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Presidentti Nelson mainitsee koh-
dan Mark. 5:22–43. Se on yksi kau-
neimpia pyhien kirjoitusten kertomuk-
sia, mitä tiedän. Jeesus tapaa Jairok-
sen, synagogan esimiehen, joka heit-
täytyy Jeesuksen jalkoihin ja pyytää 
hartaasti Jeesusta parantamaan kuo-
lemaisillaan olevan tyttärensä. Tämä 
kertomus on suurenmoinen jo itses-
sään, mutta matkalla Jairoksen tyttären 
luo Jeesus huudahtaa heidän kävel-
lessään kadulla ihmistungoksessa: 
”Kuka koski vaatteisiini?” Opetuslapset 
ovat ymmällään ja sanovat, että täällä 
tungoksessa kaikki osuvat toisiinsa, 
mutta Jeesus tunsi, että naisen kosket-
taessa Hänen vaatteitaan Hänestä lähti 
voimaa. Nainen, joka oli sairastanut 12 
vuotta ja oli käyttänyt kaikki rahansa 
parantuakseen, oli ollut yhä sairas. 
Nyt Kristus paransi hänet. Heidän 
kohtaamisensa on kuvattu erinomai-
sesti lds.org- sivustolla. Linkistä Bible 
Videos löytyy minuutin ja 40 sekunnin 
mittainen video, jossa esitetään tämä 
ihmeellinen kohtaaminen Kristuksen 
ja naisen välillä.

Löytäkää tällä kertaa oma kuningas 
Benjaminin puheenne yleiskonferens-
sista. Yleiskonferenssi pidetään temp-
pelin luona. Olkaa sekä sanan kuuli-
joita että sen tekijöitä – kumpaakin – 
niin silloin tunnette tämän naisen 
tavoin, että Kristuksen sanasta lähtee 
voimaa, ja se parantaa ja vahvistaa 
teitä. Lohduttaa teitä. Johdattaa teitä. 
Niin kuin eräänlainen kuningas 
Benjaminin puhe. ◼

KOTIMAANSIVUT

 Yleiskonferenssi on meille kaikille 
suurenmoista aikaa uudistua 

hengellisesti, vahvistua uskossamme 
Jeesukseen Kristukseen ja tuntea 
suurempaa rauhaa. Kun kuningas 
Benjamin Mormonin kirjassa kutsui 
kansansa eräänlaiseen yleiskonferens-
siin temppelin luo, hän piti yhden 
vaikuttavimmista saarnoista pyhissä 
kirjoituksissa. Se, kuinka selkeästi hän 
keskittyi Jeesukseen Kristukseen ja 
sovitukseen, on suuri siunaus meille 
kaikille myös nykyään. Tammikuun 
1992 Ensign- lehdessä on kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenen, vanhin 
Neal A. Maxwellin artikkeli ”King 
Benjamin’s Manual of Discipleship” 
[Kuningas Benjaminin opas opetus-
lapseuteen]. Artikkelissaan vanhin 
Maxwell tähdensi sitä, kuinka tärkeää 
on, että me olemme sanan tekijöitä.

Yleiskonferenssit suovat meille 
tilaisuuden löytää omat kuningas 
Benjaminin puheemme. Nämä puheet, 
jotka käyvät hyvin voimallisesti sydä-
meemme, sieluumme ja henkeemme, 
ovat kuin mannaa taivaasta. Koska 
me kaikki olemme erilaisia, jokin 
puhe vaikuttaa meihin enemmän kuin 
johonkuhun toiseen, ja päinvastoin. 
Olosuhteemme ovat erilaiset, ymmär-
ryksemme evankeliumista on erita-
soista ja meillä on eri näkemyksiä siitä, 
mitä ympärillämme tapahtuu, mutta 
jokaisessa yleiskonferenssissa on aina 
vähintään yksi puhe, joka puhuttelee 
sydäntämme ja sieluamme. Näin meille 
tarjoutuu tilaisuus paitsi kuulla sanaa 

myös toteuttaa sitä (ks. Jaak. 1:22; Joh. 
13:17; Matt. 7:21–25). Meistä voi, kuten 
vanhin Maxwell sanoo, tulla Jeesuksen 
Kristuksen opetuslapsia. Kenties yksi 
olennaisimpia tehtäviä yleiskonferens-
sin jälkeen on, että annamme näiden 
puheiden, joista saamme niin paljon, 
olla kannustimena kasvuun ja muu-
tokseen elämässämme. Lisäksi sellaiset 
puheet vahvistavat meitä ja suovat 
meidän tuntea rauhaa omassa elämäs-
sämme ja melskeisessä maailmassa. 
Voimme tuntea, että Jumala ja Jeesus 
todella rakastavat meitä heikkouksis-
tamme ja haasteistamme huolimatta.

Presidentti Eyring piti erittäin vaikut-
tavan puheen viime yleiskonferenssissa 
huhtikuussa 2017. Puhe, jonka otsik-
kona oli ”Minä jätän teille rauhan”, on 
minulle kuningas Benjaminin puhe. 
Samoin on presidentti Uchtdorfin puhe 
”Täydellinen rakkaus karkottaa pelon” 
ja vanhin Renlundin puhe ”Meidän 
hyvä paimenemme”. Myös kun pre-
sidentti Nelson puhui hyvin henkilö-
kohtaisesti Kristuksesta puheessaan 
”Kuinka ammennamme elämäämme 
Jeesuksen Kristuksen voimaa”, tunsin 
konferenssin olevan suuri siunaus 
itselleni. Minusta tuntui kuin olisin ollut 
istumassa temppelin luona ja kuunnel-
lut kuningas Benjaminia.

Jos varaatte aikaa kuunnella tai 
lukea puheita lisää, saatatte yllät-
tyä huomatessanne, että muutamat 
puheet ovat kuin piilossa olevia jalo-
kiviä, jotka löydätte vasta sitten kun 
paneudutte lukemaan ne uudelleen.

Löytäkää yleiskonferenssista oma 
kuningas Benjaminin puheenne
Vanhin Tom- Atle Herland, Norja
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin  
Tom- Atle Herland
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 Lokakuussa pääsemme jälleen naut-
timaan yleiskonferenssista. Tarjolla 

on kuuden kokouksen verran Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon yleiskonferenssi-
kokouksia suoraan kirkon keskuspai-
kasta Salt Lake Citystä Yhdysvalloista.

Ääneen pääsee itseoikeutetusti pro-
feetta Thomas S. Monson, hänen neu-
vonantajansa sekä suuri joukko apos-
toleja sekä muita johtavia auktoriteet-
teja ja kirkon apujärjestöjen johtohen-
kilöitä. Heidän ohjeitaan, neuvojaan ja 
opetuksiaan pystyy kuuntelemaan ja 
katselemaan vaikka kotisohvalta käsin, 
mutta konferenssitunnelmaan voi 
virittyä yhtä hyvin suuremmalla jou-
kolla saapumalla seuraamaan lähetyk-
siä lähimpään Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
seurakuntakeskukseen.

Miksi yleiskonferenssia sitten kan-
nattaa seurata? Mikä tekee tuosta 
puolen vuoden välein järjestettävästä 

tapahtumasta niin erityisen? Seuraa-
vassa on muutamien suomalaisten 
kirkon jäsenten ajatuksia yleiskonfe-
renssin merkityksestä juuri heille.

Kyse on siitä, mitä kuulen Hengen 
sanovan

Odotan yleiskonferenssia, koska saan 
sen avulla vahvistusta todistukselleni. 
Lisäksi saan opetusta evankeliumista ja 
saan uusia näkökantoja evankeliumiin 
liittyviin erilaisiin kysymyksiin.

Erityisesti haluan nostaa esille sen, 
että usein kyse ei ole siitä, mitä puhuja 
sanoo, vaan siitä mitä kuulen Hengen 
sanovan juuri minulle. Se on vahva 
todistus minulle siitä, että taivaallinen 
Isä rakastaa lapsiaan – minuakin. Näi-
den kokemusten kautta tiedän, että 
Vapahtaja johtaa kirkkoaan, ja tiedän, 
että kirkko on elävä kirkko. Sen avulla 
saamme ilmoitusta ja innoitusta tänäkin 
päivänä kirkkona, perheinä ja yksilöinä.

Markku Leirimaa, Oulunsalo

Olen läsnä yhtä paljon  
kuin paikalla olevat

Odotan todellakin innolla konfe-
renssia! Onhan aivan mahtavaa olla 
mukana kuuntelemassa profeettoja 
isolla joukolla. Tunnen, että olen läsnä 
yhtä paljon kuin paikalla olevat jäsenet.

Voin tuntea Pyhän Hengen läsnä-
olon voimakkaasti, seuraanpa lähetystä 
kappelilla tai kotona omalta tieto-
koneelta. Muistan yhdenkin sisarten 
kokouksen, jolloin tunsin Hengen niin 
vahvana, että sitä on vaikea sanoin 
kuvata. Tunsin olevani osa tätä jouk-
koa, kuin välimatkaa ei olisi ollenkaan.

Tuollaiset kokemukset vaativat 
tietysti sitä, että on halukas kuulemaan 
ja oppimaan ja on rukouksen hengessä. 
Kun sielu janoaa Herran sanaa ja ope-
tusta, niin silloin saa vastauksia. Olen 
myös oppinut, että kannattaa valmistau-
tua ja miettiä etukäteen asioita, joihin 
kaipaa ja tarvitsee vastauksia. Pitää siis 
olla niin sanotusti herkällä korvalla!

Yleiskonferenssin myötä todistukseni 
palautetusta evankeliumista vahvistuu ja 
tunnen olevani oikeassa paikassa. Henki 
on niin vahvasti läsnä, että herkistyn 
välillä kyyneliin. Muistan, kuinka viime 
konferenssin aikaan menin tietokoneelle 
mieheni yrityksen suuressa teollisuus-
hallissa sijaitsevassa sotkuisessa toimis-
tossa. Kun lähetys alkoi, Pyhä Henki 
täytti sydämeni. Tunsin suurta iloa ja 
rauhaa, eikä ympäristöllä ollut mitään 
merkitystä. Mieleni ja huomioni oli kon-
ferenssissa, ja Henki valisti mieltäni.

Toki odotan aina myös sitä, mitä 
erityistä Herralla on meille kaikille ja 
toisaalta juuri minulle sanottavana. 
Tuleeko mahdollisesti jotain uutta eri-
tyistä sanomaa. Useimmitenhan meitä 
muistutetaan samoista asioista, mikä 
johtunee siitä, että meillä on vielä pal-
jon opittavaa niistä. Ainakin minulla on.

Olen valtavan kiitollinen evanke-
liumista, Vapahtajastani, rakastavasta 

U U T I S I A

Tästä syystä odotan yleiskonferenssia – 
suomalaiset kertovat
Suvi Peltola



 L o k a k u u  2 0 1 7  K3

KO
TIM

A
A

N
SIVUT 

taivaallisesta Isästäni sekä siitä, että 
saan elää tänä aikana, jolloin totuutta 
jälleen julistetaan täyteydessään. On 
se vaan ihmeellistä, että minäkin voin 
olla tässä mukana ja osallistua taas 
yleiskonferenssiin!

Inkeri Hänninen, Kiiminki

Tunnen iloa ja rauhaa
Odotan yleiskonferenssia, koska 

sen aikana saan kuulla innoitettua 
sanaa. Haluan saada hengellistä voi-
maa, jota yleiskonferenssista on mah-
dollista saada, samoin kuin vastauksia 
kysymyksiini. Haluan kuulla, mitkä 
ovat Herran mielestä tärkeimmät asiat, 
joihin keskittyä.

Tunnen iloa ja rauhaa kuunnellessani 
puheita. Tunnen myös yhteenkuulu-
vuutta muiden samoin uskovien kanssa.

Ilona Kristola, Hämeenlinna

Yleiskonferenssipuheista  
saa erityisiä vinkkejä

Yleiskonferenssilla on ihan oma 
erityinen asemansa minun vuodessani, 
koska vain kahdesti vuodessa saamme 
kuulla, mitä erityistä taivaallinen 
Isämme haluaa tänä päivänä kertoa 
meille ja mistä muistuttaa meitä.

Konferenssit ovat aivan erityisiä het-
kiä, jolloin voin tuntea Pyhän Hengen 
vahvan läsnäolon. Varsinkin niinä ker-
toina, jolloin olen ollut valmistautunut 

kirkon nuoria, ovat myös kirkkoon 
kuulumattomat kaverit tervetulleita. 
FSY:ssä on tosi mukavaa ja hyvä olla.

2. Tämän kesän FSY:ltä odotan sitä iha-
naa ”mormonikuplaa”, jossa ympä-
rillä on mahtava joukko samat taso-
vaatimukset täyttäviä nuoria. Odotan 
myös FSY:ssä jaettavaa seminaarin 
päättötodistusta. Sen eteen on täy-
tynyt tehdä töitä neljä vuotta. Uusia 
ystäviä ei myöskään voi olla kos-
kaan liikaa, ja nykyisiin ystäviin voi 
FSY:ssä tutustua vieläkin paremmin.

3. Parhaita muistoja viime FSY:stä on 
monia. Oli hieno kokemus laulaa 
yhteislauluja muiden nuorten kanssa. 
Oli tosi kiva saada tutustua hyvin 
ryhmän muihin jäseniin ja etenkin 
ohjaajaan! Ohjaajastani tuli minulle 
tosi tärkeä esimerkki ja ystävä, ja 
vielä nykyäänkin pidämme yhteyttä 
ja kyselemme toisiltamme silloin 
tällöin kuulumisia. Nämä asiat luen 
ehdottomasti viime FSY:n parhaisiin.

Veeti (16)
1. FSY on viikon mittainen kirkon 

tapahtuma, jossa ollaan hengellisessä 

Oululaisten nuorten ajatuksia FSY:stä
Taru Lietsalmi

 Tänä kesänä nuoret suomalaiset kir-
kon jäsenet kokoontuvat sankoin 

joukoin Kangasalle osallistuakseen 
FSY:hyn. Tätä kahden vuoden välein 
järjestettävää tapahtumaa ollaan odo-
tettu hartaasti, ja se vetää osallistujia 
kaukaisistakin seurakunnista, kuten 
Oulusta. Mistä FSY:n vetovoima oikein 
tulee? Selvittääkseni tämän, haastat-
telin tänä kesänä FSY- tapahtumaan 
meneviä oululaisia nuoria.

1. Miten kuvailisit FSY:tä henkilölle, 
joka ei ole koskaan ollut FSY:ssä?

2. Mitä odotat eniten tämän kesän 
FSY:ltä?

3. Mikä on paras muistosi edellisestä 
FSY:stä?

Anna- Sofia (16)
1. Se on paras ja hengellisin viikko 

ikinä. Sieltä saa aivan mahtavia 
kokemuksia ja ystäviä. Todellakin 
kannattaa mennä.

2. Uusia mahtavia kokemuksia.
3. Kaikki muistot ovat parhaita.

Helena (17)
1. FSY on nimensä (For the Strength of 

Youth, ’Nuorten voimaksi’) perusteella 
nuorille suunnattu tapahtuma, jonka 
keskeisenä osana on vahvistaa nuor-
ten todistusta Jeesuksesta Kristuksesta 
ja evankeliumista. Tapahtuman tar-
koituksena on myös tuottaa nuorille 
elämää rikastavia ystävyyssuhteita ja 
tietysti pitää superhauskaa. Jokaisella 
on viikon kestävässä FSY:ssä oma 
ryhmä ja ohjaaja. FSY:ssä on monia 
erilaisia aktiviteetteja, kuten disco, 
juhlatanssit, todistuskokous, hengel-
lisiä luokkia, peli-  ja pizzailta sekä 
varieteeshow (talent show). FSY:ssä 
noudatetaan tarkasti kirkon taso-
vaatimuksia, minkä vuoksi FSY:ssä 
on tosi helppoa tuntea Pyhän Hen-
gen läsnäolo. Vaikka tapahtuma on 
suunnattu ensisijaisesti vahvistamaan 

konferenssia varten, olen voinut 
saada vastauksia niihin kysymyksiin 
ja tuntemuksiin, joiden kanssa olen 
painiskellut senhetkisessä elämässäni. 
Yleiskonferenssipuheista olen voinut 
saada opetusta, muistutusta ja erityisiä 
vinkkejä, miten voin soveltaa evan-
keliumia omaan elämääni, niin että 
elämästäni voisi tulla vieläkin merki-
tyksellisempää ja onnellisempaa.

Odotan myös innolla kuulevani 
kaunista musiikkia. Tabernaakkeli-
kuoro koostuu uskomattoman 
taitavista henkilöistä ja heidän sovi-
tuksensa tutuista lauluista on ihanaa 
kuunneltavaa.

Tiina Tuominen, Tampere ◼
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kuplassa muiden kirkon nuorten 
kanssa. FSY:ssä on jatkuvasti kaik-
kea mukavaa toimintaa, jonka avulla 
kykenemme kasvattamaan suhteita 
ystäviimme ja taivaalliseen Isäämme 
sekä kehitämme itseämme.

2. Odotan eniten tämän kesän FSY:ltä 
kirkon ystävieni näkemistä ja heidän 
kanssa olemista hyvässä, hauskassa 
ja hengellisessä ympäristössä.

3. Paras muistoni edellisestä FSY:stä oli 
se, kun tunsin Henkeä vahvemmin 
kuin koskaan aikaisemmin eräässä 
hengellisessä luokassa, jonka 
Samppa (eräs ohjaaja) piti.
Oululainen Hanna menee tänä 

vuonna ensimmäistä kertaa FSY:hyn, 
kun taas Antille tämä kerta on jo kolmas.
1. Mikä sai sinut ilmoittautumaan 

FSY:hyn?
2.  Mitä odotat eniten FSY:stä?

Hanna (15)
1. Ilmoittauduin, koska olen aina 

kuullut vain hyviä asioita siitä tapah-
tumasta ja olen odottanut FSY:tä jo 
useamman vuoden ajan.

2. Haluan viettää aikaa ystävieni 
kanssa, vahvistaa todistustani ja 
saada hyviä kokemuksia ja muistoja.

1. Mikä sai sinut ilmoittautumaan 
FSY:hyn kolmannen kerran?

2. Paras muisto edellisistä FSY:stä?
3. Minkä neuvon antaisit nuorille, jotka 

tulevat ensimmäistä kertaa FSY:hyn?

Antti (18)
1. FSY on muihin nuorten tapahtu-

miin verrattuna aivan omalla tasol-
laan. Aikaisemmat kaksi kertaa 
tapahtumassa, jossa samoja arvoja 
omaavia ystäviään voi tavata lähes 
viikon ajan ja jossa ilmapiiri on 
poikkeuksellisen hengellinen, ovat 
jättäneet pysyvät positiiviset muistot 
ja halun palata tapahtumaan vielä 

mahdollisen kolmannenkin kerran 
nuoren asemassa.

2. On tuskallisen vaikea sanoa parasta tai 
edes parhaita muistoja aikaisemmista 
FSY- tapahtumista, sillä unohtumatto-
mia kokemuksia tuli todella paljon. 
Lukuisat aktiviteetit olivat erityisen 
mieleenpainuvia, mutta musikaalisena 
henkilönä sanoisin mieleenpainuvim-
miksi kokemuksiksi tapahtuman hen-
gelliset musiikkiesitykset ja yhteislaulut 
muiden nuorten kanssa. Itse ainakin 
koin eräiden esitysten ja yhteislaulujen 
aikana Hengen läsnäolon ja vaikutuk-
sen aivan poikkeuksellisen vahvasti.

3. FSY- tapahtumaan ensimmäistä kertaa 
tuleville nuorille antaisin seuraavan-
laisen neuvon: olkaa avoimia vas-
taan tuleville kokemuksille. Itse en 
osannut edes kuvitella tapahtuman 
niin vahvasti todistusta kasvattavaa 
vaikutusta, ennen kuin itse olin sen 
kokenut. FSY- viikko tarjoaa valta-
vasti hengellisen kasvun tilaisuuksia, 
mutta nuoren on oltava avoin näille 
kokemuksille, jotta voisi hyötyä niistä. 
Tämä avoimuus tarkoittaa sitä, että 
valmistautuu mahdollisesti jo etu-
käteen hengellistä sisältöä tutkien ja 
että tapahtuman aikana pyrkii ole-
maan avoin Hengen vaikutuksille, 
noudattaa tarkasti sääntöjä ja rajoittaa 
häiriötekijöitä, kuten arkista mobiili-
laitteiden käyttöä. Tällöin Henki voi 
tehdä oman osansa ja tapahtumasta 
tulee antoisa. Ja kun paluu Babyloniin 
aikanaan tulee, kokemuksesta tiedän, 
että hengellistä voimaa voi olla kerty-
nyt niin paljon, ettei sitä mobiililaitetta 
edes tee hetkeen mieli avata.

Nuorten osallistujien lisäksi Oulusta 
lähtee kaksi nuorta aikuista ohjaajiksi 
FSY:hyn, ohjaamaan ja järjestämään 
nuorille mahtavaa toimintaa. He ovat 
käyneet läpi tarkan koulutuksen ennen 
itse tapahtumaa.

1. Miksi halusit ryhtyä ohjaajaksi tämän 
kesän FSY:hyn?

2. Mitä olet oppinut tähän mennessä 
koulutuksissa?

3. Paras muisto omista EFY:istä (FSY:n 
vanha nimi)?

Ewe
1. Mulla on itse ollut niin hyvät koke-

mukset FSY:ssä, että halusin olla 
mukana auttamassa nuoria saamaan 
tästä kerrasta parhaan mahdollisen 
kokemuksen.

2. Kyse ei ole meistä nuorista aikui-
sista vaan tämä konferenssi on 
nuoria varten, ja me ollaan siellä 
heitä varten heitä rakastamassa ja 
ohjaamassa.

3. Todistuskokous. Muistan, kuinka 
huomasin selvästi täyttyväni Pyhästä 
Hengestä. Samoin kun me lauloimme 
EFY- sikermää konferenssin lopussa.

Janne
1. Hain ohjaajaksi sen takia, kun kesä 

näytti tyhjältä kalenterissa ja on 
muutenkin ollut sellainen olo, että 
olisi mukavaa päästä ohjaamaan 
nuoria ja miettimään yhdessä hei-
dän kanssaan vastauksia erilaisiin 
kysymyksiin. Myöskin se, että mah-
dollisesti voi toimia esimerkkinä, sai 
innostumaan hakemusta tehdessä.

2. Koulutuksissa tähän mennessä olen 
saanut taas muistutuksen siitä, että 
kun aikeet on hyvät ja pyytää apua 
taivaalliselta Isältä, niin sitä todella-
kin saa. Koulutuksissa on ollut hyviä 
ohjeita ja muistutuksia myös itselleni 
jokapäiväistä elämää varten.

3. Parhaimpia muistoja itselläni 
EFY:stä on ollut tunnelma, joka 
EFY:stä jäi aina käteen tapahtuman 
loputtua. Tuon viikon aikana on 
aina saanut kokea ystävällisyyttä, 
ystävyyttä, yhteen kuuluvuutta sekä 
paljon Henkeä. ◼ FIN
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