
4 L i a h o n a

Muutama vuosi sitten istuin siinä Suolajärven 
temppelin huoneessa, jossa ensimmäinen pre
sidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi 

tapaavat kerran viikossa. Katselin seinää, joka on vastapäätä 
ensimmäistä presidenttikuntaa, ja siinä seinällä näin kunkin 
kirkon presidentin muotokuvan.

Heitä katsellessani – edeltäjiäni aina profeetta Joseph 
Smithistä (1805–1844) presidentti Gordon B. Hinckleyyn 
(1910–2008) – ajattelin: ”Kuinka kiitollinen olenkaan hei
dän jokaisen ohjauksesta.”

He ovat suuria miehiä, jotka eivät koskaan epäröineet, 
eivät koskaan horjuneet eivätkä koskaan epäonnistuneet. 
He ovat Jumalan miehiä. Ajatellessani niitä nykyajan pro
feettoja, jotka olen tuntenut ja joita olen rakastanut, muis
telen heidän elämäänsä, heidän ominaisuuksiaan ja heidän 
innoitettuja opetuksiaan.

Presidentti Heber J. Grant (1856–1945) oli kirkon presi
dentti, kun minä synnyin. Miettiessäni hänen elämäänsä ja 
opetuksiaan, niin uskoakseni se luonteenpiirre, josta presi
dentti Grant oli aina esimerkki, on sinnikkyys – sinnikkyys 
niissä asioissa, jotka ovat hyviä ja jaloja.

Presidentti George Albert Smith (1870–1951) oli kirkon 
presidentti, kun palvelin seurakuntamme piispana Salt Lake 
Cityssä. Hän huomautti, että Herran ja vastustajan välillä käy
dään suurta köydenvetoa. ”Jos te pysytte Herran puolella [raja
linjaa]”, hän opetti, ”te tulette olemaan Hänen vaikutuksensa 
alaisuudessa eikä teillä ole lainkaan halua tehdä väärin.” 1

Presidentti David O. McKay (1873–1970) kutsui minut 
palvelemaan kahdentoista koorumin jäsenenä vuonna 

1963. Omalla elämäntavallaan hän opetti muiden huo
mioon ottamista. ”Todellinen kristillisyys”, hän sanoi, ”on 
rakkautta käytännössä.” 2

Presidentti Joseph Fielding Smithillä (1876–1972), joka 
oli yksi kirkon tuotteliaimmista kirjailijoista, oli ohjaavana 
periaatteena elämässään oppineisuus evankeliumissa. Hän 
luki lakkaamatta pyhiä kirjoituksia ja tunsi niiden sivuilla 
olevat opetukset ja opit paremmin kuin kukaan koskaan 
tuntemani henkilö.

Presidentti Harold B. Lee (1899–1973) palveli vaarnamme 
johtajana, kun olin poikanen. Hänen lempilainauksensa 
oli: ”Seisokaa – – pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko.” 3 Hän 
kannusti pyhiä olemaan sopusoinnussa Pyhän Hengen kuis
kausten kanssa ja olemaan vastaanottavaisia niille.

Uskon, että presidentti Spencer W. Kimballilla (1895–
1985) oli ohjaavana periaatteena elämässä omistautuminen. 
Hän oli täysin ja yksiselitteisesti omistautunut Herralle. Hän 
oli omistautunut myös elämään evankeliumin mukaan.

Kun presidentti Ezra Taft Bensonista (1899–1994) tuli 
kirkon presidentti, hän kutsui minut palvelemaan toisena 
neuvonantajanaan ensimmäisessä presidenttikunnassa. 
Hänen ohjaavana periaatteenaan oli rakkaus, mikä ilmenee 
hänen lempilainauksessaan, jossa Vapahtaja sanoi: ”Millai
sia miehiä teidän siis tulee olla? Totisesti minä sanon teille: 
Sellaisia kuin minä olen.” 4

Presidentti Howard W. Hunter (1907–1995) oli mies, 
joka etsi aina parasta muista. Alati hän oli kohtelias, alati 
hän oli nöyrä. Etuoikeutenani oli palvella hänen toisena 
neuvonantajanaan.

Presidentti 
Thomas S. Monson
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Presidentti Gordon B. Hinckley 
opetti meitä tekemään parhaamme. 
Hän lausui voimallisen todistuksen 
Vapahtajasta ja Vapahtajan palvelu
työstä. Hän opetti meitä rakastavasti. 
Palveleminen hänen ensimmäisenä 
neuvonantajanaan oli minulle kunnia 
ja siunaus.

Vapahtaja lähettää profeettoja, 
koska Hän rakastaa meitä. Tämän 
lokakuun yleiskonferenssissa kirkon 
johtavilla auktoriteeteilla on jälleen 
etuoikeus välittää Hänen sanaansa. 
Suhtaudumme tähän vastuuseen erit
täin vakavasti ja nöyrästi.

Kuinka siunattuja me olemmekaan, 

kun Jeesuksen Kristuksen palautettu 
kirkko on maan päällä ja kirkko on 
perustettu ilmoituksen kalliolle. Jat
kuva ilmoitus on todellakin Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin sydänveri.

Valmistautukaamme vastaanot
tamaan henkilökohtaista ilmoitusta, 
jota tulee runsaasti yleiskonferens
sissa. Täyttyköön sydämemme voi
makkaalla päättäväisyydellä, kun 
kohotamme kätemme osoittamaan 
tukemme eläville profeetoille ja 
apostoleille. Saakaamme valaistusta, 
mielenylennystä, lohtua ja vahvistusta 
kuunnellessamme heidän puheitaan. 
Ja olkaamme valmiita sitoutumaan 
uudelleen Herraan Jeesukseen Kris
tukseen – Hänen evankeliumiinsa ja 
Hänen työhönsä – ja elämään niin, 
että pidämme Hänen käskynsä ja 
toteutamme Hänen tahtonsa entistä 
päättäväisemmin. ◼
VIITTEET
 1. Kirkon presidenttien opetuksia: George 

Albert Smith, 2011, s. 189.
 2. Kirkon presidenttien opetuksia: David O. 

McKay, 2003, s. 197.
 3. OL 87:8.
 4. 3. Nefi 27:27.
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TÄMÄN SANOMAN OPETTAMINEN

Presidentti Monson kertoo vaikuttavista opetuksista, 
joita hän on saanut häntä edeltäneiltä profeetoilta. 

Hän muistuttaa meille myös, että ”Vapahtaja lähettää 
profeettoja, koska Hän rakastaa meitä”. Palvellessasi niitä, 
joita opetat, voisitte keskustella siitä, kuinka profeetat 
ja apostolit ovat merkkejä Jumalan rakkaudesta meitä 

kohtaan. Voisit tuoda esiin presidentti Monsonin neuvoja 
jostakin hänen aiemmasta yleiskonferenssipuheestaan. 
Kehota niitä, joita opetat, valmistautumaan yleiskonfe-
renssiin kertaamalla puheita, jotka ovat erityisesti innoit-
taneet heitä ja auttaneet heitä tuntemaan Vapahtajan 
rakkauden.
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K O T I K Ä Y N T I O P E T U S S A N O M A

Usko  
perhe 

auttaminen

Yksi sydän

”Ja Herra kutsui kansaansa Siio
niksi, koska sillä oli yksi sydän 
ja yksi mieli ja se asui vanhurs
kaudessa; eikä sen keskuudessa 
ollut köyhiä” (Moos. 7:18). 
Kuinka meistä voi tulla yhtä?

Vanhin M. Russell Ballard 
kahdentoista apostolin koo
rumista on sanonut: ”Sovitus 
koskee joka ainoaa. Jos koko 
ihmiskunta ymmärtäisi tämän, 
ei olisi milloinkaan ketään, josta 
emme välittäisi ikään, rotuun, 
sukupuoleen, uskontoon tai 
sosiaaliseen tai taloudelliseen 
asemaan katsomatta. Pyrkisimme 
elämään Vapahtajan esimerkin 
mukaisesti emmekä olisi mil
loinkaan epäystävällisiä, välin
pitämättömiä, epäkunnioittavia 
emmekä tunteettomia toisia 
kohtaan.” 1

Presidentti Henry B. Eyring, 
ensimmäinen neuvonantaja 
ensimmäisessä presidenttikun
nassa, on opettanut: ”Kun kes
kuudessamme on – – Henki, me 
voimme odottaa sopusointua. 
– – Jumalan Henki ei koskaan 
synnytä kiistaa (ks. 3. Nefi 
11:29). – –Se johtaa henkilö
kohtaiseen rauhaan ja ykseyden 
tunteeseen muiden kanssa.” 2

Puhuessaan perhettä koskevista 
haasteista Carole M. Stephens,  
joka palveli ensimmäisenä neu
vonantajana Apuyhdistyksen 
ylimmässä johtokunnassa, sanoi: 
”En ole koskaan joutunut itse 
kokemaan avioeroa, hylkäämi
sestä johtuvaa tuskaa enkä epä
varmuutta tai yksinhuoltajuuteen 
liittyvää vastuuta. En ole kokenut 
lapsen kuolemaa, hedelmättö
myyttä tai samaan sukupuoleen 
kohdistuvaa viehtymystä. Minun 
ei ole tarvinnut kestää pahoinpi
telyä, kroonista sairautta tai riip
puvuutta. Nämä eivät ole olleet 
minun kasvun kokemuksiani.

– – Mutta omien henkilökoh
taisten koetusteni ja koettele
musteni kautta – – olen oppinut 
hyvin tuntemaan Hänet, joka 
todella ymmärtää – –. Ja lisäksi 
olen kokenut kaikki nuo juuri 
mainitsemani kuolevaisuuden 

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

Mieti tätä

Kuinka 
se, että 

olemme yhtä 
toistemme 

kanssa, 
auttaa meitä 

niin, että 
meistä tulee 
yhtä Jumalan 

kanssa?
VIITTEET
 1. Ks. M. Russell Ballard, ”Sovitus ja 

yhden sielun arvo”, Liahona, touko-
kuu 2004, s. 86.

 2. Ks. Henry B. Eyring, ”Että me yhtä 
olisimme”, Valkeus, heinäkuu 1998, 
s. 75.

 3. Carole M. Stephens, ”Jumalan perhe”, 
Liahona, toukokuu 2015, s. 11–12.

kokemukset tyttären, äidin, 
isoäidin, siskon, tädin ja ystävän 
silmin.

Meidän mahdollisuute
namme liitot pitävinä Jumalan 
tyttärinä on paitsi oppia omien 
haasteidemme pohjalta myös 
yhdistyä empatiassa ja myötä
tunnossa tukemalla muita 
Jumalan perheen jäseniä heidän 
kamppailuissaan.” 3

Lisää pyhien kirjoitusten kohtia  
ja tietoa
Joh. 17:20–23; Ef. 4:15;  
Moosia 18:21–22; 4. Nefi 15  
reliefsociety .lds .org
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