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kaikkein arvostetuimmista opinah
joista. Kaikkien muiden luokkalaisteni 
tavoin työskentelin hyvin ahkerasti. 
Opiskelijat opiskelevat kirjaimellisesti 
kaiket päivät myöhäiseen iltaan asti. 
Tajusin pian, että se, etten opiske
lisi sunnuntaisin, merkitsisi sitä, että 
kahden vuoden lopussa opiskeluun 
käyttämäni aika olisi huomattavasti 
muiden käyttämää aikaa vähäisempi: 
opiskelutovereihini verrattuna menet
täisin ajassa peräti neljäntoista opis
keluun käytetyn viikon verran. Kun 
isäni huomasi, että kävin mielessäni 
kamppailua järjen ja uskon kesken, 
hän puhui minulle Jetron tapaan: 
”Matthieu, se, mitä harkitset tekeväsi, 
on väärin. Sinun ei pidä työskennellä 
sunnuntaisin.” 2 Ensin kapinoin sydä
messäni tätä neuvoa vastaan. Isänihän 
ei tiennyt, miten asiat olivat. Mutta 
myrskyn laannuttua päätin noudat
taa hänen neuvoaan. En ole koskaan 
katunut sitä. Se, että päätin olla 
ajamatta omia etujani lepopäivänä, 
osoittautui korvaamattoman tärkeäksi 
asiaksi. Aloitin maanantaisin opintoni 
virkistyneenä samalla kun kaikki luok
katoverini näyttivät lopen uupuneilta 
koko viikonlopun jatkuneen opiske
lun jäljiltä. Sen lisäksi nämä vuodet 

KOTIMAANSIVUT

 Lukion jälkeen aloitin erittäin 
kilpailuhenkisen kaksivuotisen 

valmistautumisen, jotta voisin päästä 
sisään johonkin Ranskan parhaista 

yliopistoista. Noiden kahden rankan 
vuoden jälkeen opiskelijat osallistuvat 
vaativiin pääsykokeisiin siinä toivossa, 
että heidät hyväksyttäisiin johonkin 

Niin kiireinen kuin olenkin,  
sunnuntai on viikkoni kohokohta 1

Vanhin Matthieu Bennasar, Ranska
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin  
Matthieu  
Bennasar

Kiitän Herraa lepopäivästä.
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osoittautuivat ratkaisevan tärkeiksi 
hengelliselle edistymiselleni. Kaikki 
se, mitä koin uppoutuessani sunnun
taisin pyhien kirjoitusten tutkimiseen, 
syvensi valtavasti hengellisiä juuriani 
tulevia vuosia varten.

Näiden kahden rankan vuoden 
jälkeen menin suunnitelmieni mukai
sesti pääsykokeisiin. Vaikken ollut 
läheskään lahjakkaimpia opiskelijoita, 
sain riittävästi pisteitä niin että pääsin 
yhteen niistä yliopistoista, joista olin 
unelmoinut. Se oli yksi parhaista, enkä 
olisi ikinä uskonut pääseväni sinne. 
Tämä vahvisti todistustani siitä, että 
”kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka 
rakastavat Jumalaa”.3 Opin tästä koke
muksesta, että lepopäivän viettäminen 
on hyvin tarpeellinen keino sielun 
virkistykseksi, eivätkä luokkatoverini 
osanneet käyttää sitä. Niiden israeli
laisten tavoin, jotka söivät erämaassa 

mannaa eivätkä keränneet sitä lepo
päivinä, sain tietää, että kun luotan 
Jumalaan enkä työskentele sunnun
taisin, se koituu minulle eduksi eikä 
haitaksi. Käskyn myötä Hän nimittäin 
valmistaa myös keinon pitää se.

Jesaja tiesi hyvin, että sapatti voi 
olla ilon päivä eikä minkäänlainen 
taakka: ”Jos et polje tomuun sapattia 

etkä aja omia etujasi minun pyhänä 
päivänäni, jos nimität sapattia ilon päi
väksi ja Herran pyhää päivää kunnian 
päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, ettet 
kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa 
etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita 
Herrasta. Minä annan sinun kulkea 
kaikkien vuorten yli, ja olet saava 
elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. 
Näin on Herra puhunut.” 4

Lepopäivä tarjoaa verrattoman 
hengähdystauon rauhattoman maa
ilmamme huolista sekä lepohetken 
median kyllästämästä elämästämme. 
Se on aikaa, jolloin hidastamme tahtia 
ja pohdiskelemme asioita. Lepopäivä 
on pyhä aika siinä missä temppeli 
on pyhä paikka. Se on päivä, jolloin 
keskitymme perheeseen – jolloin iloit
semme, luomme yhteenkuuluvuutta ja 
palvelemme Jumalaa yhdessä. Se on 
päivä hengellistä kehittymistä varten, 
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vahvistamme voimattomia polvia. 
Siihen asti kunnes elämme jatkuvasti 
selestisessä valtakunnassa, lepopäivä 
voi olla parasta viikoittaista valmis
tautumistamme selestisinä olentoina 
elämiseen. Pohjimmiltaan lepopäivän 
keskipisteenä on sakramentin mer
kittävä nauttiminen, jolloin meidän 
henkemme on yhteydessä Herraan, 

meidän liittomme uudistetaan ja mei
dän sielumme saa kokea parantumisen. 
Lepopäivänä me löydämme Herran.

Kiitän Herraa lepopäivästä. Se on 
todellakin ilon päivä. ◼
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2. Nuoret äidit oppivat usein 
kantapään kautta selviytymään 
äitiyden haasteista.

”Haluan erityisesti ylistää ja kan
nustaa nuoria äitejä. – – Näinä vuosina 
äidit kestävät pidempään vähemmällä 
määrällä unta ja antavat enemmän 
muille saaden itse vähemmän aikaa 
omaa palautumistaan varten kuin 
mikään muu tuntemani ryhmä minään 
muuna aikana elämästään. Ei sen 
vuoksi olekaan mikään ihme, jos 
heidän silmänalusensa ovat joskus 
melko tummat. – – Tehkää parhaanne 
näinä vuosina, mutta mitä tahansa 
muuta teettekin, arvostakaa sitä tehtä
vää, joka on yksinomaan teidän ja jota 
varten taivas itse lähettää enkeleitä 
vartioimaan teitä ja pienokaisianne.”
– Jeffrey R. Holland, ”Koska hän on 

äiti”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 34.
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Mitä kirkkomme  
johtajat opettavat äitiydestä?
Taru Lietsalmi

 Kuten perhejulistuksessa todetaan, 
perhe on keskeisellä sijalla Luojan 

suunnitelmassa. Ei siis ole ihme, että 
kirkon johtavat auktoriteetit ovat puhu
neet niin paljon perheelle ratkaisevan 
tärkeästä äidin roolista. Nyt toukokuussa 
me vietämme Suomessa äitienpäivää. 
Sen kunniaksi halusin koota erilaisia 
näkökulmia ja ajatuksia äitiydestä.

1. Äitiyden ja perheen tärkeydestä 
opitaan jo pienestä pitäen.

”Opettakaamme myös tytöille,  
että äitiys on jumalallista, sillä kun me 
olemme kosketuksissa elämän luomi
seen, me astumme jumalallisuuden 
valtakuntaan.”

– David O. McKay, Kirkon president
tien opetuksia, 2004, s. 149.



K4 L i a h o n a

3. Äitinä oleminen ei ole aina help-
poa, eikä haasteilta voi välttyä.

”Kaikille äideille kaikissa olosuh
teissa, myös niille, jotka vaivoin selviy
tyvät – ja kaikki selviytyvät – sanon: 
’Olkaa rauhassa. Uskokaa Jumalaan 
ja itseenne. Suoriudutte paljon 
paremmin kuin itse arvelettekaan. 
Itse asiassa te olette pelastajia Siionin 
vuorella. Teidän rakkautenne – kuten 
seuraamanne Mestarinkaan rakkaus – 
’ei koskaan katoa’”.
– Jeffrey R. Holland, ”Tämä on äitisi”, 

Liahona, marraskuu 2015, s. 50.

4. Joissakin tapauksissa äiti huo-
lehtii lapsistaan ilman aviopuoli-
son tukea.

”Jos jotkut teistä ponnistelevat 
syystä tai toisesta pelottomina yksin 
ilman kumppania rinnallanne, silloin 

rukouksemme puolestanne ovat 
vieläkin palavampia ja päättäväisyy
temme ojentaa auttava käsi vieläkin 
määrätietoisempi.”
– Jeffrey R. Holland, ”Koska hän on 

äiti”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 34.

5. Äitiys kulkee käsi kädessä 
naiseuden kanssa eikä sulje pois 
naisia, joilla ei ole lapsia.

”Eevaa kutsuttiin ’äidiksi’, ennen 
kuin hän sai lapsia. Uskon, että ’äitinä 
oleminen’ tarkoittaa ’elämän anta
mista’. Ajatelkaa, miten monin tavoin 
te annatte elämää. Se voisi olla emo
tionaalisen elämän antamista toivotto
malle tai hengellisen elämän antamista 
epäilevälle. Pyhän Hengen avulla me 
voimme luoda emotionaalisesti paran
tavan paikan syrjityille, torjutuille ja 

muukalaisille. Näillä lempeillä ja silti 
voimallisilla tavoilla me rakennamme 
Jumalan valtakuntaa. Sisaret, me 
kaikki olemme tulleet maan päälle 
mukanamme nämä elämää antavat, 
hoivaavat, äidilliset lahjat, koska se 
on Jumalan suunnitelma.”
– Neill F. Marriott, ”Mitä meidän 

pitää tehdä?”, Liahona, toukokuu 
2016, s. 11.

”Uskon lujasti, että kaikki sisaret – 
nimitän heitä ’enkeleiksi’ – ovat äitejä 
Siionissa, olivatpa he naimisissa tai 
eivät ja saivatpa he lapsia tämän maan
päällisen kokemuksen aikana tai eivät.”
– K. Brett Nattress, ”Mikään ei tuota 

suurempaa iloa kuin että tietää hei-
dän tietävän”, Liahona, marraskuu 
2016, s. 120.
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jaloin tehtävä, mikä on suotu 
naisille.

”Mikään rakkaus kuolevaisuudessa 
ei yllä lähemmäksi Jeesuksen Kristuk
sen puhdasta rakkautta kuin se epäit
sekäs rakkaus, jota omistautunut äiti 
tuntee lastaan kohtaan.”
– Jeffrey R. Holland, ”Tämä on äitisi”, 

Liahona, marraskuu 2015, s. 48.

”Äitiys ei ole sitä, mikä jäi jäljelle 
sen jälkeen kun Isämme siunasi poi
kiaan pappeuteen asettamisella. Se 
oli ylevin lahja, mitä Hän saattoi antaa 
tyttärilleen, pyhä luottamustehtävä, 
joka antoi naisille vertaansa vailla 
olevan roolin Hänen lastensa autta
misessa pitämään toinen asemansa. 

Kuten presidentti J. Reuben Clark jr. 
julisti, äitiys on ’yhtä jumalallinen 
kutsumus, yhtä iankaikkisesti tär
keä omalla paikallaan kuin itse 
pappeus’.”
– Sheri L. Dew, ”Emmekö me kaikki 

ole äitejä?”, Liahona, tammikuu 
2002, s. 113. ◼
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Mitä Jeesus Kristus merkitsee minulle?
Taru Lietsalmi

 Veli voi olla maailman rasittavin 
olento. Hän tietää tasan tarkkaan, 

miten käydä hermoille ja ärsyttää. 
Hän ei ole täydellinen, mutta kaikkien 
riitojen ja sanaharkkojen jälkeen
kään omaa veljeään ei silti voi olla 
rakastamatta. Olen siinä onnellisessa 
asemassa, että minulla on peräti 
kolme juuri tällaista veljeä. Mikä vielä 
parempaa, minulla on heidän lisäk
seen vielä yksi veli – veli, joka ei käy 
hermoille, ärsytä, kiusaa tai tappele. 
Hän on meidän kaikkien vanhin veli, 
Jeesus Kristus. Välillä Kristus voi kui
tenkin tuntua meistä etäiseltä ja jopa 
vähän abstraktilta olennolta. Minulle 
hyvä tapa tuntea Hänet paremmin 
on verrata Häntä omiin veljiini, mikä 
muistuttaa minua siitä, että Kristus on 
myös kirjaimellisesti veljeni.

He ovat minulle esimerkkejä. 
Veljeni ovat huomaamattani elämäni 

aikana vaikuttaneet omaan käytök
seeni. Tästä hyvä esimerkki on iso
veljeni päätös palvella kokoaikaisena 
lähetyssaarnaajana, mikä teki minuun 
suuren vaikutuksen. Hänen lähdös
tään saakka olen alkanut valmistautua 
omaa lähetystyötäni varten.

”Ja nyt, rakkaat veljeni, minä tiedän 
tästä, että ellei ihminen kestä loppuun 
asti noudattaen elävän Jumalan Pojan 
esimerkkiä, hän ei voi pelastua” (2. Nefi 
31:16). Kuten maalliset veljeni, Kristus
kin on elämässäni suuri esikuva. Kun 
joka päivä olen yrittänyt ottaa Hänestä 
mallia esimerkiksi lukemalla pyhiä kir
joituksia ja palvelemalla lähimmäisiäni, 
olen tuntenut oloni onnelliseksi.

He auttavat minua. Olen luke
mattomia kertoja tukeutunut veljieni 
apuun, kun olen joutunut pinteeseen. 
Olipa kyseessä matikan laskujen 
tekeminen, ruoan laittaminen tai 
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murheideni kuunteleminen, he ovat 
olleet aina läsnä tarvittaessa.

”Hän tuli maailmaan, nimittäin 
Jeesus, ristiinnaulittavaksi maailman 
tähden ja kantamaan maailman synnit 

ja pyhittämään maailman ja puhdista
maan sen kaikesta vääryydestä; jotta 
hänen kauttaan pelastuisivat kaikki, 
jotka Isä oli antanut hänen valtaansa ja 
tehnyt hänen kauttaan” (OL 76:41–42). 

Ihmeellisin tapa, millä Kristus on 
meitä auttanut, on Hänen sovituk
sensa. Olen sanoin kuvaamattoman 
kiitollinen Kristuksen sovituksesta, 
koska se on avannut minulle tien 
päästä takaisin taivaalliseen kotiin.

He rakastavat minua ja minä 
heitä. Minä rakastan veljiäni, ja he 
rakastavat minua. Me puolustamme 
toisiamme, pidämme toisistamme 
huolta ja jaamme elämämme ilot ja 
surut. Haluamme toisillemme pelk
kää parasta.

”Ja nyt minä tiedän, että tämä rak
kaus, jota sinulla on ollut ihmislapsia 
kohtaan, on aitoa rakkautta; ellei siis 
ihmisillä ole rakkautta, he eivät voi 
periä sitä sijaa, jonka sinä olet val
mistanut Isäsi huoneisiin” (Et. 12:34). 
Kaikki Kristuksen teot ovat kummun
neet Hänen rakkaudestaan meitä 
kohtaan. Hänellä ei ollut velvollisuutta 
tulla maan päälle, mutta Hän halusi 
pelastaa meidät omasta vapaasta tah
dostaan. Kuten rakastan kaikkia vel
jiäni, rakastan Kristusta ja osoitan sen 
kulkemalla Hänen askelissaan.

Olen hyvin kiitollinen kaikista vel
jistäni. He ovat rikastuttaneet elämääni 
ja tuoneet minulle paljon iloa. Erityisen 
kiitollinen olen Kristuksesta, joka on 
minulle esikuva, auttaa minua ja rakas
taa minua. Todistan, että me olemme 
kaikki yhtä suurta perhettä ja että meillä 
kaikilla on mahdollisuus tulla tunte
maan paremmin vanhin veljemme. 
Kristus odottaa jokaista avosylin. ◼
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 Elävät profeetat ovat toistuvasti 
kehottaneet meitä käyttämään 

nykytekniikkaa pyrkiessämme julista
maan evankeliumia kaikille kansoille. 
Etenkin sosiaalisen median eri sovel
lukset ovat kietoutuneet erottamatto
masti jokapäiväiseen elämäämme ja 
kanssakäymiseemme muiden kanssa, 
ja sillä on kasvava rooli myös pelas
tuksen työn jouduttamisessa.

Nyt on tullut aika, että opimme 
käyttämään tätä innoitettua työkalua 
asianmukaisella ja tehokkaammalla 
tavalla todistaaksemme ystävillemme 
taivaallisen Isämme onnensuunnitel
masta ja Vapahtajastamme. Tämän 
artikkelin tarkoitus on antaa muutamia 
käytännön neuvoja, kuinka voimme 
tehdä niin.

Ole aito ja johdonmukainen
Kristuksen opetuslasten tulee 

olla aitoja, rehellisiä ja luotettavia, ja 
samoin on sosiaalisen median julkai
sujemme laita. Älä liioittele tai kaunis
tele äläkä esitä sellaista, mitä et ole. 
Muista, että myös muiden kuin evan
keliumiaiheisten postaustesi ja kuviesi 
pitäisi vahvistaa, että elät todella sen 
mukaan kuin julistatkin.

Pyri rakentamaan ja kohottamaan, 
älä väittelemään

Sosiaalisessa mediassa jakamiemme 
viestien tulisi pyrkiä rakentamaan ja 
kohottamaan, ei väittelemään, tuomitse
maan tai vähättelemään muita. Väittely 
ja loukkaantuneet tunteet seuraavat 
yleensä sanoessasi jotakin, mikä voisi 
kuulostaa muista kuin sanoisit: ”Minä 
olen oikeassa ja sinä olet väärässä.” Kun 
puhut enemmän siitä, mitä evankeliumi 
saa sinut tuntemaan, ihmiset tuskin 
kokevat sinun hyökänneen heitä vas
taan, vaikka he eivät tuntisikaan samoin.

Ole rohkea, mutta muista jakaa 
evankeliumia aito rakkaus ja välittämi
nen sydämessäsi. Muiden uskomusten 
alentaminen ei koskaan tule avaamaan 
heidän sydäntään niin, että he kuunte
lisivat, mitä sinulla on sanottavana.

Tykkää ja kommentoi
Jostakin Facebookissa julkaistusta 

evankeliumiaiheisesta artikkelista, 
videosta tai kuvasta tykkääminen voi 
tuntua todella pieneltä asialta, mutta 
sillä on itse asiassa iso merkitys siihen, 
kuinka moni muu tulee näkemään 
kyseisen julkaisun uutisvirrassaan. Mitä 
enemmän tykkäyksiä julkaisu saa, sitä 

suuremmalle prosenttiosuudelle se 
näytetään. Jos siis luet tai näet jotakin, 
mistä pidät, niin tykkää siitä. Jos ajattelit 
sen olevan hyvä, mutta et tykkää siitä, 
oikeastaan vahingoitat sitä.

Myös jonkin julkaisun kommentoi
minen auttaa sitä saamaan enemmän 
näkyvyyttä muiden uutisvirrassa. Kom
mentilla voit jakaa oman todistuksesi 

Maailman helpoin tapa tehdä  
lähetystyötä? – Viisi tapaa jakaa 
uskoasi sosiaalisessa mediassa
Heidi Laitinen
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(muista, ei väittelyä!) tai tägätä jonkun 
ystäväsi, joka myös saattaisi pitää 
julkaisusta.

Jaa itsellesi merkityksellisiä  
julkaisuja profiilissasi

Jos pidät jostakin jutusta erityisen 
paljon, voit jakaa sen omassa pro
fiilissasi. Jakaminen levittää kyseistä 
julkaisua tehokkaammin kuin mikään 
muu tapa, koska siten muut pääsevät 
taas tykkäämään, kommentoimaan ja 
jakamaan sitä.

Oiva tapa lisätä jakamasi jutun 
kiinnostavuutta on kirjoittaa mukaan 
saateteksti, joka herättää ystäviesi  
mielenkiinnon mutta on samalla hen
kilökohtainen ja aito. Liika on kuiten
kin liikaa, eli älä täytä muiden uutis
virtaa tusinalla evankeliumiaiheisella 
julkaisulla minuutissa.

Tykkää mormonisivustoista
Jos etsit hyvää aineistoa, jota voisit 

jakaa ystäviesi kanssa ja joka voisi 
vahvistaa myös sinua itseäsi, käy 
tykkäämässä erilaisista mormoni
sivustoista. Kirkon virallisilta sivuilta 
(lds.org, suomeksi mormonit.fi) löydät 
paljon korkeatasoista materiaalia, joka 
on helposti jaettavissa sosiaalisessa 
mediassa. Kirkolla on erilaisia sosiaali
sen median kampanjoita etenkin jou
lun ja pääsiäisen aikaan, ja myös yleis
konferenssi on esillä monipuolisesti. 
Lisäksi kaikilla apostoleilla on omat 
Facebook sivustot, joista tykkäämällä 

saat lukea Kristuksen erityisten todis
tajien innoitettuja ajatuksia. Useilla 
heistä on myös Twitter tili.

Englannin kielellä löytyy lisäksi 
monia epävirallisia mutta korkeata
soisia sivustoja, kuten familyshare.
com, lds.net ja fairmormon.org ja 
monet muut. Suomenkielinen sivusto 
kysymormonilta.fi pyrkii kääntämään 
ja julkaisemaan parhaita paloja valta
vasta englanninkielisestä aineistosta 
sekä tekemään paikallista, suoma
laista sisältöä, jota suomalaisten 
pyhien olisi helppo jakaa ystävilleen.

Tässä on lueteltu vain pieni osa 
siitä, mitä on löydettävissä. Voit hel
posti opetella tekemään myös itse 
ns. meemejä käyttämällä ilmaisia 
ohjelmia, kuten Picmonkey ja Canva. 
Mahdollisuuksia siis riittää! Ja muista: 
tykkääminen, kommentoiminen sekä 
jakaminen vaikuttavat valtavasti sinun 
– ja toisten – pyrkimyksiin jakaa evan
keliumia. Pannaan hyvä kiertämään!

Totuuden tulva
Meistä ei tarvitse tulla sosiaalisen 

median käyttämisen erikoisosaajia tai 
käyttää paljon aikaa näiden viestien FIN
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tekemiseen, mutta pienin ja yksinker
taisin keinoin jokainen voi osallistua. 
Puhuessaan viimeisistä ajoista Herra 
sanoi: ”Ja vanhurskautta minä lähetän 
alas taivaasta; ja totuutta minä lähetän 
maasta todistamaan Ainosyntyisestäni, 
hänen kuolleista ylösnousemisestaan, 

niin, sekä kaikkien ihmisten ylösnouse
muksesta; ja vanhurskauden ja totuu-
den minä annan vyöryä yli maan kuin 
tulva” (Moos. 7: 62, kursivointi lisätty). 
Mekin voimme osallistua tuon profetian 
toteuttamiseen täyttämällä maailman 
totuuden ja vanhurskauden viesteillä, 
jotka ovat aitoja, kohottavia ja kutsuvat 
ihmisiä tulemaan Kristuksen luokse. ◼
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