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Presidentti Dieter F. uchtdorf
toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa

Rakkaat veljeni, kiitos siitä, että 
olette kokoontuneet kaikkialla 
maailmassa tähän yleiskonferens-

sin pappeuskokoukseen. Teidän läs-
näolonne osoittaa, että olittepa missä 
tahansa, te olette sitoutuneita ole-
maan veljienne kanssa, joilla on pyhä 
pappeus, ja palvelemaan ja kunnioit-
tamaan Herraanne ja Lunastajaanne 
Jeesusta Kristusta.

Usein me merkitsemme elämämme 
vaiheet niillä tapahtumilla, jotka 
jättävät jälkensä meidän mieleemme 
ja sydämeemme. Näitä tapahtumia on 
minun elämässäni monia. Yksi niistä 
oli vuonna 1989, kun kuulin presi-
dentti Ezra Taft Bensonin ajattoman 
puheen ”Kavahtakaa ylpeyttä”. Puheen 
alussa presidentti Benson mainitsi, että 
tämä aihe oli painanut raskaana hänen 
sieluaan jo jonkin aikaa.1

Viime kuukausien aikana olen 
tuntenut samanlaisen taakan painon. 
Pyhän Hengen kuiskaukset ovat 
kehottaneet minua lisäämään oman 
ääneni toisena todistuksena presidentti 
Bensonin sanomaan, joka esitettiin 21 
vuotta sitten.

Jokaisella kuolevaisella on aina-
kin tilapäinen ellei läheinen suhde 
ylpeyden syntiin. Kukaan ei ole 
välttynyt siltä, harva on voittanut sen. 
Kun kerroin vaimolleni, että tämä olisi 
puheeni aihe, hän hymyili ja sanoi: 

”On oikein hyvä, että puhut asioista, 
joista tiedät niin paljon.”

Ylpeyden muita merkityksiä
Muistan myös yhden mielenkiintoi-

sen sivuvaikutuksen, joka presidentti 
Bensonin vaikuttavalla puheella oli. 
Kirkon jäsenten keskuudessa oli 
jonkin aikaa lähestulkoon kiellettyä 
sanoa, että oli ”ylpeä” lapsistaan tai 
maastaan tai että oli ”ylpeä” tekemäs-
tään työstä. Pelkkä sana ylpeä tuntui 
muuttuneen hyljeksityksi meidän 
sanavarastossamme.

Pyhissä kirjoituksissa on runsaasti 
esimerkkejä hyvistä ja vanhurskaista 
ihmisistä, jotka riemuitsevat vanhurs-
kaudessa ja samanaikaisesti ylistävät 
Jumalan hyvyyttä. Meidän taivaalli-
nen Isämme itsekin esitteli rakkaan 
Poikansa sanoen: ”Johon minä olen 
mielistynyt.” 2

Alma kerskui siitä ajatuksesta, että 
hän voisi ”olla väline Jumalan käsissä” 3. 
Apostoli Paavali kertoi ylpeänä kirkon 
jäsenten uskollisuudesta.4 Suuri lähetys-
saarnaaja Ammon riemuitsi menestyk-
sestä, jota hän ja hänen veljensä olivat 
kokeneet lähetystyössä.5

Uskon, että on eri asia olla ylpeä 
joistakin asioista kuin ylpeillä. Olen 
ylpeä monista asioista. Olen ylpeä 
vaimostani. Olen ylpeä lapsistamme ja 
lastemme lapsista.

Ylpeys ja pappeus
Ylpeys on kytkin, joka kytkee pois pappeuden voiman.  
Nöyryys on kytkin, joka kytkee sen päälle.

kautta”. Silloin voimme tehdä sovin-
non Jumalan kanssa ja meistä tulee 
Jumalan ystäviä. Todistan Vapahta-
jan sovituksen todellisuudesta sekä 
voimasta pestä ja puhdistaa ja tehdä 
meistä ja kodeistamme pyhiä, kun 
pyrimme riisumaan päältämme luon-
nollisen ihmisen ja seuraamaan Häntä.

Hän on ”Jumalan Karitsa” 9, ”pyhä 
ja vanhurskas” 10, ja ”hänen nimensä 
on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä 
Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruh-
tinas” 11. Herran Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼

Viitteet
 1. Moosia 3:19.
 2. Bible Dictionary, hakusana ”temple”.
 3. OL 121:37.
 4. OL 121:41–42.
 5. Moosia 26:31.
 6. Noah Webster’s First Edition of an 

American Dictionary of the English 
Language, 1996, hakusana ”meek”.

 7. Noah Webster’s First Edition, hakusana 
”humble”.

 8. Noah Webster’s First Edition, hakusana 
”patient”.

 9. Joh. 1:29.
 10. Ap. t. 3:14.
 11. Jes. 9:5.



56 L i a h o n a

urheilussa on kiusallista. Kuinka tavalli-
sesti ystävälliset ja myötätuntoiset ihmi-
set voivat olla niin suvaitsemattomia ja 
täynnä vihaa vastapuolen joukkuetta ja 
sen kannattajia kohtaan?

Olen seurannut, kuinka urheilufanit 
panettelevat ja demonisoivat kilpa-
kumppaneitaan. He etsivät kaikenlai-
sia puutteita ja suurentelevat niitä. He 
perustelevat vihaansa laajoilla yleistyk-
sillä ja soveltavat niitä kaikkiin, jotka 
ovat tekemisissä toisen joukkueen 
kanssa. Kun epäonni koettelee heidän 
kilpakumppaniaan, he riemuitsevat.

Veljet, valitettavasti näemme 
nykyään liian usein samanlaisen asen-
teen ja käytöksen leviävän julkiseen 
keskusteluun politiikasta, etnisyydestä 
ja uskonnosta.

Rakkaat veljeni pappeudessa, 
rakkaat lempeän Kristuksen opetus-
lapsitoverini, eikö meidän pitäisi 
noudattaa korkeampaa mittapuuta? 
Meidän pappeudenhaltijoiden tulee 
ymmärtää, että kaikilla Jumalan lap-
silla on samanlainen peliasu. Meidän 
joukkueenamme on ihmiskunnan 
veljeys. Pelikenttänämme on tämä 
elämä kuolevaisuudessa. Meidän 
tavoitteenamme on oppia rakastamaan 
Jumalaa ja ulottamaan sama rakkaus 
lähimmäistämme kohtaan. Meidän on 
määrä elää täällä Jumalan lain mukaan 
ja vakiinnuttaa Hänen valtakuntansa. 
Me olemme täällä rakentamassa, 
kohottamassa, kohtelemassa oikeu-
denmukaisesti ja kannustamassa 
kaikkia taivaallisen Isän lapsia.

emme saa antaa sen nousta hattuun
Kun minut kutsuttiin johtavaksi 

auktoriteetiksi, sain siunauksekseni 
opastusta monilta kirkon vanhem-
milta johtavilta veljiltä. Eräänä päivänä 
minulla oli tilaisuus kyyditä presidentti 
James E. Faust erääseen vaarnakonfe-
renssiin. Niiden tuntien aikana, jotka 
istuimme autossa, presidentti Faustilla 

on se alkuperäinen synti, sillä ennen 
tämän maailman perustamista ylpeys 
kaatoi Lusiferin, sarastuksen pojan, 
”joka oli valta-asemassa Jumalan 
edessä” 9. Jos ylpeys voi turmella jon-
kun niinkin kyvykkään ja lupaavan, 
eikö meidän pitäisi tutkistella omaakin 
sieluamme?

Ylpeydellä on monet kasvot
Ylpeys on tappava syöpä. Se on 

synti, joka johtaa lukuisiin muihin 
inhimillisiin heikkouksiin. Itse asiassa 
voitaisiin sanoa, että kaikki muut 
synnit ovat pohjimmiltaan ylpeyden 
ilmentymiä.

Tällä synnillä on monet kasvot. 
Se saa jotkut hekumoimaan oman 
käsityksensä mukaisessa itsetunnos-
saan, saavutuksissaan, taidoissaan, 
vauraudessaan tai asemassaan. He 
katsovat näiden siunausten todistavan, 
että he ovat ”valittuja”, ”parempia” tai 
”vanhurskaampia” kuin muut. Tämän 
synnin takana on ajatus ”Luojan kiitos, 
että olen ainutlaatuisempi kuin sinä”. 
Sen ytimenä on halu olla ihailun tai 
kateuden kohteena. Se on itsestä kers-
kailemisen synti.

Toisten kohdalla ylpeys muuttuu 
kateudeksi: he katsovat katkerina niitä, 
joilla on parempi asema, enemmän 
taitoja tai suurempi omaisuus kuin 
heillä itsellään. He pyrkivät vahingoit-
tamaan, väheksymään ja repimään 
alas muita väärässä ja kelvottomassa 
yrityksessään ylentää itseä. Kun ne, 
joita he kadehtivat, kompastuvat tai 
kärsivät, he hurraavat salaa.

esimerkki urheilusta
Missään ei ole kenties parempaa 

paikkaa havainnoida ylpeyden syntiä 
kuin urheilun maailmassa. Olen aina 
nauttinut osallistumisesta urheilutapah-
tumiin sekä urheilijana että katsojana. 
Mutta myönnän, että on aikoja, jolloin 
kohteliaan käytöksen puuttuminen 

Olen ylpeä kirkon nuorista ja 
riemuitsen heidän hyvyydestään. Olen 
ylpeä teistä, rakkaat ja uskolliset vel-
jeni. Olen ylpeä siitä, että voin seistä 
teidän rinnallanne Jumalan pyhän 
pappeuden haltijana.

Ylpeys on itsensä ylentämisen synti
Miten tämänkaltainen ylpeys sitten 

eroaa siitä, mitä presidentti Benson 
kutsui ”yleismaailmalliseksi synniksi” 6? 
Ylpeys on synnillistä, kuten presidentti 
Benson niin unohtumattomalla tavalla 
opetti, koska se synnyttää vihaa tai 
vihamielisyyttä ja saa meidät vastus-
tamaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. 
Pohjimmiltaan ylpeys on vertailun 
synti, sillä vaikka se tavallisesti alkaa-
kin ajatuksesta ”Katso, kuinka loistava 
minä olen ja kuinka hienoa olen saa-
nut aikaan”, niin aina se tuntuu päät-
tyvän ajatukseen ”Siksi olen parempi 
kuin sinä”.

Kun meidän sydämemme täyttyy 
ylpeydestä, me syyllistymme vaka-
vaan syntiin, sillä me rikomme kahta 
suurinta käskyä.7 Sen sijaan että pal-
velisimme Jumalaa ja rakastaisimme 
lähimmäisiämme, me paljastamme, 
mikä on palvontamme ja rakkau-
temme todellinen kohde – se kuva, 
jonka näemme peilistä.

Ylpeys on suuri itsensä ylentämisen 
synti. Hyvin monille se on henkilökoh-
tainen Rameumptom, pyhä koroke, 
joka oikeuttaa kateuden, ahneuden 
ja turhamaisuuden.8 Tavallaan ylpeys 
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esimerkkimme. Siinä missä Lusifer 
yritti muuttaa Isän pelastussuunni-
telman ja saada kunnian itselleen, 
Vapahtaja sanoi: ”Isä, sinun tahtosi 
tapahtukoon, ja kunnia olkoon sinun 
ikuisesti.” 17 Suurenmoisista kyvyistään 
ja saavutuksistaan huolimatta Vapah-
taja oli aina sävyisä ja nöyrä.

Veljet, meillä on pyhä pap-
peus ”Jumalan Pojan järjestyksen 
mukaan” 18. Se on voima, jonka 
Jumala on suonut ihmisille maan 
päällä toimia Hänen puolestaan. 
Käyttääksemme Jumalan voimaa 
meidän täytyy pyrkiä olemaan 
Vapahtajan kaltaisia. Tämä tarkoittaa 
sitä, että pyrimme kaikessa tekemään 
Isän tahdon, aivan kuten Vapahtaja 
teki.19 Se tarkoittaa sitä, että annamme 
kaiken kunnian Isälle, aivan kuten 
Vapahtaja teki.20 Se tarkoittaa sitä, että 

Meidät on värvätty ainutlaatuiseen 
työhön. Meidät on kutsuttu valmista-
maan maailmaa meidän Herramme 
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuk-
sen tulemista varten. Me emme etsi 
omaa kunniaamme vaan kiitämme ja 
ylistämme Jumalaa. Me tiedämme, että 
oma panoksemme on pieni. Siitä huo-
limatta kun me käytämme pappeuden 
voimaa vanhurskaudessa, Jumala voi 
meidän pyrkimystemme välityksellä 
saada suuren ja ihmeellisen teon tule-
maan julki. Mooseksen tavoin mei-
dän täytyy oppia, ”ettei ihminen ole 
mitään” 15 itsessään, mutta ”Jumalalle 
on kaikki mahdollista” 16.

Jeesus Kristus on täydellinen  
esimerkki nöyryydestä

Tässä, kuten kaikessa, Jeesus 
Kristus on meidän täydellinen 

oli aikaa opettaa minulle joitakin tehtä-
vääni liittyviä tärkeitä periaatteita. Hän 
selitti myös, kuinka ystävällisiä kirkon 
jäsenet ovat, varsinkin johtavia aukto-
riteetteja kohtaan. Hän sanoi: ”He koh-
televat sinua hyvin ystävällisesti. He 
sanovat sinusta miellyttäviä asioita.” 
Hän naurahti vähän ja sanoi sitten: 
”Dieter, ole siitä kiitollinen. Mutta älä 
ikinä anna sen nousta hattuun.”

Se on hyvä opetus meille kaikille, 
veljet, missä tahansa tehtävässä tai 
elämäntilanteessa. Me voimme olla 
kiitollisia terveydestämme, varalli-
suudestamme, omaisuudestamme tai 
asemastamme, mutta kun se alkaa 
nousta hattuun – kun meidän asemas-
tamme tulee meille pakkomielle, kun 
keskitymme omaan tärkeyteemme, 
valtaamme tai maineeseemme, kun 
piehtaroimme omassa julkisuuden 
kuvassamme ja uskomme itsestämme 
kertoviin lehtileikkeisiin – silloin 
ongelmat alkavat, silloin ylpeys alkaa 
turmella.

Pyhissä kirjoituksissa on runsaasti 
varoituksia ylpeydestä: ”Ylimielisyy-
destä koituu vain riitaa, viisas se, joka 
neuvoja kuulee.” 10

Apostoli Pietari on varoittanut: 
”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta 
nöyrille hän antaa armon.” 11 Mormon 
on selittänyt: ”Kukaan ei ole otollinen 
Jumalan edessä, paitsi sydämeltään 
sävyisät ja nöyrät.” 12 Herra valitsee 
tarkoituksella sen, ”mikä maailmassa 
on heikkoa, – – saattaakseen häpeään 
sen, mikä on voimakasta” 13. Herra 
tekee niin osoittaakseen, että Hänen 
kätensä on Hänen työssään, jotta me 
emme ”turvaisi lihan käsivarteen” 14.

Me olemme Herramme ja Vapahta-
jamme Jeesuksen Kristuksen palveli-
joita. Meille ei anneta pappeutta, jotta 
voimme ottaa vastaan kumarruksia 
ja paistatella ylistyksen keskellä. 
Me olemme täällä kääriäksemme 
hihamme ja ryhtyäksemme työhön. 
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Meidän täytyy puhdistaa malja 
sisältä voittamalla ylpeys.23

Meidän täytyy taipua ’Pyhän Hen-
gen kutsuun’, riisua päältämme ylpeä 
’luonnollinen ihminen’, tulla ’pyhäksi 
Kristuksen, Herran sovituksen kautta’ 
ja tulla ’lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, 
sävyisäksi, nöyräksi’ 24.

Jumala haluaa nöyrän kansan. 
– – ’Siunattuja ovat ne, jotka nöyrty-
vät ilman, että heidän on pakko olla 
nöyriä.’ 25

Päättäkäämme olla nöyriä. Me pys-
tymme siihen. Tiedän sen.” 26

Rakkaat veljeni, seuratkaamme 
Vapahtajamme esimerkkiä ja pyrki-
käämme pikemminkin palvelemaan 
kuin tavoittelemaan ihmisten ylis-
tystä ja kunniaa. Rukoukseni on, että 
tunnistaisimme ja kitkisimme pois 
sydämestämme epävanhurskaan 
ylpeyden ja että korvaisimme sen 
vanhurskaudella, jumalisuudella, 
uskolla, rakkaudella, kärsivällisyydellä 
ja lempeydellä.27 Jeesuksen Kristuksen 
pyhässä nimessä. Aamen. ◼
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joilla voisimme palvella. Meillä ei ole 
aikaa uppoutua itseemme.

Minulla oli kerran mustekynä, jota 
käytin mielelläni työssäni lentokap-
teenina. Yksinkertaisesti sen vartta 
kääntämällä pystyin valitsemaan 
yhden neljästä väristä. Kynä ei valit-
tanut halutessani käyttää punaista 
mustetta sinisen sijaan. Se ei sanonut 
minulle: ”En mielelläni kirjoittaisi ilta-
kymmenen jälkeen, sakeassa sumussa 
tai korkealla ilmassa.” Mustekynä ei 
sanonut: ”Käytä minua vain tärkeisiin 
asiakirjoihin, älä jokapäiväisiin arkisiin 
tehtäviin.” Se suoriutui mitä luotetta-
vimmin jokaisesta tehtävästä, johon 
sitä tarvitsin, olipa tuo tehtävä tärkeä 
tai vähäpätöinen. Se oli aina valmis 
palvelemaan.

Samalla tavoin me olemme väli-
neitä Jumalan käsissä. Kun meidän 
sydämemme on paikallaan, me emme 
valita, että meille annettu tehtävä ei 
ole kykyjemme arvoinen. Palvelemme 
iloiten missä tahansa tehtävässä, 
johon meidät pyydetään. Kun teemme 
niin, Herra voi käyttää meitä työnsä 
toteuttamiseen tavoilla, jotka ylittävät 
meidän ymmärryksemme.

Saanen päättää sanoihin, jotka 
lainaan presidentti Ezra Taft Benso-
nin 21 vuoden takaisesta innoitetusta 
sanomasta:

”Ylpeys on suuri kompastuskivi 
Siionille.

kadotamme itsemme muita palvelles-
samme, aivan kuten Vapahtaja teki.

Ylpeys on kytkin, joka kytkee pois 
pappeuden voiman.21 Nöyryys on 
kytkin, joka kytkee sen päälle.

olkaa nöyriä ja täynnä rakkautta
Kuinka me siis voitamme tämän 

ylpeyden synnin, joka on niin yleinen 
ja niin vahingollinen? Kuinka meistä 
voi tulla nöyrempiä?

On miltei mahdotonta ylpistyä 
kopeudessa, kun sydämemme on 
täynnä rakkautta. ”Eikä kukaan voi 
auttaa tässä työssä, ellei hän ole nöyrä 
ja täynnä rakkautta.” 22 Kun näemme 
ympärillämme olevan maailman Kris-
tuksen puhtaan rakkauden linssin läpi, 
me alamme ymmärtää nöyryyttä.

Jotkut otaksuvat, että nöyryys on 
itsemme soimaamista. Nöyryys ei tar-
koita sitä, että vakuutamme itsellemme 
olevamme arvottomia, merkitykset-
tömiä tai mitättömiä. Eikä se tarkoita 
Jumalan meille suomien taitojen kieltä-
mistä tai piilottelemista. Meistä ei tule 
nöyriä sillä, että ajattelemme väheksy-
västi itsestämme. Meistä tulee nöyriä, 
kun ajattelemme vähemmän itseämme. 
Meistä tulee nöyriä, kun ryhdymme 
työhömme Jumalan ja lähimmäistemme 
palvelemisen asenteella.

Nöyryys suuntaa huomiomme ja 
rakkautemme toisiin ja taivaallisen 
Isän tarkoituksiin. Ylpeys toimii päin-
vastoin. Ylpeys ammentaa tarmonsa ja 
voimansa itsekkyyden syvistä läh-
teistä. Sinä hetkenä kun lakkaamme 
ajattelemasta pelkästään itseämme ja 
kadotamme itsemme muita palvelles-
samme, meidän ylpeytemme vähenee 
ja alkaa kuihtua.

Rakkaat veljeni, on hyvin monia 
apua tarvitsevia ihmisiä, joita voi-
simme ajatella, sen sijaan että ajatte-
lisimme itseämme. Älkääkä koskaan 
unohtako omaa perhettänne, omaa 
vaimoanne. On hyvin monia tapoja, 




