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Pitäisikö meidän hämmästellä 
sitä, että hänestä puhutaan pahaa? 
Apostoli Paavalista sanottiin, että hän 
oli järjiltään ja päästään sekaisin.5 
Rakas Vapahtajamme, Jumalan Poika, 
leimattiin syömäriksi ja juomariksi ja 
Hänessä sanottiin olevan paha henki.6

Herra sanoi Josephille tämän 
kohtalosta:

”Maan ääret tulevat kysymään 
nimeäsi, ja hullut tulevat pilkkaamaan 
sinua, ja helvetti tulee raivoamaan 
sinua vastaan;

kun taas puhdassydämiset, – – vii
saat – – ja hyveelliset etsivät alati – – 
siunauksia sinun kätesi alla.” 7

Miksi Herra sallii pahan puhumisen 
siitä, mikä on hyvää? Yksi syy siihen 
on, että sen vastustus, mikä on Juma
lasta, panee totuuden etsijät hakemaan 
vastauksia kysymyksiinsä polvillaan.8

Joseph Smith on evankeliumin 
palautuksen profeetta. Hänen hen
gellinen työnsä alkoi, kun Isä ja Poika 
ilmestyivät hänelle, ja hän sai sen 
jälkeen lukuisia taivaallisia ilmesty
misiä. Hän oli väline Jumalan käsissä 
tuomassa esiin pyhiä kirjoituksia, 
kadonneen opin ja pappeuden palau
tuksen. Josephin työn tärkeys edellyt
tää enemmän kuin älyllistä harkintaa. 
Se edellyttää, että me Josephin tavoin 
kysymme Jumalalta.9 Hengelliset 
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Ensimmäisellä käynnillään pro
feetta Joseph Smithin luona, 
kun tämä oli 17 vuotias, enkeli 

kutsui Josephia nimeltä ja kertoi, että 
hän, Moroni, oli sanansaattaja, joka 
oli lähetetty Jumalan luota ja että 
Jumalalla oli Josephille työ tehtävänä. 
Kuvitelkaa, mitä Joseph on varmaan 
ajatellut, kun enkeli kertoi hänelle, 
että hänen nimeään ”tultaisiin mainit
semaan hyvällä ja pahalla kaikkien 
kansakuntien, sukujen ja kielten  
keskuudessa”1. Ehkäpä tyrmistys  
Josephin silmissä sai Moronin toista
maan uudelleen, että hänestä puhut
taisiin sekä hyvää että pahaa kaikkien 
ihmisten keskuudessa.2

Joseph Smithistä alettiin puhua 
hyvää hitaasti, kun taas pahaa alettiin 
puhua välittömästi. Joseph kirjoitti: 
”Perin outoa oli, että tuntematonta 
poikaa – – pidettäisiin riittävän tär
keänä – – [herättämään] mitä katkerim
man vainon [henki].” 3

Samaan aikaan kun rakkaus  
Josephia kohtaan lisääntyi, lisään
tyi myös vihamielisyys. Kun hän 
oli 38 vuotias, kasvonsa maalannut 
150 päinen kiihtynyt väkijoukko 
surmasi hänet.4 Profeetta Josephin 
elämän äkkiä päättyessä hyvän ja 
pahan puhuminen hänestä oli  
vasta alkamassa.

Joseph Smith
Jeesus Kristus – – valitsi pyhän miehen, vanhurskaan miehen, 
johtamaan evankeliuminsa täyteyden palautusta. Hän valitsi 
Joseph Smithin.

vieläkin ystävällisempi, koska 
pyrimme tänä vuonna saamaan 
temppelisinetöimisen!”

Kuusi vuotta myöhemmin hän kir
joitti minulle toisen kirjeen: ”Mieheni 
[juuri] kutsuttiin ja erotettiin [seurakun
tamme] piispan tehtävään.” 2

VI
Hyvin monissa ihmissuhteissa ja 

elämän olosuhteissa meidän täytyy 
tulla toimeen eroavuuksien kanssa. 
Silloin kun on kyse erittäin tärkeistä 
asioista, meidän näkökantaamme 
näistä eroavuuksista ei saa kieltää 
eikä hylätä, mutta meidän Kristuk
sen seuraajien tulee elää rauhassa 
muiden kanssa, joilla ei ole samoja 
arvoja kuin meillä tai jotka eivät 
hyväksy niiden perustana olevia 
opetuksia. Isän pelastussuunnitelma, 
josta olemme saaneet tiedon pro
feetan ilmoituksen kautta, asettaa 
meidät kuolevaisuuden olosuhteisiin, 
joissa meidän on määrä pitää Hänen 
käskynsä. Niihin sisältyy eri kulttuu
reihin kuuluvien ja eri uskoa tunnus
tavien lähimmäistemme rakastami
nen, kuten Hän on rakastanut meitä. 
Kuten eräs Mormonin kirjan profeetta 
on opettanut, meidän täytyy ponnis
tella eteenpäin ja meillä täytyy olla 
”rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä 
kohtaan” (2. Nefi 31:20).

Niin vaikeaa kuin onkin elää meitä 
ympäröivän myllerryksen keskellä, 
meidän Vapahtajamme käsky rakastaa 
toisiamme, kuten Hän rakastaa meitä, 
on luultavasti suurin haasteemme. 
Rukoilen, että voimme ymmärtää 
tämän ja pyrkiä elämään sen mukaan 
kaikissa ihmissuhteissamme ja toi
minnoissamme. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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kysymykset ansaitsevat hengellisiä 
vastauksia Jumalalta.

Monet niistä, jotka sivuuttavat 
palautuksen työn, eivät yksinker
taisesti usko, että taivaalliset olen
not puhuvat ihmisille maan päällä. 
Heidän mielestään on mahdotonta, 
että enkeli toimitti kultalevyt ja että 
ne käännettiin Jumalan voimalla. 
Tuon epäuskon tähden he torjuvat 
nopeasti Josephin todistuksen, ja 
muutamat valitettavasti alentuvat 
saattamaan profeetan elämän huo
noon valoon ja solvaamaan hänen 
luonnettaan.

Erityisesti meitä surettaa, kun  
joku, joka on aiemmin kunnioittanut 
Josephia, perääntyy vakaumuksestaan 
ja sitten parjaa profeettaa.10

”Kirkon opetusten tutkiminen 
– – siitä luopuneiden silmin”, vanhin 
Neal A. Maxwell sanoi kerran, on 
”kuin haastattelisi Juudasta ymmär
tääkseen Jeesusta. Luopiot kertovat 
meille aina enemmän itsestään kuin 
siitä, mistä he ovat lähteneet pois.” 11

Jeesus sanoi: ”Siunatkaa niitä, jotka 
teitä kiroavat, – – ja rukoilkaa niiden 
puolesta, jotka vahingoittavat teitä 
ja vainoavat teitä.” 12 Osoittakaamme 
ystävällisyyttä niitä kohtaan, jotka 
arvostelevat Joseph Smithiä, tietäen 
omassa sydämessämme, että Joseph 
oli Jumalan profeetta, ja lohduttautuen 
sillä, että Moroni ennusti kauan sitten 
tämän kaiken.

Kuinka meidän tulee vastata vilpit
tömälle tiedustelijalle, joka on huolis
saan kielteisistä kommenteista, joita 
hän on kuullut tai lukenut profeetta 
Joseph Smithistä? Otamme totta kai 
mielellämme vastaan rehellisiä ja vil
pittömiä kysymyksiä.

Josephin luonnetta koskeviin 
kysymyksiin voisimme vastata niiden 
tuhansien sanoilla, jotka tunsivat 
hänet henkilökohtaisesti ja jotka 
antoivat henkensä sen työn puolesta, 

jota hän oli perustamassa. John 
Taylor, jota sama väkijoukko, joka 
surmasi Josephin, ampui neljä kertaa, 
julisti myöhemmin: ”Todistan Juma
lan, enkelien ja ihmisten edessä, että 
[ Joseph] oli hyvä, kunniallinen ja 
hyveellinen mies – – [ja] että hänen 
luonteensa yksityiselämässä ja julki
suudessa oli moitteeton, ja että hän 
eli ja kuoli Jumalan miehenä.” 13

Voisimme muistuttaa vilpittömälle 
tiedustelijalle, ettei internetin sisältä
missä tiedoissa ole ”totuussuodatinta”. 
Jotkin tiedot, vaikka olisivat kuinka 
vakuuttavia hyvänsä, eivät yksinkertai
sesti ole totta.

Vuosia sitten luin Time  lehdestä 
artikkelin, jossa kerrottiin Martin  
Harrisin kirjoittamaksi otaksutun kir
jeen löytymisestä. Kirjeen tiedot olivat 
ristiriidassa Joseph Smithin kertomuk
sen kanssa siitä, kuinka Mormonin 
kirjan levyt löytyivät.14

Tuon kirjeen vuoksi muutamat 
jäsenet jättivät kirkon.15

Valitettavasti he jättivät sen liian 
nopeasti. Kuukausia myöhemmin 
asiantuntijat saivat selville (ja vää
rentäjä tunnusti), että kirje oli täyttä 
petosta.16 Voitte ymmärrettävästi 
kyseenalaistaa sen, mitä kuulette 
uutisista, mutta teidän ei tarvitse 
koskaan epäillä Jumalan profeettojen 
todistusta.

Saattaisimme muistuttaa tieduste
lijalle, että jotkin Josephia koskevat 
tiedot, vaikka ovatkin totta, voidaan 
esittää täysin irrallaan hänen oman 
aikansa ja tilanteensa yhteydestä.

Vanhin Russell M. Nelson on 
havainnollistanut tätä seikkaa. Hän 
on kertonut: ”Toimin konsulttina 
Yhdysvaltain hallitukselle liittoval
tion tartuntavirastossa Atlantassa 
Georgiassa. Odottaessani kerran 
taksia, joka kokoustemme päätyttyä 
veisi minut lentokentälle, oikaisin 
itseni nurmikolle nauttiakseni muu
tamista tervetulleista auringonvalon 
säteistä ennen kuin palaisin Utahin 
talviseen säähän. – – Sain myö
hemmin postissa valokuvan, jonka 
ottaja oli kauko objektiivia käyttäen 
vanginnut rentoutumishetkeni nur
mikolla. Sen alla oli teksti: ’Hallituk
sen konsultti liittovaltion virastossa.’ 
Kuva oli totta, kuvateksti oli totta, 
mutta totuutta käytettiin väärän vai
kutelman antamiseen.” 17 Me emme 
torju sellaista, minkä tiedämme 
olevan totta, jonkin sellaisen vuoksi, 
mitä emme vielä ymmärrä.

Me voisimme muistuttaa tiedusteli
jalle, että Joseph ei ollut yksin enke
lien käydessä.

Mormonin kirjan silminnäkijät 
kirjoittivat: ”Me julistamme vakain 
sanoin, että Jumalan enkeli laskeu
tui taivaasta ja – – me katsoimme ja 
näimme [levyt].” 18 Voisimme lainata 
monien muidenkin sanoja.19

Vilpittömän tiedustelijan tulisi 
nähdä palautetun evankeliumin leviä
minen profeetan välityksellä tehdyn 
Herran työn tuloksena.

Nyt ympäri maailmaa on yli 29 000 
seurakuntaa ja 88 000 lähetyssaarnaa
jaa opettamassa evankeliumia. Miljoo
nat myöhempien aikojen pyhät pyr
kivät seuraamaan Jeesusta Kristusta, 
elämään kunniallista elämää, pitämään 
huolta köyhistä ja antamaan aikaansa 
ja kykyjään muiden auttamiseen.

Jeesus on sanonut:
”Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia 

eikä huono puu hyviä hedelmiä. – –
Hedelmistä te siis tunnette heidät.” 20
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Nämä selitykset ovat vakuuttavia, 
mutta vilpittömän tiedustelijan ei 
pitäisi luottaa pelkästään niihin rat
kaistakseen totuuden etsintänsä.

Jokainen uskova tarvitsee hengel
lisen vakaumuksen profeetta Joseph 
Smithin jumalallisesta tehtävästä ja 
luonteesta. Se pitää paikkansa jokai
sen sukupolven kohdalla. Hengelliset 
kysymykset ansaitsevat hengellisiä 
vastauksia Jumalalta.

Äskettäin ollessani Yhdysvaltain 
itärannikolla eräs kotiin palannut 
lähetyssaarnaaja kertoi minulle 
ystävästä, joka oli pettynyt saamiinsa 
tietoihin profeetta Joseph Smithistä. 
He olivat puhuneet useaan kertaan, 
ja keskustelujen tuloksena tällä kotiin 
palanneella lähetyssaarnaajalla itsel
läänkin tuntui olevan epäilyksiä.

Vaikka toivoin hänen voivan 
vahvistaa ystäväänsä, olin huolissani 
hänen omasta todistuksestaan. Veljet 
ja sisaret, saanen varoittaa teitä: teistä 
ei ole paljonkaan apua muille, jos oma 
uskonne ei ole vankasti kohdallaan.

Muutama viikko sitten nousin 
lentokoneeseen matkalla Etelä 
Amerikkaan. Lentoemäntä suuntasi 
huomiomme turvallisuusvideoon. 
”Tämä on epätodennäköistä”, meitä 
varoitettiin, ”mutta jos ilmanpaine 
koneessa laskee, yläpuolellanne 
olevat luukut avautuvat ja esiin tulevat 
happinaamarit. Jos niin käy, vetäkää 
naamaria itseänne kohti ja asettakaa 
se peittämään nenänne ja suunne. 

Nostakaa kuminauha päänne yli ja 
säätäkää naamaria tarvittaessa.” Sitten 
tämä varoitus: ”Huolehtikaa siitä, että 
kiinnitätte oman naamarinne ennen 
kuin autatte muita.”

Kielteiset kommentit profeetta 
Joseph Smithistä lisääntyvät lähes
tyessämme Vapahtajan toista tule
mista. Puolitotuudet ja hienovaraiset 
huijaukset eivät vähene. On perheen
jäseniä ja ystäviä, jotka tarvitsevat 
apuanne. Nyt on aika kiinnittää oma 
hengellinen happinaamarinne, jotta 
olette valmiita auttamaan muita, jotka 
etsivät totuutta.21

Kukin meistä voi saada todistuksen 
profeetta Joseph Smithistä eri tavalla. 
Se voi tulla, kun polvistutte rukoukseen 
pyytäen Jumalaa vahvistamaan, että 
hän oli tosi profeetta. Se voi tulla, kun 
luette profeetan kertomuksen ensim
mäisestä näystä. Todistus voi juurtua 
sieluunne, kun luette Mormonin  
kirjaa yhä uudelleen. Se voi tulla, 
kun todistatte itse profeetasta tai kun 
olette temppelissä ja oivallatte, että 
pyhä sinetöimisvoima palautettiin 
maan päälle Joseph Smithin kautta.22 
Kun toimitte uskossa ja vakain aikein, 
todistuksenne profeetta Joseph 
Smithistä vahvistuu. Sivuista tulevat 

vesi ilmapallojen jatkuvat ryöpyt 
voivat toisinaan kastella teidät, mutta 
niiden ei tarvitse koskaan, milloinkaan 
tukahduttaa uskonne palavaa tulta.

Nuorille, jotka tänään kuuntele
vat tai tulevina päivinä lukevat näitä 
sanoja, annan erityisen haasteen: 
Hankkikaa oma todistus profeetta 
Joseph Smithistä. Antakaa oman 
äänenne osaltaan täyttää Moronin 
profeetalliset sanat, että profeetasta 
puhutaan hyvää. Tässä on kaksi ideaa: 
Ensiksi, etsikää Mormonin kirjasta 
kohtia, joiden tunnette ja tiedätte ole
van ehdottomasti totta. Kertokaa sitten 
niistä perheelle ja ystäville perheillassa, 
seminaarissa sekä Nuorten Miesten ja 
Nuorten Naisten luokissanne tuoden 
esiin, että Joseph oli väline Jumalan 
käsissä. Seuraavaksi, lukekaa profeetta 
Joseph Smithin todistus Kallisarvoisesta 
helmestä tai tästä lehtisestä, joka on 
nyt saatavissa 158 kielellä. Sen löytää 
verkosta osoitteesta lds.org tai saa 
lähetyssaarnaajilta. Tämä on Josephin 
oma todistus siitä, mitä todella tapah
tui. Lukekaa sitä usein. Voisitte äänittää 
Joseph Smithin todistuksen omalla 
äänellänne, kuunnella sitä säännöl
lisesti ja lähettää sen ystävillenne. 
Profeetan todistuksen kuunteleminen 

Kiinnittäkää oma hengellinen happi-
naamarinne, jotta olette valmiita aut-
tamaan muita, jotka etsivät totuutta.

Profeetta Joseph Smithin todistus on nyt saatavana 158 kielellä.



31M a r r a s k u u  2 0 1 4

omalla äänellänne auttaa teitä saamaan 
kaipaamanne todistuksen.

Edessä on suurenmoisia ja loistavia 
aikoja. Presidentti Thomas S. Monson 
on sanonut: ”Tämä suurenmoinen 
asia – – menee jatkuvasti eteenpäin 
samalla muuttaen ja siunaten ihmis
ten elämää. Mikään – – voima koko 
maailmassa ei voi pysäyttää Jumalan 
työtä. Huolimatta siitä, mitä tapah
tuu, tämä suurenmoinen asia menee 
eteenpäin.” 23

Lausun teille todistukseni, että 
Jeesus on Kristus, Vapahtajamme ja 
Lunastajamme. Hän valitsi pyhän mie
hen, vanhurskaan miehen, johtamaan 
evankeliuminsa täyteyden palautusta. 
Hän valitsi Joseph Smithin.

Todistan, että Joseph Smith oli 
rehellinen ja hyveellinen mies, Herran 
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi.  
Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus 
Kristus todella ilmestyivät hänelle.  
Hän todella käänsi Mormonin kirjan 
Jumalan lahjan ja voiman avulla.

Sitten kun olemme yhdessä 
kuoleman verhon toisella puolen, 
me ymmärrämme selkeästi profeetta 
Joseph Smithin pyhän kutsumuksen 
ja jumalallisen tehtävän. Tuona ei niin 
kovin kaukaisena päivänä te ja minä 
ja ”miljoonat [muut] tuntee viel ’veli 
Josephin’” 24. Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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