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pyhiä kirjoituksia säännöl‑
lisemmin ja paastoamme 
tarkoituksellisemmin. Saatat 
saada innoitusta jatkaa 
opiskelua, hakea parempaa 
työpaikkaa tai kartuttaa 
henkilökohtaisia säästöjäsi. 
Kun sinusta tulee omava‑
raisempi, pystyt paremmin 
vahvistamaan muita.

Kolmanneksi, etsi jonkun esivan‑
hemman tiedot. Etsimällä jonkun 
esivanhemman tiedot voit saada 
selville enemmän siitä, kuka olet ja 
mistä olet tullut. Tämä tieto johtaa 
entistä suurempaan ymmärrykseen 
siitä, mihin olet menossa. Kun löydät 
uusia yhteyksiä esivanhempiisi, opit 
ymmärtämään syvällisemmin sen, että 
olet Jumalan rakas tytär tai poika.

Kun toimit vakaasti näiden kolmen 
kutsun pohjalta ja asetat kunkin osalta 
tavoitteen, niin alat päästä osalliseksi 
siitä palkinnosta, joka on luvattu niille, 
jotka pyrkivät vanhurskauteen, nimit‑
täin rauha tässä elämässä ja iankaik‑
kinen elämä tulevassa maailmassa.3 
Kun työskentelet näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi osoittaen jatkuvasti 
Kristuksen kaltaista rakkautta, opit 
arvostamaan syvemmin evankeliumin 
hyvyyttä ja saat entistä suuremman 
halun kertoa siitä.4 ◼

VIITTEET
1.  Joh. 13:34.
2.  Ks. Moroni 7:47.
3.  Ks. OL 59:23.
4.  Ks. Alma 34:4.

KOTIMAANSIVUT

 Vapahtaja on täydellinen esi‑
merkki rakkaudesta ajatuk‑

sissa, sanoissa ja teoissa. Pyhät 
kirjoitukset antavat meille näke‑
mystä Hänen rakastavasta luon‑
teestaan. Kun Lunastaja pesi 
apostolien jalat, Hän opetti: 
”Minä annan teille uuden 
käskyn: rakastakaa toisianne! 
Niin kuin minä olen rakas‑
tanut teitä, rakastakaa tekin toinen 
toistanne.”1 Kristus kutsuu meitä 
etsimään keinoja osoittaa ja tuntea 
suurempaa rakkautta elämässämme.

Tämän yksinkertaisen suunnitel‑
man avulla me saamme mahdolli‑
suuksia oppia Vapahtajasta ja Hänen 

rakkaudestaan. Nämä kolme askelta 
tuovat meitä lähemmäksi Häntä ja 
Hänen opetuksiaan.

Ensiksi, tuo ystävä mukaan. Vapah‑
taja rakastaa aivan jokaista Jumalan 

lasta. Me voimme oppia näke‑
mään itsemme ja muut kuten 
Hän näkee. Ole hyvä ystävä. 
Yksinkertaisella tekstiviestillä 
tai puhelinsoitolla voi olla 
suuri vaikutus toisen ihmisen 
elämään. Kutsu ystävä mukaasi 
kävelylle, syömään kanssasi 
ja mukanasi kirkkoon. Saat 
enemmän tietoa tämän ystä‑
vän iloista ja tarpeista sekä 
tilaisuuksia osoittaa Kristuksen 
puhdasta rakkautta.2

Toiseksi, tule hengellisesti 
ja ajallisesti omavaraiseksi. 
Kun saat ilmoitusta, toimi 
ripeästi. Ilmoitus voi koskea 
sekä hengellisiä että ajallisia 
asioita. Hengellinen voima 
voi lisääntyä, kun luemme 

Kasvata uskoa Kristuksen jatkuvan  
rakkauden avulla
Vanhin Patrick Kearon, Iso- Britannia
Euroopan vyöhykkeen johtaja
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Vaasalaiset Mirja ja Esko Aromaa 
palasivat 3. lokakuuta 2016 puoli‑

toista vuotta kestäneeltä lähetystyömat‑
kaltaan Salt Lake Citystä Yhdysvalloista. 
Iloisina, ystävällisinä ja omistautuneina 
he olivat lähteneet palvelutyöhönsä, 
mutta nuo ominaisuudet olivat sil‑
minnähden moninkertaistuneet tuona 
aikana. Lähetystyöaikansa he palvelivat 
maailman suurimmalla lähetyskentällä 
eli Kirkon keskuspaikan sukututkimus‑
työn ja kirkon historian lähetyskentällä, 
jolla oli 1 200 lähetyssaarnaajaa, heistä 
noin 450 kokoaikaisia.

Mennessään naimisiin vuonna 
1993 Aromaat olivat päättäneet läh‑
teä yhdessä lähetystyöhön eläkkeelle 
jäätyään. Eri lähetystyövaihtoehtoja 
mietittyään heidän toiveenaan 
oli päästä juuri Salt Lake Cityyn 
sukututkimuslähetyssaarnaajiksi.

Mirjalle sukututkimustyö oli ennes‑
tään tuttua, koska hän on tehnyt sitä 
nuoruudestaan lähtien. Esko puo‑
lestaan oli kiinnostunut historiasta ja 
halusi oppia sukututkimusta. Näin hän 
ennen lähtöään kuvaili kokemuksiaan 
sukututkimuksesta:

”Sukututkimukseni alkoi niin, että 
oltuani jäsen noin vuoden sisar Rau‑
tavaara Pietarsaaresta kysyi minulta, 
olenko tehnyt sukututkimusta omasta 
perheestäni ja isovanhemmistani. Koska 
en ollut tehnyt vielä mitään, niin hän 
esitti, että menisimme jonakin lauan‑
taina Ylivieskaan, josta isäni oli kotoisin. 
Ja niin lähdimmekin (noin vuonna 
1969). Matkalla sisar Rautavaara kysyi, 
osaanko uskonkappaleet ulkoa. Koska 
en osannut, niin matka käytettiin siihen, 

että niitä opeteltiin yksi kerrallaan. 
Ylivieskassa menimme papin kansliaan 
ja aloitimme työn. Minä nostelin ras‑
kaita kirkonkirjoja hyllystä. Sisar Rauta‑
vaara kirjoitti jotakin vihkoonsa ja sanoi, 
että pane kirja paikalleen ja ota toinen 
kirja. Tätä teimme koko päivän, ja se 
oli ensimmäinen ’raskas’ kokemukseni 
sukututkimuksesta.”

Kuten kaikkien lähetyssaarnaajien 
myös vanhin ja sisar Aromaan lähe‑
tystyö alkoi MTC:ssä eli lähetyssaar‑
naajien koulutuskeskuksessa. Siellä 
he opiskelivat Saarnatkaa minun 
evankeliumiani ‑kirjaa. Tämän jälkeen 
he saivat Salt Lake Cityssä henkilö‑
kohtaista valmennusta tietokoneen 
käytöstä sukututkimuksessa, Family‑
Searchin käytöstä, lähdemerkinnöistä 
sukupuussa, kuvien ja lähteiden 
liittämisestä sukupuuhun, eri maiden 
sukututkimuksen perusteista jne. 
Kuuden viikon opiskelun jälkeen alkoi 
varsinainen palvelutyö sukututkimus‑
kirjaston kansainvälisessä kerroksessa.

Aluksi vanhin ja sisar Aromaa toi‑
mivat kerroksessaan eri tehtävissä 
kuten tervehtijöinä ja paikkojen järjes‑
telijöinä. He auttoivat kutakin vierasta 
saamaan avukseen sopivan lähetys‑
saarnaajan tai muun asiantuntijan ja 
myös itse auttoivat suomalaistaustaisia 
ja muita sukututkijoita. Tätä työtä he 
tekivät sadan muun lähetyssaarnaajan 
ja vapaaehtoisen sekä kymmenkunnan 
palkatun sukututkimusammattilaisen 
kanssa. Kokoaikaisia lähetyssaarnaa‑
jia oli heidän kerroksessaan noin 30. 
Muut olivat osa‑ aikaisia palvelulähe‑
tyssaarnaajia ja vapaaehtoisia. Heidän 

kerroksessaan puhuttiin 19:ää kieltä ja 
autettiin vieraita, jotka tulivat kaikista 
muista maista paitsi englantia äidinkie‑
lenään puhuvista maista, siis kaikista 
Aasian, Afrikan ja Etelä‑ Amerikan sekä 
useimmista Euroopan maista. Lähes 
päivittäin kirjastolla järjestettiin kaikille 
avoimia sukututkimusaiheisia luentoja.

Tietenkin opiskelu jatkui vielä lähe‑
tystyön aikanakin. Vanhin ja sisar Aro‑
maa saivat perehtyä eri maiden suku‑
tutkimukseen, kävivät erilliset kurssit 
Aasian ja Pohjoismaiden sukututkimuk‑
sesta ja erikoistuivat Suomen sukutut‑
kimuksen lisäksi vähitellen Tanskan, 
Ruotsin ja Norjan sukututkimuksiin. 
Suomen ja ruotsin kielen taidosta oli 
suuri hyöty vieraita autettaessa. Tässä 
Eskon kertomus kielitaidon hyödystä:

”Kiertelin kerran tietokoneelta 
toiselle ja pysähdyin erään koneen 
äärelle, jossa mies kyseli, mitä eräs 
sana mahtoi tarkoittaa. Kerroin vain, 
että se on Oulu, eräs kaupunki Suo‑
messa. Mies oli erittäin tyytyväinen ja 
kiitteli tiedosta moneen kertaan.”

Suuri haaste oli vanhojen käsialojen 
lukeminen eri maiden lähteistä. Näin 
Mirja kertoi:

”Opiskelimme Eskon kanssa vanhoja 
käsialoja lukien ja kirjoittaen sanoja 
paperille. Eräänä iltana tunsin suurta 
riittämättömyyttä ja rukoilin parvek‑
keellamme. Kuulin Hengen hiljaisen 
kuiskauksen: ’Sinä teet tätä yksin, tämä 
on minun työtäni.’ Tämä muutti lähetys‑
työtäni. Aloin kulkea rukous mielessä ja 
sydämessä. Kun jonkun sukututkimuk‑
sessa tuli tilanne, että emme löytäneet 
hänen esivanhempiaan, aloin rukoilla, 

Mirja ja Esko Aromaa palasivat lähetystyöstä  
puolentoista vuoden kokemuksia rikkaampina
Kaarina Kronqvist
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ja usein mieleeni nousi uusia ajatuksia 
tai ymmärrys, että tarvitsin jonkun apua, 
joka osaisi auttaa.”

Ihmeitäkin tapahtui. Tässä yksi 
Mirjan kertomana:

”Tanskalainen lähetyssaarnaaja‑
sisaremme ja erinomainen sukututkija 
Ane Krogstrup työskenteli eräänä 
lauantaina kirjastollamme, kun sinne 
saapui sisar, jolla oli norjalainen tausta. 
Tämä oli kovasti yrittänyt löytää esi‑
vanhempiaan siinä kuitenkaan onnis‑
tumatta. Hän asui toisessa osavaltiossa, 
ja hänellä oli kiire jatkaa matkaansa, 
mutta hän halusi tulla sukututkimus‑
kirjastoon etsimään esivanhempiaan. 
Sisar Krogstrup katsoi hänen kanssaan 
tavallisimmat norjalaisen sukututki‑
muksen lähteet ja päätyi sitten etsi‑
mään tietoja Norjan maakirjoista, joihin 
on koottu eri lähteistä tietoja kylittäin 
ja tiloittain. Tietoa esivanhemmista ei 
kuitenkaan löytynyt, eikä ammattilai‑
siamme ollut talossa auttamassa heitä 
tuona päivänä. Sisar Krogstrup kertoi 
alkaneensa menettää toivonsa tieto‑
jen löytämiseksi, ja hän alkoi rukoilla 
mielessään. Silloin heidän luoksensa 
käveli suoraan ovelta mies, joka kysyi 
heiltä, saisiko hän auttaa. Kun mies 
kuuli lähtötiedot, hän käveli maakirjo‑
jen hyllyille ja alkoi tuoda kirjan toi‑
sensa jälkeen vieraana olevalle sisa‑
relle, joka sai lyhyessä ajassa koottua 
tietoja monta sukupolvea taaksepäin. 
Sisar Krogstrup kertoi kokeneensa, 
että jotakin erikoista oli tapahtumassa. 
Hän oli kysynyt mieheltä, mistä tämä 
tuli. ’Tuolta ylhäältä, yläkerrasta’, mies 
oli sanonut. ’Miksi tulitte tänne?’ kysyi 
sisar Krogstrup. ’Auttamaan teitä.’ Sit‑
ten mies käveli ovelle tutkimatta lain‑
kaan omaa sukuaan ja meni pois.”

Tämänhetkisistä tunnelmista Mirja 
kertoi näin:

”Nyt on kulunut puolitoista kuu‑
kautta kotiinpaluustamme. Oli haikeaa 
katsella Salt Lake Cityä lentäessämme 
sieltä pois. Molemmat tunsimme 
kuitenkin, että menisimme vielä käy‑
mään siellä. Vapauduttuamme oli 
myös haikeaa ottaa pois lähetyssaar‑
naajan nimikyltti ja lähteä Espoosta 
lähetysjohtaja Watsonin luota kohti 
Vaasaa ilman sitä. Mutta oli hyvä ja 
ihana nähdä tuttuja paikkoja matkan 
varrella ja kotona. Sydämessä oli läm‑
min tunne. Tähän maahan ja näiden 
ihmisten keskuuteen me kuulumme. 
Oli ihana nähdä erityisesti lapset ja 
lapsenlapset. Olemme saaneet muis‑
tella ja eritellä mielessämme lähetys‑
työtämme valmistellessamme ja pitäes‑
sämme puheita ja muita esityksiä sekä 
kertoessamme lähetystyöajastamme 
sukulaisillemme ja ystävillemme. 
Mielen ja sydämen täyttää kiitollisuus 
yhteisestä ajastamme niin erityisessä 

paikassa kuin Salt Lake City ja ajasta 
sukututkimuksen ja temppelityön 
parissa, kaikesta oppimastamme ja 
kokemastamme. Tiedän, että olen 
ammentava hengellisyyttä, voimaa ja 
tietoa lähetystyömuistoistamme koko 
loppuelämäni ajan. Sukututkimus‑  ja 
temppelityö on työtä, jota rakastan, 
ja toivon, että voimme käydä usein 
kauniissa temppelissämme ja palvella 
siellä Herraa sekä lähimmäisiämme 
verhon molemmin puolin.

Kun mietin lähetystyömme siu‑
nauksia, mieli täyttyy kiitollisuudella 
ja kaipauksellakin. Oli ihanaa palvella 
lähimmäisiä sukututkimustyössä ja 
tuntui hyvältä tehdä viikoittain omaa 
sukututkimustyötä ja käydä temppe‑
lissä lähes joka viikko. Ne hetket, kun 
joku vieraistamme löysi kauan etsityn 
sukulaisensa kirkon kirjoista tai muista 
lähteistä, toi suurta iloa ja kiitolli‑
suutta myös meille. Oli ihana palvella 
Herran palveluun omistautuneiden 
lähetyssaarnaajien ja ammattilaisten 
sekä muiden sukututkijoiden kanssa. 
Kanssamme oli erityinen henki. Sain 
epäitsekkäästä palvelemisesta kau‑
niin esimerkin, jota haluan seurata. 
Opin rakastamaan Amerikkaa ja 
amerikkalaisia sekä Utahin luontoa. 
Saimme hyviä ystäviä myös Rans‑
kasta, Tanskasta ja Kanadasta sekä 
joistakin muistakin maista. Tärkeimpiä 
siunauksiamme on avioliittomme ja 
parisuhteemme lujittuminen. Olimme 
yhdessä lähes 24 tuntia vuorokau‑
dessa ja jaoimme ilomme ja surumme 
ja saimme tehdä sen suomeksi, kun 
useimmiten puhuimme englantia. Kas‑
voimme yhteen aivan uudella tavalla. 
Tunnemme myös, että perheestämme 
pidettiin huolta. Erityisenä siunauksena 
oli tyttäremme temppeliavioliitto, jonka 
hän solmi lähetystyömme aikana.” ◼

Mirja ja Esko Bountifulin temppelin 
edessä
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 Presidentti Thomas S. Monson on 
sanonut: ”Jumalan rakkaus on teitä 

varten, tunsittepa te ansaitsevanne 
rakkautta tai ette. Se on yksinkertai‑
sesti olemassa aina.” (”Emme koskaan 
kulje yksin”, Liahona, marraskuu 2013, 
s. 124.) Me kaikki olemme Jumalan 
lapsia ja olemme oikeutettuja tunte‑
maan Hänen rakkauttaan. Tässä artik‑
kelissa käsitellään muutamia tapoja, 
joilla Jumala osoittaa rakkauttaan meitä 
kohtaan ja kuinka voimme tuntea tuon 
rakkauden voiman elämässämme.

Jeesuksen Kristuksen sovitus
”Jumala on rakastanut maailmaa 

niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, 
jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian‑
kaikkisen elämän” ( Joh. 3:16).

Suurin rakkaudenosoitus meitä koh‑
taan on Jeesuksen Kristuksen tekemä 
sovitus. Eräs kirkon jäsen kertoo:

”Kun ajattelen Jumalan tuntemaa 
rakkautta meitä kohtaan, mietin 
Kristuksen sovitusta. Jumala on anta‑
nut Poikansa Jeesuksen Kristuksen, 
jotta me voimme tehdä parannuksen. 
Minulle suurin rakkaudenosoitus Juma‑
lalta on se, että Hän antaa anteeksi 
virheeni ja syntini. Hän puhdistaa 
minut, jotta voin olla onnellinen ja 
palata takaisin Hänen luokseen jonakin 
päivänä. Rakastan taivaallista Isääni ja 
haluan oppia kohtelemaan muita ihmi‑
siä Kristuksen kaltaisella rakkaudella.”

Jumala rakastaa meitä jokaista 
huolimatta siitä, keitä olemme

Meidän ei tarvitse olla täydellisiä, 
jotta Jumala rakastaisi meitä. Itse 

asiassa meidän ei tarvitse olla lähellä‑
kään täydellisyyttä. Jumalan rakkaus 
koskee meitä kaikkia, se on ehdo‑
tonta rakkautta, kuten presidentti 
Dieter F. Uchtdorf opetti puhuessaan 
sadasta lampaasta, joista yksi katosi. 
Vertauksen paimen jätti loput 99 ja 
meni etsimään yhtä kadonnutta. Presi‑
dentti Uchtdorf sanoi:

”Täytyykö lampaan osata käyt‑
tää monimutkaista sekstanttia las‑
keakseen sijaintinsa koordinaatit? 
Täytyykö sen osata käyttää GPS:ää 
määrittääkseen sijaintinsa? Täytyykö 
sillä olla asiantuntemusta luodakseen 
sovelluksen, jolla se voi kutsua apua? 
Tarvitseeko lammas jonkun sponsorin 
hyväksynnän ennen kuin hyvä pai‑
men tulee pelastamaan?

Ei. Ei tietenkään! Lammas on 
jumalallisen pelastamisen arvoinen 
yksinkertaisesti siksi, että hyvä pai‑
men rakastaa sitä.” (”Hän nostaa teidät 
hartioilleen ja kantaa teidät kotiin”, 
Liahona, huhtikuu 2016, s. 102.)

Älä siis epäröi, oletko Kristuksen 
sovituksen tai rakkauden arvoinen. 
Taivaan Isä ja Jeesus Kristus rakastavat 
aivan valtavasti sinua.

Eräs suomalainen kirkon jäsen ker‑
too seuraavasti Jumalan rakkaudesta 
omassa elämässään:

”Monta kertaa se on antanut rauhan 
ja luonut tunteen, että kaikki järjestyy. 
Joskus se on auttanut antamaan muille 
anteeksi ja rakastamaan heitä sellai‑
sina kuin he ovat. Joskus se taas on 
ollut sitä, että vaikeuksien kautta olen 
saanut kasvaa ja kehittää luonnettani. 
Aina kun polvistun rukoilemaan, tun‑
nen, että edes joku haluaa tietää, mitä 

olen toimittanut päivän aikana ja miltä 
juuri minusta tuntuu. Luulen, että sitä 
Jumalan rakkauden voima on minun 
elämässäni.” ◼
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Jumalan rakkauden voima elämässäni
Susanna Koivisto

Eva Emilia Ståhle

Wili Wrangell

Lähetystyössä:

Eva Emilia Ståhle aloitti lähetys-
työn Temppeliaukion lähetyskentällä 
Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysval-
loissa marraskuussa 2016.

Wili Wrangell aloitti lähetystyön 
Alppien saksankielisellä lähetysken-
tällä syyskuussa 2016. ◼


