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sanoo. – – Me uskomme Kristukseen ja 
me uskomme, että Hän haluaa meidän 
pitävän kaikki Hänen käskynsä. Me 
haluamme osoittaa uskomme olemalla 
kuuliaisia Hänelle.” 24

Kun opimme tuntemaan Hänet, 
meillä on entistä suurempi halu pitää 
Hänen käskynsä.25 Vapahtaja on opet
tanut yksinkertaisesti: ”Jos te rakastatte 
minua, te noudatatte minun käsky
jäni.” 26 Tämä opetus on yhtä voimalli
nen kuin se on yksinkertainenkin. Mei
dän tulee pitää käskyt, ei pelosta vaan 
rakkauden innoittamina. Herra kutsuu 
meitä pitämään Hänen käskynsä ja 
arvostamaan Hänen lakejaan kuin 
silmäterää ja kirjoittamaan ne sydä
memme tauluun.27 Puhuessaan enna
kolta myöhempien aikojen uudesta 
liitosta Herra sanoi: ”Minä panen lakini 
heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen hei
dän sydämeensä. Minä olen heidän 
Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” 28

Kun maailma jatkaa muuttumista 
ja ihmisten sydämet pettävät heidät, 
usko Jeesukseen Kristukseen antaa 
voimaa ja rauhaa. Kristus tarjoutuu 
keventämään meidän kuormamme.29 
Me heikoistakin heikoimmat, tarttu
kaamme tähän voiman lähteeseen 
ja kohdatkaamme uusi vuosi entistä 
suuremman uskon avulla ja tuntien 
entistä suurempaa luottamusta omaan 
pelastumiseemme. ◼
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KOTIMAANSIVUT

 Elämme suuren levottomuuden 
aikoja. Päivittäiset uutiset ja omat 

henkilökohtaiset haasteemme voisi
vat saada rohkeutemme pettämään 
ja saada pelon valtaamaan meidät.1 
Mutta profeetat ovat opettaneet, että 
usko karkottaa pelon ja tuo toivon 
kirkkauden.2 Pyhissä kirjoituksissa 
määritellään, että usko on luottamusta 
Jeesukseen Kristukseen. Me luotamme 
siihen, että Hän on Jumalan Poika 
ja että sovituksen kautta Hänellä on 
voima pelastaa meidät.

Usko Herraan Jeesukseen Kristuk
seen on evankeliumin ensimmäinen 
periaate.3 Se antaa meille voiman

• olla Jumalan mielen mukaisia 4

• saada Häneltä apua ja ohjausta 5

• vastaanottaa vastauksia rukouksiin 
ja saada ilmoitusta totuudesta 6

• antaa sydämemme muuttua 7

• tehdä parannuksen ja ottaa kasteen8

• saada anteeksiannon9

• nähdä suuria ihmeitä 10

• vastaanottaa voimaa 11

• tulla parannetuiksi 12

• tulla pelastetuiksi 13

• katsoa Jumalaan ja elää 14

• pitää kiinni kaikesta hyvästä 15

• auttaa vanhempia opettamaan 
lapsiaan16 

• kestää loppuun asti.17

Usko on suuri myönteinen voima, 
joka voi kohottaa meidät huolten 
pilvien yläpuolelle ja auttaa meitä 
tulemaan eheiksi Kristuksessa. Mah
dollisuus uskomiseen ei rajoitu niihin, 

jotka jo ovat vahvoja, eikä se ole riip
puvainen ulkoisesta tunnustuksesta tai 
henkilön asemasta. Sen sijaan se on 
kaikkien niiden ulottuvilla, jotka päät
tävät seurata Kristusta ja Hänen yksin
kertaista oppiaan: tehdä parannuksen 
ja ottaa kasteen.18 Kun olemme päät
täneet ottaa vastaan evankeliumin 
ja toimia sen opin mukaisesti 19, niin 
heikoimmatkin meistä tehdään vah
voiksi.20 ”Usko Jeesukseen Kristukseen 
on taivaan antama lahja, joka suodaan, 
kun päätämme uskoa ja kun tavoitte
lemme sitä ja pidämme siitä kiinni.” 21 
”Kun me päätämme seurata Kristusta 
uskossa emmekä valitse toista tietä 
pelosta, meitä siunataan seurauksella, 
joka on päätöksemme mukainen.” 22

Jos tänä uutena vuotena päätät 
uudistaa uskoasi, voit ottaa muutamia 
yksinkertaisia askelia. Ensiksi, opi 
tuntemaan Vapahtaja ja rakastamaan 
Häntä. Voit aloittaa kuulemalla tai 
lukemalla Hänen sanaansa.23 Päätä, 
ettet jätä väliin kirkon kokouksiin 
osallistumista tai pyhien kirjoitusten 
lukemista, varsinkaan Mormonin kirjan 
osalta. Lue Mormonin kirjaa tarkoi
tuksenasi oppia tuntemaan Vapahtaja 
paremmin. Voisit alleviivata kaikki 
viittaukset, jotka liittyvät Hänen omi
naisuuksiinsa ja opetuksiinsa. Toiseksi, 
kun uskosi kasvaa, päätä elää Hänen 
opetustensa mukaisesti. ”Kun meillä on 
uskoa Kristukseen, me hyväksymme 
Hänen sovituksensa ja opetuksensa 
ja sovellamme niitä käytäntöön. Me 
luotamme Häneen ja siihen, mitä Hän 

Uuteen vuoteen uskoen Kristukseen
Vanhin Axel H. Leimer
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polvistumaan kanssaan rukoukseen, 
ja muistan ajatelleeni, että nämä ovat 
nöyriä nuorukaisia. Se siis on tapahtu
massa tänään! He olivat ensimmäiset 
lähetyssaarnaajat Raumalla ja löysivät 
ovellemme, vaikka koko kaupunki 
oli vielä käymättä. Ymmärsin jälkeen
päin, että Pyhä Henki oli johdatta
nut heidät luoksemme, koska olin 
rukoillut ja pyytänyt neuvoa, rukoillut 
kuin Cornelius muinoin. He opettivat 
minua monta kertaa. Viimein sanoin 
heille, että kukaan ei tiedä tästä opista 
mitään, että jätetään nyt tällä kertaa ja 
että raittius on hyvä asia. Muistan sel
västi, kuinka koko olemukseni värähti 
lähettäessäni nuorukaiset pois; nyt 
meni pois jotakin sellaista, jota olin 
elämääni pyytänyt ja rukoillut.

Kaksitoista vuotta myöhemmin olin 
kummallisesti taas sairas. Iäkäs lää
käri diagnosoi taudikseni sen saman 
vanhan, josta niin ihmeellisesti olin 
parantunut. Lupaukseni oli pitämättä! 
Nyt eivät lääkkeet auttaneet vähää
kään, ja minä rukoilemaan, että saisin 

U U T I S I A

Saimme toisen tilaisuuden
Jukka J. Laine

 Oli kaunis, keväinen lauantaiaamu 
vuonna 1960. Olin pyöräilemässä 

kouluun opettajantyöhöni. Olin ajanut 
noin sata metriä, kun kuulin selvän 
äänen sanovan minulle: ”Tänään se 
tapahtuu!” Olin hämmästynyt, mutta 
äänen suloisuus sai minut hymyile
mään. Sitten ymmärsin – olinhan illalla 
rukoillut oikein polvillani, että saisin 
johdatusta pitää lupaukseni ja saisin 
tietää, mitä minä teen. Olin syksyllä 
1959, vietettyäni sairaalassa noin sata 
päivää, selvinnyt ihmeellisesti angii
nan jälkitilana alkaneesta vakavasta 
munuaistulehduksesta. Silloin rukoi
lin ja puhuin Jumalalle, että jos Hän 
parantaisi minut, minä sitten kertoisin 
ihmisille Hänen hyvyydestään. Nyt siis 
pyysin tietoa siitä, missä ja miten ja 
keille. ”Tänään se tapahtuu!”

Kun olin päässyt koulusta kotiin, 
ovikellomme soi. Avatessani oli ovel
lamme kaksi nuorta miestä, joista 

toinen sanoi: ”Me olemme kaukaa 
Amerikasta tulleet pelastamaan 
teidän sielunne!” Olin ihmeissäni – 
Amerikasta, samanikäisiä kuin minä, 
pelastamaan minun sieluni – ja kut
suin heidät sisään. He pyysivät minua 

Veli ja sisar Laine  
Helsingin temppelin edessä
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johdatusta ja vielä mahdollisuuden 
elää ja toimia oikein. Kaksi viikkoa 
pyysin ja anoin. Kuinka ihmeissämme 
olimmekaan vaimoni kanssa, kun 
lähetyssaarnaajat samasta kirkosta, 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk
sen Kristuksen Kirkosta, olivat ovel
lamme. Kertaakaan 12 vuoden aikana 
en ollut kuullut heistä enkä liioin tästä 
kirkosta. Kun veljet olivat ovellamme, 
nyt toisessa paikassa ja oman talomme 
edessä, vaimoni huusi kauempaa, että 
älä päästä heitä sisään. Se on moni
avioinen uskonto. Olimme nimittäin 
juuri lukeneet lehdestä rienaavan 
kirjoituksen mormoneista ja päästes
sämme loppuun olivat veljet soitta
massa ovikelloamme.

Veljet pyysivät vain kaksi minuut
tia ja sanoivat, ettei kirkossa ollut 
moniavioisuutta. He tulivat sisään. 
Nuorukaisten mennessä minun 

ohitseni olohuoneeseemme tunsin 
ihmeekseni kuin suuren, lämpimän 
käden selässäni ja kuiskauksen: 
”Jukka, tämä on se tie!” Kaksi 
minuuttia venähti kahdeksi tunniksi. 
Lähetyssaarnaajat Sorren ja Bullock 
opettivat meitä runsaan kuukauden 
ja antoivat sitten meille kastehaas
teen. Kastepäivää edeltävänä iltana 
olivat johtavat veljet Heikki Rinne ja 
hänen toverinsa jutelleet kanssamme 
tutkaillen sitä, miten suhtautuisimme 
kasteelle menoon. Vaimoni Anna
Liisa sanoi heille lukeneensa noin 
sata sivua Mormonin kirjaa ja että 
hän tiesi sen olevan totta, ja hän lisäsi 
vielä olevansa valmis menemään 
kasteelle. Minä en ollut suhtautu
nut kasteiltaamme noin vakavasti ja 
sain piston sydämeeni ja tunsin, että 
minunkin pitää alkaa tosissani tutki
maan ja rukoilemaan. Ja niin tein.

Meidät kastettiin Porissa, sillä 
Raumalla ei vielä ollut kasteallasta. 
Vaimoni, minä ja neljä poikaamme 
kastettiin. Seitsemänvuotias viides poi
kamme jäi vielä odottamaan vuoden. 
Kastetilaisuus oli kaunis. Lauloimme 
meillekin tutun ”Sua kohti Herrani” 
laulun ja tunsimme iloa ja onnea, kun 
vielä Porin serkkuni Kyllikki myös 
kertoi iloitsevansa suuresti meidän 
kirkkoon liittymisestämme.

Astuessamme pois kokoussalista 
ihmettelimme suurta hämäryyttä, 
kummallisen värisiä kukkia, jotka 
lähetyssaarnaaja Stanford ojensi 
vaimolleni, ja Apuyhdistyksen huo
neessa nauttimaamme harmaata 
mehua hyvin pienitehoisen lampun 
valossa. (Myöhemmin huomasimme, 
että Porin seurakuntakeskus on hyvin 
valoisa ja kaunis.)

Päästyämme kotiimme Raumalle 
pidimme väsyneinä iltarukouksen. 
Yöllä heräsin vaimoni nyyhkytykseen 
hänen mainitessaan jotakin kummalli
sesta olostaan. Minäkin tunsin palleas
sani outoa painoa, kuin olisin kasteen 
jälkeen vilustunut. Pidimme rukouksen 
ja sammutimme valon nukkuaksemme 
vielä. Silloin alkoi kuin mustavalkoinen 
filmi juosta silmissäni. Olimme siinä 
Porin seurakuntakeskuksen eteisessä, 
jossa veli Stanford nauroi meille huu
taen, suussaan mustat, teräväpäiset 
hampaat, että saimmepas teidät, saim
mepas teidät, ja koko kappelin käytävä 
toisti sen kaiun tavoin moninkertai
sesti. Aioin heti soittaa sinne ja perua 
kaikki nimien kirjoitukset ja kirkkoon 
liittymiset, mutta yöpöydälläni puheli
men vieressä oleva kello näytti puoli 
kolmea; kappelilla ei olisi ketään kuu
lemassa soittoani.

Veli ja sisar Laine
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Aamulla pidimme rukouksen, ja 
minä lähdin kouluuni. Kova puristus 
rinnassani teki hengityksestä vaikeaa. 
En yhtään osannut sanoa, mitä tämä 
musta, kauhea ahdistus oli. Rukoi
lin koko sen aamupäivän koulussa. 
Viimeisellä välitunnilla istuin opetta
janhuoneen pitkän pöydän ääressä 
kädet ristissä pöydän alla. Rukoilin, 
että saisin anteeksi, jos olin jotenkin 
väärin mennyt kasteelle. Vastapäätä 
oleva opettajakaverini virnuili muille 
minua osoittaen, että olisin viettä
nyt rämäkän yön, kun olin tuskaisa 
ja harmaan kalpea. Ajattelin, että 
oikeassa olet. Sain kuitenkin siitä aja
tuksen, että soitankin miehelle, joka 
kastoi meidät. Hän, veli Jukka Hila
kari, sanoi asian järjestyvän helposti. 
Ajattelin, että et tiedä, kuinka pahaa 
tämä oloni on ja että tämä ei lähde 
eikä lopu koskaan.

Hän pyysi meitä kotiinsa. Asuimme 
melko lähellä. Menimme kuin kuole
maan tuomitut. Kun veli puristi kät
täni, jokin minussa alkoi väristä ja sil
miini nousivat kyyneleet; olisin halun
nut jo monesti purskahtaa itkuun. 
Veli sanoi, että Paholainen ei halua 
meidän tulevan kirkon jäseniksi vaan 
tahtoo näin estää meitä liittymästä 
Vapahtajan tosi kirkkoon. Rukoukses
saan veli käski pappeuden valtuudella 
kiusaajaa, Paholaista, poistumaan 
meistä. Heti, humahduksen tavoin, 
lähti puristus rinnastamme ja ahdis
tava paino palleastamme. Katsoimme 
kyyneleisin silmin toisiamme, vaimoni 
ja minä, ja siinä hetkessä suuri riemu 
täytti rintamme ja tiesimme, että tämä 
evankeliumi on totta, että tämä on tosi 
kirkko ja että Jumalan voima voittaa 
ja nujertaa kaikki Saatanan pahat 

tarkoitukset. Tunsimme itsemme 
vapaiksi, terveiksi ja onnellisiksi. 
Olimme saaneet astua kasteen vesiin 
ja olimme saaneet syntimme anteeksi. 
Palasimme kotiin kevein askelin peip
posten visertäessä iloisesti puissa.

Koettelemusten jälkeen saimme 
lahjaksi kevään, jonka päivinä elimme 
kuin paratiisissa, iloisina ja syvästi toi
siamme rakastaen, niin me vanhemmat 
kuin viisi poikaammekin. Rintamme 

täytti kiitollisuus ja rakkaus taivaallista 
Isäämme ja rakasta Vapahtajaamme 
Jeesusta Kristusta kohtaan. Tunsimme 
rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

(Näistä tapahtumista on kohta kulu
nut 45 vuotta; Paholainen kai yritti 
siksi niin kovasti meitä kahta estää, 
kun perhekunnassamme on nyt vii
tisenkymmentä kirkon jäsentä. Kym
menen on ollut lähetystyössä ja kolme 
on paraikaa.) ◼

Tervettä hengellisyyttä
Anna-Kaarina Roto

 ”Kylläpä on tervettä hengellisyyttä”, 
sanoin ajatuksissani lukiessani 

Helamanin kirjan kolmatta lukua. Siinä 
kerrotaan, kuinka ylpeys oli alkanut 
tunkeutua myös Jumalan kirkkoon kuu
luvien sydämeen ja kuinka ylpistyneet 
olivat alkaneet jopa vainota veljiään 
niin, että nämä nöyremmät ihmiset 
joutuivat kestämään paljon ahdinkoa. 
Nämä jopa omissa seurakunnissaan 
hyljeksityt ”paastosivat ja rukoilivat 
usein ja tulivat vahvemmiksi ja vahvem
miksi nöyryydessään ja lujemmiksi ja 
lujemmiksi Kristuksen uskossa, niin että 
heidän sielunsa täyttyi ilolla ja lohdu
tuksella, niin, jopa niin, että heidän 
sydämensä puhdistui ja pyhittyi, mikä 
pyhittyminen tulee siitä, että he antoivat 
sydämensä Jumalalle” (Hel. 3:35).

Jäin pohtimaan tuota mieleeni 
putkahtanutta sanaparia ”terve hen
gellisyys”. Fyysisesti saatamme kokea 
olevamme täysin terveitä, vaikka 
tietämättämme sairastamme esim. 
verenpainetautia tai kakkostyypin 

diabetesta, jotka puolestaan hoitamat
tomina nopeasti lisäävät riskiämme 
sairastua vielä vakavammin.

Voisiko myös hengellisyydessämme 
olla piileviä sairauksia, joita emme itse 
näe? Läksin kyselemään kuvitteelliselta 
normimormoni X:ltä, kuinka hän voi 
hengellisesti.

”Hengellisesti? – Hyvin!”
”Tarkenna vähän, millä tavalla hyvin?”
”No, olen ollut jäsen tosi kauan. 

Monet asiat eivät enää vaadi mitään 
vaivaa. Viisauden sana sujuu huo
maamatta omana elämäntapanani, 
kymmenyksiä panen merkille vielä 
vähemmän. Ne siirtyvät palkkapäivänä 
itsekseen tililtä toiselle. Kirkossakäynti 
kuuluu tietysti elämän ohjelmaan 
niin kuin työhönmeno arkipäivänä. 
Rukoukset meillä luonnollisesti pide
tään aina aamuin ja illoin. Ruoka 
siunataan syömään ruvetessa. Niin – ja 
pyhät kirjoitukset – viisitoista minuut
tia joka aamu. Se on sillä selvä! Hyvin
hän minä voin hengellisesti!”
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Tärkeitä hengellisen elämän perus
asioita kaikki nuo X:n luettelossa 
mainitut. Normimormoni X siis voi 
hengellisesti hyvin tai – tai sitten 
noista hyvistä asioista on tullut hänelle 
pelkkiä elämän rutiineja, kuoria, joista 
ydin on kadonnut. Noiden elämän
tapojen todellinen tarkoitushan on, 
että oppisimme tuntemaan Jumalan ja 
Hänen pelastussuunnitelmansa päivä 
päivältä paremmin ja ettei mikään, ei 
maallinen mammona eikä kemiallisilla 
aineilla saatu tilapäinen mielihyvä, 
tulisi meille tärkeämmäksi kuin tai
vaallisen Isämme asettama päämäärä.

Jos normimormoni X:n hengelli
nen kunto on hänen huomaamattaan 
päässyt romahtamaan, hänen riskinsä 
sairastua vakavammin hengellisesti 
kasvaa. Olisiko meille normimormo
neille mitään piilevien hengellisten 
sairauksien diagnostista testiä?

Kun uusi jäsen oppii evankeliumia 
ja harjoittelee rukoilemista ja viisau
den sanan noudattamista, hän tuntee 
iloa ja kiitollisuutta, koska hän oppii 
päivä päivältä tuntemaan paremmin 
rakastavan taivaallisen Isänsä. Vai
keassa tilanteessaan Helamanin kirjan 
nefiläiset tulivat lujemmiksi uskos
saan Kristukseen ja heidän sielunsa 
täyttyi ilolla ja lohdutuksella. Voisiko 
kysymys ilosta olla diagnostinen? 
Mitä kuvittelemamme normimormoni 
vastaisi, jos kysyisimme: ”Mistä tunnet 
iloa?” Olisiko hänen vastauksensa: ”En 
juuri mistään” tai ehkä: ”Veronpalau
tuksesta ja uudesta harrastuksesta”?

Kun Jeesus puhui tärkeysjärjestyk
sestä elämässämme, Hän sanoi, että 
suurin käsky laissa on: ”Rakasta Her
raa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko 
sielustasi ja mielestäsi” (Matt. 22:37). 

Helamanin kirjan nefiläisistä sanotaan, 
että he antoivat sydämensä Juma
lalle. Voisivatko sydämen antaminen 
ja rakkaus olla normimormonimme 
vaivattomiksi rutiineiksi kaventuneesta 
elämästä kadonneita kriittisiä osia?

Helamanin kirjan nöyrät ihmiset 
paastosivat ja rukoilivat usein. Olisiko 
piilevän hengellisen diabeteksen tai 
verenpainetaudin ennaltaehkäisyssä 
ja hoidossa palattava juuri siihen, 
mitä tutkija ja uusi jäsen tekee: opit
tava tuntemaan Jumala, iankaikkinen 
Isämme, henkilökohtaisen rukouksen, 
Jumalan ja ihmisen kahdenkeski
sen kohtaamisen kautta? Sellaisessa 
rukouksessa ei ole rutiinia eikä kaa
voja, ja puhumme taivaallisen Isämme 
kanssa ujostelematta siitä, mitä sydä
mellämme on, vaikeuksistamme, 
toiveistamme ja peloistamme.

Monet sanovat, ettei heillä ole 
mitään erityistä henkilökohtaista Juma
lalle sopivaa puhuttavaa. He elävät 
tässä ja nyt, ja jos jää aikaa ajatella, he 
ajattelevat vaikka autoja. Jos tuntuu, 

että auto täyttää ajatusmaailman, on 
ehkä nöyrryttävä aloittamaan keskus
telut Jumalan kanssa siitä. Esimerkiksi: 
”Taivaallinen Isä, tällainen minä olen. 
Mielessäni on usein vain autot. Auta 
Sinä minua näkemään se, mitä Sinä 
haluaisit minun näkevän.”

Kun opimme puhumaan taivaalli
sen Isämme kanssa nöyrästi ja rehel
lisesti, opimme tuntemaan Jumalan, 
joka kuulee ja välittää henkilökoh
taisesti. Näiden henkilökohtaisten 
rukoushetkien avulla kasvamme myös 
tuntemaan itsemme, nekin puolet 
itsestämme, joita emme välttämättä 
haluaisi tuntea, esim. ylpeytemme, 
ahneutemme, itsekkyytemme, muka
vuudenhalumme, ja silloin ymmär
rämme, kuinka suuren lahjan taivaalli
nen Isämme meille antoi lähettäessään 
meille Vapahtajan. Ilo Jeesuksen 
Kristuksen sovitustyöstä ja Jumalan 
armosta täyttää meidät taas, vaikka 
ulkoiseen elämäämme ei ole ilmesty
nyt uusia autoja eikä muitakaan tämän 
elämän tavaroita. ◼

Miten on taloutesi laita?
Arto Lammintaus

 Piispa H. David Burton opetti kevään 
2011 yleiskonferenssissa: ”Omava

raisuus on tulosta kaukonäköisestä 
elämäntavasta ja itsekurin harjoittami
sesta rahaasioissa. Alusta asti kirkko 
on opettanut, että perheiden – siinä 
määrin kuin kykenevät – on tarpeen 
ottaa vastuu omasta ajallisesta hyvin
voinnistaan. Jokaisen sukupolven 
on itse opittava omavaraisuuden 

perusperiaatteet: vältä velkaa, noudata 
tarkan taloudenpidon periaatteita, val
mistaudu ahdingon aikoihin, kuuntele 
ja noudata elävien profeettojen sanoja, 
totuttaudu erottamaan tarpeet haluista 
ja sitten elä sen mukaisesti.” (Liahona, 
toukokuu 2011, s. 81.)

Ajallinen omavaraisuus on tärkeä 
periaate, ja on hyvä, että meitä muis
tutetaan siitä jatkuvasti. Kuten Alma 
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muistuttaa meitä kirjassaan, meidän 
tulee tehdä työtä ja ottaa vakavasti 
niin ajallisista kuin hengellisistäkin 
asioista huolehtiminen, sillä ne ovat 
yhtä ja tukevat toisiaan: ”Kun mei
dän isämme olivat velttoja ottamaan 
varteen tämän suunnannäyttäjän (nyt 
nämä asiat olivat ajallisia), he eivät 
menestyneet; aivan samoin on hen
gellisten asioiden laita” (Alma 37:43).

Niitä, joilla on haasteita taloudel
lisen omavaraisuuden suhteen, on 
paljon. Näin on ollut aina, mutta kun 
nykyään työpaikkoja tuntuu olevan 
tarjolla paljon aiempaa vähemmän ja 
maailmantaloudessa on laajalti isoja 
ongelmia, nämä erityiset haasteet kos
kettavat suhteellisesti useampia. Nyky
päivän olot koettelevat monia meistä 
ja läheisistämme, ja tarvitsemme tukea 
oppiaksemme huolehtimaan omista 
ja perheemme perustarpeista. Niiden 
joukossa, jotka tarvitsevat apua tullak
seen omavaraisemmiksi, saattaa olla 
paastouhriavun saajia, kotiin palaavia 
lähetyssaarnaajia, uusia käännynnäisiä, 
vähemmän aktiivisia jäseniä sekä pai
kallisia pappeusjohtajia, jotka tarvitse
vat paremman työpaikan.

Meidän jokaisen on hyvä esittää 
itsellemme muutamia omavaraisuuteen 
liittyviä kysymyksiä kuten seuraavat:

Ansaitsenko riittävästi, jotta pystyn 
maksamaan laskut ja ostamaan per
heellemme terveellistä ruokaa?

Osaanko välttää tarpeetonta velkaa, 
joka ajan mittaan on kalliimpi vaihto
ehto kuin säästäminen ja käteisellä 
ostaminen?

Ymmärränkö, miten voin omilla 
valinnoillani välttää joitakin kustan
nuksia tulevaisuudessa valitsemalla 
kestävämmän vaihtoehdon tai riittävän 

toisillemme. Tueksi tähän työhön 
Herra tarjoaa kirkkonsa kautta uusia 
apuvälineitä, resursseja ja aineistoa. 
Verkkoosoitteessa www.mormonit.fi/
omavaraisuusmateriaali on useita 
oppaita, joiden avulla perehtyä aihee
seen itsenäisesti ja joita käytetään myös 
omavaraisuusryhmien tapaamisissa. 
Tärkeitä perusasioita käydään läpi 
kirjasten Polkuni kohti omavaraisuutta 
ja Perustukseni – periaatteita, taitoja, 
tapoja avulla. Näiden kirjasten sisältä
mät oppiaiheet auttavat kaikkia vah
vistamaan omavaraisuuttaan ja opetta
maan siihen liittyviä taitoja muille.

Omavaraisuusaineistossa on myös 
oppikirjat työnhakutaitojen kehittämi
seen ja oman liikeyrityksen perusta
miseen. Näiden taitojen oppiminen on 
kuitenkin vasta ensi askel. Aivan yhtä 
tärkeää on sen jälkeen laittaa opitut 
periaatteet käytäntöön, jotta voimme 
edistyä omavaraisuudessamme. Toisin 
sanoen, todellista omavaraisuutta on 
se, että opimme sisällyttämään opi
tut periaatteet omaan elämäämme ja 
toimimaan niiden mukaisesti. ◼

hyvän tuotteen jonkin sellaisen sijaan, 
joka on yleisesti suosittu ja siksi hin
naltaan korkeampi?

Olenko perillä perheemme tuloista ja 
menoista, vai yllättävätkö menojen suu
ruus ja tulojen vähyys minut aika ajoin?

Presidentti Thomas S. Monson on 
opettanut: ”[Omavaraisuus] on olen
naisen tärkeä osa niin hengellistä 
kuin ajallistakin hyvinvointiamme. 
– – ’Olkaamme omavaraisia ja riippu
mattomia. Pelastusta ei voi saavuttaa 
minkään muun periaatteen nojalla.’” 
(Johtajan opas – omavaraisuus, s. 2.)

Presidentti Marion G. Romney on 
opettanut: ”Hyvää tarkoittavat ihmiset 
ovat laatineet monenlaisia ohjelmia 
puutteenalaisten auttamiseksi. Mutta 
monilla näistä ohjelmista on lyhyt
näköinen tavoite ’auttaa ihmisiä’ sen 
sijaan että ’ihmisiä autettaisiin autta
maan itseään’.” (Liahona, toukokuu 
2011, s. 81.)

Se, että ihmisiä autetaan tule
maan omavaraisiksi, on pelastuk
sen työtä, ja siihen meidän jokaisen 
tulee pyrkiä ja sitten opettaa sitä 

Lähetyssaarnaajalaulu
Jonathan Jarvis

 Vaikka kirkkomme lähetyssaarnaajat 
ovat tallanneet Suomen katuja jo 

vuosikymmeniä, vieläkin tuntuu siltä, 
että harvalla ihmisellä on aavistusta
kaan siitä, mitä lähetyssaarnaajamme 
oikeasti täällä tekevät. Muutama kuu
kausi sitten eräs asiakas työpaikallani 
huomasi mormonilähetyssaarnaajat 
kadun toisella puolella ja varoitti: 

”Pysyttele kaukana mormoneista. 
He kiroavat sinut mustalla magial
laan.” Onneksi en ruvennut esittele
mään taikaluutaani! Vain muutama 
viikko sitten lähetyssaarnaajat kävivät 
työpaikallani tervehtimässä minua. 
Toinen työntekijä kysyi minulta: 
”Olivatko nuo ne mainosten hintasaar
naajat?” Kumpikaan näistä miehistä 
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miehiä ja naisia lähtemään mukavista 
kodeistaan 1,5–2 vuodeksi jakamaan 
sanomaa, jonka he tietävät olevan 
ikuiseksi siunaukseksi niille henki
löille ja perheille, jotka ottavat sen 
vastaan.

Minulla on hyvin vähän aiempaa 
kokemusta videokuvauksesta, enkä 
ole läheskään ammattimuusikko, mutta 
minulla oli visio siitä, mitä halusin 
tehdä, ja minua siunattiin motivaatiolla 
saada videoni valmiiksi. Toivon, että se 
sytyttää jossakussa halun ottaa selvää 
kirkostamme. Toivon myös, että video 
innoittaisi jotakuta kirkkomme jäsentä 
käyttämään omia lahjojaan palautetun 
evankeliumin sanoman jakamiseen. 
Jumala elää ja todella johtaa kirk
koaan. Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetys
saarnaajat ovat Hänen edustajiaan. 
Heidät on kutsuttu julistamaan tuota 
ilosanomaa. Herra siunatkoon heitä 
heidän kallisarvoisessa työssään! ◼
Tässä videon linkki: youtu.be/BTgBzC1QW-8

ei ymmärtänyt, keitä lähetyssaarnaa
jat ovat, eivätkä sitä, mitä he täällä 
tekevät. Lähetyssaarnaajamme eivät 
ole velhoja. Heidän asiansa on kaikille 
ilmainen mutta samalla kaikkein 
arvokkain asia koko maailmassa.

Olen kauan pohtinut, mitä minä 
voisin tehdä, jotta lähetyssaarnaajat 
olisivat vähän tutumpia kirkkomme 
ulkopuolisille ihmisille ja tervetul
leempia heidän koteihinsa. Kun näin 
Brigham Youngin yliopiston opiske
lijoiden tekemän lähetyssaarnaajien 
työstä kertovan parodian Adelen 
Hellolaulusta, ajattelin: ”Tämä on 
jotakin sellaista, mitä voin itsekin 
tehdä!” En kuitenkaan halunnut tehdä 
sitä pelkästään huvin vuoksi. Tahdoin 
kyllä tehdä kevyen ja hauskan videon, 
jota kuka tahansa voisi katsoa, mutta 
halusin esittää myös sanoman. Se on 
se, että Jumalan kirkko on palautettu 
profeetan kautta ja että Jeesus Kristus 
on Mestarimme ja uskontomme kes
kipiste. Hän johdattaa näitä nuoria 

 Ilmoituksessa Joseph Smithille 
Jumala käski kirkkoa pysymään 

”riippumattomana kaikista muista 
luoduista selestisen maailman ala
puolella” (OL 78:14). Sama oma
varaisuuden periaate pätee meihin 
yksilöinäkin. Omassa elämässäni 
usko Jeesukseen Kristukseen on 
ollut avainasemassa harjoitellessani 
omavaraisuutta.

Usko Kristukseen on evankeliu
min ensimmäinen periaate ja luo 
perustan kaikelle muulle oppimi
selle. Usko auttaa minua elämään 
evankeliumin mukaan, mikä puoles
taan opettaa lisää Jumalan suunnitel
masta lapsilleen. Perusteellisin oppi
han tulee omasta kokemuksesta. 
Usko auttaa minua myös pysymään 
vahvana vastoinkäymisten keskellä. 
Kun keskitän uskoni ja ajatukseni 
Kristukseen, kasvan hengellisessä 
omavaraisuudessa ja voin pyrkiä aut
tamaan muita heidän kohdatessaan 
hengellisiä haasteita.

Vähemmän itsestäänselvää on, 
kuinka usko Kristukseen auttaa 
meitä ajallisessa omavaraisuudessa. 
On tärkeää muistaa, kuinka omava
raisuus ei poista riippuvuuttamme 
Jumalasta. On paradoksaalista, että 
kasvava ajallinen omavaraisuus 
voi merkitä vähemmän luottamista 
omiin kykyihimme ja omaisuu
teemme. Sen sijaan edistymme luot
tamuksessamme Herraan ja Hänen 
lupauksiinsa.

Jonathan Jarvis lähetyssaarnaajien kanssa

Uskon kautta 
omavaraiseksi
Teppo Jouttenus
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Minun hengellinen kokemukseni 
liittyy Ensimmäisen Pietarin kirjeen 

luvun 3 jakeisiin 18 ja 19: ”Kärsihän 
Kristuskin ainutkertaisen kuoleman 
syntien tähden, syytön syyllisten puo-
lesta, johdattaakseen teidät Jumalan 
luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta 
hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin 
hän myös meni ja saarnasi vankeudessa 
oleville hengille.”

Vuosien mittaan olen tullut yhä 
selvemmin ymmärtämään ja tuntemaan, 
että kun minut kastettiin täällä Turussa 
lauantaina 5. elokuuta 1967, henkimaail-
massa, tarkemmin sanoen henkivanki-
lassa, riemuittiin. Olinhan ensimmäinen 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkkoon kastettu jäsen 
suvussani ja sen vuoksi siinä vaiheessa 
ainoa, joka saattoi tuoda vapautuksen 
henkivankilassa odottaville edesmen-
neille esivanhemmilleni ja sukulaisilleni.

Vain muutama päivä kasteeni jälkeen 
näin unen, jossa seisoin ikkunani ääressä 
katsellen kirkkaan siniselle taivaalle. 
Vähitellen taivas täyttyi pienistä passiku-
van kaltaisista miesten ja naisten kuvista, 
jotka muodostivat esivanhempien taulun 
kaltaisen kuvion. Tätä katsellessani havait-
sin kuvien henkilöiden elävän, ja he kaikki 
kääntyivät kukin paikallaan ja katsoivat 
suoraan minuun. Voin vieläkin mielessäni 
nähdä heidät ja tuntea heidän odottavan 
katseensa vaikutuksen sydämessäni.

Tämä hengellinen unikokemus on 
kirkkaana seurannut minua siitä het-
kestä lähtien, ja se on vaikuttanut valin-
toihini halki vuosien aina tähän päivään 
asti. Tämä hengellinen kokemukseni on 
auttanut minua yhdessä patriarkallisen 
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siunauksen lupausten ja kehotusten 
kanssa erityisesti temppelissä käydessäni 
tuntemaan lukemattomien, niin omais-
ten kuin tuntemattomienkin, henkien 
kiitollisuuden heidän puolestaan ja 
heidän hyväkseen tekemästäni työstä.

Olemme usein sisarten kanssa 
kyynelsilmin poistuneet esitoimituksista 
niihin kuuluvien ihanien lupausten ja 
läsnä olevien henkien tunteman ja 
välittämän kiitollisuuden vuoksi.

En voi koskaan kyllin kiittää taivaal-
lista Isääni Hänen ohjauksestaan elämäs-
säni ja palautetun evankeliumin sekä 
palautetun Jeesuksen Kristuksen kirkon 
ihmeistä ja siunauksista. Suurimpia 
niistä ovat Vapahtajamme sovituksen 
ulottaminen koskemaan myös kuolleita 
ja temppeleiden rakentaminen ympäri 
maailmaa, niin että mahdollisimman 
monilla meistä kastetuista olisi tilaisuus 
mennä Herran huoneeseen. Siellä 
voimme iloita Hänen Hengestään ja 
yhdessä Hänen kanssaan palvella ennen 
meitä kuolleita Jumalan poikia ja tyttä-
riä, jotka odottavat pääsyä vapauteen, 
valoon ja kirkkauteen Isän kasvojen 
eteen elääkseen niin kuin Jumala elää, 
kuten kohdassa 1. Piet. 4:6 sanotaan: 
”Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, 
on julistettu evankeliumi, että he eläi-
sivät hengessä, niin kuin Jumala elää, 
vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman 
tuomion kuin kaikki ihmiset.”

Tästä todistan kiitollisena Vapahta-
jamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 
Aamen. ◼

Tämä hengellinen kokemus esitettiin 
kirkon historia -aiheisessa kokouksessa 
Turussa 29. toukokuuta 2016.

Hengellinen kokemus – todistus
Maija Heinonen

Konkreettinen esimerkki uskon 
ja ajallisen omavaraisuuden yhtey
destä ovat lahjoitukset puutteen
alaisten auttamiseen. Kun menetin 
työpaikkani ja perheemme alkoi elää 
säästöillä etsiessäni uutta työtä, mie
timme, paljonko maksaa paastouh
reja. Nämä ovat kuukausittainen lah
joitus, joka kirkon jäseniä kannuste
taan tekemään, jotta kirkko voi tukea 
muita elämän perustarpeiden kanssa. 
Harkinnan ja rukouksen jälkeen 
tunsimme, että olisi viisasta edelleen 
maksaa runsaat paastouhrit. Näin 
pyrimme osoittamaan kiitollisuutta 
siunauksistamme ja uskoa Herran 
lupauksiin pitää huolta meistä.

Ajatellessani uskoa ja ajallista oma
varaisuutta mieleeni tuli Jeesuksen 
opetus vuorisaarnassa: ”Älkää siis 
murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ 
tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me 
saamme vaatteet?’ Tätä kaikkea paka
nat tavoittelevat. Teidän taivaallinen 
Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette 
kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea 
Jumalan valtakuntaa ja hänen van
hurskasta tahtoaan, niin teille anne
taan kaikki tämäkin.” (Matt. 6:31–33.) 
Jos uskon Herran lupauksiin niin 
paljon, että laitan Hänen työnsä ja 
tahtonsa etusijalle vaikeinakin talou
dellisina aikoina, Hän antaa meille 
kaiken, mitä tarvitsemme.

En ole vielä löytänyt uutta pysy
vää työpaikkaa, mutta Herran Henki 
on tuonut levollisen rauhan tunteen 
siitä, että kaikki tulee järjestymään. 
Luottamukseni Herraan vapauttaa 
minut pelosta ja auttaa tietämään, 
että Hänen avullaan voimme per
heenä olla omavaraisia, sekä hengel
lisesti että ajallisesti. ◼


