmärrystä.10

Jos joskus onnistutte perustamaan perheen Siionissa, jos joskus 
onnistutte saamaan tuon taivaallisen liiton, joka on välttämätön 
siellä, teidän on sidottava tuo perhe yhteen ykseydessä. Perheen-
päällä on oltava Herran Henki, ja hänellä tulee olla sitä valoa ja sitä 
älyä, joka – kun sitä toteutetaan päivittäisessä elämässä ja noiden 
henkilöiden käytöksessä – tuo tuolle perheelle pelastuksen, sillä 
heidän pelastuksensa on hänen käsissään.

Hän ryhtyy työhön ja pyrkii liittämään tunteensa ja kiintymyk-
sensä heihin siinä määrin kuin se on hänen vallassaan ja pyrkii 
varmistamaan kaikki ne asiat, jotka ovat välttämättömiä heidän 
mukavuudelleen ja hyvinvoinnilleen, ja toisaalta heidän on alettava 
ilmaista samaa tunnetta, samaa ystävällisyyttä ja samaa halukkuutta, 
ja parhaan kykynsä mukaan osoitettava kiitollisuutta saamistaan 
siunauksista.

Se on välttämätöntä, jotta vallitsisi tunteiden ykseys eli asenteiden 
ykseys ja keskinäinen kiintymys, jotta tämä ykseys voisi sitoa heidät 
näin yhteen.11

Kun [miehet] polvistuvat rukoukseen vaimonsa ja lastensa kanssa, 
heitä pitäisi innoittaa Pyhän Hengen lahja ja voima, jotta aviomies 
voisi olla sellainen mies, jota hyvä vaimo kunnioittaa, ja jotta Juma-
lan lahja ja voima voisi olla heidän yllään jatkuvasti. Heidän pitäisi 
olla yhtä perheessään, jotta Pyhä Henki voisi laskeutua heidän 
ylleen, ja heidän pitäisi elää niin, että vaimo voi tulla pyhitetyksi 
rukouksen avulla, että hän voi ymmärtää, että hänen täytyy pyhit-
täytyä miehensä edessä ja lastensa edessä, jotta he voivat olla yhtä, 
jotta mies ja vaimo voivat olla puhdasta ainesta, soveliaita saamaan 
paikan Jumalan valtakunnan rakentamisessa ja muodostamisessa, 
jotta he voivat hengittää puhdasta henkeä ja antaa puhdasta ope-
tusta lapsilleen ja lastensa lapsille. 12 (Katso ehdotus 3 sivulla 138.)
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Lapset oppivat evankeliumia parhaiten, 
kun heidän vanhempansa etsivät innoitusta 

ja näyttävät hyvää esimerkkiä.

Tämä työ, jossa olemme mukana, ei ole meidän työtämme 
vaan Jumalan työtä. Meitä ohjaa toiminnassamme ylivoimainen 
äly. Tämän valtakunnan tulevaisuus riippuu jälkeläisistämme, ja 
sen voima ja lopullinen voitto riippuu heidän opettamisestaan ja 
asianmukaisesta valmentamisestaan. Jos haluamme, että meillä on 
oikeanlaista vaikutusta perheeseemme, meidän on sekä näytettävä 
heille hyvää esimerkkiä että annettava heille hyviä ohjeita. Meidän 
pitäisi kyetä yhtä lailla sanomaan ”tehkää niin kuin minä teen” kuin 
sanomaan ”tehkää niin kuin minä sanon”.13

Vanhempien tulee pyrkiä sitomaan perheensä ”yhteen ykseydessä”.
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Pyrkikää opettamaan lapsianne sekä sanoin että teoin sillä tavoin, 
että he seuraavat epäröimättä jäljissänne ja heistä tulee yhtä uskol-
lisia totuudelle kuin te olette olleet.14

Miehillä, jotka haluavat säilyttää asemansa Jumalan edessä 
pyhässä pappeudessa, täytyy olla profetian henki, ja heidän täytyy 
olla kelvollisia tuomaan ihmisille elämää ja pelastusta. [Vaikka] he 
eivät voisi tuoda niitä maailmalle, heidän täytyy tehdä niin kotona, 
perheessään, kaupoissaan ja kaduilla, jotta elämän sanat innoittai-
sivat heidän sydäntään aivan yhtä paljon silloin, kun he kotona 
opettavat evankeliumia lapsilleen ja naapureilleen, kuin silloin, kun 
he puhuvat veljilleen tältä puhujakorokkeelta. Ei ole oikein, että 
heillä on jonkin verran Henkeä ihmisten edessä, mutta sitten he 
unohtavat Hengen. Jotkut miehet puhuvat ihmisille ja lähtevät sitten 
kotiin – –, ja sen sijaan että heillä olisi elämän sanoja annettavanaan, 
heistä tulee hengellisesti täysin kuolleita, mutta niin ei saa enää olla.

Isien velvollisuudeksi Israelissa on tullut herätä ja tulla ihmisten 
pelastajiksi, jotta he voivat vaeltaa Herran edessä siinä uskon voi-
massa ja päättäväisessä tarmossa, joka takaa heille Kaikkivaltiaan 
innoituksen opettaa elämän sanoja perheelleen. – –

Tässä me näemme päättäväisyyden hengen, jonka avulla meistä 
voi tulla yhtä, jotta oppisimme rakastamaan toisiamme, ja rukoilen 
Herraa, että Hän antaa tuota rakkautta meidän jokaisen sydämeen, 
kuten Hän antoi Pojalleen Jeesukselle, ja että Hän antaa jatkuvasti 
tietoa siitä, mikä on hyvää.15

Isien tehtävänä on tulla päteviksi opettamaan ja ohjaamaan lap-
siaan ja esittämään heille periaatteita, niin että noita ohjeita nou-
dattamalla lapset voivat olla juuri niin onnellisia kuin he yleensä 
voivat olla lapsuudessaan, ja samalla he oppivat periaatteita, joiden 
perusteella he voivat saada eniten onnea ja iloa aikuisuudessa.16

Jos me olemme uutteria vaaliessamme itsessämme elämän ja 
pelastuksen puhtaita periaatteita, lapsemme varttuvat tietäen nämä 
asiat ja he kykenevät meitä vaivattomammin edistämään taivaan 
järjestystä ja luomaan ympärilleen onnea ja rauhaa.17 (Katso ehdo-
tukset 4 ja 5 sivulla 138.)
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Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Käy läpi se, mitä presidentti Snow ajatteli koko perheensä tuo-
misesta yhteen (s. 131–132). Mitä hyviä tuloksia voi seurata 
siitä, kun tuomme perheemme yhteen? Kuinka me voimme 
auttaa perhettämme säilyttämään ykseyden?

 2. Millä tavoin toinen kokonainen kappale sivulla 132 on ajan-
kohtainen tänä aikana? Mitä me voimme tehdä auttaaksemme 
kirkon nuoria ymmärtämään avioliiton pyhyyden? Mitä me 
voimme tehdä auttaaksemme heitä odottamaan innolla avio-
liittoa ja vanhemmuutta?

 3. Presidentti Snow sanoi, että vähäpätöiset, turhanpäiväiset 
väärinkäsitykset voivat myrkyttää onnemme kodissa (s. 134). 
Millaiset nimenomaiset keinot voivat auttaa meitä välttämään 
tämän ”myrkyn”? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 134–137.)

 4. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 136. Mistähän syystä vanhem-
pien on kyettävä sanomaan ”tee niin kuin minä teen” sen 
lisäksi, että he sanovat ”tee niin kuin minä sanon”? Millä tavoin 
vanhemmat voivat opettaa esimerkillään? Mitä periaatteita sinä 
olet oppinut vanhempiesi hyvän esimerkin ansiosta?

 5. Presidentti Snow ilmaisi huolensa niistä vanhemmista, jotka 
opettavat voimallisesti kirkossa mutta eivät kotona (s. 137). 
Mieti, mitä voit tehdä jakaaksesi ”elämän sanoja” perheesi 
kanssa.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: 1. Nefi 8:10–12; Hel. 
5:12; OL 68:25–28; 93:40–50; 132:19–20

Opetusvihje: ”Sinun tulee varoa puhumasta enemmän kuin on tar-
peen tai varoa ilmaisemasta liian usein omia mielipiteitäsi. Nämä 
teot voivat aiheuttaa sen, että oppijat menettävät mielenkiintonsa. 
– – Päätehtävänäsi tulee olla toisten auttaminen evankeliumin oppi-
misessa eikä vaikuttava esitys. Tähän liittyy myös se, että annat 
oppijoille tilaisuuksia opettaa toisiaan.” (Ks. Opettaminen, kutsu-
muksista suurin, s. 64.)



l u K u  9

139

Viitteet
 1. Ks. Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow, 1884, 
s. 453–454.

 2. Ks. Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, s. 461–483.

 3. Julkaisussa Biography and Family 
Record of Lorenzo Snow, s. 484–486.

 4. Artikkelissa ”Prest. Snow to Relief 
Societies”, Deseret Evening News,  
9. heinäkuuta 1901, s. 1; tämä puhe 
pidettiin paikalla olleille Apuyhdistyk-
sen naisille.

 5. Deseret News, 11. huhtikuuta 1888, 
s. 200, yksityiskohtainen toisinto saar-
nasta, jonka Lorenzo Snow piti huhti-
kuun 1888 yleiskonferenssissa.

 6. Salt Lake Daily Herald, 11. lokakuuta 
1887, s. 2.

 7. Millennial Star, 31. elokuuta 1899, 
s. 547–548.

 8. Deseret News, 21. lokakuuta 1857, 
s. 259.

 9. ”The Grand Destiny of Man”, Deseret 
Evening News, 20. heinäkuuta 1901, 
s. 22.

 10. Deseret News: Semi-Weekly, 31. maalis-
kuuta 1868, s. 2.

 11. Deseret News, 11. maaliskuuta 1857, 
s. 3; alkuperäislähteessä sivu 3 on mer-
kitty virheellisesti sivuksi 419.

 12. Deseret News, 14. tammikuuta 1857, 
s. 355.

 13. Deseret News, 26. heinäkuuta 1865, 
s. 338.

 14. Artikkelissa ”Scandinavians at Saltair”, 
Deseret Evening News, 17. elokuuta 
1901, s. 8.

 15. Deseret News, 14. tammikuuta 1857, 
s. 355.

 16. Deseret News, 28. tammikuuta 1857, 
s. 371.

 17. Deseret News, 21. lokakuuta 1857, 
s. 259.



140

huhtikuun 6. päivänä 1892 tuhansia ihmisiä kokoontui todistamaan, 
kun lakikivi kiinnitettiin Suolajärven temppelin korkeimpaan torniin.
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”Tulkaa temppeleihin”

”Mahdollisuudet, jotka Jumala on avannut 
nähtäväksemme, ovat ihmeellisiä ja suurenmoisia. 

Mielikuvitus ei osaa kuvitella niitä. Tulkaa 
temppeleihin, niin me näytämme teille.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Pian kasteensa ja konfirmointinsa jälkeen Lorenzo Snow alkoi 
osallistua kokouksiin Kirtlandin temppelissä. Siellä hän sai profeetta 
Joseph Smithin ja muiden kirkon johtohenkilöiden kanssa suuria 
hengellisiä siunauksia. Hän kirjoitti päiväkirjaansa: ”Siellä meillä 
oli profetian lahja – kielten lahja – kielten tulkitseminen – kuvailtiin 
näkyjä ja ihmeellisiä unia – kuultiin taivaallisten kuorojen laulua 
ja nähtiin suurenmoisia parantavan voiman ilmenemisiä johtavien 
vanhinten käyttäessä pappeutta. Sairaat parannettiin – kuurot saa-
tiin kuulemaan – sokeat näkemään ja rammat kävelemään hyvin 
monissa tapauksissa. Kävi selkeästi ilmi, että pyhä ja jumalallinen 
vaikutus – hengellinen ilmapiiri levisi kaikkialle tuohon pyhään 
rakennukseen.” 1

Lorenzo Snow rakasti Kirtlandin temppeliä, koska hän tiesi, että 
”Jumalan Poika oli kirkkaudessaan kunnioittanut sitä kuninkaal-
lisella läsnäolollaan”. Siksi hän oli pelonsekaisen kunnioituksen 
vallassa noustessaan siellä ensimmäisen kerran korokkeelle opet-
tamaan. ”Mitkään sanat eivät kykene kuvailemaan tunteitani”, hän 
sanoi, ”kun ensimmäisen kerran nousin toiselle noista korokkeista 
puhumaan kuulijakunnalle – korokkeelle, jonka kaiteella vain vähän 
aiemmin oli seissyt tämä pyhä Persoona – hiuksensa valkoisina 
kuin puhdas lumi, silmänsä kuin tulenliekkinä – jonne myös Moo-
ses, Elias ja Elia tulivat ja antoivat taloudenhoitokautensa avaimet 
Joseph Smithille.” [Ks. OL 110.] 2
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Monia vuosia myöhemmin, 6. huhtikuuta 1892, presidentti 
Lorenzo Snow seisoi erään toisen kuulijakunnan edessä, tällä ker-
taa miltei valmiin Suolajärven temppelin edustalla. Temppeliaukion 
alueelle oli kokoontunut noin 40 000 myöhempien aikojen pyhää, 
ja noin 10 000 muuta ”oli läheisten talojen katoilla sekä paikoissa, 
joista oli hyvä näköala” 3. Väkijoukko oli kokoontunut seremoniaan, 
jossa temppelin korkeimman tornin huipulle asetettaisiin lakikivi. 
Myöhemmin samana päivänä enkeli Moronin patsas asetettaisiin 
lakikiven päälle. Presidentti Snow, joka oli tuolloin kahdentoista 
apostolin koorumin presidentti, oli saanut ensimmäiseltä president-
tikunnalta tehtävän johtaa pyhät Hoosianna-huutoon. Kun hän selitti 
Hoosianna-huudon väkijoukolle, hän ilmaisi rakkautensa ja intonsa 
temppelityöhön.

”Hoosianna-huudon sanat”, hän sanoi, ”jotka lausutaan tänään 
lakikiveä laskettaessa tai sen jälkeen, esitteli presidentti Joseph 
Smith Kirtlandin temppelissä, ja niitä käytettiin siellä juhlallisessa 
kokouksessa, jossa ilmeni Jumalan voima ja veljille avautui näky 
Kaikkivaltiaasta. Se ei ole mikään tavallinen käytäntö, vaan on – 
ja me toivomme, että se selkeästi sellaisena ymmärretään – pyhä 
huuto, ja sitä tulee käyttää vain poikkeuksellisissa tilaisuuksissa, 
kuten sellaisessa, joka meillä nyt on. Toivomme myös selkeästi 
ymmärrettävän sen, että me haluamme veljien ja sisarten paitsi lau-
suvan sanat myös että heidän sydämensä on täynnä kiitosta taivaan 
Jumalalle, joka meidän avullamme on saanut aikaan tämän voimal-
lisen ja ihmeellisen työn. Tämän temppelin peruskivi – kulmakivi 
– laskettiin 39 vuotta sitten, ja mietiskellessämme ja pohdiskelles-
samme niitä suurenmoisia siunauksia, joita Jumala on suonut meille, 
omalle kansalleen, näinä vuosina sen jälkeen me toivomme pyhien 
tuntevan, että kun he esittävät tämän huudon, se tulee heidän sydä-
mestään. Täyttyköön sydämenne kiitollisuudella.” Hän esitti, kuinka 
Hoosianna-huuto tehdään, ja sanoi sitten: ”Kun nyt menemme 
temppelin eteen ja esitämme tämän huudon, haluamme jokaisen 
miehen ja jokaisen naisen huutavan nämä sanat koko äänensä voi-
malla, jotta jokainen talo tässä kaupungissa vavahtelisi, ihmiset joka 
osassa tätä kaupunkia kuulisivat sen ja se ulottuisi iankaikkisiin 
maailmoihin.” 4
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Seuraava kertomus lakikiviseremoniasta havainnollistaa pyhien 
tässä tapahtumassa osoittamaa kunnioitusta ja intoa:

”Juuri kun keskipäivän hetki koitti, presidentti Wilford Woodruff 
astui lavan etuosaan, koolla olevan väkijoukon silmien eteen. Väki-
joukon keskuudessa vallitsi juhlallinen hiljaisuus. Ihmisten sydämen 
läpi kävi värähdys, kun hän sanoi:

’Huomio, koko te Israelin huone ja kaikki te maan kansat! Me 
laskemme nyt ylimmän kiven Jumalamme temppeliin, jonka perus-
tuksen laski ja pyhitti profeetta, näkijä ja ilmoituksensaaja Brigham 
Young.’

Sitten presidentti Woodruff painoi sähkönappulaa, ja temppelin 
lakikivi siirtyi lujasti paikalleen. Sitä seuraavaa näkyä on mahdo-
tonta kuvata sanojen voimalla. Kahdentoista kunnioitettu presi-
dentti, apostoli Lorenzo Snow, astui esiin ja johdatti 40 000 pyhää 
huutamaan yhteen ääneen:

’Hoosianna, hoosianna, hoosianna Jumalalle ja Karitsalle. Aamen, 
aamen ja aamen!

Hoosianna, hoosianna, hoosianna Jumalalle ja Karitsalle. Aamen, 
aamen ja aamen!

Hoosianna, hoosianna, hoosianna Jumalalle ja Karitsalle. Aamen, 
aamen ja aamen!’

Jokaisen huudon kohdalla heilutettiin nenäliinoja. – – Tuhan-
sien silmät kostuivat kyynelistä ilon täyttäessä heidät. Maa tuntui 
vavahtelevan sen äänen voimasta, joka lähetti kaikunsa ympäröiville 
kukkuloille. Historiaan ei ole tallennettu suurempaa tai vaikutta-
vampaa näkyä kuin tämä temppelin lakikiven laskemisseremonia. 
Tuskin hoosiannat olivat lakanneet, kun yleisö puhkesi laulamaan 
ihastuttavan innoittavaa laulua ’Nyt liekkinä loistavi Henki Herran’.” 5

Presidentti Woodruff vihki Suolajärven temppelin täsmälleen 
vuotta myöhemmin 6. huhtikuuta 1893 pyhien tehtyä 40 vuotta 
työtä sen valmiiksi saattamiseksi. Presidentti Lorenzo Snow kutsut-
tiin palvelemaan tuon temppelin ensimmäisenä johtajana, ja hän 
toimi tuossa tehtävässä siihen asti kunnes hänestä tuli kirkon presi-
dentti syyskuussa 1898. Suolajärven temppelin seinällä on nykyään 
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presidentti Snow’n muotokuva muistona hänen omistautumises-
taan hänen omien sanojensa mukaan sille ”mahtavalle työlle, jota 
teemme” Herran huoneessa.6 (Katso ehdotus 1 sivulla 149.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Temppeleissä me saamme tietää niistä ihmeellisistä 
siunauksista, jotka Jumala on valmistanut uskollisille.

Mahdollisuudet, jotka Jumala on avannut nähtäväksemme, ovat 
ihmeellisiä ja suurenmoisia. Mielikuvitus ei osaa kuvitella niitä. Tul-
kaa temppeleihin, niin me näytämme teille. Arvelen, että monet 
teistä ovat olleet siellä ja kuulleet niistä ihmeellisistä asioista, joita 
Jumala on valmistanut niille, jotka rakastavat Häntä ja pysyvät uskol-
lisina loppuun asti. – –

Hän on valmistanut myöhempien aikojen pyhille kaiken, mitä he 
voisivat ikinä toivoa tai kuvitella, toteuttaakseen heidän täydellisen 
onnensa halki suunnattomien iankaikkisuuksien.7 (Katso ehdotus 
2 sivulla 149.)

Temppelitoimituksilla me muodostamme 
pyhiä siteitä, jotka voivat sitoa perheen 

yhteen ajaksi ja iankaikkisuudeksi.

Ajatelkaa lupauksia, joita teille on annettu kauniissa ja ihanassa 
seremoniassa solmiessanne avioliiton temppelissä. Kun kaksi myö-
hempien aikojen pyhää liittyy yhteen avioliitossa, heille annetaan 
heidän jälkeläisiään koskevia lupauksia, jotka jatkuvat iankaikkisuu-
desta iankaikkisuuteen.8

Me olemme saaneet paljon viisautta ja tietoa asioista, jotka – 
niistä puhuessamme – hämmästyttävät maailmaa. Olemme oppineet, 
että temppeleissä me kykenemme muodostamaan siteitä, jotka eivät 
raukea kuolemassa vaan jotka ulottuvat iankaikkisuuteen – pyhiä 
siteitä, jotka sitovat perheitä yhteen ajaksi ja iankaikkisuudeksi.9 
(Katso ehdotus 3 sivulla 149.)
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Temppeleissä me saamme korotuksen toimitukset 
kuolleiden sukulaistemme puolesta.

Jokainen Jumalan poika ja tytär saa tilaisuuden, joka on välttä-
mätön korotuksen ja kirkkauden saamiseksi. – – On vain yksi tapa, 
jolla korotus ja kirkkaus voidaan saada. Meidät on kastettava syntien 
anteeksisaamiseksi ja meidän on saatava kätten päällepaneminen 
Pyhän Hengen saamiseksi. Nämä ja muut toimitukset ovat ehdot-
toman välttämättömiä korotukselle ja kirkkaudelle, ja jos ihmiset 
ovat eläneet silloin kun evankeliumia ei ole ollut saatavilla, heidän 
ystävänsä voivat pitää huolen näistä asioista. Me olemme tulleet 
maailmaan nyt tehdäksemme näitä asioita – se on ainakin yksi 
tulomme päätarkoituksista. Me emme voi tähdentää liikaa tämän 
työn tärkeyttä.10

Me emme ole tulleet tähän maailmaan sattumalta. Me olemme 
tulleet tähän elämään erityistä tarkoitusta varten ja epäilemättä tiet-
tyjen edellisessä elämässä tehtyjen sopimusten myötä. No, temp-
peleissä me suoritamme suurta työtä kuolleiden sukulaistemme 
puolesta. Saamme aika ajoin tärkeitä osoituksia siitä, että Jumala 
on hyväksynyt tämän työn, jota teemme temppeleissämme. Esi-
vanhempiensa puolesta työtä tekevät ovat kokeneet mitä epäta-
vallisimpia osoituksia siitä. Me teemme mahtavaa työtä. Tuhansia 
henkilöitä on kastettu kuolleiden sukulaistensa puolesta työmme 
edetessä temppeleissä. – –

Kun ihmiset ovat jäljittäneet tietoja esivanhemmistaan miten 
kauas taaksepäin tahansa, niin he voivat tulla temppeleihimme ja 
saada kasteen kuolleen isänsä, isoisänsä, isoisänsä isän jne. puo-
lesta, aivan niin pitkälle kuin he voivat jäljittää sukuaan. Sitten he 
voivat saada vaimot sinetöidyiksi aviomiehiinsä esivanhempiensa 
linjan mukaisesti niin pitkälle kuin he kykenevät jäljittämään sitä. 
Ajatelkaa hyveellistä nuorukaista, joka eli ennen kuin evankeliumi 
tuotiin ihmislapsille. – – Hän meni naimisiin ja kasvatti perheen, 
mutta hänellä ei ollut koskaan etuoikeutta ottaa vastaan evanke-
liumia niin kuin teillä ja minulla. Hän opetti kuitenkin perheelleen 
moraalin periaatteet ja oli rakastava ja ystävällinen vaimolleen ja 
lapsilleen. Saattoiko hän tehdä yhtään enempää? Häntä ei pitäisi 
tuomita siksi, ettei hän ottanut vastaan evankeliumia, koska ei ollut 
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Vanhemmat voivat auttaa lapsiaan ottamaan 
vastaan kutsun tulla temppeliin.
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evankeliumia, jota ottaa vastaan. Hänen ei pitäisi menettää vai-
moaan, sillä kun he solmivat avioliiton, hän ei voinut mennä temp-
peliin ja saada vaimoaan sinetöidyksi häneen ajaksi ja iankaikkisuu-
deksi. Hän toimi parhaan tietämyksensä mukaan, ja hänen vaimonsa 
vihittiin häneen ajaksi maan tavan mukaan. Me kunnioitamme tuota 
avioliittoa, joka solmittiin hänen maansa lakien mukaan. – – Me 
sinetöimme lapsia vanhempiinsa ja vaimoja aviomiehiinsä, kaikki 
sukulinjan mukaan.11

Vapahtaja sanoi eräässä tietyssä tilanteessa: ”Totisesti, totisesti: 
tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan 
äänen”, ja Hän jatkoi ja esitti tämän merkittävän huomautuksen: ”Ne, 
jotka sen kuulevat, saavat elää” [ Joh. 5:25]. Uskon, että niitä, jotka 
eivät ota vastaan totuutta, on hyvin vähän. Kuolleet kuulevat Juma-
lan Pojan äänen, he kuulevat Jumalan Pojan pappeuden äänen, ja 
he ottavat vastaan totuuden ja elävät. Niillä veljillä ja sisarilla, jotka 
tekevät niin ahkerasti työtä temppeleissä, tulee olemaan kunnia olla 
ikään kuin pelastajia sukulaisilleen ja ystävilleen, joiden puolesta he 
suorittavat nämä toimitukset.12 (Katso ehdotus 4 sivulla 149.)

Meidän tulee pyrkiä tekemään temppeli- 
ja sukututkimustyötä, vaikka se 

edellyttäisi meiltä uhrauksia.

Jokaisen miehen ja naisen mielessä pitäisi olla tavoite tulla temp-
peleihimme tekemään tätä työtä. Se on suurta työtä ja myös tärkeää 
työtä. Kun menemme seuraavaan elämään ja huomaamme kuollei-
den ystäviemme elävän siellä, niin jos emme ole tehneet työtä, joka 
on välttämätöntä heidän korotuksekseen ja kirkastuksekseen, emme 
tule olemaan kovinkaan onnellisia, eikä siitä muodostu kovinkaan 
miellyttävää tapaamista.

Meidän ei pitäisi odottaa, että tilaisuudet ovat aina miellyttäviä 
ja sopivia, vaan meidän pitäisi pyrkiä – vaikka se vaatiikin meiltä 
vähän uhrautumista – järjestämään asiat niin, että voimme tehdä 
tätä työtä. – – Innokas toiveemme on, etteivät veljet ja sisaret laimin-
löisi tätä tärkeää työtä. Tiedättekö, mikä tulee olemaan tärkein työ 
levon tuhatvuotiskautena [tuhatvuotisessa valtakunnassa]? Se tulee 
olemaan sama, jota yritämme kehottaa myöhempien aikojen pyhiä 
tekemään tänä aikana. Temppeleitä tullaan rakentamaan kaikkialle 
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tähän maahan, ja veljet ja sisaret tulevat menemään niihin ja teke-
mään työtä kenties päivin ja öin kiirehtiäkseen työtä ja saadakseen 
tehdyksi välttämättömän työn, ennen kuin Ihmisen Poika voi esittää 
valtakuntansa Isälleen. Tämä työ on saatava tehdyksi, ennen kuin 
Ihmisen Poika voi tulla ja ottaa vastaan valtakuntansa esitettäväksi 
Isälleen.13 (Katso ehdotus 5 sivulla 149.)

Kun me menemme temppeliin puhtain sydämin, Herra 
siunaa meitä siten kuin Hän tietää olevan parhaaksemme.

Näihin temppeleihin mennessämme me tunnemme nauttivamme 
Herran Hengestä täydemmin kuin missään muussa paikassa. Ne 
ovat Herran rakennuksia, ja niiden seinien sisäpuolella viedään 
eteenpäin Hänen tärkeintä työtään. – –

Olen vakuuttunut siitä, että kun ihmiset menevät näihin temp-
peleihin, heillä on lähtiessään parempi tunne ja mielessään päättä-
väisyys toimia vähän paremmin kuin aiemmin. Se on tunne, jonka 
haluamme pyhien saavan. – –

Olkaa uskollisia, veljet ja sisaret, ja olkaa sinnikkäitä. Tulkaa 
temppeliin ja tehkää työtänne siellä ja nauttikaa ja olkaa paremmin 
valmistautuneita vastustamaan maailman epämiellyttäviä asioita.14

Ne, jotka [menevät] temppeliin puhtain sydämin ja katuvaisin 
mielin, eivät lähde sieltä saamatta erityisiä siunauksia, vaikka ne 
joissakin tai mahdollisesti monissakin tapauksissa ovat erilaisia kuin 
jotkut saattavat odottaa. – – Jotkut pyhät odottavat kenties palvele-
vien enkelien ilmestymistä – – tai odottavat näkevänsä Jumalan kas-
vot. Teille ei ehkä ole hyödyllistä antaa sellaisia ilmestyksiä. Herra 
tietää, mikä on parasta kullekin ihmiselle, ja Hän sovittaa lahjansa 
niin, että niistä on suurinta hyötyä niille, jotka ne saavat. Voimme 
huoleti odottaa, että jokainen uskollinen pyhä, joka astuu tuohon 
huoneeseen, saa siunauksen, joka antaa sen saajalle paljon tyydy-
tystä. Ennen kuin temppelissä käyneet [lähtevät] sieltä, heidän sydä-
messään ja ymmärryksessään herää jotakin, josta on heille hyötyä 
heidän tulevassa elämässään. Siihen todelliset myöhempien aikojen 
pyhät ovat oikeutettuja.15 (Katso ehdotus 6 sivulla 149.)
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Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Lue kertomus Suolajärven temppelin lakikiviseremoniasta 
(s. 141–144). Jos olet osallistunut temppelin vihkimiseen, ajat-
tele sitä, miltä sinusta silloin tuntui. Mitä me ilmaisemme Her-
ralle osallistuessamme Hoosianna-huutoon?

 2. Käy läpi presidentti Snow’n kutsu tulla temppeleihin (ks. 
s. 144). Mieti, kuinka voit ottaa vastaan tämän kutsun ja kuinka 
voisit esittää tämän kutsun perheenjäsenille ja ystäville.

 3. Kun tutkit toista osiota sivulla 144, pohdi siunauksia, joita 
voi saada vastaanottamalla temppelitoimituksia ja solmimalla 
temppeliliittoja. Kuinka nämä siunaukset ovat vaikuttaneet 
sinuun ja perheeseesi?

 4. Lue osio, joka alkaa sivulta 145. Millä tavoin me toimimme 
pelastajina sukulaisillemme ja ystävillemme tehdessämme 
tätä työtä? Mitä apukeinoja kirkko on tarjonnut meidän 
avuksemme?

 5. Mitä voimme tehdä antaaksemme temppeli- ja sukututkimus-
työlle sen huomion ja ajan, jonka ne ansaitsevat? (Käy läpi 
osio, joka alkaa sivulta 147.)

 6. Mitä henkilökohtaisia, hengellisiä siunauksia voimme saada 
osallistuessamme temppelityöhön? (Katso joitakin esimerkkejä 
sivuilta 147–148.)

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: OL 97:15–17; 109:1–23; 
128:15–18; 132:19; 138:57–59

Opetusvihje: ”Voit auttaa oppilaitasi tuntemaan enemmän varmuutta 
kyvystään osallistua keskusteluun, jos reagoit myönteisesti jokaiseen 
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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”Minä en pyri toteuttamaan 
omaa tahtoani, vaan 
lähettäjäni tahdon”

”Meidän tulee alistaa oma tahtomme Isän tahtoon ja 
tuntea halua kysyä: Mikä on Isämme tahto, Hänen, 
jota olemme täällä maailmassa palvelemassa? Silloin 

jokainen tekemämme teko tulee onnistumaan.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Maaliskuun 31. päivänä 1899 presidentti Lorenzo Snow mat-
kusti Brigham Youngin akatemiaan (nykyinen Brigham Youngin 
yliopisto), jonne oli kokoontunut suuri joukko myöhempien aiko-
jen pyhiä juhlimaan hänen 85-vuotispäiväänsä. Aamulla hän piti 
hartaustilaisuudessa puheen koolla olleille miehille. Samaan aikaan 
naisilla oli samankaltainen kokous. Sitä johtivat joidenkuiden ensim-
mäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsen-
ten vaimot. Iltapäivällä kaikki kokoontuivat yhteen.

Osana iltapäivän kokousta lavalle marssi 23 lasta, jotka presi-
dentti Snow’hun päin kääntyneinä ”lauloivat kaksi laulua – –, minkä 
jälkeen kukin lapsi ojensi presidentille kukkakimpun”. Presidentti 
Snow kiitti lapsia ja lausui heille siunauksen. Sitten lavalle nousi 
kahdeksan Brigham Youngin akatemian opiskelijaa yksi kerrallaan. 
Jokainen heistä edusti jotakin oppilaitoksen sisäistä organisaatiota 
ja esitti huolella valmistamansa kunnianosoituksen profeetalleen. 
Vastauksena näihin kiintymyksen ja ihailun sanoihin presidentti 
Snow sanoi:

”Veljet ja sisaret, en tiedä, mitä sanoisin kaikesta tästä. Haluai-
sin mennä kotiin miettimään sitä, mutta joitakin sanoja luullakseni 
odotetaan, ja kai minun pitäisi sanoa jotakin, mutta en todellakaan 
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Getsemanen puutarhassa Vapahtaja sanoi: ”älköön 
toteutuko minun tahtoni, vaan sinun” (luuk. 22:42).
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tiedä, mitä sanoisin. Sanon kuitenkin tämän. Ymmärrän erittäin 
hyvin, että te ette osoita tätä kunniaa minulle Lorenzo Snow’na vaan 
sen asian vuoksi, jota edustan yhdessä veljieni kanssa – neuvonan-
tajieni ja kahdentoista koorumin jäsenten kanssa. – – Tunnen, että 
se, mitä sitten olenkin saanut aikaan, ei ole Lorenzo Snow’n ansiota, 
ja tapahtumat, jotka ovat tuoneet minut tähän kirkon presidentin 
asemaan, eivät johdu Lorenzo Snow’sta, vaan Herra on saanut sen 
aikaan. Ollessaan maan päällä Jeesus esitti tämän merkittävän lau-
sunnon. Olen ajatellut sitä, ja se on mielessäni jatkuvasti kaikessa 
työssäni: ’Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen 
sen mukaan mitä kuulen, ja tuomioni on oikea.’ Miksi Hän sanoi, 
että Hänen tuomionsa oli oikea? Hän sanoo: koska ’minä en pyri 
toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon’. [Ks. Joh. 5:30.] 
Veljet ja sisaret, se on periaate, jonka mukaan olen pyrkinyt toi-
mimaan siitä asti, kun minulle ilmoitettiin, että minun taivaallinen 
Isäni ja teidän taivaallinen Isänne on olemassa. Minä olen pyrkinyt 
tekemään Hänen tahtonsa. – –

Te kunnioitatte Herraa kunnioittaessanne minua ja neuvonanta-
jiani ja kahdentoista koorumia. Olemme – jokainen meistä – huo-
manneet kauan aikaa sitten sen, että itseksemme emme pystyisi 
tekemään mitään. Vain niin pitkälle kuin olemme noudattaneet 
tuota periaatetta, jota Jeesus noudatti ollessaan maailmassa, menes-
tys on seurannut pyrkimyksiämme, ja niin tulee olemaan teidänkin 
kohdallanne.” 1

Lorenzo Snow’n opetuksia

Kun me etsimme Jumalan tahtoa, me kuljemme 
varmasti perille johtavaa reittiä.

On olemassa reitti, jota miehet ja naiset voivat noudattaa ja joka 
varmasti johtaa perille. Mitä pettymyksiä saattaa sitten tullakin tai 
mitä näennäisiä epäonnistumisia saattaa tapahtuakin, niin ylei-
sellä tasolla ei todellisuudessa tapahdu mitään epäonnistumista. 
– – On ollut tilanteita, jolloin on näyttänyt aivan kuin kulkisimme 
taaksepäin. Niin on käynyt ainakin niiden mielestä, jotka eivät 
ole olleet täysin Jumalan mielen ja tahdon valaisemia. Kirkko on 
käynyt läpi joitakin hyvin merkillisiä kokemuksia, ja kansa on 



l u K u  1 1

154

tehnyt suuria uhrauksia. – – Mutta olemme selviytyneet näistä 
uhrauksista, emmekä ole epäonnistuneet kansana. Miksi emme ole 
epäonnistuneet? Koska kansa kokonaisuutena on pitänyt mielensä 
kiinnittyneenä elämän tosiin periaatteisiin, ja he ovat täyttäneet 
velvollisuutensa. – – Kansalla yleisesti on ollut Herran Henki, ja 
he ovat noudattaneet sen ohjeita. Siksi ei ole tapahtunut mitään 
epäonnistumista. Niin voi olla myös yksilöiden kohdalla. Jokai-
selle on olemassa reitti, jota voi noudattaa ja joka varmasti johtaa 
perille. Se pätee niin ajallisiin kuin hengellisiinkin asioihin. Herra 
on antanut meille avaimen näissä jakeissa, jotka olen lukenut Opin 
ja liittojen kirjasta:

”Ja jos teidän silmämääränänne on vain minun kunniani, koko 
teidän ruumiinne täytetään valolla, eikä teissä ole pimeyttä; ja se 
ruumis, joka on täynnä valoa, käsittää kaiken. Pyhittäytykää siis, 
jotta mielenne määränä on yksin Jumala.” [OL 88:67–68.]

Se on avain, jolla ihminen voi aina menestyä. Paavali sanoo:

”Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pää-
syn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat.” 
[Fil. 3:14.]

Se on suuri tavoite, joka jokaisella myöhempien aikojen [pyhällä] 
pitäisi olla edessään jatkuvasti. Mikä on se palkinto? – – ”Kaikki, 
mitä minun Isälläni on, annetaan hänelle.” [OL 84:38.]

Eräässä tilanteessa Vapahtaja sanoi jotakin erityistä. Se on Johan-
neksen evankeliumin viidennessä luvussa ja kuuluu seuraavasti:

”Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään” [ Joh. 5:30].

On merkittävää, että Jumala, joka loi maailmat, joka tuli tänne 
puettuna lihaan, joka teki voimallisia ihmeitä ja uhrasi henkensä 
Golgatan kukkulalla ihmiskunnan pelastukseksi, sanoisi: ”Omin 
neuvoin minä en voi tehdä mitään.” Ja Hän jatkoi sanomalla:

”Minä tuomitsen sen mukaan mitä kuulen, ja tuomioni on oikea, 
sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tah-
don” [ Joh. 5:30].

Ne ovat suurenmoiset sanat, ja niihin sisältyy paljon. Me 
haluamme, että meillä on tuo henki jokaisessa elämämme teossa ja 
jokaisessa asiassa, johon ryhdymme, olipa se ajallista tai hengellistä, 
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sen sijaan että ajattelisimme itseämme. Meidän pitäisi pyrkiä oppi-
maan, kuinka meidän tulee käyttää ne rahat ja tiedot, jotka Jumala 
on antanut meille. Vastaus on yksinkertainen: Jumalan kunniaksi. 
Silmämääränämme pitäisi olla vain Jumalan kunnia. Sen vuoksi me 
jätimme edellisen elämän ja [tulimme] tähän elämään. Meidän tulee 
pyrkiä edistämään korkeimman Jumalan tarkoitusperiä ja tuntea 
kuten Jeesus tunsi: ”Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään.” Siinä 
määrin kuin toimimme tänään ja huomenna, tällä viikolla ja ensi 
viikolla Jumalan tarkoitusperien mukaan ja silmämääränämme on 
vain Hänen kunniansa, me emme voi epäonnistua.2 (Katso ehdotus 
1 sivulla 159.)

Kun noudatamme Jumalan tahtoa, Hän antaa 
meille voimaa menestyä työssään.

Omin neuvoin emme voi tehdä mitään. Kuten Jeesus sanoi: ”Toti-
sesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee 
vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös 
Poika.” [ Joh. 5:19.] Hän tuli tähän elämään tekemään Isänsä tahdon 
eikä omaa tahtoaan. Meillä pitäisi olla halua ja päättäväisyyttä tehdä 
samoin. Kun eteen tulee asioita, jotka vaativat meiltä ponnistelua, 
meidän tulee alistaa oma tahtomme Isän tahtoon ja tuntea halua 
kysyä: mikä on Isämme tahto, Hänen, jota olemme täällä maail-
massa palvelemassa? Silloin jokainen tekemämme teko tulee onnis-
tumaan. Emme kenties näe teon onnistumista tänään tai huomenna, 
mutta siitä huolimatta se johtaa menestymiseen.3

”Mutta Mooses sanoi Jumalalle: ’Mikä minä olen menemään 
faraon luo ja viemään israelilaiset pois Egyptistä?’” [2. Moos. 3:11.] 
– –

”Mooses sanoi Herralle: ’Mutta, Herra, minä en ole koskaan ollut 
hyvä puhuja enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. 
Minulla on hidas puhe ja kankea kieli.” [2. Moos. 4:10.] – –

Näemme näistä lukemistani kohdista, että Jumala kutsui Moo-
seksen suorittamaan tietyn työn. Mooses tunsi kyvyttömyytensä 
ja kelvottomuutensa tehdä se, mitä häneltä vaadittiin. Tehtävä oli 
liian suuri. Se oli luonteeltaan ja laadultaan liian syvällinen, ja siinä 
vaadittiin sellaista, mihin Mooses tunsi, ettei hänellä ollut voimia 
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ja kykyjä, ja hän tunsi heikkoutensa ja pyysi Jumalaa etsimään 
muita. – – Hän vastusti sitä ajatuksissaan ja sanoi siksi Herralle 
tähän tapaan: Mitä erityistä minussa on, että minut pitäisi lähettää 
tekemään tämä suuri työ, sillä sen toteuttaminen sellaisin kyvyin, 
joita minulla on, on mahdotonta. – –

Tällaisia tunteita ja ajatuksia Mooseksella oli, ja hän toivoi saa-
vansa Jumalan vakuuttuneeksi siitä. Niin on ollut alusta asti: kun 
Herra on kutsunut yksilöitä, he ovat tunteneet kyvyttömyytensä, ja 
niin on laita, kun vanhimpia kutsutaan puhumaan teille. Niin on 
laita vanhinten, jotka kutsutaan lähtemään maan kansojen keskuu-
teen evankeliumin lähettiläinä. He tuntevat riittämättömyytensä. He 
tuntevat vaillinaisuutensa. – –

Kun Jeremia kutsuttiin, hänestä tuntui samalta kuin Mooseksesta. 
Hän sanoi, että Herra oli kutsunut hänet profeetaksi paitsi Israelin 
huoneelle myös kaikille ympäröiville kansoille. Hän oli vain lapsi 
kuten Joseph Smith, kun Jumala ilmestyi hänelle ensimmäisen ker-
ran. Joseph oli vasta 14-vuotias – oikeastaan vielä lapsi – ja tietä-
mätön, mitä tuli maailman viisauteen ja oppiin. Samoin oli Jeremian 
laita, kun Jumala kutsui hänet. Hän sanoi: ”Minä olen vain lapsi. 
Kuinka voin suorittaa tämän suuren työn, jota vaadit minulta, ja 
täyttää nämä suuret velvollisuudet, jotka aiot laskea harteilleni?” 
Hän vastusti sydämessään ja mielessään ajatusta tämän suuren työn 
tekemisestä. Mutta Jumala sanoi hänelle – – hänen lohdukseen: 
”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut.” 
Hän sanoi tunteneensa Jeremian [kuolevaisuutta edeltävässä] hen-
kimaailmassa ja tiesi tämän toteuttavan sen, mitä vaati häneltä: ”Jo 
ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja 
määräsin sinut kansojen profeetaksi.” [ Jer. 1:5–6.] Jeremia ryhtyi työ-
hön ja teki Kaikkivaltiaan voimalla sen, mitä Herra häneltä vaati. – –

Herra toimii hyvin eri tavoin kuin ihmiset. Hän menettelee toi-
sin. Apostoli Paavali on sanonut niin. Hän on sanonut: ”Kun teidät 
kutsuttiin[,] teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, [mutta] 
mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat 
häpeään.” [1. Kor. 1:26–27.] Ja apostolit, jotka Jumala kutsui, jotka 
Jeesus, Jumalan Poika, kutsui ja joiden päälle Hän laski kätensä 
ja joille Hän antoi pappeutensa ja valtuutensa toteuttaa työtään, 
eivät olleet koulutettuja. He eivät ymmärtäneet tieteitä, heillä ei 
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ollut korkeaa asemaa Juudeassa. He olivat köyhiä ja oppimattomia 
ja heidän ammattinsa elämässä olivat vaatimattomia. – – Mutta Herra 
onkin erilainen. Hänen kutsunsa ovat erilaisia kuin ihmisten esit-
tämät kutsut. Ja ihmiset ovat yleensä hyvin [hämmentyneitä] siitä, 
mihin Jumala kutsuu heidät. Parhaat ja viisaimmatkin ovat usein 
[hämmentyneitä]. Mooses oli [hämmentynyt] sen suhteen, kuinka 
Herra tekisi hänet kykeneväksi suorittamaan sen, mitä häneltä vaa-
dittiin, mutta häntä opastettiin siinä jälkeenpäin. Herra auttoi ja 
tuki häntä ihmeellisellä tavalla saaden hänen veljensä israelilaiset 
näkemään hänet suuren Jehovan tavoin. Mooses neuvotteli heidän 
kanssaan ja kertoi heille tehtävästään, ja viimein he myöntyivät. 
He hyväksyivät ja ottivat vastaan hänen neuvonsa ja ottivat hänet 
johtajakseen, ja hän toi heidät pois orjuuden maasta Egyptistä. Hän 
menestyi, ei oman viisautensa ansiosta, vaan hän antoi kaiken kun-
nian menestymisestään kaikkivaltiaalle Jumalalle, joka oli kutsunut 
hänet. Niin mekin teemme. – –

mooses ”antoi kaiken kunnian menestymisestään kaikkivaltiaalle 
Jumalalle, joka oli kutsunut hänet. niin mekin teemme.”
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Riittää kenties, kun sanon, että Jumala on kutsunut meidät. Me 
emme saarnaa [paitsi] kun Jumala vaatii sitä. Israelin vanhimpien 
joukosta voidaan tuskin osoittaa miestä, joka ei olisi tuntenut riit-
tämättömyyttä, kun hänet on kutsuttu saarnaamaan evankeliumia, 
täyttämään ne velvollisuudet ja velvoitteet, jotka siirtyvät hänelle. 
Olen pannut merkille, että jotkut parhaista puhujista, jotka milloin-
kaan ovat puhuneet tältä korokkeelta, ovat olleet peloissaan, kun 
heidät on kutsuttu, ja ovat tunteneet halua pyytää kuulijakunnan 
uskoa ja tukea. Ja he ovat astuneet esiin Jehovan voimassa ja julis-
taneet Hänen tahtoaan peläten ja vavisten, mutta he eivät ole puhu-
neet myöhempien aikojen pyhille sillä tavoin omalla voimallaan 
ja viisaudellaan. Vaikka heillä ei kenties koskaan ole ollut korkea-
koulun käymisen etuja, niin silti he seisovat esillä – eivät omaan 
voimaansa luottaen vaan evankeliumin voimassa ja väkevyydessä.4

Me emme voi aina tehdä sitä, mitä haluaisimme tehdä, mutta 
meillä on voima tehdä se, mitä meidän tulee tehdä. Herra antaa 
meille voiman tehdä sen.5 (Katso ehdotus 2 sivulla 159.)

Meidät on kutsuttu toimimaan Jumalan 
nimessä, ja me tunnustamme Hänen kätensä 

kaikessa hyvässä, mitä teemme.

Sen, mitä teemme, me teemme Herran Israelin Jumalan nimessä, 
ja olemme auliita tunnustamaan Kaikkivaltiaan käden kaikessa, mitä 
teemme. Kun Mooses astui esiin miehenä, joka vapauttaisi Israelin 
lapset heidän Egyptin orjuudestaan, hän ei tullut yleisen vapauttajan 
elkein vaan hän toimi Herran Israelin Jumalan nimessä, jolta hän 
oli saanut käskyn vapauttaa heidät voimalla ja valtuudella, jotka 
hän oli saanut Jumalalta. Ja siitä hetkestä, kun hän ilmaantui heidän 
eteensä tässä ominaisuudessa, aina siihen asti, kun hän oli saanut 
päätökseen työnsä, hän toimi Herran nimessä ja Hänen kauttaan, 
ei omasta voimastaan tai nerokkuudestaan eikä siksi, että hänellä 
olisi ollut enemmän älyä kuin muulla ihmiskunnalla. Herra ilmes-
tyi hänelle palavassa pensaassa ja käski hänen lähteä suorittamaan 
tietty työ, joka koski suuren kansan rauhaa, onnea ja pelastusta, ja 
sen menestyminen ja onnistuminen riippui siitä, että hän menettelisi 
sen mukaan kuin taivaan Jumala hänelle ilmoitti. Hänen menesty-
misensä ja onnistumisensa oli aivan varmaa sen vuoksi, että työ, 
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joka hänelle annettiin, ei ollut hänen omaa keksintöään vaan oli 
saatu Jehovalta. – –

Niin on myös meidän kohdallamme. Se suuri työ, jota nyt teh-
dään – ihmisten kokoaminen maan kansojen keskuudesta – ei ole 
saanut alkuaan kenenkään ihmisen tai ihmisryhmän mielessä, vaan 
se on saatu Herralta Kaikkivaltiaalta.6

Me olemme riippuvaisia Jumalasta, ja kaikessa työssämme ja 
uurastuksessamme ja kaikessa menestyksessä, joka on seurausta 
työstämme, me tunnemme, että sen on saanut aikaan Jumala.7

Me olemme tulleet maailmaan suurta tarkoitusta varten, samaa 
kuin vanhin veljemme Jeesus: tekemään Isämme tahdon ja Isämme 
työtä. Se tuo rauhaa, iloa ja onnea, lisää viisautta, tietoa ja Juma-
lan voimaa. Ilman sitä ei ole mitään luvattuja siunauksia. Omistau-
tukaamme siis vanhurskaudelle. Auttakaamme jokaista ja kaikkia 
olemaan parempia ja onnellisempia. Tehkää hyvää kaikille älkääkä 
pahaa kenellekään. Kunnioittakaa Jumalaa ja olkaa kuuliaisia Hänen 
pappeudelleen. Kehittäkää ja säilyttäkää valistunut omatunto ja seu-
ratkaa Pyhää Henkeä. Älkää lannistuko vaan pitäkää tiukasti kiinni 
siitä, mikä on hyvää, ja kestäkää loppuun asti, niin ilon maljanne on 
ylitsevuotavainen, sillä suuri on palkkanne koetuksistanne ja kärsi-
myksistänne kiusauksissa, ankarista koettelemuksistanne, sydämenne 
kaipauksista ja kyynelistänne. Niin, Jumalamme antaa teille kirkkau-
den kruunun, joka ei himmene.8 (Katso ehdotus 3 sivulla 160.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 153. Mistä voit tietää, milloin 
silmämääränäsi on vain Jumalan kunnia? Kuinka vanhemmat 
voivat auttaa lapsiaan pitämään silmämääränään vain Jumalan 
kunnian, kun maailmassa on niin paljon häiriötekijöitä?

 2. Käy läpi presidentti Snow’n huomiot Mooseksesta ja Jeremiasta 
(s. 155–157). Kuinka nämä kertomukset voisivat auttaa meitä 
pyrkimyksissämme palvella pappeuskoorumeissa, Apuyhdis-
tyksessä ja muissa kirkon organisaatioissa?
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 3. Presidentti Snow opetti, että meidän pitäisi palvella ”Herran 
nimessä” (s. 158). Kuinka kuvailisit henkilöä, joka toimii Her-
ran nimessä? Mieti, mitä tilaisuuksia sinulla on palvella Herran 
nimessä.

 4. Presidentti Snow puhuu tässä luvussa menestymisestä ja onnis-
tumisesta monta kertaa. Kuinka Jumalan määritelmä menes-
tymisestä eroaa maailman määritelmästä? Miksi me voimme 
olla varmoja menestymisestä, kun me noudatamme Jumalan 
tahtoa?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Fil. 4:13; 2. Nefi 10:24; 
Moosia 3:19; Hel. 3:35; 10:4–5; 3. Nefi 11:10–11; 13:19–24; OL 20:77, 
79; Moos. 4:2

Opetusvihje: ”Älä pelkää hiljaisuutta. Ihmiset tarvitsevat usein aikaa 
ajatella kysymyksiä ja vastata niihin voidakseen ilmaista omat aja-
tuksensa. Voit pitää tauon, kun olet esittänyt kysymyksen, kun on 
kerrottu jokin hengellinen kokemus tai kun jollakulla on vaikeuk-
sia ilmaista ajatuksiaan.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
s. 66–67.)

Viitteet
 1. Artikkelissa ”Anniversary Exercises”, 

Deseret Evening News, 7. huhtikuuta 
1899, s. 9–10.

 2. ”The Object of This Probation”, Deseret 
Semi-Weekly News, 4. toukokuuta 1894, 
s. 7.

 3. Julkaisussa Conference Report, lokakuu 
1899, s. 2.

 4. Salt Lake Daily Herald, 11. lokakuuta 
1887, s. 2.

 5. Deseret News, 15. toukokuuta 1861, 
s. 82.

 6. Deseret News, 8. joulukuuta 1869, 
s. 517.

 7. Salt Lake Daily Herald, 11. lokakuuta 
1887, s. 2.

 8. Julkaisussa Eliza R. Snow Smith, 
Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 1884, s. 487.
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Kymmenykset, laki 
suojaksemme ja 

edistykseksemme

”Kymmenysten laki on yksi tärkeimmistä 
ihmiselle koskaan ilmoitetuista laeista. 

– – Noudattamalla tätä lakia pyhät saavat 
vaurauden ja menestyksen siunauksia.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Toukokuun alkupuolella 1899 presidentti Lorenzo Snow tunsi 
innoitusta käydä St. Georgen kaupungissa ja muilla uudisasutus-
alueilla Etelä-Utahissa. Hän alkoi nopeasti järjestää seuruetta, johon 
kuului useita johtavia auktoriteetteja, lähtemään kanssaan tälle pit-
källe matkalle.

Matkaa järjestäessään presidentti Snow ei kertonut kenellekään, 
miksi he olivat lähdössä – hän ei tiennyt syytä itsekään. ”Kun läh-
dimme Salt Lakesta”, hän sanoi myöhemmin, ”emme tienneet, miksi 
meidän piti käydä juuri näillä eteläisillä uudisasutusalueilla.” 1 Mutta 
17. toukokuuta, pian sen jälkeen kun matkalaiset olivat saapuneet 
St. Georgeen, Herran tahto ”tuotiin selkeästi ilmi” Hänen profeetal-
leen.2 Toukokuun 18. päivänä 1899 pidetyssä kokouksessa presi-
dentti Snow julisti:

”Herran sana teille, veljeni ja sisareni, on, että teidän tulee nou-
dattaa sitä, mitä teiltä vaaditaan kansana, jolla on edessään nämä 
loistavat korotuksen ja kirkkauden näkymät. Mitä se on? Se on 
jotakin, jota on rummutettu korviinne aika ajoin, kunnes kenties 
olette väsyneet kuulemaan sitä. – – Herran sanassa teille ei ole 
mitään uutta. Se on yksinkertaisesti tämä: NYT ON TULLUT AIKA, JOL-

LOIN JOKAISEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHÄN, JOKA AIKOO VALMISTAUTUA 
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St. Georgen tabernaakkeli. tässä rakennuksessa presidentti lorenzo Snow 
piti ensimmäisen monista kymmenysten lakia käsittelevistä saarnoistaan.
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TULEVAISUUTTA VARTEN JA PITÄÄ JALKANSA LUJALLA PERUSTALLA, TULEE 

TEHDÄ HERRAN TAHDON MUKAAN JA MAKSAA TÄYDET KYMMENYKSET. Tämä 
on Herran sana teille, ja se on oleva Herran sana kaikille uudisasu-
tusalueille Siionin maassa. Kun lähden luotanne ja alatte miettiä sitä, 
näette itse, että aika on koittanut, jolloin jokaisen täytyy ryhdistäy-
tyä ja maksaa täydet kymmenyksensä. Herra on siunannut meitä ja 
on ollut meille armollinen aiemmin, mutta edessä on aika, jolloin 
Herra vaatii meitä ryhdistäytymään ja tekemään sen, mitä Hän on 
käskenyt, eikä jättämään sitä enää tekemättä. Sen, mitä sanon teille 
tässä Siionin vaarnassa, sanon jokaiselle Siionin vaarnalle, joka on 
järjestetty. Yksikään mies tai nainen, joka on nyt kuulemassa, mitä 
sanon, ei voi tuntea oloaan tyytyväiseksi, ellei hän maksa täysiä 
kymmenyksiä.” 3

Aiempina 50 vuotenaan apostolina presidentti Snow oli mainin-
nut saarnoissaan kymmenysten lain harvoin. Se muuttui hänen St. 
Georgessa Utahissa saamansa ilmoituksen johdosta. ”En ole kos-
kaan saanut täydellisempää ilmoitusta”, hän sanoi myöhemmin, 
”kuin [ilmoitus, jonka] sain tästä kymmenysasiasta.” 4 St. Georgesta 
hän ja hänen matkakumppaninsa kulkivat pikkukaupungista toiseen 
Etelä-Utahissa ja matkallaan kotiin Salt Lake Cityyn järjestäen 24 
kokousta. Presidentti Snow piti 26 saarnaa. Joka kerta puhuessaan 
hän neuvoi pyhiä noudattamaan kymmenysten lakia.

Seurue palasi Salt Lake Cityyn 27. toukokuuta. Eräs sanomaleh-
den toimittaja huomautti: ”Presidentti näyttää voimakkaammalta 
ja aktiivisemmalta tänään kuin sinä päivänä, kun hän lähti Salt 
Lakesta.” Vastatessaan kommenttiin, jonka mukaan hän oli ”kestänyt 
matkan huomattavan hyvin”, 85-vuotias profeetta sanoi: ”Kyllä, niin 
he kaikki sanovat. – – Matka on tehnyt minulle hyvää. Oloni ei ole 
koskaan ollut parempi. Tunnen, että Herra tukee minua vastauksena 
pyhien rukouksiin.” 5

Sen lisäksi että hän kommentoi omaa oloaan, hän kertoi ajatuk-
siaan pyhien uskosta ja vanhurskaudesta Etelä-Utahissa. Hän sanoi, 
että hänet ja hänen seurueensa oli otettu vastaan ”mitä lämpimim-
min ilon ja kiitollisuuden ilmauksin” 6. Hän kertoi, että kun hän 
neuvoi pyhiä noudattamaan kymmenysten lakia, ”Herran Henki 
lankesi ihmisten päälle ja he riemuitsivat tavattomasti ja päättivät 
sydämessään, että he noudattaisivat tätä periaatetta sen viimeiseen 
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kirjaimeen ja sen hengessä”.7 Vastauksena kysymykseen etelä-
utahilaisten yleisestä tilanteesta hän sanoi: ”He asuvat mukavissa 
kodeissa, he ovat erityisen hyvin pukeutuneita ja näyttää siltä, että 
heillä on paljon maan hyvyyttä syötävänä ja juotavana. St. Georgen 
vaarnassa ihmiset kärsivät vakavasta kuivuudesta, vakavimmasta 
koskaan tässä maassa, mutta he uskovat saavansa pian sadetta.” 8

Toukokuun 29. ja 30. päivänä presidentti Snow piti kaksi saarnaa 
kymmenysten laista, ensin Nuorten Naisten Valistuskerhon virkaili-
joille ja sitten Nuorten Miesten Valistuskerhon virkailijoille.9 Toisen 
saarnan päätyttyä vanhin B. H. Roberts seitsemänkymmenen kooru-
mista esitti seuraavan päätöksen, jota kaikki läsnäolijat yksimielisesti 
kannattivat: ”Päätetään: että hyväksymme opin kymmenyksistä siten 
kuin presidentti Snow on sen nyt esittänyt Herran nykyisenä sanana 
ja tahtona meille, ja me hyväksymme sen koko sydämestämme. Me 
noudatamme sitä itse ja teemme kaiken voitavamme saadaksemme 
myöhempien aikojen pyhät tekemään samoin.” 10 Heinäkuun 2. päi-
vänä kirkon kaikki johtavat auktoriteetit sekä kaikkien vaarnojen ja 
seurakuntien edustajat osallistuivat Suolajärven temppelissä juhlal-
liseen kokoukseen valmistauduttuaan siihen paastoten ja rukoillen. 
Siellä he hyväksyivät yksimielisesti saman päätöksen.11 Presidentti 
Snow oli uskollinen tälle päätökselle opettaen kymmenysten lakia 
monissa vaarnoissa ja valvoen, että muut kirkon johtohenkilöt toi-
mivat samoin.

Etelä-Utahiin suuntautuneen matkansa jälkeisinä kuukausina pre-
sidentti Snow sai sanan, että myöhempien aikojen pyhät olivat päät-
täneet noudattaa entistä uskollisemmin kymmenysten lakia. Tämä 
uutinen toi hänelle ”mitä suurinta mielihyvää ja tyydytystä” 12, sillä 
hän tiesi, että jatkuva kuuliaisuus tälle laille ”toisi Kaikkivaltiaan 
siunaukset tämän kansan päälle ja kirkon edistyminen olisi voimal-
lisempaa ja nopeampaa kuin mitä oli koskaan aiemmin koettu” 13.

Presidentti Snow oli toistuvasti vakuuttanut pyhille, että heitä 
siunattaisiin yksilöinä sekä ajallisesti että hengellisesti, kun he nou-
dattaisivat kymmenysten lakia.14 Elokuussa 1899 tuo lupaus täyt-
tyi osittain, kun St. Georgen asukkaat saivat tilapäistä helpotusta 
kuivuuteensa: heidän uskonsa palkittiin 74,4 millilitralla sadetta. 
Se oli enemmän kuin he olivat saaneet aiempina 13 kuukautena 
yhteensä.15 Presidentti Snow oli myös luvannut, että kuuliaisuus 
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kymmenysten laille toisi siunauksia koko kirkolle. Hän oli varma 
siitä, että uskollisten maksamien kymmenysten ansiosta kirkko 
kykenisi vapautumaan veloistaan, jotka olivat johtuneet suurelta 
osin vainosta.16 Tämä lupaus täyttyi vuonna 1906, viisi vuotta hänen 
kuolemansa jälkeen. Presidentti Joseph F. Smith ilmoitti huhtikuun 
1907 yleiskonferenssissa:

”Kirkon historiassa ei uskoakseni ole ollut koskaan aikaa, jolloin 
kymmenysten lain noudattaminen olisi ollut yleisempää ja rehel-
lisempää kuin se on ollut myöhempien aikojen pyhien keskuu-
dessa viime aikoina. Kansan kymmenykset vuoden 1906 aikana 
ovat olleet enemmän kuin minään muuna vuonna. Tämä on hyvä 
osoitus siitä, että myöhempien aikojen pyhät tekevät velvollisuu-
tensa, että heillä on uskoa evankeliumiin, että he ovat halukkaita 
pitämään Jumalan käskyt ja että he ovat kuuliaisia kymmenysten 
laille uskollisemmin kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Haluan sanoa 
teille toisenkin asian, ja teen sen onnittelemalla siitä, että olemme 
Herran siunausten ja pyhien uskollisen kymmenysten maksamisen 
ansiosta kyenneet maksamaan velkamme. Tänä päivänä Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolla ei ole dollaria-
kaan velkaa, jota se ei pystyisi heti maksamaan. Viimeinkin olemme 
siinä asemassa, että voimme pysyä velattomina. Meidän ei tarvitse 
enää lainata rahaa, eikä meidän tarvitse tehdä niin tulevaisuudessa-
kaan, jos myöhempien aikojen pyhät edelleenkin elävät uskontonsa 
mukaan ja noudattavat tätä kymmenysten lakia.” 17 (Katso ehdotus 
1 sivulla 170.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Kymmenysten laki on helppo ymmärtää, 
ja jokainen voi sitä noudattaa.

Vetoan teihin Herran nimessä ja rukoilen, että jokainen mies, 
nainen ja lapsi – – maksaa yhden kymmenesosan tuloistaan 
kymmenyksinä.18

[Kymmenysten] laki ei ole vaikea. – – Jos ihminen saa kymmenen 
dollaria, hänen kymmenyksensä on yksi dollari. Jos hän saa sata, 
hänen kymmenyksensä on kymmenen. – – Se on hyvin helppoa 
käsittää.19
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[ Joku saattaisi kysyä itseltään:] Kuinka paljon näistä kymmenyk-
sistä minun tulee antaa? Enkö voi pitää osan itselläni? Herra on 
hyvin rikas, ja näinköhän Häntä lainkaan vaivaa, jos pidän vähän 
itselläni – ja niinpä hän pitää siitä vähän itsellään. Mutta tuo hyvin 
vähäinen osuus, jonka hän pitää itsellään, jää vaivaamaan, jos hänen 
omatuntonsa on sellainen kuin useimpien myöhempien aikojen 
pyhien. Se vaivaa häntä enemmän tai vähemmän päiväsaikaan ja 
myös, kun hän ajattelee sitä öisin. Silloin hän ei koe sitä onnea, 
jonka nauttimiseen hänellä on etuoikeus – se pakenee hänen 
luotaan.20

Osittaiset kymmenykset eivät ole ollenkaan kymmenyksiä sen 
enempää kuin henkilön kehon upottaminen vain puoliksi veteen 
on kaste.21

Sellaista ihmistä ei olekaan, joka ei voi maksaa yhtä kymmenes-
osaa siitä, mitä hän saa.22

Veljet ja sisaret, me haluamme teidän rukoilevan tästä asiasta. – – 
Sen sijaan että meillä on niin alhaisia ajatuksia rahasta kuin muuta-
milla, meidän tulee maksaa kymmenyksemme. – – Se, mitä Herra 

Presidentti Snow neuvoi vanhempia ja opettajia 
opettamaan lapsia maksamaan kymmenykset.
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meiltä vaatii, on, että maksamme nyt kymmenyksemme. Ja Hän 
odottaa jokaisen henkilön tulevaisuudessa maksavan kymmenyk-
sensä. Tiedämme, mitä yksi kymmenesosa on, joten maksakaamme 
se Herralle. Silloin voimme mennä piispan luo rehellisinä ja pyytää 
häneltä suositusta mennä temppeliin.23

Sanon teille Herran, Israelin Jumalan, nimessä, että jos tästä 
lähtien maksatte kymmenykset, Herra antaa teille anteeksi kaiken 
entisen [kymmenysten maksamatta jättämisen], ja Kaikkivaltiaan siu-
naukset vuodatetaan tämän kansan päälle.24

Haluan tämän periaatteen juurtuvan sydämeemme niin, ettemme 
koskaan unohda sitä. Kuten olen sanonut useammin kuin kerran, 
tiedän, että Herra antaa myöhempien aikojen pyhille anteeksi sen, 
että he ovat laiminlyöneet kymmenysten maksamisen aiemmin, jos 
he nyt tekevät parannuksen ja tästä lähtien maksavat tunnollisesti 
kymmenykset.25 (Katso ehdotus 2 sivulla 170.)

Kun me maksamme kymmenykset, 
me edistämme kirkon työtä.

Tämä kirkko ei voisi mennä eteenpäin, ellei sillä olisi tuloja, ja 
nämä tulot Jumala on järjestänyt [kymmenysten lain avulla]. Temp-
pelimme, joissa saamme korkeimmat siunaukset, mitä kuolevaiselle 
ihmiselle on koskaan annettu, rakennetaan näillä tuloilla. Emme voisi 
koskaan lähettää – – vanhimpia maailmaan saarnaamaan evankeliu-
mia kuten nyt teemme, ellei olisi varoja siihen. – – Sitten on tuhat 
muuta jatkuvasti eteen tulevaa asiaa, joihin tarvitaan varoja. – –

Jos jotkut myöhempien aikojen pyhät eivät olisi maksaneet kym-
menyksiä, neljää temppeliämme täällä [vuonna 1899] ei olisi kos-
kaan voitu rakentaa eikä korotusta ja kirkkautta koskevia Jumalan 
päätöksiä ja lakeja olisi koskaan voitu noudattaa. Ensimmäinen 
toiminnan periaate myöhempien aikojen pyhille on pyhittää maa 
noudattamalla tätä kymmenysten lakia ja asettumalla asemaan, jossa 
he voivat saada kuolleidemme korotusta ja kirkkautta koskevat toi-
mitukset.26 (Katso ehdotus 3 sivulla 170.)
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Herra siunaa meitä ajallisesti ja hengellisesti, 
kun noudatamme kymmenysten lakia.

Kymmenysten laki on yksi tärkeimmistä ihmiselle koskaan ilmoi-
tetuista laeista. – – Noudattamalla tätä lakia pyhät saavat vaurauden 
ja menestyksen siunauksia.27

Jos me noudatamme tätä lakia, – – maa pyhitetään ja meitä pide-
tään kelvollisina saamaan Herran siunaukset ja meitä autetaan ja 
tuetaan taloudellisissa asioissamme ja kaikessa, mitä teemme, niin 
ajallisesti kuin hengellisestikin.28

Tämän kirkon ajallinen pelastus – – riippuu kuuliaisuudesta tälle 
laille.29

Myöhempien aikojen pyhien keskuudessa on köyhyyttä, ja sitä 
tulee olemaan aina, kunnes noudatamme ainakin kymmenysten 
lakia.30

Kymmenysvaroja käytetään temppelien rakentamis- 
ja ylläpitokustannusten maksamiseen.
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Uskon todella, että jos myöhempien aikojen pyhät noudattavat 
tätä lakia, me voimme vaatia vapautumista kaikesta pahasta, mikä 
kenties meitä kohtaa.31

Tässä on laki, joka on ilmoitettu nimenomaan meidän suojak-
semme ja turvaksemme sekä edistymiseksemme vanhurskauden ja 
pyhyyden polulla, laki, jolla maa, jossa asumme, voitaisiin pyhittää, 
laki, jolla Siion voitaisiin rakentaa ja vakiinnuttaa niin, etteivät pahat 
ja jumalattomat ihmiset koskaan enää sitä voittaisi tai siirtäisi pois 
paikaltaan.32

Meillä on temppeleitä, ja kuuliaisuudesta tälle laille me saamme 
niihin liittyviä siunauksia, jopa korkeimpia toimituksia, mitä koskaan 
on annettu ihmiselle maan päällä.33

Emme voi olla koskaan valmiita näkemään Jumalan kasvoja, 
ennen kuin olemme tunnollisia kymmenysten maksamisessa ja 
muissa velvollisuuksissa.34

Olen puhunut suoraan, ja sanon, että se, mitä olen sanonut teille 
kymmenyksistä, tulee Herralta. Jos toimitte nyt Herran Hengen 
mukaan, silmänne avataan.35 (Katso ehdotus 4 sivulla 170.)

Vanhemmilla ja opettajilla on velvollisuus maksaa 
kymmenykset ja opettaa sitten lapsia tekemään samoin.

Opettakaa [lapsia], kun he ovat pieniä, maksamaan kymmenyk-
sensä. Te äidit, opettakaa lapsillenne, että kun he saavat jostakin 
rahaa, heidän tulee maksaa yksi kymmenesosa siitä Herralle, olipa 
se kuinka vähän tahansa. Kouluttakaa heitä maksamaan kymme-
nykset täysimääräisinä.36

On sopivaa ja oikein, että – – virkailijat ja opettajat [kirkossa] 
saavat sydämeensä ja syvälle sieluunsa tämän lain hengen, jotta he 
voivat olla täysin kelvollisia viemään sitä eteenpäin ja saamaan nou-
sevan sukupolven vakuuttuneeksi sen tärkeydestä ja pyhyydestä. 
Veljeni ja sisareni, teiltä vaaditaan paitsi että itse noudatatte lakia 
myös että opetatte sitä muille, nimittäin nousevalle sukupolvelle, – – 
ja siinä määrin kuin te kykenette saamaan sen hengen, te kykenette 
viemään sitä eteenpäin ja opettamaan sitä. – –
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Vaadin teitä paitsi noudattamaan sitä myös opettamaan sitä myö-
hempien aikojen pyhien lapsille ja painamaan sen heidän muis-
tiinsa, jotta kun he varttuvat ja tulevat tilivelvollisiksi, voidaan sanoa, 
että heille on opetettu sitä ja että he ovat noudattaneet sitä nuoruu-
destaan asti.37 (Katso ehdotus 5 alla.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Käy läpi kertomus siitä, kuinka presidentti Snow sai kym-
menyksiä koskevan ilmoituksen (s. 161–165). Mieti hänen 
halukkuuttaan matkustaa St. Georgeen ja ihmisten valmiutta 
noudattaa kymmenysten lakia. Miten me voimme hyötyä tästä 
kertomuksesta?

 2. Millä tavoin kymmenykset on laki, joka ei ole vaikea? (Katso 
joitakin esimerkkejä sivuilta 165–166.) Miksi jotkut ihmiset 
saattavat ajatella, että kymmenysten lakia on vaikea noudat-
taa? Kuinka presidentti Snow’n opetukset saattaisivat auttaa 
jotakuta saamaan todistuksen kymmenysten maksamisesta?

 3. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 167. Mitä siunauksia sinä ja 
rakkaasi olette saaneet kymmenyksillä rahoitetuista raken-
nuksista ja ohjelmista? Miksi kymmenysten maksaminen on 
etuoikeus?

 4. Presidentti Snow todisti, että meitä siunataan, kun me nou-
datamme kymmenysten lakia (s. 168–169). Mitä siunauksia 
kymmenysten laki on tuonut sinun elämääsi? Entä perheesi 
jäsenten ja ystäviesi elämään?

 5. Pohdi presidentti Snow’n neuvoja vanhemmille ja opettajille 
(s. 169–170). Miksi arvelet, että lasten on tärkeää maksaa 
kymmenyksensä, olivatpa ne kuinka vähäiset hyvänsä? Millä 
tavoilla lapsia voi opettaa maksamaan kymmenykset ja uhrit?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Mal. 3:8–10; OL 64:23; 
119:1–7



l u K u  1 2

171

Opetusvihje: ”Varo lopettamasta hyviä keskusteluja liian pian yrit-
täessäsi käydä läpi kaiken valmistamasi aineiston. Vaikka onkin 
tärkeätä käydä aineisto läpi, on tärkeämpää auttaa oppijoita tunte-
maan Hengen vaikutus, ratkaista heidän kysymyksensä, lisätä hei-
dän ymmärrystään evankeliumista ja syventää heidän päätöstään 
pitää käskyt.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 64.)
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Apuyhdistys – todellista 
rakkautta ja puhdasta 

palvelusta

”Millään koskaan perustetulla instituutiolla ei 
ole ollut jalompaa päämäärää. [Apuyhdistyksen] 

perustana on todellinen rakkaus, joka on 
Kristuksen puhdasta rakkautta.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Kesällä 1901 Apuyhdistyksen ylin johtokunta järjesti päivän kes-
tävän tapahtuman Apuyhdistyksen sisarille Suolajärven laaksossa. 
Presidentti Lorenzo Snow otti vastaan kutsun osallistua ja puhua 
ryhmälle. Hän aloitti puheensa sanomalla: ”Arvostan etuoikeutta, 
että voin viettää tunnin tai pari seurassanne tänä iltapäivänä, ja toi-
vottavasti teillä kaikilla on tänään hyvä olla. Oikeanlainen virkis-
täytyminen ja ajanviete ovat hyviä asioita, ja iloitsen nähdessäni 
teidän sisarten suovan itsellenne vähän lepoa ja virkistystä, sillä te, 
jotka teette niin lujasti töitä päivä toisensa jälkeen kodeissanne ja 
Apuyhdistyksessä, ansaitsette varmasti kaiken sen hyvänolon, mitä 
voitte saada.”

Presidentti Snow, jonka sisar Eliza R. Snow oli palvellut Apu-
yhdistyksen toisena ylijohtajana, ilmaisi kiitollisuutensa Apuyhdis-
tyksen työstä. Puhuessaan kirkon naisista hän sanoi: ”On vaikea 
kuvitella, mitä olisimme tehneet tai miten Herran työ olisi edis-
tynyt ilman heitä.” Yhden esimerkin mainiten hän viittasi kirkon 
senaikaiseen lähetystyöohjelmaan, jolloin naimisissa olevia miehiä 
kutsuttiin usein palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä: ”Kun 
me olemme olleet ulkomailla lähetystyössä, heidän palvelutyönsä 
kotona on yleensä ollut aivan yhtä työlästä kuin meidän poissa 
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Kirkon alkuajoista lähtien apuyhdistyksen sisaret ovat työskennelleet 
yhdessä ja vahvistaneet toisiaan ajallisesti ja hengellisesti.
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kotoa, ja koettelemuksensa ja puutteensa keskellä he ovat osoitta-
neet kärsivällisyyttä, luonteenlujuutta ja neuvokkuutta, mikä on ollut 
todella innoittavaa. Jumalalle kiitos tämän kirkon naisista! Näin tun-
nen tänään osallistuessani tähän kokoontumiseen.” 1 (Katso ehdotus 
1 sivulla 178.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Apuyhdistyksen jäsenet antavat esimerkin 
todellisesta rakkaudesta ja puhtaasta palvelusta.

Apuyhdistyksen perusti – – profeetta Joseph Smith Herran innoi-
tuksesta. – – Nykyään se tunnustetaan yhdeksi vahvimmista hyvää 
aikaansaavista voimista kirkossa. – –

Apuyhdistyksen tehtävä on auttaa ahdistettuja, palvella sairaita 
ja heikkoja, ruokkia köyhiä, vaatettaa alastomia ja siunata kaikkia 
Jumalan poikia ja tyttäriä. Millään koskaan perustetulla instituu-
tiolla ei ole ollut jalompaa päämäärää. Sen perustana on todellinen 
rakkaus, joka on Kristuksen puhdasta rakkautta [ks. Moroni 7:47], 
ja tuo henki on ilmennyt yhdistyksen kaikessa palvelutoiminnassa 
ihmisten keskuudessa. Apostoli Jaakob on sanonut, että ”puhdasta, 
Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista 
ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei 
maailma saastuta” [ Jaak. 1:27]. Tuota totuutta noudattaen Apuyhdis-
tyksen jäsenet ovat mitä selkeimmin antaneet elämällään esimerkin 
puhtaasta ja tahrattomasta palvelusta, sillä he ovat palvelleet ahdin-
gossa olevia, he ovat kietoneet rakkauden käsivartensa orpojen ja 
leskien ympärille ja he ovat varjelleet itsensä niin, ettei maailma ole 
saastuttanut. Voin todistaa, ettei maailmasta löydy tahrattomampia ja 
jumalaapelkäävämpiä naisia kuin Apuyhdistyksen riveistä.” 2 (Katso 
ehdotus 2 sivulla 179.)

Apuyhdistyksen sisaret tekevät työtä pappeudenhaltijoiden 
kanssa edistääkseen Jumalan valtakunnan asioita.

Minulle on aina tuonut mielihyvää huomata, kuinka uskollisesti te 
Apuyhdistyksen sisaret olette seisseet Herran palvelijoiden rinnalla 
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kaikissa olosuhteissa. Te olette aina olleet pappeudenhaltijoiden 
rinnalla valmiina vahvistamaan heidän käsiään ja tekemään osanne 
auttaaksenne edistämään Jumalan valtakunnan asioita, ja kun te 
olette olleet mukana tässä työssä, tulette aivan varmasti jakamaan 
voiton työstä sekä korotuksen ja kirkkauden, jotka Herra antaa 
uskollisille lapsilleen.

– – Yksikään viisas piispa ei jätä arvostamatta seurakuntansa 
Apuyhdistyksen työtä. Mitä piispa voisi tehdä ilman Apuyhdistystä? 
Haluan sanoa kaikille piispoille kirkossa: kannustakaa Apuyhdistyk-
sen sisaria ja tukekaa heitä heidän rakkauden ja hyvyyden työssään, 
niin he osoittautuvat siunaukseksi teille ja kansalle.3 (Katso ehdotus 
3 sivulla 179.)

On hyvä, että Apuyhdistyksen vaikutus 
tuntuu jokaisessa kodissa.

Haluan antaa veljille neuvon kannustaa vaimojaan [osallistumaan] 
yhdistyksen toimintaan – –, sillä olisi hyvä, jos tämän järjestön vai-
kutus tuntuisi jokaisessa kodissa. Pyydän teitä, sisareni, että myö-
hempien aikojen pyhien kodeissa käydessänne viette tämän vai-
kutuksen minne tahansa menettekin. Herra on selkeästi osoittanut 
teille, millainen on suhteenne Häneen ja mitä teiltä vaimoina ja 
äiteinä odotetaan. Opettakaa näitä asioita niille, joiden luona käytte, 
etenkin nuorille naisille. – –

Sisareni, teidän tulee Apuyhdistyksen jäseninä ja äiteinä Israelissa 
käyttää kaikkea vaikutusvaltaanne – – puhtaan äitiyden ja aviolii-
tolle uskollisena pysymisen puolesta.4 (Katso ehdotus 4 sivulla 179.)

Kirkon kasvaessa Apuyhdistyksen sisarilla 
on suurempia tilaisuuksia palvella.

Minun ei ole tarpeen kertoa yksityiskohtaisesti, mitä Apuyhdis-
tys on tehnyt menneinä vuosina. Sen erinomainen työ tunnetaan 
kaikkialla Siionissa ja monissa osissa maailmaa. Riittää, kun sanon, 
että se on ollut uskollinen tehtävälleen ja se on saanut aikaan vähin-
tään yhtä paljon ellei enemmän kuin mikä tahansa muu hyvän-
tekeväisyysjärjestö. Myöhempien aikojen pyhät ovat ylpeitä siitä 
ja sen saavutuksista ja ovat kiitollisia taivaalliselle Isällemme, että 
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Hän innoitti palvelijaansa profeettaa perustamaan sellaisen instituu-
tion. Yhdistyksen tulevaisuus on erittäin lupaava. Kirkon kasvaessa 
siitä tulee vastaavasti yhä hyödyllisempi ja sillä on vielä enemmän 
mahdollisuuksia tehdä hyvää kuin sillä on ollut ennen. Jos kaikki 
sisaret liittyvät yhteen tukemaan yhdistystä, se tulee tekemään suu-
renmoista työtä ja olemaan jatkuvana siunauksena kirkolle. Olisi 
ilahduttavaa nähdä keski-ikäisten olevan yhtä kiinnostuneita tästä 
instituutiosta kuin iäkkäiden, ja niin tehdessään he huomaavat, että 
se vahvistaa heidän uskoaan, antaa heille sisällökkäämpiä ajatuksia 
elämästä ja sen tehtävistä ja edistää heitä merkittävästi kehityksen 
ja täydellisyyden polulla.5

[Kirkon naisten] työn alusta asti Jumala on suonut heille siunauk-
sensa, ja olen seurannut hyvin suurella ilolla ja mielihyvällä ja erit-
täin kiinnostuneena heidän edistymistään. – – He ovat menestyneet 
hämmästyttävällä tavalla, ja on ihmeellistä, kuinka Jumala on siu-
nannut heitä ja vuodattanut heille Henkeään. Heistä on tullut, voisin 
sanoa melko asiaankuuluvasti, kuin enkeleitä maailman ihmisille.6 
(Katso ehdotus 5 sivulla 179.)

”apuyhdistyksen jäsenet ovat mitä selkeimmin antaneet elämällään 
esimerkin puhtaasta ja tahrattomasta palvelusta.”
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Apuyhdistyksen sisaria, jotka turvaavat 
Jumalaan ja palvelevat Häntä, siunataan 
tässä elämässä ja iankaikkisuuksissa.

Tämän haluamme juurruttaa sisarten sydämeen: olla hyödyllisiä 
toimintapiirissään eikä lannistua vaikeuksista matkalla vaan luot-
taa Jumalaan ja katsoa Häneen; silloin, minä lupaan teille, Hänen 
ihmeellisiä siunauksiaan tullaan vuodattamaan päällenne. Sen te 
tulette kokemaan. – – Saanen toistaa jälleen: älkää lannistuko vaan 
lähtekää ja saakaa aikaan hyvää, osoittakaa uskoa ja pyrkikää jokai-
sessa eteen tulevassa tilanteessa kehittymään. Me haluamme teidän 
käyttävän kaikkia kykyjä, joita Jumala on teille suonut. Ja ne liittyvät 
menestymisen mahdollisuuksiinne. Kun joku alkaa kulkea polkua, 
jonka Herra on osoittanut, ja niin tehdessään saa aikaan hyvää Her-
ran työssä, hän onnistuu varmasti. Hän on täsmälleen siellä, missä 
Jumala haluaa hänen olevan, ja tällaisessa tilanteessa te voitte mitä 
suurimmalla syyllä pyytää Jumalalta Hänen siunaustaan.7

Haluan sanoa: Jumala siunatkoon Apuyhdistyksen virkailijoita 
ja jäseniä. Te teette suurta työtä, ja kehottaisin teitä olemaan väsy-
mättä hyvän tekemisessä [ks. OL 64:33]. Pyrimme kaikki selestiseen 
kirkkauteen, ja edessämme olevien mahdollisuuksien suuruutta 
on mahdotonta ilmaista ihmiskielellä. Jos olette edelleen uskollisia 
työssä, jossa olette mukana, tulette saamaan tämän kirkkauden ja 
riemuitsemaan ikuisesti Jumalan ja Karitsan edessä. Se on pon-
nistelemisen arvoista, se on uhrausten tekemisen arvoista, ja siu-
nattu on se mies tai nainen, joka on uskollinen siihen asti kunnes 
sen saavuttaa. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.8 (Katso ehdotus 6 
sivulla 179.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Presidentti Snow julisti, että olisi vaikeaa kuvitella Herran työn 
edistyvän ilman kirkon naisia (s. 173). Millä tavoin naiset edes-
auttavat Herran työtä tänä aikana?
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 2. Pohdi sitä, mitä presidentti Snow sanoi Apuyhdistyksen tehtä-
västä (s. 175). Mieti tilannetta, jolloin Apuyhdistyksen sisaret 
ovat täyttäneet tämän tehtävän auttaessaan sinua tai perhettäsi. 
Kuinka sellaiset teot ovat vaikuttaneet elämääsi?

 3. Käy läpi osio, joka alkaa sivun 175 alareunasta. Millä tavoin 
Apuyhdistyksen sisaret edistävät Jumalan valtakunnan asioita? 
Mitä esimerkkejä olet nähnyt siitä, kuinka Apuyhdistyksen sisa-
ret ja pappeudenhaltijat toimivat yhdessä?

 4. Pohdi presidentti Snow’n pyyntöä, että Apuyhdistyksen sisaret 
käyttäisivät vaikutusvaltaansa ”puhtaan äitiyden ja avioliitolle 
uskollisena pysymisen puolesta” (s. 176). Miksi tätä vaikutusta 
tarvitaan maailmassa tänä aikana? Millä tavoin Apuyhdistyksen 
sisaret voivat auttaa nuoria naisia valmistautumaan temppeli-
avioliittoon ja äitiyteen?

 5. Presidentti Snow sanoi, että ”kirkon kasvaessa [Apuyh-
distyksestä] tulee vastaavasti yhä hyödyllisempi ja sillä on 
vielä enemmän mahdollisuuksia tehdä hyvää kuin sillä on 
ollut ennen” (s. 177). Mitä Apuyhdistyksen sisaret voivat 
tehdä nykyajan maailmassa lisätäkseen hyvää aikaansaavaa 
vaikutustaan?

 6. Tutki osiota sivulla 178. Pohdi keinoja, joilla sinua on johda-
tettu olemaan siellä, missä Jumala haluaa sinun olevan. Kuinka 
Jumala on auttanut sinua näissä pyrkimyksissä?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jes. 1:17; Matt. 
25:34–40; Moosia 4:26–27; Alma 1:29–30; Moroni 7:44–48

Opetusvihje: ”Kun valmistaudut opettamaan, huolehdi siitä, että 
käytät useampia erilaisia opetusmenetelmiä oppiaiheesta toiseen. 
Tämä voi merkitä jotakin niin yksinkertaista kuin värikäs juliste tai 
taulukko yhdellä oppitunnilla ja taululla oleva kysymysluettelo toi-
sella.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 89.)
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”Jumalan avulla kaikki 
on mahdollista”

”Nuo meihin kohdistuvat vaatimukset [ovat] 
luonteeltaan sellaisia, ettei kukaan ihminen 

voi noudattaa niitä ilman Kaikkivaltiaan 
apua. – – Hän on luvannut tämän avun.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Presidentti Lorenzo Snow oli ahkera ja noudatti omaa usein tois-
tamaansa neuvoa: ”Meidän on ponnisteltava. – – Siitä, että olemme 
joutilaita emmekä ryhdy toimintaan, ei ole mitään hyötyä.” 1 Mutta 
hän myönsi, että vaikka hän halusikin rakentaa Jumalan valtakun-
taa, hänen omat ponnistelunsa eivät olisi koskaan riittäviä ilman 
Jumalan armoa – tai ”yliluonnollista apua” 2, kuten hän sitä usein 
nimitti. Siksi, vaikka hän kannusti kirkon jäseniä tekemään lujasti 
työtä ”[vanhurskaiden] periaatteiden kehittämiseksi”, hän samaan 
hengenvetoon julisti, että ”meidän myöhempien aikojen pyhien 
on syytä ymmärtää ja pitää mielessä, että pelastus tulee Jumalan 
armosta” 3. Hän todisti, että Jumala lisää meidän ponnistuksiimme 
omaa voimaansa: ”Minne Herra meidät sijoittaakin, siellä meidän 
on määrä olla. Kun Hän vaatii meitä ponnistelemaan näiden pyhien 
periaatteiden hyväksi, se meidän on määrä tehdä. Siinä on kaikki, 
mistä meidän on tarpeen kantaa huolta, ja lopusta pitää huolen 
meidän taivaallinen Isämme.” 4

Presidentti Snow’n sisar Eliza huomautti, että hänen veljensä eli 
uskollisena tälle opetukselle. Hän kuvasi veljeään mieheksi, jolla oli 
”järkkymätön luottamus [ Jumalan] auttavaan voimaan ja armoon”. 
Hän sanoi, että hänen veljensä ”tiesi, kehen turvasi”, ja kykeni siksi 
kestämään ”jokaisen vaikeuden, jokaisen vastustuksen” ja ”voitta-
maan jokaisen esteen”.5
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Ennen sokean miehen parantamista Vapahtaja sanoi: ”meidän on 
tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa” ( Joh. 9:4).
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Lorenzo Snow osoitti luottamuksensa Jumalan auttavaan voimaan 
matkustaessaan vuonna 1840 Englantiin palvelemaan lähetystyössä. 
Atlantin valtameren yli suuntautuneella 42 vuorokautta kestäneellä 
matkalla häntä ja hänen matkatovereitaan koetteli kolme suurta 
myrskyä. Hän kertoi myöhemmin, että ne olivat kauheita myrskyjä 
– myrskyjä, ”joita valtamereen tottuneet sanoivat hyvin vaarallisiksi”. 
Hän pani merkille eron omassa suhtautumisessaan myrskyihin ja 
joidenkuiden muiden matkalaisten suhtautumistavassa: ”Monissa 
tilanteissa näkymä oli lievästikin sanottuna pelottavan kauhistuttava. 
En ollut ollenkaan yllättynyt, että miehet, naiset ja lapset, jotka eivät 
olleet oppineet turvaamaan Jumalaan, vääntelivät käsiään pelon 
tuskassa ja itkivät. Minä turvasin Häneen, joka on luonut meret 
ja määrännyt niiden rajat. Minä olin Hänen asiallaan – tiesin, että 
minut oli lähetetty tähän lähetystyöhön valtuudella, jonka Hän tun-
nusti, ja vaikka luonnonvoimat raivosivat ja laiva huojui ja vapisi 
keskellä vellovia aaltoja, Hän oli peräsimessä ja elämäni oli turvassa 
Hänen hoivissaan.” 6

Monia vuosia myöhemmin, kun Lorenzo Snow’sta tuli kirkon pre-
sidentti, hän sai jälleen lohtua tiedostaan, että Herra oli peräsimessä. 
Kokouksessa, joka pidettiin 13. syyskuuta 1898, kahdentoista apos-
tolin koorumi ilmaisi yksimielisesti sitoumuksensa hyväksyä hänet 
kirkon presidentiksi. Kokouksen pöytäkirjassa sanotaan, että sitten 
hän nousi ja sanoi, että ”hänen ei kannata esittää tekosyitä kyvyt-
tömyydestä jne. ottaa vastaan tehtävään kuuluvia valtavia velvolli-
suuksia. – – Hän tunsi, että hänen piti vain tehdä aivan parhaansa 
ja turvata Herraan.” 7 (Katso ehdotus 1 sivulla 188.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Jumalan avulla me voimme tehdä mitä 
tahansa meiltä vaaditaan.

Haluan puhua tavalla, joka on valistukseksemme ja keskinäiseksi 
kehitykseksemme niissä asioissa, jotka koskevat pelastustamme. 
Tässä tarkoituksessa toivon kaikkien niiden uskoa ja rukouksia, 
jotka haluavat turvautua Herraan saadakseen opetusta ja älyä.

Meidän tulee ymmärtää se suhde, joka meillä on Herraan Juma-
laamme, ja se ainutkertainen asema, joka meillä on. Täyttääksemme 
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asianmukaisesti ne velvoitteet, jotka meillä on, me tarvitsemme yli-
luonnollista apua. – –

Jeesus sanoi nuorukaiselle, joka tuli Hänen luokseen ja halusi 
tietää, mitä hänen pitäisi tehdä periäkseen iankaikkisen elämän: 
”Noudata käskyjä.” Nuorukainen vastasi, että hän oli nuoruudestaan 
asti noudattanut mainittuja käskyjä. Vapahtaja katsoi häntä ja näki, 
että jotakin yhä puuttui. Nuorukainen oli noudattanut moraalilakia, 
Moosekselle annettua lakia, ja sen ansiosta Jeesus rakasti häntä, 
mutta samalla Hän näki, että vielä yksi asia puuttui. Nuorukainen 
oli rikas mies, jolla oli suuren vaurautensa ansiosta vaikutusvaltaa 
maailmassa. Jeesus tiesi, että ennen kuin Hän voisi kohottaa nuoru-
kaisen – tai kenet tahansa – selestiseen maailmaan, olisi välttämä-
töntä, että tämä alistuisi kaikkeen ja pitäisi kuuliaisuutta selestiselle 
laille kaikkein tärkeimpänä. Jeesus tiesi, mitä jokaiselta ihmiseltä 
vaaditaan selestisen kruunun saamiseksi – että mitään ei saisi pitää 
rakkaampana kuin kuuliaisuutta taivaan vaatimuksille. Vapahtaja 
näki tämän nuorukaisen tarrautuvan sellaiseen, mikä ei ollut sopu-
soinnussa selestisen valtakunnan lain kanssa. Hän näki nuorukai-
sessa kenties taipumuksen takertua ajatuksissaan siihen, mikä oli 
tälle haitallista ja tekisi evankeliumin kaikkien vaatimusten noudat-
tamisen vaikeaksi tai mahdottomaksi, ja sanoi siksi nuorukaiselle, 
että tämän tuli mennä ja myydä kaikki, mitä tällä oli, ja antaa rahat 
köyhille ja seurata Häntä.

Tämä käsky teki nuorukaisen surulliseksi ja murheelliseksi. Hän 
piti rikkauksia elämän suurena tavoitteena – ne toisivat hänelle 
vaikutusvaltaa maailmassa ja kaikkea mieluisaa, takaisivat hänelle 
elämän siunauksia ja nautintoja sekä kohottaisivat hänet korkeisiin 
asemiin yhteiskunnassa. Hän ei kyennyt käsittämään ajatusta, että 
rikkaudestaan riippumatta ihminen voisi saada elämän siunauksia, 
nautintoja ja etuoikeuksia sekä sellaisia asioita, joita hän luonnos-
taan kaipasi. Mutta evankeliumi on luonteeltaan sellainen, että se 
tarjoaa kaiken, mitä ihminen haluaa ja tarvitsee ja mikä tekee hänet 
onnelliseksi. Rikkauksista ei ole siihen, ja Herra halusi nuorukai-
sen luopuvan näistä ajatuksista ja poistavan ne mielestään ja sydä-
mestään, jotta Hän voisi saada hänet palvelijakseen kaikessa. Herra 
halusi tämän miehen omistautuvan täysin Hänen palvelukseensa 
ja lähtevän Hänen työhönsä täydestä sydämestään ja noudattavan 
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Pyhän Hengen johdatusta ja valmistautuvan selestiseen kirkkauteen. 
Mutta tämä nuorukainen ei ollut halukas, sillä uhraus oli liian suuri. 
Ja Vapahtaja sanoi tässä tilanteessa: ”Rikkaan on vaikea päästä tai-
vasten valtakuntaan. Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä 
kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”

Opetuslapset olivat ihmeissään tästä ja kysyivät: ”Kuka sitten voi 
pelastua?” He ajattelivat, ettei kukaan, jolla olisi rikkauksia, voisi 
pelastua Jumalan valtakuntaan. Se oli käsitys, jonka he saivat Vapah-
tajan sanoista. Mutta Jeesus vastasi: ”Ihmiselle se on mahdotonta, 
mutta Jumalalle ei, sillä Jumalan avulla kaikki on mahdollista.” [Ks. 
Matt. 19:16–26; ks. myös JST, Matthew 19:26, alaviite a, ja Mark 
10:27, alaviite a.] 8 (Katso ehdotus 2 sivulla 188.)

Jumala on luvannut auttaa meitä pyrkiessämme 
elämään evankeliumin mukaan.

Omin voiminemme me emme mitenkään pysty noudattamaan 
kaikkia käskyjä, jotka Jumala on meille antanut. Jeesuskaan ei pys-
tynyt ilman Isältä saamaansa jumalallista apua suorittamaan Isän 
antamaa työtä. Hän sanoi eräässä tilanteessa: ”Omin neuvoin minä 
en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan mitä kuulen, ja 
tuomioni on oikea, sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, 
vaan lähettäjäni tahdon.” [ Joh. 5:30.] Ja jos kerran Hänen, meidän 
Herramme, oli välttämätöntä saada jumalallista apua, niin huo-
maamme, että meidän on sitäkin tärkeämpää saada Hänen apuaan. 
Ja kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa, joissa myöhempien aikojen 
pyhät suorittavat velvollisuuksiaan, he ovat oikeutettuja saamaan 
Pyhän Hengen yliluonnollista apua erilaisissa olosuhteissa, joita 
on heidän ympärillään, sekä velvollisuuksissa, joita heitä vaaditaan 
täyttämään.

– – En kykene kuvittelemaan mitään niin äärimmäisen tärkeää 
kuin tehdä työtä oman yksilöllisen korotuksemme ja kirkkau-
temme saamiseksi. Se on epäilemättä yksi suuri tarkoitus, jonka 
vuoksi olemme tulleet maailmaan. – – Yhdenkään miehen tai 
naisen ei pitäisi lannistua, kun hänestä tuntuu, ettei hän kykene 
saamaan aikaan sitä mitä haluaisi, mutta meidän kaikkien tulee 
tehdä voitavamme toteuttaaksemme sitä suurta työtä, jonka vuoksi 
olemme täällä.9
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Vastaanottamamme uskonnon luonne edellyttää tietynlaista käy-
töstä, jota mikään toinen tuntemamme uskonto ei vaadi seuraajil-
taan, ja nuo meihin kohdistuvat vaatimukset [ovat] luonteeltaan sel-
laisia, ettei kukaan ihminen voi noudattaa niitä ilman Kaikkivaltiaan 
apua. On välttämätöntä, että me ymmärrämme ainakin osittain ne 
suuret ja tärkeät siunaukset, jotka meidän on määrä lopulta saada 
noudattamalla uskonnon eli saamamme evankeliumin vaatimuk-
sia. Ne uhraukset, joita meiltä vaaditaan, ovat sen luonteisia, ettei 
yksikään mies tai nainen kykenisi niihin ilman yliluonnollisen voi-
man apua. Esitellessään nämä ehdot Herra ei koskaan tarkoittanut, 
että Hänen kansaansa vaadittaisiin milloinkaan noudattamaan niitä 
ilman yliluonnollista apua, jollaista mikään toinen uskonnollisten 
ihmisten ryhmä ei julista. Hän on luvannut tämän avun. – –

Näiden vaatimusten täyttämistä – – on edellytetty jokaisena aika-
kautena ja ajanjaksona, jolloin Jumala on kutsunut jonkin kansan 
palvelemaan Häntä ja ottamaan vastaan Hänen lakinsa. Sitä edelly-
tettiin Israelin päivinä, tuon kansan saadessa alkunsa. Sitä edelly-
tettiin Abrahamilta, Iisakilta ja Jaakobilta. Sitä edellytettiin Moosek-
selta ja kansalta, jonka hän johdatti pois Egyptin orjuudesta. Sitä on 

”työ, jossa te ja minä olemme mukana, voi menestyä ja edistyä vain siten, 
että Jumala antaa siunauksensa uskollisille ja rehellisille ponnisteluillemme.”
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edellytetty kaikilta profeetoilta, jotka ovat eläneet Aadamin ajoista 
nykyiseen aikakauteen. Sitä edellytettiin apostoleilta, jotka saivat 
toimeksiantonsa Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan, kätten 
alla, sekä niiltä, jotka kannattivat apostolien kansalle julistamaa ja 
opettamaa uskontoa heidän aikanaan, eikä yksikään ihminen tai 
ihmisryhmä tai ihmisjoukko Aadamin ajoista nykyiseen aikaan ole 
voinut noudattaa näitä vaatimuksia paitsi Jumalan kansa, kun se 
on saanut korkeudesta voimaa, joka on voinut tulla vain Herralta 
Jumalaltamme.10 (Katso ehdotus 3 sivulla 188.)

Kun me osallistumme Jumalan työhön, 
me tarvitsemme Jumalan apua.

Mihin sitten ryhdyttekin Siionin asioiden edistämiseksi, niin jotta 
työnne menestyisi, teidän on luotettava Herraan.11

Kaikessa, mihin ihminen ryhtyy, hänen ajatustensa silmämääränä 
tulisi olla vain Jumalan kunnia. Meidän tulee ottaa huomioon, että 
omin voiminemme emme voi tehdä mitään. Me olemme Jumalan 
lapsia. Me olemme pimeydessä, [ellei] Jumala valaise ymmärrys-
tämme. Me olemme voimattomia, [ellei] Jumala auta meitä. Työ, 
jota meidän on täällä tehtävä, on luonteeltaan sellaista, ettemme 
voi tehdä sitä, ellei meillä ole Kaikkivaltiaan apua. – – Maailman 
ihmisten ja liian paljon myös Israelin vanhimpien kohdalla suurena 
ongelmana on se, että me unohdamme tekevämme työtä Jumalan 
kunniaksi – me unohdamme, että olemme täällä toteuttaaksemme 
tiettyjä tarkoituksia, joita olemme luvanneet Herralle toteuttavamme. 
Me olemme mukana loistavassa työssä. Se on Kaikkivaltiaan työtä, 
ja Hän on valinnut ne miehet ja naiset, joiden Hän aiemman koke-
muksen perusteella tietää toteuttavan Hänen tarkoituksensa.12

Tämä työ, jossa te ja minä olemme mukana, voi menestyä ja edis-
tyä vain siten, että Jumala antaa siunauksensa uskollisille ja rehelli-
sille ponnisteluillemme ja päättäväisyydellemme toteuttaa ne työt, 
joita varten olemme tulleet tähän olemassaoloon. Kun katsomme 
taaksepäin kokemuksia, joista olemme selviytyneet, ymmärrämme 
helposti, että menestymisemme on riippunut rehellisistä ponniste-
luistamme toteuttaa Jumalan työtä, työskennellä ihmisten hyväksi 
ja siitä, että olemme päässeet mahdollisimman pitkälle eroon itsek-
kyydestä. Kun niin on ollut aiemmin, voimme hyvinkin uskoa, että 
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tuleva edistymisemme riippuu päättäväisyydestämme tehdä Juma-
lan tahto kaikissa olosuhteissa ja avusta, jota Hän tulee antamaan 
meille.13 (Katso ehdotus 4 alla.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Käy läpi kertomus sivuilta 181–183. Miksi arvelet ihmisten, 
jotka turvaavat Jumalaan, suhtautuvan koettelemuksiin niin 
eri tavoin kuin ne, jotka eivät turvaa Jumalaan?

 2. Pohdi kertomusta Vapahtajasta ja rikkaasta nuorukaisesta 
(s. 184–185). Mitkä ovat sellaisia asioita, joihin ihmiset kiin-
nittävät sydämensä ja jotka kenties saavat heidät lähtemään 
surullisina pois? Miksi meidän pitää poistaa sellaiset asiat 
elämästämme, ennen kuin voimme saada Herran suurimmat 
siunaukset?

 3. Presidentti Snow opetti, että jopa Vapahtaja tarvitsi jumalal-
lista apua suorittaakseen Isän antaman työn (s. 185). Kuinka 
voisit presidentti Snow’n sanoja hyödyntäen auttaa jotakuta, 
joka tuntee riittämättömyyttä evankeliumin mukaisen elämän 
vaatimusten noudattamisessa?

 4. Tutki tämän luvun viimeistä osiota (s. 187–188). Mistähän 
syystä me emme toisinaan pyydä Jumalalta apua? Mieti, mitä 
voit tehdä saadaksesi enemmän Hänen apuaan elämääsi.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Fil. 4:13; 2. Nefi 10:23–24; 
25:23; MK Jaak. 4:6–7; Moosia 24:8–22; UK 3

Opetusvihje: ”Anna osallistujille tehtäväksi lukea tietyt luvun lopussa 
olevat kysymykset (joko yksin tai pienissä ryhmissä). Pyydä heitä 
etsimään luvusta kysymyksiin liittyviä opetuksia. Pyydä heitä sitten 
kertomaan ajatuksistaan ja oivalluksistaan muulle ryhmälle.” (S. IX 
tässä kirjassa.)
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Vanhin lorenzo Snow
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Uskollinen, tarmokas 
palveleminen Jumalan 

valtakunnassa

”Koska tiedämme, että uskontomme on tosi, meidän 
pitäisi olla omistautuneinta kansaa koko maailmassa 

sille asialle, jonka olemme omaksuneet.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Vuoden 1851 loppupuolella ensimmäinen presidenttikunta jul-
kaisi kirjeen, jossa he pyysivät, että kaikki kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenet ”saattaisivat asiat järjestykseen lähetyskentillään” 
ja palaisivat Salt Lake Cityyn huhtikuuhun 1853 mennessä.1 Näin 
vanhin Lorenzo Snow’n lähetystyö Italiassa alkoi lähestyä loppuaan. 
Helmikuussa 1852 hän jätti työn siellä uuden käännynnäisen, veli 
John Daniel Malanin, käsiin ja matkusti vanhin Jabez Woodardin 
kanssa Maltan saarivaltioon. Maltalta vanhin Snow toivoi voivansa 
nousta Intiaan menevään laivaan. Ensimmäiset lähetyssaarnaajat 
Intiassa toimivat hänen valvonnassaan, ja hän tunsi suurta halua liit-
tyä heidän seuraansa. Sieltä hän aikoi ”matkata maapallon ympäri” 
ja palata kotiin Yhdysvaltain länsipuolelle Tyyneltämereltä käsin.2

Vanhin Snow’n suunnitelmat muuttuivat, kun hän ja vanhin Woo-
dard pääsivät Maltalle. Hän sai tietää, että hän joutuisi viipymään 
saarella monta viikkoa, koska Punaisellamerellä oli rikkoutunut 
eräs höyrylaiva. Hän ei valittanut viivästystä vaan päätti ryhtyä työ-
hön. Kirjeessä, joka on päivätty 10. maaliskuuta 1852, hän kirjoitti: 
”Tunnen, että paljon hyvää seuraa siitä, kuinka Herra voi ohjata 
minulle nyt tarjoutuneen ajan käyttöä, koska olen kiinnostavan kan-
san keskellä ja mitä tärkeimmässä työssä. Siinä tullaan saamaan 
aikaan suuria, ja se laajenee läheisiin kansakuntiin.” Hän ilmoitti 
lähettäneensä kutsun vanhin Thomas Obraylle, joka palveli Italiassa 
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lähetyssaarnaajana, ”jotta hän tulisi heti ja toisi koko joukon lehtisiä 
ja kirjoja”. Vaikka vanhin Snow ei tiennyt tarkalleen, mitä hän ja 
hänen toverinsa tekisivät Maltalla, hän ilmaisi haluavansa perustaa 
sinne kirkon seurakunnan. Tämä toimenpide, hän sanoi, ”höllentäisi 
monien kansojen hengellisiä kahleita, sillä maltalaiset ovat kaup-
pasuhteissaan levinneet Euroopan, Aasian ja Afrikan rannoille” 3.

Toukokuun 1. päivänä 1852 vanhin Snow lähetti kirjeen, jossa 
hän kertoi työn etenemisestä Maltalla. Hän kirjoitti: ”Ihmiset käyvät 
nyt jatkuvasti tiedustelemassa tästä ’oudosta uskonnosta’, ja muu-
tama ilta sitten meillä oli yksityisasunnossamme yhdellä kertaa her-
roja kahdeksasta eri kansakunnasta. He olivat tulleet eri puolilta 
kaupunkia keskustelemaan opeistamme: heidän joukossaan oli Puo-
lasta ja Kreikasta tulleita henkilöitä, jotka lukevat nyt kirjojamme 
erityisen kiinnostuneina. Kaksi älykästä ja yritteliästä nuorukaista, 
lähetystyömme ensihedelmät tällä saarella, vievät kyvykkäästi osal-
taan eteenpäin asiaa, jossa olemme mukana. Toisen heistä, joka 
puhuu sujuvasti useita kieliä, olemme asettaneet vanhimmaksi.” 4

Vanhin Snow ei koskaan toteuttanut unelmaansa palvella Intiassa 
ja matkata maapallon ympäri. Sen sijaan hän noudatti uutterasti Her-
ran tahtoa odottamattomassa pysähdyspaikassaan Maltalla raken-
taen siellä perustuksen lähetystyölle. Kun hän viimein pystyi nou-
semaan laivaan toukokuussa 1852, hän lähtikin länteen eikä itään 
noudattaen johtajiensa ohjeita palata Salt Lake Cityyn. Noin kaksi 
kuukautta myöhemmin vanhimmat Woodard ja Obray perustivat 
Maltalle kirkon seurakunnan.5 (Katso ehdotus 1 sivulla 200.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Koska me olemme saaneet evankeliumin täyteyden, 
me toimimme Kristuksen edustajina.

Me todistamme koko maailmalle, että me tiedämme jumalallisen 
ilmoituksen ansiosta, itse Pyhän Hengen ilmenemisistä, että Jee-
sus on Kristus, elävän Jumalan Poika, ja että Hän ilmoitti itsensä 
Joseph Smithille yhtä henkilökohtaisesti kuin apostoleilleen mui-
noin noustuaan haudasta ja että Hän teki tiettäväksi hänelle [ Jose-
phille] ne taivaalliset totuudet, ainoat, joiden avulla ihmiskunta voi 
pelastua. Tämä – – tarkoittaa hyvin tärkeän ja vastuullisen aseman 
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omaksumista, koska me tiedämme, että Jumala pitää meitä vas-
tuussa siitä, miten me käytämme tätä pyhää luottamusasemaa, jonka 
Hän on meille antanut.

Kuten apostolit, jotka lähtivät maailmaan saatuaan toimeksi-
antonsa ylösnousseelta Lunastajalta saarnata valtakunnan evan-
keliumia kaikille kansoille luvaten kaikille, jotka uskoivat heidän 
sanaansa, Pyhän Hengen lahjan kätten päällepanemisella, niin 
teemme mekin. Kuten he julistivat toimeksiantonsa mukaisesti ja 
täysin varmoina vainon ja vastustuksen keskellä, että evankeliumi 
on Jumalan voima pelastukseksi kaikille niille, jotka uskovat ja ovat 
kuuliaisia, niin julistamme mekin. Kuten he saarnasivat, että usko 
Herraan Jeesukseen Kristukseen, kaste syntien anteeksisaamiseksi 
ja Pyhän Hengen saaminen niiden kätten päällepanemisella, joilla 
on asianmukainen valtuus, ovat pelastukselle välttämättömiä, niin 
saarnaamme mekin. Kuten heistä Pyhän Hengen voimalla tuli Her-
ran Jeesuksen Kristuksen todistajia ja Hänen evankeliuminsa sano-
man uskollisia viejiä koko pakanamaailmalle, niin meistäkin saman 
Pyhän Hengen avulla ja kautta on tullut Hänen todistajiaan, ja koska 
meidät on kutsuttu samalla jumalallisella ja pyhällä kutsumuksella, 
me olemme siksi ottaneet vastaan saman aseman.

Otettuamme sitten tämän aseman vastaan me otamme vastaan 
kaikki Kristuksen edustajien tehtävät ja joudumme vastaamaan 
yksittäisistä teoistamme ja tavasta, jolla käytämme lahjoja ja kykyjä, 
jotka Herra on antanut meille.6 (Katso ehdotus 2 sivulla 200.)

Jäsenyys kirkossa tarkoittaa kutsua 
auttaa muita saamaan pelastus.

Kun Herra kutsuu maailman keskuudesta jonkun ihmisen tai 
jonkin ihmisryhmän, kutsun tarkoituksena ei ole aina hyödyttää 
tuota tiettyä ihmistä tai ihmisryhmää. Herralla ei ole mielessään pel-
kästään muutaman myöhempien aikojen pyhäksi kutsutun ihmisen 
pelastus – – vaan kaikkien ihmisten, elävien ja kuolleiden, pelas-
tus. Kutsuessaan Abrahamin Herra antoi hänelle tiettyjä lupauksia 
koskien kirkkautta, jonka Abraham ja hänen jälkeläisensä saisivat, 
ja näissä lupauksissa ovat nämä merkittävät sanat: että hänessä ja 
hänen jälkeläisissään tulisivat siunatuiksi kaikki maailman kansat 
[ks. 1. Moos. 22:15–18; Abr. 2:9–11]. – – Herran suunnitelmana on 
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siunata paitsi häntä ja hänen jälkeläisiään myös maailman kaikkia 
sukukuntia. – –

Tullessaan maan päälle Jeesus tuli uhrina – ei pelkästään Israe-
lin eli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisten hyväksi vaan 
koko ihmiskunnan hyväksi – jotta Hänessä kaikki ihmiset tulisivat 
siunatuiksi, jotta Hänessä kaikki ihmiset voisivat pelastua. Hänen 
tehtävänään oli valmistaa keino, jolla koko ihmissuku voisi saada 
iankaikkisen evankeliumin edut; kuten sanoin, ei yksin Israel vaan 
koko ihmissuku, eivätkä yksin ne, jotka elävät maan päällä, vaan 
myös ne, jotka ovat henkimaailmassa. – –

Meillä on sama pappeus, joka Jeesuksella oli, ja meidän on teh-
tävä kuten Hän teki, uhrattava omat halumme ja tunteemme kuten 
Hän, ei kenties kuolla marttyyreina niin kuin Hän, mutta meidän 
on tehtävä uhrauksia toteuttaaksemme Jumalan tarkoitukset ja 
ollaksemme maailman pelastajia, tai me emme ole kelvollisia tähän 
pyhään pappeuteen. Jumalan tarkoituksena on tehdä meistä pelas-
tajia paitsi niille monille, jotka nyt elävät maan päällä, myös monille 
henkimaailmassa: Hän paitsi asettaa meidät asemaan, jossa voimme 
pelastaa itsemme, Hän myös tekee meistä päteviä auttamaan Kaik-
kivaltiaan monien jälkeläisten lunastamisessa.7 (Katso ehdotus 3 
sivulla 200.)

Jokainen tehtävä ja vastuu Herran työssä on tärkeä.

Kysymys on, ymmärrämmekö me asemamme, käsitämmekö me 
täysin sen työn luonteen, jonka olemme ottaneet täyttääksemme? 
Olen tullut siihen tulokseen, että jotkut veljistämme, jotka ovat van-
himpia Israelissa, ovat liian kerkeitä ja alttiita kaihtamaan velvoit-
teita, joita heillä on liittojensa johdosta. Usko, joka heillä kerran oli, 
tuntuu miltei ehtyneen, ja he näyttävät tyytyneen hiljaisen tyytyväi-
sinä olemaan kirkon jäseniä pelkästään nimellisesti.

On toisia, jotka ajattelevat, että koska heidän nimeään ei tunneta 
kovin laajalti, koska kenties – – heidän vaikutusalueensa on vähäi-
nen, niin ei ole paljonkaan väliä sillä, mitä tapoja he omaksuvat 
tai millaista esimerkkiä he näyttävät veljilleen. Mutta jos heillä olisi 
sellainen vastuullinen asema kuin kirkon presidentillä tai hänen 
neuvonantajillaan tai jos he kuuluisivat kahdentoista koorumiin tai 
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olisivat korkean neuvoston tai ylipappien tai seitsenkymmenten joh-
tajia, niin silloin he pitäisivät tärkeänä sitä, kuinka he käyttäytyvät. 
Näin he ilmaisevat suurta heikkoutta tai karkeaa tietämättömyyttä. 
Heidän lamppunsa on joko himmenemässä tai he eivät ole kos-
kaan ymmärtäneetkään sitä asemaa, jonka he ovat ottaneet vastaan 
ottaessaan kantaakseen evankeliumiin liittyvät vastuut.

Meille kerrotaan Vapahtajan vertauksessa, että taivasten valta-
kunta on kuin taloudenhoitaja, joka ollessaan lähdössä kaukai-
seen maahan jakoi omaisuutensa palvelijoilleen. Yhdelle hän antoi 
viisi talenttia, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden. Se, joka sai viisi 
talenttia, lähti tekemään kauppaa ja ansaitsi toiset viisi talenttia 
kaksinkertaistaen hänelle uskotun osuuden, ja samoin se, joka sai 
kaksi talenttia, meni ja ansaitsi toiset kaksi. Mutta se, joka oli saanut 
vain yhden talentin, meni ja kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne 

”Jos olet täyttämässä velvollisuuttasi, sinulla on jotakin 
sellaista, jota maailma ei voi antaa eikä ottaa pois.”
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isäntänsä rahan. Hän epäilemättä ajatteli, että hänen vastuunsa oli 
niin pieni, ettei hän voisi tehdä paljoa, eikä hän sen johdosta käyt-
täisi niin vähäistä talenttia. [Ks. Matt. 25:14–30.] Eikö tämä sovellu 
suoraan joidenkuiden vanhimpiemme tilaan? Joku sanoo: ”Minä 
olen vain puuseppä tai räätäli tai kenties vain tiilenkantaja [muurarin 
apulainen]. Siksi ei ole paljonkaan väliä sillä, kuinka käyttäydyn – 
hoidanko velvollisuuteni vaatimattomassa elinpiirissäni rehellisesti 
vai en. Mutta olisi aivan eri asia, jos toimisin jossakin vastuullisem-
massa tai huomattavammassa asemassa.”

Lopeta, veljeni. Älä anna sellaisten viettelevien ajatusten pettää 
itseäsi. On totta, että kenties oletkin vain tiilenkantaja, mutta muista, 
että olet vanhin Israelissa, olet Herran Jeesuksen Kristuksen edus-
taja, ja jos olet täyttämässä velvollisuuttasi, sinulla on jotakin sel-
laista, jota maailma ei voi antaa eikä ottaa pois, ja sinua pidetään 
vastuussa Jumalalle siitä, että käytät rehellisesti sitä talenttia, jonka 
Hän on hoitoosi uskonut, olipa se suuri tai pieni.

Edelleen, sinulla on tietty määrä vaikutusmahdollisuuksia, ja niin 
vähäisiä kuin ne ovatkin, niillä on vaikutusta johonkuhun tai joihin-
kuihin, ja sinulla olevien vaikutusmahdollisuuksien tuloksista sinua 
pidetään enemmän tai vähemmän vastuullisena. Olet sen vuoksi 
saanut tärkeän aseman Jumalan ja ihmisten edessä, tunnustatpa sen 
tai et. Sitä ei voi jättää huomioimatta, eikä sinua voida siitä vapaut-
taa, jos haluat säilyttää nimen, jota kannat.

Entä tuon ihmisen tulevat mahdollisuudet? Sanon, että jos hän 
kunnioittaa kutsumustaan ja jos hänet havaitaan uskolliseksi hänelle 
uskotussa luottamusasemassa, hänen mahdollisuutensa pelastuk-
seen ja korotukseen Jumalan valtakunnassa ovat aivan yhtä hyvät 
kuin kenen tahansa muun. Jos hän ymmärtää asemansa ja elää sen 
mukaan, hänen mahdollisuutensa ovat aivan yhtä hyvät kuin kenen 
tahansa ihmisen, joka on ikinä elänyt isä Aadamin ajoista nykyhet-
keen. Ja on aivan yhtä tärkeää, että hän käyttäytyy asianmukaisesti 
siinä elinpiirissä, jossa hän toimii, kuin on kenen tahansa toisen 
ihmisen, joka saatetaan kutsua toimimaan korkeammassa asemassa, 
tai toisin sanoen, jonka hoitoon on kenties annettu suurempi määrä 
talentteja. – –
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– – Herra ei vaadi niin paljon siltä, jolla on hallussaan vain yksi 
talentti, kuin siltä, jolla on enemmän kuin yksi, mutta sen mukaan 
mitä hänellä on, sen mukaan häneltä myös vaaditaan. Rohkaistu-
koon siis jokainen ja pyrkiköön kehittämään niitä monia talentteja, 
joita hänellä on, ja se, jolla on yksi talentti, käyttäköön sitä älköönkä 
kätkekö sitä maahan, eli se, jolle kyvykkyyttä on kenties uskottu 
vähän, kehittäköön sitä älköönkä valittako, koska luonto ei ole ollut 
hänen kohdallaan niin antelias kuin hänen onnekkaamman veljensä 
kohdalla. Tyytykäämme kaikki osaamme elämässä, ja ellei se ole 
niin houkutteleva kuin toivoisimme, meidän tulee pyrkiä asianmu-
kaisella uutteruudella parantamaan sitä tuntien aina kiitollisuutta 
maanpäällisestä olemassaolostamme ja etenkin Jumalan Hengestä, 
jonka olemme saaneet olemalla kuuliaisia evankeliumille. – –

Muistan lukeneeni tarinan – – miehestä, joka viisautensa ja isän-
maallisuutensa ansiosta oli saanut paljon mainetta mutta joka kateu-
den vuoksi määrättiin tehtävään, jota pidettiin hyvin alentavana. 
Hänen aloittaessaan tehtävän hoitamisen hänen sanottiin lausuneen 
tämän merkittävän huomautuksen: ”Ellei tehtävä ole kunniaksi 
minulle, minä olen kunniaksi tehtävälle.” Monia vaikeuksia vältet-
täisiin ja olosuhteemme ja tilanteemme olisivat paljon kannusta-
vampia, jos me kaikki kunnioittaisimme sitä tehtävää, jossa meidät 
kutsutaan toimimaan. Meille kerrotaan, että Herra itse teki vaatteet 
ensimmäisille vanhemmillemme eli toisin sanoen toimi siinä tilan-
teessa räätälinä, ja myös että Jeesus Kristus oli puuseppä. Vapahtaja 
on varmasti ollut kunniallinen ja rehellinen puuseppä, tai Hän ei 
olisi koskaan ansainnut sitä asemaa, joka Hänellä myöhemmin oli. 
Jos voisimme saada veljet ja sisaret näkemään sen, miten tärkeää 
kunkin on toimia rehellisesti ja uskollisesti omassa tehtävässään, 
niin monia niistä harmeista ja ongelmista, joita meillä nyt on, voi-
taisiin välttää ja Jumalan työ vierisi eteenpäin yhä nopeammin ja 
kaikki Hänen tarkoituksensa toteutuisivat pikemmin ja vauhdik-
kaammin, ja sitä paitsi me kansana olisimme valmiimpia Hänen 
tahtonsa toteuttamiseen kuin mitä olemme nyt. – –

Jumala siunatkoon teitä, veljeni ja sisareni, ja antakoon teille aina 
kykyä toimia viisaina taloudenhoitajina niissä asioissa, jotka teille 
on uskottu.8 (Katso ehdotus 4 sivulla 201.)
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Kun me palvelemme Jumalaa uskoen, tarmokkaasti ja 
iloisesti, Hän vahvistaa meitä ja auttaa meitä onnistumaan.

Sanon, että palvelkoot ihmiset Jumalaa uskollisesti ja tarmok-
kaasti ja olkoot iloisia. – – On tilanteita, jolloin ihmiset joutuvat 
olosuhteisiin, joissa olisi hyvin vaikeaa ellei mahdotonta omaksua 
iloinen näkökulma. Mutta sellaisia tilanteita on hyvin vähän.9

Koska tiedämme, että uskontomme on tosi, meidän pitäisi olla 
omistautuneinta kansaa koko maailmassa sille asialle, jonka olemme 
omaksuneet. Koska tiedämme tai meidän pitäisi tietää, että evan-
keliumi, jonka olemme saaneet, lupaa kaiken, mitä sydämessämme 
voimme toivoa tai haluta, jos olemme uskollisia, meidän pitäisi olla 
hyvin uskollisia, omistautuneita, tarmokkaita ja kunnianhimoisia 
toteuttaessamme Herran suunnitelmia ja toiveita, kun Hän ilmoit-
taa niitä aika ajoin palvelijoidensa välityksellä. Me emme saisi olla 
haaleita tai välinpitämättömiä velvollisuuksiemme hoitamisessa vaan 
meidän pitäisi kaikesta väkevyydestämme, voimastamme ja sielus-
tamme pyrkiä ymmärtämään kutsumuksemme henki ja sen työn 
luonne, jossa olemme mukana.

Ollessaan maan päällä Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn läh-
teä saarnaamaan evankeliumia ilman laukkua tai rahavyötä, ajattele-
matta etukäteen, mitä he söisivät tai joisivat tai päällensä pukisivat. 
Heidän tuli yksinkertaisesti lähteä ja todistaa niistä asioista, jotka 
heille oli ilmoitettu. Tehdessään niin he varmistivat itselleen Kaik-
kivaltiaan siunaukset ja menestys seurasi kaikkia heidän ponnis-
tuksiaan. Heidän menestymisensä oli väistämätöntä. Mikään voima 
ei voinut tulla heidän tielleen eikä estää heitä saavuttamasta mitä 
parhainta menestystä, koska he lähtivät työhön Kaikkivaltiaan voi-
massa noudattamaan Hänen tahtoaan, ja Hänen asianaan oli tukea 
ja auttaa heitä ja antaa heille kaikki, mitä he tarvitsivat menestyäk-
seen. Kuuliaisuudesta Herran käskyille he saivat itselleen elämän 
siunaukset ja etuoikeuden tulla esiin ensimmäisen ylösnousemuk-
sen aamuna, ja heillä oli varmuus siitä, ettei mikään voima maa-
ilmassa pystyisi vastustamaan heitä heidän työssään. Nämä ovat 
sellaisia tulevaisuudennäkymiä, joista itsekin olisin pitänyt, jos olisin 
ollut heidän asemassaan tai missä tahansa muussa asemassa, sillä 



l u K u  1 5

199

pohdiskelevalle mielelle ajatus lopullisesta menestyksestä missä 
tahansa pyrkimyksessä on hyvin mieluisa.

Jos apostolit – sen sijaan että tekivät saamansa käskyn mukaan – 
olisivat kuvitelleet, että tekemällä jotakin muuta he olisivat voineet 
täyttää saman tarkoituksen, he eivät olisi menestyneet niin hyvin 
toimissaan eikä heillä olisi ollut samaa varmuutta menestyksestä, 
joka on epäilemättä tuonut heille jatkuvasti mielihyvää ja tyydytystä 
kaikissa heidän kokemissaan koettelemuksissa ja vainoissa.

– – Jos apostolit ja seitsenkymmenet Jeesuksen aikoina olisivat 
kuvitelleet, että he voisivat täyttää heille annetut tehtävät rakenta-
malla arkin kuten Nooa tai rakentamalla vilja-aittoja ja varastoimalla 
viljaa kuten Joosef teki, he olisivat olleet hakoteillä.

Joosef Egyptin maassa kutsuttiin hoitamaan tietynkaltaisia tehtä-
viä, joista tuli hänen velvollisuuksiaan. Häntä ei kutsuttu saarnaa-
maan evankeliumia ilman laukkua tai rahavyötä vaan rakentamaan 
vilja-aittoja ja käyttämään kaikkea vaikutusvaltaansa Egyptin kunin-
kaaseen, aatelisiin ja kansaan saadakseen heidät varastoimaan vil-
jaansa nälänhädän ajan varalle. – – Jos Joosef olisi ryhtynyt työhön 
ja rakentanut arkin, Herra ei olisi hyväksynyt häntä eikä hän olisi 
voinut pelastaa Egyptin kansaa eikä isänsä huonetta. Kun Nooaa 
käskettiin rakentamaan arkki, niin jos hän olisi perustanut vilja-
aittoja, häntä ja hänen huonettaan ei olisi voitu pelastaa. Niinpä 
meidän kohdallamme, kun meiltä edellytetään velvollisuuksia, – – 
mitä tahansa meitä kenties vaaditaankin tekemään Kaikkivaltiaan 
valtakunnassa, meidän on toimittava noiden vaatimusten hengessä 
ja suoritettava ne, jos haluamme saada voimaa ja vaikutusta Juma-
lamme edessä.10 (Katso ehdotus 5 sivulla 201.)

Herran työ on joskus vaikeaa, mutta se tuo suurta iloa.

Me kohtaamme tässä työssä monia asioita, jotka eivät ole miel-
lyttäviä, mutta työhön liittyy suurta mielihyvää. Kun muistelemme 
päättäväisyyttämme omistautua totuuden asialle ja pitää liittomme, 
koemme suurta iloa, koska kutsumuksemme henki on meille hyvin 
tärkeä emmekä ilman tuota henkeä voi pysyä Jumalan valtakunnan 
tahdissa.11
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Meidän tulee Jumalan ja pyhien enkelien edessä uudistaa liit-
tomme, että me aiomme Jumalan avulla palvella Häntä uskollisem-
min tulevana vuonna kuin olemme tehneet aiemmin, että julki-
sessa ja yksityisessä elämässämme meidän tekomme ja henkemme 
ja vaikutusmahdollisuutemme voivat pitää yhtä tämän johtoajatuk-
sen kanssa: ”Jumalan valtakunta tai ei mitään”. Toivon – –, että me 
omistaudumme täysin palvelemaan Jumalaamme Hänen Siioninsa 
vahvistamiseksi maan päällä tehden innokkaasti työtä totuuden ja 
vanhurskauden hyväksi maan päällä, kunnes siitä, että saamme 
olla siinä täysin mukana, tulee meille ilo – niin että Jumalamme 
palvelemisesta, Hänen käskyjensä pitämisestä ja selestisen lain 
noudattamisesta tulisi meille toinen luonto ja että voisimme nauttia 
Pyhästä Hengestä sydämessämme niin, että voittaisimme maailman 
ja juurruttaisimme selestisen lain mieleemme ja käytökseemme; että 
ymmärtäisimme itseämme ja etuoikeuksiamme siinä määrin, että 
voisimme varmistaa itsellemme tässä elämässä huomattavan määrän 
niitä siunauksia, jotka liittyvät selestiseen lakiin ja joista on määrä 
nauttia selestisessä kirkkaudessa.12 (Katso ehdotus 6 sivulla 201.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Käy läpi kertomus sivuilta 191–192. Mitä sanoja käyttäisit kuvai-
lemaan Lorenzo Snow’n asennetta Herran palvelemiseen? 
Mieti, mitä sinä voit tehdä seurataksesi hänen esimerkkiään.

 2. Pohdi osiota, joka alkaa sivulta 192. Miksi mielestäsi jäsenyys 
kirkossa tuo niin suuria ja velvoittavia vastuita? Mitä sinulle 
tarkoittaa se, että olet Kristuksen edustaja?

 3. Presidentti Snow opetti, että tehtävämme kirkossa ovat tilai-
suuksia auttaa Jumalan lasten lunastamisessa (ks. s. 193–194). 
Kuinka sen ymmärtäminen voisi vaikuttaa siihen, kuinka pal-
velemme kirkossa?
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 4. Presidentti Snow sanoi, että meidän tulee palvella uutterasti, 
vaikuttipa tehtävämme kuinka vähäpätöiseltä hyvänsä (ks. 
s. 194–197). Milloin olet nähnyt, kun joku kunnioittaa vähä-
pätöiseltä tuntuvaa kirkon tehtävää?

 5. Lue osio, joka alkaa sivulta 198. Millä tavoin usko, tarmo ja 
iloisuus vaikuttavat palvelemiseemme?

 6. Lue luvun viimeinen osio (s. 199–200). Milloin olet kokenut 
iloa palvelemisesta Herran valtakunnassa? Kuinka me voimme 
saada iloa palvelemisestamme silloinkin kun tehtävämme eivät 
ole miellyttäviä? Mitä voimme tehdä auttaaksemme lapsia ja 
nuoria palvelemaan Herraa uskollisesti?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Ps. 100:2; 1. Kor. 
12:12–31; MK Jaak. 1:6–7; 2:3; Moosia 4:26–27; OL 64:33–34; 72:3; 
76:5–6; 107:99–100; 121:34–36

Opetusvihje: ”Kuuntele vilpittömästi oppijoiden ajatuksia. Sinun 
esimerkkisi kannustaa heitä kuuntelemaan tarkoin toisiaan. Ellet 
ymmärrä, mitä joku sanoo, esitä kysymys. Voit sanoa: ’En ole 
varma, ymmärsinkö. Voitko selittää sen uudelleen?’ tai ‘Voitko sanoa 
esimerkin siitä, mitä tarkoitat?’” (Ks. Opettaminen, kutsumuksista 
suurin, s. 64.)
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Ennen kuin pyhät lähtivät nauvoosta, pappeusjohtajat sitoutuivat 
auttamaan kaikkia pyhiä, jotka halusivat muuttaa länteen.
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”Että me olisimme yhtä”

”Kaikkivaltiaan ääni kutsui meitä sekasorron 
keskellä – – muodostamaan liiton ja hyvän 

veljeyden, jossa meidän tulee rakastaa toisiamme 
niin kuin rakastamme itseämme.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Ennen kuin pyhät karkotettiin Nauvoosta, kirkon johtavat veljet 
kokoontuivat temppeliin. He sitoutuivat siihen, etteivät he ”koskaan 
lopettaisi ponnistelujaan vaan käyttäisivät kaikkia heillä olevia kei-
noja ja vaikutusmahdollisuuksia, kunnes kaikki pyhät, joiden oli 
pakko lähteä Nauvoosta, olisivat päässeet johonkin pyhien kokoon-
tumispaikkaan” 1. Koska presidentti Brigham Young oli päättänyt 
noudattaa tätä sitoumusta, hän perusti vuonna 1849 jatkuvan siir-
tolaisrahaston. Tässä ohjelmassa kirkko lainasi rahaa länteen muut-
taville pyhille sillä ajatuksella, että ihmiset Utahiin saavuttuaan ja 
työtä saatuaan maksaisivat lainansa takaisin.

Presidentti Young kutsui vanhin Lorenzo Snow’n ja muita kerää-
mään varoja tähän hankkeeseen. Vanhin Snow’n oli vaikeaa pyytää 
lahjoituksia pyhiltä – he olivat itsekin köyhiä, koska heitä oli ajettu 
paikasta toiseen, ennen kuin he asettuivat Suolajärven laaksoon. Hän 
kirjoitti päiväkirjaansa: ”Suorittaessani tätä palvelutehtävää pyytäen 
varoja pyhiltä, joita oli ryöstetty ja rosvottu ja jotka sen jälkeen oli-
vat tehneet yli tuhannen mailin [1 600 km] vaelluksen ja asettuneet 
vastikään suuren ’Amerikan erämaan’ kuivaan, autioon sopukkaan, 
huomasin joutuneeni vaikean tehtävän eteen. Aivan harvoja poik-
keuksia lukuun ottamatta ihmisiltä liikeni hyvin vähän tai ei mitään.” 
Kaikkialla, minne vanhin Snow meni, ihmiset kuitenkin lahjoittivat 
kaiken, minkä pystyivät. Hän kertoi: ”Se kaikkialla ilmenevä pyrki-
mys ja halukkuus antaa vähästään – se anteliaisuuden ja sielun suu-
ruuden tunne, jota olen kohdannut kaikkialla köyhyyden keskellä, 
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ja ne sydämelliset tervehdykset, joita sain osakseni sielläkin, missä 
vallitsi varsinainen puute – täytti sydämeni valtavan suurella ilolla. 
Eräs mies halusi ehdottomasti, että ottaisin hänen ainoan lehmänsä. 
Hän sanoi, että Herra oli vapauttanut hänet ja siunannut häntä hänen 
jättäessään kotimaansa ja tullessaan rauhan maahan, ja hänestä tun-
tui, että antamalla ainoan lehmänsä hän tekisi vain sen, mitä velvol-
lisuus vaati ja mitä hän odottaisi muilta, jos tilanne olisi toisin päin.”

Koottuaan lahjoituksia Pohjois-Utahissa vanhin Snow huomautti: 
”Pyhien sydämet ovat olleet avoinna, ja heidän olosuhteensa huo-
mioon ottaen he ovat lahjoittaneet auliisti ja runsaasti ja ilmeisen 
iloisesti.” 2

Vaikka yksittäiset ihmiset eivät voineet antaa paljon, heidän 
yhdistyneet ponnistuksensa siunasivat monien elämää. Jatkuva 
siirtolaisrahasto laajeni alkuperäisestä tarkoituksestaan auttaen 
muitakin kuin niitä kirkon jäseniä, jotka olivat olleet Nauvoossa. 
Se toimi 38 vuoden ajan auttaen kymmeniätuhansia käännynnäisiä 
monista maista pääsemään muiden pyhien luo. (Katso ehdotus 1 
sivulla 210.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Kun me olemme yhtä evankeliumissa, Herra 
näyttää meidän kauttamme maailmalle, 

millainen Hän on luonteeltaan.

Jeesus rukoili Isäänsä, että ne, jotka Isä oli antanut Hänelle maa-
ilmasta, olisivat yhtä kuten Hän ja Isä ovat yhtä, ja sanoi: Minä 
rukoilen, että Sinä osoitat heille samaa rakkautta, jota olet osoittanut 
minua kohtaan, että minä voisin olla heissä ja Sinä minussa, että 
kaikki olisimme yhtä. Tässä on jotakin hyvin tärkeää, ja meidän on 
koulittava itseämme, kunnes meistä tulee sellaisia kuin Isä ja Poika, 
yhtä kaikessa.3

Jakeista, jotka olen lukenut [ks. Joh. 17:19–21], näkyi, miten tärkeää 
ja välttämätöntä oli, että apostolit olivat yhtä, jotta Herran tarkoituk-
set voisivat toteutua maailmassa. Sillä elleivät apostolit ja ne, jotka 
uskoivat heihin, olleet yhtä, maailma ei voinut uskoa Vapahtajan pal-
velutehtävään ja tarkoituksiin. Siksi Jeesus rukoili Isää, että kaikki ne, 
jotka Isä oli antanut Hänelle, olisivat yhtä kuten Hän ja Isä ovat yhtä, 
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jotta maailma uskoisi, että Isä oli lähettänyt Hänet. Itse asiassa juuri 
niin Herra halusi käyvän Israelin kohdalla tuodessaan heidät pois 
Egyptin orjuudesta. Hän halusi tehdä heistä yhtenäisen kansan, oman 
kansansa, sellaisista ihmisistä muodostuvan kansan, joita Jumala voisi 
kunnioittaa ja arvostaa, jotta maailma uskoisi ja jotta he saisivat ne 
siunaukset, jotka Hän halusi suoda heille, koska koko ihmiskunta on 
Jumalan jälkeläisiä. Ja jos Israel olisi noudattanut Hänen vaatimuk-
siaan, maailma olisi epäilemättä hyötynyt siitä suuresti ja Jumalan 
tarkoitukset olisivat toteutuneet täydellisemmin. Herra halusi näyttää, 
millainen Hän on ja millainen on taivas, ja Hän halusi ulottaa rakkau-
tensa ja siunauksensa Israelin kautta koko ihmiskunnalle, mutta Israel 
oli tottelematon eikä kuunnellut Hänen ääntään. – –

Jos meillä on keskuudessamme hajaannusta, jos me olemme 
jakautuneet joko hengellisesti tai ajallisesti, me emme voi koskaan 
olla se kansa, joksi Jumala haluaa meidän tulevan, emmekä me voi 
koskaan tulla välineiksi Hänen käsissään ja saada maailmaa usko-
maan, että pyhä pappeus on palautettu ja että meillä on ikuinen 
evankeliumi. Jotta voisimme toteuttaa Jumalan tarkoituksia, meidän 
tulee tehdä siten kuin Jeesus – mukauttaa oma tahtomme Jumalan 
tahtoon, ei vain yhdessä asiassa vaan kaikessa, ja elää niin, että 
Jumalan tahto toteutuu meissä.4 (Katso ehdotus 2 sivulla 210.)

Ykseys on välttämätöntä kirkossa ja perheissämme.

Keskuudessamme pitäisi olla enemmän ykseyttä kuin nykyään 
on. Kahdentoista koorumi on täysin yhtä. Eikö tuon koorumin pitäi-
sikin olla täysin yhtä? Aivan varmasti jokainen sanoisi kyllä, kahden-
toista apostolin koorumin pitää olla täysin yhtä. – – Ja ensimmäinen 
presidenttikunta on myös täysin yhtä, ja eikö sen pitäisikin olla? 
Jokainen sanoo epäilemättä, että pitäisi. Ja eikö seitsemänkymme-
nen koorumien johtokunnan seitsemän jäsenen pitäisi olla täysin 
yhtä? Aivan varmasti pitäisi, me kaikki sanomme kyllä. Eikö Siionin 
eri vaarnoissa olevien korkeiden neuvostojen pitäisi olla täysin yhtä? 
Varmasti pitäisi olla, ja on olemassa keino, jolla tuo ykseys saavute-
taan. Ja samalla tavoin on muiden eri järjestöjen ja koorumien laita. 
Eikö vaarnojen johtokuntien pitäisi olla täysin yhtä? Varmasti, ja 
jos minä olisin vaarnanjohtaja, en lepäisi hetkeäkään, ennen kuin 
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minun ja neuvonantajieni välillä vallitsisi ykseys. Eikö piispan ja 
hänen neuvonantajiensa pitäisi olla yhtä? Aivan varmasti pitäisi.

Mikä onkaan tärkeämpää? Eikö perheen pitäisikin olla yhtä? – – 
Aivan varmasti pitäisi. Ja miksi kukaan mies olisi tyytyväinen, miksi 
kukaan aviomies ja perheenisä olisi tyytyväinen, ennen kuin hän 
saa aikaan täydellisen ykseyden ainakin siinä määrin kuin täydel-
linen ykseys voidaan saavuttaa? Ja tässä asiassa isän tulee tehdä 
itsestään niin täydellinen kuin millaiseksi mies voi perheensä parissa 
tässä elämässä tulla. Ja vaimon tulee tehdä itsestään juuri niin täy-
dellinen kuin naisen on mahdollista olla tässä elämässä. Ja silloin 
he ovat valmiita tekemään lapsistaan juuri niin täydellisiä kuin mil-
laisiksi nämä ovat halukkaita ja kykeneviä tulemaan. Ja isän ja äidin 
tulee olla hyvin varovaisia. Vaimon ei pidä koskaan lastensa läsnä 
ollessa puhua epäkunnioittavasti aviomiehestään. Jos hän ajatte-
lee miehensä tehneen väärin (kuten mies on saattanutkin tehdä), 
hänen ei pitäisi koskaan puhua siitä lastensa läsnä ollessa. Hänen 
tulisi viedä mies lasten luota sivummalle ja sitten kertoa tälle tämän 
vioista miellyttävällä tavalla mutta ei puhua koskaan lasten läsnä 
ollessa epäkunnioittavasti isästä. Ja isän tulisi toimia samoin. Hänellä 
ei ole oikeutta puhua epäkunnioittavasti vaimostaan lastensa läsnä 
ollessa. Ja minä rukoilen Jumalaa antamaan aviomiehelle ja vai-
molle sellaisen halun ja ymmärryksen, että he oikaisevat käytöstään 
näissä asioissa. Tiedän, että hyvin monet niistä vaikeuksista, joita 
nyt ilmenee, ja se kunnioituksen puute, jota havaitsemme nuorten 
keskuudessa pappeutta kohtaan, syntyvät siitä seikasta, että kodin 
piirissä on ollut vaikeuksia ja että isä on osoittanut äitiä kohtaan 
tai äiti isää kohtaan kunnioituksen puutetta lastensa läsnä ollessa. 
Tiedän näin olevan.5 (Katso ehdotus 3 sivulla 211.)

Meistä tulee yhtä, kun autamme toisiamme 
saamaan rauhan ja onnen.

Puhumme melkoisesti periaatteesta rakastaa lähimmäisiämme 
yhtä paljon kuin itseämme. Puhumme siitä ja joskus ajattelemme 
sitä, mutta kuinka paljon me todella toimimme siinä hengessä ja 
näemme, että ongelma on meissä itsessämme? Meidän on ymmär-
rettävä, että meidän on toimittava tiettyjen periaatteiden mukaan, 
joiden avulla voimme yhdistyä kansana, yhdistää tunteemme, jotta 
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meistä voi tulla yhtä, eikä niin voi koskaan tapahtua, ellei tehdä 
tiettyjä asioita, jotka edellyttävät ponnistelua meidän osaltamme.

Kuinka ryhtyisitte työhön, jotta voisitte yhdistyä? Kuinka pitäisi 
ryhtyä työhön ollakseen yhtä lähimmäisensä kanssa? Jos kaksi 
ihmistä, jotka eivät ole koskaan tutustuneet toisiinsa, joutuisivat teke-
misiin toistensa kanssa, kuinka he ryhtyisivät työhön varmistaakseen 
keskinäisen ystävyyden, kiintymyksen ja rakkauden? Jotakin pitäisi 
tosiaankin tehdä, eikä vain toisen osapuolen vaan kummankin pitäisi 
tehdä jotakin. Se, että vain toinen huolehtisi tästä asiasta, ei vas-
taisi tarkoitusta. Ei riittäisi, että vain toinen osoittaisi noita tunteita 
ja ryhtyisi työhön itse – jotta molemmat olisivat yhtä asenteissaan ja 
kiintymyksessään, kummaltakin vaadittaisiin tekoja. – –

[Kunkin] osapuolen on tehtävä jotakin, jotta varmistaisimme kes-
kinäisen ystävyyden ja yhdistyisimme yhteisönä. – –

Avartukoon mielenne ymmärtämään ystäviänne, jotka ovat lähel-
länne, ja välittämään heidän tilanteestaan, ja kun teillä on mahdol-
lisuus olla ystävillenne hyödyksi, tehkää niin, ja niin tehdessänne 

”Eikö perheen pitäisikin olla yhtä? – – aivan varmasti pitäisi.”
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huomaatte, että ne asiat, joita tarvitsette, tulevat käsiinne nopeammin 
kuin jos työskentelisitte vain omaksi eduksenne ajattelematta ystä-
vienne tilannetta. Tiedän, että tämä on hyvä ja tärkeä periaate. – –

Meidän on ymmärrettävä, että on meidän asiamme oppia varmis-
tamaan lähellämme olevien rauha ja onni sekä olla tekemättä kos-
kaan mitään, mikä loukkaisi lähimmäistemme tunteita tai oikeuksia. 
Jos joku ryhtyy loukkaamaan veljensä oikeuksia, niin kuinka pian 
hän tuhoaa sen luottamuksen, joka aiemmin vallitsi heidän välillään? 
Ja kun se on kerran tuhottu, niin kuinka kauan kestää luoda se 
tunne, joka kerran oli heidän välillään? Siinä menee kauan. Minusta 
tuntuu, että tähän asiaan meidän on kiinnitettävä katseemme. Kai-
kessa ajattelussamme, kaikissa toimissamme ja yksityisissä poh-
dinnoissamme haluamme antaa mielemme viipyä siinä, mikä on 
kaikkien lähellämme olevien parhaaksi, ja ottaa huomioon sen, että 
heillä on oikeuksia ja etuoikeuksia siinä missä meilläkin. Meidän 
pitäisi saada tämä iskostettua lujasti mieleemme.

Ajatelkaapa nyt miestä, joka jatkuvasti toimii muiden lähellään 
olevien hyväksi ja haluaa olla siunaukseksi kaikessa, mikä kuuluu 
hänen veljilleen. Niin toimimalla hän varmistaa onnen itselleen ja 
lähellään oleville. Jos hän valitseekin päinvastaisen tavan ja sen 
sijaan että tekisi työtä muiden hyödyksi ja siunaukseksi hän etsiikin 
vikoja ja lannistaa, saako hän aikaan samankaltaista kehitystä? Ei 
varmasti saa.

– – Jos meistä tuntuu, että velvollisuutemme on ryhtyä varmis-
tamaan luottamusta kunnianhimoisemmin kuin tähän asti, niin me 
jatkamme – jos se on vallassamme – ajallisten siunausten ja palve-
luksien suomista varmistaaksemme lähellämme olevien ystävyyden. 
Tällä tavoin ja vain tällä tavoin me voimme olla yhtä ja tuoda ilmi, 
että keskuudessamme on ystävällinen ja veljellinen tunne. Meidän 
on tuotava tämä tunne julki teoillamme – – sen sijaan että kät-
telemme ja sanomme: Jumalan siunausta sinulle, hyvä ystäväni, 
emmekä seuraavana päivänä välitä lainkaan siitä, mitä olemme 
aiemmin sanoneet, vaan loukkaamme hänen tunteitaan.6

Kun joku ei ole valmis tekemään uhrauksia veljiensä hyväksi 
ja kun hän tietää, että hän loukkaa veljiensä tunteita, – – se mies 
ei ole oikeassa Herran edessä, ja missä on tuon henkilön rakkaus 
veljeään kohtaan?
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Kun veli ei ole halukas kärsimään veljensä vuoksi, kuinka hän voi 
ilmaista rakastavansa tätä? Sanon teille, että on meidän typeryyttämme 
ja heikkouttamme, ellemme ole kärsivällisiä veljiemme suhteen vaan 
jos he loukkaavat oikeuksiamme, me kostamme heti, ja jos he astuvat 
varpaillemme, me tallaamme heti heidän varpailleen. – – Kun näen 
veljen, jota on loukattu ja joka sitten kääntyy ja käy loukkaajansa 
kimppuun, niin kysyn, kuinka kaukana tuo veli on velvollisuuden 
polulta, ja sanon hänelle, että hänen on opittava hallitsemaan itsensä 
tai hän ei koskaan pelastu Jumalan valtakuntaan.7

Luen joitakin kohtia Opin ja liittojen kirjasta:

”Minun opetuslapseni etsivät muinaisina aikoina syytä toinen 
toistaan 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.” [OL 64:8–9.] – –

Kuten juuri luin, yhtä asiaa Vapahtajan opetuslapset eivät saa-
vuttaneet – he eivät onnistuneet juurruttamaan sitä ykseyden hen-
keä ja tunnetta, joka heillä olisi pitänyt olla, ja Herra nuhteli heitä 
siitä. Herra vaatii, että ihmisten tulee antaa anteeksi toisilleen, jopa 
seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Ja silloinkin kun toinen osa-
puoli ei pyydä anteeksi, meidän on määrä antaa anteeksi. – – Meille 
sanotaan, että sille, joka ei anna anteeksi veljelleen, jää suurempi 
synti – toisin sanoen hän on suurempi synnintekijä kuin se henkilö, 
joka on häntä loukannut. Herra vaatii meitä rakastamaan lähimmäis-
tämme niin kuin itseämme – melko vaikea asia monissa tilanteissa, 
mutta meidän pitää päästä siihen täydellisyyden vaiheeseen, ja me 
pääsemme siihen.8 (Katso ehdotus 4 sivulla 211.)

Kun meistä tulee yhtä evankeliumissa, me saamme lisää 
valoa ja älyä ja valmistaudumme asumaan Jumalan luona.

Meidän pitäisi olla yhteen liittyneitä ja toimia kuten Daavid ja 
Jonatan, jotka olivat yhtä sydämeltään [ks. 1. Sam. 18:1], ja mieluum-
min antaa hakata käsi irti ruumiistamme kuin loukata toisiamme. 
Miten mahtava kansa me olisimmekaan, jos olisimme tässä tilassa, ja 
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meidän on päästävä siihen, tunsimmepa tällä hetkellä sitten kuinka 
vähän ystävyyden tunteita tahansa. Voin vain sanoa teille, että päivä 
on koittava, jolloin meistä on tultava tällä tavoin yhtä, jos aiomme 
ikinä päästä Jumalan luo. Meidän tulee oppia rakastamaan lähim-
mäisiämme niin kuin itseämme. Meidän on päästävä tälle tasolle 
– olimmepa siitä tällä hetkellä kuinka kaukana hyvänsä, niin joka 
tapauksessa meidän on opittava nämä periaatteet ja juurrutettava ne 
rintaamme. Näen tämän selkeästi, ja se on syy, miksi puhun näistä 
asioista tällä tavalla, sillä haluan kylvää ne pyhien mieleen ja saada 
ne osaksi heidän jokapäiväisiä tunteitaan.9

Kaikkivaltiaan ääni kutsui meitä sekasorron keskellä, joka on 
Babylon, muodostamaan liiton ja hyvän veljeyden, jossa meidän 
tulee rakastaa toisiamme niin kuin rakastamme itseämme. Kun me 
poikkeamme tästä tarkoituksesta, Jumalan Henki vetäytyy meistä 
tuon poikkeaman verran. Mutta jos elämme edelleen täysin noiden 
liittojen mukaan, jotka teimme ottaessamme vastaan evankeliumin, 
saamme vastaavassa määrin lisää valoa ja älyä ja siten valmistau-
dumme voimallisesti siihen, mikä on tuleva. Ja koska olemme uskol-
lisia ja kuuliaisia tekemillemme liitoille, se perustus, jolla seisomme, 
on oleva kuin taivaan pilarit – järkähtämätön.10 (Katso ehdotus 5 
sivulla 211.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Käy läpi Lorenzo Snow’n kokemukset jatkuvasta siirtolaisra-
hastosta (s. 203–204). Mitä mahdollisuuksia meillä nykypäi-
vän kirkossa on antaa rahaa tai hyödykkeitä muiden avuksi? 
Millä tavoin nämä pyrkimykset voivat auttaa meitä tulemaan 
yhdeksi?

 2. Pohdi presidentti Snow’n opetuksia siitä, miksi Herra haluaa 
meidän olevan yhtä (s. 204–205). Miksi arvelet olevan toden-
näköisempää, että muut ihmiset saavat todistuksen Herrasta 
ja Hänen palautetusta kirkostaan, kun he näkevät meidän ole-
van yhtä? Kuinka heidän tunteensa saattaisivat muuttua, jos he 
näkisivät, ettemme ole yhtä?
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 3. Tutki osiota, joka alkaa sivun 205 alareunasta. Kuinka nämä 
neuvot soveltuvat kotiimme? Mieti, mitä voit tehdä edistääksesi 
suurempaa ykseyttä perhesuhteissasi.

 4. Kuinka me voimme kokea ykseyttä Apuyhdistyksessämme 
tai pappeuskoorumissamme silloinkin kun meillä on erilaisia 
kiinnostuksen kohteita ja ideoita? (Katso joitakin esimerkkejä 
sivuilta 206–209.) Millä tavoin sinä olet hyötynyt ykseydestä 
perheessäsi? Entä kirkossa? Entä asuinyhteisössäsi?

 5. Miksi mielestäsi rakkaus toisiamme kohtaan voi tehdä meistä 
”mahtavan kansan”? Kuinka rakkaus muita kohtaan vaikut-
taa siihen, kuinka elämme? Kun pohdit näitä kysymyksiä tai 
keskustelet niistä, kertaa luvun kaksi viimeistä kappaletta 
(s. 209–210).

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Ps. 133; Joh. 13:34–35; 
Room. 12:5; Moosia 18:21; 4. Nefi 15–17; OL 51:9; Moos. 7:18

Opetusvihje: ”Evankeliumin opettamisen suuri, vakuuttava, kään-
nyttävä voima ilmenee siinä, kun innoitettu opettaja sanoo: ’Tiedän 
Pyhän Hengen voiman kautta, Pyhän Hengen ilmoituksen kautta 
sielulleni, että opettamani opit ovat todet’” (Bruce R. McConkie 
julkaisussa Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 43).
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Valokuva nykyisestä Piemonten alueesta italiassa, missä vanhin 
lorenzo Snow palveli lähetyssaarnaajana 1850-luvun alussa.
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Pappeus – ”ihmissuvun 
pelastukseksi”

”Pappeus, joka meillä on, on ilmoitettu 
ihmissuvun pelastukseksi. Meidän on uutterasti 

pohdiskeltava sitä ja sen käyttämistä.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Vanhin Lorenzo Snow asetettiin apostoliksi 12. helmikuuta 1849. 
Kahdeksan kuukautta myöhemmin hänet kutsuttiin perustamaan 
lähetyskenttä Italiaan. Hän lähti muiden palvelemaan kutsuttujen 
veljien kanssa suorittamaan tätä tehtävää 19. lokakuuta 1849. Hän ja 
hänen toverinsa tekivät tuon pitkän matkan jalan, ratsain ja laivalla.

Saavuttuaan Italiaan kesäkuussa 1850 vanhin Snow ja hänen tove-
rinsa huomasivat, että ihmiset Italian suurissa kaupungeissa eivät 
olleet vielä valmiita ottamaan vastaan evankeliumia. Mutta valdolai-
siksi kutsuttu yhteisö kiinnitti hänen huomionsa, ja hän tunsi innoi-
tusta tehdä työtä heidän keskuudessaan. Valdolaiset olivat asuneet 
vuosisatojen ajan syrjäisellä Piemonten alueella – alppilaaksossa 
aivan Italian ja Sveitsin välisen rajan eteläpuolella ja Italian ja Rans-
kan välisen rajan itäpuolella. He olivat muodostaneet oman yhtei-
sön haluten puhdistaa uskoa, ja he olivat omistautuneet Raamatun 
tutkimiseen sekä Vapahtajan apostolien esimerkin noudattamiseen.

Vanhin Snow sanoi, että kun hän harkitsi evankeliumin saarnaa-
mista valdolaisten keskuudessa, hänen mielensä ”tuntui täyttyvän 
valolla” 1. Näistä vahvistuksista huolimatta hänestä tuntui, ettei ollut 
viisasta aloittaa aktiivista lähetystyön tekemistä heti, koska kirkon 
viholliset olivat jakaneet kansan keskuuteen julkaisuja, joissa levi-
teltiin valheita kirkosta.2 Vanhin Snow kertoi: ”Koska minusta tuntui, 
että oli Hengen mukaista, että etenisimme ensin hitain ja varovaisin 
askelin, alistuin taivaan tahtoon.” 3
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Vaikka lähetyssaarnaajat eivät aloittaneet saarnaamista heti, van-
hin Snow huolehti lehtisten julkaisemisesta italiaksi ja ranskaksi. 
Lisäksi hän ja hänen toverinsa alkoivat tutustua ympärillään oleviin 
ihmisiin. ”Me teimme lujasti töitä laskeaksemme perustuksen, josta 
olisi hyötyä tulevaisuudessa”, hän sanoi, ”valmistaen hiljaisuudessa 
ihmisten mieliä evankeliumin vastaanottamiseen luomalla ystäväl-
lisiä tunteita niiden rinnassa, joiden keskuudessa olimme. Silti kär-
sivällisyydelleni oli melko epätavallinen eikä suinkaan vähäinen 
koettelemus olla viikkoja ja kuukausia kiinnostavan kansan keskellä 
voimatta aktiivisesti ja julkisesti kertoa heille niistä suurista periaat-
teista, joita olin tullut julistamaan.” 4

Valdolaisten ajatukset kirkosta alkoivat muuttua merkittävästi sen 
jälkeen kun vanhin Snow antoi pappeuden siunauksen pojalle, joka 
oli sairastunut hyvin vakavasti. Vanhin Snow kirjoitti päiväkirjaansa 
seuraavaa:

”6. syyskuuta. – Tänä aamuna huomioni kiinnittyi Joseph Guy-
hin, kolmivuotiaaseen poikaan, isäntämme nuorimpaan lapseen. 
Monet ystävät olivat käyneet katsomassa lasta, sillä kaiken inhi-
millisen käsityskyvyn mukaan hänen loppunsa oli lähellä. Menin 
katsomaan häntä iltapäivällä. Kuolema kalvoi hänen ruumistaan – 
hänen aiemmin terve kehonsa oli nyt laihtunut luurankomaiseksi, ja 
vain tarkkaan katsomalla saatoimme huomata, että hän oli elossa.”

Vanhin Snow tunsi huolta evankeliumin saarnaamisen kohtaa-
masta vastustuksesta ja pienestä Joseph Guysta ja kääntyi sinä iltana 
pyytämään apua Herralta. Myöhemmin hän muisteli: ”Joitakin tun-
teja ennen kuin vetäydyin levolle, pyysin Herraa auttamaan meitä 
tänä aikana. Tunteeni tuossa tilanteessa eivät tule helposti pyyhkiy-
tymään pois muististani.

7. syyskuuta. – Tänä aamuna ehdotin – –, että meidän pitäisi 
paastota ja vetäytyä vuorille rukoilemaan. Lähtiessämme kävimme 
katsomassa lasta – hänen silmämunansa olivat kääntyneet ympäri, 
hänen silmäluomensa painuneet kiinni, hänen kasvonsa ja korvansa 
olivat ohuet ja vaalean marmorin väriset merkkinä lähestyvästä 
menehtymisestä. Kylmä kuoleman hiki peitti hänen kehonsa, kun 
elämän lähde oli miltei ehtynyt. Madame Guy ja muut naiset nyyh-
kyttivät, kun taas Monsieur Guy oli pää painuksissa.” Monsieur Guy 
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kuiskasi vanhin Snow’lle ja muille lähetyssaarnaajille: ”Hän kuolee. 
Hän kuolee.”

Vanhin Snow jatkoi: ”Levähdettyämme hetken vuorilla kaukana 
kaikista mahdollisista keskeytyksistä pyysimme Herraa vakavassa 
rukouksessa säästämään lapsen hengen. Kun pohdin suuntaa, johon 
halusimme edetä, ja väitteitä, jotka meidän pian pitäisi esittää maa-
ilmalle, pidin tätä tapausta erittäin tärkeänä. Olin valmis tekemään 
minkä tahansa uhrauksen, johon vain kykenisin, että Herra suostuisi 
pyyntöihimme.”

Kun he sinä iltapäivänä palasivat Guyn perheen luo, vanhin 
Snow antoi Josephille pappeuden siunauksen. He kävivät katso-
massa perhettä muutamaa tuntia myöhemmin, ja Josephin isä, ”kii-
tollisena hymyillen” kertoi heille, että poika voi paljon paremmin.

”8. syyskuuta. – Lapsen vointi oli ollut niin hyvä, että vanhemmat 
kykenivät menemään levolle, mitä he eivät olleet tehneet pitkään 
aikaan. Tänään heidän oli mahdollista lähteä hänen luotaan hoita-
maan asioitaan.” Kun Josephin äiti ilmaisi ilonsa pojan toipumisesta, 
vanhin Snow vastasi: ”Taivaan Jumala on suonut tämän teille.”

”Siitä hetkestä hän alkoi toipua”, vanhin Snow muisteli, ”ja sydän 
täynnä kiitollisuutta taivaalliselle Isällemme voin ilokseni kertoa, että 
muutamassa päivässä hän nousi sairasvuoteeltaan ja liittyi pienten 
toveriensa joukkoon.” 5

Tämän kokemuksen jälkeen vanhin Snow’sta tuntui, että olosuh-
teet olivat ”niin suotuisat kuin voi odottaa” Herran työn etenemi-
seksi kansan keskuudessa. Syyskuun 19. päivänä 1850, tasan 11 
kuukautta sen jälkeen kun hän oli lähtenyt kotoaan palvelemaan 
Italiassa, hän kertoi tovereilleen, että heidän pitäisi ”aloittaa julkinen 
työnsä”. He nousivat jälleen vuorelle, missä vanhin Snow pyhitti 
maan palautetun evankeliumin saarnaamiselle.6

Vanhin Snow’n sanat Madame Guylle – ”taivaan Jumala on suo-
nut tämän teille” – kuvastivat hänen elinikäisiä opetuksiaan pap-
peudesta. Hän muistutti pyhille, että pappeudenhaltijoiden työn 
ansiosta ”Jumalan kirkkaus ja voima ilmenee” muiden hyödyksi.7 
(Katso ehdotus 1 sivulla 221.)
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Lorenzo Snow’n opetuksia

Pappeudenhaltijat ovat Kaikkivaltiaan lähettiläitä, joilla 
on taivaasta saatu valtuus suorittaa pyhiä toimituksia.

Me myöhempien aikojen pyhät vahvistamme saaneemme Juma-
lalta ikuisen evankeliumin täyteyden. Me vahvistamme, että meillä 
on pyhä pappeus – Jumalan ihmiselle antama valtuus, jonka nojalla 
me palvelemme sen toimituksissa Hänen hyväksymällään tavalla.8

Jokainen mies, joka nöyrtyy Jumalan edessä ja tekee parannuk-
sen ja joka sen jälkeen upotetaan veteen syntiensä anteeksisaami-
seksi, saa kätten päällepanemisella Pyhän Hengen lahjan. Voinko 
minä antaa sen hänelle? En. Minä olen yksinkertaisesti Kaikkival-
tiaan sanansaattaja, jolle on annettu valtuus suorittaa upotuskaste 
syntien anteeksisaamiseksi. Minä vain upotan hänet veteen, koska 
minulla on valtuus tehdä niin. Minä vain panen käteni hänen pääl-
leen Pyhän Hengen vastaanottamiseksi, ja sitten Jumala, joka hyväk-
syy valtuuteni ja sen, että olen Hänen sanansaattajansa, lähettää 
luotaan Pyhän Hengen tälle henkilölle.9

Kun [olen] kastanut ihmisiä ja palvellut pyhän pappeuden toi-
mituksissa, Jumala on vahvistanut tuon palvelemisen lähettämällä 
Pyhän Hengen, antamalla tietoa niille ihmisille, joita olen palvellut, 
vakuuttaen heille, että valtuus on saatu taivaasta. Ja jokainen van-
hin, joka on lähtenyt saarnaamaan tätä ikuista evankeliumia ja on 
toiminut kutsumuksensa hengessä, voi lausua saman todistuksen, 
että kun he ovat palvelleet näissä pyhissä toimituksissa, Jumalan 
kirkkaus ja voima ovat ilmenneet vakuuttavalla tavalla niiden koh-
dalla, joita he ovat palvelleet. Tämä on todistuksemme. Tämä oli 
[vuonna 1830] sen henkilön todistus, joka astui esiin ja vakuutti, 
että Jumala oli antanut hänelle valtuuden kastaa ihmisiä syntien 
anteeksisaamiseksi ja panna kädet heidän päälleen Pyhän Hengen 
saamiseksi, mikä toisi heille iankaikkisista maailmoista tiedon, että 
hänellä oli tämä valtuus. Tuo henkilö oli Joseph Smith, ja hän antoi 
tämän pyhiltä enkeleiltä saamansa valtuuden muille, jotka lähetet-
tiin todistamaan maailmalle, että ne, jotka saisivat nuo pyhät toimi-
tukset, saisivat Kaikkivaltiaalta todistuksen, että nämä olivat näin 
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Pappeuden toimitukset ja liitot ovat siunaukseksi 
kaikille uskollisille kirkon jäsenille.

valtuutettuja palvelemaan sillä tavoin. Ja tämä on todistuksemme, 
ja tämä on minun todistukseni tämän kansan ja maailman edessä.10

Mistä koko maailmassa voitte löytää ryhmän pappeja, jotka uskal-
tavat esittää saman väitteen kuin vanhimpamme? Missä on se mies 
tai mistä voidaan löytää se miesryhmä, joka uskaltaa tulla maailman 
eteen ja sanoa, että Jumala on antanut heille valtuuden antaa ihmi-
sille tiettyjä toimituksia, joiden avulla he voivat saada ilmoitusta 
Jumalalta? Pian saataisiin selville, onko se, joka julistaisi tällaista 
oppia, huijari – hän asettuisi hyvin vaaralliseen asemaan, ja hänet 
paljastettaisiin pian, ellei hänellä olisi sitä valtuutta. Meidän van-
himpamme kuitenkin uskaltavat asettua tähän asemaan. – – Jumala 
on lähettänyt taivaasta pyhät enkelinsä ja palauttanut ihmiselle 
valtuuden palvella evankeliumin toimituksissa.11 (Katso ehdotus 2 
sivulla 221.)
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Pappeus auttaa meitä kokemaan onnea tässä 
elämässä ja kautta iankaikkisuuden.

Pappeus on palautettu. Se on suotu ihmiselle, jotta sen kautta 
kaikki, jotka haluaisivat olla hyviä ja onnellisia, saisivat sen etu-
oikeuden. Evankeliumi kertoo meille, kuinka voimme olla suu-
renmoisia, hyviä ja onnellisia. Kristuksen evankeliumin henki 
opettaa kaiken, mikä on välttämätöntä nykyiselle ja tulevalle 
hyvinvoinnillemme.

Nämä tavoitteet ovat näkyvissämme nyt, ja meidän tulee jatku-
vasti pitää ne edessämme. Katsokaa taaksepäin 25 vuotta tai kat-
sokaa taaksepäin vain 10 vuotta. Hyvin moni on ollut kirkossa sen 
ajan, ja katsokaa, mitä olemme saavuttaneet. Näemme kauemmas ja 
ymmärrämme asioita paremmin, joten olemme valmiimpia siihen, 
mitä maan päällä on tapahtumassa, kuin olimme 10, 15, 20 tai 25 
vuotta sitten. Tiedämme, kuinka voimme olla hyödyllisiä, ja tie-
dämme, kuinka voimme tehdä asiat siten kuin ne pitäisi tehdä. – –

Pappeuden tavoitteena on tehdä kaikki [ihmiset] onnelli-
siksi, levittää tietoa, saada kaikki vuorollaan osallisiksi samoista 
siunauksista.12

Juuri tätä tarkoitusta varten pyhä pappeus on suotu tänä meidän 
aikanamme, opastamaan ja tekemään Jumalan pyhät täydellisiksi 
täällä; ja juuri siinä määrin kuin me hankimme tässä maailmassa 
älyä ja olemme nuhteettomia ja uskollisia – –, siinä määrin tulemme 
saamaan sen korotetun tilan, jossa olemme verhon tuolla puolen.13

Herra on sanonut, että Hän antaa meille kaiken, mitä Hänellä on 
– ja tämä sen valan ja liiton mukaan, joka kuuluu pappeuteen [ks. 
OL 84:33–44]. Kenenkään ei pitäisi epäillä sitä, mitä Jeesus sanoo, 
ja Hän julistaa siten kuin Johanneksen ilmestykseen on kirjoitettu: 
”Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin 
kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen 
valtaistuimelleen” [Ilm. 3:21]. Voidaanko sanoa mitään suurempaa 
kuin tuo? Eikö siihen sisälly kaikki? 14

Tämä evankeliumi, jonka olemme ottaneet vastaan, on ilmoi-
tettu taivaasta, ja pappeus, joka meillä on, on ilmoitettu ihmissuvun 
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pelastukseksi. Meidän on uutterasti pohdiskeltava sitä ja sen käyt-
tämistä.” 15 (Katso ehdotus 3 sivulla 221.)

Vanhurskaat pappeudenhaltijat tavoittelevat 
uutterasti ja tarmokkaasti hengellisiä lahjoja 

avukseen muiden palvelemiseksi.

Veljilleni pappeudessa haluaisin tarjota muutamia neuvon, opas-
tuksen ja kehotuksen sanoja. Teillä on tärkeitä, pyhiä ja velvoittavia 
tehtäviä, jotka liittyvät paitsi tämän sukupolven myös monien men-
neiden ja monien tulevien sukupolvien pelastukseen. Immanuelin 
valtakunnan loistava viiri, joka on jälleen kerran pystytetty maail-
maan, täytyy kohottaa jokaisessa kansakunnassa, valtakunnassa ja 
keisarikunnassa. Varoituksen äänen – – on kantauduttava kaikille 
ihmisille. Te olette niitä, jotka Herra on valinnut tähän tarkoituk-
seen, Joosefin sarvi [esikoispoika], joka puskee yhteen kansan [ks. 
5. Moos. 33:13–17]. Ette varmastikaan voi olla liian innokkaita ettekä 

muinaiset apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat Joseph 
Smithille ja oliver Cowderylle melkisedekin pappeuden.
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liian uutteria ottamaan selville, kuinka voisitte parhaiten pitää kun-
niassa pyhät virkanne siten, että teistä on eniten hyötyä itsellenne 
ja ihmiskunnalle.16

Tässä kirkossa on miehiä, jotka ovat sydämeltään ja tunteiltaan 
yhtä hyviä kuin kuka tahansa, mutta joilta puuttuu uskoa ja tarmoa 
ja jotka eivät todellisuudessa saa sitä, mitä heillä on etuoikeus ottaa 
vastaan. Jos heidän uskonsa, heidän tarmonsa ja päättäväisyytensä 
yltäisivät heidän hyvien tunteidensa ja toiveidensa, heidän rehel-
lisyytensä ja hyvyytensä tasolle, he olisivat todellakin voimallisia 
miehiä Israelissa, ja sairaus ja taudit ja paholaisen voima pakenisivat 
heidän edessään kuin akanat tuulessa. Silti me sanomme, että me 
olemme hyvää kansaa ja että paitsi pidämme asemamme myös ete-
nemme suurin edistysaskelin vanhurskaudessa Jumalan edessä, ja 
epäilemättä niin teemmekin. Mutta haluan tähdentää teille, veljeni 
ja sisareni, että joukossamme on vanhimpia, joille on annettu hen-
gellisiä lahjoja, jotka voidaan saada käyttöön Pyhän Hengen avulla. 
Evankeliumin lahjoja on kehitettävä uutterasti ja sinnikkäästi. Kun 
muinaiset profeetat halusivat jonkin erityisen siunauksen tai tärkeän 
tiedon, ilmoituksen tai näyn, he paastosivat ja rukoilivat sen joh-
dosta toisinaan päiviä ja jopa viikkoja.17

Nuoret veljeni, kun asiat kääntyvät teitä vastaan, kun kaikki 
näyttää synkältä, tehkää velvollisuutenne, niin teistä tulee vahvoja 
miehiä, voimallisia miehiä. Sairaat paranevat teidän siunaaminanne, 
pahat henget pakenevat teitä, kuolleet heräävät, ja Jumalan voimalla 
ja oikeanlaisin pyrkimyksin te kykenette tekemään kaiken, mitä 
ikinä ihminen on tehnyt Aadamin ajoista lähtien.18

Puhtautta, hyvettä, uskollisuutta, jumalisuutta on tavoiteltava 
innokkaasti, tai kruunua ei voi voittaa. Meidän on omaksuttava 
nämä periaatteet. Niiden täytyy olla kudottuina olemukseemme, 
tulla osaksi meitä ja tehdä meistä totuuden, oikeuden, oikeuden-
mukaisuuden, armon ja kaiken hyvän ja suuren keskus sekä lähde, 
jotta meistä voi lähteä se valo, se elämä, se voima ja se laki, jotka 
ohjaavat ja hallitsevat harhailevaa maailmaa ja auttavat pelastamaan 
sen, kun toimimme Jumalan poikina taivaallisen Isämme hyväksi 
ja puolesta. Ylösnousemuksessa me odotamme käyttävämme pap-
peutemme voimia – me voimme käyttää niitä vain siinä määrin kuin 
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saamme sen vanhurskautta ja täydellisyyttä. Meillä voi olla näitä 
ominaisuuksia vain, jos me tavoittelemme ja hankimme niitä, sillä 
ylösnousemuksen aamuna meillä on ainoastaan se, mitä olemme 
tässä maailmassa hankkineet! Jumalisuutta ei voi antaa vaan se 
täytyy hankkia, ja tästä tosiseikasta uskonnollinen maailma näyttää 
valitettavasti olevan oudon tietämätön. Pyrkikää olemaan avuksi 
muille, niin muut pyrkivät olemaan avuksi teille, ja se, joka haluaa 
olla suuri, olkoon hyvä ottamalla selville, mitä ihmiset haluavat ja 
tarvitsevat, ja tulemalla kaikkien palvelijaksi.19

Meidän Jumalan pyhien, Israelin vanhimpien, tulee olla haluk-
kaita käyttämään aikaa ja tekemään työtä, tekemään jokainen tarvit-
tava uhraus, jotta saisimme asianmukaisia hengellisiä ominaisuuksia 
ollaksemme erittäin hyödyllisiä monissa kirkon tehtävissämme. Ja 
Herra innoittakoon jokaista sydäntä näiden asioiden tärkeydellä, 
jotta tavoittelisimme uutterasti ja tarmokkaasti niitä lahjoja ja voi-
mia, jotka luvataan evankeliumissa, jolle olemme olleet kuuliaisia.20 
(Katso ehdotus 4 sivulla 222.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Käy läpi kertomus sivuilta 213–215. Millä tavoin Melkisedekin 
pappeuden haltijat voivat valmistautua antamaan pappeuden 
siunauksia? Mitä me kaikki voimme tehdä valmistautuaksemme 
ottamaan vastaan pappeuden siunauksia?

 2. Lue kappale, joka alkaa sivun 216 alaosasta. Millä tavoin pap-
peuden siunaukset ilmentävät elämässämme Jumalan voimaa?

 3. Millä tavoin pappeuden toimitukset ja siunaukset autta-
vat meitä kaikkia kokemaan onnea tässä elämässä? Kuinka 
ne auttavat meitä saamaan iankaikkista onnea? Pohdi näi-
den kysymysten yhteydessä presidentti Snow’n opetuksia 
sivuilla 218–219.
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 4. Tutki sivuilta 219–221 niitä hengellisiä lahjoja, joita presidentti 
Snow kannusti pappeudenhaltijoita kehittämään itsessään. Mitä 
hengellisen lahjan kehittäminen mielestäsi tarkoittaa? Kuinka 
tämä neuvo liittyy kaikkien kirkon jäsenten pyrkimyksiin?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Jaak. 5:14–15; Alma 
13:2–16; OL 84:19–22; 128:8–14; UK 3, 5

Opetusvihje: ”Auttaaksesi oppijoita olemaan valmiita vastaamaan 
kysymyksiin voit ennen jonkin kohdan lukemista tai jotakin esi-
tystä 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.)
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Kirkon johtajat ja 
epäitsekäs palveleminen

”Me olemme teidän palvelijoitanne Herrassa 
ja toivomme teidän hyvinvointianne ja 

koko ihmiskunnan hyvinvointia.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Lokakuusta 1840 tammikuuhun 1843 Lorenzo Snow johti kirkkoa 
Lontoossa ja sen ympäristössä. Hän valvoi siellä pappeusjohtajia – 
toisinaan opettaen heitä henkilökohtaisesti ja toisinaan antaen neu-
voja kirjeitse. Vähän ennen kuin hänen lähetystyönsä Englannissa 
päättyi, hän kirjoitti kahdelle johtavalle vanhimmalle, jotka johtivat 
Lontoon seurakuntia ja jotka palvelivat paljolti samoin kuin nykyi-
set seurakunnanjohtajat. Kirjeessään hän kertoi kokemuksesta, joka 
hänellä oli ollut erään toisen seurakunnan johtohenkilön kanssa 
sillä alueella.

Vanhin Snow kuvasi tätä johtohenkilöä sanoen, ettei tällä ollut 
”päällepäin havaittavia vikoja”. Tämä veli ”teki ahkerasti työtä asian 
hyväksi” ja osasi varmistaa, ”että jokainen [oli] paikallaan ja hoiti 
velvollisuutensa”. Hän oli uuttera ”tehden työtä itse ahkerammin 
kuin kukaan muu”. Mutta tämän miehen päällepäin näkyvästä 
uskollisuudesta huolimatta seurakunnalla oli jatkuvasti ongelmia, 
jotka näyttivät keskittyvän tähän mieheen. Vanhin Snow yritti jonkin 
aikaa päästä perille ongelmien syystä, ja hän nuhteli lempeästi seu-
rakunnan jäseniä siitä, etteivät he tukeneet johtajaansa. Sitten hän 
alkoi miettiä, oliko johtajassa ”mahdollisesti jokin salainen, sisäinen 
luonteenpiirre, josta hän ei [ollut] tietoinen ja joka ei [ilmennyt] avoi-
mesti” mutta joka jollakin tavoin johti vaikeuksiin seurakunnassa. 
Vanhin Snow kertoi:
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uskolliset kirkon johtohenkilöt noudattavat herran Pietarille 
antamaa kehotusta: ”ruoki minun lampaitani” ( Joh. 21:16–17).
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”Niinpä minä rukoilin, että Herra antaisi minulle tässä tapauk-
sessa erottamisen lahjan. Rukoukseeni vastattiin. Sain tietää, että 
veljellä oli eräänlainen osittain piilevä, peitelty itsensä korostami-
sen asenne, joka johti häntä monissa hänen toimissaan. Hänellä oli 
tapana lähettää joku veli hoitamaan jotakin tehtävää, mutta mie-
lessään hän toivoi saavansa siitä kunnian itselleen. Jos tehtävää ei 
hoidettu, hänellä oli tapana nuhdella syyllistä, ei siksi, että Herran 
työ olisi missään määrin estynyt tai tuo veli olisi menettänyt jonkin 
siunauksen, vaan koska tehtävän tekemättä jättäminen osoitti kun-
nioituksen puutetta häntä itseään kohtaan. Jos joku veli kastoi pal-
jon ihmisiä, hänen sydämensä ei riemuinnut niinkään paljon siitä, 
että ihmisiä tuotiin liiton piiriin, kuin siitä, että se tapahtui hänen 
alaisuudessaan, ja hän toivoi salaa, ettei yksikään hänen johdettavis-
taan saisi paljon kunniaa, ellei hänen omaa nimeään tuotaisi esiin 
sellaisessa yhteydessä.”

Vanhin Snow huomasi, että jos joku seurakunnan jäsen onnis-
tui jossakin tehtävässä mutta ei noudattanut tuon johtajan neuvoja 
jokaisessa yksityiskohdassa, johtajassa oli ”kateuden henki – –, joka 
väijyi ilmaistun hyväksymisen taustalla”. Hän jatkoi: ”Tuo asenne oli 
peitelty. Sen hedelmät eivät tulleet avoimesti ilmi, mutta ne tulisivat, 
ellei tilannetta korjattaisi. Se oli luontaisesti ilmenevää pahuutta, 
joka lopulta tuhoaisi hänen hyödyllisyytensä. Se aiheutti hänelle 
tarpeettomia vaikeuksia vastuullaan olevien asioiden johtamisessa, 
ja samaten se oli jatkuvana epämiellyttävyyden aiheuttajana hänen 
omassa mielessään. Hän vei uutterasti eteenpäin Jumalan asiaa, 
mutta aina sillä tavoin, että hänen oma osuutensa voitiin selkeästi 
nähdä kaikessa. Hän antoi ahkerasti hyviä ohjeita, mutta huolehti 
siitä, että teki niin omaa nimeään kirkastaen.”

Vanhin Snow ei kirjoittanut tätä kirjettä tuomitakseen tuon paikal-
lisen johtohenkilön. Hänen kirjeensä tarkoituksena oli auttaa muita 
johtohenkilöitä, jotta hänen kuvailemansa ylpeyden henki ”voitaisiin 
nähdä, tuntea ja välttää” heidän keskuudessaan. Hän varoitti, että 
monet ihmiset, ”jotka vilpittömästi uskovat olevansa täysin vailla tätä 
itsensä korostamisen asennetta, tutkiessaan tarkoin niitä motiivejaan, 
jotka innoittavat heitä heidän toiminnassaan, huomaisivatkin yllä-
tyksekseen, että tämä asenne on yllyttänyt heitä hoitamaan monia 
tehtävistään”.
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Esitettyään tämän varoituksen hän antoi neuvon: ”Jotta meistä 
tulisi sellaisia kuin Jumala haluaa, meidän on totutettava mielemme 
riemuitsemaan siitä, että näemme muiden olevan yhtä siunattuja 
kuin me, riemuitsemaan nähdessämme Siionin asian edistyvän 
kenen tahansa sellaisen avulla, jonka Jumala haluaa, emmekä saa 
päästää sydämeemme kateutta, kun meitä heikompi väline kutsu-
taan suurempaan kunniaan. Meidän tulee tyytyä pitämään vähäi-
sempi virka kunniassa, kunnes meidät kutsutaan korkeampaan vir-
kaan – tyytyä tekemään pieniä asioita eikä vaatia kunniaa suurten 
tekemisestä.” Hän vertasi kirkkoa suureen rakennukseen, jonka osia 
yksittäiset pyhät ovat, sanoen, ettei meidän pitäisi ”koskaan olla 
niin ylpeitä, ettei meitä toisinaan voitaisi katkaista, särmätä, uurtaa 
ja veistää sopivaksi siihen kohtaan, joka meidän on määrä täyttää 
tuossa hengellisessä rakennuksessa”.

Vanhin Snow päätti kirjeensä näihin sanoihin: ”Jos johtava veli 
vain pyrkii tulemaan sellaiseksi kuin hän voi olla ja hänen pitäisi 
olla ja pääsee eroon itsekkäistä periaatteista ja toimii aina kansansa 
hyväksi ja on nöyrä eikä pyri tekemään liian paljon vähäisessä 
ajassa tai olemaan liian suuri ennen kuin on kasvanut virkansa 
veroiseksi, hän tulee aina tietämään, kuinka pitää virkansa oikealla 
tavalla kunniassa, ja hänellä on aina Jumalan voima Hänen viisaiden 
tarkoitustensa toteuttamiseksi.” 1 (Katso ehdotus 1 sivulla 230.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Herra on antanut kirkkonsa johtohenkilöille jumalallisen 
toimeksiannon: ”Ruokkikaa minun lampaitani.”

Miettiköön jokainen mies, joka on virallisessa asemassa ja jolle 
Jumala on suonut pyhän ja jumalallisen pappeutensa, mitä Vapah-
taja sanoi kahdelletoista apostolille juuri ennen kuin palasi Isänsä 
luo: ”Ruokkikaa minun lampaitani” [ks. Joh. 21:16–17.] Ja Hän sanoi 
näin toistuvasti, kunnes Hänen apostolinsa tulivat murheellisiksi 
siitä, että Hän jatkuvasti vetosi heihin tällä tavoin. Mutta Hän sanoi: 
”Ruokkikaa minun lampaitani.” Toisin sanoen: ”Ryhtykää työhön 
koko sydämestänne ja omistautukaa täysin minun asialleni. Nämä 
ihmiset maailmassa ovat minun veljiäni ja sisariani. Minulla on 
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hyvin voimakkaita tunteita heitä kohtaan. Pitäkää huolta kansas-
tani. Ruokkikaa laumaani. Lähtekää saarnaamaan evankeliumia. 
Minä palkitsen teidät kaikista uhrauksistanne. Älkää luulko, että tätä 
työtä tehdessänne voisitte tehdä liian suuren uhrauksen.” Hän kut-
sui heitä sydämensä palavuudessa tekemään tätä työtä. Ja nyt minä 
kutsun kaikkia, joilla on tämä pappeus, vaarnan johtavia virkailijoita 
sekä piispoja ja korkean neuvoston jäseniä lähtemään ruokkimaan 
laumaa. Kiinnostukaa heistä. – – Tehkää työtä heidän hyväkseen 
älkääkä rajatko ajatuksianne ja tunteitanne itsenne korostamiseen. 
Silloin Jumala antaa teille ilmoitusta ilmoituksen päälle, innoitusta 
innoituksen päälle ja opettaa teille, kuinka voitte turvata pyhien 
edut asioissa, jotka koskevat heidän ajallista ja hengellistä hyvin-
vointiaan.2 (Katso ehdotus 2 sivulla 230.)

Johtajia ja opettajia kehotetaan noudattamaan 
Vapahtajan esimerkkiä ja palvelemaan 

rakkaudella eikä itsensä korostamiseksi.

Miksi joku kutsutaan toimimaan ihmisten johtajana? Onko se 
siksi, että hän saisi vaikutusvaltaa ja sitten käyttäisi tuota vaikutus-
valtaa suoraan omaksi kunniakseen? Ei, vaan päinvastoin. Hänet 
kutsutaan toimimaan sellaisessa asemassa samalla periaatteella 
kuin pappeus annettiin Jumalan Pojalle – että hänen tulee tehdä 
uhrauksia. Itsensäkö hyväksi? Ei, vaan niiden ihmisten hyväksi, 
joita hän johtaa. Vaadittaisiinko häntä tarjoamaan itsensä naulitta-
vaksi ristille kuten Vapahtaja? Ei, vaan tulemaan veljiensä palveli-
jaksi, ei heidän herrakseen, ja tekemään työtä heidän hyväkseen ja 
hyvinvoinnikseen. Ei käyttämään vaikutusvaltaa saadakseen siten 
hyötyä itselleen, perheelleen, sukulaisilleen ja ystävilleen, vaan 
pitäen kaikkia veljinään, joilla on samat oikeudet kuin hänellä, ja 
siten pyrkien siunaamaan ja hyödyttämään kaikkia tasavertaisesti 
heidän mahdollisten kykyjensä ja kelvollisuutensa mukaan, ja niin 
tekemällä kehittämään itsessään sitä isällistä tunnetta, joka on aina 
Isän rinnassa. – –

Ymmärtäkööt ne, jotka saarnaavat pyhien keskuudessa, mitä var-
ten heille on annettu pappeus. Tietäkööt ja tajutkoot he täysin, miksi 
heidät on nimitetty täyttämään tietty virka, jotta he näin toimisivat 
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Mestarimme hengessä, kaikkien palvelijana, jotta he oppivat otta-
maan huomioon yhtä rakastavan kiinnostuneesti kaikkien hyvin-
voinnin ja arvostamaan sitä yhtä lailla kuin omaansa. – – Silloin he 
toimivat niiden kahden suuren käskyn hengessä, joiden varassa 
Vapahtajan mukaan ”ovat laki ja profeetat”, nimittäin kun rakas-
tamme Herraa koko väkevyydestämme, mielestämme ja voimas-
tamme ja lähimmäistämme niin kuin itseämme [ks. Matt. 22:37–40].3

Rukoilkaa yhtä asiaa ennen kuin [opetatte], ja se on tämä: pyy-
täkää Herralta, että sanoisitte puheessanne jotakin, josta on hyö-
tyä niille, joille puhutte. Älkää välittäkö siitä, lisääkö se omaa kun-
niaanne vai ei, vaan pitäkää ainoastaan mielessänne, että teidät on 
kutsuttu puhumaan yleisölle ja että he haluavat saada jotakin, josta 
on heille hyötyä. Se voi tulla vain Herralta. Älkää huolehtiko siitä, 
– – sanovatko kuulijanne teidän puhuneen hyvin. Älkää välittäkö 
siitä lainkaan vaan poistakaa kaikki itsekkyys, mitä mielessänne 
kenties on, jotta Herra voi sanella teille jotakin, josta on hyötyä 
ihmisille.4 (Katso ehdotus 3 sivulla 231.)

”tulette – – huomaamaan, että yleisellä tasolla kyvykkyys on jakautunut 
monien käsiin ja harvemmin se on yhdistynyt yksittäisiin ihmisiin.”
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Viisaat johtohenkilöt arvostavat muiden kykyjä 
ja antavat ihmisille tilaisuuksia palvella.

Kun [johtohenkilö] on saanut sijan ihmisten sydämessä ja he tietä-
vät, että hän on nuhteeton ja rehellinen sekä tekee työtä Jumalan ja 
ihmisten hyväksi ja on halukas tekemään minkä tahansa uhrauksen, 
jota häneltä saatettaisiin vaatia, niin hän saa heidän luottamuksensa. 
Kun hän on kerran saanut niin pyhän luottamuksen, mitä hän silloin 
voisi tehdä tyydyttääkseen ihmisten mielet, jotka ovat enemmän 
tai vähemmän taipuvaisia pyrkimään kohti edistystä? Kutsukoon 
sellainen mies avukseen niitä veljiään, jotka ovat kyvykkäimpiä, ja 
jakakoon heidän kanssaan velvoittavat tehtävänsä. Tulette nimit-
täin huomaamaan, että yleisellä tasolla kyvykkyys on jakautunut 
monien käsiin ja harvemmin se on yhdistynyt yksittäisiin ihmisiin, 
ja se kaipaa vain tilaisuutta kehittyä. Hän saattaisi sanoa yhdelle: 
”Veli se-ja-se, sinä olet sopivampi hoitamaan tämän tai tuon tehtä-
vän kuin minä” tai toiselle: ”Sinä sovit parhaiten tälle alalle”, ja niin 
edelleen, kunnes hän saa esiin kaikkien kyvyt, ja sen sijaan että 
sellainen menettely vähentäisi yleistä luottamusta häneen, se lisää 
sitä.5 (Katso ehdotus 4 sivulla 231.)

Oikea tapa johtaa on tehdä se nöyryyden, hyvän esimerkin 
ja muiden hyvinvoinnille omistautumisen avulla.

Autoritaarinen komentaminen ei ole oikea tapa hallita pyhiä. 
Ennemminkin tulee pyrkiä johtamaan nöyryyden, viisauden ja 
hyvyyden hengessä ja opettaa enemmän käytännön kuin teorian 
avulla. Vaikka joku opettaisi enkelin kaunopuheisuudella, niin 
hänen hyvät tapansa, hyvät esimerkkinsä ja tekonsa, joista ilmenee 
jatkuva omistautuminen ihmisten hyväksi, opettavat paljon kauno-
puheisemmin, paljon tehokkaammin.6

Jos olette yhtä uskollisia ja yksimielisiä kuin ensimmäinen pre-
sidenttikunta ja kaksitoista ovat uskollisia ja yksimielisiä, ja seu-
raatte meitä kuten me seuraamme Kristusta, niin teidän kohdal-
lanne kaikki tulee sujumaan hyvin. Me olemme päättäneet hoitaa 
velvollisuutemme ja palvella Herraa sekä tehdä työtä Hänen kan-
sansa hyväksi ja Hänen työnsä toteuttamiseksi. Me olemme teidän 
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palvelijoitanne Herrassa ja toivomme teidän hyvinvointianne ja koko 
ihmiskunnan hyvinvointia.

Herra ei ole valinnut maailman merkkihenkilöitä ja oppineita 
tekemään työtään maan päällä. Hän ei ole valinnut niitä, joita on 
valmennettu ja koulutettu yliopistoissa ja uskonnollisissa opinah-
joissa, vaan Hän on valinnut kirkkonsa asioista huolehtimaan Hänen 
asialleen omistautuneita nöyriä miehiä, jotka ovat halukkaita otta-
maan vastaan Pyhän Hengen johdatusta ja ohjausta ja joiden on 
annettava kunnia Hänelle, koska he tietävät, etteivät he omin voimin 
pysty mihinkään. Voin vakuuttaa teille, veljet ja sisaret, ettei minulla 
ollut mitään pyrkimystä saada itselleni sitä vastuuta, joka minulla 
nyt on. Jos olisin voinut välttää sen kunniakkaasti, minua ei olisi 
ikinä nähty nykyisessä asemassani. En ole koskaan pyytänyt sitä 
enkä ole koskaan pyytänyt yhdenkään veljeni apua, että pääsisin 
tähän asemaan, mutta Herra on ilmoittanut minulle ja veljilleni, että 
tämä on Hänen tahtonsa, eikä tapanani ole kaihtaa mitään tehtävää 
tai kieltäytyä olemasta missään asemassa, minkä Herra vaatii minua 
täyttämään.7

Pyrin omistautumaan teidän hyväksenne ja Jumalan valtakunnan 
hyväksi. Palvelen teitä parhaan tietoni ja ymmärrykseni mukaan 
siinä, mikä edistää teidän etuanne sekä Kaikkivaltiaan etua. Teen 
niin Herran avulla.8 (Katso ehdotus 5 sivulla 231.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Kuinka Lorenzo Snow’n kirjeet johtohenkilöille Englannissa 
(s. 223–226) saattaisivat soveltua meihin? Mitä esimerkiksi voi 
seurata siitä, että meillä on kirkon tehtävissämme itsemme 
korostamisen asenne? Kuinka me voimme pitää kunniassa 
tehtäviämme ottamatta kunniaa itsellemme?

 2. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 226. Millä tavoin johtohenkilöt 
voivat ”ruokkia Kristuksen laumaa”? Mitä kirkon johtohenki-
löt ovat tehneet ”ruokkiakseen” sinua? Mitä luonteenpiirteitä 
ihailet näissä johtohenkilöissä?
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 3. Lue presidentti Snow’n varoitukset itsensä korostamisesta 
(s. 227–228). Käy sitten läpi kolmas kappale sivulta 225. Miksi 
meidän pitäisi palvellessamme tutkia motiivejamme? Tarkastele 
rukoillen kirkossa palvelemisen motiivejasi.

 4. Pohdi kappaletta, joka alkaa sivun 229 yläreunasta. Miten seu-
rakuntaan vaikuttaa se, että johtohenkilöt jakavat osan tehtä-
vistä muille jäsenille? Mitä seurauksia olet nähnyt siitä, kun 
kirkon jäsenet, joilla on erilaisia kykyjä ja kokemuksia, ovat 
työskennelleet yhdessä kohti jotakin yhteistä tavoitetta?

 5. Presidentti Snow antoi neuvon: ”Autoritaarinen komentaminen 
ei ole oikea tapa hallita pyhiä” (s. 229). Mitä mahdollisesti seu-
raa siitä, että kirkon johtohenkilöt komentavat autoritaarisesti? 
Entä jos vanhemmat tekevät niin? Mitä mahdollisia seurauksia 
on nöyrällä johtamisella?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 6:24; 20:25–28; 
23:5; Mark. 10:42–45; Joh. 13:13–17; 2. Nefi 26:29; 28:30–31; Moosia 
2:11–19; 3. Nefi 27:27; OL 46:7–11; 50:26; 121:34–46

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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”Kun ihminen saa tietoa, hän haluaa jakaa sen toisille. Kun 
hänestä tulee onnellinen, häntä ympäröivä henki opettaa häntä 

pyrkimään siihen, että hän tekee muut onnellisiksi.”
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Lähetystyö – ”jokaisen 
ihmissydämen tavoittamiseksi”

”On olemassa keino jokaisen ihmissydämen 
tavoittamiseksi, ja teidän tehtävänne on löytää tie 

niiden sydämeen, joiden luo teidät kutsutaan.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Lorenzo Snow kastettiin Kirtlandissa Ohiossa, missä hän opiskeli 
hepreaa samassa luokassa profeetta Joseph Smithin ja muiden kir-
kon johtohenkilöiden kanssa. Hän toivoi voivansa jonakin päivänä 
opiskella klassisia kieliä jossakin korkeakoulussa Yhdysvaltain itä-
osissa.1 Mutta tehdessään työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
hän alkoi tuntea vetoa aivan toiseen suuntaan. Myöhemmin hän 
muisteli:

”Otin vastaan [evankeliumin totuudet] avoimin sydämin, enkä 
aikonut jäädä paikalleni. – – Aloin olla mielessäni hieman huolestu-
nut siitä, oliko minun sopivaa tämän suurenmoisen tiedon saatuani 
olla todistamatta siitä. Lähetystyöhön lähetettyjä nuoria miehiä palasi 
kotiin, ja he todistivat siunauksista, joita he olivat saaneet – –, ja 
aloin miettiä, että minun pitäisi lähteä todistamaan siitä, mistä Herra 
oli antanut minulle niin täydellisen tiedon, sen sijaan että valmistau-
tuisin johonkin itärannikon korkeakouluun tai yliopistoon. Samalla 
en kuitenkaan halunnut luopua opiskelumahdollisuuksistani, koska 
ne olivat olleet mielessäni kauan aikaa ja minulla oli silloin tilaisuus 
ja varat toteuttaa ne.”

Kamppaillessaan tunteidensa kanssa hän kysyi neuvoa eräältä 
luotetulta ystävältä: ”Kerroin hänelle, mitä halusin, ja hän sanoi: ’Veli 
Snow, tässä tilanteessa en antaisi kenellekään toiselle sellaista neu-
voa kuin haluan antaa sinulle. Jos olisin sinun sijassasi, toteuttaisin 
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aikeeni ja hankkisin koulutuksen.’ Se oli juuri sitä, mitä halusin 
hänen sanovan, ja se oli minulle mieleen. Jonkin aikaa olin tyyty-
väinen, mutta kun kuulin talvella näiden nuorten vanhimpien todis-
tavan menestyksestään evankeliumin saarnaamisessa, aloin ajatella 
sitä yhä enemmän. Herra oli antanut minulle tiedon, että Hän oli 
tulossa maan päälle ja että siihen oli tarpeen valmistautua. Hän oli 
antanut minulle kaiken, mitä olin pyytänyt, ja enemmänkin, sillä 
Pyhältä Hengeltä saamani kaste ja tuolloin vastaanottamani täydel-
linen tieto oli todellisempaa ja vakuuttavampaa kuin upottamiseni 
kylmään veteen, ja tunsin, että päälläni lepäsi vastuu. Niinpä suljin 
kirjani [ja] jätin latinan ja kreikan opiskeluni.” 2

Tehtyään tämän päätöksen Lorenzo Snow palveli lähetystyössä 
Ohion osavaltiossa vuonna 1837. Myöhemmin hän palveli lähe-
tystyössä muuallakin – ensin Missourin, Illinoisin, Kentuckyn ja 
Ohion osavaltioissa ja sitten Englannissa, Italiassa, Havaijin saarilla, 
Yhdysvaltain luoteisosissa sekä Wyomingin osavaltiossa. Ollessaan 
Englannissa hän kirjoitti kirjeen tädilleen selittäen, miksi hän oli 
halukas jättämään kotinsa ja palvelemaan lähetyssaarnaajana: ”Aja-
tus, että olen neljän tai viiden tuhannen mailin [6 400 – 8 000 km] 
päässä lapsuudenkodistani ja kaikista varhaisista, rakkaista ystä-
vistä, herättää hyvin luonnollisesti kysymyksen: Miksi olen täällä? 
Olen täällä, koska Jumala on puhunut ja nostattanut profeetan, 
jonka kautta Hän on palauttanut ikuisen evankeliumin täyteyden 
kaikkine lahjoineen, voimineen, toimituksineen ja siunauksineen, ja 
sen mukana julistuksen kaikille kansoille: ’Tehkää parannus, sillä 
taivaan valtakunta on käsillä.’ Jumalan sallimuksesta minut on 
kutsuttu lähettilääksi tuomaan tämä sanoma maan kansoille, mikä 
käsittääkseni asettaa minulle suuren vastuun, jota en voi täyttää 
ilman Kaikkivaltiaan apua.” 3

Presidentti Snow oli aina kiitollinen tekemästään päätöksestä pal-
vella Herraa lähetyssaarnaajana. Syyskuussa 1901, ollessaan 87-vuo-
tias, hän sanoi: ”Tunnen iloa vielä nytkin ajatellessani lähetystyöni 
päiviä. Niiden erityisten kokemusten tuomista tunteista on tullut 
merkittävä osa olemustani.” 4 (Katso ehdotus 1 sivulla 242.)
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Lorenzo Snow’n opetuksia

Saatuamme evankeliumin täyteyden me haluamme 
auttaa muita riemuitsemaan samoista siunauksista.

Kun ihminen saa tietoa, hän haluaa jakaa sen toisille. Kun hänestä 
tulee onnellinen, häntä ympäröivä henki opettaa häntä pyrkimään 
siihen, että hän tekee muut onnellisiksi. – – Onko ihmisellä mitään 
mahdollisuutta tulla onnelliseksi ilman tietoa Kristuksen evankeliu-
mista? – – Vaikka [ihmiset] maailmassa yrittävät tulla onnellisiksi, he 
eivät silti onnistu siinä, mitä he pyrkivät saamaan aikaan. He eivät 
voi olla onnellisia muutoin kuin yhden periaatteen mukaan, ja se 
on, että he ottavat vastaan evankeliumin täyteyden. Se opettaa, ettei 
meidän tarvitse odottaa iankaikkisuuteen asti, ennen kuin alamme 
tulla onnellisiksi, vaan se opettaa, että meidän tulee pyrkiä täällä saa-
maan itsemme ja lähellämme olevat riemuitsemaan Kaikkivaltiaan 
siunauksista.

Siksi tämän pitäisikin olla tavoitteemme ja tarkoituksemme: oppia 
olemaan hyödyllisiä, olla pelastajia lähimmäisillemme, oppia pelas-
tamaan heidät, välittää heille tietoa periaatteista, jotka ovat välttä-
mättömiä, jotta he saavat yhtä paljon älyä kuin me olemme saaneet.5

Menkää ja hankkikaa ystäviä niiden ihmisten keskuudesta, jotka 
ovat lähellänne, tai valitkaa yksi ja yrittäkää innoittaa hänen tuntei-
taan, hänen uskoaan, hänen olosuhteitaan ja mieltään ja yrittäkää 
valaista häntä. Ja jos he ovat syntisiä, pyrkikää pelastamaan heidät 
heidän synneistään ja vapauttakaa heidät orjuudesta, johon he ovat 
joutuneet, jotta he voivat nauttia valosta ja vapaudesta, jotka teillä 
on, sillä tällä tavoin te voitte tehdä hyvää sillä tiedolla, jonka Herra 
on teille antanut.6 (Katso ehdotus 2 sivulla 242.)

Lähetyssaarnaajat ovat valmiita tekemään uhrauksia 
auttaakseen muita pääsemään selville totuudesta.

Heti kun pyhät olivat päässeet jotensakin asettumaan näihin laak-
soihin [Utahissa], Herran palvelijat käänsivät jälleen huomionsa suu-
reen lähetystyöhön, joka oli kirkon vastuulla.

Me olimme köyhyyden keskellä ja yritimme tehdä maasta asutta-
vaksi kelpaavaa, mutta emme voineet laiminlyödä velvoitetta, joka 
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meillä oli levittää evankeliumia kaikkialle, sillä Herra oli antanut 
käskyn, että sitä tuli saarnata kaikkialla maailmassa. Yksi todiste 
tämän työn jumalallisuudesta on se, että kaikkien karkotustensa 
ja vainojensa keskellä myöhempien aikojen pyhät ovat uskollisesti 
pyrkineet toteuttamaan tätä Herran käskyä.

Kirkon yleiskonferenssissa, joka pidettiin lokakuussa 1849 – vain 
kaksi vuotta sen jälkeen kun pioneerit saapuivat [Suolajärven] laak-
soon – monia vanhimpia kutsuttiin avaamaan lähetyskenttiä eri puo-
lilla maailmaa. Neljä kahdestatoista apostolista sai tehtävän ottaa 
johdon. Apostoli Erastus Snow kutsuttiin lähtemään Skandinaviaan, 
apostoli John Taylor Ranskaan, minut Italiaan ja apostoli Franklin D. 
Richards Englantiin, jonne oli jo perustettu lähetyskenttä. Niissä epä-
suotuisissa olosuhteissa, joissa silloin olimme perheidemme ollessa 
miltei puilla paljailla, se oli meille suuri hanke, mutta Herra oli kut-
sunut, ja me halusimme vastata kutsuun, liittyipä siihen millainen 
uhraus hyvänsä.7

Me omistaudumme palvelukseen välittämättä omasta elämästämme, 
jotta maailma ymmärtäisi, että iankaikkisissa maailmoissa on Jumala, 
ja jotta se ymmärtäisi, että Jumalalla on jotakin tekemistä tänä aikana 
ihmislasten asioissa. Maailma on siirtymässä vääräuskoisiin ajatuk-
siin ja mielipiteisiin. Jopa ihmiskunnan kristillisen osan keskuudessa 
tuhannet ja kymmenettuhannet uskovat, ettei Jumalalla ole mitään 
tekemistä ihmislasten kanssa – vaikkakaan he eivät ole halukkaita 
tunnustamaan sitä, koska se ei ole suosittua. Meidän on astuttava esiin 
ja tehtävä uhrauksia, jotta ihmislapset voivat uskoa ja käsittää sen.8

Kun kutsumme nuoria lähetyssaarnaajiamme lähtemään maan 
kansojen luo, he harkitsevat asiaa, ja kun he kuulevat niiden koke-
muksista, jotka ovat olleet maailmassa lähetyssaarnaajina, heitä ei 
kovinkaan paljon ilahduta ajatus, että he luultavasti joutuvat koke-
maan koettelemuksia ja vaikeuksia, joista heidän on selviydyttävä. 
Mutta heidän auliudessaan lähteä ja noudattaa vaatimuksia on 
voimaa.9

Lähetystyöhön liittyy asioita, jotka eivät ole nuorille vanhimmil-
lemme kovinkaan mukavia. He huomaavat, että heidän on uhrattava 
kodin suomat nautinnot, ja he ymmärtävät, että he ovat lähdössä 
sellaisten ihmisten keskuuteen, jotka eivät aina ilahdu siitä, mitä 
heillä on sanottavana. Toisaalta kuitenkin he tuntevat, että he voivat 
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tarjota mahdollisuuden iankaikkiseen elämään ja että jos he voi-
vat löytää vilpittömän miehen tai naisen, niin Herran Henki toimii 
tämän henkilön sydämessä ja hän ottaa kenties vastaan sen loista-
van sanoman, joka heillä on annettavanaan. Tämä tuo heille iloa ja 
tyydytystä. Lisäksi he näkevät tässä kokemuksessa mahdollisuuden 
varmistaa itselleen sen, mikä tulee olemaan heille hyvin arvokasta 
heidän tulevissa velvollisuuksissaan. On omituinen asia, että nii-
den tuhansien kirjeiden joukossa, joita olen saanut lähetystyöhön 
kutsutuilta – enimmäkseen nuoria miehiä – muistan vain yhden 
tapauksen, jossa kutsu torjuttiin. Miksi näin on? Koska rakkauden ja 
kuolemattomuuden tunne, Kaikkivaltiaan Henki, on näiden nuorten 
vanhimpien yllä, ja he ovat saaneet ilmoituksia, jotka innoittavat 
heitä tekemään sitä, mitä mikään muu kannustin ei saisi heitä teke-
mään.10 (Katso ehdotus 3 sivulla 242.)

Lähetyssaarnaajien ei pidä koskaan unohtaa, että 
he ovat taivaan lähettiläitä, ilosanoman tuojia.

Me lähetämme vanhimpamme saarnaamaan evankeliumia. Kuka 
lähettää heidät? – – Heidät lähettää Israelin Jumala. Tämä on Hänen 

”unohtakaa omat huolenne, niin menestyksenne tulee olemaan suurta 
ja loistavaa ja koko kirkko tulee tuntemaan työnne vaikutukset.”
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työtään. Kukaan kuolevainen ei ole niin kiinnostunut evankeliumia 
saarnaavan vanhimman menestyksestä kuin on Herra, joka on lähet-
tänyt hänet saarnaamaan ihmisille, jotka ovat Herran lapsia. Heistä 
tuli Hänen lapsiaan aikaisemmassa maailmassa, ja he tulivat tänne, 
koska Herra halusi heidän tulevan.11

Meillä on tunne, että te [lähetyssaarnaajat] menestytte hyvin, 
koska me tunnemme ja tiedämme, että te olette Jumalan kutsumia. 
Ihmisviisaus ei olisi koskaan harkinnut tällaista työtä. Olen yllättynyt 
ajatellessani sen suuruutta. Voin sanoa, että se on juuri sitä työtä, 
joka on välttämätöntä tänä aikana, ja olen varma, että te osallistutte 
siihen koko sielustanne. Vaalikaa sitä henkeä, joka Jeesuksella oli 
Hänen sanoessaan, ettei Hän voinut tehdä mitään muuta kuin sitä, 
minkä Hänen Isänsä antoi Hänelle tehtäväksi [ks. Joh. 5:30].

Älkää välittäkö lainkaan vaikeuksistanne ja näennäisistä mene-
tyksistänne. Unohtakaa omat huolenne, niin menestyksenne tulee 
olemaan suurta ja loistavaa ja koko kirkko tulee tuntemaan työnne 
vaikutukset.

Älkää välittäkö siitä, että jotkut ovat välinpitämättömiä niiden 
keskuudessa, joiden parissa teette työtä, älkääkä niistä pienistä pet-
tymyksistä, joita kohtaatte. Herran Henki tulee olemaan yllänne, 
ja te kohotatte niiden henkeä, joita palvelette, ja voitatte heidän 
välinpitämättömyytensä. – – Tulette olemaan tyytyväisiä siihen, että 
olette tehneet sen työn, joka teidät on lähetetty tekemään. – –

Teille on annettu kaikki valtuus, mutta teidän ei tarvitse lainkaan 
puhua siitä. Tulette huomaamaan, ettei siitä ole tarvetta puhua. Her-
ran Henki vahvistaa sen, ja ihmiset tuntevat, että teillä on se, ja tuo 
vahvistus ja tunne tulevat olemaan valtuutenne.

Kohtaatte ihmisiä, jotka luulevat tietävänsä enemmän kuin te, 
mutta jos te teette velvollisuutenne kuten on esitetty, niin ennen 
kuin lähdette heidän luotaan, he tuntevat, että teillä on vähän enem-
män kuin heillä ja että te olette olleet heille siunaukseksi ja autta-
neet heitä. – –

Pyrkikää olemaan miellyttäviä niitä kohtaan, joiden luokse tei-
dät lähetetään. Teissä ilmenevä nöyryys ja teissä vaikuttava Herran 
Henki osoittavat kelvollisuutenne siihen tehtävään, jota teidät on 
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kutsuttu hoitamaan. Yrittäkää ymmärtää ihmisluontoa ja toimia sen 
mukaan tehdäksenne kaikki onnellisiksi ja kaiken miellyttäväksi. – –

On olemassa keino jokaisen ihmissydämen tavoittamiseksi, ja 
teidän tehtävänne on löytää tie niiden sydämeen, joiden luo teidät 
kutsutaan. – –

Haluan sydämestäni sanoa, että Jumala siunatkoon teitä. Ennen 
kuin lähdette, teidät erotetaan lähetyssaarnaajiksi, ja me rukoilemme 
puolestanne ja kannamme teistä huolta. Olkaa sävyisiä sydämel-
tänne ja nöyriä. Kun katsotte kuulijoitanne, teitä saattaa innoittaa 
kaksi motiivia: ensiksi se, että voisitte puhua hyvin ja tehdä hyvän 
vaikutuksen kuulijoihinne puhujana, ja seuraavaksi kysymys: ”Miksi 
minä olen täällä?” – kylvääksenne elämän siemeniä niiden sydä-
meen, jotka ovat siinä kuulijakunnassa, ja sydämessänne tulisi 
herätä rukous: ”Oi Herra, anna olla niin, annathan minulle voimaa 
Henkesi avulla koskettaa näiden lastesi sydäntä.” Tuo hyvin lyhyt 
rukous on ainoa, mitä vanhimman tarvitsee esittää. Se on kaikki, 
mitä teidän on tarpeen rukoilla. ”Annathan minun sanoa jotakin 
näiden sielujen pelastukseksi?” Niin ensimmäinen presidenttikunta 
– – ja kaikki veljenne haluavat teidän tekevän.12

Kääntäkää huomionne hengellisen haarniskanne kiillottamiseen. 
Huomaan, että kun olen siirtänyt kaikki maalliset asiat pois mieles-
täni, katseeni on kiinnittyneenä ainoastaan hengelliseen. Rukoil-
kaa, veljet, ja muistakaa, ettei paastoamisesta ole haittaa. – – Älkää 
vitsailko liikaa [ja] varokaa murehduttamasta Henkeä. Huomasin 
omassa lähetystyössäni, että viikon tai parin jälkeen pystyin unohta-
maan kotini, ja Jumalan Henki oli tukenani. Henki pyrkii vapauteen 
ja iloisuuteen, mutta älkää antako hilpeyden viedä mukanaan. – – 
Rukoilkaa edelleen, että Jumalan Henki olisi aina yllänne kiireestä 
kantapäähän asti.13

Viinitarhassa työskentelevien vanhinten ei pidä koskaan unoh-
taa sitä seikkaa, että he ovat taivaan lähettiläitä, ilosanoman tuojia 
kansoille, jotka eivät tunne Herraa. – –

Kun profeetta Joseph Smith lähetti ensimmäiset vanhimmat vie-
raaseen maahan, hän ennusti, millaisen vastaanoton he saisivat, 
ja hän sanoi heille, että vaikka muutamat harvat ottaisivat heidät 
vastaan Jumalan palvelijoina, niin suuret joukot hylkäisivät heidät 
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eivätkä piittaisi heidän sanomastaan. Se on ollut Jumalan palvelijoi-
den osa ajan alusta asti, ja meidän on oltava tyytyväisiä uskollisen 
työmme tuloksiin, vaikka vain muutama tulee meidän avullamme 
tuntemaan totuuden. – –

Toivon ja rukoilen, ettei kukaan työssä oleva vanhin – – unohdu 
ajatuksiinsa niin täysin, että lankeaa maailman houkutuksiin. On 
vain yksi turvallinen tapa pysyä niistä erossa, ja se on kaihtaa pahaa, 
niin, mitä tahansa pahalta vaikuttavaa. Heidän eteensä tulee kiu-
sauksia muodossa tai toisessa. Juuri sillä tavoin pelastuksemme 
vihollinen toimii, mutta Israelin vanhimpien tehtävänä on kohota 
kiusausten yläpuolelle, ja jotta he onnistuisivat siinä, heidän on var-
jeltava itsensä niin, ettei maailma saastuta. – – Siinä määrin kuin he 
vahvistavat ja vaalivat lähetystyönsä henkeä ja ymmärtävät korkean 
kutsumuksensa tärkeyden Kristuksessa Jeesuksessa ja elävät sen 
hengessä, he kykenevät olemaan ihmisten oppaina ja pelastajina 
heijastaen heille taivaan valoa sekä olemaan erilaisia kuin muut. 
Mutta jos he astuvat vihollisen maaperälle ja omaksuvat maailman 
hengen, he menettävät voimansa ja heistä tulee muiden kaltaisia, 
eikä heistä ole muuhun kuin palaamaan kotiin ja siemaisemaan 
langenneiden surua ja saamaan rakkaittensa sydämen murehtimaan 
heidän tilaansa. – – Siinä määrin kuin he etsivät jatkuvasti Her-
raa nöyryydessä silmämääränä vain Hänen kunniansa ja kirkkau-
tensa ja toivovat sydämessään ihmisten sielun pelastusta ja tekevät 
kaikkensa tuodakseen ihmisille pelastuksen, he saavat iloita suun-
nattomasti työstään lihassa ja lopulta he pääsevät osallisiksi siitä, 
mitä Isällä ja Pojalla on ja mikä on niin suurta ja loistavaa, ettei 
kuolevainen voi sitä ajatella tai käsittää.14 (Katso ehdotukset 4 ja 5 
sivulla 242.)

Sydämemme riemuitsee, kun autamme muita 
ottamaan vastaan evankeliumin täyteyden.

Me odotamme – – omalta osaltamme, että tämän työn toteutta-
miseksi on osoitettava suurta kärsivällisyyttä, uskoa, uutteruutta, 
sinnikkyyttä ja pitkämielisyyttä, mutta kaupungeissa – –, joissa 
tuhannet ovat lopulta ottaneet vastaan evankeliumin, on kulunut 
useissa tapauksissa monia kuukausia näennäisen hedelmättömässä 
työssä, ennen kuin noihin periaatteisiin on kiinnitetty asianmukaista 
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huomiota ja niitä on noudatettu. – – Saatamme joissakin [tapauk-
sissa] tehdä työtä ei vain kuukausia vaan kenties jopa vuosia, mutta 
olemme varmoja siitä, että uskon, rukouksen, työnteon ja Herran 
siunausten avulla me lopulta selviydymme kaikista näistä vaikeuk-
sista ja voitamme ne Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi, ja sen 
lisäksi me itse tunnemme iloa siitä, että olemme tehneet velvolli-
suutemme ja puhdistaneet vaatteemme kaikkien ihmisten verestä.15

[Erään] kerran ennen lähtöäni Italiaan kävin Manchesterin, Macc-
lesfieldin, Birminghamin, Cheltenhamin, Lontoon, Southamptonin ja 
etelän konferensseissa [Englannissa]. – – Minulla oli ilo tavata monia, 
joita olin auttanut tuomaan kirkkoon [kahdeksan vuotta aiemmin], 
ja minun lienee tarpeetonta sanoa teille, että näiden ihmisten tapaa-
minen jälleen oli todellinen ilo, jota on aina ollut ihanaa ajatella. 
Apostoli Johannes huomautti omana aikanaan: ”Me rakastamme 
veljiämme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään” 
[1. Joh. 3:14.] Tämä rakkaus, jota kirkon lähetyssaarnaajavanhimmat 
tuntevat sydämessään maailman kansoja kohtaan, jotka ovat heille 
suhteellisen vieraita, ja ihmiset tuntevat sydämessään vanhimpia 
kohtaan, jotka tuovat heille evankeliumin sanoman, on itsessään 
riittävä todistus vakuuttamaan sydämeltään rehelliset siitä, että työ 
on lähtöisin Jumalasta ja että Jumala on kanssamme. Tämä jalo ja 
pyhä tunne, jonka Pyhä Henki on meissä herättänyt, on jo erottanut 
meidät yhteisönä muusta ihmiskunnasta, ja tämä on se tunne, joka 
vielä mullistaa koko maailman ja vakuuttaa uskoa vailla olevat siitä, 
että Jumala on paitsi meidän kaikkien Isä myös että me olemme 
Hänen ystäviään ja palvelijoitaan.16

Olen omistanut elämäni Herran palvelemiseen. Olen laskenut 
kaikkeni uhrialttarille, jotta voin kunnioittaa Häntä, täyttää otollisesti 
Hänen tahtonsa ja levittää elämän periaatteita ihmislasten keskuu-
teen. Kun mietin menneitä vuosia ja huomaan, miten Herran käsi 
on ihmeellisesti valmistanut tietäni ja auttanut minua edistymään 
kaikessa, mikä liittyy näihin lähetyskenttiin, yli omien odotusteni, 
tunnen kaksin verroin rohkeutta edetä kohti tulevaisuutta. Sanat 
eivät todellakaan kykene ilmaisemaan sydämeni syvää kiitolli-
suutta Hänen siunauksistaan. Niille veljille ja pyhille, joiden sydä-
men aulius ja kiinnostus Jumalan työhön ovat ilmenneet aivan eri-
tyisesti näillä lähetyskentillä, Korkein vuodattakoon siunauksiaan 



l u K u  1 9

242

yhtä auliisti, ja kun he tulevina vuosina kuulevat tuhansien ja kym-
menientuhansien noissa kansakunnissa suloisesti ylistävän Kaik-
kivaltiasta ilmoituksen valosta, riemuitkoon silloin myös heidän 
oma sydämensä iloisen tietoisena siitä, että hekin ovat osaltaan 
olleet toteuttamassa tätä loistavaa lunastusta.17 (Katso ehdotus 6 
sivulla 243.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Lue sivut 233–234 ja mieti Lorenzo Snow’n vastauksia kysy-
mykseen ”Miksi olen täällä?” Millä tavoin tämä kysymys voisi 
vaikuttaa kaikkiin kirkon jäseniin tilaisuuksissamme kertoa 
evankeliumista?

 2. Pohdi presidentti Snow’n neuvoja osiossa, joka alkaa sivun 235 
yläreunasta. Mieti, kuinka voisit noudattaa tätä neuvoa auttaak-
sesi jotakuta olemaan todella onnellinen.

 3. Presidentti Snow kertoi uhrauksista, joita hän ja muut tekivät, 
jotta he voisivat viedä evankeliumia eteenpäin (s. 235–237). 
Mitä esimerkkejä sinä olet nähnyt uhrauksista, joita ihmiset 
ovat tehneet viedäkseen evankeliumia eteenpäin? Mistähän 
syystä ihmiset ovat halukkaita tekemään näitä uhrauksia?

 4. Kuinka vakuutukset sivuilla 237–238 saattaisivat auttaa kokoai-
kaista lähetyssaarnaajaa? Kuinka ne voivat auttaa meitä jokaista 
kertoessamme evankeliumista? Millä tavoin voisimme käyttää 
näitä opetuksia auttaaksemme jotakuta, joka epäröi palvella 
lähetystyössä?

 5. Kun käyt läpi presidentti Snow’n neuvoja sivuilla 237–240, 
mieti, kuinka ne soveltuvat kaikkien kirkon jäsenten elämään. 
Mitä esimerkiksi voisi tarkoittaa omien huolten unohtaminen? 
Millä eri tavoilla voisimme löytää keinon tavoittaa jokainen 
ihmissydän?
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 6. Lue luvun viimeinen kappale, jossa presidentti Snow kertoo 
lähetystyön pysyvästä ilosta. Milloin olet kokenut lähetystyön 
iloa? Miksi meidän pitää joskus olla kärsivällisiä, ennen kuin 
voimme täysin kokea tätä iloa?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Alma 26:1–8, 35–37; 
OL 12:7–8; 18:10–16; 84:88

Opetusvihje: ”Pyydä osallistujia valitsemaan luvusta yksi osio ja 
lukemaan se hiljaa itsekseen. Kehota heitä kokoontumaan kahden 
tai kolmen hengen ryhmiin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka 
valitsivat saman osion, ja keskustelemaan oppimastaan.” (Tämän 
kirjan s. IX.)
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Presidentti lorenzo Snow todisti, että evankeliumi 
palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta.
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Jumalan valtakunta etenee

”Niiden tehtävänä, jotka vakuuttavat 
olevansa [ Jumalan työssä], on edetä, kulkea 

eteenpäin. – – Niin kauan kuin voidaan ottaa 
askel eteenpäin, tuo askel tulee ottaa.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Vuonna 1844 hoitaessaan erästä tehtävää Yhdysvaltain itäosissa 
Lorenzo Snow sai tietää, että profeetta Joseph Smith ja hänen vel-
jensä Hyrum oli surmattu. Hän sanoi: ”Uutinen tästä surullisesta 
tapahtumasta tuli tietenkin aivan odottamatta ja yllätti minut niin 
täysin ja teki niin murheelliseksi, etteivät mitkään sanat voi sitä 
ilmaista.” Noudattaen kahdentoista apostolin koorumin ohjeita hän 
valmistautui palaamaan kotiinsa Nauvooseen Illinoisiin.1

Myöhemmin hän muisteli: ”Jotkut luulivat Josephin eläessä, ettei 
tämä kirkko voisi menestyä ilman että Joseph ohjaisi sen kohta-
loa, ja kun tuli aika, jolloin hänen piti siirtyä pois tästä maailmasta 
marttyyrina henkimaailmaan, pyhät kaikkialla Jumalan valtakun-
nassa olivat hyvin levottomia. Se oli jotakin odottamatonta. He tus-
kin tiesivät, kuinka tilanne sen jälkeen kehittyisi. Vastuu [kirkon 
johtamisesta] lankesi sitten kahdentoista apostolin koorumille, ja 
Jumalan siunausten ollessa heidän yllään ja innoituksen hengen 
asuessa heidän rinnassaan sekä Kaikkivaltiaan ohjauksessa valta-
kunta kulki eteenpäin.” 2

Kirkon toinen presidentti Brigham Young kuoli vuonna 1877 
johdettuaan kirkkoa 33 vuoden ajan. Vanhin Lorenzo Snow, 
joka oli tuolloin kahdentoista koorumin jäsen, oli jälleen kerran 
todistamassa kirkon maanpäällisessä johdossa tapahtunutta muu-
tosta. Myöhemmin hän sanoi, että presidentti Young ”kuoli miltei 
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odottamatta. Pyhät olivat tuskin valmistautuneita siihen. Ja silti 
Jumalan valtakunta kulki eteenpäin.” 3

Kun John Taylor, kirkon kolmas presidentti, kuoli vuonna 1887, 
vanhin Snow vakuutti pyhille: ”Herra on nähnyt sopivaksi kutsua 
nyt rakkaan veljemme, presidentti Taylorin, pois näiltä kärsimyk-
sen näyttämöiltä, näiltä marttyyrikuolemien näyttämöiltä, ja kirkko 
kulkee silti eteenpäin.” 4

Vuonna 1898, noin 11 vuotta sen jälkeen kun Lorenzo Snow 
oli tyynnytellyt pyhiä presidentti Taylorin hautajaisissa, hän huo-
masi itse tarvitsevansa vastaavaa tyynnyttelyä. Hän palveli tuolloin 
kahdentoista koorumin presidenttinä. Presidentti Wilford Woodruff 
palveli kirkon presidenttinä, ja hänen fyysinen terveytensä oli heik-
kenemässä. Presidentti Snow tiesi, että vakiintuneen seuraannon 
mukaisesti hän johtaisi kirkkoa, jos eläisi presidentti Woodruffia 
pidempään. Yhtenä iltana hän tunsi tämän mahdollisuuden erityi-
sen raskaana. Pitäen itseään riittämättömänä ottamaan vastaan kir-
kon johtajuuden hän meni yksin rukoilemaan erääseen Suolajärven 
temppelin huoneeseen. Hän pyysi Jumalaa säästämään presidentti 
Woodruffin hengen, mutta lupasi myös, että hän suorittaisi minkä 
tahansa velvollisuuden, mitä Jumala häneltä vaatisi.

Presidentti Woodruff kuoli 2. syyskuuta 1898, melko pian sen 
jälkeen kun presidentti Snow oli rukoillut palavasti temppelissä. 
Uutisen kuullessaan presidentti Snow oli Brigham Cityssä, noin 
sata kilometriä Salt Lake Citystä pohjoiseen. Hän teki tarvittavat 
järjestelyt voidakseen matkustaa samana iltana junalla Salt Lake 
Cityyn. Sinne saavuttuaan hän meni jälleen yksityiseen huoneeseen 
temppeliin rukoilemaan. Hän tunnusti riittämättömyyden tunteensa 
mutta ilmaisi halukkuutensa täyttää Herran tahto. Hän pyysi opas-
tusta ja odotti vastausta mutta ei saanut sitä. Niinpä hän lähti pois 
huoneesta.

Astuessaan suureen käytävään hän sai etsimänsä vastauksen – ja 
vahvistuksen. Hänen edessään seisoi ylösnoussut Vapahtaja, joka 
kertoi hänelle, mitä hänen piti tehdä. Myöhemmin presidentti Snow 
kertoi pojantyttärelleen Alice Pondille tästä kokemuksesta. Alice 
merkitsi muistiin keskustelun, jonka hän kävi isoisänsä kanssa Suo-
lajärven temppelissä.
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”Kävelin selestiseen huoneeseen johtavassa suuressa käytävässä 
useita askelia isoisän edellä, kun hän pysäytti minut ja sanoi: ’Odota 
hetkinen, Allie, haluan kertoa sinulle jotakin. Olin juuri tässä, kun 
Herra Jeesus Kristus ilmestyi minulle presidentti Woodruffin kuo-
leman aikaan. Hän kehotti minua oikopäätä järjestämään kirkon 
ensimmäisen presidenttikunnan eikä odottamaan, kuten oli tehty 
aikaisempien presidenttien kuoltua, ja sanoi, että minä olisin presi-
dentti Woodruffin seuraaja.’

Sitten isoisä tuli askeleen lähemmäksi, ojensi vasemman kätensä 
ja sanoi: ’Hän seisoi juuri tässä, noin kolmen jalan [yhden metrin] 
korkeudella lattiasta. Näytti siltä kuin Hän olisi seissyt tukevalla 
kultalaatalla.’

Isoisä kertoi minulle, kuinka kirkas persoona Vapahtaja on, ja 
kuvaili Hänen käsiään, jalkojaan, kasvojaan ja kauniita valkoisia 
viittoja, jotka kaikki olivat niin valkeita ja häikäisevän kirkkaita, että 
hän pystyi tuskin katsomaan Vapahtajaa.

Sitten [isoisä] tuli vielä askeleen lähemmäksi ja pani oikean 
kätensä pääni päälle ja sanoi: ’Kas niin, lapsenlapseni, haluan sinun 
muistavan, että tämä on isoisäsi todistus, että hän kertoi sinulle 
omalla suullaan, että hän tosiaankin näki Vapahtajan täällä temppe-
lissä ja puhui Vapahtajan kanssa kasvoista kasvoihin.’” 5

Vapahtajan käynti presidentti Snow’n luona oli pyhä vahvistus 
totuudesta, jonka presidentti Snow oli tiennyt monia vuosia – että 
Jeesus Kristus johtaa kirkkoa. Tämän totuuden innoittamana presi-
dentti Snow todisti usein, että kirkko jatkaisi etenemistään vastus-
tuksesta huolimatta. Hän ilmaisi kiitollisuutensa etuoikeudesta olla 
mukana Herran myöhempien aikojen työn etenemisessä. Lokakuun 
1898 yleiskonferenssissa, jossa hänet hyväksyttiin kirkon presiden-
tiksi, hän sanoi: ”Päättäkäämme sydämessämme, todistakaamme 
sisimmässämme Herralle, että tulemme olemaan parempi kansa, 
yhtenäisempi kansa seuraavassa konferenssissamme kuin olemme 
tänään. Tämän pitäisi olla jokaisen tässä juhlallisessa kokouksessa 
läsnä olevan miehen ja naisen ajatus ja päätös. Tunnen sydämes-
säni, että yritän olla omistautuneempi Jumalan valtakunnan asioille 
ja Hänen tarkoitustensa toteuttamiselle kuin olen ollut aiemmin.” 6 
(Katso ehdotus 1 sivulla 254.)
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Lorenzo Snow’n opetuksia

Herra on palauttanut kirkkonsa maan 
päälle profetian täyttämiseksi.

Jumalan palvelijana minä todistan Hänen tahtonsa ilmoittamisesta 
yhdeksännellätoista vuosisadalla. Hän on ilmoittanut sen omalla 
äänellään taivaasta, Poikansa henkilökohtaisella ilmestymisellä ja 
pyhien enkelien palvelemisella. Hän käskee kaikkia ihmisiä kaik-
kialla tekemään parannuksen, kääntymään pois pahoilta teiltään ja 
epävanhurskaista haluistaan, ottamaan kasteen syntiensä anteeksi-
saamiseksi, jotta he voivat saada Pyhän Hengen ja päästä yhteyteen 
Hänen kanssaan. Hän on aloittanut lunastuksen työn, josta ovat 
puhuneet kaikkien aikakausien sekä kaikkien ihmiskunnan kanso-
jen kaikki pyhät profeetat, viisaat ja näkijät.7

Mormonismi, lisänimi myöhempien aikojen pyhien todelliselle 
uskonnolle, ei väitä olevansa uusi asia muutoin kuin tälle suku-
polvelle. Se julistaa olevansa alkuperäinen pelastussuunnitelma, 
joka säädettiin taivaissa ennen kuin maailmaa oli ja jonka Jumala 
on ilmoittanut ihmiselle eri aikakausina. Kansana me todellakin 
uskomme, että Aadamilla, Henokilla, Nooalla, Abrahamilla, Moo-
seksella ja muilla muinaisilla kelvollisilla ihmisillä oli tämä uskonto 
peräkkäisinä taloudenhoitokausina. – – Lyhyesti sanottuna mor-
monismi on alkuaikojen kristillinen uskonto, joka on palautettu, 
muinainen evankeliumi, joka on jälleen tuotu takaisin – tällä ker-
taa aloittamaan viimeinen taloudenhoitokausi, luomaan perusta 
tuhatvuotiselle valtakunnalle ja päättämään tätä planeettaa koskeva 
lunastustyö.8

Voimme nähdä Kaikkivaltiaan käden sen valtakunnan perustami-
sessa, josta profeetta Daniel puhui kauan aikaa sitten – valtakunnan, 
joka kasvaa ja leviää, kunnes se täyttää koko maailman [ks. Dan. 
2:44]. Silloin valoa ja älyä on kaikkialla niin laajalti, ettei kenenkään 
ole enää tarpeen sanoa lähimmäisilleen: ”Opi tuntemaan Herra”, 
sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat Hänet [ks. Jer. 31:34]. 
Silloin Herran Henkeä vuodatetaan kaiken lihan päälle siinä määrin, 
että heidän poikansa ja tyttärensä profetoivat, heidän vanhuksensa 
uneksivat unia, heidän nuorukaisensa näkevät näkyjä [ks. Joel 3:1], 
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”Veljet ja sisaret, Jumala on perustanut kirkkonsa ja valtakuntansa 
maan päälle ihmiskunnan hyödyksi ja siunaukseksi.”
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eikä koko Herran pyhällä vuorella ole mitään, mikä tekisi pahaa 
tai tuottaisi turmiota [ks. Jes. 11:9].9 (Katso ehdotus 2 sivulla 254.)

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkko on rakennettu lujalle perustukselle, ja se 

etenee jatkuvasti vastustuksesta huolimatta.

Veljet ja sisaret, Jumala on perustanut kirkkonsa ja valtakuntansa 
maan päälle ihmiskunnan hyödyksi ja siunaukseksi opastaakseen 
heitä totuuden tiellä sekä valmistaakseen heitä korotukseen Hänen 
luonaan ja Hänen loistavaan tulemiseensa ja valtakuntaansa maan 
päällä. Hänen tarkoituksensa toteutuvat huolimatta kaikesta vas-
tustuksesta, jota jumalattomat ihmiset ja pimeyden voimat saattavat 
kehittää niitä vastaan. Kaikki, mitä on tämän työn tiellä, tullaan 
poistamaan. Mikään ei kykene kestämään Hänen voimaansa, vaan 
kaikki, mitä Hän on säätänyt, tulee toteutumaan täysin ja täydelli-
sesti. Jumalan rakkaus kansaansa kohtaan tulee jatkumaan ja kes-
tämään, ja he voittavat Hänen voimassaan.10

Puhuuko joku tämän valtakunnan hävittämisestä? – – Yhtä hyvin 
voisitte yrittää kiskaista tähdet taivaankannesta tai kuun tai auringon 
niiden kiertoradalta! Niin ei tule koskaan käymään, sillä tämä on 
Kaikkivaltiaan työtä.11

Jumalan valtakunta kulkee eteenpäin voimassa ja vallassa suurta 
ja loistavaa menestystä kokien.12

Tämä työ on rakennettu lujalle perustukselle, koska se on perus-
tettu aikakausien kalliolle. – – Vaikka kuka tahansa eksyisi matkan 
varrella tai menettäisi uskonsa, kirkko jatkaa eteenpäin.13

Tämä kirkko pysyy, koska se on lujalla pohjalla. Se ei ole ihmi-
sestä. Se ei ole syntynyt Uuden testamentin tai Vanhan testamentin 
tutkimisesta. Se ei ole tulosta opista, jonka olemme saaneet korkea-
kouluissa tai uskonnollisissa opinahjoissa, vaan se on tullut suoraan 
Herralta. Herra on näyttänyt sen meille Pyhän Hengen valon anta-
man ilmoituksen periaatteen avulla, ja jokainen ihminen voi saada 
tämän saman hengen.

– – Hän antaa meille tietoa siitä, mitä meidän tulee tehdä, siinä 
määrin kuin olemme halukkaita ennemmin uhraamaan oman 
henkemme kuin toimimaan vastoin tuota tietoa. Hän avaa meille 
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selestisen valtakunnan salaisuudet ja välittää meille jatkuvasti 
asioita, joita emme ole tienneet koskaan aikaisemmin. Tätä tietoa 
ja älyä lisätään meille jatkuvasti.

– – Olemme saaneet niin paljon tietoa, ettei meitä voi pysäyt-
tää tarkoituksissamme. Ne, jotka haluavat vainota mormonismia tai 
kukistaa sen, jatkakoot tekemäänsä työtä. – – Meidän työnämme 
on kasvaa Jumalan tiedossa, pitää Jumalan käskyt, olla uskollisia ja 
jatkaa edistymistä ja tulla yhä täydellisemmiksi ikääntyessämme.14 
(Katso ehdotus 3 sivulla 254.)

Me olemme Jumalan kansa, ja Hän suojelee meitä, kun 
kuljemme eteenpäin ja teemme kaiken, mitä Hän vaatii.

Monessa tapauksessa – –, kun Jumalan kansan tuho on näyttänyt 
väistämättömältä eikä ole ilmaantunut mitään pakotietä, – – hei-
dän pelastuksekseen on äkkiä ilmaantunut yhtä tai toista, mikä on 
ollut valmistettuna odotettavissa olevan tuhon välttämiseksi. Huo-
maamme näin tapahtuneen israelilaisten kohdalla, kun Mooses johti 
heitä. Kun he tulivat Kaislamerelle ja egyptiläisten armeija heidän 
takanaan uhkasi tuhota heidät, ei näyttänyt olevan mitään pakokei-
noa, mutta juuri samalla hetkellä kun vapautumista tarvittiin, katso, 
se ilmaantui, ja heidät pelastettiin [ks. 2. Moos. 14:10–25].

Niin on ollut ja tulee aina olemaan meidänkin kohdallamme. 
Vaikka vaikeutemme näyttävät olevan hyvin suuria, silti meille on 
valmistettuna pakokeino, jos itse teemme ne velvollisuudet, jotka 
meiltä vaaditaan Jumalan lapsina. Mutta tulevaisuudessa voi tulla 
välttämättömäksi – ja tämä on asia, jota haluan painottaa – että jot-
kut pyhät toimivat kuningatar Esterin osassa ja ovat valmiita uhraa-
maan mitä tahansa ja kaiken mahdollisen, mitä heidän käsistään 
vaaditaan, jotta myöhempien aikojen pyhät pelastuisivat.

Ensiksi meidän tulee tietää, että me olemme Jumalan kansaa. – – 
Meidän tehtävämme on astua esiin kuten Ester ja kansan pelasta-
miseksi olla valmiita vaarantamaan kaikki. Ryhtyessään tehtäväänsä 
Ester sanoi: ”Jos minun on kuoltava, niin kuolen.” [Ks. Est. 4:3–16.] 
– – Mutta Jumalan kansa ei tuhoudu. Pensaikossa tulee aina ole-
maan oinas heidän pelastuksekseen [ks. 1. Moos. 22:13]. – –
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Herra on sanonut: ”Minä olen säätänyt sydämessäni, että minä 
koettelen teitä kaikessa nähdäkseni, pysyttekö te minun liitos-
sani aina kuolemaan asti, jotta teidät havaittaisiin arvollisiksi. Sillä 
ellette te pysy minun liitossani, te ette ole minulle arvollisia.” [OL 
98:14–15.] Meillä on jotakin, minkä vuoksi elää, ja meillä on vielä 
enemmän, minkä puolesta kuolla. Mutta näissä asioissa ei ole kuo-
lemaa. Jumalan kansa – ne, jotka kutsuvat itseään Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimen mukaan – saa pelastuksen ja elämän, jos se pitää 
Hänen käskynsä ja tekee sen, mikä on otollista Hänen silmissään. 
Kaikkivaltias ei salli suunnitelmassaan, että Hänen kansansa tuho-
taan. Jos me toimimme oikein ja pidämme Hänen käskynsä, Hän 
vapauttaa meidät varmasti kaikista vaikeuksista.15 (Katso ehdotus 4 
sivulla 254.)

Meidän on aika nöyrtyä Jumalan edessä ja 
tehdä se työ, jonka Hän on uskonut meille.

Niiden tehtävänä, jotka vakuuttavat olevansa mukana Hänen 
työssään, on edetä, kulkea eteenpäin – – ilman nurinaa ja ilman 
patistelua. Niin kauan kuin voidaan ottaa askel eteenpäin, tuo askel 
tulee ottaa.16

Nyt on myöhempien aikojen pyhien aika nöyrtyä Kaikkivaltiaan 
edessä. – – Nyt on myöhempien aikojen pyhien aika ottaa selville, 
mihin he ovat sitoutuneet. Nyt on myöhempien aikojen pyhien aika 
tehdä parannus synneistään ja typeryyksistään ja kutsua Kaikkival-
tiasta, jotta Hän voi antaa apuaan, – – että voimme mennä eteenpäin 
ja tehdä sen suuren työn, joka on uskottu meidän haltuumme.17

Me olemme mukana Jumalan työssä. Edessämme olevat mah-
dollisuudet ovat suurenmoiset, mutta muistakaamme jokaisen 
kättemme työn kohdalla, että me olemme Jumalan palvelijoita ja 
toimimme Hänen tahtonsa mukaan. Älkäämme antako nuhteetto-
muutemme heikentyä, vaan lisääntyköön uskomme jatkuvasti, kun 
kuljemme läpi elämän. Minulle riittäisi se, että toimin siellä, minne 
Sallimus on minut sijoittanut, ja kysyn Herralta, mitä voin tehdä 
auttaakseni Jumalan valtakunnan rakentamisessa tuossa paikassa, 
ja pyydän apua hankkiakseni perheelleni toimeentulon.18
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Me voimme enentyä tiedossa ja voimassa ja kyvyssämme raken-
taa Jumalan valtakuntaa maan päälle, ja sen me saamme aikaan uut-
teruudellamme, nöyryydellämme ja uskollisuudella tekemillemme 
liitoille.19

Koska emme ymmärrä täysin Herran teitä emmekä Hänen tar-
koituksiaan, voi näyttää siltä, että pyrkiessämme toteuttamaan 
meille laadittua ohjelmaa me päädymme joksikin aikaa pysähdys-
pisteeseen, mutta tosiasia on, ettei ohjelmassa ole sellaista eikä voi 
ollakaan, jos ihmiset tekevät jatkuvasti työtä ja luottavat Jumalan 
lupauksiin. – –

Olkoon jokainen ihminen uskollinen ja hyvin uuttera Jumalan 
käskyjen pitämisessä ja vahvistakoon halua tehdä hyvää lähel-
lään oleville. Ja jos menneitä vuosia miettiessämme huomaamme, 
ettemme ole toimineet tarkoin omantuntomme ja velvollisuutemme 
vaatimusten mukaan, pankaamme elämämme järjestykseen Jumalan 
ja ihmisten edessä, jotta olisimme valmistautuneita mihin tahansa, 
mitä saattaa tapahtua. Jatkukoon työ temppelien ja jumalanpalve-
lushuoneiden rakentamiseksi. Kouluttakaamme edelleen lapsiamme 
ja kasvattakaamme heidät Herran pelossa, ja viekäämme edelleen 
evankeliumi kaukana oleville kansoille. 

Tämä on Jumalan työtä, ja Hän ohjaa sen kulkua ja etenemistä 
maan päällä, ja tämän työn pitäisi olla aina päällimmäisenä mie-
lessämme. Niin kauan kuin me kuljemme velvollisuuden polkua, 
voimme varmasti pysyä lujina, päättäväisinä ja järkkymättöminä tar-
koituksessamme ja osoittaa siten maailmalle uskomme ja omistautu-
misemme niille totuuden periaatteille, jotka Jumala on ilmoittanut. – –

Herra voi hyvin mahdollisesti panna kannettavaksemme raskaan 
taakan, joka vaatii suuren uhrauksen Hänen kansansa käsistä. Meitä 
koskeva kysymys on, teemmekö me tuon uhrauksen? Tämä työ 
on Kaikkivaltiaan työtä, ja siunaukset, joita odotamme ja jotka on 
luvattu, tulevat sen jälkeen kun olemme osoittautuneet kelvollisiksi 
ja olemme selviytyneet koetuksesta. Minulla ei ole mitään erityistä 
viestiä tälle kansalle siitä, onko heidän edessään sellainen vaikea 
koetus, joka heitä kutsutaan kestämään, vai ei. Kysymys, jonka 
haluan tuoda esiin, on, olenko valmis vastaanottamaan ja käyttä-
mään oikein ja tarkoituksenmukaisesti jokaisen siunauksen, joka 
Herralla on minua varten samoin kuin Hänen kansaansa varten, tai 
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toisaalta olenko valmis tekemään jokaisen uhrauksen, jonka Hän 
saattaa minulta vaatia. Mielestäni mikään uskonto, joka ei ole elämi-
sen arvoinen ja joka ei ole kuolemisen arvoinen, ei olisi edes rukiin-
korren tuhkien veroinen, eikä mies, joka ei ole valmis uhraamaan 
kaikkeaan uskontonsa tähden, olisi paljonkaan veroinen.

Niinpä [sanon] yhdelle ja kaikille: Menkää eteenpäin! Menkää 
eteenpäin ja nähkää Herran pelastus älkääkä seisoko toimetto-
mina.20 (Katso ehdotus 5 alla.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Käy läpi kertomukset sivuilta 245–247. Mitä mielestäsi tarkoit-
taa se, kun sanotaan, että Jumalan valtakunta etenee? Mitkä 
kokemukset ovat auttaneet sinua näkemään, että Jumalan val-
takunta etenee?

 2. Sivun 248 viimeisessä kappaleessa presidentti Snow mainitsee 
neljä profetiaa Vanhasta testamentista. Millä tavoin nämä pro-
fetiat ovat nykyään täyttymässä?

 3. Tutki presidentti Snow’n opetuksia siitä, kuinka kirkko etenee 
vastustuksesta huolimatta (s. 250–251). Kuinka nämä opetuk-
set saattaisivat auttaa meitä, kun meitä vainotaan uskomme 
vuoksi? Kuinka olet toiminut kohdatessasi todistukseesi koh-
distuvaa vastustusta?

 4. Tutki kolmatta ja neljättä kappaletta sivulta 251. Mitä me 
voimme oppia Esterin esimerkistä, kun meitä vaaditaan teke-
mään uhrauksia? Kuinka arvelet sellaisissa tilanteissa olevan 
apua siitä, että me tiedämme olevamme Jumalan kansaa?

 5. Luvun viimeisessä osiossa presidentti Snow neuvoo jäseniä 
rakentamaan Jumalan valtakuntaa siellä minne Herra sitten 
onkin sijoittanut heidät. Millä tavoin vanhempien pyrkimykset 
kotona auttavat rakentamaan Jumalan valtakuntaa kaikkialla 
maan päällä? Kuinka kotiopettajat ja kotikäyntiopettajat voivat 
rakentaa Jumalan valtakuntaa?
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Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 24:14; Et. 12:27; 
Moroni 7:33; OL 12:7–9; 65:1–6; 128:19–23

Opetusvihje: ”Usein kannattaa ryhtyä ajattelemaan tulevaa oppiai-
hetta pian sen jälkeen kun olet opettanut edellisen. Olet todennä-
köisesti parhaiten selvillä oppilaistasi, heidän tarpeistaan ja heitä 
kiinnostavista asioista välittömästi sen jälkeen kun olet ollut heidän 
seurassaan.” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 97.)
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Jopa Kirtlandin temppelissä saatujen suurten ilmestysten jälkeen 
monet pyhät Kirtlandissa lankesivat luopumukseen.
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Rakastakaamme 
Jumalaa enemmän kuin 
rakastamme maailmaa

”Meidän on – – pyrittävä korkeammalle 
tasolle: meidän on rakastettava Jumalaa 
enemmän kuin rakastamme maailmaa.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Pian sen jälkeen kun Lorenzo Snow oli kastettu ja konfirmoitu 
Kirtlandissa Ohiossa, jotkut myöhempien aikojen pyhät, joukossa 
joitakuita kirkon johtohenkilöitä, kääntyivät profeetta Joseph Smi-
thiä vastaan. Lorenzo Snow’n mukaan tämä luopumus johtui keinot-
telusta tai toisin sanoen liike-elämässä otetuista tavattomista riskeistä 
nopean rikastumisen toivossa. Ihmisiä kääntyi pois evankeliumin 
iankaikkisista siunauksista, koska halu saada maailman lyhytaikaista 
hyvää oli sokaissut heidät.

Noin 50 vuotta myöhemmin presidentti Snow, joka palveli tuol-
loin kahdentoista apostolin koorumin presidenttinä, puhui eräälle 
myöhempien aikojen pyhien ryhmälle Loganissa Utahissa. Hän 
kertoi heille vastoinkäymisistä, joita hän oli nähnyt Kirtlandissa, 
ja varoitti heitä siitä, että he kokisivat pian samankaltaisia koet-
telemuksia. ”Pian tapahtuu jotakin sellaista, mikä koettelee teitä, 
ehkäpä enemmän kuin teitä on koskaan aiemmin koeteltu”, hän 
sanoi. ”Meidän ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä nyt muuta kuin 
selvittää, missä meillä on vikoja ja heikkouksia, jos meillä on niitä. 
Jos emme ole olleet aiemmin uskollisia, uudistakaamme liittomme 
Jumalan kanssa ja päättäkäämme paastota ja rukoilla, että saamme 
syntimme anteeksi, jotta Kaikkivaltiaan Henki olisi päällämme 
ja jotta voisimme kenties välttyä niiltä voimakkailta kiusauksilta, 
joita on tulossa. Pilvi on synkkenemässä. Näette, mitä Kirtlandissa 
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tapahtui tämän keinottelun hengen johdosta. Ottakaa siis varoituk-
sesta vaari.” 1

Koska presidentti Snow’n varoitus koskee myöhempien aikojen 
pyhiä myös tänä aikana, suuri osa hänen saarnastaan pyhille Loga-
nissa on sisällytetty tähän lukuun. Hän sanoi: ”Ehkäpä muutama 
sana tilanteestamme siihen aikaan [Kirtlandissa] voisi osoittautua 
meille hyödyksi tulevaisuudessa – antaisi meille joitakin hyödyllisiä 
opetuksia.” 2 (Katso ehdotus 1 sivulla 263.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Kun ihmiset antavat maailmallisuuden levitä 
mieleensä ja sydämeensä, he kääntävät 
selkänsä iankaikkisille periaatteille.

Muistan hyvin selkeästi ne vaikeat ajat, joita koettiin Kirtlandis-
sa – –, missä Jumalan profeetta asui ja missä Jumala itse eli Jeesus, 
Jumalan Poika, ilmestyi ja näyttäytyi kirkkaudessaan. Hän seisoi 
korokkeen kaiteella temppelissä, joka oli rakennettu käskystä. 
Hänen jalkojensa alla oli alusta puhtaasta kullasta, väriltään kuin 
meripihka. Hänen hiuksensa olivat valkoiset kuin puhdas lumi. 
Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko voimassaan. Hänen äänen-
sä oli kuin vesien pauhu. [Ks. OL 110.] Tämä suurenmoinen ilmes-
tys tapahtui temppelissä, joka oli pystytetty Hänen kunniakseen. 
Olin tuohon aikaan Kirtlandissa, missä koimme tapahtumia, joita 
– siltä minusta joskus tuntuu – alamme nyt toistaa. Olosuhteet, jois-
sa myöhempien aikojen pyhät tuolloin elivät, olivat epätavalliset, 
tai ainakin niiden vaikutus ihmisiin oli luonteeltaan epätavallinen. 
– – Tämän kansakunnan ihmisten mieliin oli tuohon aikaan levin-
nyt keinottelun henki. Oli rahalla keinottelua, pankkikeinottelua, 
maaomaisuudella, kaupunkitonteilla ja lukuisilla muilla asioilla kei-
nottelua. Tuo keinottelun henki oli peräisin maailmasta ja tempaisi 
mukaansa pyhien sydämet kuin valtava aalto tai ryöppyävä virta, ja 
monet lankesivat ja luopuivat.3

Jotkut heistä [pyhistä Kirtlandissa] alkoivat keinotella. He unoh-
tivat uskontonsa, he unohtivat ne periaatteet, jotka heille oli ilmoi-
tettu, ja noiden aikojen ilmapiiri otti monet heistä valtaansa ja 
keinottelu vei heidät mukanaan. Ilmeni vaikeuksia – kateutta ja 
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riitoja – ja koska Herra oli heihin tyytymätön, Hän toi tuhoa heidän 
keskuuteensa, ja heidän uudisasutuksensa hajosi.4

Juuri ennen tätä suurta luopumusta Herra oli vuodattanut heille 
suurenmoisia siunauksia. Evankeliumin lahjoja – iankaikkisuuden 
rikkauksia – oli vuodatettu merkittävässä määrin. Heidän luonaan 
oli käynyt enkeleitä. Jumalan Poika, kuten aiemmin sanoin, oli 
puhunut palvelijoidensa kanssa. Temppelin vihkimistilaisuudessa 
ihmisten saamat siunaukset olivat ihmeellisiä. Tuona Jumalan run-
saan suosion aikana minä itse osallistuin eri kokouksiin, joita temp-
pelissä pidettiin. Me pidimme rukouskokouksia ja todistuskokouk-
sia, ja todistukset, joita veljillä ja sisarilla oli tilaisuus lausua, olivat 
suurenmoisia. He profetoivat, he puhuivat kielillä ja he tulkitsivat 
kieliä, kaikkea tätä merkittävässä määrin. Miltei kaikki ihmiset Kirt-
landissa saivat kokea näitä siunauksia. Silloin he olivat koko sydä-
mestään mukana. Heistä tuntui, että he voisivat uhrata kaiken, mitä 
heillä oli. Heistä tuntui, että he asuivat melkeinpä Jumalan luona, 
ja oli luonnollista, että niin ihmeellisiä vaikutuksia kokiessaan he 
tuntisivat sillä tavoin.

Myöhempien aikojen pyhät nauttivat kaikista näistä siunauksista 
ja monista muista, joita minulla ei ole aikaa luetella, juuri ennen sitä 
aikaa, jolloin keinottelun henki alkoi levitä ihmisten sydämiin. Voisi 
kuvitella, ettei mikään kiusaus olisi voinut kukistaa pyhiä heidän 
saatuaan näitä suurenmoisia ilmestyksiä. Mutta niin kävi, ja se hajotti 
heidät aivan kuin neljään tuuleen.

Niin erikoiselta kuin saattaa vaikuttaakin, tämä keinottelun henki 
levisi kahdentoista apostolin koorumiin ja seitsemänkymmenen 
koorumien seitsemän johtajan johtokuntaan. Kirkossa ei todellakaan 
ollut yhtään koorumia, jota tämä keinottelun henki ei olisi tavalla tai 
toisella koskettanut. Tämän hengen voimistumista seurasi erimieli-
syys. Veljet ja sisaret alkoivat solvata toisiaan ja riidellä keskenään, 
koska heidän tavoitteensa olivat ristiriidassa.

Tuleeko näin käymään niiden myöhempien aikojen pyhien 
kanssa, joille puhun nyt? Pelkään sen olevan tulossa, mutta en pysty 
sanomaan, kuinka paljon se tulee vaikuttamaan teihin. Tulette kui-
tenkin kokemaan sen, ja ehkäpä teille on hyvin tarpeellista, että 
niin käy.
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– – Puolet apostolien koorumista Kirtlandin päivinä lankesi näi-
hin pahoihin vaikutuksiin. Tämä keinottelu, tämä rakkaus kultaan 
– maailman jumalaan – sai aikaan tämän murheellisen seurauksen. 
Ja jos sillä oli sellainen vaikutus niihin, joilla oli korkein pappeus 
maan päällä, kuinka se vaikuttaisi meihin, jotka kenties emme ole 
saaneet sitä älyä, sitä tietoa ja sitä kokemusta, jota heillä oli? – –

Te olette hyviä ihmisiä. – – Jumala rakastaa teitä. Hän iloitsee 
vanhurskaudestanne, eikä Hän haluaisi nähdä noiden tapahtumi-
en – –, joita oli Kirtlandissa, toteutuvan täällä. Niin ei tarvitse käydä. 
Meillä on käsissämme voima säästää itsemme noilta asioilta, jotka 
hajottivat pyhät Kirtlandissa ja kukistivat puolet kahdentoista kooru-
mista. Herra ei halua, että näiden tapahtumien nähtäisiin tapahtuvan 
jälleen tänä myöhäisenä aikana.5

Myöhempien aikojen pyhien pitäisi olla riittävän viisaita ja älyk-
käitä ollakseen lankeamatta tämänkaltaisiin ansoihin. Ne eivät kan-
nata. Kenenkään ei kannata kääntää selkäänsä näille loistaville peri-
aatteille ja niille asioille, joita on saatu iankaikkisista maailmoista 
– kääntää selkäänsä näille asioille ja hämmentyä ja omistautua 
maailman viheliäisille asioille. Meidän ei kannata tehdä niin. Tulipa 
eteemme millainen kiusaus hyvänsä tai olipa sellainen edessämme 
nyt, meidän tulee kuunnella menneisyyden historiaa eikä antaa 
itsemme langeta, tai tulemme todella katumaan sitä.6 (Katso ehdo-
tus 2 sivulla 263.)

Me olemme tehneet liiton erottautua maailmallisuudesta 
ja omistautua Jumalan valtakunnalle.

Maailman jumala on kulta ja hopea. Maailma palvoo tätä jumalaa. 
Se on heille kaikkivoipa, vaikka he eivät olisikaan halukkaita tun-
nustamaan sitä. Jumala on sallimuksessaan tarkoittanut, että myö-
hempien aikojen pyhien tulee osoittaa, ovatko he edistyneet niin 
pitkälle Jumalan tiedossa, viisaudessa ja voimassa, ettei maailman 
jumala voi voittaa heitä. Meidän on päästävä siihen pisteeseen. Mei-
dän on saavutettava myös toinen mittapuu, pyrittävä korkeammalle 
tasolle: meidän on rakastettava Jumalaa enemmän kuin rakastamme 
maailmaa, enemmän kuin rakastamme kultaa tai hopeaa, ja rakas-
tettava lähimmäistämme niin kuin itseämme.7



l u K u  2 1

261

Jos me – – emme pidä tekemiämme liittoja eli käytä aikaamme, 
lahjojamme ja kykyjämme Jumalan valtakunnan rakentamiseen 
maan päälle, kuinka me voimme mitenkään odottaa tulevamme 
esiin ensimmäisen ylösnousemuksen aamuna osana suurta lunas-
tustyötä? Jos me käytöksessämme, tavoissamme ja toimissamme 
jäljittelemme – – maailmaa ja siten samastumme maailmaan, luulet-
teko, veljeni, että Jumala suo meille ne siunaukset, jotka haluamme 
periä? Sanon teille ei, Hän ei suo! – – Meidän on kehityttävä taivaan 
vanhurskaudessa, ja meidän on kylvettävä sydämeemme Jumalan 
vanhurskautta. Herra sanoi profeetta Jeremian suulla: ”Minä panen 
lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä 
olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” [ Jer. 31:33.] Sen 
Herra haluaa tehdä, ja sen Hän saa aikaan meissä, jos me nouda-
tamme Hänen tahtoaan.8

Kiitän Jumalaa siitä, että näinä rappeutuneisuuden ja jumalat-
tomuuden aikoina maailmassa on pyhiä ja vanhurskaita miehiä ja 
naisia, jotka voivat käyttää Jumalan heille suomia erinomaisia kykyjä 
Hänen ylistyksekseen ja kirkkaudekseen. Ja voisin lisäksi sanoa, että 
on tuhansia hyveellisiä ja kunniallisia miehiä ja naisia, jotka Herra 
on koonnut kansakuntien keskuudesta ja jotka ovat myös valmiita 
käyttämään aikansa ja kykynsä auttaakseen Jumalan työn toteut-
tamisessa Hänen lastensa hyväksi.9 (Katso ehdotus 3 sivulla 264.)

Me noudatamme Vapahtajan esimerkkiä 
kieltäytyessämme vaihtamasta iankaikkisuuden 

kirkkauksia maailman rikkauksiin.

Voitte odottaa – – kohtaavanne elämän tiellä esteitä, jotka koet-
televat äärimmilleen parhaita päätöksiänne, ja jotkut teistä kenties 
tuntevat houkutusta poiketa totuuden ja kunnian polulta ja Esaun 
tavoin haluavat luopua iankaikkisuuden kirkkauksista muutaman 
ohikiitävän tyydytyksen ja mielihyvän hetken vuoksi [ks. 1. Moos. 
25:29–34]. – – Tarttukaa silloin tilaisuuteen noudattaa Vapahtajamme 
esimerkkiä. Kun Hänelle tarjottiin tämän maailman kunniaa siitä 
hyvästä, että Hän alentuisi typerään tekoon, Hän vastasi kiusaa-
jalleen: ”Poistu luotani, Saatana!” [Luuk. 4:8, englanninkielinen 
kuningas Jaakon raamatunkäännös; ks. myös Luuk. 4:5–8.] 10
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Huomaan elämää ajatellessani, että tämä maailma on lyhyt ver-
rattuna iankaikkisuuteen. Meidän älymme, meissä oleva jumalalli-
suus, on ollut aina olemassa, sitä ei ole koskaan luotu, ja se tulee 
olemaan aina kautta koko iankaikkisuuden [ks. OL 93:29]. Näiden 
tosiasioiden valossa meidän tulee älykkäinä olentoina ymmärtää, 
että muutamassa päivässä tämä elämä päättyy ja sitten tulee elämä, 
joka on iankaikkista, ja siinä määrin kuin olemme pitäneet käskyt, 
me olemme paremmassa asemassa kuin ne, jotka eivät ole ottaneet 
noita kehitysaskelia.11

Evankeliumi sitoo yhteen kaikkien niiden sydämet, jotka ovat 
sen puolella. Se ei tee eroa, ei tunne eroa rikkaan ja köyhän välillä. 
Meidät kaikki liitetään yhteen kuin yhdeksi ihmiseksi suorittamaan 
ne velvollisuudet, jotka meille kuuluvat. – – Saanen nyt esittää 
kysymyksen: Kenellä on mitään, kuka voi oikeasti ja todella sanoa 
mitään tämän maailman tavaroista omakseen? Minä en oleta voivani 
tehdä niin. Olen pelkästään hyvin vähäisen osan taloudenhoitaja, ja 
olen Jumalalle vastuussa sen käytöstä ja seurauksista. Myöhempien 

Kuten se rikas nuorukainen, joka puhui Vapahtajan 
kanssa (ks. matt. 19:16–22), jotkut ihmiset nykyään 

tuntevat kiusausta kääntää selkänsä tarvitseville.
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aikojen pyhät ovat saaneet evankeliumin lain Jumalan ilmoitus-
ten välityksellä, ja se on kirjoitettu niin selkeästi, että kaikki voivat 
ymmärtää. Ja jos ymmärrämme ja käsitämme, mihin sitouduimme 
ottaessamme sen vastaan ja astuessamme sen liittoon kasteessa 
syntiemme anteeksisaamiseksi, meidän on edelleen oltava tietoisia 
siitä, että tuo laki vaatii meitä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa 
ja että meidän täytyy valjastaa aikamme, lahjamme ja kykymme sen 
edistämiseen [ks. Matt. 6:33; 3. Nefi 13:33]. Ellei niin olisi, kuinka 
voisimme odottaa perivämme iankaikkisen elämän sekä elävämme 
ja hallitsevamme Hänen kanssaan tulevaisuudessa, kun tämä maa 
tehdään Jumalan ja Hänen Poikansa asuinsijaksi?

Kuka sanoo, että rikkailla tai niillä, joilla on paljon kykyjä, on 
yhtään enemmän toivoa tai mahdollisuuksia periä nämä siunauk-
set kuin köyhillä tai niillä, joilla on vain yksi kyky? Ymmärrykseni 
mukaan se, joka työskentelee jossakin yrityksessä räätälinä, puusep-
pänä, suutarina tai jossakin toisessa ammatissa ja joka elää evan-
keliumin lain mukaan ja on rehellinen ja uskollinen kirkon tehtä-
vässään, on aivan yhtä kelvollinen saamaan nämä ja kaikki uuden 
ja ikuisen liiton siunaukset kuin kuka toinen tahansa. Uskollisuu-
tensa kautta hän perii valtaistuimia, herruuksia ja valtoja ja hänellä 
tulee olemaan lapsia yhtä lukuisasti kuin tähtiä taivaankannessa tai 
hiekkajyviä meren rannalla. Kenellä, kysyn, on suurempia tulevai-
suudennäkymiä kuin tämä? 12 (Katso ehdotukset 3 ja 4 sivulla 264.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Tarkastele kertomusta sivuilla 257–258. Mikä maailmalli-
suudessa saa ihmiset unohtamaan uskontonsa? Kuinka me 
voimme pitää huolta ajallisista tarpeistamme lankeamatta 
maailmallisuuteen?

 2. Pohdi osiota, joka alkaa sivulta 258. Kuinka rakkautemme 
Jumalaan voi auttaa meitä olemaan lankeamatta maailmalli-
suuteen?
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 3. Presidentti Snow opetti, että me olemme tehneet liiton käyttää 
”aikaamme, lahjojamme ja kykyjämme Jumalan valtakunnan 
rakentamiseen maan päälle” (ks. s. 261). Mieti, mitä sinä voit 
tehdä pitääksesi tämän liiton.

 4. Kertaa luvun viimeinen osio. Millä tavoin seuraavien totuuksien 
noudattaminen voi auttaa meitä pitämään liittomme? ”Tämä 
maailma on lyhyt verrattuna iankaikkisuuteen.” Kukaan ei voi 
”oikeasti ja todella sanoa mitään tämän maailman tavaroista 
omakseen”.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 6:19–24; Joh. 
17:15; 1. Joh. 2:15–17; MK Jaak. 2:13–19; Morm. 8:35–39; OL 38:39; 
63:47–48; 104:13–18

Opetusvihje: Pienryhmäkeskustelut antavat ”suurelle määrälle ihmi-
siä tilaisuuden osallistua oppiaiheeseen. Henkilöt, jotka yleensä 
epäröivät osallistua, saattavat esittää pienryhmissä ajatuksia, joita 
he eivät esittäisi koko ryhmän edessä.” (Opettaminen, kutsumuk-
sista suurin, s. 173–174.)
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Tekemään hyvää muille

”Kehittäkää itsessänne rakkauden henkeä. Olkaa 
valmiit tekemään muille enemmän kuin odottaisitte 

heiltä, jos olosuhteenne olisivat päinvastaiset.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Lorenzo Snow ja hänen perheensä kuuluivat niihin myöhempien 
aikojen pyhiin, jotka lähtivät ensimmäisinä pois Nauvoosta Illinoi-
sista. Ryhmänä muiden perheiden kanssa he suuntasivat länteen 
Iowan osavaltioon helmikuussa 1846. Sääolot tekivät heidän mat-
kastaan vaikean – päivä toisensa jälkeen he taistelivat läpi sateen, 
lumen ja liejun.

Snow’n perheen matkatessa eräs seurueen jäsenistä pyysi heiltä 
eräänä päivänä apua. Lorenzo Snow kirjoitti päiväkirjaansa, että 
mies ”pyysi, että antaisin hänen nostaa arkkunsa vankkureihini, 
koska hän sanoi, ettei saisi sitä muuten kuljetettua missään muualla”. 
Vankkurit olivat ”aivan täynnä ja tavaraa näytti olevan niin paljon 
kuin saisimme mitenkään mahtumaan”, Lorenzo muisteli, mutta ”silti 
kehotin häntä nostamaan arkun vankkureihin ja kulkemaan sitten 
yhtä matkaa kanssamme”.

Seuraavana iltana perhe koki Lorenzon sanojen mukaan ”hyvin 
epämiellyttävän asian”: toinen vankkureiden akseleista katkesi. Hän 
kertoi: ”Silloin satoi kaatamalla ja [oli] hyvin kylmä. Pystytimme 
heti telttamme [ja] teimme hyvän hikkoripuunuotion. – – Vesi ja 
lieju oli hyvin syvää, emmekä päässeet kahlaamatta vankkureihin. 
– – Olimme noin viidentoista mailin [24 km] päässä leiristä ja noin 
yhdeksän tai kymmenen mailin [14–16 km] päässä lähimmästä 
talosta, ja koska kukaan meistä ei ollut teknisesti taitava, vankku-
reiden korjaaminen ei näyttänyt kovinkaan lupaavalta.”
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matkatessaan halki iowan osavaltion Snow’n perhe sai apua 
mieheltä, jota he olivat auttaneet edellisenä päivänä.
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Odottamatta he saivat apua mieheltä, jota he olivat auttaneet 
edellisenä päivänä. ”Olin murehtimassa epäonneani”, Lorenzo sanoi, 
”kun hän tuli luokseni ja ilmoitti minulle, että hän oli ammatiltaan 
vankkurinrakentaja ja voisi hyvin helposti korjata vankkurini. – – 
Heti kun sää salli, veli Wilson (se oli aiemmin mainitun henkilön 
nimi) ryhtyi työhön ja valmisti akselin, joka oli paljon parempi kuin 
se, joka vankkureistamme oli katkennut. Kun vankkurimme oli kor-
jattu, lähdimme tuosta paikasta, missä olimme viipyneet monta päi-
vää sateen ja liejun vuoksi.”

Lorenzo Snow’lle tämä kokemus antoi kallisarvoisen opetuksen 
palvelemisesta ja toveruudesta. Hän kirjoitti päiväkirjaansa: ”Yhden 
palveluksen suominen johtaa usein toisen saamiseen.” 1 (Katso 
ehdotus 1 sivulla 272.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Me olemme saman taivaallisen Isän lapsia, ja meidät 
on lähetetty maailmaan tekemään hyvää toisillemme.

Meillä on sama Isä selestisissä maailmoissa. – – Jos tuntisimme 
toisemme siten kuin meidän pitäisi, – – välillämme olisi enemmän 
myötätuntoa kuin tällä hetkellä, ja jokaisella olisi halu pohtia mie-
lessään, kuinka hän voisi tehdä veljilleen hyvää, kuinka hän voisi 
lievittää heidän surujaan ja kohottaa heitä totuudessa, kuinka [hän 
voisi] poistaa pimeyden heidän mielestään. Jos me ymmärrämme 
toisiamme ja sitä todellista suhdetta, joka meillä on toisiimme, mei-
dän pitäisi tuntea eri tavoin kuin nyt, mutta tämä tieto voi tulla vain 
kun me saamme elämän Hengen ja kun me olemme halukkaita 
kohottamaan toisiamme vanhurskaudessa.2

Meidät on lähetetty maailmaan tekemään hyvää muille, ja tehdes-
sämme hyvää muille me teemme hyvää itsellemme. Meidän tulee 
pitää tämä mielessämme aina – aviomiehen suhteessaan vaimoonsa, 
vaimon suhteessaan mieheensä, lasten suhteissaan vanhempiinsa 
ja vanhempien suhteissaan lapsiinsa. Meillä on aina tilaisuus tehdä 
hyvää toisillemme.3

Rukoilen Jumalaa Jeesuksen nimessä, että te ja minä yrittäi-
simme joka päivä olla vähän uskollisempia, että me yrittäisimme 
olla vähän parempia tänään kuin eilen, että me yrittäisimme tuntea 
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vähän enemmän rakkautta ja kiintymystä lähimmäisiämme kohtaan, 
koska kuten meille sanotaan, siitä riippuu laki ja profeetat, että 
me rakastamme Herraa, Jumalaamme, kaikesta väkevyydestämme, 
kaikesta mielestämme ja kaikesta voimastamme ja lähimmäistämme 
niin kuin itseämme. [Ks. Matt. 22:37–40.] Tehkäämme muille siten 
kuin haluaisimme, että meille tehtäisiin. Se on lain ja profeettojen 
mukaista. [Ks. Matt. 7:12.] Nämä periaatteet meidän pitäisi ja täytyy 
oppia. – – Meidän tulee olla ystäviä kaikkialla ja kaikille. Sellaista 
myöhempien aikojen pyhää, joka vihaa maailmaa, ei ole, vaan me 
olemme ystäviä maailman ihmisten kanssa. Siihen olemme velvoi-
tettuja. Meidän on opittava ulottamaan rakkautemme ja työmme 
koko ihmiskuntaa hyödyttäväksi. Se on myöhempien aikojen pyhien 
tehtävä – ei rajoittaa sitä vain itseemme vaan ulottaa se kaikkialle, 
sillä sitä on välttämättä osoitettava koko ihmiskunnalle.4

Olkaa rehellisiä, oikeudenmukaisia ja armollisia osoittaen jalou-
den ja jumalisuuden henkeä kaikissa aikeissanne ja ratkaisuissanne, 
kaikissa teoissanne ja toimissanne. Kehittäkää itsessänne rakkauden 
henkeä. Olkaa valmiit tekemään muille enemmän kuin odottaisitte 
heiltä, jos olosuhteenne olisivat päinvastaiset. Pyrkikää suuruu-
teen, ei maailmallisesti ajattelevien arvion mukaan vaan Jumalan 
silmissä, ja suuruuteen tässä mielessä: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, 
koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi.” Teidän täytyy rakastaa ihmiskuntaa, koska he ovat 
veljiänne, Jumalan lapsia. Rukoilkaa uutterasti tätä ihmisystävälli-
syyden henkeä, tätä ajatuksen ja tunteen laajenemista sekä voimaa 
ja kykyä tehdä vilpittömästi työtä Messiaan valtakunnan hyväksi.5 
(Katso ehdotus 2 sivulla 272.)

Oma onnemme lisääntyy, kun me autamme 
muita olemaan onnellisia.

Sisimmässämme pitäisi olla vahva halu tehdä hyvää muille. 
Älkäämme välittäkö niin paljon itsestämme. Me saamme kyllä 
hyvää, jos pidämme mielemme tietyssä määrin keskittyneenä mui-
hin ja yritämme tehdä muut onnellisemmiksi ja tuoda heitä vähän 
lähemmäksi Herraa. – – Kun huomaatte olevanne allapäin, katselkaa 
ympärillenne ja etsikää joku, joka on pahemmassa pulassa kuin 
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te itse. Menkää hänen luokseen ja ottakaa selvää ongelmasta ja 
yrittäkää sitten poistaa se viisaudella, jota Herra teille antaa. Ja huo-
maatte heti, että alakulonne on poissa, teillä on kevyt olo, Herran 
Henki on kanssanne ja kaikki näyttää valoisalta.6 (Katso ehdotus 3 
sivulla 272.)

Kun me huolehdimme ensin muiden tarpeista, 
me itse edistymme nopeammin.

Yksi parhaista asioista, mitä nuori mies tai nuori nainen voi pitää 
mielessään pyrkiessään olemaan suurenmoinen, on auttaa muitakin 
olemaan suurenmoisia ja käyttää mielellään hieman aikaa muiden 
edistymiseksi. Paras tapa edistyä itse on ahkeroida tehden hyvää 
muille. Pitäkää tämä jatkuvasti mielessänne.7

Opiskeleepa ihminen mitä tahansa, hänen on tehtävä jatkuvasti 
työtä, ja kun hän on suorittanut yhden kurssin, hänen täytyy suo-
rittaa seuraava ja jatkaa työntekoa, jotta hän oppii hallitsemaan ne, 
eikä hän koskaan hallitse niitä läheskään niin hyvin kuin välittä-
mällä tietojaan muille samalla kun hankkii niitä itse. Ryhtyköön 
hän työhön ja kootkoon ystävänsä ja pyrkiköön antamaan heille 
saman tiedon, jonka hän on saanut, ja silloin hän alkaa huomata 
valaistuvansa niissä asioissa, joita hän ei olisi koskaan tiennyt, ellei 
hän olisi pyrkinyt opettamaan ja jakamaan muille sitä tietoa, joka 
hänellä on. Jokainen, joka on ollut opettajana koulussa, ymmärtää 
minua hyvin tässä asiassa. – –

Muistakaa, että on muita, jotka ovat pimeydessä ja jotka eivät ole 
edistyneet niin pitkälle tiedossa, viisaudessa ja älyssä, ja jakakaa 
tuota tietoa, älyä ja voimaa ystävillenne ja veljillenne siinä määrin 
kuin olette edistyneet pidemmälle kuin he. Niin tehdessänne te 
huomaatte pian, että teidän mielenne avartuu ja että valo ja tieto, 
jota olette hankkineet, lisääntyy ja moninkertaistuu nopeammin. – –

Jos haluatte saada osaksenne ystävienne ystävyyden ja kiintymyk-
sen, ryhtykää työhön ja lohduttakaa heitä sillä valolla, jonka olette 
saaneet, muistaen, että nuo siunaukset ovat tulleet Jumalalta ja että 
niin tehdessänne te teette vain sitä, mitä jokaisen pitäisi tehdä. – –
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Sen, joka haluaa saada itselleen korkeimmat ja suurimmat siu-
naukset, saada Kaikkivaltiaan hyväksynnän ja kehittyä jatkuvasti 
siinä, mikä liittyy vanhurskauteen, täytyy tehdä kaikkea tätä parhaan 
kykynsä mukaan. Ryhtyköön hän työhön ja olkoon valmis tekemään 
uhrauksia ystäviensä hyväksi. Jos hän haluaa rakentua itse, paras 
periaate, minkä mukaan hän voi toimia, on rakentaa ystäviään. – –

Avartukoon mielenne ymmärtämään ystäviänne, jotka ovat lähel-
länne, ja välittämään heidän tilanteestaan, ja kun teillä on mahdol-
lisuus olla ystävillenne hyödyksi, tehkää niin, ja niin tehdessänne 
huomaatte, että ne asiat, joita tarvitsette, tulevat käsiinne nopeam-
min kuin jos työskentelisitte vain omaksi eduksenne ajattelematta 
ystävienne tilannetta. Tiedän, että tämä on hyvä ja tärkeä periaate.8 
(Katso ehdotus 4 sivulla 272.)

”avartukoon mielenne ymmärtämään ystäviänne, jotka ovat 
lähellänne, ja välittämään heidän tilanteestaan.”
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Kun me teemme uhrauksia muiden hyväksi, 
saamme taivaan sisimpäämme.

Meidän on yksinkertaisesti opittava ajattelemaan – –, että on mui-
takin ihmisiä kuin me. Meidän on katsottava muiden sydämeen ja 
tunteisiin ja tultava jumalisemmiksi kuin nyt olemme.

– – Meidän on tehtävä uhrauksia niiden hyväksi, joiden kanssa 
olemme tekemisissä. Me näemme tämän Vapahtajassa ja veli Jose-
phissa, ja me näemme sen presidentissämme [Brigham Youngissa]. 
Jeesus, veli Joseph ja veli Brigham ovat aina olleet valmiita uhraa-
maan kaiken, mitä heillä on, kansan hyväksi. Se antaa veli Brigha-
mille vallan Jumalan edessä ja ihmisten edessä. Juuri tuo itsensä 
uhraamisen tunne ilmenee hänessä koko ajan. Samoin on mui-
den kohdalla. Juuri siinä määrin kuin he ovat valmiita tekemään 
uhrauksia muiden hyväksi, he saavat Jumalan sisimpäänsä ja ian-
kaikkisten maailmojen siunaukset ovat heidän yllään. He ovat niitä, 
jotka varmistavat itselleen paitsi tämän maailman oikeudet myös 
iankaikkisuuden siunaukset. Juuri siinä määrin kuin te – – teette 
uhrauksia toistenne hyväksi, juuri siinä määrin te edistytte siinä, 
mikä on Jumalan. Jos haluatte saada taivaan sisimpäänne ja päästä 
taivaaseen, niin teidän on syytä noudattaa samaa reittiä, jota enkelit 
taivaassa noudattavat. Jos haluatte tietää, kuinka voitte kehittyä, niin 
kerron teille, että se tapahtuu saamalla jumalisuutta sisimpäänne.

– – Ihmisillä voi olla taivas ympärillään kaikkialla. Meidän on teh-
tävä lujasti töitä sen eteen. Meidän on ryhdyttävä työhön ja perustet-
tava taivas tänne maan päälle huolimatta pahuudesta, jota on ympä-
rillämme, pahoista hengistä, joita on ympärillämme. Ja huolimatta 
vallitsevasta jumalattomuudesta meidän on silti ryhdyttävä työhön 
ja perustettava taivas tänne maan päälle.

Ihminen voi päästä osalliseksi taivaasta vasta kun hän oppii saa-
vuttamaan sen ja toimimaan sen periaatteiden mukaan. Ajatelkaa 
vaikka joitakuita henkilöitä ja olosuhteita, joissa he olivat 20 vuotta 
sitten, – – kun he nauttivat tuolloin jossain määrin ilosta, rauhasta 
ja onnesta, vaikka olosuhteet olivat epämukavat. He ovat kenties 
nyt varmistaneet itselleen mukavat olot ja ne ajalliset keinot, joilla 
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he voivat tyydyttää ajalliset halunsa ja tarpeensa, mutta jos he eivät 
ole onnistuneet säilyttämään ystäviä, veljiensä hyviä tunteita heitä 
kohtaan, he ovat onnettomia, vielä onnettomampia kuin 20 vuotta 
sitten.

– – Herra siunatkoon teitä, veljeni ja sisareni, että ajattelisitte 
näitä asioita ja että me rakastaisimme toisiamme ja eläisimme niin, 
että kehittyisimme niin pitkälle kuin Herra antaa meille viisautta ja 
kykyä ja että säilyttäisimme toistemme luottamuksen.9 (Katso ehdo-
tus 5 alla.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Käy läpi sivuilla 265 ja 267 oleva kertomus. Milloin olet näh-
nyt, että yhden palveluksen suominen johtaa usein toisen 
saamiseen?

 2. Presidentti Snow muistutti meitä siitä, että me kaikki olemme 
Jumalan lapsia (s. 267–268). Kuinka tämän tiedon pitäisi vai-
kuttaa siihen, miten toimimme toisiamme kohtaan? Mitä tilai-
suuksia Apuyhdistys tarjoaa naisille tehdä hyvää muille? Mitä 
tilaisuuksia pappeuskoorumi tarjoaa miehille tehdä hyvää 
muille?

 3. Pohdi sivun 268 alareunasta alkavaa kappaletta. Miksi oma 
onnemme lisääntyy, kun me autamme muita olemaan onnelli-
sia? Kuinka vanhemmat voivat auttaa lapsiaan oppimaan tämän 
totuuden?

 4. Mistähän syystä me edistymme viisaudessa, kun jaamme tie-
tämystämme muiden kanssa? (Katso joitakin esimerkkejä 
sivuilta 269–270.) Mitkä kokemuksesi ovat osoittaneet sinulle 
tämän periaatteen olevan totta?

 5. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 271. Mistähän syystä yksinker-
taisilla palveluksilla on voima tuoda meitä lähemmäs taivasta? 
Kun pohdit tämän luvun opetuksia, mieti, millä keinoin voit 
tehdä kodistasi enemmän taivasta muistuttavan paikan.
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Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Matt. 25:31–45; Luuk. 
6:36–38; Moosia 2:17; 4:14–27; OL 81:5; 82:3

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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 6. Julkaisussa Conference Report, huhti-
kuu 1899, s. 2–3.
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 8. Deseret News, 11. maaliskuuta 1857, 
s. 3; alkuperäislähteessä sivu 3 on mer-
kitty virheellisesti sivuksi 419.

 9. Deseret News, 11. maaliskuuta 1857, 
s. 4.
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Profeetta Joseph Smith oli ”Jumalan mies, täynnä kutsumuksensa henkeä”.



275

L U K U  2 3

Profeetta Joseph Smith

”Tiedän, että Joseph Smith oli rehellinen mies, 
totuudellinen, kunniallinen ja uskollinen mies, 

joka oli valmis uhraamaan kaikkensa, jopa 
henkensäkin, osoituksena taivaille ja maailmalle, 
että hän oli todistanut totuudesta ihmissuvulle.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

”Enää on elossa kenties hyvin vähän sellaisia ihmisiä, jotka tun-
sivat profeetta Joseph Smithin niin hyvin kuin minä”, presidentti 
Lorenzo Snow sanoi vuonna 1900. ”Olin hänen seurassaan usein. 
Kävin hänen ja hänen perheensä luona, istuin hänen pöydässään, 
olin tekemisissä hänen kanssaan eri tilanteissa ja sain häneltä neu-
voja kahdenkeskisissä keskusteluissa.” 1

Näiden yksityisten vuorovaikutustilanteiden lisäksi Lorenzo Snow 
näki Joseph Smithin esiintyvän julkisuudessa – palvelutyössään 
pyhien ystävänä sekä palautuksen profeettana. Hän kertoi eräästä 
kokouksesta, johon Joseph Smith osallistui keskeneräisessä Nau-
voon temppelissä. Profeetta käveli korokkeelle erään toiseen uskon-
tokuntaan kuuluvan papin kanssa. Pappi ”oli äärimmäisen vakava. 
Kun sanottiin jotakin, mikä herätti hilpeyttä tai naurua ihmisten kes-
kuudessa, [pappi] pysyi aivan hiljaa, eikä hänen kasvoillaan näkynyt 
minkäänlaista muutosta.” Sen sijaan Joseph Smith ”tunsi voivansa 
erittäin hyvin sinä aamuna” ja sanoi ennen kokouksen alkua jota-
kin, joka ”sai aikaan naurua ihmisten keskuudessa”. ”Kokouksen 
alettua”, Lorenzo kertoi, ”presidentti Smith nousi, enkä ole koskaan 
kuullut hänen puhuvan voimallisemmin kuin siinä tilaisuudessa. 
Ihmiset olivat ilahtuneita, hän oli täynnä Jumalan Henkeä, ja hän 
puhui erittäin voimallisesti ja vaikuttavasti.” 2
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Vaikka kokemukset, joita presidentti Snow’lla oli ollut Joseph 
Smithin kanssa, olivat tehneet häneen vaikutuksen, hänen todistuk-
sensa profeetan palvelutyöstä ei perustunut noihin kokemuksiin. 
Hän julisti toistuvasti, että hän oli saanut todistuksensa Pyhältä Hen-
geltä. Hän sanoi: ”Sitä, että [ Joseph Smith] oli totuudellinen ja kun-
niallinen mies, ei minulla eikä kenelläkään muulla hänet tunteneella 
ole mitään syytä hetkeäkään epäillä. Mutta en olekaan koskaan läh-
tenyt saarnaamaan tämän evankeliumin periaatteita pelkästään sen 
tiedon perusteella, jonka olen saanut häneltä tai joltakulta toiselta. 
Sen sijaan olen uskonut hänen sanoihinsa Jumalan innoittaman mie-
hen lausumina totuuden sanoina. – – Jumalan Henki, Pyhä Henki, 
jonka kaikki ihmiset voivat saada ja josta he voivat nauttia, – – on 
vahvistanut totuuden siitä, mitä hän on minulle sanonut, ja siitä on 
tullut minulle sellaista tietoa, jota kukaan ihminen ei voi antaa eikä 
ottaa pois.” 3 (Katso ehdotus 1 sivulla 282.)

Lorenzo Snow’n opetuksia

Joseph Smith oli puhdas, vilpitön, rehellinen 
nuorukainen saadessaan jumalallisen kutsumuksensa.

Joseph Smith, jonka Jumala valitsi aloittamaan tämän työn, oli 
köyhä ja kouluja käymätön eikä kuulunut mihinkään suosittuun 
kristilliseen uskontokuntaan. Hän oli pelkkä poikanen, rehellinen 
ja täysin nuhteeton, eikä hän tuntenut sitä juonittelua, oveluutta ja 
viisastelua, jota poliitikot ja uskonnolliset hurskastelijat käyttivät 
saavuttaakseen tavoitteensa. Mooseksen tavoin hän tunsi itsensä 
kykenemättömäksi ja epäpäteväksi tehtävään, astumaan esiin 
uskon uudistajana, asemaan, joka on mitä epäsuosituin – taiste-
lemaan sellaisia katsomuksia ja uskontunnustuksia vastaan, jotka 
olivat olleet olemassa iät ja ajat, saaneet ihmisten hyväksynnän ja 
joidenkuiden mitä perinpohjaisimman teologisen kuuliaisuuden 
– mutta Jumala oli kutsunut hänet vapauttamaan kaikkien kansa-
kuntien köyhät ja sydämeltään rehelliset heidän hengellisestä ja 
ajallisesta orjuudestaan. Ja Jumala lupasi hänelle, että jokainen, joka 
ottaisi vastaan hänen sanomansa ja noudattaisi sitä – ottaisi kas-
teen syntien anteeksisaamiseksi rehellisin tarkoituksin – voisi saada 
jumalallisia ilmestyksiä, saisi Pyhän Hengen ja samat evankeliumin 
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siunaukset, jotka oli luvattu ja saatu evankeliumin myötä, kun 
muinaiset apostolit olivat sitä saarnanneet. Ja tämä sanoma, tämä 
lupaus oli oleva voimassa missä tahansa ja kenelle tahansa, jolle 
vanhimmat, Jumalan valtuutetut sanansaattajat, sen toisivat. Niin 
sanoi Joseph Smith, kouluja käymätön, kansanomainen, vilpitön, 
tavallinen, rehellinen poika.4

Kun näin profeetta Joseph Smithin ensimmäisen kerran, olin noin 
18-vuotias. Se oli varmaankin vuonna 1832, tuon vuoden syksyllä. 
Huhuttiin, että profeetta aikoi pitää kokouksen Hiramissa, Porta-
gen piirikunnassa Ohiossa, noin kahden mailin [3 km] päässä isäni 
kodista. Kuultuani hänestä niin paljon olin melkoisen utelias ja ajat-
telin, että käyttäisin hyväkseni tätä tilaisuutta nähdäkseni hänet ja 
kuullakseni häntä. Ja niinpä lähdin muutamien isäni perheen jäsen-
ten seurassa Hiramiin. Kun pääsimme sinne, ihmisiä oli jo kokoon-
tunut pieneen katokseen. Paikalla oli noin sataviisikymmentä tai 
kaksisataa henkilöä. Kokous oli jo alkanut, ja Joseph Smith seisoi 
[ John] Johnsonin talon ovella katsoen katokseen ja puhuen ihmi-
sille. Tarkastelin perinpohjaisesti hänen ulkonäköään, pukeutumis-
taan ja käytöstään samalla kun kuuntelin hänen puhettaan. Hänen 
sanansa keskittyivät pääasiassa hänen omiin kokemuksiinsa, eten-
kin enkelin käyntiin, antaen lujan ja voimallisen todistuksen näistä 
ihmeellisistä ilmestymisistä. Alkuun hän näytti vähän epäröivältä 
ja puhui melko hiljaisella äänellä, mutta puheen edetessä hänestä 
tuli hyvin voimakas ja vaikuttava, ja se näytti herättävän koko kuu-
lijakunnassa tunteen, että hän oli rehellinen ja vilpitön. Minuun se 
ainakin vaikutti tällä tavoin ja jätti mieleeni vaikutelmia, jotka ovat 
pysyneet tähän päivään saakka.5

Kun katselin häntä [tuolla ensimmäisellä kerralla] ja kuuntelin, 
ajattelin itsekseni, että mies, jolla oli niin suurenmoinen todistus ja 
sellainen katsanto kuin hänellä, voisi tuskin olla väärä profeetta.6 
(Katso ehdotus 2 sivulla 282.)

Koko elämänsä ajan profeetta Joseph säilytti 
rehellisyytensä ja luonteensa korkean moraalin.

Minä tiedän, että profeetta Joseph Smith, jonka kanssa olin vuosia 
yhtä läheisesti tekemisissä kuin veljeni kanssa, oli nuhteeton mies, 
joka omistautui ihmiskunnalle ja Jumalan vaatimuksille kaikkina 
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niinä päivinä, jotka hänen sallittiin elää. Koskaan ei ole ollut miestä, 
joka olisi ollut nuhteettomampi tai omistautuneempi toimimaan 
ihmiskunnan hyväksi kuin profeetta Joseph Smith.7

Tiedän, että Joseph Smith oli rehellinen mies, totuudellinen, kun-
niallinen ja uskollinen mies, joka oli valmis uhraamaan kaikkensa, 
jopa henkensäkin, osoituksena taivaille ja maailmalle, että hän oli 
todistanut totuudesta ihmissuvulle.8

Tiesin hänen olevan Jumalan mies, täynnä kutsumuksensa hen-
keä – mies, jonka nuhteettomuutta ei voi kiistää ja joka oli rehel-
linen kaikissa toimissaan. Kukaan, joka tunsi hänet yhtä hyvin 
kuin minä, ei kyennyt löytämään hänestä mitään vikaa, mitä tuli 
hänen moraaliseen luonteeseensa. – – Todistan veli Joseph Smithin 
hyvästä luonteesta, hänen rehellisyydestään, hänen lojaalisuudes-
taan, hänen uskollisuudestaan, hänen avokätisyydestään ja hyvän-
tahtoisuudestaan ihmisenä ja Jumalan palvelijana.9 (Katso ehdotus 
2 sivulla 282.)

Koska Joseph Smithissä ei ollut minkäänlaista 
tekopyhyyttä, hän saattoi osallistua viattomiin 

huvituksiin yhtä lailla kuin opettaa Jumalan voimalla.

Osallistuin – – kokouksiin temppelissä säännöllisesti ja kuulin 
profeetan puhuvan mitä suurimmista aiheista. Toisinaan hän oli 
täynnä Pyhää Henkeä puhuen kuin arkkienkelin äänellä ja täynnä 
Jumalan voimaa, niin että hänen koko olemuksensa loisti ja kas-
vonsa olivat kirkastuneet. – –

Toisinaan hän puhui kepeästi, ja toisinaan hän taas selitti valta-
kunnan salaisuuksia. Muutos oli niin huomattava, että tuntui kuin 
hänet olisi kohotettu taivaaseen hänen puhuessaan ihmisille, jotka 
olivat maan päällä, ja sitten hän palasi jälleen tutumpiin aiheisiin. – –

Joseph Smith oli aina luonteva ja äärimmäisen rauhallinen. Ihmi-
set tai asiat hänen ympärillään eivät koskaan hämmentäneet tai 
ärsyttäneet häntä. Hänen luonaan kävi paljon pappeja, jotka halu-
sivat yllättää hänet, kun hän ei ollut varuillaan, tekemästä jota-
kin, josta he löytäisivät moitteen sijaa, mutta hän käyttäytyi aina 
samalla tavoin, olipa hän muiden seurassa tai ei. Hän ei koskaan 
syyllistynyt tekopyhyyteen. Hän osallistui kaikkiin tervehenkisiin 
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liikuntalajeihin eikä pitänyt sopimattomana pelata palloa, juosta 
kilpaa tai osallistua mihin tahansa muuhun ulkoliikuntalajiin. Eräs 
pappi ollessaan profeetan kotona sattui katsomaan ulos ikkunasta 
ja näki, että profeetta paini puutarhassa jonkun ystävänsä kanssa. 
Tämä sekä muut viattomien huvitusten hetket saivat papin vakuut-
tumaan profeetan rehellisyydestä ja siitä, ettei profeetassa ollut 
minkäänlaista tekopyhyyttä. – –

Eräässä toisessa tilanteessa Joseph Smith oli pelaamassa palloa 
muutamien nuorukaisten kanssa Nauvoossa. Kun hänen veljensä 
Hyrum näki sen, hän ajatteli voivansa oikaista profeettaa ja nuhte-
likin tätä sanoen, ettei sellainen käytös ollut sopivaa Herran pro-
feetalle. Profeetta vastasi lempeällä äänellä: ”Veli Hyrum, se, että 
osallistun poikien kanssa tällaiseen harmittomaan urheiluun, ei 

Joseph Smith nautti viattomista huvituksista 
perheenjäsenten ja ystävien kanssa.
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vahingoita minua millään tavalla, mutta toisaalta se tekee heidät 
iloisiksi ja tuo heidän sydäntään lähemmäksi omaani.” 10 (Katso 
ehdotus 3 sivulla 282.)

Pyhän Hengen vahvistamana Joseph Smith sai 
lisää hengellistä voimaa ja vaikutusvaltaa.

Joseph Smith, suuri profeetta, ei ollut kouluja käynyt mies, kun 
Jumala valitsi hänet ja teki hänelle tiettäväksi hänen palveluteh-
tävänsä. Herra suo hengellisiä lahjoja ja tietoa oppimattomille, ja 
Pyhän Hengen voima tekee heille tiettäväksi valtakunnan suu-
ruuden, ja vähitellen heistä tulee suuria tiedossa siitä, mikä on 
Jumalan.11

Iän myötä Joseph Smithistä tuli voiman ja kanssaihmisiinsä vai-
kuttamisen mestari. Huomasin tämän seikan hyvin elävästi palat-
tuani lähetystyöstä Euroopasta. Panin merkille ja huomautinkin 
hänelle, että hän oli muuttunut hyvin paljon siitä, kun näin hänet 
edellisen kerran. Hänestä oli tullut vahvempi ja vaikuttavampi. Hän 
myönsi sen ja sanoi, että Herra oli antanut hänelle aiempaa enem-
män Henkeään.

Yhtenä päivänä hän kutsui koolle kahdentoista apostolin koo-
rumin veljet ja muita kirkon huomattavia vanhimpia nimittääkseen 
heidät moniin vastuullisiin tehtäviin ja lähetystyöhön. Jokainen istui 
ja odotti hyvin innokkaana kuullakseen profeetan sanan tulevista 
velvollisuuksistaan. Heistä tuntui, että he olivat itseään korkeam-
man olennon seurassa. Kun profeetta oli ollut Kirtlandissa, hänellä 
ei ollut näyttänyt olevan sellaista voimaa ja valtaa, – – mutta myö-
hempinä vuosina hänestä oli tullut niin vahva Herran voimassa, 
että ihmiset tunsivat sen. Tässä tilanteessa oli juuri niin. Vanhimmat 
ymmärsivät hänen ylivertaisen voimansa. ”Veli Brigham”, hän sanoi, 
”haluan, että lähdet itään ja hoidat kirkon asioita itäisissä osaval-
tioissa, ja veli Kimball voi lähteä mukaasi.” Toisen puoleen kääntyen 
hän sanoi: ”Käännä sinä huomiosi lehtemme julkaisemiseen”, ja 
siten hän nimitti kunkin tämän erityistehtävään. Kaikki ottivat hänen 
sanansa vastaan Herran tahtona. – –

Profeetalla oli voima vaikuttaa merkittävällä tavalla kaikkiin, 
jotka häntä lähestyivät. Hänessä oli jotakin, mikä kosketti heidän 
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sydäntään. Näin oli etenkin veljien kohdalla, kun he saivat häneltä 
tehtävänsä lähteä saarnaamaan evankeliumia. Hänestä virtaava 
innoitus valtasi heidän sielunsa, ja hänen sanansa tunkeutuivat hei-
dän olemuksensa syvyyksiin. He rakastivat häntä, ja he uskoivat 
häneen ja olivat valmiit tekemään mitä tahansa hän määräsi Jumalan 
työn edistämiseksi. Hän täytti heidät läsnäolonsa voimalla ja innosti 
heitä todistuksella profeetallisesta palvelutyöstään. Maailmassa on 
monia, joissa on poikkeuksellinen ystävyyden ja lämmön henki, 
jonka jokainen tuntee heidät kohdatessaan. Olen tavannut monia 
sellaisia ihmisiä, mutta en ole vielä koskaan tavannut toista ihmistä, 
jonka seurassa olisin tuntenut sitä omaleimaista ja voimallista vai-
kutusta, jota tunsin ollessani profeetta Joseph Smithin seurassa. Se 
johtui siitä suuresta määrästä Jumalan Henkeä, joka hänessä oli. Jo 
hänen kätensä puristaminenkin sai ihmisen täyttymään tällä vaiku-
tuksella, ja kuka tahansa herkkävaistoinen tiesi kättelevänsä poik-
keuksellista henkilöä.12 (Katso ehdotus 4 sivulla 282].)

Jokainen meistä voi saada todistuksen 
siitä, että Joseph Smith oli profeetta ja että 
evankeliumi palautettiin hänen kauttaan.

Sydämeni vilpittömyydessä ja rehellisenä pyrkimyksenäni tietää 
totuus minä otin vastaan [ Joseph Smithin] sanoman – noudatin tätä 
kyseistä oppia ja sain mitä konkreettisimmalla ja tyydyttävimmällä 
tavalla jumalallisen ilmoituksen, luvatun siunauksen: tiedon tästä 
työstä. Olenko minä ainoa todistaja? Mikä on niiden tuhansien koke-
mus, joille nyt puhun? Oletteko te myös todistajia? 13

Millainen todistuksenne on luonteeltaan? Se on tällainen: että 
tämä on aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi, että enkeli, jonka 
Johannes Ilmoituksensaaja näki lentävän taivaan halki ja tuovan 
ikuisen evankeliumin julistettavaksi niille, jotka asuvat maan päällä, 
ja jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle – että tuo 
enkeli ilmestyi ja palautti evankeliumin maan päälle ja että Joseph 
Smith oli väline, jonka kautta palautus toteutettiin [ks. Ilm. 14:6].14

Joseph Smith vahvisti, että Pietari, Jaakob ja Johannes kävivät 
hänen luonaan ja antoivat hänelle valtuuden suorittaa evankeliumin 
pyhiä toimituksia, joiden myötä jokaiselle sydämeltään rehelliselle 
miehelle ja naiselle on luvattu Pyhä Henki ja täydellinen tieto opista.15
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Joseph Smith sai valtuuden avata väylän ja esittää suunnitelman, 
jolla ihminen voisi saada tietoa näistä asioista, niin ettei meitä jätet-
täisi profeettojen todistuksen tai muinaisten apostolien todistuksen 
tai nykyisten apostolien todistuksen tai Mormonin kirjan tai min-
kään sellaisen varaan, mitä on tehty tai sanottu menneisyydessä, 
vaan että me tietäisimme itse. Se on henkilökohtaista tietoa.16

Minä tiedän, että Joseph Smith oli elävän Jumalan tosi profeetta. 
Minä todistan, että Joseph näki Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuk-
sen Kristuksen ja puhui Heidän kanssaan. Herra on antanut minulle 
tämän elävän todistuksen, ja se on palanut sielussani siitä asti kun 
sen sain. Lausun sen nyt koko maailmalle. Sen lisäksi että todistan 
koko ihmiskunnalle, että Joseph Smith oli Jumalan lähettämä ja että 
työ, joka sai alkunsa hänen kauttaan, on Jumalan työtä, niin varoitan 
myös kaikkia kansakuntia maan päällä profeetan esittämistä ennus-
tuksista ja todistan mitä vakavimmalla tavalla, että tiedän niiden 
olevan totta.17 (Katso ehdotukset 5 ja 6 sivulla 283.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

 1. Kuvittele mielessäsi tapahtuma, joka on kuvattu sivulla 275. 
Mitä tämä kuvaus kertoo Joseph Smithistä?

 2. Käy läpi presidentti Snow’n kuvaukset Joseph Smithin luon-
teesta (s. 276–278). Millä tavoin arvelet Joseph Smithin luon-
teen auttaneen häntä olemaan väline Herran käsissä?

 3. Mitä ajatuksia tai tuntemuksia sinussa herättää se, että profeetta 
Joseph käytti aikaa ”viattomiin huvituksiin”? (S. 278–280.) 
Kuinka me voimme varmistua siitä, että meidän huvituksemme 
lisäävät kykyämme olla täynnä Pyhää Henkeä sen sijaan että 
ne vähentäisivät sitä?

 4. Millä tavoin Joseph Smithistä tuli vähitellen suuri ”tiedossa siitä, 
mikä on Jumalan”? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 280–281.) 
Mitä me voimme tehdä noudattaaksemme profeetan esimerkkiä, 
kun pyrimme kehittymään hengellisesti?
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 5. Lue ensimmäinen kokonainen kappale sivulta 281 kuvitellen, 
että presidentti Snow puhuu suoraan sinulle. Miten vastaisit 
hänen kysymyksiinsä?

 6. Tutkistele osiota, joka alkaa sivulta 281. Missä kokemuksissasi 
olet tarvinnut henkilökohtaista tietoa siitä, että evankeliumi on 
palautettu profeetta Joseph Smithin kautta? Mitä neuvoja antai-
sit perheenjäsenelle tai ystävälle, joka haluaa saada vastaavan 
todistuksen?

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: OL 1:17; 5:9–10; 
35:17–18; 135:3; JS–H 1–26

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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”me todistamme koko maailmalle, että me tiedämme jumalallisen 
ilmoituksen ansiosta, itse Pyhän hengen ilmenemisistä, 

että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan Poika.”



285

L U K U  2 4

Mietteitä Jeesuksen 
Kristuksen palvelutyöstä

”Me kaikki olemme riippuvaisia Jeesuksesta 
Kristuksesta, siitä, että Hän tuli maailmaan 

raivaamaan tien, jota kulkemalla me voimme 
saada rauhaa, onnea ja korotuksen.”

Lorenzo Snow’n elämänvaiheita

Lokakuussa 1872 presidentti Brigham Young antoi ensimmäiselle 
neuvonantajalleen, presidentti George A. Smithille, tehtävän matkus-
taa joidenkin Euroopan ja Lähi-idän alueiden halki. Presidentti Smi-
thille osoitetussa kirjeessä presidentti Young ja hänen toinen neu-
vonantajansa, presidentti Daniel H. Wells, sanoivat: ”Me haluamme, 
että havainnoit tarkoin, mitä mahdollisuuksia on nyt tai missä sel-
laisia voidaan luoda evankeliumin viemiseksi niihin maihin, joissa 
tulet käymään.” Matkan oli määrä päättyä Pyhään maahan, missä 
presidentti Smith ”vihkisi ja pyhittäisi tuon maan Herralle”. Presi-
dentti Young ja presidentti Wells kirjoittivat: ”Me rukoilemme, että 
sinua varjeltaisiin niin, että voit matkustaa rauhassa ja turvallisesti, 
että sinua siunattaisiin runsaasti viisauden sanoilla ja sujuvalla ulos-
annilla kaikissa pyhää evankeliumia koskevissa keskusteluissa, jotta 
voit hälventää ennakkoluuloja ja kylvää vanhurskauden siemeniä 
ihmisten keskuuteen.” 1 Presidentti Smith otti mukaansa pienen 
ryhmän myöhempien aikojen pyhiä, joiden joukossa oli vanhin 
Lorenzo Snow, silloinen kahdentoista apostolin koorumin jäsen. 
Ryhmään kuului myös vanhin Snow’n sisar Eliza R. Snow, joka pal-
veli tuolloin Apuyhdistyksen ylijohtajana.

Matkustaessaan vanhin Snow kirjoitti usein kirjeitä kuvaillen 
alueiden maastoa, rakennuksia sekä ihmisten tapoja ja olosuhteita. 
Mutta kun hän ja hänen matkakumppaninsa kävivät Pyhän maan 



l u K u  2 4

286

eri kohteissa, hänen kirjeidensä sävy muuttui. Hänen ajatuksensa 
kääntyivät Jumalan Poikaan, joka vuosisatoja aiemmin oli usein kul-
kenut noilla samoilla paikoilla. Vanhin Snow kirjoitti esimerkiksi 
kokemuksestaan helmikuussa 1873, jolloin ryhmä lähestyi Jerusa-
lemin kaupunkia:

”Tunnin matka – – vie meidät Jerusalemiin. Kuljemme eteenpäin, 
ja viimein nousemme kukkulalle ja katselemme ’pyhää kaupunkia’, 
Jerusalemia. Oikealla on Siionin vuori, Daavidin kaupunki. Vasem-
malla meistä on Öljymäki, tuo vaikuttava kukkula, joka näyttää 
hyvin karulta ja joka oli yhteen aikaan Vapahtajamme mieluisin 
oleskelutienoo ja se paikka, jota Hänen pyhät jalkansa viimeiseksi 
koskivat, ennen kuin Hän nousi Isänsä luo. Nämä kiinnostavat his-
torialliset näkymät kaikkine pyhine yhteyksineen herättävät ajatuk-
sia ja mietteitä, jotka ovat vaikuttavia ja vakavia. Kyllä, siinä on 
Jerusalem! Siellä Jeesus eli ja opetti, ja siellä Hänet ristiinnaulittiin. 
Siellä Hän huudahti: ’Se on täytetty’, painoi päänsä ja antoi hen-
kensä! Hitaasti ja mietteliäinä me laskeudumme mutkaista polkua 
alas kukkulalta, – – kunnes saavumme kaupunkiin.” 2

Mentyään Jordanille vanhin Snow kirjoitti: ”Kun joimme sen raikasta 
ja virkistävää vettä ja peseydyimme sen pyhässä virrassa, ajatuksemme 
ja mietteemme palasivat lapsuuden päiviin, jolloin tapanamme oli 
lukea tarkoin pyhiä kirjoituksia, joissa kuvailtiin tässä paikassa ilmen-
neitä tärkeitä tapahtumia – kuinka israelilaiset kulkivat joen poikki 
sen kuivuttua, kun papit pyhää arkkua olkapäillään kantaen olivat 
astuneet virtaavaan veteen; kuinka Elia jakoi vedet kulkeakseen kui-
vaa maata pitkin ja kuinka hänet vastarannalla otettiin tuulenpyör-
teessä taivaaseen ja kuinka Elisa palatessaan otti Elian viitan, joka oli 
pudonnut Elian harteilta, löi sillä vettä ja kysyi: ’Elian Jumala! Missä 
sinä olet?’ ja sai Jordanin jakautumaan kolmannen kerran. Mutta tähän 
paikkaan liittyy vielä yksi tapahtuma, joka herättää paljon syvällisem-
pää mielenkiintoa – Vapahtajamme kaste, josta kerrotaan seuraavasti: 
’Johannes alkoi saarnata Juudean autiomaassa, ja Jeesus tuli Galileasta 
Jordaniin hänen kastettavakseen’ [ks. Matt. 3] – ja me olimme juuri sillä 
paikalla tai lähellä sitä, missä kaikki nämä ikimuistoiset tapahtumat 
olivat tapahtuneet. Seisoimme rannalla, katselimme kapeaan laaksoon 
ja kylvimme samassa joessa, joka oli ollut näiden ylevien tapahtumien 
hiljaisena todistajana.” 3 (Katso ehdotus 1 sivulla 292.)
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Lorenzo Snow’n opetuksia

Jeesus Kristus tuli maailmaan tekemään Isän tahdon ja 
raivaamaan meille tien rauhaan, onneen ja korotukseen.

Tämä evankeliumi on tuotu maailmaan eri aikoina. Profeetat 
tunsivat sen. He ymmärsivät selkeästi ja varmasti, että Jeesus oli 
karitsa, joka oli teurastettu maailman perustamisesta asti [ks. Ilm. 
13:8; Moos. 7:47], ja että aikanaan Hän ilmoittaisi itsensä ihmislap-
sille, että Hän kuolisi heidän syntiensä vuoksi ja että Hänet ristiin-
naulittaisiin, jotta pelastussuunnitelma tulisi täytetyksi.4

Maatessaan seimessä avuttomana pienokaisena Jeesus ei tiennyt, 
että Hän oli Jumalan Poika ja että Hän oli aiemmin luonut maail-
man. Kun Herodes antoi käskynsä, Jeesus ei tiennyt siitä mitään. 
Hänellä ei ollut voimaa pelastaa itseään, ja [ Joosefin ja Marian] oli 
otettava Hänet ja [paettava] Egyptiin voidakseen pelastaa Hänet tuon 
käskyn seurauksilta. – – Hän varttui aikuiseksi, ja Hänen kehittyes-
sään Hänelle ilmoitettiin, kuka Hän on ja mitä tarkoitusta varten 
Hän oli maailmassa. Hänelle tehtiin tiettäväksi, mikä kirkkaus ja 
voima Hänellä oli ollut ennen kuin Hän tuli maailmaan.5

Kulkiessaan täällä maan päällä ja täyttäessään palvelutehtäväänsä 
Jeesus sanoi ihmisille, ettei Hän tehnyt heidän keskellään ihme-
tekoja omasta voimastaan eikä omasta viisaudestaan, vaan Hän 
oli siellä toteuttamassa Isänsä tahdon. Hän ei tullut tavoittelemaan 
ihmisten suosiota eikä ihmisten kunniaa vaan tavoittelemaan Hänet 
lähettäneen Isänsä kunniaa ja suosiota. Hän sanoi: ”Minä olen tullut 
Isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen 
tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia.” 
[ Joh. 5:43.]

Hänen palvelutehtävänsä erityisyys ja seikka, joka erotti sen 
muista palvelutehtävistä, oli tämä: Hän ei tullut tavoittelemaan 
ihmisten suosiota eikä kunniaa vaan tavoittelemaan Hänet lähettä-
neen Isänsä kunniaa ja suosiota sekä tekemään Hänet lähettäneen 
Isän antaman työn. Siinä on Hänen menestyksensä salaisuus, ja siinä 
on jokaisen sellaisen ihmisen menestymisen salaisuus, joka tekee 
työtä saman periaatteen mukaan.6
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Jeesus Kristus, Jumalan Poika, asetettiin aikoinaan tilanteeseen, 
joka edellytti suurinta mahdollista ponnistusta, jotta voitiin toteut-
taa se, mikä oli välttämätöntä miljoonien Jumalan lasten pelastami-
seksi. Jumalan Pojalta edellytettiin suurinta mahdollista ponnistusta 
ja päättäväisyyttä, ennen kuin Hän kykeni kestämään sen koettele-
muksen, tuon välttämättömän uhrauksen.7

Jeesus, Jumalan Poika, lähetettiin maailmaan tekemään mahdolli-
seksi se, että te ja minä voimme saada nämä ihmeelliset siunaukset. 
Hänen oli annettava suuri uhri. Hän tarvitsi kaiken voiman, jota 
Hänellä oli, ja kaiken uskon, mitä Hän pystyi saamaan avukseen, 
suorittaakseen sen, mitä Isä Häneltä vaati. – – Hän ei epäonnistunut, 
vaikka koetus oli niin ankara, että Hän hikoili suuria veripisaroita. 
– – Hänen tunteitaan on varmastikin ollut mahdotonta kuvata. Hän 
kertoo meille itse, kuten on tallennettuna Opin ja liittojen kirjan 
lukuun 19, että Hänen kärsimyksensä oli niin suurta, että se sai jopa 
Hänet ”vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta 
ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä” – ja Hän toivoi, ettei 
Hänen tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa. Mutta sydämes-
sään Hän sanoi jatkuvasti: ”Isä, älköön toteutuko minun tahtoni, 
vaan sinun.” [Ks. OL 19:15–19.] 8

Vanhin lorenzo Snow matkusti muiden kanssa Pyhään 
maahan vuodenvaihteen 1872–1873 tienoilla.
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Me kaikki olemme riippuvaisia Jeesuksesta Kristuksesta, siitä, että 
Hän tuli maailmaan raivaamaan tien, jota kulkemalla me voimme 
saada rauhaa, onnea ja korotuksen. Ja ellei Jeesus Kristus olisi teh-
nyt tätä työtään, me emme voisi koskaan saada näitä siunauksia ja 
etuoikeuksia, jotka meille evankeliumissa taataan Hänen välityksel-
lään, sillä Hän teki välttämättömän työn. – –

Vaikka Hän on uhrannut itsensä ja laskenut perustuksen ihmis-
ten lunastukseksi, niin elleivät ihmiset tee työtä päästäkseen 
yhteyteen Hänen kanssaan, heidän pelastuksensa ei tule koskaan 
toteutumaan.9

Me ymmärrämme täysin, että aivan kuten Jeesus Kristus eli täällä 
ruumiissa ja sai tuon ruumiin takaisin ja elää nyt siinä kirkastettuna, 
me olemme oikeutettuja samaan siunaukseen, samaan korotukseen 
ja samaan kirkkauteen.10 (Ks. ehdotukset 2 ja 3 sivulla 292.)

Jeesus Kristus on käynyt maan päällä myöhempinä aikoina 
ilmoittaen taivaallisia totuuksia pelastukseksemme.

Tuo Olento, joka asui taivaassa, joka hallitsi siellä ennen kuin 
maailmaa oli, joka loi maan ja joka ajan keskipäivänä tuli alas teke-
mään täydelliseksi ja pelastamaan sen, mitä Hän oli luonut, on 
ilmestynyt ihmisille tänä aikana.11

Me todistamme koko maailmalle, että me tiedämme jumalallisen 
ilmoituksen ansiosta, itse Pyhän Hengen ilmenemisistä, että Jeesus 
on Kristus, elävän Jumalan Poika, ja että Hän ilmoitti itsensä Joseph 
Smithille yhtä henkilökohtaisesti kuin apostoleilleen muinoin nous-
tuaan haudasta ja että Hän teki tiettäväksi hänelle [ Josephille] ne 
taivaalliset totuudet, ainoat, joiden avulla ihmiskunta voi pelastua.12

Kirtlandin temppelissä oli kaksi miestä, jotka näkivät Hänet. 
– – Heille ilmestyi Jumalan Poika, Hän, jonka juutalaiset olivat 
teurastaneet, ja he sanoivat: ”Verho poistettiin mielestämme, ja 
ymmärryksemme silmät avattiin. Me näimme Herran seisomassa 
korokkeen kaiteella edessämme.” – – Hänen jalkojensa alla oli puh-
dasta kultaa. Hänen kasvonsa loistivat kirkkaammin kuin aurinko. 
Hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu. Se oli Jehovan 
ääni, joka sanoi: ”Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä olen 
Hän, joka elää. Minä olen Hän, joka teurastettiin. Minä olen teidän 
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puolustajanne Isän luona. Katso, teidän syntinne on annettu teille 
anteeksi. Te olette puhtaita minun edessäni; nostakaa siis päänne ja 
riemuitkaa. Te olette rakentaneet tämän huoneen minun nimelleni. 
Minä hyväksyn tämän huoneen ja vuodatan Henkeäni kaikille niille, 
jotka pitävät minun käskyni, enkä salli, että tämä huone saastute-
taan.” [Ks. OL 110:1–8.] Se oli sen saman henkilön ääni, jonka juu-
talaiset torjuivat, ja Hänet nähtiin siellä. Minä tiedän, että nämä asiat 
ovat yhtä totta kuin Jumala on totta. Mutta maan kansakunnat eivät 
ole tietoisia siitä, että Jeesus, Jumalan Poika, on tullut ja ilmestynyt 
ihmisille ja varustanut heidät valtuudella saarnata evankeliumia ja 
luvata Pyhä Henki kaikille, jotka uskovat nämä periaatteet ja nou-
dattavat niitä ja jotka saisivat tiedon siitä, että nämä periaatteet ovat 
totta.13 (Katso ehdotus 4 sivulla 292.)

Vapahtaja tulee jälleen, ja meidän tulee 
valmistautua Hänen tulemiseensa.

Meillä on todistus siitä, että Kristus tulee maan päälle hallitse-
maan.14

Jeesus tulee ennen pitkää ja ilmestyy keskuuteemme, kuten Hän 
ilmestyi aikana, jolloin Hän oli maan päällä juutalaisten keskuu-
dessa, ja Hän syö ja juo kanssamme ja puhuu meille ja selittää 
valtakunnan salaisuuksia ja kertoo meille asioita, joista nyt ei ole 
lupa puhua.15

Jos olette liikkuvassa junassa, niin se vie teitä sinne, minne 
haluatte mennä, niin kauan kuin istutte paikallanne, mutta on vaa-
rallista poistua kokonaan vaunuista, ja saattaa kestää kauan, ennen 
kuin seuraava juna tulee. Samoin on meidän laitamme – jos elämme 
oikein ja teemme työtämme, niin olemme mukana, ja jos pidämme 
liittomme, niin teemme Herran työtä ja toteutamme Hänen tarkoi-
tuksiaan ja tulemme olemaan valmiita siihen aikaan, jolloin Jeesus, 
Jumalan Poika, tulee kunniassa ja kirkkaudessa ja suo kaikille niille, 
jotka osoittautuvat uskollisiksi, kaikki heidän odottamansa siunauk-
set ja tuhat kertaa enemmän. – –

Sanon myöhempien aikojen pyhille, että jos jotakuta teistä unet-
taa, lukekoon sanat, jotka Vapahtaja maan päällä ollessaan sanoi 
kymmenestä morsiusneidosta, joista viisi oli viisaita ja otti öljyä 
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lamppuihinsa. Ja kun Sulhanen tuli, vain puolet morsiusneidoista oli 
valmiina lähtemään Häntä vastaan. [Ks. Matt. 25:1–13; OL 45:56–59.] 
Älkäämme antako niin olla meidän myöhempien aikojen pyhien 
kohdalla. Pyrkikäämme olemaan uskollisia ikuisille liitoille, jotka 
olemme tehneet, ja olemaan uskollisia Jumalalle. Jumala siunatkoon 
myöhempien aikojen pyhiä ja vuodattakoon Henkeään päällenne. 
Kunpa olisitte uskollisia Jumalallenne, uskollisia perheellenne ja 
käyttäytyisitte viisaasti kaikessa ja tekisitte työtä Jumalan valtakun-
nan hyväksi, niin ettemme olisi tyhmiä morsiusneitoja vaan meidät 
havaittaisiin kelvollisiksi olemaan niiden joukossa, jotka kruunataan 
kuninkaiksi ja kuningattariksi ja jotka hallitsevat kautta iankaikki-
suuden.16 (Katso ehdotukset 5 ja 6 sivulla 292.)

Opiskelu- ja opetusehdotuksia

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

Presidentti Snow kannusti pyhiä noudattamaan niiden 
viiden viisaan morsiusneidon esimerkkiä, jotka ovat 

Vapahtajan vertauksessa kymmenestä morsiusneidosta.
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 1. Pohdi presidentti Snow’n sanoja kokemuksista, joita hänellä oli 
Pyhässä maassa (ks. s. 286). Miksi arvelet hänen ajatustensa 
ja mietteidensä tulleen vaikuttaviksi ja vakaviksi, kun hän oli 
siellä? Millä tavoin me voimme oppia tuntemaan samankaltaisia 
tunteita Vapahtajaa kohtaan, vaikkemme kävisikään Pyhässä 
maassa?

 2. Tutki osiota, joka alkaa sivulta 287, ja mieti, mitä Jeesus Kristus 
on tehnyt hyväksesi. Kun pohdit Vapahtajan halua tavoitella 
Isänsä kunniaa ja kirkkautta, ajattele, mitä sinun pitää tehdä 
noudattaaksesi Jumalan tahtoa.

 3. Sivulla 287 presidentti Snow kertoo menestymisen salaisuuden. 
Kuinka tämä salaisuus toimii meidän hyväksemme?

 4. Lue osio, joka alkaa sivulta 289. Kuinka todistuksesi Jeesuk-
sesta Kristuksesta vaikuttaa elämääsi? Pohdi, millä eri tavoin 
me voimme omalta osaltamme todistaa Jeesuksesta Kristuk-
sesta maailmalle. Miten me voimme esimerkiksi todistaa per-
heellemme? Niille, joita palvelemme kotiopettajina tai koti-
käyntiopettajina? Naapureillemme? Ihmisille, joita tapaamme 
päivittäin?

 5. Millä tavoin me voimme valmistautua Jeesuksen Kristuksen toi-
seen tulemiseen? (Katso joitakin esimerkkejä sivuilta 290–291.) 
Kuinka me voimme auttaa muita valmistautumaan?

 6. Millä tavoin presidentti Snow’n opetukset ovat vaikuttaneet 
omaan todistukseesi Jeesuksesta Kristuksesta? Mieti, millä 
tavoin voit lausua todistuksesi perheenjäsenille ja muille.

Aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia: Luuk. 12:31–48; 2. Kor. 
8:9; 2. Nefi 2:7–8; 25:23, 26; Alma 7:11–13; OL 35:2; JS–H 17

Opetusvihje: ”Pyydä osallistujia valitsemaan luvusta yksi osio ja 
lukemaan se hiljaa itsekseen. Kehota heitä kokoontumaan kahden 
tai kolmen hengen ryhmiin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka 
valitsivat saman osion, ja keskustelemaan oppimastaan.” (Tämän 
kirjan s. IX.)
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kaste, 52, 286
kirkon pää, 246–247
korotus Hänen kauttaan, 89–90, 

288–289
palvelutyö, 287–289
rukoilee kaikkia olemaan yhtä, 

204–205
syntymä, 287
todistus Hänestä, 62, 192–193, 

289–290
tulee hallitsemaan maan päällä, 

290–291

Jensen, Ella, herää henkiin Lorenzo 
Snow’n antaman siunauksen 
jälkeen, 26–28

Johtohenkilöt
eivät saa tavoitella kunniaa itselleen, 

223, 225–226
heidän tulee jakaa tehtäviä, 229
heidän tulee palvella rakastavasti, 

227–228
heidän täytyy olla kiinnostuneita 

muiden hyvinvoinnista, 223, 
225–230

saaneet käskyn ruokkia Herran 
lampaita, 226–227

tarvitsevat Hengen johdatusta, 
229–230
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Jumalan tahto, sen etsiminen ja nou-
dattaminen, 153–158

Jumalan valtakunta
Apuyhdistyksen jäsenet edistävät 

sitä, 175–176
omistautuminen sille, 260–261
sen etsiminen ensin, 263
sen jatkuva eteneminen, 245–247
sen rakentaminen, 252, 262–263
sitä ei voi hävittää, 250–251
Ks. myös Jeesuksen Kristuksen 

kirkko; Palveleminen kirkossa

K

Kahdentoista apostolin koorumi, 
Lorenzo Snow’n kutsuminen siihen, 
20–21

Kaste
edeltää Pyhän Hengen lahjaa, 50–51
Jeesuksen Kristuksen, 52, 286
Lorenzo Snow’n, 6, 47
sen liiton pitäminen tuo siunauksia, 

56–57
suoritetaan oikealla valtuudella, 

54–55
suoritetaan upottamalla, 51–53
välttämätön syntien anteeksisaami-

seksi, 50–51, 53

Keinottelun henki, johti luopumuk-
seen Kirtlandissa, 258–260

Kirkon tehtävät
niiden kunnioittaminen, 194–197
niiden täyttämisessä tarvitaan Her-

ran apua, 155–159, 181–183
ovat kaikki tärkeitä Jumalan työssä, 

194–197

Kirtlandin temppeli
Jeesus Kristus ilmestyy siellä, 141, 

258–259, 289–290
siunauksia sen vihkimisen yhtey-

dessä, 258–259

Kiusaukset
eivät saa voittaa meitä, 258–260

Herra vahvistaa meitä voittamaan 
ne, 116–117

kuinka paeta niitä, 257–258
lähetyssaarnaajien pysyttävä kau-

kana niistä, 240
pysyminen uskollisena niiden 

aikana, 115
temppelityö auttaa meitä vastusta-

maan niitä, 148

Koettelemukset
antavat tilaisuuden osoittaa, että 

rakastamme Jumalaa, 115
auttavat meitä pääsemään lähem-

mäksi Jumalaa, 117–118
Herra vahvistaa meitä voittamaan 

ne, 116–117
ilon kokeminen niiden kestäessä, 

91–93, 109, 111–113
Pyhä Henki auttaa meitä kestämään 

ne, 79–81
uskollisuus niiden kestäessä, 109, 

111–113, 115
valmistavat meitä selestiseen kirk-

kauteen, 113–114

Konfirmointi. Ks. Pyhä Henki

Koorumit, ykseys niissä, 205–206

Korotus
mahdollista Jeesuksen Kristuksen 

ansiosta, 288–289
mahdollisuus siihen, 86–91, 

133–134

Koti. Ks. Perhe

Koulutus
edellyttää uskoa, ponnistelua ja 

sinnikkyyttä, 39–41
hengellinen, 41, 64–65
tärkeää Lorenzo Snow’lle, 3–4, 

37–41

Kunnia, silmämääränä vain Jumalan 
kunnia, 187

Kuri, välttämätön täydelliseksi tulemi-
seen, 99
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Kuuliaisuus
Jumalan tahdolle tuo voimaa, 

155–158
tuo siunauksia, 49–50

Kymmenen morsiusneitoa, vertaus, 
290–291

Kymmenykset
ei ole vaikea laki ymmärtää ja nou-

dattaa, 165–166
kaikkien myöhempien aikojen 

pyhien on maksettava täydet, 161, 
163, 166–167

lapsia tulee opettaa maksamaan ne, 
169

Lorenzo Snow’ta innoitettiin saar-
naamaan niistä, 32, 161, 163

niiden maksaminen tuo hengel-
lisiä ja ajallisia siunauksia, 164, 
168–169

niillä rakennetaan temppeleitä, 167, 
169

pyhittävät maan, 168–169
vanhempien ja opettajien tulee näyt-

tää esimerkkiä niiden maksami-
sesta, 169

vapauttavat kirkon velasta, 33, 
164–165

Kyvyt
johtohenkilöt hyödyntävät muiden 

kykyjä, 229
vertaus talenteista, 195–197

Kärsivällisyys, välttämätöntä täydelli-
seksi tulemiseen, 99

Kääntymys
alkaa todistuksen saamisesta, 64
Lorenzo Snow’n, 6–7, 60, 61–63
uskoa vahvistamalla, 64–67

L

Lannistuminen, sen voittaminen, 
104–105, 178

Lapset
heidän tulee oppia kymmenysten 

laki, 169–170
kallisarvoinen perintö, 132

Liitot
kasteenliiton pitäminen tuo siunauk-

sia, 56–57
niiden pitäminen tuo iloa, 199–200
niiden pitämättä jättäminen, 260–261

Luonne
kehittyy vähitellen, 125–126
oikeanlaisen luonteen kehittäminen, 

122–124
parannus vahvistaa sitä, 126
pyhissä kirjoituksissa opetetaan sen 

kehittämistä, 124–125
vanhurskaan luonteen säilyttämi-

nen, 127–128
vanhurskas luonne lähentää meitä 

Herraan, 127–128

Luopumus
Kirtlandissa Ohiossa, 257–258
seuraa maailmallisuutta, 258–260

Luottamus
Herran lupauksiin, 252–254
Jumalaan, 178, 181, 183

Lähetystyö
auttaa muita saamaan evankeliumin 

siunauksia, 235–237
iloa osallistumisesta siihen, 234, 

240–242
ilosanoman tuomista, 237–238
ja rakkaus lähimmäisiä kohtaan, 241
jäsenet palvelevat siinä, 192–193
neuvoja palvelemiseen, 237–240
on palvelemista taivaan edustajina, 

237–238
saamme Herran apua siinä, 233–234
syitä kokoaikaiseen palvelemiseen, 

234–235
teemme uhrauksia palvellaksemme, 

235–237, 241
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M

Maailmallisuus
kieltäydymme vaihtamasta iankaik-

kisuuden kirkkauksia siihen, 
261–263

kuinka pysymme erossa siitä, 
105–106, 183–185, 260–261

kääntää meidät iankaikkisia periaat-
teita vastaan, 258–260

varoituksia siitä, 257–260

Malta, Lorenzo Snow’n palvelutyö 
siellä, 191–192

Menestys
kuuliaisuus Jumalan työssä tuo sitä, 

198–199
tulee, kun tekee Isän tahdon, 153–158

Mount Pisgah
huvitukset siellä, 111–113
Lorenzo Snow johtaa sitä, 19, 

109–113

N

Naiset, Herran työssä, 173, 175
Ks. myös Apuyhdistys

Nöyryys
johtohenkilöt tarvitsevat sitä, 

229–230
välttämätöntä Hengen saamiseksi, 

81–82
välttämätöntä työn tekemiseksi, 

252–254

O

Onnellisuus
evankeliumin vastaanottaminen tuo 

sitä, 235
koettelemusten keskellä, 109, 

111–113
lisääntyy, kun autamme muita ole-

maan onnellisia, 268–269
Pyhän Hengen valossa vaeltaminen 

tuo sitä, 78–79
tulee pappeuden kautta, 218

varmaa Jeesuksen Kristuksen kautta, 
288–289

Opettajat
heidän tulee palvella rakastavasti, 

227–228
opettavat lapsia maksamaan kym-

menykset, 169–170
tarvitsevat Hengen johdatusta, 

42–44, 227–228
valaistuvat opettamalla muita, 269

Oppiminen
Hengen avulla, 42–44
kertaaminen auttaa siinä, 41–42
uskon avulla, 39–41
vaatii sinnikkyyttä, 39–41
Ks. myös Tieto

P

Palautus
ennustettu, 248
Lorenzo Snow’n todistus siitä, 

281–282
tapahtui Joseph Smithin kautta, 

216–217, 281–282

Palveleminen, muiden ihmisten
auttaa meitä saamaan taivaan sisim-

päämme, 271–272
henkilökohtaisten motiiviemme 

tutkiminen, 225–226
kehitymme itse sen kautta, 269–270
käytämme kykyjä siinä, 229
lisää onneamme, 268–269
tuo siunauksia, 265, 267
Ks. myös Palveleminen kirkossa

Palveleminen kirkossa
Apuyhdistys tarjoaa tilaisuuksia 

siihen, 176–177
auttaa muita saamaan pelastuksen, 

193–194
jokainen tehtävä on tärkeä, 194–197
uskollista ja tarmokasta, 198–199
vaikeaa mutta iloa tuovaa, 199–200
Ks. Palveleminen, muiden ihmisten
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Pappeus
auttaa meitä kokemaan onnea, 218
on taivaasta saatu valtuus, 216–217
opastaa meitä ja tekee meistä täydel-

lisiä, 218
palautettu Joseph Smithin kautta, 

216–217
sen haltijat työskentelevät yhdessä 

Apuyhdistyksen sisarten kanssa, 
175–176

sen haltijoiden tulee noudattaa van-
hurskauden periaatteita, 219–221

sen haltijoiden tulee palvella muita, 
219–221

sen haltijoiden tulee tavoitella 
ja käyttää hengellisiä lahjoja, 
219–221

Parannus
auttaa voittamaan epäonnistumisen, 

101–105
edistää omaa asiaamme, 126
liittyy kasteeseen ja konfirmointiin, 

50–51
siitä, ettei ole maksanut kymmenyk-

siä, 167

Patten, David W., todistaa Lorenzo 
Snow’lle, 1, 3

Pelastussuunnitelma
evankeliumi on, 248
Jeesuksen Kristuksen elämä ja kuo-

lema ovat osa sitä, 287–289
säädettiin ennen maailman alkua, 248

Perhe
Apuyhdistyksellä hyvä vaikutus 

siihen, 176
evankeliumin opettaminen siinä, 

136–137
pyhät ja iankaikkiset suhteet siinä, 

132–133
sen siunaukset mahdollisia kaikille 

uskollisille, 133–134
sinetöidään temppelissä, 144
ykseys siinä, 134–135, 206

Pyhä Henki
antaa neuvoja, 79
auttaa erityisissä olosuhteissa, 

73–75, 79–80
auttaa meitä kestämään koettele-

muksia, 79–81
auttaa meitä täyttämään velvollisuu-

temme, 79–80
Hänen johdatuksensa johtaa siu-

nauksiin, 56–57
Hänen kehotuksensa pelastavat 

Lorenzo Snow’n hengen, 73–75
johtaa kaikkeen totuuteen, 75–77
kehottaa jäseniä palvelemaan lähe-

tystyössä, 237
pitää meidät eteenpäin johtavalla 

polulla, 82
Pyhän Hengen lahja liittyy uskoon 

ja parannukseen, 50–51
Pyhän Hengen lahja on annettava 

oikealla valtuudella, 54–55
saadaan kätten päällepanemisella, 

54–55
toimii tutkijoiden sydämessä, 237
tuo esiin sen, mikä on Jumalan, 

77–78
tuo rauhaa ja onnea, 78–79
valmistaa meitä selestiseen kirkkau-

teen, 80–81
ystävänämme, 77–78, 81

Pyhät kirjoitukset, antavat tietoa juma-
lallisista mahdollisuuksistamme, 
88–91

R

Rakkaus
Apuyhdistyksen jäsenet esimerk-

keinä siitä, 175
Jumalaa kohtaan enemmän kuin 

maailmaa, 260
lähetyssaarnaajien rakkaus ihmisiä 

kohtaan, 241
lähetystyössä, 237
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sen osoittaminen kaikille, 267–268
toinen toista kohtaan, 206–210, 

267–268

Rauha
Jeesuksen Kristuksen kautta, 

288–289
Pyhä Henki voi tuoda sitä, 78–79

S

Selestinen laki, sen juurruttaminen 
elämäämme, 200

Selestinen valtakunta
Pyhä Henki valmistaa meitä siihen, 

80–81
pyrkiminen sinne, 93

Seuraanto presidenttikunnassa, 
245–247

Smith, Alma L., auttaa pelastamaan 
Lorenzo Snow’n hengen, 73–75

Smith, Hyrum, marttyyrikuolema, 245

Smith, Joseph
hänen jumalallinen kutsumuksensa, 

276
kehittyi hengellisessä voimassa ja 

vaikuttamisessa, 280–281
korkea moraali, 277–278
Lorenzo Snow’n kokemuksia hänen 

kanssaan, 275–277
Lorenzo Snow’n todistus hänestä, 

276, 281–282
Lorenzo Snow näkee hänet ensim-

mäisen kerran, 277
marttyyrikuolema, 245
nautti viattomista huvituksista, 

278–280
pappeus palautettu hänen kauttaan, 

216–217
puhuu voimallisesti Nauvoon temp-

pelissä, 275
vailla tekopyhyyttä, 278–280
vilpitön nuorukainen, kun hänet 

kutsuttiin, 276–277

Snow, Eliza R. (Lorenzo Snow’n sisar)
Apuyhdistyksen toinen ylijohtaja, 

173
lapseton, 134
Lorenzo Snow’n mukana Pyhässä 

maassa, 285–286

Snow, Lorenzo
antaa siunauksen Ella Jensenille, 

26–28
antaa siunauksen loukkaantuneelle 

laivastuertille, 14–16
antaa siunauksen valdolaispojalle, 

214–215
haluaa innokkaasti oppia, 3–4, 37, 

39
hyväksytään kirkon presidentiksi, 

28–29, 246–247
hänen henkensä pelastetaan, kun 

hän on lähetyssaarnaajana Havai-
jin saarilla, 73–75

ja temppelityö, 25–26
Jeesus Kristus ilmestyy hänelle, 28, 

246–247
johtaa perhetapaamista, 131–132, 

131
johtaa pyhiä Brigham Cityssä, 24–25
johtaa pyhiä Mount Pisgahissa, 19
jättää rahaa Brigham Youngin vai-

molle, 10–11
kaste, 6, 47
kertoo alun vaikeuksista ja onnistu-

misista yleisölle puhumisessa, 95, 
97–98

kerää lahjoituksia jatkuvaan siirto-
laisrahastoon, 203–204

kokee myrskyjä matkalla Englantiin, 
183

kokemuksia Joseph Smithin kanssa, 
275–277

kokoaikaisena lähetyssaarnaajana, 
7–16, 21–24, 73–75, 213–215

koulutus, 4–6
kutsutaan kahdentoista apostolin 

koorumiin, 20–21



h a K E m i S t o

304

käy Pyhässä maassa, 285–286
kääntymys, 6–7, 61–63, 62–63
lapsuus, 3–4
lähettää kirjeen pappeusjohtajille 

Lontoossa, 223, 225–226
opettaa kymmenysten lakia, 32–33, 

161, 163–165
perustaa Italian lähetyskentän, 

21–24
pitää kunniassa pappeutensa, 

121–122, 121
puhuu eräässä Apuyhdistyksen 

toiminnassa, 173, 175
päättää palvella kokoaikaisessa 

lähetystyössä, 233–234
saa apua mieheltä, jota on palvellut, 

265, 267
saa todistuksen, 6–7
solmii pluraaliavioliiton, 18
vahvistaa kirkkoa Maltalla, 191–192
vastaa Brigham Youngin kutsuun 

uudistua, 121–122, 121
ystävystyy muiden uskonnollisten 

johtajien kanssa, 30–31

Snow, Oliver (Lorenzo Snow’n isä), 
3–4

Snow, Rosetta Leonora Pettibone 
(Lorenzo Snow’n äiti), 3–4

Sukututkimus, uhraukset sen tekemi-
seksi, 147

T

Taivaallinen Isä. Ks. Isä Jumala

Temppelit
ja toimitukset kuolleiden puolesta, 

145–147
kutsu tulla niihin, 144
niiden tärkeys Lorenzo Snow’lle, 

25–26
niihin meneminen puhtaalla sydä-

mellä, 148
niissä tehdään tuhatvuotisen valta-

kunnan tärkeintä työtä, 147–148

ovat paikkoja, joissa saa tietää Juma-
lan siunauksista, 144

palvelemisen siunaukset siellä, 148
perheiden sinetöimispaikkoja, 144
suovat meille mahdollisuuden olla 

pelastajia, 147
teemme uhrauksia työskennelläk-

semme niissä, 147–148
valmistavat meitä vastustamaan 

kiusausta, 148

Tieto
hengellisen tiedon hankkiminen 

vaatii ponnistelua, 65–67
hengellisen tiedon lisääminen, 64–65
sen jakaminen muiden kanssa, 269
Ks. myös Oppiminen

Todistus
Jeesuksesta Kristuksesta, 62, 

192–193, 289–290
Joseph Smithistä ja palautuksesta, 

281–282
on hyvä lähtökohta, 64

Toimitukset
kuolleiden puolesta, 145, 147
suoritetaan pappeuden valtuudella, 

54–55, 216–217
tuovat iankaikkisia lahjoja ja siu-

nauksia, 54

Toinen tuleminen, Jeesuksen Kristuk-
sen, 290–291

Totuus, Pyhän Hengen lahja johtaa 
kaikkeen totuuteen, 75–77

Tuhatvuotinen valtakunta, temppelityö 
sen aikana, 147–148

Työ
meille uskotun työn tekeminen, 

252–254
siellä, minne Herra meidät sijoittaa, 

181
ystävien hyödyksi, 269–270

Täydellisyys
edellyttää parannusta, 101–105



h a K E m i S t o

305

on kehittymistä päivästä toiseen, 
101–105, 106–107

on käsky, jonka täyttämiseen tulee 
pyrkiä, 98–100

on saavutettavissamme, 100–101
sen saavuttamiseen tarvitaan taivaan 

apua, 98–100
tulee koettelemusten myötä, 114

U

Uhraukset
Herra saattaa vaatia niitä, 253
Jumalan avulla, 185–186
muiden hyväksi, 208–209, 271–272
niitä vaaditaan lähetyssaarnaajilta, 

235–237
temppelityön tekemiseksi, 147
välttämättömiä ajalliselle pelastuk-

selle, 251–252

Usko
hengellinen tieto lisää sitä, 64–65
Hengen lahja, 75–77
liittyy kasteeseen ja konfirmointiin, 

50–51
ponnistelu lisää sitä, 65–67
sen juurruttaminen vahvistaa luon-

netta, 126
tehtävien hoitaminen sen avulla, 

198–199

Uskollisten päämäärä, 85–88

V

Vaino, ei hävitä kirkkoa, 250–251

Valdolaiset, 22–24, 213–215

Vanhemmat
heidän pitää olla esimerkkinä lapsil-

leen, 136–137
heidän tulee opettaa lapsia maksa-

maan kymmenykset, 169–170
kannustavat rakkauteen ja ystävälli-

syyteen kotona, 134–135
vaalivat elämän ja pelastuksen peri-

aatteita, 137
Ks. myös Perhe

Vastoinkäymiset. Ks. Koettelemukset

Vastustus, ei hävitä valtakuntaa, 
250–251

Vauraus, sen salaisuus, 287

Y

Ykseys
kirkossa, 205–206
koorumeissa ja järjestöissä, 205–206
osoittaa maailmalle, millainen Herra 

on, 204–205
perheissä, 206
seuraa, kun palvelemme toisiamme, 

206–209
tekee meistä mahtavan kansan, 

209–210
tuo valoa ja älyä, 209–210
valmistaa meitä asumaan Jumalan 

edessä, 210

Ylpeys, esimerkki erään kirkon johto-
henkilön ylpeydestä, 223, 225–226

Ystävyys
muihin uskontokuntiin kuuluvien 

kanssa, 235
vaatii ponnistelua kummaltakin 

osapuolelta, 207
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