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olen epäonnistunut niin viheliäisesti 
– – elämässäni? – – Millä sitten on 
merkitystä täällä?”

Heleä ääni vastasi: ”Vain sillä, mitä 
todella annetaan. Vain sillä hyvällä, 
mitä tehdään tekemisen ilosta. Vain 
niillä suunnitelmilla, joissa pääajatuk-
sena on toisten hyvinvointi. Vain niillä 
lahjoilla, joissa antaja unohtaa itsensä.” 3

Lahja omasta itsestämme on korvaa-
mattoman arvokas rakkauden lahja, 
joka ironisesti kasvaa, kun annamme 
siitä muille. Ehkä Vapahtaja ajatteli juuri 
sitä sanoessaan: ”Joka elämänsä minun 
tähteni kadottaa, on sen löytävä.” 4

Muistakaamme tänä erityisenä 
aikana vuodesta sitä loistavaa lahjaa, 
jonka olemme kaikki saaneet taivaal-
liselta Isältämme: ”Jumala on rakas-
tanut maailmaa niin paljon, että antoi 
ainoan Poikansa.” 5 Meidän Isämme 
lahjan täydensi Pojan itsessään 
antama uhrilahja, kun Hän valmisti 
meille kullekin tien voidaksemme 
palata kotiin. Nämä epäitsekkäät lah-
jat ovat joulun todellisia lahjoja.

Presidentti Monson opastaa meitä 
rakastaen antamaan: ”On sydämiä, joita 
voi ilahduttaa. On ystävällisiä sanoja, 
joita voi lausua. On lahjoja, joita voi 
antaa. On tekoja, joita voi tehdä. On 
sieluja, joita voi pelastaa.” 6 ◼
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KOTIMAANSIVUT

 Kun sisar Sabin ja minä olimme 
vastavihittyjä opiskelijoita, asuimme 

vuokralla pienessä ullakkohuoneistossa 
Provossa Utahissa. Kuulostaa uskomat-
tomalta, mutta vuokrasopimukseen 
kuului se, että vuokranantajan pieni 
koira Helga tuli asunnon mukana. 
Tuntui siltä, että tärkein omaisuutemme 
siihen elämänaikaan oli lainakoira! 
Huomasin kuitenkin, että vaimoni 
Valerie oli huolella ripustanut seinälle 
pienen koristetaulun, jossa oli Ralph 
Waldo Emersonin sanat: ”Sormukset 
ja muut aarteet eivät ole oikeita lahjoja 
vaan niiden jäljitelmiä. Ainoa todellinen 
lahja on lahja omasta itsestään.”

Tätä totuutta kuvaillaan runossa 
”The Vision of Sir Launfal” [Ritari 
Launfalin näky]. Se kertoo päättäväi-
sestä ritarista, joka ryhtyi etsimään 
Graalin maljaa, kuppia, josta Kristus 
oletettavasti joi viimeisellä aterialla. 
Lähtiessään matkaan Sir Launfal sen 
kummempia miettimättä heitti lantin 
linnan porteilla olevalle kerjäläiselle.

Vuodet kuluivat, ja lopulta Sir 
Launfal palasi kotiin käytettyään etsin-
täänsä koko elämänsä. Lähestyessään 
linnan portteja hän näki jälleen spitaa-
lisen kerjäämässä almuja. Tällä kertaa 
Sir Launfal pysähtyi ja tarjosi tarvitse-
valle sielulle leivänkannikan ja juota-
vaksi vettä vanhasta kupistaan. Runon 
sanat paljastavat, mitä siitä seurasi:

”Monessa maassa sä harhailla sait,
kun Graalin maljaa turhaan hait:
Oi katso! Se sulla on kädessäsi,
mulle täytetty vedellä vierestäsi.

Tämä leipä on ruumiini, kuollut 
sen vuoksi,

tämä vesi on veri, joka ristillä 
juoksi.

Näin ehtoollisatrian siellä me 
saamme,

missä me autamme 
heikompaamme;

vain antamisessa on lahjan arvo,
sitä ilman almu vain pelkkä varjo.
Kera antimes aina jos itsesi jaat,
sua, köyhää ja minua ruokkia 

saat.” 1

Launfalin vanha kuppi, jonka 
hänen huomaavainen palvelutyönsä 
pyhitti, muuttui Graalin maljaksi, 
jonka etsimiseen hän oli käyttänyt 
koko elämänsä.

Onnea etsiessämme me katsomme 
usein yli maalin. Sen voi todella 
löytää ainoastaan palvelemalla muita 
– matkalla, joka alkaa oman kotimme 
seinien sisäpuolelta. Vapahtaja on 
ilmoittanut: ”Kaiken, minkä te olette 
tehneet yhdelle näistä vähäisim-
mistä veljistäni, sen te olette tehneet 
minulle.” 2

Henry Van Dyken tarina The  
Mansion [Kartano] kertoo John 
Weightmanista, joka käytti koko 
elämänsä rakentaen muistomerkkejä 
itselleen. Eräänä yönä hän näki unta, 
että hän kuoli ja matkasi taivaalliseen 
kaupunkiin saadakseen omakseen 
kartanon, joka koostuisi hänen taivaa-
seen kokoamistaan aarteista. Kun John 
sai tietää hänelle varatusta pienestä 
majasta, hän valitti: ”Miten ihmeessä 
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 Millaisen perheen muodostavat 
analyytikko, nörtti, tulisielu, outo-

lintu ja ilopilleri? Täyttyvätkö päivät 
tietoteknisten pulmien pähkäilemisestä 
vai hihitteleekö koko porukka aamusta 
iltaan kummallisille vitseille? Entä miten 
kyseisen joukon arjessa näkyy se, että 
he ovat Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä?

Annetaan oululaisen Voutilaisen 
perheen kertoa itse.

Riikka ja Jouko Voutilainen, miten 
kuvailisitte toisianne?

Riikka: ”Olemme luovasti hulluja, 
ja arkemme on sopivaa kaaosta lasten 
ehdoilla. Jouko on perheemme tekno-
logianörtti, kotimme tekninen tuki-
henkilö. Hänen toinen intohimonsa 
ovat videopelit, erityisesti niiden 
kehittäminen, mitä hän myös opiske-
lee ja minkä parissa hän tekee työtään. 
Jouko on kaikin puolin mukava ja 
urheilullinenkin mies. Erityisesti eri-
laiset kamppailulajit ja lenkkeily ovat 
hänelle mieluisia lajeja.”

Jouko: ”Riikka on hyvällä tavalla 
outolintu. Luotan hänen vaistoonsa ja 
intuitioonsa. Riikka ymmärtää asioiden 
todellisen laidan ilman, että hänen 
tarvitsee suureellisesti argumentoida 
kantansa puolesta. Olen oppinut, että 
monet riidat voi välttää sillä, että aina-
kin kokeillaan ensin tehdä asiat siten, 
mikä Riikasta tuntuu oikealta. Hänellä 
on hengelliset anturit niin hyvin pys-
tyssä, että olemme uskaltaneet tehdä 
niiden viitoittamana isojakin päätöksiä 
kuten muuttaa maasta toiseen. Meistä 

toinen on siis idealisti ja toinen luottaa 
enemmän konkretiaan, mutta väitän, 
että toimivassa perheessä tarvitaan 
kumpaakin piirrettä.”

Miten kuvailisitte lapsianne?
Riikka: ”Pojistamme nuorin, yksi-

vuotias William, on kovaääninen koko 
perheelle iloa tuova tapaus, aina hymy 
naamalla. Hän tasapainottaa meitä 
muita. Neljävuotiaalla Samuelilla taas 
on kaikessa tekemisessään aina taus-
talla jokin teema. Jos hän innostuu 
esimerkiksi jostakin pelistä, hän saat-
taa laulaa pelin tunnusmusiikkia taus-
tamusiikkinaan liikkuessaan paikasta 
toiseen. Hän on myös hyvin tempera-
menttinen ja hänelle on tärkeää, että 
asiat tehdään täsmälleen eikä melkein 
hänelle tutuksi tulleella tavalla.

Esikoisemme, nyt seitsemänvuotias 
Benjamin, on mietteliäs analyytikko. 
Hän käy esikoulua ja on juuri oppi-
massa lukemaan. Hän opettelee innolla 
myös matematiikkaa ja rakentaa paljon 
legoilla. Sääntöjen seuraaminen on 
Benjaminille erityisen tärkeää, mistä 
kertoo hyvin hänen vastauksensa 
esikoulussa esitettyyn kysymykseen 
siitä, missä asiassa hän haluaisi oppia 
paremmaksi. Benjaminin mukaan hän 
haluaa oppia tottelemaan paremmin.”

Miksi olette solmineet temppeliavioliiton?
Jouko: ”Kirkon jäsenille, varsin-

kin nuorille, temppeliavioliitto tuntuu 
olevan jotakin, mitä opitaan pienestä 
pitäen tavoittelemaan. Se on siis pal-
jolti kulttuurinen juttu. Meidänkin 

tapauksessamme kaikki lähti alun perin 
puhtaasti ihastuksesta. Ihastuimme toi-
siimme ja halusimme naimisiin. Nyt syyt 
avioliittoomme ovat kuitenkin aivan 
jotakin muuta. Ensinnäkin meillä on nyt 
lapsia, joiden kasvattaminen sellaisiksi 
kuin heistä on määrä tulla, on meidän 
velvollisuutemme. Lisäksi meillä on 
yhteneväiset loppunäkymät, eli pitkän 
ajan tavoitteemme ovat samansuuntai-
set. Emme olisi enää yhdessä, jos emme 
uskoisi, että avioliittomme ja per-
heemme ovat Jumalan tahdon mukaisia 
asioita ja että niissä on kysymys jostakin 
meitä itseämme isommasta. Olemme 
päässeet lähemmäksi Jumalaa, kun 
olemme olleet yhdessä, ja uskon, että 
juuri se on avioliiton tarkoitus. Koen, 
että avioliiton kautta saatavilla oleva 
Henki ja siunaukset ovat jotakin, mitä 
ei voi saada elämällä yksin. Omalta 
kohdaltani tiedän, etteivät esimerkiksi 
rukoukseni voisi olla yhtä voimallisia 
kuin ne ovat nyt, kun rukoilemme 
perheenä.”

Riikka: ”Avioliittomme alku ei 
todellakaan ollut helppo. Eroaminen-
kaan ei ollut kaukana. Avioliiton kat-
sominen iankaikkisesta näkökulmasta 
auttoi kuitenkin näkemään maallisten 
ongelmien läpi. Kun keskittyy temp-
peliavioliittoon, kykenee näkemään 
elämässä olennaisen.”

Jouko: ”Ja kun alkaa käytännössä 
seurata olennaiseksi havaitsemiaan 
asioita, arkinen elämä helpottuu.”

Millaista apua perheellenne on temp-
peliavioliitostanne ja siitä, että per-
heenne jäsenet uskovat Kristukseen?

Riikka: ”Lapsiin liittyvistä asioista 
voisi mainita esimerkiksi sovintopenkin. 
Jos lapsille tulee riitaa, se selvitetään 
istumalla sovintopenkissä. Siitä ei ole 
lupa nousta ennen kuin suostuu myön-
tämään oman osuutensa riidassa ja 

U U T I S I A

”Juuri se on avioliiton tarkoitus” – 
Voutilaisen perheessä kokonaisuus  
on enemmän kuin osiensa summa
Suvi Peltola
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pyytämään anteeksi. Lisäksi pidämme 
perherukoukset joka päivä ja luemme 
perheenä pyhiä kirjoituksia. Luotamme 
täydellisesti siihen, että kyseisiä asioita 
tekemällä saamme osaksemme suojaa, 
jota muuten emme saisi.”

Jouko: ”Myös pappeuden siu-
naukset ovat keskeisellä sijalla per-
heessämme. Olemme saaneet ystä-
väperheeltämme rohkaisua antaa ja 
vastaanottaa niitä usein. On olennaista 
pyytää siunausta tilanteeseen tai asiaan, 
jonka voi selkeästi yksilöidä, koska 
vain tarkasti määriteltyyn pulmaan on 
mahdollista saada tarkasti määritelty 
siunaus. Perheemme on saanut pap-
peuden siunauksien kautta vastauksia 
esimerkiksi lastenhoitoon ja rahahuo-
liin liittyen. Olemme huomanneet, että 
mitä enemmän pappeuden siunauk-
sissa annettujen kehotusten ja ohjeiden 

mukaan elää, sitä enemmän niissä 
luvattuja siunauksia elämässä ilmenee.”

Miten Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko tukee 
perhettänne?

Jouko: ”Kirkon kautta perheillä on 
mahdollisuus saada vaikka minkälaista 
tukea, myös taloudellista. Juuri sitä var-
tenhan kirkko- organisaatio on olemassa. 
Itse koen kuitenkin ongelmalliseksi, jos 
tukea täytyy mennä pyytämällä pyytä-
mään. Se on varsinkin meille suomalai-
sille vaikeaa. Paras aika hakea ja antaa 
apua olisi jo siinä vaiheessa, kun perhe 
ei ole vielä kovin syvässä kuopassa 
ongelmiensa kanssa. Kirkon johtajien 
olisi hyvä muistaa tämä.

Itselleni avun pyytämisestä ja saami-
sesta on usein jäänyt päällimmäiseksi 
tunteeksi kiitollisuus. Kokemus siitä, että 
olen saanut jotakin, joten haluan myös 
antaa takaisin päin. Avun pyytämistä 
kirkolta ei pitäisi joutua häpeämään. 
Sellainen heikentää omanarvontuntoa.”

Riikka: ”Tietysti kirkko tukee 
perhettämme myös siten, että voimme 
osallistua sen järjestämiin kokouksiin 
sunnuntaisin. Toisinaan kirkkoon läh-
teminen pienten lasten kanssa tuntuu 
todella vaikealta ja tekisi vain mieli jäädä 
kotiin, mutta kirkkoon meneminen 
palkitsee aina. Aivan joka kerta kirkossa 
tulee kohottunut olo. Sen avulla jaksaa 
seuraavan viikon. Kirkko tukee meitä 
lisäksi kotikäyntisisarten välityksellä 
sekä esimerkiksi järjestämällä toiminta-
päiviä Alkeisyhdistyksen lapsille.”

Miten pidätte kiinni henkilökohtai-
sesta todistuksestanne?

Riikka: ”Lukemalla pyhiä kirjoi-
tuksia ja pitämällä henkilökohtaiset 
rukoukseni joka ikinen päivä. Oli mikä 
oli, niistä pidän kiinni. Opin kyseisten 
asioiden tärkeyden kantapään kautta 

neljä vuotta sitten, jolloin havahduin 
omista kurjista ajatuksistani ja tajusin, 
etten ollut lukenut pyhiä kirjoituksia 
pitkään aikaan. Lukemisen aloittami-
nen ei tuntunut hyvältä, mutta tein siitä 
itselleni rutiinin. Kuukauden jälkeen 
aloin jälleen kokea yhteyttä Jumalaan. 
Aluksi tosin sekään ei tuntunut eri-
tyisen mukavalta, koska ymmärsin 
joutuvani tekemään parannusta. 
Parannuksen tekeminen on kuitenkin 
olennaisen tärkeä asia, koska muuten 
emme voi tulla lähemmäksi Jumalaa. 
Toisaalta parannusta ei voi eikä edes 
ymmärrä tehdä, jos ei lue pyhiä kirjoi-
tuksia ja muuten pidä huolta siitä, että 
pysyy lähellä Jumalaa.”

Jouko: ”Mitä järkeä on olla kirkon 
jäsen, jos ei ota siitä irti kaikkea saata-
vissa olevaa hyötyä? Elämä kirkon jäse-
nenä voi olla vaikeata, joten miksi olla 
jäsen ilman, että saa jäsenyydestään 
hengellistä voimaa. Meille on annettu 
mahdollisuus pukea yllemme Jumalan 
taisteluvarustus (ks. Ef. 6:11), mutta se 
vaatii aktiivista otetta. Pyhissä kirjoituk-
sissa meille annetaan valtavan suuria 
lupauksia, joita emme kuitenkaan 
usein uskalla lähteä tavoittelemaan. 
Saatamme siis asettaa itsellemme 
rajoja omalla epäuskollamme. Jos taas 
annamme uskollemme tilaa, jos todella 
uskomme Kristukseen, edes sinapin-
siemenen verran (ks. Matt. 13:31–32), 
mikään ei ole mahdotonta.”

Mikä on parasta perheessänne?
Riikka: ”Ihanat vauvamiehemme 

eli poikamme.”
Jouko: ”Rauhalliset hetket kotona, 

kun olemme sakramenttikokouksen 
jälkeen kaikki yhdessä Pyhän Hengen 
vaikutuksen alaisina. On ihmeellistä 
tuntea sellaista yhdessä olemisen tun-
netta ja nähdä, kuinka ihmiset tekevät 
asioita yhdessä.” ◼

Analyytikko, nörtti, tulisielu, outolintu 
ja ilopilleri eli Benjamin (vas.), Jouko, 
Samuel, Riikka ja William (äitinsä 
sylissä) Voutilainen.
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 Koko elämäni olen uskonut Jumalaan 
taivaallisena huolehtivana Isänä, 

jonka puoleen saatoin kääntyä milloin 
tahansa rukouksessa, ja Jeesukseen 
Kristukseen ihmiskunnan pelastajana. 
Pyhä Henki oli minulle epämääräi-
nen, ymmärtämätön asia. Murheelliset 
elämänkokemukseni saivat minut 
vakuuttuneeksi siitä, ettei onnellisuutta 
voi saavuttaa kuin Kristuksen opetus-
ten mukaisella elämällä. Pyrin elämään 
niiden mukaan, mutta tuon tuostakin 
havaitsin maallisissa touhuissani unoh-
taneeni Jumalani. Tämä saattoi mieleni 
levottomaksi ja syyllisyydentuntoiseksi. 
Ollessani 20- vuotias sain kokea valtavaa 
hengellistä tuskaa. Ei mikään ruumiilli-
nen tuska ole ollut sen veroista. Minut 
valtasi hätä oman sieluni tilasta. Sen 
koettuani päätin omistautua Jumalan 
johdatukseen. Oletin olevani uudesti-
syntynyt, kuten Raamattu puhuu.

Tutkin Raamattua ja ihmettelin, 
miksi ei enää ollut kirkkoa, joka olisi 
ollut Jeesuksen perustaman kirkon 
kaltainen. Tulin tulokseen, ettei täydel-
listä ja todellista Jeesuksen Kristuksen 
kirkkoa ollut enää maan päällä, ja niin 
pysyin evankelis- luterilaisessa kirkossa 
ja kävin ahkeraan jumalanpalveluk-
sissa. Ajan kuluessa havaitsinkin, ettei 
tuo ”uudestisyntymiskokemukseni” 
auttanutkaan minua jatkuvasti pysy-
mään lähellä Jumalaani. Papit saar-
nasivat parannuksesta ja sen tarpeel-
lisuudesta ja saivat jälleen mieleni 
levottomaksi. Kukaan heistä ei kuiten-
kaan osannut selittää, miten todellinen 
parannus tapahtuu. Tunsin elämäni 
olevan laineilla heittelehtimistä.

Olin mennyt naimisiin miehen 
kanssa, jonka tiesin olevan Herran 
minulle valitsema. Rukoilimme iltaisin 
yhdessä ”Herran siunauksen”, ja koko 
sydämeni palavuudella lausuin sanat: 
”Herra valistakoon meille kasvonsa ja 
olkoon meille armollinen.”

Odotin toista lastani, kun Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon naislähetyssaarnaa-
jat tulivat kotiimme. En ollut millään 
tavalla kiinnostunut, mutta kun he 
sanoivat aina ”me uskomme näin” 
eivätkä väittäneet sen olevan totta ja 
kun he kehottivat meitä rukoilemaan 
Jumalalta tietoa siitä, puhuvatko he 
totta, saivat he minut toimimaan. Tiesin 
kokemuksestani, että Jumalani vastaa 
rukouksiini ja ettei Hän koskaan ole 
minulle valehdellut. Ihmettelin, miten 
nämä nuoret rohkenivat esittää sellai-
sen ehdotuksen. Aioin paljastaa heidät. 
Tutkimme evankeliumia muutaman 
kuukauden. Mieheni oli lukenut Mor-
monin kirjan, mutta toisen lapsemme 
syntymä vei mielenkiintoni lukemiseen. 
Opetukset tuntuivat kuitenkin jotenkin 
tutuilta. En osannut selittää sitä, mutta 
minusta tuntui aivan kuin jotkut muis-
tot menneisyydestä olisivat alkaneet 
palata. Aloin innostua, vaikken ollut-
kaan saanut vielä vastausta Jumalaltani. 
Aloin pelätä, että oma innostukseni 
vaikuttaisi mieheni ratkaisuun, ja siksi 
kesäloman jälkeen annoin mieheni 
itsekseen opiskella evankeliumia.

Hän teki ratkaisunsa menemällä 
kasteelle minun tietämättäni. Kasteen 
jälkeen hän tuli luokseni ja sanoi, 
että mitä pitäisin tiedosta, että olen 

mormonin vaimo. Sanoin, että jos hän 
tuntee olevansa onnellinen, olen minä 
myös. Toivoin hartaasti saavani var-
muuden asiasta kuten mieheni. Minua 
opetettiin ja luin Mormonin kirjaa ja 
lehtisiä. Rukoilin hartaasti saadakseni 
varmuuden totuudesta.

Eräänä marraskuun lopun päi-
vänä 1958 luin lehtistä ”Elävän valon 
säteitä”. Siinä oli selvitettynä evan-
keliumin yksinkertaisia opinkohtia, 
ja yhtäkkiä ymmärrykseni valkeni ja 
huudahdin: ”Näinhän näiden asioiden 
tulee ollakin. Miksi minä en ole voinut 
ymmärtää aivan selviä asioita, jotka 
Raamatussa aivan selkeästi ilmais-
taan?” Se toi valtavan valon ja onnen 
tunteen koko olemukseeni, ikään 
kuin koko harmaa syksyinen päivä 
olisi kirkastunut. Se oli Pyhän Hengen 
todistus evankeliumin totuudesta. 
Sitä ei antanut kukaan ihminen, sillä 
olin sillä kertaa yksikseni. Kun vielä 
minulle selkisi, kuka olen, mistä olen 
tullut ja minne olen menossa, olin 
täysin vakuuttunut siitä, että Jeesuksen 
Kristuksen kirkko on jälleen palautettu 
maan päälle. Tunsin saaneeni sisäisen 
rauhan, kun sain oppia parannukseen 
tarvittavat askeleet ja mennä kasteelle 
syntieni anteeksi saamiseksi ja sain 
ottaa vastaan Pyhän Hengen lahjan. 
Tämä tapahtui 5. joulukuuta 1958, 
eikä minun ole koko näiden 19 vuo-
den aikana, jotka olen ollut Kristuksen 
kirkon jäsenenä, tarvinnut tuntea ole-
vani laineiden keikuteltavana. Pyhän 
Hengen lahja on ollut siitä lähtien 
arvokkain omaisuuteni. ◼
Kuopiossa, 16. marraskuuta 1977

Kuinka sain todistuksen  
palautetun evankeliumin totuudesta
Mirja Silvennoinen
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