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sydämelliset kiitokset veljillemme, 
jotka on vapautettu tässä konferens
sissa. Tulemme kaipaamaan heitä. 
Heidän panoksensa Herran työssä on 
ollut suunnaton, ja se tullaan tunte
maan tulevissa sukupolvissa.

Palatkaamme koteihimme sydä
messämme päätös olla vähän parem
pia kuin olemme olleet aiemmin. 
Olkaamme hieman ystävällisempiä 
ja huomaavaisempia. Ojentakaamme 
auttava kätemme sekä kirkkomme 
jäsenille että myös niille, jotka eivät 
kuulu kirkkoomme. Kun olemme 
tekemisissä heidän kanssaan, osoitta
kaamme kunnioittavamme heitä.

Presidentti Thomas S. Monson

Veljeni ja sisareni, olemme koke
neet kaksi loistavaa päivää innoi
tettuja puheita. Sydäntämme on 

kosketettu ja uskomme on vahvistu
nut, kun olemme saaneet osamme 
Hengestä, joka on ollut läsnä näiden 
konferenssikokousten aikana. Kun 
päätämme konferenssin, kiitämme 
taivaallista Isäämme Hänen monista 
meille suomistaan siunauksista.

Kaunis musiikki, jota kokouksissa 
on esitetty, on kohottanut ja innoitta
nut meitä. Rukoukset, joita on pidetty, 
ovat tuoneet meitä lähemmäksi 
taivasta.

Saanen ilmaista koko kirkon 

Kunnes taasen 
kohtaamme
Pohtikaamme kaikki kuulemiamme totuuksia, ja auttakoot  
ne meitä tulemaan vieläkin urhoollisemmiksi opetuslapsiksi.

Vapahtajan evankeliumin periaatteita 
ja elämällä niiden mukaan.

Jeesuksen Kristuksen sovitus tar
joaa puhdistusaineen, jota tarvitaan 
puhtaaksi ja tahrattomaksi tulemi
seen, lievittävää voidetta parantamaan 
hengellisiä haavoja ja poistamaan 
syyllisyyden sekä suojaa, jonka avulla 
voimme olla uskollisia sekä hyvinä 
että huonoina hetkinä.

Ehdoton totuus on olemassa
Teille sukulaisille ja ystäville, jotka 

ette ole Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä, 
olen yrittänyt selittää perussyitä siihen, 
miksi me olemme lähetyssaarnaajia.

Maailmassa, joka yhä enenevässä 
määrin halveksii kiistattomia totuuk
sia ja hylkää ne, on olemassa ehdoton 
totuus. Eräänä tulevana päivänä ”on 
kaikkien polvistuttava – – ja jokaisen 
kielen on tunnustettava Isän Jumalan 
kunniaksi: ’Jeesus Kristus on Herra’” 
(Fil. 2:10–11). Jeesus Kristus ehdotto
masti on iankaikkisen Isän ainosyn
tyinen Poika. Me Hänen kirkkonsa 
jäsenet todistamme, että Hän elää ja 
että Hänen kirkkonsa on palautettu 
täyteydessään näinä myöhempinä 
aikoina.

Kun esitämme teille kutsun kuulla 
sanomaamme ja koetella sitä, tämä 
kutsu kumpuaa niistä myönteisistä 
vaikutuksista, joita Jeesuksen Kristuk
sen evankeliumilla on ollut meidän 
elämäämme. Toisinaan me saatamme 
olla kömpelöitä tai tylyn suorasukaisia 
tai jopa itsepintaisia yrityksissämme. 
Yksinkertaisena halunamme on jakaa 
teidän kanssanne niitä totuuksia, jotka 
ovat meille kaikkein kallisarvoisimpia.

Yhtenä Herran apostoleista ja koko 
sieluni voimalla todistan Hänen juma
lallisuudestaan ja todellisuudestaan. Ja 
kutsun teitä tulemaan, niin näette (ks. 
Joh. 1:39). Herran Jeesuksen Kristuksen  
pyhässä nimessä. Aamen. ◼



111M a r r a s k u u  2 0 1 4

Linda K. Burton
Apuyhdistyksen ylijohtaja

Y L E I N E N  N A I S T E N  K O K O U S  | 27. syyskuuta 2014

Kun nuorin tyttäremme palasi 
ensimmäisen koulupäivänsä  
jälkeen kotiin, kysyin: ”Miten 

koulu meni?”
Hän vastasi: ”Se meni hyvin.”
Kun seuraavana aamuna herätin 

häntä kouluun, hän kuitenkin lait
toi kätensä puuskaan ja esitti lujasti: 
”Minähän jo kävin koulussa!” Ilmisel
västikään en ollut valmistanut häntä 
eli selittänyt, että kouluun meneminen 
ei ole kertaluonteinen tapahtuma vaan 
että hänen odotettiin menevän kou
luun viitenä päivänä viikossa monta, 
monta vuotta.

Kun mietimme valmistautumisen 
periaatetta, kuvitelkaapa seuraava 
kohtaus. Olette istumassa temppelin 
selestisessä huoneessa ja huomaatte 
useita morsiamia ja sulhasia, jotka 
kunnioittavasti ohjataan sisään ja ulos 
heidän odottaessaan vihkimistä ajaksi 
ja koko iankaikkisuudeksi. Eräs mor
sian astuu selestiseen huoneeseen käsi 

kädessä rakkaimpansa kanssa. Hänellä 
on yllään vaatimaton mutta kaunis 
temppelipuku, ja hänen kasvoillaan 
on tyyni, rauhallinen, lämmin hymy. 
Hänen ulkoinen olemuksensa on huo
liteltu muttei huomiota herättävä. Hän 
käy istumaan, vilkaisee ympärilleen, 
ja sitten yhtäkkiä hänet valtaa syvä 
liikutus. Näyttää siltä, että hänen kyy
neleensä kumpuavat siitä ihmetyksestä 
ja kunnioituksesta, jota hän tuntee 
sekä sitä paikkaa kohtaan, jossa hän 
on, että sitä pyhää toimitusta kohtaan, 
joka odottaa häntä ja hänen elämänsä 
rakkautta. Hänen käytöksensä tuntuu 
viestivän: ”Kuinka kiitollinen olenkaan 
siitä, että saan olla Herran huoneessa 
tänään, valmiina aloittamaan iankaik
kisen matkan rakkaan iankaikkisen 
kumppanini kanssa!” Hän näyttää ole
van valmistautunut paljon muuhun
kin kuin vain yhteen tapahtumaan.

Soma teini ikäinen tyttärentyttä
remme jätti hiljattain tyynyni päälle 

Valmistautuneet tavalla, 
jollaista ei ollut koskaan 
tunnettu
Valmistautukaamme kelvollisesti saamaan pelastavat 
toimitukset pisara pisaralta ja pitämään niihin kuuluvat  
liitot koko sydämestämme.

On niitä, jotka kamppailevat 
joka päivä haasteiden kanssa. Tar
jotkaamme heille huolenpitoamme 
ja ojentakaamme auttava käsi. Kun 
pidämme huolta toisistamme, meitä 
siunataan.

Muistakaamme vanhuksia ja 
niitä, jotka ovat liikuntarajoitteisia. 
Kun varaamme aikaa käydä heidän 
luonaan, he tietävät, että heitä rakaste
taan ja arvostetaan. Noudattakaamme 
velvoitetta auttaa heikkoja, nostaa 
hervonneita käsiä ja vahvistaa voimat
tomia polvia.1

Olkaamme rehellistä ja nuhteetonta 
kansaa, joka pyrkii tekemään oikein 
kaikkina aikoina ja kaikissa olosuh
teissa. Olkaamme Kristuksen uskollisia 
seuraajia, esimerkkejä vanhurskau
desta, jotta voimme loistaa maailmassa 
”kuin tähdet taivaalla” 2.

Veljeni ja sisareni, minä kiitän teitä 
siitä, että rukoilette puolestani. Teidän 
rukouksenne vahvistavat minua ja 
kohottavat minua, kun pyrin koko 
sydämestäni ja voimastani tekemään 
Jumalan tahdon ja palvelemaan Häntä 
ja palvelemaan teitä.

Lähtiessämme tästä konferenssista 
pyydän taivaan siunauksia teille jokai
selle. Toivon teidän, jotka olette poissa 
kotoa, palaavan sinne turvallisesti ja 
huomaavan, että kaikki on kunnossa. 
Pohtikaamme kaikki kuulemiamme 
totuuksia, ja auttakoot ne meitä 
tulemaan vieläkin urhoollisemmiksi 
opetuslapsiksi kuin olimme tämän 
konferenssin alkaessa.

Kunnes taasen kohtaamme puo
len vuoden kuluttua, pyydän Herran 
siunauksia teidän päällenne ja tosiaan 
kaikkien meidän päällemme, ja teen sen 
Hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen 
Kristuksen, meidän Herramme ja  
Vapahtajamme, nimessä. Aamen. ◼

VIITTEET
 1. Ks. OL 81:5.
 2. Fil. 2:15.


