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”Hanki lahjoja tulevaa perhettäsi 
varten”, s. 46: Luettuanne vanhin Eyringin 
artikkelin voitte halutessanne järjestää 
perheen kykynäytöksen, jossa vanhemmat 
ja lapset voivat esitellä kykyjään. Kun jokai-
sella on ollut tilaisuus esitellä omia kyky-
jään, vanhemmat voivat kuvailla tapoja, 
joilla heidän kykynsä ovat siunaukseksi 
perheelle. Vanhemmat voivat sitten pyytää 
lapsia kertomaan, kuinka heidän omat 
kykynsä ovat siunaukseksi perheelle – ja 
kuinka ne tulevat jonakin päivänä olemaan 
siunaukseksi heidän tulevalle perheelleen. 
Vanhemmat voivat kannustaa lapsiaan 
asettamaan tavoitteita kykyjensä kehittämi-
seksi edelleen.

”Pyhien kirjoitusten lukuhaaste – 
Vanha testamentti”, s. 74: Voitte aloittaa 
perheenä vastaamisen Vanhan testamentin 
lukuhaasteeseen. Voitte irrottaa lehdestä 
värityssivun tai tulostaa siitä kopion 
osoitteessa liahona.lds.org. Voitte sitten 
merkitä siihen edistymisenne. Lukekaa 
ehdotetut pyhien kirjoitusten kohdat 
yhdessä perheenä ja keskustelkaa niistä. 
Voitte tehdä suunnitelman suorittaa tämän 
viikoittaisen lukuhaasteen kaikki tehtävät 
vuoden aikana.

Tässä numerossa on artikkeleita ja toimintoja, joita voidaan käyttää perheillassa. 
Seuraavana on kaksi ideaa.
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Muinaisessa Roomassa Janus oli alkujen jumala. 
Hänet kuvattiin usein kaksikasvoisena – yhdet 
kasvot katsomassa taakse menneisyyteen, toiset 

katsomassa eteenpäin tulevaisuuteen. Joissakin kielissä 
tammikuu on nimetty hänen mukaansa, koska vuoden 
alku on aika pohtia menneisyyttä samoin kuin suunnitella 
tulevaa.

Tuhansia vuosia myöhemminkin monissa kulttuureissa 
kautta maailman jatketaan sitä perinnettä tekemällä uuden-
vuodenlupauksia. Lupausten tekeminen on tietenkin help-
poa – niiden pitäminen onkin sitten toinen juttu.

Eräs mies, joka oli tehnyt pitkän luettelon uudenvuo-
denlupauksia, oli oikein tyytyväinen edistymiseensä. Hän 
tuumaili itsekseen: ”Tähän asti olen noudattanut ruokava-
liotani, en ole menettänyt malttiani, olen pysynyt talousar-
vioni puitteissa, enkä ole kertaakaan valittanut naapurin 
koirasta. Mutta nyt on jo tammikuun toinen päivä, herä-
tyskello soi juuri ja on aika nousta ylös sängystä. Tarvitaan 
ihme, jotta pysyisin edelleen tavoitteissani.”

Alusta aloittaminen
Uudessa alussa on jotakin uskomattoman toiveikasta. 

Luulen, että jossakin vaiheessa olemme kaikki halunneet 
aloittaa alusta puhtain paperein.

Nautin siitä, kun saan uuden tietokoneen, jonka kova-
levy on puhdas. Jonkin aikaa se toimii täydellisesti. Mutta 
päivien ja viikkojen kuluessa siihen tulee asennettua yhä 

enemmän ohjelmia (toiset tarkoituksella, toiset vähemmän 
tarkoituksella). Lopulta tietokone alkaa takkuilla, ja aiem-
min nopeista ja tehokkaista toiminnoista tulee verkkaisia. 
Joskus se ei toimi lainkaan. Pelkästä koneen käynnistämi-
sestä voi tulla hankalaa, kun kovalevyllä vallitsee sekalai-
nen kaaos ja se on täynnä elektronista roskaa. Joskus ainoa 
keino on formatoida tietokone uudelleen ja aloittaa alusta.

Ihmisetkin voivat samalla tavoin tulla täyteen pelkoja, 
epäilyksiä ja syyllisyyden taakkaa. Tekemämme virheet 
(sekä tahalliset että tahattomat) voivat tuntua niin raskailta, 
että voi olla vaikeata tehdä se, minkä tiedämme olevan 
oikein.

Kun kyseessä on synti, on olemassa ihmeellinen uudel-
leenformatoimisen prosessi, jota sanotaan parannukseksi. 
Se antaa meille mahdollisuuden puhdistaa sisäisen kova-
levymme sydäntämme painavasta sekasotkusta. Jeesuksen 
Kristuksen ihmeellisen ja myötätuntoisen sovituksen avulla 
evankeliumi osoittaa meille keinon puhdistaa sielumme 
synnin tahrasta ja tulla jälleen uudeksi, puhtaaksi ja yhtä 
viattomaksi kuin lapsi.

Mutta joskus muut asiat hidastavat meitä ja estävät meitä 
etenemästä saaden aikaan hedelmättömiä ajatuksia ja toi-
mintoja, joiden vuoksi meidän on vaikea aloittaa.

Parhaamme esiin tuominen
Tavoitteiden asettaminen kannattaa. Me tiedämme, että 

meidän taivaallisella Isällämme on tavoitteita, koska Hän 

Presidentti  
Dieter F. Uchtdorf
toinen neuvonan-
taja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

PARAS  
AIKA  

E N S I M M Ä I S E N  P R E S I D E N T T I K U N N A N  S A N O M A

istuttaa puu
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TÄMÄN SANOMAN 
OPETTAMINEN

Presidentti Uchtdorf selitti, 
että kun emme pääsekään 

tavoitteisiimme, ”voimme saada 
siitä voimaa. – – Vaikka emme 
pääsisikään loppuun asti, pelkkä 
matkamme jatkaminen tekee 
meistä parempia kuin olimme 
ennen.” Pyydä perheenjäse-
niä kertomaan kokemuksista, 
jolloin he oppivat enemmän 
itse prosessista kuin lopputu-
loksesta. Esimerkkejä voivat 
olla valmistuminen koulusta tai 
jonkin palkinnon saaminen.

on sanonut meille, että Hänen työnsä 
ja kirkkautensa on ”ihmisen kuole-
mattomuuden ja iankaikkisen elämän 
toteuttaminen” (Moos. 1:39).

Meidän henkilökohtaiset tavoit-
teemme voivat tuoda esiin parhaan 
meissä. Mutta viivyttely on yksi niistä 
asioista, jotka estävät meitä tekemästä 
ja pitämästä lupauksia. Joskus viivyt-
telemme aloittamista ja odotamme 
oikeaa hetkeä aloittaa – vuoden 
ensimmäistä päivää, kesän alkua, kun 
meidät kutsutaan piispaksi tai Apuyh-
distyksen johtajaksi, kun lapset aloitta-
vat koulun, kun jäämme eläkkeelle.

Ette tarvitse kutsua aloittaaksenne 
kulkunne kohti vanhurskaita tavoittei-
tanne. Teidän ei tarvitse odottaa lupaa 
tulla sellaiseksi ihmiseksi, joksi teidät 
on tarkoitettu. Teidän ei tarvitse odot-
taa kutsua palvella kirkossa.

Voimme joskus hukata vuosia elä-
mästämme odottaessamme, että mei-
dät valittaisiin (ks. OL 121:34–36). Se 
on kuitenkin väärä lähtökohta. Teidät 
on jo valittu!

Olen elämäni aikana viettänyt 
toisinaan unettomia öitä painiskellen 
ongelmien, huolien ja henkilökoh-
taisten murheiden kanssa. Olipa yö VA
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kuinka synkkä tahansa, minua on aina 
rohkaissut ajatus: aamulla aurinko 
nousee.

Jokaisen uuden päivän myötä tulee 
uusi aamunkoitto – paitsi maapallolle, 
myös meille. Ja uuden päivän myötä 
tulee uusi alku – tilaisuus aloittaa alusta.

Entä jos me epäonnistumme?
Joskus se, mikä estää meitä etene-

mästä, on pelko. Voimme pelätä, että 
epäonnistumme tai että onnistumme, 
että kiusaannumme, että menestys 
muuttaisi meitä tai että se muuttaisi 
rakkaitamme.



NUORILLE

Niinpä me odotamme. Tai annamme 
periksi.

Toinen muistettava asia, joka 
liittyy tavoitteiden asettamiseen, on 
tämä: Melko varmasti me epäonnis-
tumme – ainakin lyhyellä aikavälillä. 
Mutta lannistumisen sijaan voimme 
saada siitä voimaa, koska sen 
ymmärtäminen poistaa meiltä pai-
neita olla täydellisiä juuri nyt. Näin 
on alusta asti selvää, että ennen pit-
kää me saatamme epäonnistua. Sen 
tietäminen heti alkuun poistaa suu-
ren osan epäonnistumisen tuomasta 

yllätyksestä ja lannistumisesta.
Kun lähestymme tavoitteitamme 

tällä tavoin, epäonnistumisen ei 
tarvitse rajoittaa meitä. Muistakaa, 
että vaikka emme onnistukaan 
pääsemään lopulliseen, haluttuun 
päämääräämme heti, olemme 
silti edistyneet sinne johtavalla 
matkallamme.

Ja sillä on väliä – paljonkin väliä.
Vaikka emme pääsisikään loppuun 

asti, pelkkä matkamme jatkaminen 
tekee meistä parempia kuin olimme 
ennen.

Paras aika aloittaa on nyt
Vanhassa sananparressa sano-

taan: ”Paras aika istuttaa puu on 
20 vuotta sitten. Toiseksi paras 
aika on nyt.”

Sanassa nyt on jotakin ihmeellistä 
ja toiveikasta. Siinä tosiseikassa, että 
jos teemme päätöksen nyt, voimme 
alkaa edistyä jo saman tien, on 
jotakin voimaannuttavaa.

Nyt on paras aika alkaa tulla hen-
kilöksi, jollainen haluamme lopulta 
olla – ei vain 20 vuoden päästä vaan 
myös iankaikkisesti. ◼

Ole paras itsesi –  
aloita nyt

Presidentti Uchtdorf opettaa, että 
”meidän henkilökohtaiset tavoit-

teemme voivat tuoda esiin parhaan 
meissä”. Voit asettaa itsellesi tavoitteita 
muutamalla elämän alueella, kuten esi-
merkiksi fyysinen terveys, hengellinen 
hyvinvointi ja ystävyyssuhteet. Millaisia 

onnistumisia haluaisit kokea näillä 
alueilla tänä vuonna? Kun mietit 
mahdollisia tavoitteita rukoillen, 

huolehdi siitä, että ne ovat 
saavutettavissa mutta vaativat 

sinulta kehittymistä. Kuvaile 
tavoitteitasi päiväkirjaasi 

yksityiskohtaisesti, niin 
että pystyt näkemään 

edistymisen vuoden 
varrella.
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Jeesuksen  
Kristuksen  
jumalallinen  
tehtävä: esikuva

Kun ymmärrämme, että Jeesus 
Kristus on esimerkkimme kai-

kessa, voimme lisätä haluamme seu-
rata Häntä. Pyhät kirjoitukset ovat 
täynnä rohkaisevia sanoja, joissa meitä 
kehotetaan kulkemaan Kristuksen 
jalanjäljissä. Jeesus sanoi nefiläisille: 
”Sillä niitä tekoja, joita te olette näh-
neet minun tekevän, teidänkin tulee 
tehdä” (3. Nefi 27:21). Tuomaalle 
Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja 
elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muu-
ten kuin minun kauttani.” ( Joh. 14:6.)

Tänä päivänä meidän johtajamme 
muistuttavat meitä asettamaan Vapah-
tajan esimerkiksemme. Apuyhdis-
tyksen ylijohtaja Linda K. Burton on 
sanonut: ”Kun sovituksen oppi on 
kirjoitettu syvälle meidän jokaisen 
sydämeen, silloin me alamme tulla 
sellaiseksi kansaksi, jollainen Herra 
haluaa meidän olevan.” 1

Presidentti Thomas S. Monson 
on sanonut: ”Meidän Herramme 

ja Vapahtajamme Jeesus Kristus 
on meidän esikuvamme ja meidän 
voimamme.” 2

Päättäkäämme lähestyä Jeesusta 
Kristusta, noudattaa Hänen käsky-
jään ja pyrkiä palaamaan taivaallisen 
Isämme luokse.

Pyhistä kirjoituksista poimittua
2. Nefi 31:16; Alma 17:11;  
3. Nefi 27:27; Moroni 7:48

VIITTEET
 1. ”Onko usko Jeesuksen Kristuksen sovituk-

seen kirjoitettu sydämeemme?”, Liahona, 
marraskuu 2012, s. 114.

 2. ”Elämän haasteiden kohtaaminen”, Valkeus, 
tammikuu 1994, s. 67.

 3. ”On suuri rakkaus Jumalan”, MAP-lauluja, 
119.

 4. Ks. ”Onnellisuus – teidän perintönne”,  
Liahona, marraskuu 2008, s. 120.

Tutki tätä aineistoa rukoillen ja pyri ottamaan selville, mitä voit kertoa siitä muille. Kuinka 
Vapahtajan elämän ja tehtävän ymmärtäminen lisää uskoasi Häneen ja on siunauksena niille, 
joista huolehdit kotikäyntiopettajana? Lisää tietoa on osoitteessa reliefsociety.lds.org.

Historiastamme poimittua
”Hän meille polun viitoitti”, 

kirjoitti Eliza R. Snow, Apu-
yhdistyksen toinen ylijohtaja, 
Jeesuksen Kristuksen tehtävästä 
kuolevaisuudessa.3 Hän palveli 
ihmisiä – yhtä kerrallaan. Hän 
opetti, että meidän tulee jättää 
ne 99 ja lähteä pelastamaan sitä 
yhtä, joka on eksynyt (ks. Luuk. 
15:3–7). Hän paransi ja opetti 
ihmisiä ja otti huomioon jokaisen 
erikseen silloinkin, kun väkijou-
kossa oli 2 500 ihmistä (ks. 3. Nefi 
11:13–15; 17:25).

Presidentti Dieter F. Uchtdorf, 
toinen neuvonantaja ensimmäi-
sessä presidenttikunnassa, on 
sanonut myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluvista naisista: ”Te 
oivalliset sisaret teette laupeu-
dentyötä muille ylevämmistä 
syistä kuin halusta saada henkilö-
kohtaista hyötyä. Tässä te olette 
Vapahtajan kaltaisia. – – Hänen 
ajatuksensa olivat aina virittyneet 
auttamaan muita.” 4

Usko, perhe, 
auttaminen

Mitä voin tehdä?
1. Miksi ja millä tavalla Jeesus 

Kristus on minulle esikuva?
2. Kuinka niiden sisarten palvele-

minen, joiden luona käyn, auttaa 
minua seuraamaan Vapahtajaa?

K O T I K Ä Y N T I O P E T U S S A N O M A

Tämä on osa kotikäyntiopetussanomien 
sarjaa, jossa käsitellään Vapahtajan tehtävän 
eri osa-alueita.
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”Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, – – olipa se puhuttu minun omalla 
äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama” (OL 1:38).

LOKAKUUN 2013 KONFERENSSIN MUISTIKIRJA

Kun käyt läpi lokakuun 2013 yleiskonferenssin puheita, voit käyttää näitä sivuja (sekä tulevien numeroiden Konferenssin 
muistikirjaa) apuna tutkiessasi ja toteuttaessasi käytännössä elävien profeettojen ja apostolien sekä muiden kirkon johto-
henkilöiden äskettäisiä opetuksia.

Voit lukea, katsella tai kuunnella yleiskon-
ferenssipuheita osoitteessa conference.
lds.org.
Kuinka perheenne toteuttaa käytännössä 
sitä, mitä opitte yleiskonferenssista? Lähet-
täkää meille sähköpostia osoitteeseen 
liahona@ldschurch.org.

”Taivaallinen Isä, joka antaa meille 
niin paljon iloittavaa, tietää myös, 

että me opimme ja kasvamme ja 
vahvistumme, kun kohtaamme koette-
lemuksia ja selviydymme niistä, kuten 
meidän täytyy. Me tiedämme, että on 
aikoja, jolloin kärsimme sydäntäsär-
kevää surua, jolloin murehdimme ja 
jolloin meitä saatetaan koetella ääri-
rajoillemme asti. Sellaisten vaikeuksien 
myötä me voimme kuitenkin muuttua 
parempaan suuntaan, rakentaa elä-
mämme uudelleen siten kuin taivaal-
linen Isämme meille opettaa ja tulla 
vähän erilaisiksi kuin olimme aiemmin 

Profeetallinen lupaus  
koettelemusten kohtaamisesta

– paremmiksi kuin olimme, ymmär-
tävämmiksi kuin olimme, myötätun-
toisemmiksi kuin olimme, ja saada 
lujemman todistuksen kuin meillä oli 
aiemmin.

Tämän pitäisi olla pyrkimyksemme 
– olla sinnikkäitä ja kestää, kyllä, mutta 
myös tulla hengellisesti jalommiksi, kun 
kuljemme tietämme läpi auringonpais-
teen ja murheen. Ellei olisi haasteita 
voitettavana ja ongelmia ratkaistavana, 
me jäisimme suuressa määrin sellaisiksi 
kuin olemme ja edistyisimme vähän 
tai emme lainkaan kohti iankaikkisen 
elämän tavoitettamme.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Minä en jätä 
enkä hylkää sinua”, Liahona, marraskuu 2013,  
s. 87.

Vastauksia sinulle
Jokaisessa konferenssissa profee-

tat ja apostolit antavat innoitettuja 
vastauksia kysymyksiin, joita kirkon 
jäsenillä saattaa olla. Käytä marras-
kuun 2013 lehteäsi tai käy osoitteessa 
conference.lds.org, niin löydät vastauk-
sia näihin kysymyksiin:

•	 Mitä	oppeja	opimme	uskon-
kappaleista? Ks. L. Tom Perry, 
”Uskonkappaleiden sisältämät 
opit ja periaatteet”.

•	 Kuinka	voimme	olla	mukana	
lähetystyössä, jos meitä pelottaa? 
Ks. M. Russell Ballard, ”Luottakaa 
Herraan”.

•	 Mihin	kymmenyksiä	käytetään?	
Ks. David A. Bednar, ”Taivaan 
ikkunat”.

•	 Kuinka	synti	ja	kapinointi	 
voivat vaikuttaa tahdonvapau-
teemme ja johtaa orjuuteen? 
Ks. Quentin L. Cook, ”Jeremian 
valitusvirret: varokaa orjuutta”.
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PROFEETALLISIA SANOJA  
NAISISTA JA PAPPEUDESTA
Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista 
apostolin koorumista kysyi: ”Miksi vain 
miehet suorittavat pappeuden toimi-
tuksia? – –

Yhtä varmasti kuin me tiedämme, 
että Jumala rakastaa yhtä lailla poi-
kiaan ja tyttäriään, me tiedämme myös, 
ettei Hän luonut miehistä ja naisista 
tarkalleen samanlaisia. Me tiedämme, 
että sukupuoli on meidän kuolevai-
suutta edeltävän, kuolevaisuuden aikai-
sen ja iankaikkisen identiteettimme ja 
tarkoituksemme oleellinen ominaisuus. 
Kummallekin sukupuolelle on annettu 
pyhiä velvollisuuksia.

Me tiedämme, että alussa Herra 
sääti, kuinka Hänen pappeuttaan 
käytettäisiin.”

Puheensa loppuviitteessä 12 vanhin 
Andersen lainasi muita profeettoja, jotka 
ovat vastanneet tähän kysymykseen.  
Presidentti Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) on sanonut, että Herran 
”tarkoituksena oli, että Hänen kirk-
konsa miehillä olisi pappeus”. Vanhin 
M. Russell Ballard kahdentoista apostolin 
koorumista on sanonut: ”Herra ei ole 
ilmoittanut, miksi Hän on järjestänyt 
kirkkonsa siten kuin on.”
”Voimaa pappeudessa”, Liahona, marraskuu 2013, 
s. 92–95.

TÄYTÄ TYHJÄT KOHDAT

1. ”Liittojen pitäjät ovat ___________________ pitä-
jiä!” (Linda K. Burton, ”Liittojen pitämisen tuoma 
voima, ilo ja rakkaus”, Liahona, marraskuu 2013,  
s. 113.)

2. ”Monet tulevat tietämättään Herran johdatuksesta 
paikkoihin, joissa he voivat kuulla ________________ 
ja tulla Hänen __________________” (Gérald Caussé, 
”Te ette siis enää ole vieraita”, Liahona, marraskuu 
2013, s. 51).

3. ”Vanhurskaus on voimakkaampaa kuin 
_____________________” (Boyd K. Packer, ”Avain 
hengelliseen suojelukseen”, Liahona, marraskuu 
2013, s. 27).

4. ”Hämärtämällä naisellisia ja miehisiä eroja me 
menetämme ne erilliset, toisiaan täydentävät 
__________________ ja ________________ lahjat, 
jotka yhdessä saavat aikaan suuremman kokonai-
suuden” (D. Todd Christofferson, ”Naisten moraali-
nen voima”, Liahona, marraskuu 2013, s. 31).

Vastaukset: 1. käskyjen; 2. evankeliumin, 
laumaansa; 3. jumalattomuus; 4. naisten, 
miesten.

MENKÄÄ  
JA TEHKÄÄ
Vanhin Robert D. 
Hales kahdentoista 
apostolin koorumista 
opetti, että konfe-
renssin suurimmat 
siunaukset tulevat, 
kun me

1. ”kokoonnumme kuulemaan Herran 
sanoja”

2. ”palaamme – – koteihimme elämään 
niiden mukaan”.
”Yleiskonferenssi – uskon ja todistuksen vahvista-
mista”, Liahona, marraskuu 2013, s. 7.
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Elämässäni on ollut aikoja, jol-
loin minusta tuntui, ettei minulla 

olisi mitään mahdollisuutta tulla 
onnelliseksi tai palata taivaallisen 
Isämme luokse. Joitakin vuosia 
sitten jäsenoikeuteni kirkossa pois-
tettiin. Olin elänyt ylpeydessä ja 
synnissä, ja olin kärsinyt suuresti 
teoistani. Kihlaukseni rakastamani 
naisen kanssa purkautui, muut 
ihmissuhteenikin kärsivät, enkä 
ollut onnellinen.

Vaikka toivoinkin, että olisin valin-
nut nöyrtymisen paljon aiemmin, 
minun oli pakko nöyrtyä ja pyrkiä 
tekemään Herran tahto. Aloin lukea 
pyhiä kirjoituksia säännöllisem-
min, rukoilla useammin ja pyrkiä 
palvelemaan toisia. Yritin korjailla 
ihmissuhteita, joita olin laiminlyönyt 
kauan, samoin kuin suhdettani taivaal-
liseen Isään. Halusin todella kokea 
sydämenmuutoksen.

Eräänä varhaisena aamuna ajoin 
kouluun. Aurinko ei ollut vielä nous-
sut. Itäinen taivaanranta hehkui ja 

Tajusin, että elämäni hehkui ja oli 
tulossa yhä valoisammaksi aivan kuin 
itäinen taivaanranta. Pimeys oli hälve-
nemässä, ja syntini, jotka olivat suuria 
kuin täysikuu, olivat painumassa pois. 
Ne eivät vielä olleet poissa, mutta 
tiesin, että ne pian olisivat, jos jatkaisin 

M E  P U H U M M E  K R I S T U K S E S T A

PIMEYDESTÄ VALOON

läntinen taivaanranta oli pimeänä. 
Täysikuu oli laskemassa sen taakse. 
Minulle oli tullut tavaksi keskustella 
taivaallisen Isäni kanssa, kun ajoin 
autoa. Kun rukoilin tällä automatkalla, 
mieleni valaistui ja sydämessäni virisi 
uusi toivo.

PARANNUKSEN TUOMA ONNELLISUUS
”Ymmärrämmekö me, kuinka taivaallinen Isämme innos-
tuu jokaisesta pyrkimyksestämme palata Hänen luokseen? 
Vaikka olemme vielä kaukana, Hän toivottaa meidät ter-
vetulleiksi. Me koemme iloa, kun Vapahtajamme rakkaus 
vakuuttaa meille, että meistä voi vielä tulla puhtaita, että 
olemme jonakin päivänä jälleen kotona. Tämä onni tulee 

vain siitä, että tekee parannuksen.
Kun jätämme väärinteot taaksemme ja uskomme Jeesukseen Kristukseen, 

saamme syntien anteeksiannon. Me tunnemme, että Vapahtajamme tekee 
puolestamme sen, mitä emme voi tehdä itse.”
Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista, ”The Joy of Becoming Clean”, Ensign, 
huhtikuu 1995, s. 51.

Eläessämme pimeydessä voimme tietää varmasti, että Jeesus Kristus voi muuttaa tuon 
pimeyden valoksi, kun teemme vilpittömän parannuksen.

Julkaistaan nimettömänä
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vilpitöntä parannuksentekoani. 
Minulla oli toivo siitä, että jonakin 
päivänä elämäni olisi yhtä kirkas kuin 
keskipäivän aurinko.

Ajan myötä, ja kun rukoilin rak-
kautta taivaallista Isääni ja muita koh-
taan, minusta tuli nöyrempi. Lisään-
tynyt nöyryys johdatti minua palvele-
maan Jumalaa ja muita epäitsekkääm-
min, ja toivoni iankaikkisesta elämästä 
ja paremmasta tulevaisuudesta uudis-
tui ja täydentyi. Tuon toivon kasvaessa 
vahvistui myös uskoni siihen, että 
Vapahtajani Jeesus Kristus on voimal-
linen pelastamaan ja puhdistamaan 
minut kaikesta jumalattomuudesta. 
Minä tiedän, että seuraavat Mormonin 
kirjan sanat ovat totta: ”Teidän tulee 
toivoa Kristuksen sovituksen ja hänen 
ylösnousemuksensa voiman kautta 
tulevanne herätetyiksi iankaikkiseen 
elämään” (Moroni 7:41). ◼

Otamme mielellämme vastaan 
kertomuksia Vapahtajan tehtävään 
ja palvelutyöhön liittyvistä evan-
keliumiaiheisista kokemuksistasi. 
Mahdollisia aiheita saattaisivat olla 
sovitus, armo, parantuminen, toivo tai 
parannus. Kirjoita artikkelisi korkein-
taan 600 sanalla, anna otsikoksi ”Me 
puhumme Kristuksesta”, ja lähetä se 
kirjeitse osoitteeseen liahona.lds.org 
tai sähköpostitse osoitteeseen 
liahona@ldschurch.org.
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MITKÄ OVAT PARANNUKSEN-
TEON EHDOT?
Profeetta Helaman opetti, että 
parannukseen sisältyy ehtoja:

”Herra tulisi varmasti lunasta-
maan kansansa, mutta – – hän ei 
tulisi lunastamaan heitä heidän syn-
neissään vaan lunastamaan heidät 
heidän synneistään.

Ja hän on saanut Isältä vallan 
lunastaa heidät heidän synneistään 
parannuksen tähden; sen tähden hän 
on lähettänyt enkelinsä julistamaan 
sanomaa sen parannuksen ehdoista, 
joka johdattaa Lunastajan voimaan, 
heidän sielujensa pelastukseksi.” 
(Hel. 5:10–11, kursivointi lisätty.)

Voit tutkia seuraavia pyhien kir-
joitusten kohtia ymmärtääksesi noita 

ehtoja paremmin: Room. 3:23; 1. Nefi 
10:21; 2. Nefi 2:8; Moosia 4:9–10; 
OL 58:42–43.
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Useimmat ihmiset tietävät, että olin 
ensimmäinen ihminen, joka eli 

maan päällä, mutta monet eivät tiedä, 
että minulla oli erityinen tehtävä jo 
ennen kuin tulin maan päälle. Kuole-
vaisuutta edeltävässä olemassaolossa 
johdin Jumalan sotajoukkoja Saatanan 
joukkoja vastaan taivaassa käydyssä 
sodassa 2 ja autoin Jeesusta Kristusta 
maan luomisessa3. Minut tunnettiin 
silloin nimellä Mikael, joka tarkoittaa 
”kuka on kuin Jumala” 4.

Jumala valitsi minut ensimmäiseksi 
ihmiseksi maan päälle. Hän asetti 
minut Eedenin puutarhaan, para-
tiisiin, jossa oli monenlaisia 
kasveja ja eläimiä. Hän puhalsi 
minuun ”elämän henkäyk-
sen” 5 ja antoi minulle uuden 
nimen: Aadam6.

Jumala kielsi vaimoani 
Eevaa ja minua syömästä 
hyvän- ja pahantiedon puun 
hedelmää.7 Jos emme söisi hedel-
mää, voisimme jäädä puutarhaan 
ja eläisimme ikuisesti, mutta emme 
voisi ”edistyä kokemalla vastakohtai-
suutta kuolevaisuudessa” 8 emmekä 
saada lapsia 9. Valinta oli meidän.

Koska päätimme syödä hedel-
mää, meidän täytyi lähteä puutar-
hasta ja Jumalan luota. Sitä sanotaan 

lankeemukseksi. Meistä tuli kuolevai-
sia, me koimme sekä elämään kuulu-
vaa hyvää että pahaa, ja me toimme 
lapsia maan päälle.10

Jumala tiesi, että lankeemus 
tapahtuisi – Hän lähetti Jeesuksen 
Kristuksen 

”Vain harvat ihmiset koko iankaikkisuudessa ovat olleet suoranaisemmin osallisina pelastussuunnitelmassa – – 
kuin ihminen Aadam.” 1

V A N H A N  T E S T A M E N T I N  P R O F E E T A T

AADAM

sovittamaan meidän syntimme ja voit-
tamaan kuoleman, jotta me ja meidän 
lapsemme voisimme palata takaisin 
Hänen luokseen.11

Eeva ja minä saimme kuulla 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia 
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VIITTEET
 1. Ks. Robert L. Millet, ”Ihminen Aadam”, 

Valkeus, helmikuu 1998, s. 14.
 2. Ks. Ilm.12:7–8.
 3. Ks. ”Ihminen Aadam”, s. 17.
 4. Pyhien kirjoitusten opas, ”Mikael”,  

scriptures.lds.org/fi.
 5. 1. Moos. 2:7.
 6. Ks. Moos. 1:34.
 7. Ks. 1. Moos. 2:16–17; Moos. 3:16–17.
 8. Saarnatkaa minun evankeliumiani – 

lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 49.
 9. Ks. 2. Nefi 2:22–23.
 10. Ks. Moos. 4:22–31; 5:10–11; Alma 12:21–27.
 11.  Ks. Joh. 3:16–17; 1. Kor. 15:22; 2. Nefi 9:21; 

Alma 42:2–15.
 12. Ks. Moos. 5:1–12, 58–59; 6:51–67.
 13. Ks. Moos. 5:10.
 14. Ks. Moosia 27:25–26.
 15. Ks. OL 27:11.

 16. Ks. 1. Moos. 5:5.
 17. Ks. OL 116:1; Dan. 7:9–14.

 18. Ks. OL 29:26.
 19. Ks. OL 88:114–116.

Muista, että sinäkin voit tuntea 
Jumalan rakkauden ja palata takaisin 
Hänen luokseen, jos seuraat Jeesusta 
Kristusta 14, aivan niin kuin minäkin 
opin tekemään. ◼

– johon kuuluvat usko Jeesukseen 
Kristukseen, parannus, kaste, Pyhän 
Hengen lahjan saaminen ja loppuun 
asti kestäminen – ja me opetimme sitä 
lapsillemme.12

Kokemani ansiosta silmäni 
avautuivat, ja koin iloa 
tässä elämässä.13 

VASEMMALTA: DAN BAXTERIN MAALAUS; 
LOWELL BRUCE BENNETTIN TEOS AADAM JA EEVA 
PUUTARHASSA; JOSEPH BRICKEYN TEOS LÄHTÖ 
EEDENIN PUUTARHASTA; JOSEPH BRICKEYN TEOS 
VERTAUSKUVA; DEL PARSONIN TEOS AADAM JA 
EEVA OPETTAVAT LAPSIAAN; DEL PARSONIN TEOS 
AADAM ASETTAA SEETIN PAPPEUTEEN; DEL PAR-
SONIN TEOS AADAM-ONDI-AHMAN; GUIDO RENIN 
TEOS YLIENKELI MIKAEL KUKISTAA SAATANAN, BRID-
GEMAN ART LIBRARY/GETTY IMAGES; TAUSTAKUVA 
ISTOCKPHOTO/THINKSTOCK

FAKTALAATIKKO: AADAM

Nimet: Aadam, Isä Aadam, Ikiaikainen, Mikael 15

Ikä kuollessa: 930 16

Kuolevaisuutta edeltäneet tehtävät: johti Jumalan sotajoukkoja Saatanaa vastaan; 
auttoi Jeesusta Kristusta maailman luomisessa

Tehtävät kuolevaisuudessa: patriarkka, aviomies ja isä; oli mukana lankeemuksessa; 
eli elämänsä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan

Kuolevaisuuden jälkeiset tehtävät: vierailee kansansa luona Aadam-ondi-Ahmanissa 17; 
avustaa ylösnousemuksessa 18; johtaa viimeistä taistelua Saatanaa vastaan19
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Esittäessään oppimme pääkohdat 
profeetta Joseph sijoitti tämän 

ensimmäiseksi:
”Me uskomme Jumalaan, iankaik-

kiseen Isään, ja hänen Poikaansa, 
Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään 
Henkeen” (UK 1).

[Profeetta on opettanut myös]: 
”Evankeliumin ensimmäisenä peri-
aatteena on tuntea varmasti Jumalan 
luonne” (Profeetta Joseph Smithin ope-
tuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 
1985, s. 344).

Nämä valtavan merkittävät ja 
kaiken kattavat julistukset ovat 
sopusoinnussa Herran sanojen 
kanssa – – : ”Ja ikuinen elämä on 
sitä, että he tuntevat sinut, ainoan 
todellisen Jumalan, ja hänet, jonka 
olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen” 
( Joh. 17:3). – –

Jumala, iankaikkinen Isä
Uskon aivan varauksetta Jumalaan, 

iankaikkiseen Isään. Hän on Isäni, 
minun henkeni Isä ja kaikkien ihmis-
ten henkien Isä. Hän on suuri Luoja, 
maailmankaikkeuden hallitsija. – – 
Ihminen on luotu Hänen kuvakseen. 
Hän on persoona. Hän on todellinen. 
Hän on yksilöllinen. Hänellä on ”liha- 
ja luuruumis, yhtä käsinkosketeltava 
kuin ihmisen” (OL 130:22).

Kertomuksessa maan luomisesta 
”Jumala sanoi: ’Tehkäämme ihminen, 
tehkäämme hänet kuvaksemme, kal-
taiseksemme’” (1. Moos. 1:26).

Voisiko sitä enää selvemmin sanoa? 
Halventaako Jumalaa – kuten jotkut 
haluaisivat meidän uskovan – se, 
että ihminen luotiin Hänen ilmetyksi 
kuvakseen? Sen pitäisi pikemminkin 
herättää jokaisen miehen ja naisen 
sydämessä suurempaa arvonantoa 
omaa itseään kohtaan Jumalan poi-
kana tai tyttärenä. – –

Puhuin lähetyssaarnaajana Lontoossa 
Englannissa, kun eräs häiritsijä kes-
keytti ja sanoi: ”Miksi et pysy Raamatun 
opissa, joka sanoo Johanneksen evan-
keliumissa (4:24): ’Jumala on henki’?”

Avasin Raamattuni miehen lainaa-
man jakeen kohdalta ja luin hänelle 
koko jakeen: ”Jumala on henki, ja siksi 
niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee 
rukoilla hengessä ja totuudessa.”

Sanoin: ”Totta kai Jumala on henki, 
ja samoin olette te, hengen ja ruu-
miin muodostama kokonaisuus, joka 

Presidentti  
Gordon B. Hinckley 
(1910–2008)
kirkon viidestoista 
presidentti

E V A N K E L I U M I N  K L A S S I K O I T A

JUMALUUS

Meidän uskomme Jumalaan, iankaikki-
seen Isään, Hänen Poikaansa Jeesukseen 
Kristukseen ja Pyhään Henkeen on uskon-
tomme keskeinen periaate.

tekee teistä elävän olennon, ja samoin 
olen minä.”

Meissä jokaisessa on kaksi puolta, 
hengellinen ja fyysinen. Kaikki ovat 
tietoisia kuoleman todellisuudesta – –, 
ja jokainen meistä tietää myös, että 
henki elää kuoleman jälkeen yksilöl-
lisenä kokonaisuutena ja että jonakin 
päivänä, Jumalan Pojan uhrin mah-
dollistaman jumalallisen suunnitelman 
mukaisesti, henki ja ruumis yhdistyvät 
jälleen. Jeesuksen julistus, että Jumala 
on henki, ei kiellä sitä, että Hänellä on 
ruumis, sen enempää kuin se totea-
mus, että minä olen henki, vaikka 
minulla on myös ruumis.

En rinnasta omaa ruumistani Hänen 
ruumiiseensa jalostuneisuudessa, voi-
massa, kauneudessa tai kirkkaudessa. 
Hänen ruumiinsa on iankaikkinen. 
Minun on kuolevainen. Mutta se on 
omiaan vain lisäämään kunnioitustani 
Häntä kohtaan. – – Pyrin rakastamaan 
Häntä koko sydämestäni, sielustani, 
mielestäni ja voimastani. Hänen vii-
sautensa on suurempi kuin kaikkien 
ihmisten viisaus yhteensä. – – Hänen 
rakkautensa käsittää kaikki Hänen 
lapsensa, ja Hänen työnsä ja kirk-
kautensa on Hänen – – poikiensa 
ja tyttäriensä kuolemattomuuden ja 
iankaikkisen elämän toteuttaminen 
(ks. Moos. 1:39). – –

Herra Jeesus Kristus
Uskon Herraan Jeesukseen Kris-

tukseen, iankaikkisen, elävän Jumalan 

Gordon B. Hinckley, kirkon viides-
toista presidentti, syntyi 23. kesäkuuta 
1910. Hänet asetettiin apostoliksi 
5. lokakuuta 1961 hänen ollessaan 
51-vuotias, ja 12. maaliskuuta 
1995 hänet hyväksyttiin kirkon 
presidentiksi.
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ja seuraamme Häntä. Uskon Hänen 
ylösnousemuksensa todellisuuteen 
ja voimaan. – – Uskon, että Hänen 
sovituksensa kautta meille jokaiselle 
annetaan – – lahjaksi ylösnousemus 
kuolleista. Uskon edelleen, että sen 
uhrin kautta jokaiselle miehelle ja 
naiselle, jokaiselle Jumalan pojalle ja 
tyttärelle, suodaan tilaisuus iankaikki-
seen elämään ja korotukseen Isämme 
valtakunnassa, kun me – – nouda-
tamme Hänen käskyjään.

Ketään yhtä suurta kuin Hän ei ole 
koskaan elänyt maan päällä. Kukaan 
toinen ei ole antanut vastaavaa uhria 
tai suonut vastaavaa siunausta. Hän 
on maailman Vapahtaja ja Lunastaja. 
Uskon Häneen. Julistan Hänen juma-
lallisuuttaan – –. Rakastan Häntä. 
Lausun Hänen nimensä kunnioittaen 
ja ihmetellen. – –

Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan 
niistä, joille Hän näyttäytyi ja joiden 
kanssa Hän puhui elävänä, ylös-
nousseena Jumalan Poikana. Hän on 
ilmestynyt myös tänä taloudenhoito-
kautena, ja ne, jotka näkivät Hänet, 
julistivat:

”Ja nyt, niiden monien todistusten 
jälkeen, jotka hänestä on annettu, 
tämän todistuksen, kaikista uusimman, 
me annamme hänestä, että hän elää!

Sillä me näimme hänet, tosiaan-
kin Jumalan oikealla puolella; ja me 
kuulimme äänen todistavan, että hän 
on Isän Ainosyntyinen –

että juuri hän on luonut nykyiset ja 
menneet maailmat ja että niiden asuk-
kaat ovat Jumalalle syntyneitä poikia 
ja tyttäriä.” (OL 76:22–24.)

Tämä on Kristus, johon minä uskon 
ja josta minä todistan.W
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Poikaan. Uskon Häneen Isän Esikoi-
sena ja Isän ainoana Poikana lihassa. 
Uskon Häneen yksilönä, Isästään 
erillisenä ja erillään olevana. – –

Uskon, että kuolevaisessa elämäs-
sään Hän oli ainoa maan päällä elä-
nyt täydellinen ihminen. Uskon, että 
Hänen sanoissaan on se valo ja totuus, 
joka – jos sitä noudatetaan – pelas-
taa maailman ja tuo ihmiskunnalle 
korotuksen. Uskon, että Hänen pap-
peudessaan on jumalallinen valtuus – 
voima siunata, voima parantaa, voima 
johtaa Jumalan työtä maan päällä, 
voima sitoa taivaissa se, mikä sidotaan 
maan päällä.

Uskon, että sovitusuhrinsa kautta, 
uhraamalla henkensä Golgatan kuk-
kulalla, Kristus sovitti ihmiskunnan 
synnit ja vapautti meidät synnin 
taakasta, jos me hylkäämme pahan 
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Pyhä Henki
Tämä tieto tulee pyhien kirjoitusten 

sanasta, ja tämä todistus tulee Pyhän 
Hengen voimasta. Se on lahja, pyhä 
ja ihmeellinen, ja se saadaan jumaluu-
den kolmannen jäsenen ilmoituksen 
kautta. Uskon Pyhään Henkeen, joka 
on henkipersoona ja jolla on paikka 
Isän ja Pojan rinnalla, ja nämä kolme 
muodostavat jumaluuden. – –

Se, että Pyhä Henki tunnustettiin 
muinaisina aikoina jumaluuden jäse-
neksi, käy ilmi Pietarin ja Ananiaan 
keskustelusta, kun viimeksi mainittu 
pani syrjään osan rahoista, jotka oli 
saanut maatilan myynnistä.

”Silloin Pietari sanoi: ’Ananias, 
miksi olet antanut sydämesi Saata-
nan valtaan? Miksi yritit pettää Pyhää 
Henkeä – – ?

Et sinä ole valehdellut ihmisille, 
vaan Jumalalle.’” (Ap. t. 5:3–4.)

Pyhä Henki on Puolustaja, jonka 
Vapahtaja lupasi ja joka opettaisi 
Hänen seuraajilleen kaiken ja palaut-
taisi heidän mieleensä kaiken – – 
(ks. Joh. 14:26).

Pyhä Henki todistaa totuudesta ja 
voi opettaa ihmisille asioita, joita he 
eivät voi opettaa toisilleen. – – Tieto 
Mormonin kirjan totuudesta luva-
taan ”Pyhän Hengen voimalla”. Sitten 
Moroni julistaa: ”Ja Pyhän Hengen 
voimalla te voitte tietää totuuden kai-
kesta” (Moroni 10:4–5).

Minä uskon, että tämä voima, tämä 
lahja, on meidän ulottuvillamme tänä 
päivänä.

Todellinen ja yksilöllinen
Minä – – uskon Jumalaan, iankaik-

kiseen Isään, ja Hänen Poikaansa, 
Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään 
Henkeen.

Minut kastettiin näiden kolmen 
nimeen. Minut vihittiin avioliittoon 
näiden kolmen nimeen. Minulla 
ei ole epäilystäkään Heidän todel-
lisuudestaan ja Heidän yksilölli-
syydestään. Tuo yksilöllisyys kävi 
selväksi, kun Johannes kastoi 
Jeesuksen Jordanissa. Vedessä sei-
soi Jumalan Poika. Hänen Isänsä 
äänen kuultiin julistavan, että Hän 
on Jumalan Poika, ja Pyhä Henki 
ilmestyi kyyhkysen tavoin (ks. 
Matt. 3:16–17).

Tiedän Jeesuksen sanoneen, että 
ne, jotka olivat nähneet Hänet, oli-
vat nähneet Isän [ks. Joh. 14:9]. Eikö 
samaa voisi sanoa moni poika, joka 
muistuttaa isäänsä?

Kun Jeesus rukoili Isää, Hän ei 
varmastikaan rukoillut itseään!

Täydellisesti yhtä
He ovat erillisiä olentoja, mutta 

He ovat yhtä päämäärissään ja työs-
sään. He ovat yhtä toteuttaessaan 
suurta jumalallista suunnitelmaa 
Jumalan lasten pelastukseksi ja 
korotukseksi.

– – Kristus rukoili hartaasti Isäänsä 
apostoleidensa puolesta, joita Hän 
rakasti, sanoen:

”Minä en rukoile vain heidän puo-
lestaan, vaan myös niiden puolesta, 
jotka heidän todistuksensa tähden 
uskovat minuun.

Minä rukoilen, että he kaikki oli-
sivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet 
minussa ja minä sinussa. Niin tulee 
heidänkin olla yhtä meidän kans-
samme.” ( Joh. 17:20–21.)

Tuo täydellinen ykseys Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen kesken liittää 
nämä kolme jumaluuden kokonaisuu-
deksi. ◼

Artikkelista ”Isä, Poika ja Pyhä Henki”, Valkeus, 
maaliskuu 1998, s. 3–9. DE

L 
PA

RS
O

NI
N 

TE
O

S 
RU

KO
US

 G
ET

SE
M

AN
ES

SA



 T a m m i k u u  2 0 1 4  17

Monet ihmiset pitävät sunnun-
taita vain yhtenä viikonlopun 

päivänä, joka on tarkoitettu edelleen 
rentoutumiseen ja ajanvietteeseen. 
Muinaisessa ja nykyajan ilmoituksessa 
on kuitenkin opetettu lepopäivän 
pyhittämisen tärkeyttä. Tämän lehden 
sivuilla 56–57 Larry M. Gibson, ensim-
mäinen neuvonantaja Nuorten Mies-
ten ylimmässä johtokunnassa, käsitte-
lee lepopäivän pyhittämisen tärkeää 
roolia. Veli Gibson sanoo: ”Tapa, jolla 
pyhitämme lepopäivän, on ulkoinen 
osoitus – – tekemästämme liitosta 
muistaa aina Jeesus Kristus.”

Kun lapsenne oppivat pitämään 
lepopäivän pyhänä, he ovat valmiita 
saamaan monia siunauksia. Kuten veli 
Gibson sanoo: ”Jos me noudatamme 
jumalallista käskyä pyhittää lepopäivä 
ja elämme sen mukaan, Herra vuo-
rostaan siunaa meitä, ohjaa meitä ja 
innoittaa meitä ratkaisemaan kohtaa-
mamme ongelmat.”

Ehdotuksia nuorten opettamiseen
•  Lukekaa yhdessä veli Gibso-

nin artikkeli sivuilta 56–57. 
Keskustelkaa sitten siitä, mitä 
teidän perheenne voi tehdä 
viikoittain valmistautuakseen 
pitämään lepopäivän pyhänä. 
Voitte laulaa perheillassa ”Pyhä-
päivä rauhainen” (MAP-lauluja, 
90) tai jonkin toisen laulun 
lepopäivästä ja keskustella 
siitä, mitä perheenne voi tehdä 

LEPOPÄIVÄN PYHITTÄMINEN

N U O R T E N  V O I M A K S I  - K I R J A S E S T A  O P E T T A M I N E N

TÄHÄN AIHEESEEN 
LIITTYVIÄ PYHIEN  
KIRJOITUSTEN KOHTIA

2. Moos. 20:8–11
Jes. 58:13–14
1. Kor. 11:23–26
3. Nefi 18:3–11
Moroni 6:4–6
OL 59:9–13

sunnuntaisin, jotta pitäisitte 
lepopäivän pyhänä.

•  Voitte lukea teini-ikäistenne 
kanssa Nuorten voimaksi -kirja-
sesta osion lepopäivän pyhittä-
misestä sekä sen lopussa luetel-
lut pyhien kirjoitusten kohdat. 
Voitte etsiä yhdessä muita pyhien 
kirjoitusten kohtia lepopäivän 
pyhittämisestä ja keskustella 
lepopäivän pyhittämiseen liitty-
vistä periaatteista.

•  Jos uusi nuorten opetusohjelma 
on saatavissa kielellänne, voitte 
etsiä oppiaiheista artikkeleita ja 
videoita lepopäivän pyhittämi-
sestä. Menkää osoitteeseen lds.
org/youth/learn. Tästä aiheesta 
voisi löytyä hyödyllistä aineistoa 
syyskuun oppiaiheista, jotka 
käsittelevät käskyjä.

Ehdotuksia lasten opettamiseen
•  Lukekaa artikkeli ”Upouusi dia-

koni” lokakuun 2013 Liahonasta 
ja keskustelkaa siitä, kuinka 
tärkeä asia sakramentti on lepo-
päivän pyhänä pitämisessä.

•  Voitte lukea artikkelin ”Opetus 
kunnioituksesta” maaliskuun 
2010 Liahonasta ja myös halu-
tessanne tehdä artikkeliin kuu-
luvan toiminnan. Keskustelkaa 
lastenne kanssa siitä, kuinka se, 
että on kunnioittava kirkossa, 
auttaa pitämään lepopäivän 
pyhänä.

•  Keskustelkaa siitä, mitä teidän 
perheenne voi tehdä sunnun-
taina kunnioittaakseen Herraa. 
Voitte lukea artikkelin ”Päätä 
tässä ja nyt” maaliskuun 2012 
Liahonasta esimerkkinä hen-
kilöstä, joka piti lepopäivän 
pyhänä vaikeissa olosuhteissa.

•  Voitte myös laulaa lastenne 
kanssa lepopäivään liittyviä 
lauluja, kuten ”Lauantai” (Lasten 
laulukirja, s. 105). Keskustel-
kaa tavoista, joilla perheenne 
voi käyttää lauantaita ja muita 
viikonpäiviä valmistautumiseen 
sunnuntaita varten. ◼KU
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Muistakaa aina, 
että Jeesus Kristus 
– maailmankaik-
keuden Luoja, 
pelastuksemme 
suunnittelija ja 
tämän kirkon pää 
– on ohjaksissa.
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Maailmassa vallitsevat olosuhteet ovat epävarmoja ja vaarallisia, ja 
maailmantalous on epävakaa ja arvaamaton. Kallisarvoiset elämän, 
vapauden ja onnen tavoittelemisen arvot ovat hyökkäysten koh-

teena. Hyökkääjinä ovat ne, jotka haluavat rajoittaa tahdonvapautta ja tehdä 
meistä riippuvaisia sen sijaan että he kannustaisivat meitä käyttämään taito-
jamme ja kykyjämme, jotta voisimme luoda uusia ja mielenkiintoisia tapoja 
tehdä asioita.

Siveyden mittapuita hylätään. Perhettä vastaan hyökätään, ja perhekäsite 
on murenemassa. Ihmisten sydämessä oleva rakkaus on kylmennyt ja se on 
luonnotonta (ks. Matt. 24:12; Room. 1:31). Politiikan, liike-elämän ja muiden 
alojen johtajien nuhteettomuus, rehellisyys ja vanhurskaus vähenee koko 
ajan. Maailmassa on runsaasti sotia ja sotahuhuja kansakuntien ja uskonto-
kuntien välillä. Ja tuhoisampaa kuin mikään aseellinen selkkaus on hyvän 
ja pahan välinen taistelu, jota käydään Jumalan lasten sieluista Vapahtajan ja 
Hänen valon armeijansa sekä Saatanan ja hänen jumalattomien pimeyden 
joukkojensa välillä.

Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008) kuvaili maailmaa, johon nyky-
ajan nuoret ovat astumassa, sanoessaan: ”Me elämme aikaa, jolloin raivok-
kaat ihmiset tekevät kauheita ja viheliäisiä tekoja. Me elämme sota-aikaa. Me 
elämme ylimielisyyden aikaa. Me elämme pahuuden, pornografian ja moraa-
littomuuden aikaa. Kaikki Sodoman ja Gomorran synnit ahdistavat yhteiskun-
taamme. Nuoremme eivät ole koskaan kohdanneet suurempaa haastetta. Me 
emme ole koskaan nähneet selvemmin pahuuden irstaita kasvoja.” 1

Vanhin  
M. Russell Ballard

kahdentoista  
apostolin koorumista

KOHDATKAA TULEVAISUUS  

uskoen ja toivoen
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Meidän ei pitäisi yllättyä näistä aikamme olosuhteista, 
koska meidän aikaamme koskevissa pyhissä kirjoituksissa 
ja profetioissa todistetaan, mitä maailmassa tapahtuu, jos 
ihmiset kääntävät selkänsä Jumalalle. Tulemme vastakin 
kokemaan lisää vastenmielisiä asioita, sillä paholainen 
jatkaa pyrkimyksiään toteuttaa pahuuden suunnitel-
mansa. Samaan aikaan muinaiset profeetat – jotka näki-
vät meidän aikamme, jotka näkivät nykypäivän nuoren 
sukupolven – tiesivät, että tämä olisi sellaista valon 
ja ihmetyksen aikaa, jota maailmassa ei ole koskaan 
aiemmin koettu.

Valmistellessani tätä sanomaa pyysin johdatusta tietääk-
seni, minkä sanoman taivaallinen Isämme haluaisi minun 
kertovan teille. Mieleeni tulivat Herran rauhoittavat ja 
rohkaisevat sanat profeetta Joseph Smithille: ”Olkaa kuiten-
kin rohkealla mielellä, sillä minä johdatan teitä. Valtakunta 
on teidän, – – ja iankaikkisuuden rikkaudet ovat teidän.” 
(OL 78:18.)

Korvatkaa pelko uskolla
Uskon, että Herra haluaa minun sanovan, että meidän 

tulee korvata pelko uskolla – uskolla Jumalaan ja Herran 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen voimaan.

Muistan, kuinka ollessani nuori 13-vuotias poika tulin 
kotiin pappeuskokouksesta sunnuntaina 7. joulukuuta 1941 
ja kuulin vanhemmiltani, että Japani oli juuri pommittanut 
Pearl Harboria. Se vei Yhdysvallat maailmansotaan, joka oli 
riehunut Euroopassa jo kaksi vuotta. Näytti siltä, että elämä 
sellaisena kuin me sen tunsimme, oli päättymässä. Oli 
paljon epävarmuutta, kun monia nuoria miehiä otettiin ase-
palvelukseen. Kuitenkin nyt, aivan kuten silloin, kaikkien 
selkkausten, taistelujen ja pahojen vaikutusten keskellä 
maailmassa oli yhä paljon hyvää.

Ajatellessamme tulevaisuutta meidän tulisi olla täynnä 
uskoa ja toivoa. Muistakaa aina, että Jeesus Kristus – 
maailmankaikkeuden Luoja, pelastuksemme suunnittelija 
ja tämän kirkon pää – on ohjaksissa. Hän ei anna työnsä 
epäonnistua. Hän voittaa kaiken pimeyden ja pahuuden. 
Ja Hän kutsuu meitä kaikkia, Hänen kirkkonsa jäseniä ja 
muita sydämeltään vilpittömiä, liittymään taisteluun Juma-
lan lasten sielujen puolesta. Kaiken muun ohella, mitä me 

teemme elämässämme, meidän täytyy myös omistaa ja 
pyhittää sydämemme, väkevyytemme, mielemme ja voi-
mamme Hänen asialleen, kulkea uskossa ja tehdä työtä 
vakaumuksesta.

Kohdatkaa tulevaisuus toiveikkaasti. Uskon, että me sei-
somme uuden kasvun, vaurauden ja yltäkylläisyyden aika-
kauden kynnyksellä. Ellei satu mitään katastrofia tai odotta-
matonta kansainvälistä kriisiä, uskon muutaman seuraavan 
vuoden johtavan maailmantalouden elpymiseen, kun uusia 
keksintöjä tehdään viestinnässä, lääketieteessä, energiassa, 
liikenteessä, fysiikassa, tietotekniikassa ja muilla aloilla.

Monet näistä keksinnöistä, kuten menneisyydessäkin, 
ovat seurausta siitä, että Henki kuiskaa oivalluksia totuutta 
etsivien ihmisten mieleen ja valaisee heitä. Näiden kek-
sintöjen ja edistysaskeleiden myötä tulee uusia työllisty-
mismahdollisuuksia ja vaurautta ahkerasti työtä tekeville 
ja etenkin niille, jotka pyrkivät pitämään Jumalan käskyt. 
Näin on tapahtunut muinakin huomattavina kansallisen 
ja kansainvälisen talouskasvun aikoina.

Sen lisäksi monet näistä keksinnöistä tulevat avuksi 
Jumalan tarkoitusten ja työn toteuttamiseksi sekä Hänen 
valtakuntansa rakentamisen nopeuttamiseksi esimerkiksi 
lähetystyön myötä maan päällä tänä päivänä.

Tehkää oma osanne
Ennen Vapahtajan toista tulemista – ja Hänen juma-

lallisen aikataulunsa mukaan – evankeliumi täytyy viedä 
jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle, 
kunnes se täyttää koko maan. Kuten profeetta Joseph on 
julistanut: ”Yksikään epäpyhä käsi ei voi estää työn etene-
mistä. Vainot saavat raivota, väkijoukot liittyä meitä vastaan, 
armeijat kokoontua ja häväistykset tulla, mutta Jumalan 
totuus etenee uljaana, jalona ja riippumattomana, kunnes 
se on täyttänyt jokaisen mantereen, käynyt jokaisella seu-
dulla, pyyhkäissyt yli jokaisen maan ja kaikunut jokaiseen 
korvaan, kunnes Jumalan aivoitukset on täytetty ja suuri 
Jehova on sanova, että työ on tehty.” 2

Kun evankeliumi viedään miljardeille hengellistä 
nälkää kokeville sieluille, Herran käsi tekee ihmeitä. 
Monista kansakunnista tulevat lähetyssaarnaajat palvelevat 
Herraa kaikkialla maailmassa. Pyhiä varten rakennetaan 
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uusia kappeleita ja monia uusia temppeleitä, kuten 
tuhatvuotista valtakuntaa edeltävästä kirkon kasvusta 
on profetoitu.

Kysytte ehkä: ”Mistä saadaan tämän kasvun rahoitta-
miseen tarvittavat varat?” Varat tulevat uskollisilta jäseniltä 
heidän kymmenyksistään ja uhrilahjoistaan. Kun teemme 
oman osamme, Herra siunaa meitä vauraudella ja viisau-
della pitää mielemme keskittyneenä siihen, mikä elämässä 
on tärkeintä: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa 
ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki 
tämäkin” (Matt. 6:33).

Vielä jonkin aikaa, mahdollisesti lyhyen ajan, näyttää 
siis siltä, että taivaan ikkunat avautuvat tosiaan niin, että 
saamme ”sateen runsaan siunauksen” (Mal. 3:10).

Uskon, että monet nykypäivän nuorista aikuisista pää-
sevät itse osallisiksi ajallisista siunauksista, jos he pitävät 
Herran käskyt. Vaurauden mukana tulee ainutlaatuinen 
haaste – koetus, joka koettelee monia heidän hengellistä 
sisintään myöten. Kun astutte tähän uuteen vaurauden 
maailmaan ja käännätte koulutuksenne ja taitonne talou-
delliseksi menestykseksi, teidän täytyy aina tehdä ero 
halujen ja tarpeiden välillä.

Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa
Teillä on kaksi vaihtoehtoa. Onko teidän motii-

vinne Herran siunausten kartuttamiseen ja hankkimiseen 
henkilökohtainen tyydytys, ihmisiltä saatava tunnustus sekä 
valta, vaikutusmahdollisuudet ja itsenne korostaminen? 
Vai onko motiivinne se, että tuotatte Jumalalle kunniaa 
ja teette työtä Hänen kirkkonsa kasvun ja laajenemisen 
puolesta?

Ne, jotka etsivät rikkauksia pönkittääkseen omaa itse-
tuntoaan, huomaavat aarteidensa olevan liukkaita ja lui-
suvan helposti käsistä (ks. Hel. 13:31). Heidän sielujensa 
hyvinvointi on suuressa vaarassa. Jaakob, Nefin kuuliainen 
nuorempi veli, varoitti meitä:

”Ja kaitselmuksen käsi on ollut teille suopea erittäin 
mieluisalla tavalla, niin että olette saaneet paljon rikkauksia; 
ja koska jotkut teistä ovat saaneet runsaammin kuin teidän 
veljenne, te olette ylpistyneet sydämenne kopeudessa ja 
olette uppiniskaisia ja ylimielisiä vaatetuksenne kalleuden 
tähden ja vainoatte veljiänne, koska luulette olevanne heitä 
parempia.

– – Luuletteko te, että Jumala julistaa teidät tässä 
asiassa syyttömiksi? Katso, minä sanon teille: Ei, vaan hän 

Tulevaisuudessa tehdään monia uusia keksintöjä, jotka auttavat toteuttamaan Jumalan tarkoitukset ja työn sekä 
nopeuttamaan Hänen valtakuntansa rakentamista esimerkiksi lähetystyön avulla maan päällä tänä päivänä.
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tuomitsee teidät, ja jos te edelleenkin pidätte kiinni näistä 
asioista, hänen tuomioidensa täytyy joutuin kohdata teitä.

– – [Älkää antako] tämän sydämenne kopeuden tuhota 
sielujanne!” (MK Jaak. 2:13–14, 16.)

Sitten Jaakob asetti motiivimme hankkia vaurautta oikei-
siin mittasuhteisiin seuraavalla lupauksella: 

”Mutta ennen kuin etsitte rikkauksia, etsikää Jumalan 
valtakuntaa.

Ja kun olette saaneet toivon Kristuksessa, te saatte rik-
kauksia, jos niitä etsitte; ja te etsitte niitä tarkoituksenanne 
tehdä hyvää – vaatettaaksenne alastomia ja ruokkiaksenne 
nälkäisiä ja vapauttaaksenne vankeja ja tuodaksenne huo-
jennusta sairaille ja ahdistetuille.” (MK Jaak. 2:17–19.)

Herra ei sano meille, ettei meidän pitäisi vaurastua tai 
että vauraus on synti. Päinvastoin, Hän on aina siunannut 
kuuliaisia lapsiaan. Mutta Hän sanoo meille, että voimme 
pyrkiä vaurauteen vasta sen jälkeen kun ensin etsimme 
Häntä, löydämme Hänet ja palvelemme Häntä. Koska 
meillä on sydän paikallaan ja koska rakastamme ennen 
kaikkea Häntä, me haluamme sijoittaa saamamme rikkau-
det Hänen valtakuntansa rakentamiseen.

Jos haluatte saada rikkauksia niiden itsensä tähden, 
te epäonnistutte siinä. Ette koe koskaan tyydytystä. Tun-
nette tyhjyyttä, ettekä koskaan löydä todellista onnea ja 
pysyvää iloa.

Se, mikä teidän uskoanne koettelee lähivuosina, ei 
todennäköisesti ole tämän maailman aineellisten asioiden 
puute. Sen sijaan uskoanne koettelee sen päättäminen, 
mitä te aiotte tehdä saamillanne ajallisilla siunauksilla.

Presidentti Ezra Taft Benson (1899–1994) on sanonut 
nykyajan nuorten sukupolvesta:

”Lähes kuusituhatta vuotta Jumala on pitänyt teitä luo-
naan ja antanut teidän tulla esiin viimeisinä päivinä ennen 
Herran toista tulemista.

– – Jumala on säästänyt viimeiseen vuoroon vahvimpia 
lapsiaan, jotka auttavat viemään valtakunnan voittoon.” 3

Presidentti Thomas S. Monson on sanonut: ”Olette – – 
taivaallisen Isän vahvimpia lapsia, ja Hän on säästänyt teidät 
tulemaan maan päälle ’tällaisia aikoja varten’ [Est. 4:14].” 4

Voidaksenne olla tärkeänä osana näiden viimeisten päi-
vien ihmeellistä tekoa ja ihmettä (ks. 2. Nefi 25:17) teidän 
on alistettava tahtonne Jumalan tahtoon, annettava sen 
sulautua Hänen tahtoonsa. Kun ponnistelette ”eteenpäin 
lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon 
kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan – –, 
kestiten itseänne Kristuksen sanalla” (2. Nefi 31:20), etsitte 
uutterasti, rukoilette alati ja uskotte, niin Herra lupaa, että 
”kaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne” (OL 90:24).

Omistautukaa ja pyhittäkää
Kehotan teitä lupaamaan itsellenne ja taivaalliselle Isälle, 

että omistatte elämänne ja pyhitätte aikanne ja kykynne 
Jeesuksen Kristuksen kirkon rakentamiselle, kun odo-
tamme Vapahtajan toista tulemista. Olkoon ajatustenne 
ja tekojenne motiivina Jumalan kunnia ja lähimmäisten 
siunaaminen. Antakaa tämän toiveen innostaa teitä odotta-
maan innolla jokaista uutta aamua, ja antakaa sen ruokkia 
ajatuksianne ja toimianne kaiket päivät.

Jos teette niin, saatte siunauksia maailmassa, joka on 
nopeasti eksymässä oikealta tieltä, ja te ja teidän rakkaanne 
olette turvassa ja onnellisia. Se ei tarkoita sitä, että ette 
kohtaisi koettelemuksia ja koetuksia. Mutta se tarkoittaa 
sitä, että teillä on hengellinen voima voittaa ne uskomalla 
ja luottamalla Herraan.

Sanomani tarkoitus on auttaa teitä kuvittelemaan 
omaa tulevaisuuttanne. Pitäkää yllä uskoa ja toivoa siitä 

OLKAA ROHKEALLA 
MIELELLÄ
”Vaikka myrskypilviä kerääntyy, 
vaikka sade lankeaa yllemme, 
tietomme evankeliumista ja rak-
kautemme taivaallista Isäämme ja 
Vapahtajaamme kohtaan lohdut-

taa ja tukee meitä ja tuo iloa sydämeemme, kun 
vaellamme oikeamielisesti ja pidämme käskyt. Tässä 
maailmassa ei ole mitään, mikä voi voittaa meidät.

Rakkaat veljeni ja sisareni, älkää pelätkö. Olkaa 
rohkealla mielellä. Tulevaisuus on yhtä kirkas kuin 
uskonne.”
Presidentti Thomas S. Monson, ”Olkaa rohkealla mielellä”, Liahona, 
toukokuu 2009, s. 92.
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kirkkaasta tulevaisuudesta, joka teillä on edessänne. Nuoret 
miehet ovat tulevia isiä, nuoret naiset ovat tulevia äitejä ja 
hoivaajia. Yhdessä te olette ”valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa” (1. Piet. 2:9).

Sekä miehille että naisille yksi tärkeimmistä asioista on 
löytää iankaikkinen kumppaninne, ellette vielä ole löytä-
neet sellaista. Temppeliavioliitossa saatte kumppanin autta-
maan teitä pysymään oikealla polulla, joka johtaa takaisin 
taivaallisen Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. 
Meidän täytyy tehdä oma osamme jatkaessamme valmistau-
tumista toiseen tulemiseen. ◼

OPILLISIA KOHTIA
Me pysymme toiveikkaina 

tulevaisuuden suhteen, kun

•		 säilytämme	uskomme	
Jeesuksen Kristuksen sovi-
tuksen voimaan

•		 annamme	taivaalli-
selle Isälle etusijan 
elämässämme

•		 omistamme	elämämme	
ja pyhitämme aikamme 
Jumalan valtakunnan 
rakentamiselle.

Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksella 6. huhtikuuta 2012 
pidetystä avajaispuheesta. Koko puheen teksti englanniksi on osoitteessa 
web.byui.edu/devotionalsandspeeches/speeches.aspx.

VIITTEET
 1. ”Elämme aikojen täyttymisen aikaa”, Liahona, tammikuu 2002, s. 6.
 2. Artikkelissa Gordon B. Hinckley, ”Elämme aikojen täyttymisen aikaa”, 

Liahona, tammikuu 2002, s. 6.
 3. Thomas S. Monsonin lainaamana artikkelissa ”Uskalla seistä yksin”, 

Liahona, marraskuu 2011, s. 62.
 4. ”Olkaa rohkeita”, Liahona, toukokuu 2009, s. 127.
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Sally Johnson Odekirk
kirkon lehdet

Marraskuun 6. päivänä 1945 rukouksiin saatiin vastaus, kun ensimmäinen 
joukko meksikolaisia myöhempien aikojen pyhiä saapui Mesan temppeliin 
Arizonaan Yhdysvaltoihin saamaan temppelitoimitukset omalla kielellään. 

José Gracia, silloinen Monterreyn seurakunnan johtaja, sanoi: ”Me olemme tulleet 
tekemään suurta työtä omasta puolestamme ja isiemme puolesta. – – Jotkut meistä 
ovat ehkä tehneet uhrauksia, mutta niitä ei ole tehty turhaan. Me riemuitsemme 
siitä, että olemme tehneet ne.” 1

Seurakunnanjohtaja Gracia ja muut temppeliin matkustaneet kulkivat niiden var-
haisten meksikolaisten myöhempien aikojen pyhien pioneerien jalanjäljissä, jotka 
olivat samalla tavoin tehneet uhrauksia palautetun evankeliumin puolesta.

Myöhempien aikojen pyhät Meksikossa rakentavat oman uskon perintönsä 
varaan tuodakseen maahansa upean tulevaisuuden.

P I O N E E R E J A  J O K A I S E S S A  M A A S S A

Meksiko 
VAIKEUKSISTA VAHVUUTEEN
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Perustan luominen
Meksikossa – vuorten, erämaiden, viidakkojen ja ihastut-

tavien rantojen maassa – asui muinoin kauniita temppeleitä 
ja kaupunkeja rakentavia kansoja. Vuosisatojen saatossa 
meksikolaiset rakensivat lujan uskon ja rukouksen perus-
tan, joka on auttanut heitä kestämään vaikeita aikoja.

Kun pyhät vakiinnuttivat kirkkoa Utahissa, meksikolai-
set tekivät työtä rakentaakseen yhteiskuntansa uudelleen. 
Siihen kuului uuden perustuslain kirjoittaminen, lain, jossa 
kirkko ja valtio oli erotettu toisistaan. Evankeliumin sanoma 
tuli Meksikoon ensimmäisten lähetyssaarnaajien myötä 
vuonna 1876. Heillä oli mukanaan Mormonin kirjan otteita, 

lehtisen, joka oli juuri käännetty espanjaksi. Desideria liittyi 
kirkkoon vuonna 1880, ja hänestä tuli ensimmäinen Meksi-
kossa kirkkoon liittynyt nainen.3

Siitä lähtien monet kirkon jäsenet Meksikossa pysyivät 
uskollisina vuosikymmeniä kestäneinä vallankumouksen, 
vainon, köyhyyden ja eristyneisyyden aikoina.4

Esimerkkejä uskollisista pioneereista
Yksi esimerkki tästä uskollisuudesta löytyy San Pedro 

Martirin seurakunnasta, joka perustettiin vuonna 1907. 
Varhaiset jäsenet kokoontuivat Méxicon eteläpuolella 
sijaitsevassa savitiilirakennuksessa. Sen oli rakentanut vast-
ikään kastettu Agustin Haro, joka oli kutsuttu johtamaan 
seurakuntaa. Meksikon vallankumouksen vaikeina aikoina, 
jolloin ainakin miljoona meksikolaista sai surmansa, monet 
pyhät hakivat turvaa San Pedrosta, kun heidän osavaltiois-
taan tuli taistelukenttiä. San Pedron Apuyhdistyksen sisaret 
tekivät paljon laupeudentyötä auttaessaan näitä pakolaisia.5

Jäseniä siunattiin myös omistautuneilla johtohenkilöillä, 

joita he lähettivät merkittäville meksikolaisille johtohenki-
löille. Kasteita seurasi pian.

Eräässä kirkon erityiskonferenssissa, joka pidettiin  
6. huhtikuuta 1881, seurakunnanjohtaja Silviano Arteaga, 
useita paikallisia johtohenkilöitä ja apostoli Moses That-
cher (1842–1909) kiipesivät Popocatépetl-tulivuoren rin-
teelle. Sitten vanhin Thatcher pyhitti maan evankeliumin 
saarnaamiselle.

Konferenssissa seurakunnanjohtaja Arteaga piti rukouk-
sen, ja vanhin Thatcher kertoi: ”Kyyneleet vierivät vuolaina 
hänen ryppyisillä kasvoillaan hänen rotunsa ja kansansa 
vapautuksen puolesta. – – En ole koskaan kuullut kenen-
kään rukoilevan vilpittömämmin, ja vaikka hän rukoili 
kielellä, jota en ymmärrä, tunsin silti ymmärtäväni Hengen 
avulla kaiken sen, mitä hän rukoili.” 2

Samoihin aikoihin alueella perustettiin useita meksikolai-
sia seurakuntia. Desideria Yañez, iäkäs leski Hidalgon osa-
valtiosta, näki unen Parley P. Prattin lehtisestä Varoituksen 
ääni. Hän lähetti poikansa Méxicoon hankkimaan kyseisen 

Presidentti George Albert Smith vieraili Meksikossa ja auttoi 
jäseniä yhtenäistymään ottamalla yhteyttä kirkosta eriytyneen 
kolmannen konventin jäseniin.
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SÄ 1810: Meksiko julistautuu 
itsenäiseksi ja itsenäistyy 
vuonna 1821 oltuaan 
300 vuotta Espanjan 
alaisuudessa.

1830: Mormonin 
kirja julkaistaan ja 
kirkko perustetaan 
Palmyrassa New 
Yorkin osavaltiossa 
Yhdysvalloissa.

1846–1848: Meksi-
kon–Yhdysvaltain 
sota; mormonipio-
neerit asettuvat asu-
maan Yhdysvaltain 
länsiosiin.

1857–1861: 
Presidentti Benito 
Juárez uudistaa 
Meksikon hallin-
non ja luo maahan 
uskonnonvapauden.
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joista yksi oli Rey L. Pratt. Hänet kutsuttiin 
Meksikon lähetyskentän johtajaksi vuonna 
1907, ja hän palveli tehtävässään kuolemaansa 
asti vuonna 1931. Hän rakasti Meksikon his-
toriaa, kulttuuria ja kansaa ja ansaitsi meksi-
kolaisten rakkauden ja luottamuksen työsken-
nellessään yhdessä heidän kanssaan kirkon 
perustuksen vahvistamiseksi maassa. Lähetys-
johtaja Prattin ponnistelut syntyperäisten mek-
sikolaisten kirkon johtohenkilöiden kouluttami-
seksi osoittautuivat erityisen tärkeiksi vuonna 
1926, kun Meksikossa tuli voimaan laki, jonka 

1943 käynnistyivät pyrkimykset saada temppeli-
siunaukset entistä useampien jäsenten ulottu-
ville. Tavattuaan paikallisia kirkon johtohenki-
löitä Arizonassa Yhdysvalloissa vanhin Joseph 
Fielding Smith (1876–1972), joka oli tuolloin 
kahdentoista apostolin koorumin jäsen, sanoi: 
”En näe mitään syytä sille, miksi englannin kieli 
olisi ainoa kieli temppeli-istunnossa.” 8 Vanhin 
Antoine R. Ivinsia seitsemänkymmenen koo-
rumista ja Eduardo Balderasia kirkon käännös-
osastolta pyydettiin kääntämään temppelitoi-
mitukset espanjaksi. Tämä käännöstyö valmisti 

mukaan ulkomaalaiset eivät saaneet johtaa seu-
rakuntia Meksikossa.6 Noihin aikoihin joukko 
jäseniä muodosti niin sanotun kolmannen 
konventin. He alkoivat kutsua omia johtohen-
kilöitään ja rakentaa seurakuntakeskuksia.

Perustalle rakentaminen
Arwell L. Pierce kutsuttiin Meksikon lähetys-

kentän johtajaksi vuonna 1942. Lähetysjohtaja 
Pierce hyödynsi kokemuksiaan, jotka hän oli 
saanut varttuessaan Chihuahuassa ja palvelles-
saan lähetystyössä Meksikossa, ja osoitti meksi-
kolaisille rakkautta ja ymmärrystä opettaessaan 
ja vahvistaessaan jäseniä ja auttaessaan heitä 
yhtenäistymään. Hän myös työskenteli yhdessä 
kolmannen konventin jäsenten kanssa heidän 
ongelmiensa ratkaisemiseksi.

Yksi lähetysjohtaja Piercen tavoitteista oli 
auttaa jäseniä pääsemään temppeliin.7 Vuonna 

HERRAN 
SUOSIOSSA 
OLEVA KANSA
”Voiko kukaan epäillä 
sitä, että nykyisestä 
kamppailusta kasvaa 
suurenmoisempi ja 
parempi Meksiko? – – 
Tuon maan kansaa 
varten valmistetaan 
tietä tosi evankeliu-
min opettamiselle 
– evankeliumin, joka 
saa aikaan heidän 
lunastuksensa ja 
tekee heistä Herran 
suosiossa olevan 
kansan.”17

Rey L. Pratt, Meksikon lähe-
tyskentän johtaja Meksikon 
vallankumouksen aikoihin

Varhaiset jäsenet tekivät usein paljon uhrauk-
sia evankeliumin puolesta.
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1875: Osia 
Mormonin kir-
jasta käänne-
tään espanjaksi 
ja painetaan.

1876: Ensim-
mäiset lähe-
tyssaarnaajat 
matkaavat 
Meksikoon.

1881: Pidetään 
erityinen konfe-
renssi; apostoli 
Moses Thatcher 
pyhittää maan 
lähetystyötä 
varten.

1885: Meksikoon peruste-
taan mormonisiirtokuntia.

1886: Mor-
monin kirja 
kokonai-
suudessaan 
julkaistaan 
espanjaksi.
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tietä temppelien rakentamiselle muihin maihin.9

Kun temppeliseremonia oli saatavana 
espanjaksi Mesan temppelissä Arizonassa ja 
kun kirkon presidentti George Albert Smith 
(1870–1951) vieraili Meksikossa vuonna 1946 
ollakseen avuksi meksikolaisten pyhien yhte-
näistämisessä 10, kirkko alkoi kasvaa tavalla, 
josta aikaisemmat sukupolvet olivat voineet 
vain haaveilla. Uusia lähetyskenttiä ja vaarnoja 
perustettiin kaikkialla maassa, ja kirkon ylläpi-
tämät oppilaitokset kannustivat hankkimaan 
koulutusta.

matkusti pitkien matkojen takaa kuulemaan 
presidentti Harold B. Leetä (1899–1973), hänen 
neuvonantajiaan, muutamia apostoleja ja muita 
johtohenkilöitä. Tabernaakkelikuoro esiintyi 
siellä lisäten oman osansa hengelliseen juhla-
ateriaan. Konferenssiin osallistuneet huudah-
tivat: ”Se on enemmän kuin olisimme voineet 
kuvitella mahdolliseksi – konferenssi omassa 
maassamme.” 13

1970-luku oli jännittävää kasvun aikaa  
Meksikossa. Vuonna 1970 maassa oli lähes  
70 000 kirkon jäsentä. Vuosikymmenen 

Vuonna 1964 kirkko vihki oppilaitoksen 
nimeltä El Centro Escolar Benemérito de las 
Américas. Se oli koulu, joka palveli jäsenten 
koulutusta koskevia, sosiaalisia, hengellisiä 
ja johtajuuteen liittyviä tarpeita, kunnes siitä 
vuonna 2013 tuli lähetyssaarnaajien koulutus-
keskus.11 Koulusta valmistunut sisar Lorena 
Gómez-Alvarez sanoo: ”Benemérito auttoi 
minua löytämään kykyni ja kehittämään niitä 

ja saamaan sellaisen taustan ja tietämyksen 
evankeliumista, joka on ollut siunauksena 
elämässäni. Nyt se auttaa lähetyssaarnaajia 
viemään evankeliumin sanomaa eteen-
päin. Se on edelleen siunauksena ihmisten 
elämässä, vain vähän eri tavalla.” 12

Kasvun kausi
Méxicon aluekonferenssi vuonna 1972 oli 

toinen käännekohta kirkon kasvussa. Jäseniä 

loppuun mennessä heitä oli lähes 250 000. 
Kolme vuotta aluekonferenssin jälkeen vanhin 
Howard W. Hunter (1907–1995) jakoi kolme ole-
massa olevaa vaarnaa ja muodosti niistä yhden 
viikonlopun aikana 15 vaarnaa kutsuen monia 
nuoria meksikolaisia jäseniä johtamaan niitä.14

Lähetystyökin kasvoi sinä aikana. Meksi-
kon lähetyskenttä, joka perustettiin virallisesti 
vuonna 1879, jaettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1956; nykyään Meksikossa on 34 
lähetyskenttää.15 Veli Jorge Zamora, joka palveli 
1980-luvulla lähetyssaarnaajana Méxicon poh-
joisella lähetyskentällä, on ollut todistamassa 
tätä kasvua. Hän muistaa lähetystyöajaltaan 
alueen, jossa jäsenten matka kirkolle kesti tun-
nin. Nyt siellä on vaarna. Hän sanoo: ”Minusta 
on ihmeellistä, kuinka Herra rakentaa kirkkoa 
huolimatta siitä, millainen maa tai kulttuuri on 
kyseessä.” VA
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HÄMMÄS-
TYTTÄVÄ 
TULEVAISUUS
”Uskon, että 
kirkon tulevaisuus 
Meksikossa tulee 
hämmästyttämään 
kaikkia – niitäkin, 
jotka ovat olleet siinä 
mukana. Meksiko-
laiset tuntevat hyvin 
yhteiskuntansa, jossa 
he elävät, ja siinä on 
asioita, joita he eivät 
halua. He katsovat 
sitä, mitä evanke-
liumi tarjoaa. He 
haluavat sitä ja ovat 
halukkaita maksa-
maan siitä minkä 
hinnan hyvänsä.”18

Vanhin Daniel L. Johnson, 
Meksikon vyöhykkeen 
johtaja

1889: Lähetys-
saarnaajat vetäy-
tyvät Meksikon 
keskiosista.

1901: Kään-
nytystyö 
jatkuu Méxicon 
alueella.

1910: Meksi-
kon vallanku-
mous alkaa.

1912: Siirtolaiset lähtevät 
joukolla mormonisiirtokun-
nista Meksikon pohjoisosissa.

1913: Lähetyssaarnaajat pois-
tuvat maasta vallankumouksen 
tuoksinassa; lähetysjohtaja 
Rey L. Pratt johtaa kirjeitse 
kirkkoa Meksikossa ja työsken-
telee espanjankielisten ihmisten 
parissa Yhdysvalloissa.
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Temppeleitä ympäri maata
Meksikolaiset jäsenet rakastavat temppelin 

pelastavia toimituksia, ja he ovat halukkaita 
tekemään suuria uhrauksia antaen aikaansa ja 
varojaan voidakseen palvella siellä Jumalaa. 
Vähän yli sata vuotta sen jälkeen kun vanhin 
Thatcher pyhitti maan evankeliumin saar-
naamiselle, Méxicoon rakennettiin temppeli. 
Vuonna 1983 pidetty avoimien ovien tilaisuus 
auttoi osaltaan tuomaan kirkon ulos pimey-
destä Meksikossa, kun tuhannet ihmiset vierai-
livat temppelissä ja pyysivät lisää tietoa kir-
kosta. 30 vuodessa eri puolilla maata on vihitty 
11 temppeliä lisää, ja yksi on rakenteilla.

Isabel Ledezma varttui Tampicossa. Hän 
muistaa, kuinka hänen vanhempansa sinetöi-
tiin Mesan temppelissä Arizonassa Yhdysval-
loissa. ”Matka Arizonaan kesti kaksi päivää, ja 
se oli hyvin kallis”, hän sanoo. ”Kun Méxicon 

temppeli vihittiin, matka lyheni, ja se vie 
nykyään autolla 12 tuntia. Nyt kun Tampicossa 
on temppeli, voimme käydä siellä usein.”

Limhi Ontiveros, joka palveli Oaxacan 
temppelin johtajana vuosina 2007–2010, sanoo: 
”Ne, joilla on syvä ja pysyvä todistus evankeliu-
mista, löytävät tavan päästä temppeliin kaik-
kine pitkän matkan ja kustannusten tuomine 
haasteineenkin. He pitävät temppeliä turvan 
merkkitulena.”

Sisar Ledezma lisää: ”Me tarvitsemme Hen-
gen läsnäoloa kaupungeissamme, ja se, että 
meillä on täällä temppeli, auttaa siinä. Kun 
meillä on ongelmia, kun olemme onnettomia, 
temppeli on lähellä ja löydämme siellä rauhan.”

Vastoinkäymisten voittaminen
Meksikolaisilla jäsenillä on kaikille tuttuja 

haasteita ja kiusauksia, mutta he tietävät, että VA
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AGRÍCOL LOZANO 
HERRERA: 
ENSIMMÄINEN 
MEKSIKOLAINEN 
VAARNANJOHTAJA

Agrícol Lozano 
Herrera oli nuori 

kirkon jäsen, kun 
hän kuuli presidentti 
Spencer W. Kimballin 
(1895–1985), joka oli 
tuolloin kahdentoista 
apostolin koorumin 
jäsen, kannustavan 
meksikolaisia kirkon 
jäseniä hankkimaan 
koulutuksen voidak-
seen omalta osaltaan 
vahvistaa maataan. 
Veli Lozano päätti, 
että hänestä tulee 
lakimies ja maansa 
alkuperäisväestön 
puolustaja. Hän 
toimi myös kirkon 
pääneuvonantajana 
Meksikossa ja palveli 
ensimmäisenä mek-
sikolaisena vaarnan-
johtajana, lähetysjoh-
tajana, kahdentoista 
apostolin alue-edus-
tajana sekä Méxicon 
temppelin johtajana.19

Meksikolaiset 
jäsenet osallis-
tuvat yhteis-
kunnallisiin 
projekteihin. 
Nämä jäsenet 
auttoivat pui-
den istuttami-
sessa vuonna 
2007.

1921: Lähe-
tyssaarnaajia 
lähetetään 
jälleen palve-
lemaan Méxi-
con alueella.

1926: Meksiko-
lainen kansallis-
mielisyys johtaa 
kaikkien ulkomaa-
laisten papistoon 
kuuluvien karko-
tukseen maasta.

1930-luku: Paikalliset 
johtohenkilöt ylläpi-
tävät kirkon vakautta 
Meksikossa.

1945: Temppelise-
remonia käänne-
tään espanjaksi; 
matkat Mesan 
temppeliin Arizo-
naan Yhdysvaltoi-
hin alkavat.
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he ja muut pyhät ovat rakastavan Isän lapsia. 
Taloudellinen ja yhteiskunnallinen asema eivät 
vaikuta siihen, kuinka he kohtelevat toisiaan.

Mendezin perhe asuu pienessä vuoristo-
kaupungissa lähellä Oaxacan suurkaupunkia 
eteläisessä Meksikossa. He sanovat: ”Meillä on 
aikaan, rahaan ja matkaan liittyviä haasteita, 
mutta halu tehdä sitä, mitä Vapahtajamme 
haluaa meidän tekevän, kannustaa meitä 
voittamaan kaikki esteet.”

Gonzalo Mendez, 15, sanoo: ”Kun asuu 
vaarallisessa paikassa, kiusaukset voivat olla 

hyvin vaikeita, mutta rukouksen tuoman 
avun ansiosta emme koske maailman houku-
tuksiin ja seisomme todistajina paremmasta 
tavasta elää.”

Katse kohti tulevaisuutta
Evankeliumi on vakiintunut Meksikossa jo 

kauan sitten, mutta maassa on vielä alueita, 
joissa kirkko on vasta kehittymässä. Jaime 
Cruz, 15, ja hänen perheensä ovat ainoita 
kirkon jäseniä pienessä vuoristokaupungis-
saan Oaxacan lähellä. Hän ja hänen ystävänsä 
Gonzalo työskentelevät viikolla kotiopiskelu-
seminaarin parissa. Joka lauantai he matkus-
tavat linja-autolla kaksi tuntia mennäkseen 
lähimpään seurakuntakeskukseen, jossa he 
osallistuvat seminaariluokkaan muiden seura-
kuntansa nuorten kanssa. Jaime kertoo kou-
lutovereilleen, mitä hän oppii seminaarissa, ja 

Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koo-
rumista tapasi Cancunin kaupungissa nuoria 
kolmesta vaarnasta. Hän kertoi ajastaan näiden 
nuorten parissa: ”Me näimme valon heidän 
silmissään ja toivon heidän kasvoillaan, ja 
me näimme heidän unelmansa. Ajattelin pal-
jon sitä, kuinka upea tulevaisuus Meksikolla 
onkaan.” 16 ◼
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1950-luku: 
Piirejä ja lähe-
tysseurakuntia 
perustetaan 
lähes kaikkiin 
Meksikon 
osavaltioihin.

1961: Méxicon 
vaarna peruste-
taan, vaarnan-
johtajana on 
Harold Brown.

1964: Benemériton 
koulu avataan 
Méxicossa.

1967: Méxicoon perus-
tetaan toinen vaarna; 
Agrícol Lozano Herrera 
kutsutaan ensimmäi-
seksi meksikolaiseksi 
vaarnanjohtajaksi.

1972: 
Méxicossa 
pidetään 
aluekonfe-
renssi.

1946: Presi-
dentti George 
Albert Smith 
vierailee 
Meksikossa.
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KIRKON KASVU MEKSIKOSSA

Temppelit: 12, 
joiden lisäksi 
yhdestä ilmoitettu 
Tijuanaan

Vaarnoja: 222
Piirejä: 36
Seurakuntia: 2 000
Lähetyskenttiä: 35

Seminaarin oppilaat Oaxacassa 
nauttivat yhdessäolosta.

1975: 12 
uutta vaarnaa 
perustetaan 
eri puolilla 
Meksikoa.

1983: Méxicon temp-
peli vihitään.

1993: Kirkko 
tunnustetaan 
virallisesti 
Meksikossa.

2000: Yhdeksän pientä 
temppeliä vihitään. 2009: Ensim-

mäinen koko-
naan meksiko-
lainen vyöhyk-
keen johtokunta 
kutsutaan.

2013: Lähetyssaarnaajien 
koulutuskeskus avataan 
Méxicossa.

*kesäkuussa 2013





Teachings of Presidents of the Church: Joseph Fielding Sm
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Hoyt W. Brewster jr.

Kun 33-vuotias Joseph Fielding Smith astui Suolajärven tabernaak-
keliin 6. huhtikuuta 1910 mennäkseen yleiskonferenssiin, ovimies 
kysyi häneltä: ”No, Joseph, kenestä tulee uusi apostoli?”

”En tiedä”, Joseph vastasi. ”Mutta se et ole sinä enkä se ole minä!” 1

Kun kahdentoista apostolin nimet luettiin hyväksymisäänestystä varten, 
Joseph sai yhtäkkiä tunteen, että hänen nimensä saatettaisiin mainita seu-
raavana. Niin tapahtui, ja sen jälkeen hänet hyväksyttiin 12. mieheksi tuossa 
arvostetussa koorumissa.

Josephin nöyryys ja huumorintaju näkyivät hänen palatessaan konfe-
renssista kotiin kertomaan perheelleen uudesta tehtävästään. Hän tervehti 
vaimoaan sanomalla arvoituksellisesti: ”Meidän täytyy varmaan myydä mei-
dän lehmä.” Hänen vaimonsa epäilemättä ihmetteli ja odotti asialle selitystä. 
Joseph vastasi yksinkertaisesti: ”Minulla ei ole enää aikaa hoitaa sitä!” 2 Näin 
alkoi apostolinen palvelutyö, joka kesti yli kuusi vuosikymmentä.

Joseph Fielding Smith, Hyrum Smithin pojanpoika, oli Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 10. presidentti. Kun hänet 
kutsuttiin palvelemaan kirkon presidenttinä, hän oli palvellut kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenenä pidempään kuin kukaan muu kirkon presi-
dentti. Niiden 60 vuoden aikana, jotka hän oli tuon erityisistä todistajista 
koostuvan koorumin jäsen, hän matkusti alkuaikoina ratsain tai hevosen 
vetämissä vankkureissa ja myöhemmin autolla ja suihkukoneella opetta-
maan pyhiä. Hänen saarnansa ja lukuisat kirjoituksensa olivat siunauksena 
kirkolle ja kaikille niille, jotka kuuntelivat hänen innoitettuja sanomiaan.

”Olkaamme 
aina uskollisia 
ja luotettavia, 
halukkaita 
pitämään 
Herran käskyt 
ja kunnioitta-
maan Häntä 
ja muista-
maan Hänen 
kanssaan 
tekemämme 
liitot.”

JOSEPH FIELDING SMITHIN  

USKOLLINEN 

elämän ja opetusten tuoma innoitus
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Kirkon presidenttien 
opetuksia:

Joseph Fielding Smith
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Minua pyydettiin kirjoittamaan tämä 
artikkeli, koska minulla oli erityinen 
suhde presidentti Joseph Fielding 
Smithiin, jota kutsuin lämmöllä 
Papaksi. Hänen elämänsä kosketti 
minua syntymästäni alkaen, jolloin 
hän antoi minulle nimen ja siunauk-
sen, aina hänen kuolemaansa asti, 
jolloin olin yhtenä hänen miespuoli-
sista lapsenlapsistaan arkunkantajana 
hänen hautajaisissaan.

Ennalta asetettu profeetta
Kaikkien Jumalan profeettojen 

tavoin Joseph Fielding Smith oli ennalta 
asetettu tulemaan maan päälle Herran 
jumalallisen aikataulun mukaan (ks. 
Ap. t. 17:26). Joseph oli Julina Lambson 
Smithin neljäs lapsi ja ensimmäinen 
poika. Uskollisen Vanhan testamentin 
äidin Hannan tavoin (ks. 1. Sam. 1:11) 

Julina vannoi nöyrässä hengessä, että 
jos Herra antaisi hänelle pojan, ”hän 
tekisi kaiken voitavansa auttaakseen 
tuota poikaa olemaan kunniaksi Her-
ralle ja isälleen” 3. Paitsi että Herra 
vastasi hänen pyyntöönsä, Hän myös 
ilmoitti Julinalle ennen pojan syntymää, 
että lapsi saisi jonakin päivänä kut-
sun palvella yhtenä Hänen erityisistä 
todistajistaan kahdentoista apostolin 
koorumissa.4

Joseph syntyi 19. heinäkuuta 1876 
Joseph F. ja Julina Lambson Smithin 
perheeseen. Kun Joseph syntyi, hänen 
isänsä palveli apostolina ja presidentti 
Brigham Youngin neuvonantajana. 
Kun Joseph oli yhdeksän kuukauden 
ikäinen, hänen vanhempansa veivät 
hänet St. Georgen temppelin vihki-
mistilaisuuteen Utahissa. Myöhemmin 
hänellä oli tapana mainita humoristi-
sesti: ”Ensimmäinen tehtäväni kirkossa 
oli osallistua Brigham Youngin kanssa 
St. Georgen temppelin vihkimiseen.” 5

Kun Joseph sai 19-vuotiaana pat-
riarkallisen siunauksensa, innoitettu 
patriarkka asetti kätensä Josephin 
pään päälle ja julisti: ”Etuoikeutenasi 
on elää hyvin vanhaksi, ja Herran 
tahto on, että sinusta tulee mahtava 
mies Israelissa. – – Tulet todellakin 
seisomaan ihmisten keskellä profeet-
tana ja ilmoituksensaajana, sillä Herra 
on siunannut sinua ja asettanut sinut 
tähän virkaan.” 6

Perhe-elämä: sekoitus rakkautta 
ja koettelemuksia

Joseph Fielding Smithin mielestä 
”perhe on tärkein organisaatio ajassa 
ja iankaikkisuudessa” 7. Hän varttui 

Yllä: Tämä valokuva pienestä Joseph 
Fielding Smithistä oli laitettu hänen 
vanhempiensa perheraamatun sivujen 
väliin. Oikealla: Joseph piti käsipallon 
pelaamisesta veljensä Davidin kanssa. 
Alla: Vanhin Smith (toinen vasemmalta) 
lähetyssaarnaajatoveriensa kanssa 
Englannissa vuonna 1901. Viereisen 
sivun valokuvakin on hänen lähetys-
työajaltaan. Alla oikealla: Vanhin Smith 
(vasemmalla) apostolitoverinsa George 
Albert Smithin sekä Israel Smithin 
kanssa vuonna 1936.
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perheessä, jossa vallitsi rak-
kaus, usko, korkeat moraaliset 
mittapuut ja ahkeran työn 
moraali. Hän pyrki johdon-
mukaisesti toteuttamaan 
samoja periaatteita omassa 
perheessään. (Ks. luvut 4, 15 
ja 16 julkaisusta Kirkon pre-
sidenttien opetuksia: Joseph 
Fielding Smith.)

Joseph solmi avioliiton 
Louie Emily Shurtliffin kanssa 
Suolajärven temppelissä 
vuonna 1898. Vuotta myö-
hemmin hänet kutsuttiin lähe-
tystyöhön Englantiin kahdeksi 
vuodeksi. Hänen vaimonsa 
tuki häntä uskollisesti. Hänen 
paluunsa jälkeen he kaksi 
jatkoivat elämäänsä yhdessä, 
ja heitä siunattiin kahden tyttären syntymällä. Valitettavasti 
Louien vaikea kolmas raskaus päättyi kuolemaan.

Murheellisena Joseph rukoili: ”Rukoilen Sinua, että 
auttaisit minua elämään niin, että olisin kelvollinen koh-
taamaan hänet iankaikkisessa kirkkaudessa, olemaan 
jälleen yhdessä hänen kanssaan, koskaan enää eroamatta. 
– – Auta minua kasvattamaan kallisarvoiset lapsoseni 
niin, että he pysyisivät puhtaina ja tahrattomina koko 
elämänsä ajan.” 8

Isänsä kannustamana kahden lapsen sureva isä etsi 
rukoillen vaimoa ja äitiä kahdelle pienelle lapselleen. 
Hänen vanhurskas toiveensa sai siunauksen, kun Ethel 
Georgina Reynolds tuli hänen elämäänsä. Heidät vihit-
tiin Suolajärven temppelissä marraskuussa vuonna 1908. 
Tuosta ihmeellisestä naisesta tuli äiti Josephin kahdelle 
ensimmäiselle tyttärelle. Myöhemmin hän vielä synnytti 
yhdeksän lasta.

Kerran kun apostoli oli matkalla vaarnakonferenssiin, 
hänen vaimonsa taakka painoi raskaasti hänen mieltään. 
Hän kirjoitti vaimolleen kirjeen, jossa hän sanoi: ”Ajattelen 
sinua ja toivon, että voisin olla kanssasi koko ajan tulevina 

viikkoina, jotta voisin omalta 
osaltani huolehtia sinusta. Näin 
ollen autan sinua niin paljon 
kuin voin, ja toivon, että pystyt 
tuntemaan vaikutukseni. Sano 
lapsille, että heidän tulee olla 
kilttejä sinulle ja toisilleen.” 9 
Hän kertoi sitten vaimolleen 
sydämensä syvistä tunteista 
runon muodossa. Siitä tuli 
myöhemmin yksi kirkkomme 
lauluista – ”Onko vaikea 
ties?” (72.)

Valitettavasti Ethel kuoli 
vuonna 1937. Hänen kuol-
lessaan kotona oli viisi nai-
matonta lasta. Vanhin Smith 
tunsi innoitusta löytää uuden 
vaimon ja kumppanin. Vuonna 
1938 hän solmi avioliiton 

Jessie Evans Smithin kanssa Suolajärven temppelissä.
Heidät hyvin tuntenut henkilö kirjoitti: ”Huolimatta 

26 vuoden ikäerosta sekä temperamentin, taustan ja koulu-
tuksen erilaisuudesta Joseph Fielding ja Jessie Evans Smith 
sopivat huomattavan hyvin yhteen. – – Se, mikä loi sillan 
näiden kahden erilaisen persoonallisuuden leveän kuilun 
yli, oli aito rakkaus ja kunnioitus, jota he tunsivat toisiaan 
kohtaan.” 10 (Ks. oppikirjan sivut 6–23.)

Hän etsi oppia tutkimalla ja uskon kautta
Joseph Fielding Smith tunnettiin kirkossa pyhien kir-

joitusten ja evankeliumin tuntijana. Hänellä oli jo lapsena 
sammumaton halu etsiä ”oppia vieläpä tutkimalla sekä 
uskon kautta” (OL 88:118). Hän oli lukenut Mormonin kir-
jan kahdesti ennen 10 vuoden ikää. Kun hänen ystävänsä 
kaipasivat häntä, he löysivät hänet usein heinäladosta luke-
masta pyhiä kirjoituksia.11

Hän kertoi seurakunnalle joitakin vuosia myöhemmin: 
”Siitä lähtien kun opin lukemaan, olen saanut suurempaa 
tyydytystä tutkimalla pyhiä kirjoituksia – – kuin mistään 
muusta koko maailmassa.” 12 (Ks. luvut 10 ja 18.)
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Kerran presidentti Heber J. Grant 
(1856–1945) ylisti presidentti Smithin 
oppineisuutta sanomalla: ”Pidän sinua 
parhaana pyhien kirjoitusten tuntijana 
johtavien auktoriteettiemme joukossa 
kirkossa.” 13

Hänen tiedonjanonsa ei tarkoita 
sitä, etteikö hän olisi poikana tai 
aikuisenakaan osallistunut urheiluun 
ja peleihin. Hän piti kovasti baseballin 
pelaamisesta ja niistä monista peleistä, 
joita maaseudun nuoret pelasivat. 
Aikuisena hänestä tuli innokas käsi-
pallon pelaaja, ja hän kävi säännöl-
lisesti lastensa urheilutapahtumissa. 
Hän osallistui urheilulajeihin myös 
sukukokouksissa. Muistelen lämmöllä 
softball-peliä, jossa isoisäni löi laaka-
lyönnin, joka osui kentän vasemmalla 
laidalla valokuvia ottaneen sedän 
kameraan.

Myötätuntoinen uskon puolustaja
Jo ennen kuin Joseph Fielding 

Smith kutsuttiin apostoliksi, hänet 
tunnettiin uskon puolustajana. Sen 
tähden jotkut luulivat toisinaan häntä 
ankaraksi mieheksi. Vaikka hän oli 

hellittämätön halussaan olla uskolli-
nen liitoilleen ja kannustaa kaikkia 
ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuk-
sen palautetun evankeliumin, hänessä 
oli sävyisämpikin puoli, jonka hänen 
perheensä ja tuttavansa helposti 
huomasivat. Presidentti Spencer W. 
Kimball (1895–1985) on sanonut: 
”Olemme sanoneet monta kertaa, että 
koska kahdestatoista apostolista tulee 
Israelin tuomareita, niin kuka tahansa 
meistä olisi onnellinen päätyessään 
hänen käsiinsä, sillä hänen tuomionsa 
olisi hyväntahtoinen, armollinen, 
oikeudenmukainen ja pyhä.” 14

Presidentti Smith näytti esimerk-
kiä sellaisesta hyväntahtoisuudesta 
kokouksessa, jossa käsiteltiin onnet-
tomuutta, jossa oli osallisena kirkon 
omistama auto. Vahingon oli aiheut-
tanut vanhempi mieshenkilö, joka  
oli kuljettanut vihanneksia kuorma- 
autolla, jota ei ollut vakuutettu. Kes-
kustelun jälkeen suositeltiin, että 
kirkko veisi asian oikeuteen. Mutta 
presidentti Smith sanoi: ”Kyllä, voi-
simme tehdä sen. Ja jos kovasti pai-
nostamme, voisimme jopa onnistua 
ottamaan kuorma-auton pois tuolta 
köyhältä mieheltä. Kuinka hän sen jäl-
keen saisi elantonsa?” Komitea pyörsi 
suosituksensa ja antoi asian olla.15

Sain kokea muiden ihmisten rak-
kauden häntä kohtaan, kun käännyin 
presidentti Harold B. Leen (1899–
1973) puoleen Suolajärven hautaus-
maalla heti presidentti Smithin haudan 
pyhittämisen jälkeen. Sanoin hänelle: 
”Presidentti Lee, haluan perheen 
puolesta kiittää sinua ystävällisyydestä, 
jota olet osoittanut isoisääni kohtaan.” 

Yllä: Presidentti Smith poikiensa kanssa. 
Yllä oikealla: Presidentti David O. McKay 
tervehtii vanhin Smithiä vuonna 1961. 
Oikealla: Presidentti Smith istuu Suola-
järven tabernaakkelin korokkeella. Alla: 
Presidentti Smith baseball-ottelussa ote-
tussa valokuvassa. Nuorena hän pelasi  
mielellään baseballia. 
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VUODEN 2014 OPPIKURSSI:

Tänä vuonna Apuyhdistyksen 
sisaret ja Melkisedekin pap-

peuden haltijat tutkivat oppikirjaa 
Kirkon presidenttien opetuksia: 
Joseph Fielding Smith. Tämän 
oppikirjan avulla varmistetaan, 
että presidentti Smithin innoite-
tut opetukset ovat nykyisten ja 
tulevien sukupolvien saatavilla. 
Hän kuoli vuonna 1972, jolloin 
kirkon jäseniä oli ainoastaan vähän 
yli kolme miljoonaa. Vain harvoilla 
nykyään elossa olevilla on henkilö-
kohtaisia muistikuvia presidentti 
Smithin esimerkillisestä elämästä, 
mutta kaikki voivat ylentyä ja 
saada innoitusta hänen opetus-
tensa voimasta.

Kun rukoillen tutkit ja pohdit 
presidentti Smithin opetuksia, 
tulet huomaamaan, kuinka Herra 
käytti häntä puhemiehenä, joka 
opetti selkeästi periaatteita, jotka 
– kun niitä toteutetaan – tuovat 
mittaamattomia siunauksia. Tutkit 
seuraavanlaisia asioita:

•		 meidän	suhteemme	tai-
vaalliseen Isäämme ja 
Vapahtajaamme

•		 Pyhän	Hengen	vaikutus	
elämässämme

•		 profeetta	Joseph	Smithin	
tehtävä

•		 temppeliliittojen	tärkeys
•		 kuinka	olla	maailmassa	ole-

matta maailmasta
•		 kuinka	valmistautua	Jeesuk-

sen Kristuksen toiseen tule-
miseen olemalla uskollinen 
ja luotettava.

Oppikirja on saatavana verkossa 
osoitteessa LDS.org sekä mobiili-
laitteita varten osoitteessa mobile. 
lds. org.

Vastatessaan hän katsoi minua silmiin 
ja sanoi hellästi: ”Rakastin sitä miestä!”

Uskollinen ja luotettava palvelija
Presidentti Smithin palvelutyötä lei-

masi kuuliaisuus pyhissä kirjoituksissa 
esitetylle käskylle saarnata parannusta 
(ks. esim. OL 6:9; 11:9). Hän sanoi: 
”Tehtäväni on ollut, koska Herran 
henki on mielestäni niin tähdentänyt, 
sanoa ihmisille matkoillani Siionin 
vaarnoihin, että nyt on parannuk-
sen päivä, ja kehottaa myöhempien 
aikojen pyhiä muistamaan liittonsa 
– – vaatimalla heitä olemaan uskolli-
sia ja luotettavia kaikissa asioissa.” 16 
(Ks. luku 5.)

Koko lähes 96 vuotta kestäneen 
elämänsä ajan presidentti Smith 
rukoili, että hän pysyisi uskollisena ja 
luotettavana ja kestäisi loppuun asti. 
Presidentti Boyd K. Packer, nykyinen 
kahdentoista apostolin koorumin pre-
sidentti, on itse asiassa huomauttanut: 
”Silloinkin kun hän oli jo yli yhdek-
sänkymmenen, hän rukoili, että hän 
voisi ’pitää liittonsa ja velvoituksensa 
ja kestää loppuun asti’.” 17

Presidentti Smithille ”uskollinen ja 
luotettava” oli enemmän kuin usein 
lausuttu fraasi. Se oli harras ilmaus 
hänen toiveestaan kaikkia ihmisiä 
kohtaan – liitot tehneitä kirkon jäseniä 
ja tosiaan kaikkia taivaallisen Isämme 
lapsia kohtaan. Presidentti Smith pyysi 
hartaasti: ”Meidän tulee ennen kaik-
kea puoltaa – – Jumalan valtakuntaa 
ja Hänen vanhurskauttaan. Olkaamme 
aina uskollisia ja luotettavia, haluk-
kaita pitämään Herran käskyt ja 
kunnioittamaan Häntä ja muistamaan 

Hänen kanssaan tekemämme liitot. 
Tämä on rukoukseni koko Israelin 
puolesta.” 18 (Ks. luvut 19–22.)

Kun tutkit rukoillen presidentti 
Smithin innoitettuja opetuksia, todis-
tuksesi vahvistuu ja sinua siunataan 
suuremmalla ymmärryksellä Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumin puhtaista 
ja yksinkertaisista totuuksista. Tämä 
oppikurssi lisää haluasi elää uskolli-
sena ja luotettavana. ◼
Huom. Kirjoittajan äiti Naomi Smith 
Brewster syntyi samana vuonna, jona 
Joseph Fielding Smith kutsuttiin kahden-
toista apostolin koorumiin. Hänen äitinsä 
oli Ethel Georgina Smith, jonka kanssa 
presidentti Smith solmi avioliiton ensimmäi-
sen vaimonsa kuoleman jälkeen, ja hän oli 
Ethelin toinen lapsi.
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Noin 50 vuotta sitten lähetystyö-
toverini ja minä kuljimme ovelta 

ovelle Córdoban yliopiston lähistöllä 
Argentiinassa. Eräs nuori mies kutsui 
meidät asuntoonsa. Kävi heti selväksi, 
että hän ja hänen huonetoverinsa 
olivat kutsuneet meidät sisään vain 
kiistelläkseen Jumalan olemassaolosta.

Emme halunneet kiistellä, joten 
sovimme sen sijaan, että tapaisimme 
myöhemmin ja keskustelisimme sano-
mastamme ilmapiirissä, joka sopisi 
paremmin oppimiseen. Kun palasimme 
takaisin, nuori mies selitti, miksi hän ei 
uskonut Jumalan olemassaoloon. Hän 
sanoi, että ihminen oli keksinyt Juma-
lan omasta tarpeestaan uskoa johonkin 
suurempaan, johonkin yliluonnolliseen.

Kun oli meidän vuoromme, kysyin: 
”Mistä sinä tiedät, että Yhdysvallat on 
olemassa?” Todistin sen todellisuu-
desta ja kysyin, oliko sen olemassa-
olosta muita todisteita. Hän kertoi 
lukeneensa siitä kirjoista ja sanoma-
lehdistä. Sitten kysyin häneltä, uskoiko 
hän minun todistukseeni ja siihen, 

mitä hän oli lukenut. Hän vastasi pai-
nokkaasti uskovansa.

”Emme siis voi kiistää kaltaisteni 
yhdysvaltalaisten todistuksia”, minä 
sanoin. ”Emmekä voi kiistää niiden 
todistusta, jotka ovat kirjoittaneet 
siitä.” Nuori mies oli samaa mieltä.

Sitten kysyin: ”Voimmeko edellisen 
perusteella kiistää niiden todistukset, 
jotka ovat nähneet Jumalan ja kir-
joittaneet kokemuksestaan?” Näytin 
hänelle Raamattua ja kerroin hänelle, 
että siinä oli sellaisten miesten ja 
naisten todistuksia, jotka olivat näh-
neet Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen 
ja puhuneet Heidän kanssaan. Kysyin, 
voimmeko me kiistää Raamatussa 
olevat todistukset, ja hän sanoi vasten-
tahtoisesti, että emme voineet.

Kysyin sitten: ”Mitä mieltä olisit 
kirjasta, jonka ovat kirjoittaneet muut 
kuin Raamatussa mainitut ihmiset – 
ihmiset, jotka näkivät saman Jumalan 

kuin Raamatun kirjoittajat?” Hän vas-
tasi, ettei sellaista kirjaa ollut olemassa.

Me näytimme hänelle Mormonin 
kirjaa ja selitimme hänelle sen tar-
koituksen. Me todistimme, että se on 
totta ja että Jumala on yhä yhteydessä 
meihin tänäkin päivänä elävien pro-
feettojen välityksellä.

Nuori mies sanoi yllättyneenä: 
”Olen onnistunut saamaan ymmälleen 
kaikki muiden kirkkojen saarnaajat. 
Teillä on jotakin sellaista, mistä en ole 
koskaan kuullut. Saanko lukea sen kir-
jan?” Me annoimme hänelle Mormonin 
kirjan ja todistimme rakkaudesta, jota 
Jumala tuntee lapsiaan kohtaan.

Koska lukuvuosi oli päättymäisillään, 
emme ehtineet tavata sitä nuorta miestä 
uudelleen ennen hänen paluutaan 
kotiinsa Boliviaan. Mutta rukoilin, että 
hän lukisi kirjan ja saisi todistuksen.

Vuonna 2002 sain kutsun palvella 
espanjankielisen seurakunnan johta-
jana lähetyssaarnaajien koulutuskes-
kuksessa Provossa. Eräänä sunnuntaina 
kerroin lähetyssaarnaajille edellä mai-
nitun kertomuksen. Jälkeenpäin eräs 
bolivialainen lähetyssaarnaaja kertoi 
minulle, että hän oli kuullut erään vaar-
naansa kuuluvan vanhemman miehen 
kertovan kääntymyksestään – saman 
kertomuksen, jonka kerroin tässä.

Silmäni täyttyivät kyynelistä. Olin 
saanut vastauksen nuorta bolivialaista 
miestä koskeviin rukouksiini 40 vuotta 
myöhemmin. Hän oli saanut tietää 
Jumalan olemassaolosta ja Hänen 
suuresta onnensuunnitelmastaan. Tie-
dän, että jonakin päivänä tapaamme 
jälleen, ja riemuitsen hänen kanssaan 
evankeliumissa. ◼
Neil R. Cardon, Utah, Yhdysvallat KU
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SAANKO LUKEA SEN KIRJAN?

M Y Ö H E M P I E N  A I K O J E N  P Y H I E N  K E R T O M A A

Me annoimme nuorelle miehelle 
Mormonin kirjan ja todistimme 

rakkaudesta, jota Jumala tuntee lapsiaan 
kohtaan.



Eräänä päivänä 1940-luvulla olles-
sani Meksikon lähetystoimistossa 

sinne tuli eräs sisar pienestä Ozumban 
kaupungista, joka sijaitsee Popoca-
tépetlin juurella. Se on aktiivinen 
tulivuori noin 70 kilometriä Méxicosta 
kaakkoon päin. Me kaikki tunsimme 
hänet. Hänen nimensä oli Mamá Sefi.

Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat 
asuivat hänen pienessä savitiilitalos-
saan. Siellä hänellä oli aina huone 
valmiina pelkästään heitä varten. Alle 
150-senttinen Mamá Sefi ansaitsi elan-
tonsa myymällä hedelmiä Ozumbaa 
ympäröivien kaupunkien toreilla. Joka 
kaupungilla oli eri toripäivä, ja hän 
meni myymään hedelmiään jokaiselle 
torille.

Sinä päivänä Mamá Sefi tuli lähetys-
toimistoon kantaen suurta jauhopus-
sia. Se oli täynnä tostoneja, hopeisia 
puolen peson kolikkoja, jotka hän 
oli säästänyt vuosien varrella. Jot-
kin kolikoista olivat Porfirio Díazin 
ajoilta. Hän hallitsi Meksikoa vuosina 
1884–1911. Mamá Sefi oli matkusta-
nut rahapussinsa kanssa Ozumbasta 
lähetyskotiin linja-auton kyydissä. Hän 
kertoi lähetysjohtaja Arwell L. Piercelle 
säästäneensä rahaa monta vuotta, jotta 
hän voisi matkustaa Suolajärven temp-
peliin saadakseen endaumenttinsa.

Hän sai luvan poistua maasta, eräs 
lähetyssaarnaaja lainasi hänelle mat-
kalaukkuaan, ja me veimme hänet 
junaan. Lähetysjohtaja Pierce soitti 
jollekulle El Pasossa Texasissa olevalle 
henkilölle, joka tulisi junaa vastaan 
Yhdysvaltain rajalla ja laittaisi Mamá 
Sefin Salt Lake Cityyn menevään linja-
autoon. Salt Lake Cityn espanjankie-
lisen seurakunnan jäsenten oli määrä 

MAMÁ SEFIN TEMPPELIMATKA
tulla linja-autoa vastaan, huolehtia 
hänen majoituksestaan ja auttaa häntä 
temppelissä.

Muutaman viikon kuluttua Mamá 
Sefi palasi Méxicoon ja sitten kotiinsa 
Ozumbaan. Hän oli tehnyt pitkän 
matkansa turvallisesti. Sen jälkeen 
hän jatkoi hedelmiensä myymistä 
toreilla.

Mamá Sefi ei puhunut englantia, 
joten kysyimme häneltä, kuinka hän 
oli onnistunut tilaamaan ruokaa linja-
automatkallaan El Pasosta Salt Lake 
Cityyn – matkalla, joka kesti useita 

päiviä. Hän kertoi, että joku oli opet-
tanut hänelle, miten omenapiirakka 
sanotaan englanniksi. Niinpä aina linja-
auton pysähtyessä ruokailua varten 
hän tilasi omenapiirakkaa.

Koska ne olivat ainoat sanat, jotka 
hän osasi sanoa englanniksi, hän eli 
omenapiirakalla koko amerikkalaisen 
linja-automatkansa ajan – kumpaan-
kin suuntaan. Mutta se ei haitannut 
Mamá Sefiä. Sen sijaan hän palasi 
kotiin kiitollisena ja säteilevänä temp-
pelikokemuksensa ansiosta. ◼
Betty Ventura, Utah, Yhdysvallat

Mamá Sefi 
matkusti 

rahapussinsa kanssa 
noin 70 kilometrin 
matkan lähetyskotiin 
linja-auton kyydissä.
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Naapurimme oli nuorisopappina 
paikallisessa kirkossa, ja hänen 

kirkkonsa nuoret kävivät usein hänen 
luonaan. Ei ollut tavatonta nähdä 
useita autoja hänen talonsa edessä 
sekä päiväsaikaan että iltaisin.

Jotkut noista teini-ikäisistä kuun-
telivat kaiken aikaa kovaäänistä 
musiikkia autostereoistaan. Kuulimme 
heidän tulonsa usean korttelin päästä. 
Kun he tulivat lähemmäksi, kotimme 
ikkunat tärisivät. Usein kovaääninen 
musiikki herätti minut yöllä. Suuttu-
mukseni kalvoi minua, ja aloin pitää 
noita nuoria vihollisinani.

Eräänä päivänä, kun olin hara-
voimassa lehtiä, kuulin autostereoi-
den pauhaavan muutaman korttelin 

MENE KORJAAMAAN HÄNEN STEREONSA
päässä. Ääni lähestyi pian ja voimistui 
entisestään. Kun kuljettaja kääntyi 
kadunkulmassa ja ajoi kohti naapurini 
taloa, olin vihainen ja rukoilin, että 
taivaallinen Isä tuhoaisi nuo stereot.

Epätoivoinen rukoukseni muuttui 
ylistykseksi ja kiitollisuudeksi, kun 
nuo stereot yhtäkkiä autuaallisesti hil-
jenivät kuljettajan ajaessa talon eteen. 
Olin korjaillut autostereoita, ja tiesin 
äänestä, ettei virtaa ollut katkaistu – 
laite oli mennyt rikki.

Nuorukainen oli harmissaan, että 
hänen stereonsa olivat lakanneet 
toimimasta, ja hänen ystävänsä tuli-
vat paikalle lohduttamaan häntä. 
Minä puolestani tunsin omahyväistä 
tyydytystä todistaessani stereoiden 

rikkoutumista, jota pidin Jumalan 
käden työnä.

Mutta kun jatkoin katselemista, 
tajusin katsovani itseäni sellaisena, 
kuin olin ollut vuosia sitten. Sydämeni 
heltyi, ja aloin ajatella, että ehkä tämä 
poika ei ollutkaan viholliseni. Silloin 
Henki kuiskasi: ”Mene korjaamaan 
hänen stereonsa.”

Innoitus hämmästytti minua, ja 
yritin sivuuttaa sen. Miksi minun tulisi 
korjata sellaista, mikä teki elämäni 
kurjaksi? Mutta innoitus tuli uudes-
taan, ja noudatin sitä.

Tarjottuani apuani näin heti ongel-
man aiheuttajan. Se oli helppo korjata. 
Pian stereot soivat taas yhtä kovaääni-
sesti kuin ennenkin.

Nuori mies kiitti ja kysyi, voisiko 
hän tehdä jotakin minun hyväkseni. 
Kerroin hänelle, että minun täytyi 
nousta varhain lähteäkseni töihin ja 
että jos hän hiljentäisi musiikkiaan 
iltaisin, olisin todella kiitollinen siitä. 
Hän hymyili ja vakuutti minulle teke-
vänsä niin.

Paitsi että hän hiljensi stereoidensa 
äänenvoimakkuuden iltaisin, hänestä 
tuli minulle myös henkilökohtainen 
stereovartija, joka piti huolta, että 
hänen ystävänsäkin vaimensivat ste-
reoidensa äänen. Sen jälkeen meillä ei 
ole koskaan pimeäntulon jälkeen ollut 
kovaäänisen musiikin ongelmaa.

Taivaallinen Isä todella kuuli rukouk-
seni ja vastasi siihen. Hänen ratkaisunsa 
toi rauhaa ja hiljaisuutta, arvokkaan 
oppitunnin Hengen kuiskauksen nou-
dattamisesta sekä paremman ymmär-
ryksen siitä, mitä vihamiesten rakasta-
minen tarkoittaa (ks. Luuk. 6:27). ◼
Kent A. Russell, Florida, Yhdysvallat

Tunsin omahyväistä tyydytystä 
todistaessani nuorukaisen 

stereoiden rikkoutumista, jota 
pidin Jumalan käden työnä.



Aviomieheni ja minä olimme 
tyttäremme ja tämän kahden 

pojan apuna lentokentällä heidän 
valmistautuessaan paluulennolle 
kotiinsa. Autoimme tytärtämme mat-
kalaukkujen kantamisessa, passien 
etsimisessä ja vilkkaan kolmivuotiaan 
hoitamisessa. Yksivuotias tyttären-
poikamme Tommy nukkui sikeästi rat-
taissaan, kunnes hän yhtäkkiä heräsi. 
Hän hätääntyi huomatessaan kaiken 
hälinän, kirkkaat valot ja yleisen 
kaaoksen.

Näin hänen ilmeensä ja tiesin, mitä 
oli tulossa, joten kutsuin tytärtäni 
avuksi. Tyttäreni kumartui nopeasti 
Tommyn tasolle, otti pojan kasvot 
käsiensä väliin, katsoi häntä silmiin 
ja sanoi hellästi: ”Hei, lapsoseni.”

Silmänräpäyksessä pojan kurtistu-
neet kulmat, alaspäin kääntyneet suu-
pielet ja jännittyneet olkapäät rentou-
tuivat hänen koko kehonsa huokais-
tessa helpotuksesta. Hän hymyili vähän 
ja nukahti uudestaan. Hänen pelkonsa 
tilalle tuli tyyni varmuus ja rauha, joka 
tuntui kietoutuvan hänen ympärilleen. 
Se oli pieni mutta voimallinen ilmen-
tymä luottamuksesta, jota Tommy tunsi 
äitiään kohtaan. Äidin tuttu kosketus, 
ääni ja läsnäolo lohduttivat häntä.

Tommyn tavoin me kaikki 
olemme tunteneet pelkoa, epävar-
muutta ja lannistumista. On lohdul-
lista tietää, että Jeesus Kristus, hyvä 
paimen, kutsuu meitä. Hän tuntee 
laumansa, ja voimme luottaa 
Häneen täysin. Hän sanoi rakas-
taen: ”Minä jätän teille rauhan. 
Oman rauhani minä annan teille. 
– – Olkaa rohkeat, älkää vai-
puko epätoivoon.” ( Joh. 14:27.)

HEI, LAPSOSENI
Tiedän, että epävarmoina aikoina 

voimme saada lohtua ja varmuutta, 
kun käännymme hyvän paimenen 
puoleen uskoen ja luottaen. Kun 
minua siunataan lohdutuksella kaaok-
sen keskellä, muistelen mielelläni 
tuota hetkeä lentokentällä tyttäreni 

ja hänen poikansa kanssa. Tommyn 
tavoin minäkin huokaisen helpotuk-
sesta, kun taakkani nostetaan pois. 
Tuollaisina aikoina tunnen kuulevani 
Vapahtajani sanovan minulle henkilö-
kohtaisesti: ”Hei, lapsoseni.” ◼
Colleen Solomon, Ontario, Kanada

Yksivuotias 
tyttärenpoikamme 

hätääntyi huomatessaan 
lentokentän hälinän, 
kirkkaat valot ja yleisen 
kaaoksen.
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Pelastussuunnitelma on ihmeelli-
nen suunnitelma. Siihen kuuluu 
sellaisten esteiden ylittäminen, 

joita joskus tulee eteemme ja jotka 
estävät meitä saavuttamasta toivei-
tamme ja unelmiamme. Me kaikki 
kohtaamme kriisejä maan päällä 
ollessamme. Toiset ovat pieniä ja 
toiset suuria.

Pieni kriisi voi tarkoittaa bensiinin 
loppumista keskellä vilkasta katua. 
Suuri kriisi voi olla rakkaan ihmisen 
menettäminen, vammauttava onnetto-
muus tai perhetragedia. Toisia kriisejä 
aiheutamme itse itsellemme, kun 
emme noudata Jumalan tai ihmisten 
tekemiä lakeja. Toiset osuvat kohdal-
lemme ilman omaa syytämme. Luulen, 
että useimmat meistä ovat kokeneet 
niin sanottuja ”elämän kolhuja”. Jokai-
nen, joka on joskus pelannut pallope-
lejä, tietää kaiken kolhuista. Ne kuu-
luvat pelin henkeen. Niiden kokoa tai 
määrää ei voi ennustaa.

Hyvä pelaaja ymmärtää, että kolhut 
kuuluvat elämään, ja yrittää jatkaa 
elämistä uskon ja rohkeuden tur-
vin. Voidaksemme pysyä uskollisina 

toiveellemme elää jälleen taivaallisen 
Isämme luona meidän täytyy löytää 
keino päästä esteiden läpi ja huomata, 
mikä elämässä on todella tärkeää.

Jatka vain uimista
Kun ainoa tyttäremme Lindsay oli 

pieni, hän ja minä katselimme mielel-
lämme yhdessä elokuvia. Yksi, josta 
pidimme paljon ja jonka näimme 
yhdessä monta kertaa, oli piirretty 
elokuva nimeltä Nemoa etsimässä. 
Elokuvassa Nemo joutuu sukeltajan 
saaliiksi ja päätyy hammaslääkärin 
työhuoneessa olevaan akvaarioon. 
Nemon isä Marlin päättää lujasti etsiä 
poikansa. Matkallaan Marlin tapaa 
Dori-nimisen kalan. Ne kohtaavat 
esteen toisensa jälkeen yrittäessään 
löytää Nemon. Olipa este suuri tai 
pieni, Dorin sanoma Marlinille on 
sama: ”Jatka vain uimista.”

Joitakin vuosia myöhemmin 
Lindsay palveli lähetystyössä Santia-
gossa Chilessä. Lähetystyö on rankkaa. 
Pettymyksiä on paljon. Joka viikko 
kirjoitin sähköpostiviestini lopuksi: 
”Jatka vain uimista. Rakkaudella, isä.”

Kestämme  
koettelemukset hyvin

Meidän ei pidä 
odottaa, että 
Herra ottaa 
pois meidän 
haasteemme 

vain siksi, että 
lupaamme olla 
aina uskollisia, 
jos Hän tekee 
sen. Meidän 

pitäisi sen sijaan 
kestää koette-
lemukset hyvin. 

Sitten meitä 
siunataan.

Vanhin J. Christopher Lansing
vyöhykeseitsenkymmen,  
Pohjois-Amerikan koillinen vyöhyke
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Kun Lindsay odotti toista lastaan, 
hän sai tietää, että hänen vielä synty-
mättömällä poikavauvallaan oli reikä 
sydämessä sekä Downin syndrooma. 
Kun kirjoitin hänelle tuona hyvin vai-
keana aikana, päätin sähköpostivies-
tini sanoihin: ”Jatka vain uimista.”

Esteitä tulee itse kunkin elä-
mään, mutta päästäksemme niiden 
yli ja päästäksemme sinne, minne 
haluamme mennä, meidän täytyy 
jatkaa uimista.

Yksi lempikohdistani pyhissä kir-
joituksissa on Opin ja liittojen luku 
121. Se on hieno luku, jossa profeetta 
Joseph Smith aloittaa epätoivon 
syvyyksistä ja kohoaa selestisiin kor-
keuksiin. Tämä luku sekä luvut 122 ja 
123 tulevat kirjeestä, jonka Joseph kir-
joitti kirkolle. Voidaksemme ymmärtää 
näitä suuria ilmoituksia paremmin 
meidän tulee laittaa ne oikeaan 
asiayhteyteen.

Joseph ja muutamat hänen seuraa-
jansa olivat vankeina Libertyn van-
kilassa Missourissa joulukuusta 1838 
huhtikuuhun 1839. Vankilassa ei ollut 
lämmitystä, ja ruoka oli tuskin syömä-
kelpoista. He olivat kellarityrmässä, 
jossa oli maalattia ja jonka katto 
oli niin matala, etteivät he voineet 
seistä suorana. Monet pyhät oli sillä 
välin ajettu pois kodeistaan. Tämän 
mullistuksen aikana kuvernööri 
Lilburn W. Boggs antoi häpeällisen 
hävityskäskynsä.

Joseph kysyy: ”Oi Jumala, missä 
olet, ja missä on maja, joka kätkee 
piilopaikkasi?” (OL 121:1.) Kyseessä 
on sama Joseph Smith, jonka luona 
oli käynyt taivaallisia vierailijoita: 
Isä Jumala, Jeesus Kristus, Moroni, 

Johannes Kastaja, Pietari, Jaakob ja 
Johannes ja muita. Pian alkujakeissa 
olevien kysymystensä jälkeen Joseph 
ilmaisee turhautumisensa:

”Anna vihasi syttyä vihollisiamme 
vastaan; ja sydämesi kiivaudessa 
miekallasi kosta puolestamme 
meidän vääryytemme.

Muista kärsiviä pyhiäsi, oi 
Jumalamme, niin palvelijasi iloitsevat 
sinun nimessäsi ikuisesti.” ( Jakeet 5–6.)

Herra vastaa Josephin vuodatuk-
seen sanoen: ”Poikani, rauha olkoon 
sielullesi; vastoinkäymisesi ja ahdin-
kosi kestävät vain pienen hetken” 
(jae 7).

Sitten Hän opettaa Josephille 
ihmeellisen periaatteen: ”Ja sitten, jos 
kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut 
korkeuteen; sinä voitat kaikki viholli-
sesi” (jae 8).

Sanoma on suora ja ytimekäs. 
Meidän ei pidä odottaa, että Herra 
ottaa pois meidän haasteemme vain 
siksi, että lupaamme olla aina uskolli-
sia, jos Hän tekee sen. Meidän pitäisi 
sen sijaan kestää koettelemukset 
hyvin. Sitten meitä siunataan. Se on 
ihmeellinen elämän opetus meille 
jokaiselle.

Lisää opetusta tulee jakeessa 10, 
jossa Herra sanoo Josephille: ”Sinä et 
ole vielä kuin Job; ystäväsi eivät kiis-
tele sinua vastaan eivätkä syytä sinua 
rikkomuksesta, kuten Jobia syytettiin.” 
Saamme tietää, että huolimatta siitä, 
kuinka paljon Job kärsi, ”Ihmisen 
Poika on laskeutunut kaiken [sen] ala-
puolelle. Oletko sinä suurempi kuin 
hän?” (OL 122:8.)

Luku 122 täydentää lukua 121. Kut-
sun sitä jos -luvuksi. Sana jos sanotaan 

siinä 15 kertaa. Esimerkiksi jakeessa 
5 sanotaan: ”Jos sinä joudut koke-
maan ahdinkoa; jos olet vaaroissa 
valheveljien parissa; jos olet vaaroissa 
rosvojen keskellä; jos olet vaaroissa 
maalla tai merellä” (OL 122:5, kursi-
vointi lisätty).

Jos korvaamme nuo haasteet niillä 
haasteilla, joita me kohtaamme nyky-
maailmassa, voimme ehkä oppia 
jotakin. Esimerkiksi jos perheessäni 
sattuu kuolemantapaus tai jos poika- 
tai tyttöystäväni jättää minut tai jos 
minulla on taloudellisia vaikeuksia 
tai jos en olisi niin tyhmä.

Jos -kohtien jälkeen Herra sanoo: 
”Tiedä, poikani [tai tyttäreni], että 
kaikki tämä antaa sinulle kokemusta 
ja on sinun hyväksesi” (jae 7). Toisin 
sanoen haasteet, joita meillä on elä-
mässä, ovat loppujen lopuksi hyödylli-
siä ja jopa välttämättömiä.

”Sen tähden, suuresti rakastetut vel-
jet”, profeetta kirjoittaa, ”tehkäämme 
iloisin mielin kaikki, mikä on meidän 
vallassamme; ja pysykäämme sitten 
sijoillamme täysin varmoina saadak-
semme nähdä Jumalan pelastuksen 
ja hänen käsivartensa ilmoittamisen” 
(OL 123:17).

Elämä on täynnä esteitä, joista 
jotkin näyttävät ylitsepääsemättömiltä. 
Meidän tulee kestää ne iloisella mie-
lellä ja uskollisesti. Tekemällä niin 
palaamme lopulta Jumalan luokse 
elämään Hänen kanssaan ikuisesti.

Vapahtajan esimerkki
Suurin esimerkki, mitä meillä on 

kestävyydestä, on Vapahtajan elämä. 
Sovitus vaati sen, että Hän laskeutui 
kaiken alapuolelle ja antoi meidän 
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puolestamme täydellisen uhrin, hen-
kensä. Laskeutumalla kaiken ala-
puolelle Hän kärsi kaikkien elämän 
vastoinkäymisten ja syntien vuoksi, 
”mikä kärsimys sai minut, tosiaankin 
Jumalan, suurimman kaikista, vapise-
maan tuskasta ja vuotamaan verta joka 
huokosesta ja kärsimään sekä ruu-
miissa että hengessä” (OL 19:18).

Jeesus tiesi, mitä Häneltä vaadit-
tiin, ja Hän sanoi hyvin inhimillisellä 
tavalla: ”Isä, jos se on mahdollista, niin 
menköön tämä malja minun ohitseni. 
Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan 
niin kuin sinä.” (Matt. 26:39.) Hän oli 
kuitenkin halukas tekemään Isänsä 
tahdon ja kestämään kaiken.

Sillä, mitä meistä tulee, 
on suuri merkitys

Isäni perusti nykyään omistamani 
liikeyrityksen lähes 60 vuotta sit-
ten. Hän kuoli vuonna 1980 ja jätti 

yrityksen johtooni ollessani vasta 
30-vuotias.

Noina varhaisina vuosina eteen tuli 
tilanteita, jolloin minun täytyi tehdä 
päätöksiä, jotka vaikuttivat hauraan 
liikeyrityksemme tulevaisuuteen. Tein 
lujasti töitä toimiakseni kuten isä olisi 
toiminut. Vietin paljon aikaa polvillani 
yrittäessäni ymmärtää, mitä minun 
tuli tehdä. Kaikissa noissa päätöksissä 
en koskaan kokenut rauhoittavaa 
vaikutusta enkä ohjausta suuntaan 
enkä toiseen. Loppujen lopuksi tein 
sen, minkä arvelin olevan parasta, ja 
jatkoin eteenpäin. Mutta olin pettynyt, 
etten ollut kyennyt saamaan vahvis-
tusta toimilleni.

Eräänä yönä isä tuli luokseni 
unessa. Aloin moittia häntä siitä, ettei 
hän ollut auttanut minua tietämään, 
mitä minun tuli tehdä. Hän sanoi 
olevansa tietoinen tilanteestani, mutta 
hän oli kiireinen siellä, missä hän oli, 

eikä hänen entinen liikeyrityksensä 
ollut niin hirveän tärkeä. ”Chris, täällä 
ylhäällä emme tosiaankaan välitä 
kovin paljon liiketoiminnasta”, hän 
sanoi. ”Me välitämme sen sijaan hyvin 
paljon siitä, mitä sinusta tulee liikeyri-
tyksesi ansiosta.”

Se oli loistava opetus, jonka toivon 
muistavani aina. Se, mitä saamme 
elämämme aikana, on vähäpätöistä, 
mutta se, mitä meistä tulee elämässä, 
on aivan toinen asia.

Joskus unohdamme, että kuo-
levaisuutta edeltävässä elämässä 
taistelimme Vapahtajan rinnalla 
puolustaen Isän suunnitelmaa 
moraalisesta tahdonvapaudesta. Ja 
me voitimme! Lusifer ja hänen kan-
nattajansa karkotettiin, ja me saimme 
tilaisuuden kokea sellaisen elämän, 
jonka puolesta olimme taistelleet. 
Isän suunnitelmaan kuului sovitus. 
Meidän työmme on kohdata omat 
haasteemme ja kestää ne hyvin. Kun 
teemme sen, sovitus merkitsee jotakin 
meidän elämässämme ja me toteu-
tamme Herran työn ja kirkkauden, 
joka on ”ihmisen kuolemattomuuden 
ja iankaikkisen elämän toteuttaminen” 
(Moos. 1:39).

Todistan, että Jeesus on Kristus. 
Hän on maailman Vapahtaja. Hän on 
Rauhan Ruhtinas ja Puolustajamme 
Isän luona. Todistan, että Isä tuntee 
meidät nimeltä. Hän rakastaa meitä 
puutteistamme huolimatta ja valmistaa 
meille paikan, jos olemme uskollisia ja 
kestämme loppuun asti. ◼

BYU:n Havaijin kampuksen hartaustilaisuudessa 
30. lokakuuta 2012 pidetystä puheesta ”That’s 
Life”. Koko puheen teksti englanniksi on osoitteessa 
devotional.byuh.edu/archive.

Voidaksemme 
pysyä uskol-
lisina toi-
veellemme 
elää jälleen 
taivaallisen 
Isämme luona 
meidän täy-
tyy löytää 
keino päästä 
esteiden läpi 
ja huomata, 
mikä elämässä 
on todella 
tärkeää.



Hanki 

Presidentti 
Henry B. Eyring
ensimmäinen 
neuvonantaja 
ensimmäisessä 
presidenttikunnassa

Ala tänä vuonna kehittää 
lahjoja – erinomaisia lahjoja 
– tulevaa perhettäsi varten.

tulevaa 
perhettäsi 
varten

lahjoja 
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Olen aina haaveillut olevani 
suurenmoinen lahjojen antaja. 
Kuvittelen, kuinka ihmiset 

avaavat lahjani ja osoittavat ilon kyy-
nelillä ja hymyllä, että jo lahjan anta-
minen, ei ainoastaan itse lahja, on kos-
kettanut heidän sydäntään. Sinullakin 
voi olla samanlainen unelma. Moni 
teistä on varmaankin jo asiantuntija 
lahjojen antamisessa.

On jotakin, mitä voisit tehdä tänä 
vuonna, jotta sinustakin alkaisi tulla 
parempi lahjojen antaja. Itse asiassa 
opiskelijoilla on aivan erityisiä mah-
dollisuuksia. Voit alkaa hankkia lah-
joja – erinomaisia lahjoja – varastoon 
tulevaa perhettäsi varten. Kerron nyt 
sinulle niistä.

Kirjallisten tehtävien tekeminen
Voit aloittaa huoneessasi tänä päi-

vänä. Onko jossakin paperipinossa 
keskeneräinen kirjoitelma? (Oletan, että 
pöydälläsi on paperipinoja, sillä luulen 
tuntevani huoneesi.) Ehkä se on kirjoi-
tettu puhtaaksi, ja se näyttäisi olevan 
valmis palautettavaksi. Miksi sen eteen 
pitäisi vielä nähdä vaivaa? Sain tietää 
miksi, kun opetin aikoinaan uskontoa 
Ricks Collegessa (joka on nykyään 
Brigham Youngin yliopiston Idahon 
kampus). Opetin Opin ja liittojen lukua 
25. Siinä luvussa Emma Smithille sano-
taan, että hänen tulee käyttää aikansa 
kirjoittamiseen ja paljoon oppimiseen 
(ks. jae 8). Suunnilleen kolmannella 
rivillä istui vaaleahiuksinen tyttö, joka 
kurtisti kulmiaan, kun kannustin luok-
kaa kehittämään uutterasti kirjoitus-
taitojaan. Hän viittasi ja sanoi: ”Se ei 
kuulosta minusta järkevältä. Minä en 

varmasti koskaan kirjoita muuta kuin 
kirjeitä omille lapsilleni.” Koko luokka 
alkoi nauraa. Jo hänen näkemisensä 
johti mielikuvaan hänestä lapsilauma 
ympärillään. Saatoin jopa nähdä kirjeet, 
joita hän kirjoittaisi. Ehkäpä voimalli-
sella kirjoittamisella ei olisi väliä hänen 
tapauksessaan.

Sitten eräs nuori mies nousi ylös 
luokan perukoilla. Hän oli tuskin 
avannut suutaan lukukauden aikana 
– en ole varma, oliko hän lainkaan 
puhunut aiemmin. Hän oli muita 
oppilaita vanhempi, ja hän oli ujo. 
Hän pyysi saada puhua. Hän kertoi 
hiljaisella äänellä olleensa sotilaana 
Vietnamissa. Eräänä päivänä, luul-
lessaan, että oli rauhallista, hän jätti 
kiväärinsä ja käveli linnoitetun alueen 
poikki hakemaan saamaansa postia. 
Heti kun hän sai kirjeen käteensä, hän 
kuuli merkkitorven toitotuksen ja huu-
toja sekä kranaatinheitin- ja kivääri-
tulitusta vihollisjoukkojen lähestyessä. 
Hän taisteli päästäkseen takaisin 
kiväärinsä luokse käyttäen käsiään 
aseina. Yhdessä muiden eloon jäänei-
den miesten kanssa hän ajoi vihollisen 
pois. Sitten hän istuutui elossa olevien 
ja joidenkin kuolleidenkin viereen ja 
avasi kirjeensä. Se oli hänen äidiltään. 

Äiti kirjoitti, että hänellä oli ollut 
hengellinen kokemus, jossa hänelle 
vakuutettiin, että poika jäisi eloon 
ja tulisi kotiin, jos olisi vanhurskas. 
Luokassani oleva nuorukainen sanoi 
hiljaa: ”Tuo kirje oli minulle pyhä 
kirjoitus. Laitoin sen talteen.” Sitten 
hän istuutui.

Jonakin päivänä sinulla voi olla 
lapsi, ehkäpä poika. Voitko nähdä 
hänen kasvonsa? Voitko nähdä hänet 
jossakin, joskus, hengenvaarassa? 
Voitko tuntea pelon hänen sydämes-
sään? Koskettaako se sinua? Haluai-
sitko antaa jotakin omastasi? Mitä 
uhrauksia vaatisi kirjoittaa kirje, jonka 
sydämesi haluaisi lähettää? Ala har-
joitella tänä iltapäivänä. Mene takai-
sin huoneeseesi ja kirjoita ja lue ja 
kirjoita se kirjoitelma yhä uudelleen. 
Se ei tunnu uhraukselta, jos kuvit-
telet mielessäsi tuon nuorukaisen, 
tunnet hänen sydämensä ja ajattelet 
niitä kirjeitä, joita hän tulee jonakin 
päivänä tarvitsemaan.

Matematiikan tehtävien 
ratkaiseminen

Joillakuilla teistä ei ehkä ole kirjoi-
telmaa odottamassa. Ehkä se onkin 
oppikirja, josta on jäänyt ratkaisematta 

lahjoja 
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jokin matematiikan tehtävä. Saanen 
kertoa jostakin tulevaisuutesi päivästä. 
Sinulla on teini-ikäinen poika tai tytär, 
joka sanoo: ”Vihaan koulua.” Kuun-
neltuasi tarkkaavaisesti huomaat, ettei 
hän itse asiassa vihaa koulua eikä 
edes matematiikkaa – vaan epäonnis-
tumisen tunnetta.

Erotat aivan oikein tuon tunteen ja 
tunnet liikutusta. Haluat antaa auliisti 
jotakin omastasi. Niinpä avaat kirjan 
ja sanot: ”Katsotaanpa tätä tehtävää 
yhdessä.” Ajattele, miten järkytyt 
huomatessasi, että sama vanha soutu-
vene on yhä laskemassa alas jokea 
kahdessa tunnissa ja tekee paluumat-
kan viidessä tunnissa, ja yhä kysy-
tään sitä, kuinka nopea virtaus on ja 
kuinka pitkän matkan vene kulkee. 
Saatat ajatella: ”No, lapsistani tuntuu 
paremmalta, kun näytän heille, etten 
minäkään osaa laskea.” Annan sinulle 
hyvän neuvon: he pitävät sitä sur-
keana lahjana.

On olemassa parempikin lahja, 
mutta se vaatii ponnisteluja nyt. Kun 
minun isäni oli poika, hänkin selvitti 
varmasti saman soutuvenetehtävän ja 
lukuisia muita. Se oli osa välineistöä, 
jonka hän tarvitsi tullakseen sellai-
seksi tiedemieheksi, että saisi jotakin 

merkittävää aikaan kemian alalla. 
Mutta hän sai jotakin merkittävää 
aikaan minussakin. Meidän oleskelu-
huoneemme ei näyttänyt yhtä hienolta 
kuin jotkin toiset. Siellä oli yhdenlaisia 
huonekaluja – tuoleja – ja yksi seinä-
koriste – vihreä liitutaulu. Tulin siihen 
samaan ikään kuin sinun poikasi tai 
tyttäresi tulee. En pohtinut, osaisinko 
ratkaista nuo matematiikan tehtävät, 
sillä olin jo todistanut itselleni, etten 
osaisi. Ja jotkut opettajistani olivat 
päätyneet samaan lopputulokseen.

Mutta isä ei tyytynyt siihen. 
Hän arveli, että osaisin ratkaista sen. 
Niinpä kävimme vuorotellen liitutau-
lun ääressä. En muista niitä lahjoja, 
joita isä on käärinyt lahjapaperiin ja 
antanut minulle. Mutta muistan sen 
liitutaulun ja hänen hiljaisen äänensä. 
Hänen opetuksensa oli enemmän 
kuin tietoa siitä, mitä minä tarvitsin, 
ja että hän välitti minusta. Se oli enem-
män kuin halua antaa silloin kallisar-
voista aikaansa. Se oli aikaa, jota hän 
oli uhrannut aiemmin, kun hänellä oli 
samat mahdollisuudet, jotka sinulla on 
nyt. Koska hän oli uhrannut aikaa sil-
loin, hän ja minä saimme viettää tuon 
ajan liitutaulun ääressä, ja hän pystyi 
auttamaan minua.

Ja koska hän antoi minulle sen 
lahjan, minulla on poika, jonka vie-
reen sain istua eräänä vuonna. Me 
soudimme sitä samaa venettä ylävir-
taan ja alavirtaan. Ja hänen opettajansa 
kirjoitti hänen todistukseensa ”kehitty-
nyt paljon”. Kerronpa kuitenkin, mikä 
oli kehittynyt eniten: hienon pojan 
ajatukset itsestään. Millään joulukuu-
sen alle laittamallani lahjalla Stuartille 
ei ole läheskään samanlaisia mah-
dollisuuksia muodostua arvokkaaksi 
perinnöksi kuin sillä ylpeydellä, jota 
hän tuntee saavutuksestaan.

Taiteen ja musiikin oppiminen
Ehkä täällä on taiteen (tai musiikin) 

opiskelijoita, jotka hymyilevät. He 
ajattelevat: ”Hän ei taatusti saa minua 
vakuuttuneeksi siitä, että minun kes-
keneräisissä tehtävissäni piilee lahja.” 
Saanen yrittää. Viime viikolla menin 
erään nuoren miehen kunniaksi järjes-
tettyyn tilaisuuteen. Siellä oli diaesitys. 
Valot sammutettiin, ja tunnistin kaksi 
ääntä. Toinen oli taustalla kuuluva 
tunnettu laulaja ja toinen, kertoja, oli 
sen nuoren miehen isä.

Isältä oli varmasti mennyt tunti-
kausia diakuvien valmisteluun, kor-
kealentoisten sanojen kirjoittamiseen 
ja siihen, että sai vielä jollakin kei-
nolla sovitettua musiikin ja sanojen 
ajoituksen ja äänenvoimakkuuden 
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kohdalleen. Jonakin päivänä sinulla 
on poika, jonka kunniaksi sellainen 
tilaisuus järjestetään. Kaikki hänen 
serkkunsa, tätinsä, setänsä ja enonsa 
seuraavat sitä. Ja haluat koko sydä-
mestäsi kertoa pojalle, mikä hän on 
ja mitä hänestä voi tulla. Se, voitko 
silloin antaa sen lahjan, riippuu siitä, 
tunnetko hänen sydämensä nyt ja 
koskettaako se sinua ja alatko kehittää 
tarvitsemaasi luovuutta. Lupaan, että 
sillä tulee olemaan enemmän merki-
tystä kuin voit nyt kuvitellakaan.

Parannuksen tekeminen nyt
On vielä yksi lahja, jonka jotkut 

teistä ehkä haluavat antaa ja johon 
tarvitaan varhaista aloittamista. Kun 
olin piispa, näin, kuinka sellainen 
sai kerran alkunsa. Minua vastapäätä 
kirjoituspöytäni ääressä istui eräs nuori 
mies. Hän kertoi tekemistään virheistä. 
Ja hän puhui siitä, kuinka kovasti hän 
halusi, että lapsilla, joita hänellä voisi 
jonakin päivänä olla, olisi isä, joka 
voisi käyttää pappeuttaan ja johon 
heidät voisi sinetöidä ikuisesti. Hän 
sanoi tietävänsä, että parannuksen 

Hän pystyi antamaan sen lahjan 
erään toisen kauan sitten annetun 
lahjan ansiosta. Isä Jumala antoi Poi-
kansa, ja Jeesus Kristus antoi meille 
sovituksen – suurimman kaikista 
lahjoista ja kaikesta, mitä voi antaa. 
Jotenkin Vapahtaja koki kaiken sen 
synnin aiheuttaman tuskan ja mur-
heen, joka koituisi meidän kaikkien 
ja jokaisen muun vielä elävän osaksi 
(ks. Hepr. 4:14–16).

Todistan, että Jeesus antoi lahjansa 
meille kaikille omasta tahdostaan ja 
halustaan. Ja todistan, että kun otat 
vastaan sen lahjan, joka on annettu 
äärettömän uhrauksen kautta, se tuo 
iloa lahjan antajalle (ks. Luuk. 15:7).

”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi 
antakaa” (Matt. 10:8). Rukoilen, että 
mekin annamme auliisti omastamme. 
Rukoilen, että toisten tunteet kosket-
taisivat meitä, että me antaisimme 
omastamme tuntematta pakkoa tai 
odottamatta saavamme siitä hyötyä, ja 
että tietäisimme, että uhrauksestamme 
tulee suloinen, kun pidämme suuressa 
arvossa sitä iloa, jonka se tuo jonkun 
toisen sydämeen. ◼
Brigham Youngin yliopiston hartaustilaisuudessa 
16. joulukuuta 1980 pidetystä puheesta ”Gifts 
of Love” [Rakkauden lahjat]. Koko puheen teksti 
englanniksi on osoitteessa speeches.byu.edu.

vaatima hinta ja tuska voisivat olla suu-
ria. Ja sitten hän sanoi jotakin, mitä en 
unohda: ”Piispa, minä tulen takaisin. 
Teen kaiken, mitä se vaatii. Minä tulen 
takaisin.” Hän tunsi murhetta. Ja hän 
uskoi Kristukseen. Silti siihen vaadittiin 
kuukausien tuskallinen ponnistelu.

Niinpä jossakin on perhe, jossa 
on perheenpäänä vanhurskas pap-
peudenhaltija. Heillä on iankaikkisia 
toiveita ja rauha maan päällä. Toden-
näköisesti hän antaa perheelleen 
kaikenlaisia värikkäästi paketoituja 
lahjoja. Mutta millään ei ole niin 
paljon merkitystä kuin sillä, mitä hän 
pani alulle kauan sitten piispan toi-
mistossani ja mitä hän yhä edelleen 
antaa. Hän tunsi silloin niiden lasten 
tarpeet, joista hän oli vain haaveillut, 
ja hän antoi ajoissa omastaan lahjaksi 
muille. Hän antoi uhriksi ylpeytensä ja 
joutilaisuutensa ja turtuneet tunteensa. 
Olen varma, ettei se enää tunnu 
uhraukselta.
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TULKAA KRISTUKSEN 
LUOKSE
Nuorten Miesten ylin johtokunta

”Tulkaa Kristuksen luokse ja 
tulkaa täydellisiksi hänessä 
ja kieltäkää itseltänne kaikki 
jumalattomuus” (Moroni 10:32).

Nuorten Miesten ylin johtokunta

VUODEN 2014  
TOIMINTAILTOJEN  

JOHTOAIHE

Aaronin pappeuden nuoret miehet, 
tänä vuonna toimintaillan johto-

aiheemme innoittaa teitä ajattelemaan 
suhdettanne Jeesukseen Kristukseen, 
meidän Vapahtajaamme ja Lunasta-
jaamme, ja sitä, kuinka teistä voi tulla 
Hänen kaltaisiaan. Johtoaiheemme on 
”Tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täy-
dellisiksi hänessä ja kieltäkää itseltänne 
kaikki jumalattomuus” (Moroni 10:32).

Se on pyhä kutsu lähestyä Jumalan 
Poikaa. Hänen sovituksensa ansiosta me 
voimme saada voiman palvella, kieltäy-
tyä jumalattomista asioista elämässämme 
ja tuntea Hänen äärettömän rakkautensa. 
Kun teemme niin, löydämme todellista 
rauhaa ja onnea.

Kun toimitte kutsun mukaan ja tulette 
Kristuksen luokse, tulette ymmärtämään 
pyhän velvollisuutenne ”kutsua kaikkia 
tulemaan Kristuksen luokse” (OL 20:59). 
Sydämenne täyttyy halulla johdattaa toi-
sia Hänen luokseen, jotta hekin voivat 
saada samat siunaukset, jotka te olette 
saaneet ja joita saatte edelleen.

Eräs nuori mies, Michael, täytti tämän 
velvollisuuden auttamalla koulutoveriaan 
Josea.

Eräänä päivänä Jose kysyi häneltä: 
”Michael, miksi sinä olet aina 
onnellinen?”

Michael sanoi: ”Siksi, että minä 
palvelen.”

”Miksi sinä palvelet?”
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SINUT ON  
KUTSUTTU
Nuorten Naisten ylin johtokunta

Kukapa ei ilahtuisi saadessaan kut-
sun? Kun saamme kutsun syntymä-

päiväjuhliin tai häihin, olemme iloisia 
voidessamme juhlia toisten kanssa 
heidän merkkipäivänään. Vuoden 
2014 toimintaillan johtoaihekin sisältää 
riemullisen kutsun, jolla on iankaik-
kista merkitystä: ”Tulkaa Kristuksen 
luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä ja 
kieltäkää itseltänne kaikki jumalatto-
muus” (Moroni 10:32).

Monissa kutsuissa lukee ”vastausta 
pyydetään” – meidän on ilmoitet-
tava, noudatammeko kutsua. Oletko 
vastannut elämässäsi tähän kutsuun? 
Kristuksen luokse tuleminen tarkoit-
taa, että me pidämme kasteessa teke-
mämme pyhän liiton. Se tarkoittaa, 
että olemme hyväksyneet Jeesuksen 
Kristuksen omaksi Vapahtajaksemme 
ja Lunastajaksemme. Se tarkoittaa, 
että me tunnustamme sen, mitä 
Alma opetti pojalleen Siblonille, ja 
uskomme siihen: ”[Ei] ole mitään 
muuta keinoa tai tapaa, jolla ihminen 
voi pelastua, kuin vain Kristuksessa ja 
Kristuksen kautta” (Alma 38:9). Tämän 
kutsun hyväksyminen tarkoittaa, että 
me sitoudumme seuraamaan Kristuk-
sen täydellistä esimerkkiä elämällä 
hyveellistä ja pyhitettyä elämää sekä 
rakastamalla ja palvelemalla muita.

Tämä kutsu ei ole ainutkertainen 
tapahtuma vaan se on prosessi. Meidät 
on kutsuttu kulkemaan polkua, joka 
johdattaa meidät temppeliin. Siellä 
me teemme lisää liittoja taivaallisen 
Isämme kanssa ja osallistumme toi-
mituksiin, jotka ovat välttämättömiä 
korotuksellemme. Tähän polkuun voi 

”Koska minulla on pappeus ja se on 
minun velvollisuuteni”, kuului vastaus.

Jose sanoi: ”Haluaisin tietää lisää 
pappeudesta.”

Michael kutsui Josen kirkon toimin-
toihin ja myöhemmin kirkon kokouk-
siin. Lopulta lähetyssaarnaajat opetti-
vat Josea ja hänen perhettään, ja hei-
dät kastettiin. Jose sanoi: ”Lähetystyö 
on kirkkomme perusta. Jos olemme 
oikeudenmukaisia ja vanhurskaita 
jokapäiväisissä toimissamme, niin lähi-
piirissämme olevat huomaavat sen ja 
kysyvät meiltä siitä, niin kuin minäkin 
tein. Michael on väline Jumalan suu-
ressa suunnitelmassa.”

Nuorten Naisten ylin johtokunta

kuulua lähetystyössä palveleminen. 
Siihen kuuluu temppeliavioliitto ja 
tuleminen vanhurskaiksi miehiksi 
ja naisiksi Jumalan valtakunnassa. 
Se tarkoittaa myös kestämistä lop-
puun asti. Kuten kutsussa sanotaan, 
kun tulemme Kristuksen luokse, me 
voimme tulla täydellisiksi Hänessä. 
Kristus tekee mahdolliseksi sen, että 
voimme pysyä tällä liiton polulla 
uskomalla Häneen ja tekemällä 
parannuksen. Tämä täydelliseksi 
tulemisen prosessi voi alkaa tänä 
päivänä. Kristuksen sovitus tekee 
sen mahdolliseksi.

Tässä kutsussa meitä pyydetään 
kieltäytymään kaikesta jumalatto-
muudesta – poikkeamaan siitä, mitä 
maailman muodit, mittapuut ja käy-
tännöt edustavat. Meitä on kehotettu 
panemaan pois se, mikä on tästä 
maailmasta, ja etsimään sitä, mikä 
on paremmasta (ks. OL 25:10). Me 
todistamme, että kutsu tulla Kristuk-
sen luokse ja tulla täydelliseksi johtaa 
onnellisuuteen tässä elämässä ja ian-
kaikkiseen elämään tulevassa maail-
massa. Sinua pyydetään vastaamaan 
kutsuun tänään! ◼

”Sanat ’tulkaa Kristuksen luokse’ on 
kutsu. Se on tärkein kutsu, minkä voit 
ikinä esittää toiselle ihmiselle. Se on 
tärkein kutsu, minkä kukaan voi ottaa 
vastaan.” 1

– Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neu-
vonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa

Kun lähestytte Herraa, saatte halun 
palvella muita aivan kuin Michael. Ja 
kun teette niin, huomaatte todeksi 
tämän lupauksen, jonka presidentti 
Henry B. Eyring, ensimmäinen neu-
vonantaja ensimmäisessä presidentti-
kunnassa, on antanut: ”Kun antaudutte 
koko sydämestänne kutsumaan ihmisiä 
tulemaan Kristuksen luokse, sydämenne 
muuttuu. Teette Hänen työtään Hänen 
vuokseen. Huomaatte, että Hän pitää 
lupauksensa olla yhtä kanssanne pal-
vellessanne. Opitte tuntemaan Hänet. Ja 
aikanaan teistä tulee Hänen kaltaisiaan 
ja te ’tulette täydellisiksi hänessä’.” 2

Se on tämän vuoden johtoaiheen 
ydin. ◼
VIITTEET
 1. ”Tulkaa Kristuksen luokse”, Liahona, 

maaliskuu 2008, s. 49.
 2. ”Tulkaa Kristuksen luokse”, s. 52.
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Tulkaa täydellisiksi 
Hänessä

”Meidän ei tarvitse 
olla kauhuissamme, 
vaikka meidän har-
taat pyrkimyksemme 

kohti täydellisyyttä näyttävätkin nyt 
uuvuttavilta ja loputtomilta. Täydelli-
syys on edessäpäin. Se voi tulla täy-
deksi vasta ylösnousemuksen jälkeen 
ja vain Herran kautta. Se odottaa kaik-
kia, jotka rakastavat Häntä ja pitävät 
Hänen käskynsä.”
Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista aposto-
lin koorumista, ”Kohti täydellisyyttä”, Valkeus, 
tammikuu 1996, s. 87.

Hänen armonsa 
riittää teille

”Eräät kristityt 
syyttävät myöhempien 
aikojen pyhiä – – 
siitä, että he kieltävät 

Jumalan armon väittämällä voivansa 
ansaita oman pelastuksensa. Vas-
taamme tähän syytökseen – – : ’Sillä 
me ponnistelemme uutterasti – – saa-
daksemme lapsemme – – uskomaan 
Kristukseen ja tekemään sovinnon 
Jumalan kanssa; sillä me tiedämme, 
että armosta me pelastumme kai-
ken sen jälkeen, mitä voimme tehdä’ 
(2. Nefi 25:23). Ja mitä sisältyy kaik-
keen, ’mitä voimme tehdä’? Ainakin 
parannus (ks. Alma 24:11) ja kaste, 
käskyjen pitäminen ja kestäminen 
loppuun asti.”
Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin 
koorumista, ks. ”Oletko pelastettu?”, Valkeus, 
heinäkuu 1998, s. 67.

Tulkaa Kristuksen luokse
Pyhät kirjoitukset sisältävät monia 

kutsuja tulla Kristuksen luokse. Etsi 
alla esitetyt esimerkit. Mitä nämä 
pyhien kirjoitusten kohdat opettavat 
sinulle siunauksista, jotka saa tule-
malla Vapahtajan luokse? Löydätkö 
lisää pyhien kirjoitusten kohtia, joissa 
on tämä kutsu?

•  Omni 26
•  Alma 5:34–35
•  3. Nefi 12:19–20
•  Matt. 11:28–30
•  Joh. 6:35

Armo
”Pyhissä kirjoituksissa sana armo 

tarkoittaa ensisijaisesti sitä jumalal-
lista apua ja voimaa, jota me saamme 
Herran Jeesuksen Kristuksen sovituk-
sen kautta.”
Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 
2005, s. 11.

Moroni 10:32
Tämän vuoden toimintailtojen johtoaihe on Moronin kutsu seurata Vapahtajaa.

Moroni 10:31–34 632

31 Ja aherää ja nouse tomus-
ta, oi Jerusalem; niin, ja pukeu-
du kauniisiin vaatteisiisi, oi
tytär bSiion; ja cvahvista dvaar-
nasi ja laajenna rajasi ikuisesti,
ettei sinua enää esekoitettaisi,
jotta iankaikkisen Isän liitot,
jotka hän on tehnyt sinun
kanssasi, oi Israelin huone,
toteutuisivat.

32 Niin, atulkaa Kristuksen
luokse ja tulkaa btäydellisiksi
hänessä ja kieltäkää itseltänne
kaikki jumalattomuus; ja jos te
kiellätte itseltänne kaiken juma-
lattomuuden ja crakastatte Ju-
malaa koko väkevyydestänne,
mielestänne ja voimastanne, sil-
loin hänen armonsa riittää teil-
le, niin että te hänen armostaan
voitte olla täydellisiä Kristuk-
sessa; ja jos te Jumalan darmosta
olette täydellisiä Kristuksessa, te

ette mitenkään voi kieltää Juma-
lan voimaa.

33 Ja vielä, jos te Jumalan ar-
mosta olette täydellisiä Kris-
tuksessa ettekä kiellä hänen
voimaansa, silloin te olette apy-
hitettyjä Kristuksessa Jumalan
armosta, Kristuksen bveren vuo-
dattamisen kautta, mikä kuuluu
Isän liittoon teidän syntienne
canteeksiantamiseksi, niin että
teistä tulee dpyhiä, tahrattomia.
34 Ja nyt minä jätän kaikille

jäähyväiset. Pian minä menen
alepoon Jumalan bparatiisiin,
kunnes minun chenkeni ja ruu-
miini dyhdistyvät jälleen ja
minut saatetaan voitokkaana
eilman halki kohtaamaan teidät
filoiten suuren gJehovan, sekä
elävien että kuolleiden iankaik-
kisen hTuomarin, tuomioistui-
men edessä. Aamen.

31a Jes. 52:1–2.
b pko Siion.
c Jes. 54:2.
d pko Vaarna.
e Et. 13:8.

32a Matt. 11:28;
2. Nefi 26:33;
MK Jaak. 1:7;
Omni 26.

b Matt. 5:48;

3. Nefi 12:48.
pko Täydellinen.

c OL 4:2; 59:5–6.
d 2. Nefi 25:23.

33a pko Pyhitys.
b pko Sovitus.
c pko Syntien anteeksi-

saaminen.
d pko Pyhyys.

34a pko Lepo.

b pko Paratiisi.
c pko Henki.
d pko Ylösnousemus.
e 1. Tess. 4:17.
f MK Jaak. 6:13.
g pko Jehova.
h pko Jeesus Kristus:

Tuomari.

LOPPU

Toimituksen huomautus: Tämän sivun tarkoituksena ei ole olla täydellinen selvi-
tys valitusta pyhien kirjoitusten kohdasta vaan lähtökohta omaan tutkimiseesi.

R I V I  R I V I N  P Ä Ä L L E

Rakastatte Jumalaa
Kuinka voit osoittaa taivaalliselle 

Isälle, että rakastat Häntä? Pohdi näitä 
ajatuksia ja keksi itse lisää ideoita. Kir-
joita päiväkirjaasi, mitä aiot tehdä.

•  Pidän käskyt.
•  Rakastan ja palvelen toisia.
•  Suoritan tehtäväni kirkossa.
•  Rukoilen vilpittömästi.

Täydellisiä Kristuksessa
Täydellinen siinä merkityksessä, 

kuin sanaa käytetään pyhissä kirjoi-
tuksissa, tarkoittaa ”kokonainen, ehyt 
ja täysin kehittynyt; täysin vanhurs-
kas. Täydellinen voi tarkoittaa myös 
synnitöntä, viatonta ja nuhteetonta. 
Vain Kristus oli täysin täydellinen. 
Kristuksen todellisista seuraajista 
voi tulla täydellisiä hänen armonsa 
ja sovituksensa kautta.” (Pyhien 
kirjoitusten opas, ”Täydellinen”, 
scriptures.lds.org/fi.)
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Mitenkään
Mitenkään – ei millään tavalla tai ei 

lainkaan.

Moroni 10:31–34 632
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sessa; ja jos te Jumalan darmosta
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ette mitenkään voi kieltää Juma-
lan voimaa.
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mosta olette täydellisiä Kris-
tuksessa ettekä kiellä hänen
voimaansa, silloin te olette apy-
hitettyjä Kristuksessa Jumalan
armosta, Kristuksen bveren vuo-
dattamisen kautta, mikä kuuluu
Isän liittoon teidän syntienne
canteeksiantamiseksi, niin että
teistä tulee dpyhiä, tahrattomia.
34 Ja nyt minä jätän kaikille

jäähyväiset. Pian minä menen
alepoon Jumalan bparatiisiin,
kunnes minun chenkeni ja ruu-
miini dyhdistyvät jälleen ja
minut saatetaan voitokkaana
eilman halki kohtaamaan teidät
filoiten suuren gJehovan, sekä
elävien että kuolleiden iankaik-
kisen hTuomarin, tuomioistui-
men edessä. Aamen.
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TULKAA  
KRISTUKSEN  

LUOKSE

”Tulkaa Kristuksen luokse ja  
tulkaa täydellisiksi hänessä ja kieltäkää  

itseltänne kaikki jumalattomuus”
(Moroni 10:32).



Lori Fuller
kirkon lehdet

Viisi periaatetta jumaluudesta voi  
vaikuttaa tapaasi elää.

Joseph Smith on sanonut: ”Evankeliumin ensimmäisenä 
periaatteena on tuntea varmasti Jumalan luonne.” 1 Se, 
mitä me tiedämme jumaluudesta, voi muuttaa tapamme 

elää. Se ei koske pelkästään suuria asioita vaan myös pieniä 
arkipäiväisiä asioita. Lukiessasi nämä viisi periaatetta mieti, 
kuinka tietosi jumaluudesta vaikuttaa elämääsi.

Jumaluuden jäsenet rakastavat meitä  
ja haluavat meidän parastamme.

Jumaluuden jäsenet ovat iankaikkisia ja kaikkivaltiaita, 
mutta silti He välittävät siitä, että me olemme onnellisia ja että 
me voimme hyvin. Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–
2008) on todistanut: ”He ovat kiinnostuneita meistä ja – – me 
olemme Heidän suuren huolenpitonsa kohde. He ovat meidän 
jokaisen ulottuvilla. Me lähestymme Isää Pojan kautta. Hän on 
meidän puolestapuhujamme Jumalan valtaistuimen edessä. 
Kuinka ihmeellistä onkaan, että me saamme näin puhua Isälle 
Pojan nimessä.” 2

Koska jumaluuden jäsenet rakastavat meitä ja haluavat 
meidän parastamme, meidän valinnoillamme on merkitystä. 
Se pätee etenkin niihin pieniin asioihin, joita teemme päivittäin 
ja jotka tuovat meidät lähemmäksi Heitä. Meillä on rajattomat 
mahdollisuudet, ja Jumala välittää menestyksestämme, pienis-
säkin asioissa.

Taivaallinen Isä antoi meille kaiken.
Me tiedämme, että taivaallinen Isä on antanut meille kai-

ken, joten meidän tulisi yrittää tunnustaa Hänen kättensä työ 
ja olla kiitollisia. Kun olemme kiitollisia, toimimme eri tavalla. 
Presidentti Thomas S. Monson on luvannut, että ”me voimme 

KUINKA TIETO 
JUMALUUDESTA 

VOI MUUTTAA  
MINUA?
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kohottaa itseämme ja myös muita 
samalla kun kieltäydymme jäämästä 
kielteisten ajatusten valtaan ja vaa-
limme sydämessämme kiitollisuuden 
asennetta” 3.

Koska kaikki, mitä meillä on, tulee 
Jumalalta (ks. Moosia 2:20–21; OL 
59:21), kiitollisuutemme voi tehdä 
meistä auliimpia jakamaan omas-
tamme toisille. Tähän kuuluu oma 
aikamme ja omat kykymme samoin 
kuin saamamme aineelliset siunaukset.

Taivaallinen Isä on armollinen.
Jumalan työ ja kirkkaus on ”ihmi-

sen kuolemattomuuden ja iankaik-
kisen elämän toteuttaminen” (Moos. 
1:39). Hän haluaa meidän menesty-
vän, joten Hän tarjoaa meille anteeksi-
annon tekemistämme virheistä. Hänen 
armonsa tarjoaa anteeksiannon sil-
loinkin kun teemme samoja virheitä 
uudestaan. Taivaallinen Isä, Jeesus 
Kristus ja Pyhä Henki auttavat meitä 
muuttumaan.

Jumalan armo opettaa meitä ole-
maan anteeksiantavia. Presidentti 
Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonan-
taja ensimmäisessä presidenttikun-
nassa, on sanonut: ”Koska Jumala 
rakastaa meitä niin paljon, meidänkin 
täytyy rakastaa toisiamme ja antaa 
toisillemme anteeksi.” 4 Siihen kuuluu 
anteeksiantaminen itsellemme.

Jeesus Kristus kärsi meidän 
puolestamme.

Sovitustyössään Vapahtaja koki 
kaikki meidän tuskamme ja mur-
heemme (ks. Alma 7:11–13). Jos 
meillä on joskus vaikea päivä ja 
meistä tuntuu, ettei kukaan ymmärrä, 
voimme tietää, että Vapahtaja 

SUNNUNTAIN OPPIAIHEETTämän kuukauden aihe: Jumaluus
varmasti ymmärtää. Ja kun meillä 
on ihana päivä ja haluamme kertoa 
siitä jollekulle, Vapahtaja on paikalla 
meitä varten. Hän haluaa jakaa ilon-
aiheemme aivan kuten Hän jakaa 
murheemmekin.

Pyhä Henki opastaa meitä.
Jeesus Kristus lupasi apostoleilleen, 

että Puolustaja eli Pyhä Henki voisi 
olla aina heidän kanssaan opettaen 
ja lohduttaen heitä (ks. Joh. 14:16–17, 
26–27). Meilläkin voi olla Pyhän Hen-
gen lahja oppaanamme. Ja voimme 
luottaa siihen, että Pyhän Hengen anta-
mat vastaukset auttavat meitä. Hänen 
ohjauksessaan voimme olla jatkuvassa 
yhteydessä jumaluuteen. Ja kun nouda-
tamme saamaamme innoitusta, alamme 
tuntea Heidät entistä paremmin. ◼
VIITTEET
 1. Julkaisussa History of the Church, osa 6, s. 305.
 2. ”Näihin kolmeen uskon”, Liahona, heinäkuu 

2006, s. 8.
 3. ”Kiitollisuuden jumalallinen lahja”, Liahona, 

marraskuu 2010, s. 88.
 4. ”Armeliaat saavat armon”, Liahona, touko-

kuu 2012, s. 76.

OSALLISTU 
KESKUSTELUUN

Pohdittavia asioita 
sunnuntaita varten

•  Milloin taivaallinen Isä,  
Jeesus Kristus tai Pyhä Henki  
on siunannut sinua?

•  Milloin olet tuntenut olevasi 
lähimpänä Heitä?

•  Mitä voit oppia itsestäsi 
oppimalla lisää Heistä?

Asioita, joita voit tehdä
•  Kirjoita päiväkirjaasi, kuinka 

tieto jumaluudesta on muutta-
nut sinua.

•  Kerro tunteistasi kirkossa tai 
sosiaalisessa mediassa.
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Muistan sen, kun olin 
11-vuotias ja piispa saattoi 
minut kunnioittavasti uuden 

seurakuntakeskuksemme kappeliin. 
Hän istui kanssani sakramenttipöy-
dän ääreen. Hän sanoi: ”Kuule, Larry, 
sinut asetetaan pian diakonin virkaan 
Aaronin pappeudessa. Ymmärrätkö 
sinä, mikä erityinen siunaus ja vel-
vollisuus se on?” Hän sanoi minulle, 
että minulla olisi pyhä tehtävä toimia 
samalla tavalla kuin Vapahtaja ja 
tarjota sakramentin pyhät vertauskuvat 
seurakunnassamme oleville. Tulevan 
pappeustehtäväni suuruus tuntui 
valtavalta.

Piispani pyysi minua opettelemaan 
ulkoa kaksi sakramenttirukousta ja 
pohtimaan, kuinka ne sopivat omaan 
elämääni. Hän sanoi, että minun 
tulee pyrkiä tekemään ne asiat, jotka 
sakramenttirukouksissa pyydetään 
meitä jokaista tekemään, jotta voisin 
toimia Vapahtajan puolesta jakaes-
sani sakramentin muille. Kun palasin 
kotiin, isäni auttoi minua etsimään 
sakramenttirukoukset sekä Opista 

Minä  
MUISTAN HÄNET  

aina

ja liitoista (20:76–79) että Mormonin 
kirjasta (Moroni 4; 5). Luin ne huo-
lella ensimmäistä kertaa elämässäni. 
Kuuntelin tarkkaavaisena, kun ne lau-
suttiin kirkossa. Pohdin niitä sanoja, 
kun leipää jaettiin, mutta sakramentin 
liiton täysi vaikutus tuli selväksi, kun 
kuulin veden siunaamisen yhteydessä 
seuraavat sanat: ”Että he muistavat 
hänet aina.” Kysyin itseltäni: ”Muis-
tanko minä Hänet aina? Mitä aina 
tarkoittaa? Kuinka voin muistaa Hänet 
aina?” Noiden pyhien sakramenttiru-
kousten kuuleminen saa minut joka 
kerta pohdiskelemaan näitä samoja 
kysymyksiä.

Tapa, jolla pyhitämme lepopäivän, 
on ulkoinen osoitus taivaallisen Isän 
kanssa tekemästämme liitosta muis-
taa aina Jeesus Kristus. Lepopäivästä 
pitäisi tulla perusta sille, että muis-
tamme Hänet viikon kuutena muuna 
päivänä.

Sunnuntai on päivä hiljentymistä, 
pysähtymistä ja muistamista varten. 
Me käymme kirkon kokouksissa, 
pohdiskelemme omia siunauksiamme, 

vahvuuksiamme ja vajavuuksiamme, 
etsimme anteeksiantoa, nautimme 
sakramentin ja pohdimme Vapahtajan 
kärsimystä meidän puolestamme. Me 
yritämme välttää kaikkea häiriötä, joka 
estäisi meitä palvelemasta Häntä, sillä 
Herra on sanonut: ”Äläkä tee tänä 
päivänä muuta” (OL 59:13). Kaiken 
toiminnan, johon osallistumme lepo-
päivänä, tulisi tapahtua Kristuksen 
muistamisen hengessä. Jos jokin, mitä 
teemme lepopäivän aikana, estää 
meitä muistamasta Vapahtajaa ja pal-
velemasta lepopäivänä niin kuin Hän 
palvelisi, meidän kannattaisi miettiä 
uudelleen, mitä olemme tekemässä. 
Muista, ettei lepopäivää ole määrätty 
sinulle pelkästään ”levätäksesi töistäsi” 
vaan myös ”omistaaksesi hartautesi 
Korkeimmalle” (OL 59:10).

Meidän täytyy suunnitella elämämme 
niin, ettemme mistään syystä vähennä 
miltään osin Herran päivän pyhyyttä. Se 
on päivä, jolloin teemme Hänen työ-
tään – päivä, jolloin koko elämämme 
voi saada siunauksia ja uudistua yksi-
löinä ja perheenä saamiemme pyhien 

N U O R T E N  V O I M A K S I

Larry M. Gibson
ensimmäinen neu-
vonantaja Nuorten 
Miesten ylimmässä 
johtokunnassa

Tapa, jolla pyhitämme lepopäivän, on ulkoinen osoitus tekemästämme  
liitosta muistaa aina Jeesus Kristus.
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kokemusten avulla. Se on päivä, jolloin 
ravitsemme henkeämme.

Varaa tänään aikaa siihen, että 
teet tarkoin ajatellun suunnitelman 
asioista, joita aiot tehdä, jotta lepopäi-
västä tulisi todella pyhä ja pyhitetty 
päivä elämässäsi. Toimi sitten suunni-
telmasi mukaan.

Muista Herran ihmeellinen lupaus 
niille, jotka pyhittävät lepopäivän 
asianmukaisesti: ”Ja sikäli kuin te 
teette tämän kiittäen, iloisin sydä-
min ja kasvoin, – – maan täyteys on 
teidän” (OL 59:15–16). Onko meillä 
varaa luopua näistä siunauksista 
omassa elämässämme ja perheenjä-
sentemme elämässä?

Minä uskon lepopäivän pyhittämi-
seen. Todistan rohkeasti mutta nöyrästi, 
että lepopäivän pyhittäminen on Juma-
lamme antama käsky. Hän elää ja rakas-
taa meitä jokaista. Todistan, että jos me 
noudatamme jumalallista käskyä pyhit-
tää lepopäivä ja elämme sen mukaan, 
Herra vuorostaan siunaa meitä, ohjaa 
meitä ja innoittaa meitä ratkaisemaan 
kohtaamamme ongelmat. ◼KU
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Daniel Kawai

Kun olin 14-vuotias, fysiikanopet-
tajani pani merkille matemaat-
tiset kykyni ja ilmoitti minut 

Brasilian matematiikkaolympialai-
siin. Siihen kuului kolme vaihetta. 
Ensimmäinen ja toinen vaihe pidet-
tiin lauantaina. Minä pääsin mukaan 
kolmanteen vaiheeseen ja huomasin, 
että se pidettäisiin kahtena päivänä, 
lauantaina ja sunnuntaina.

Kerroin sitten opettajalleni ja olym-
pialaisten johtajalle, etten voisi osallis-
tua kokeeseen sunnuntaina, koska se 
on Herran päivä. Johtaja pyysi minua 
puhumaan kirkkoni johtohenkilöiden 
kanssa, jotta saisin vapaata voidakseni 
osallistua kokeeseen sunnuntaina. 
Jos en tekisi sitä, minut hylättäisiin. 
Sanoin, että voisin luopua kaikesta 
muusta paitsi Jumalasta.

En ollut surullinen, koska minulla 
oli toivo siitä, että Jumala kunnioittaa 
niitä, jotka kunnioittavat Häntä. Muis-
tin kohdan Matt. 6:33: ”Etsikää ennen 
kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen 

Lopputuloksena 

vanhurskasta tahtoaan, niin teille 
annetaan kaikki tämäkin.”

Joitakin viikkoja myöhemmin 
otimme yhteyttä olympialaisten sih-
teeriin, joka sanoi, etten saisi osallistua 
kokeeseen minään toisena päivänä 
ja että minut hylättäisiin. Pitkän kes-
kustelun jälkeen mies ehdotti, että 
lähettäisin hänelle sähköpostiviestin, 
jossa selittäisin tilanteeni. Lähetettyäni 
sähköpostiviestin rukoilin taivaallista 
Isää ja sanoin, että tekisin Hänen 
tahtonsa.

Seuraavana iltana sain koordinaat-
torilta sähköpostiviestin, jossa sanot-
tiin, että voisin osallistua sunnuntain 
kokeeseen maanantaina, minulle 
parhaiten sopivaan aikaan. Hän jopa 
tarjoutui pitämään kokeen kotikau-
pungissani, ettei minun tarvitsisi jäädä 
pois aamun oppitunneilta.

Saatuani nämä hyvät uutiset rukoilin 
ja kiitin Herraa, koska Hän oli auttanut 
minua. Vanhempani menivät temppe-
liin osoittaakseen kiitollisuutensa. KU
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AVAINASIOITA LEPOPÄIVÄN 
PYHITTÄMISESTÄ
”Herra on antanut lepopäivän sinun 
hyväksesi, ja Hän on käskenyt sinua 
pyhittämään sen.

Lepopäivän pyhittämiseen kuuluu se, 
että osallistut kaikkiin sinulle kuuluviin 
kirkon kokouksiin. – –

Valmistaudu viikolla niin että voit varata 
sunnuntain niihin moniin kohottaviin 
toimintoihin, jotka sopivat lepopäivälle. – –

Pyhittämällä lepopäivän pääset lähem-
mäksi Herraa ja perhettäsi. Se antaa sinulle 
iankaikkisuuden näkökulman ja hengellistä 
voimaa.”
Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s. 30–31.

MENESTYMINEN

Kun koetulokset oli 
laskettu, sain kultamitalin. 
Herra kunnioittaa niitä, 
jotka kunnioittavat  
Häntä. ◼

Kirjoittaja asuu São Paulossa 
Brasiliassa.
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Puolusta rohkeasti kirkon taso-
vaatimuksia, vaikka kokisitkin 

painostusta noiden toisten myöhem-
pien aikojen pyhien nuorten taholta, 
jotka tietävät tasovaatimukset ja 
jotka ehkä pitävät sinun toimintaasi 
omahyväisenä. Kumpi sisältää suu-
remman riskin: se, ettet noudattaisi 
Herran käskyjä, vai se, että vaikuttaisit 

ASIAN YTIMEEN

Kun presidentti Thomas S. Monson 
ilmoitti lähetystyöhön lähtevien 

ikärajan muutoksesta, hän sanoi: 
”En esitä, että kaikki nuoret miehet 
palvelevat – tai että heidän pitäisi 
palvella – tässä varhaisemmassa iässä. 
Pikemminkin tämä mahdollisuus on 
nyt käytettävissä perustuen yksilölli-
siin olosuhteisiin sekä pappeusjoh-
tajien päätöksiin.” 1 Ota huomioon 
fyysinen ja emotionaalinen terveytesi, 
taloudellinen valmistautumisesi ja 
hengellinen valmistautumisesi. Voit 
neuvotella näistä asioista vanhempiesi 
ja pappeusjohtajiesi kanssa, kun teet 
päätöstä siitä, mikä on oikea ajan-
kohta palvella.

Nuorista naisista presidentti 
Monson sanoi: ”Heillä ei ole samaa 
velvollisuutta palvella kuin nuorilla 
miehillä. Vakuutamme kuitenkin kir-
kon nuorille sisarille, että he tekevät 
arvokkaan osansa lähetyssaarnaajina, 
ja otamme kiitollisina vastaan  
heidän palvelutyönsä.” 2 ◼
VIITTEET
 1. ”Tervetuloa konferenssiin”, Liahona, 

marraskuu 2012, s. 4–5.
 2. ”Tervetuloa konferenssiin”, s. 5.

hurskastelevalta joidenkin ikätove-
reidesi silmissä? ( Jos he painostavat 
sinua tekemään jotakin, mikä saa sinut 
tuntemaan oman olosi epämuka-
vaksi tai joka on vastoin perheesi eikä 
kirkon asettamia tasovaatimuksia, voit 
silti puolustaa itseäsi sanomalla, ettet 
haluaisi tehdä niin, ja pyytämällä heitä 
kunnioittamaan tunteitasi.)

Sinun täytyy tietysti yrittää rat-
kaista tilanne hienotunteisesti. Kuten 
profeetta Alma sanoi lähetyssaarnaa-
japojalleen Siblonille: ”Ole rohkea 
mutta älä määräile” (Alma 38:12). Ei 
ole mitään tarvetta jyrkälle tuomitse-
miselle tai alentavalle asenteelle. Voit 
vain asiallisesti kertoa ihmisille, mil-
laisten tasovaatimusten mukaan olet 
päättänyt elää. Jos aktiiviset kirkon 
jäsenet pyytävät sinua rikkomaan sel-
keitä kirkon tasovaatimuksia, muista, 
mitä presidentti Dieter F. Uchtdorf, toi-
nen neuvonantaja ensimmäisessä pre-
sidenttikunnassa, on sanonut: ”Olkaa 
ystäviä kaikille, mutta älkää koskaan 
tinkikö tasovaatimuksistanne.” 1 ◼
VIITE
 1. ”Teidän ihmeellinen matkanne kotiin”, 

Liahona, toukokuu 2013, s. 128.

Mitä voin tehdä, jos toiset nuoret,  
jotka myös ovat aktiivisia kirkon jäseniä, 

painostavat minua rikkomaan  
kirkon tasovaatimuksia?  

En halua vaikuttaa omahyväiseltä  
enkä tuomitsevalta.

Täytyykö nuorten miesten  
palvella  

lähetystyössä  
heti täytettyään 18 vuotta?  

Ja kannustetaanko nuoria 
naisia voimakkaammin 

palvelemaan 
lähetystyössä nyt kun he 

voivat lähteä 19-vuotiaina?
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Temppelissä käyminen ja 
sukututkimus ovat kumpikin 
tärkeitä. Toisiinsa yhdis-
tettyinä ne tuovat lisää 
siunauksia.

Brittany Beattie
kirkon lehdet

Kun selailet Liahonan sivuja 
tämän kuun aikana, tarkas-
tele eri väriyhdistelmien laajaa 

kirjoa. Ne tuovat kuhunkin kuvaan, 
maalaukseen tai kuvitukseen energiaa 
ja eloisuutta. Monet näistä väreistä 
on tehty niin, että kaksi pääväriä 
– punainen, keltainen tai sininen 
– on yhdistetty uuden värin aikaan-
saamiseksi. Sitä ei olisi olemassa, 
jos nuo päävärit olisi pidetty  
erillään.

Sukututkimuksessa ja temppeli-
työssä on jotakin yhteistä värien 
kanssa: voit saada enemmän siu-
nauksia yhdistämällä nuo kaksi tär-
keää työtä. Se johtuu siitä, että suku-
tutkimus- ja temppelityö ovat oikeas-
taan yhden työn – pelastuksen työn 
– kaksi eri osaa. Tietenkin saat silti 
suuria siunauksia auttamalla muita 
heidän sukututkimuksensa kanssa 
ja käymällä temppelissä tekemässä 
työtä niiden ihmisten puolesta, 

SIUNAUKSEN 
KUMPIKIN OSA
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joiden nimiä siellä on tarjolla. Mutta 
saat vielä suurempia siunauksia – 
nautit täydestä värien kirjosta – kun 
yhdistät nuo kaksi osaa ja etsit omien 
sukulaistesi nimiä ja suoritat temp-
pelissä työn omien esivanhempiesi 
puolesta.

Vanhin Richard G. Scott kah-
dentoista apostolin koorumista 
on opettanut:

”Temppeli- ja sukututkimustyö 
on yhtä ja samaa työtä, joka jakautuu 
kahteen osaan. – –

Taivaan Isä haluaa meistä jokaisen 
saavan tämän tärkeän sijaistyön siu-
nauksen kummankin osan. Hän on 
ohjannut muita näyttämään meille, 
kuinka voimme olla kelvollisia siihen. 
Teidän ja minun tehtävänämme on 
saada itsellemme nuo siunaukset.

Kaikki työ, jota teette temppelissä, 
on hyvin käytettyä aikaa, mutta toimi-
tusten saaminen toimiessanne sijai-
sena jonkun oman esivanhempanne 
puolesta tekee temppelissä vietetystä 
ajasta pyhemmän, ja saatte vieläkin 
suurempia siunauksia.” 1

Mitä siis ovat ne ”suuremmat siu-
naukset”, joita tulee, kun saamme ”siu-
nauksen kummankin osan”? Oikealla 
on joitakin nykyajan apostoleiden 
lupauksia.

VIITTEET
 1. ”Kuolleiden lunastamisen aikaansaama ilo”, 

Liahona, marraskuu 2012, s. 93–94.
 2. Boyd K. Packer, ”Sinun sukututkimuksesi: 

Kuinka päästä alkuun”, Liahona, elokuu 
2003, s. 17.

 3. Russell M. Nelson, ”Rakkauden yhdistämät 
sukupolvet”, Liahona, toukokuu 2010, s. 92.

 4. Ks. David A. Bednar, ”Nyt on aika”, lds.org/
youth/family-history/leaders.

 5. John A. Widtsoe, julkaisussa Conference 
Report, huhtikuu 1943, s. 39.

Suoja kiusausta vastaan

”Meille jokaiselle on hyötyä esivanhem-
piemme kertomuksista. Ne auttavat meitä 
ymmärtämään, keitä me olemme. – – Tutkitko 
omaa sukuasi ja autatko muita ihmisiä heidän 

sukututkimustyössään? Pahassa maailmassa, jossa elämme, 
se on yksi suurimmista suojista nuorille vastustajan kiusauksia 
vastaan.” 4

Apua näkymättömästä maailmasta

”Jos vain tekisimme työn niiden näkymät-
tömässä maailmassa olevien puolesta, jotka 
kaipaavat ja rukoilevat sitä työtä, jonka me 
voimme tehdä heidän puolestaan, näkymätön 

maailma voisi puolestaan auttaa meitä tämän päivän kiireelli-
sessä tarpeessamme. Siinä toisessa maailmassa on enemmän 
ihmisiä kuin tässä. Siellä on enemmän voimaa ja väkevyyttä 
kuin meillä on täällä tämän maan päällä.” 5

Osa suurem-
paa työtä

”Hengel-
lisiä yhteyk-
siä [syntyy]. 

– – Kun meidän sydämemme 
kääntyy esivanhempiemme 
puoleen, jokin sisällämme 
muuttuu. Me tunnemme ole-
vamme osa jotakin itseämme 
suurempaa.” 3

Jalostava, 
hengellinen 
vaikutus

”Kirkon jäsenten 
tekemällä suku-
tutkimustyöllä on 

jalostava, hengellistävä ja vahvistava 
vaikutus niihin, jotka sitä tekevät. He 
ymmärtävät, että he sitovat sukuaan 
yhteen – –. Kun tutkimme omia 
sukuhaarojamme, kiinnostumme 
muustakin kuin vain nimistä – –.  
Mielenkiintomme kääntää sydä-
memme isiemme puoleen – me 
pyrimme löytämään heidät ja tunte-
maan heidät ja palvelemaan heitä.” 2
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Mitä jos minulla ei ole mahdollisuutta 
käyttää internetiä?

Vaikka löytämiesi sukulaistesi nimet täytyy lähettää 
internetin kautta, jotta voisit tehdä temppelityötä heidän 
puolestaan, niin kotonasi ei tarvitse olla internetyhteyttä. 
Kerää eläviltä sukulaisiltasi nimiä, tietoja ja kertomuksia 
sukulaisistasi. Ota sitten selville, onko paikkakunnallasi 

sukututkimuskeskusta, josta voit lähettää nimet osoitteeseen familysearch.org. 
Alueilla, joilla on rajalliset internetyhteydet, puhu seurakunnan tai vaarnan suku-
tutkimusneuvojien kanssa heidän mahdollisuuksistaan saada tiedot syötetyksi 
sähköisesti sinun puolestasi.

ENSIMMÄISEN PRESIDENTTI-
KUNNAN KUTSU

”Kun kirkon jäsenet löytävät esivan-
hempiensa nimiä ja vievät nuo nimet 
temppeliin toimitustyötä varten, temppeli-
kokemus voi olla hyvin antoisa. – – Nuoria 
– – kannustetaan erityisesti käyttämään 
temppelityössä oman sukunsa nimiä tai 
seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten 
esivanhempien nimiä.”
Ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 
8. lokakuuta 2012.

LÖYSIN NIMEN

”Valmistautuessamme nuorten temp-
pelimatkaa varten seurakuntamme 

järjesti toimintaillan, jossa etsittiin sukulais-
ten nimiä, joita voisimme viedä mukanamme. 
Istuin ystävieni vieressä vähän valittaen, 
etten löytänyt yhtään sellaista nimeä, jonka 
puolesta täytyisi tehdä toimitukset. Etsittyäni 
kauan osoitteessa familysearch.org löysin 
yhden nimen. Olin hyvin innoissani!

Juoksin nopeasti sukututkimusneuvo-
jamme luo ja kysyin häneltä, mikä seuraava 
askel olisi. Hän näytti minulle, kuinka tallen-
taisin nimen ja tulostaisin sen, jotta voisin 
tehdä temppelityön. Hän sanoi myös, että 
tämä nainen oli todellinen henkilö eikä vain 
ruudulla näkyvä nimi. Tunsin Hengen ja tiesin, 
että tuo henkilö oli odottanut, että hänen 
työnsä tehtäisiin ja että minä löytäisin hänet. 
Minä sain viedä hänen nimensä temppeliin. 
Olen hyvin kiitollinen tilaisuudesta palvella 
esivanhempiani ja olla avuksi evankeliumin 
ilon tuomisessa heille.”
Leah G., New York, USA

Jos minulla ei ole mukanani sukulaisten 
nimiä, niin tarkoittaako se, ettei minun 
pitäisi mennä temppeliin?

Ei lainkaan! Temppelissä käyminen tuo runsaita 
siunauksia sekä sinulle että niille, joiden puolesta sinut 
kastetaan tai konfirmoidaan, olivatpa he esivanhempiasi 
tai eivät. Sinun tulisi silti käydä temppelissä, vaikka sinulla 

ei olisikaan mukanasi jonkun sukulaisen nimeä. Ensimmäinen presidenttikunta on 
opettanut: ”Jäseniä, joilla on rajallinen mahdollisuus tutkia omaa sukuaan, kannus-
tetaan suorittamaan toimituksia sijaistyönä käyttäen nimiä, joita muut jäsenet tai 
temppeli tarjoavat” (ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 8. lokakuuta 2012).
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New Yorkin osavaltiossa Yhdysval-
loissa erään vaarnan johtokunta 

kehotti äskettäin vaarnansa nuoria 
etsimään jonkun sukulaisensa nimen 
ja viemään sen temppeliin erityisen 
nuorisokonferenssin yhteydessä.  
Nuoret huomasivat saavansa suuren-
moisia siunauksia, kun he tunsivat 
sydämensä kääntyvän isiensä puoleen 
(ks. Mal. 3:23–24).

Veimme sukulaisten 
nimiä temppeliin

•  ”Ajattelin ennen, että sukututkimus oli yksi 
asia lisää, joka piti kuitata tehdyksi. Nykyään 
ymmärrän, että kyseessä ovat todelliset 
ihmiset, jotka ovat odottaneet vuosia. 
Temppelikokemukseni on erilainen, kun 
vien sukulaisteni nimiä. Luulen sen johtuvan 
kaikesta siitä ahkerasta työstä, ajasta ja 
rukouksista, joita yhden nimen löytäminen 
vaatii. Mutta yksikin nimi on sen arvoinen, 
koska kyseessä on yksi ihminen, jonka täytyy 
päästä taivaan Isän luokse.” – Hannah A., 13

•  ”Kun löytää jonkun ihmisen nimen, alkaa 
tuntea yhteyttä tuohon henkimaailmassa 
olevaan ihmiseen. Omien nimien vieminen 
on tapa vahvistaa tuota sidettä. Se auttaa 
ymmärtämään omaa iankaikkista per-
hettä.” – Spencer S., 15

Mitä sinä aiot tehdä?
Mitä sinä aiot tehdä saadaksesi itsellesi nuo siunaukset, jotka saat etsimällä 

sukulaistesi nimiä ja viemällä ne sitten temppeliin? Tee tänään suunnitelma 
saada elämääsi siunauksen kummankin osan lupaukset.

•  ”Sukulaisten nimien vieminen temppeliin 
auttaa minua tajuamaan, että ne ihmiset 
ovat todellisia. He eivät ole vain nimiä 
paperilla; he ovat todellisia veljiä ja sisaria, 
joilla on yhteinen historia kanssani – he 
ovat osa sitä.” – Lilli N., 16

Saimme siunauksia
•  ”Olen huomannut eron elämässäni. Se on 

lämmin ja suojeleva tunne.” – Noah R., 13
•  ”Voin tuntea sydämessäni, että olen osa 

suurempaa työtä. Se, että annan sukulaisil-
leni tilaisuuden saada temppelisiunaukset, 
on ainutlaatuinen tunne.” – Corinne C., 17

•  ”Oloni on tuntunut mukavammalta ja 
rauhallisemmalta sen jälkeen kun olen 
alkanut tehdä sukututkimusta. Kun vien 
sukulaisten nimiä temppeliin, koen valta-
vaa iloa.” – Tyler M., 16

•  ”Se on lisännyt rakkauttani Vapahta-
jaa, taivaallista Isää ja esivanhempiani 

kohtaan. Se on auttanut minua tulemaan 
lähemmäksi omaa perhettäni ja kasvatta-
nut todistustani evankeliumista.”  
– Alexandra H., 14

•  ”Olen ollut paljon onnellisempi.” – Ross S., 12
•  ”Jokaisen nimen myötä tunnen valtavaa 

rauhaa ja intoa, ikään kuin se henkilö olisi 
odottanut juuri minua.” – Rhiannon B., 15

•  ”Tiedän, mistä olen tullut, ja itsetuntoni 
kasvaa.” – Eliza L., 13

•  ”En ole enää niin riidanhaluinen kotona.”  
– Gehrig L., 12

•  ”Minä ymmärrän yhä paremmin perheen 
merkityksen. Haluan olla läheisempi maan-
päällisen perheeni kanssa.” – Emma L., 15

•  ”Se on auttanut minua ymmärtämään 
paremmin Jumalan suunnitelmaa meitä 
varten. Tunnen olevani lähempänä taivaal-
lista Isää ja evankeliumia, koska ymmärrän 
paremmin siihen kuuluvia liittoja.  
– Noah C., 14 ◼

NUORTEN ÄÄNIÄ:  
SUKUTUTKIMUKSESTA KOITUVAT SIUNAUKSET
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INNOITTAVA 
PYHIEN 
KIRJOITUSTEN 
KOHTA

”[Jeesus Kristus] puhuu kaikkien 
ihmislasten puolesta; ja ne, jotka uskovat 
häneen, pelastuvat” (2. Nefi 2:9).

Tässä pyhien kirjoitusten kohdassa 
puolesta puhumisella on suurenmoinen 
merkitys. Se tarkoittaa sitä, että joku ”toi-
mii välittäjänä auttaen kahta osapuolta 
ratkaisemaan ongelman”. Tässä tapauk-
sessa Vapahtaja on välimies, joka auttaa 
kaikkia ihmisiä, jotka ovat joutuneet 
eroon taivaallisesta Isästä synnin vuoksi.

Tämä pyhien kirjoitusten kohta 
on auttanut minua tietämään, kuinka 
tärkeä Vapahtajamme Jeesus Kristus on. 
Olen kiitollinen Hänen sovituksestaan. 
Ainoastaan Hänen avullaan voimme 
jälleen elää yhdessä taivaallisen Isämme 
kanssa.
Hanisha A., Intia

MEIDÄN PALSTAMME

KUKA HALUAA RUKOILLA?

Ollessani lähetystyössä toverini ja minä opetimme erästä monilapsista per-
hettä. Kerran suunnittelutuokiomme aikana rukoilimme ja keskustelimme 

siitä, minkä oppiaiheen opettaisimme lapsille seuraavaksi. Sovimme yhdessä, 
että aiheenamme olisi rukous.

Kun menimme perheen kotiin, isoäiti ja lapset olivat todella innoissaan. 
Aloitimme oppiaiheen rukouksella. Lapset olivat hiljaa ja valmiina kuuntele-
maan. Me selitimme heille, millä tavoin ja miksi rukoillaan. Oppiaiheemme 
päätyttyä kysyimme heiltä: ”Kuka haluaa pitää loppurukouksen?” He kaikki 
halusivat rukoilla! Niinpä teimme heille aikataulun siitä, kuka pitäisi rukouk-
sen kullakin kerralla, kun tulisimme esittämään oppiaiheen. Kehotimme heitä 
rukoilemaan silloinkin kun emme olisi paikalla.

Mietin tuon oppiaiheen jälkeen: ”Miksi pienten lasten on niin helppo 
rukoilla, vaikka se on niin vaikeaa vanhemmille tutkijoillemme?” Löysin vas-
tauksen [englanninkielisen] Raamatun sanastosta: ”Heti kun me saamme tietää, 
mikä on todellinen suhteemme Jumalaan (nimittäin sen, että Jumala on mei-
dän Isämme ja että me olemme Hänen lapsiaan), rukoilemisesta tulee meille 
oitis luonnollista ja vaistonvaraista (Matt. 7:7–11). Monet rukoukseen liittyvät 
niin kutsutut vaikeudet aiheutuvat tämän suhteen unohtamisesta.” (Ks. myös 
Pyhien kirjoitusten opas, ”Rukous”, scriptures.lds.org/fi.)

Siitä lähtien yritin auttaa ihmisiä ymmärtämään heidän todellisen suhteensa 
taivaalliseen Isäämme. Meidän Isämme taivaassa haluaa puhua lastensa kanssa 
aivan kuin maanpäälliset vanhempamme haluavat puhua meidän kanssamme. 
Hän rakastaa meitä, Hän haluaa puhua kanssamme ja Hän haluaa meidän 
puhuvan itselleen.
Jarrel M., Filippiinit
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Kohdalleni osui Edistyminen-ohjelman tavoite, joka  
kannusti minua aloittamaan oman sukupuuni tekemisen.  

Aina kun menin isovanhempieni luokse lounaalle, he kertoivat minulle  
omasta elämästään ja muiden sukulaisteni elämästä. Aloin käydä  

sukututkimuskeskuksessa ja kerätä tietoja suvustani.
Muistan sen, kun löysin tietoja isoäitini isoäidistä. Kun hän tuli  

Argentiinaan laivalla, hän oli raskaana. Matkan aikana hän hautasi poikansa 
mereen. Hän oli vain kertomus, kunnes löysin hänen nimensä eräästä asiakir-
jasta. Minusta ja isovanhemmistani tuli entistä läheisempiä, ja opin tuntemaan 

esivanhempiani ikään kuin olisin elänyt heidän kanssaan. Löysin tietoja  
esivanhemmistani, jaoin heidän kanssaan ilosanoman iankaikkisesta  

sinetöimisestä ja autoin monien sukupolvien siunaamisessa.
Löydän edelleen kätkettyjä aarteita FamilySearch-ohjelman ansiosta. 

Rakastan sitä, mitä presidentti Thomas S. Monson on sanonut: ”Todistan, 
että kun me teemme kaiken voitavamme suorittaaksemme edessämme 

olevan työn, Herra antaa käyttöömme sen pyhän avaimen,  
jolla saa auki aarteen, jota niin hartaasti etsimme.” 1  
Voimme ponnistelujemme avulla löytää iankaikkisen  

aarteemme avaimet. Ja jonakin päivänä voimme  
tavata esivanhempamme henkilökohtaisesti.

Yael B., Argentiina

SAIN TODISTUKSEN PYHÄSTÄ HENGESTÄ
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Kun liityin kirkkoon yhdeksän-
vuotiaana, uskoin jo kirkon 

olevan totta. Siksi ajattelin, ettei 
ollut tarpeen kysyä Jumalalta, onko 
se totta. Oltuani jäsen muutaman 
vuoden ajan aloin epäillä. Kun 
sitten eräässä sakramenttikokouk-
sessa kuuntelin laulua ”Joseph 
Smithin ensimmäinen rukous” 

(MAP-lauluja, 14), rukoilin ja kysyin 
taivaalliselta Isältä, onko kirkko totta 
ja oliko Joseph Smith todella nähnyt 
Hänet ja Jeesuksen Kristuksen. Mieleeni 
tuli ajatus, että kyllä, Jeesuksen Kristuk-
sen kirkko on totta, ja kyllä, Joseph näki 
Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. 
Silmäni täyttyivät kyynelistä ja tunsin 
Pyhän Hengen palavan sydämessäni.

Tänä päivänä voin vahvistaa, 
että Pyhä Henki todisti minulle 
tämän kirkon totuudesta. Tiedän, 
että Joseph Smith näki taivaallisen 
Isän ja Jeesuksen Kristuksen, enkä 
voi kieltää sitä. Tämä todistus on 
antanut minulle rohkeutta kertoa 
todistuksestani muille.
Tamara O., Brasilia

VIITE
1. ”Uskon avain”, Valkeus,  

toukokuu 1994, s. 5.



66 L i a h o n a

Y S T Ä V I Ä  Y M P Ä R I  M A A I L M A A

Haastattelijana Amie Jane Leavitt

¡Hola, amigos!* Pakkaa laukkusi! 
Tule tapaamaan 
ystäviä ympäri 
maailmaa!
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Me olemme Mahonri  

ja Helaman  

Nämä veljekset toivovat elävänsä vanhem-
piensa antamien nimien veroisina. He haluavat 
olla samanlaisia kuin Mormonin kirjan Mahonri 
ja Helaman.

Mahonri

Helaman

Mahonri ja Helaman ovat veljekset, 
jotka asuvat Meksikon rannikolla. 

Poikien vanhemmat nimesivät heidät kah-
den suurenmoisen Mormonin kirjan miehen 
mukaan. Mahonri Moriankumer oli Jeredin 
veli. Hän näki Herran sormen. Sotapäällikkö 
Helaman oli vanhurskas johtaja. Hän johti 
kahtatuhatta nuorta soturia. ◼

Meksikosta

* ”Hei, ystävät!” espanjan kielellä.
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Meidän vanhempamme sinetöitiin Guadalaja-
ran temppelissä Meksikossa vuonna 2003. Se on 
kotiamme lähinnä oleva temppeli. Sinne on noin kuu-
den tunnin ajomatka. Meistä on kivaa käydä temppe-
lillä. Me tiedämme, että jonakin päivänä pääsemme 
sinne sisälle aivan kuten meidän vanhempamme 
pääsevät nyt.

Meistä on mukavaa olla 
yhdessä perheenä. Joka 
lauantai menemme kodin 
lähellä sijaitsevalle rannalle. 
Me syömme katkarapuja – 
lempiruokaamme – sekä tacoja 
ja täytettyjä torta-leipiä. Me 
kävelemme Malecónia eli 
rantatietä pitkin. Me teemme 
hiekkalinnoja ja leikimme 
meressä.

ON IHANAA NÄHDÄ TEMPPELI

VALMIINA MATKAAN!
Mahonrin ja Helamanin laukkuihin on 
pakattu joitakin heidän lempitavaroi-
taan. Mitä näistä sinä haluaisit pakata 
omaan laukkuusi?

Meksikossa on 13 temppeliä. Guadalaja-
ran temppeli on niistä yhdestoista.
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Kristitty uskoo Herraan 
Jeesukseen Kristukseen.

Mitä tarkoittaa olla 
KRISTITTY?
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Vanhin  
Robert D. Hales
kahdentoista  
apostolin koorumista
Kahdentoista apostolin 
koorumin jäsenet ovat 
Jeesuksen Kristuksen 
erityisiä todistajia.

Kristitty uskoo, että Isän 
Jumalan ja Hänen Poikansa 

Jeesuksen Kristuksen armosta 
me voimme tehdä  

parannuksen.

 
Sana kristitty tarkoittaa 

sitä, että me otamme Kristuksen 
nimen päällemme. Me teemme sen 
menemällä kasteelle ja ottamalla 

vastaan Pyhän Hengen.

 
Kun me seuraamme 

Jeesusta Kristusta, meistä tulee 
sellaisia kuin taivaallinen Isä 

haluaa meidän olevan.

Artikkelista ”Olkaamme kristil-
lisempiä kristittyjä”, Liahona, 
marraskuu 2012, s. 90–92.
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Tulevista Liahonan numeroista voit löytää 
passiisi uusia leimoja eri maista.

Passi
YSTÄVIÄ YMPÄRI 
MAAILMAA
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YSTÄVIÄ YMPÄRI MAAILMAA

MeksikoVenäjä

ZimbabweFilippiinit

Uusi-SeelantiItalia

Brasilia Tonga

Etelä-Korea Chile

Englanti Ruotsi

Passport
Passeport
Pasaporte

VALOKUVA

Passin numero

Nimi

Kansallisuus

Syntymäaika

Päivämäärä tänään:



YSTÄVIÄ YMPÄRI MAAILMAA
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MEIDÄN SIVUMME

Minulle on opetettu evankeliumia ihan pienestä pitäen. Kun olin kah-
deksanvuotias, tein päätöksen mennä kasteelle. Opettelin ulkoa kaikki 
13 uskonkappaletta sitä erityistä päivää varten. Kun nousin ylös vedestä, 
koin hyvin voimakkaan tunteen. Äiti kertoi minulle, että tuo tunne tuli 
Pyhältä Hengeltä. Minä tiedän, että Joseph Smith palautti Jeesuksen 
Kristuksen kirkon, että Mormonin kirja on totta ja että Thomas S. Monson 
on elävä profeetta.
Abigail A., 8, Espanja

Đ. Văn Hiêp, 11, Kambodža

Autan mielelläni äitiä perheillan 
valmisteluissa. Meidän perheemme 
haluaa mennä temppeliin, jotta 
voimme olla yhdessä ikuisesti. Kun 
vartun vanhemmaksi, haluan palvella 
lähetystyössä, niin kuin serkkuni ovat 
tehneet. Rakastan taivaallista Isää 
ja profeettaa, presidentti Thomas S. 
Monsonia. Pidän Alkeisyhdistyksen 
laulusta ”Jeesuksen Kristuksen 
kirkko”.
Keydi P., 12, Honduras

Laulan tosi mielelläni kirkon lauluja 
ja osallistun perheiltoihin perheeni 
kanssa. Minulla on kaksi nuorempaa 
sisarusta. Heidän nimensä ovat Jared 
ja Sarai, ja rakastan heitä paljon. Autan 
äitiä mielelläni, kun hän laittaa ruokaa, 
koska haluan isona laittaa yhtä hyvää 
ruokaa kuin äiti.
Ambar A., 9, Ecuador

Tris M., 8, Brasilia

Minä tiedän, että Jeesus 
Kristus elää ja että Hän välit-
tää meistä kaikista, ja tiedän, 

että tämä kirkko on tosi.
Osiris M., 6, Brasilia

Siitä lähtien kun 
olin pieni, äiti ja 
isä ovat opet-
taneet minulle 
asioita temppe-
listä. Temppeli on 
kaukana, mutta 
menen sinne 

mielelläni perheeni kanssa. Kun minut 
sinetöitiin vanhempiini, pääsin vihdoin 
sinne sisälle. Siellä on hyvin kaunista. 
Nykyään kun menemme sinne, jään ulko-
puolelle odottamaan. Kun olen vanhempi, 
aion tehdä omat liittoni temppelissä.
David V., 6, Nicaragua
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Renae Weight Mackley
Perustuu tositapahtumaan

”Minä myös kevennän ne kuormat, 
jotka on pantu teidän harteillenne” 
(Moosia 24:14).

Kymmenvuotiaat ovat aika 
eteviä. Me selvitämme asioita 
mielellämme ihan itse.

Isä käskee minua aina sovelta-
maan pyhien kirjoitusten kohtia 
itseeni. Soveltaminen tarkoittaa sitä, 
että yrittää käyttää pyhistä kirjoi-
tuksista oppimaansa asiaa omassa 
elämässään. Niinpä kun luemme 

yhdessä perheenä, 
tokaisen joskus jotakin ennen 
kuin isä ehtii selittää asian meille. 
Esimerkiksi ”Tiedän, isä, meidän 
pitää paastota ja rukoilla niin kuin 
pyhissä kirjoituksissa sanotaan”.

Hän hymyilee, koska ymmärrän 
aina sanoman oikein.

Aivan kuin pyhissä kirjoituksissa!
Meidän mielestämme vaellus sujui oikein hienosti, 
kunnes näimme polkumerkin.
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Mutta kerran huomasin, että 
pyhät kirjoitukset voivat tosiaan 

kertoa omasta elämästäni! Se 
tapahtui, kun menimme sukutapaa-
misen yhteydessä patikkaretkelle.

Kannoin omaa rinkkaani ja 
makuupussiani, enkä valittanut. Jär-
vellehän piti olla vain 6,5 kilometrin 
matka. Pystyisin siihen ilman muuta.

Patikoiminen ei ollut kovin 
rankkaa, mutta olin iloinen, 

kun kolmen kilometrin päästä 
pysähdyimme lepäämään. 
Sitten näimme ensimmäisen 
polkumerkin. Siinä sanottiin, 
että järvelle oli vielä melkein 

kymmenen kilometriä matkaa. 
Isän ei tarvinnut kertoa minulle, 
että reitti oli itse asiassa kaksi 
kertaa niin pitkä kuin aluksi 
luulimme. Olin jo ymmär-
tänyt sen. Hänen täytyi 
kyllä muistuttaa meitä siitä, 

että meidän piti saada 
juomavesi riittämään 

pidemmäksi ajaksi.
Isän neuvo oli 
tärkeä, mutta 
sitä oli vaikea 

noudattaa. Ilta-
päivän aurinko 

tuntui kuumalta, eikä 
reitillä ollut juurikaan 

varjoisaa kohtaa. Tuntui 

siltä, ettemme koskaan pääsisi 
järvelle asti.

Aikuiset pysyttelivät taaempana 
pienempien lasten kanssa ja van-
hemmat serkut menivät edellä. 
Pysyttelin kolmen ikäiseni serkun 
kanssa jossakin keskivaiheilla.

Kun emme enää nähneet ketään 
edellämme tai takanamme, aloimme 
hermostua. Rinkkamme tuntuivat 
painavilta ja vesipullomme olivat 
tyhjiä. Kuinka paljon kauemmaksi 
meidän pitäisi kulkea?

Lopulta huolestuimme ja 
väsyimme niin, että päätimme 
pysähtyä rukoilemaan.

Rukouksen jälkeen nostimme 
rinkat selkään ja aloimme tarpoa 
eteenpäin.

Vähän myöhemmin kuulimme 
polulta kavioiden kapsetta. Jäimme 
odottamaan ja näimme miehen, 
joka ratsasti meitä kohti.

Hän pysähtyi antamaan meille 
vettä. Hän selitti, että vanhemmat 
serkkumme olivat kiirehtineet jär-
velle vedensuodattimen kanssa ja 
alkaneet pumpata vettä tuodakseen 
sitä meille. Mies oli kuullut, että 
tarvitsemme vettä, ja oli tarjoutunut 
auttamaan. ”Tarvitseeko joku teistä 
apua rinkkansa kantamisessa?” 
hän kysyi.

Katsahdin serkkuihini, ja he 

”Sitoutukaamme lukemaan pyhiä kirjoituksia 
– – määrätietoisemmin ja keskittyneemmin.”
Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvon-
antaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, 
”Mahdollisuutenne, etuoikeutenne”, Liahona, 
toukokuu 2011, s. 59.

hymyilivät minulle takaisin. Itse 
asiassa meistä tuntui oikein hyvältä!

”Mene vain auttamaan toisia”, me 
sanoimme miehelle. ”Me olemme 
kunnossa.”

Ja se oli totta! Loppumatkalla 
järvelle tuntui ikään kuin enkelit 
olisivat kohottaneet rinkkojamme 
ja työntäneet meitä eteenpäin. Kun 
kerroin siitä myöhemmin vanhem-
milleni, isä hymyili ja äidin silmät 
kyyneltyivät.

Viikkoa myöhemmin meidän 
perhe luki kohdan Moosia 24. Kuun-
telin silmät suurina, kun luimme seu-
raavat sanat: ”Minä myös kevennän 
ne kuormat, jotka on pantu teidän 
harteillenne, niin että te ette voi edes 
tuntea niitä selässänne” (jae 14).

”Juuri niin polulla tapahtui”, 
tokaisin. Minun ei tarvinnut miettiä, 
kuinka käyttäisin tätä pyhien kirjoi-
tusten kohtaa omassa elämässäni 
– tämä pyhien kirjoitusten kohta 
kuvasi jo omaa elämääni! Se oli 
ihmeellistä! Saatoin tuskin odottaa 
löytääkseni muita pyhien kirjoitusten 
kohtia, jotka muistuttaisivat omaa 
elämääni.

Sillä tavoin opin, että voin sovel-
taa pyhien kirjoitusten kohtia itseeni, 
ja voin myös löytää itseni pyhien 
kirjoitusten kohdista! ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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NOOA 
oli Vanhan testamentin pro-
feetta. Hän piti käskyt ja auttoi 
perhettään pysymään turvassa 
vedenpaisumukselta kuuntele-
malla Jumalan sanaa. Sinäkin 
voit pitää käskyt ja auttaa omaa 
perhettäsi lukemalla Vanhaa 
testamenttia joka viikko tänä 
vuonna.

Pyydä aikuisen apua, kun 
leikkaat tämän värityssivun tai 
tulostat sen osoitteesta liahona.
lds.org . Joka viikko voit luet-. Joka viikko voit luet-
tuasi värittää haluamallasi värillä 
kaikki ne kohdat, joissa on sen 
viikon numero. Sivulla 76 on vii-
koittaiset lukualueet. Voit lukea 
kohdat itseksesi tai perheesi 
kanssa. Kun olet suorittanut teh-
tävän, olet lukenut osan Vanhan 
testamentin tärkeimmistä kerto-
muksista! ◼
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Viikoittaiset lukualueet pyhien kirjoitusten Vanhan testamentin lukuhaasteeseen (ks. sivut 74–75).

VIIKKO LUKUALUE

1 Pelastussuunnitelma:  
Moos. 1:39; Abr. 3:12, 22–28; 4:1

2 Luominen: 1. Moos. 1; 2:1–3

3 Aadam ja Eeva:  
1. Moos. 2:7–9, 15–25

4 Lankeemus: 1. Moos. 3
5 Kain ja Abel: 1. Moos. 4:1–16

6 Henokin kaupunki:  
Moos. 6:21, 26–28; 7:13–21

7 Nooan arkki:  
1. Moos. 6:5, 7–9, 13–22; 7:1–19, 23–24

8 Nooan perhe pelastuu:  
1. Moos. 8:6–13, 15–17

9 Babylonin torni:  
1. Moos. 11:1–9; Eter 1:1–3, 33–43

10 Abrahamin liitto:  
Abr. 1:1–4; 2:6–13; 1. Moos. 17:1–7

11 Abraham ja Loot:  
1. Moos. 13:1–13; 19:1, 15–17, 24–29

12 Abraham ja Iisak:  
1. Moos. 22:1–18

13 Iisak ja Rebekka:  
1. Moos. 24:1–4, 7–20, 61–67

14 Jaakob ja Esau:  
1. Moos. 25:21–34; 27:1–23

15 Jaakob ja Raakel:  
1. Moos. 29:1–2, 10–30

16 Jaakobista tulee Israel; Joseph myydään Egyptiin:  
1. Moos. 35:9–12; 37:3–14, 18–34

17
Joosef Egyptissä:  

1. Moos. 39:1–4, 7–20; 40:1–3, 5–8; 
41:1, 8–12, 14, 29–36, 39–40

18 Joosef antaa anteeksi:  
1. Moos. 42:3–16; 43:15; 44:1–12, 18, 33–34; 45:3–8

19
Mooseksen syntymä ja kutsuminen:  

2. Moos. 1:8–14, 22; 2:1–6, 10–21; 
3:1–14, 19–20; 4:10–12

20
Vitsaukset:  

2. Moos. 7:10–14, 20–21; 8:2, 13, 20; 9:6, 10, 
23; 10:14–15, 22; 11:5; 12:30–32, 41–42

21 Erämaavaellus: 2. Moos. 14:5–16, 19–31

22 Israelilaiset saavat mannaa taivaasta:  
2. Moos. 16:1–8, 21–31, 35

23 Kymmenen käskyä; pronssikäärme:  
2. Moos. 19:1–5, 20; 20:1–17; 31:18; 4. Moos. 21: 4–9

24 Selofhadin tyttäret: 4. Moos. 27:1–7

25
Joosua ja Jerikon taistelu:  

Joos. 1:1–11, 16–17; 2:1–6, 14; 3:5–9, 
13–17; 6:1–5, 13–16, 20, 23; 24:14–18

VIIKKO LUKUALUE

26 Gideon:  
Tuom. 6:6–16; 7:1–7, 16–22; 8: 22–23

27 Simson ja Delila:  
Tuom. 13:1–5, 24; 16:2–23, 28–30

28
Ruut ja Noomi:  

Ruut 1:1–9, 14–16; 2:1–8, 15–18; 
3:1, 3–11; 4:13, 17; Joh. 7:42

29 Samuel, poikaprofeetta:  
1. Sam. 1:9–11, 17–20, 24–28; 2:26; 3:1–11, 16–20

30 Daavid ja Goljat:  
1. Sam. 16:7; 17:1, 4–24, 32–33, 37–51

31
Daavid ja Jonatan:  

1. Sam. 18:1–9; 19:1–10; 23:14–18; 
24:9–11, 17–20; 2. Sam. 1:4, 11–12

32 Daavid ja Batseba:  
2. Sam. 11:1–4, 14–17, 26–27; 12:1–7, 9, 13

33 Kuningas Salomo:  
1. Kun. 2:1–4, 12; 3:3–28; 6:1

34 Rehabeam:  
1. Kun. 11:43; 12:1–21

35 Profeetta Elia:  
1. Kun. 17; 19:11–12

36 Elia ja Baalin väärät profeetat:  
1. Kun. 18:16–18, 21–39

37 Naaman parannetaan: 2. Kun. 5
38 Elisa ja leski: 2. Kun. 4:1–6

39 Jesaja ja Hiskia: 2. Kun. 18:1–7; Jes. 36:1–2, 
4, 13–15; 37:1–7, 15–21, 33–38; 38:1–7

40 Jesajan profetiat:  
Jes. 1:17–19; 2:2–4; 11:6–10; 53:3–5; 55:8–9; 58:6–14

41 Josia ja Esra lukevat pyhiä kirjoituksia:  
2. Kun. 22:1–4, 8–13; 23:1–4, 24–25; Neh. 8:1–8

42 Psalmit ja sananlaskut: Ps. 1:1–3; 
19:2–4; 24:1–4; Sananl. 3:5–6

43 Ester:  
Est. 2:5–9, 17; 3:2–13; 4; 5:1–8; 7; 8:3–11, 17

44 Job: Job 1; 19:13–26; 27:2–6; 42:10
45 Jeremia: Jer. 1:1, 4–9; 18:1–6; Jes. 64:7

46 Salomon temppeli:  
1. Aik. 28:20; 29:6–9; 2. Aik. 5:1; 6:1–3

47 Daniel ja kuninkaan ruoka:  
Dan. 1:1, 3–20

48 Sadrak, Mesak ja Abed-Nego:  
Dan. 3:1, 4–30

49 Daniel ja leijonat: Dan. 6
50 Joona ja suuri kala: Joona 1; 2; 3:1–5

51 Muita pyhien kirjoitusten kohtia:  
Aam. 3:7; Nah. 1:7; Hab. 3:19; Sef. 3:16–20

52 Malakia: Mal. 3:8–12, 23–24
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Keväällä aviomieheni ja minä 
kävimme katsomassa neli-
vuotiaan lapsenlapsemme 

jalkapallopeliä. Ilmassa oli jännitystä, 
kun lapset juoksivat sinne tänne 
pallon perässä. Kun loppuvihellys 
kuului, pelaajat eivät tienneet, kuka 
voitti ja kuka hävisi. He olivat vain 
pelanneet.

Valmentajat ohjasivat 
pelaajat kättelemään toi-
sen joukkueen jäseniä. 
Sitten näimme jotakin 
aika merkittävää. Hei-
dän valmentajansa 
pyysi muodostamaan 
voittotunnelin.

Vanhemmat, iso-
vanhemmat ja kaikki, 
jotka olivat tulleet 

katsomaan peliä, nousivat seisomaan 
ja muodostivat kaksi vastakkaista 
riviä. Sitten he nostivat kätensä ylös 
muodostaen holvikaaren. Lapset 
kiljuivat juostessaan kannustushuu-
toja esittävien aikuisten käsien alle 
muodostuneen polun läpi.

Pian toisenkin joukkueen lapset 
päättivät osallistua hauskanpitoon. 

Aikuiset kannustivat kaikkia pelaa-
jia näiden juostessa voittotunne-
lin läpi.

Näin mielessäni toisen kuvan. 
Minulla oli tunne, että katselin lap-
sia, jotka elivät sitä suunnitelmaa, 
jonka taivaallinen Isä loi jokaista 
lasta varten. He kulkivat kaidalla 
ja kapealla polulla heitä rakastavien 
ihmisten käsivarsien suojassa. Jokai-

nen lapsi tunsi iloa ollessaan 
tuolla polulla.

Jeesus Kristus on viitoittanut 
polun meille jokaiselle.1 

Kun me kuljemme 
Hänen johdollaan, me 
kaikki palaamme tai-
vaalliseen kotiimme 
ja turvaan taivaallisen 
Isämme syliin. ◼
VIITE
 1.  Ks. ”On suuri rakkaus Juma-

lan”, MAP-lauluja, 119.
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Rosemary M. Wixom
Alkeisyhdistyksen ylijohtaja

”Oi kuinka suuri on Jumalamme 
suunnitelma” (2. Nefi 9:13).

Voittotunneli
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Taivaallinen Isä valmisti minulle 
tien takaisin Hänen luokseen
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Opi lisää tämän kuukauden Alkeisyhdistyksen johtoaiheesta!

Taivaallinen Isä esitti meitä varten 
laatimansa suunnitelman. Me 

päätimme noudattaa taivaallisen Isän 
suunnitelmaa ja tulla maan päälle.

Ennen kuin tulimme maan päälle, 
asuimme kaikki taivaassa yhdessä 

taivaallisen Isämme ja Hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Taivaallinen Isä rakastaa 
meitä ja haluaa meidän 

palaavan luokseen. 
Hän lähetti Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen 

osoittamaan meille tien 
ja auttamaan meitä 
pääsemään takaisin 

Hänen luokseen.

Me seuraamme polkua 
takaisin taivaallisen Isän 

luokse, kun

meidät 
kastetaan ja 

konfirmoidaan,

me nautimme 
sakramentin,

ja elämme 
uskoen.

me teemme 
temppeliliittoja

Kun palaamme takaisin taivaallisen 
Isän luokse, Hän ottaa meidät 
avosylin vastaan!
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OMA POLKUNI
Tee juliste, joka kuvaa omaa polkuasi 
takaisin taivaallisen Isän luokse. 
Piirrä paperiarkille tai kartonkipoh-
jalle polku. Pyydä aikuisen apua, 
kun leikkaat pienet kuvat ja liimaat 
tai teippaat ne polun varrelle. Lisää 
valokuvasi tai piirrä kuvia itsestäsi 
tärkeiden aikojen kuten kastepäivän 
kohdalle.

TARVIKKEET:
Paperiarkki tai kartonki
Sakset
Liimaa tai teippiä
Väriliituja, tusseja tai värikyniä

IDEOITA PERHEEN 
JUTTELUUN
Tässä sanomassa selitetään taivaalli-
sen Isän suunnitelma hyvin yksinker-
taisella tavalla. Perheenjäsenet voivat 
vuorollaan käyttää havaintovälineitä 
selittäessään suunnitelman eri osia. 
Sitten voitte yhdessä keskustella siitä, 
kuinka te voitte auttaa toisianne 
pysymään polulla, joka johtaa takaisin 
taivaallisen Isän luokse.

LAULU JA PYHIEN 
KIRJOITUSTEN 
KOHTA

•  ”Hän antoi Poikansa” (Lasten 
laulukirja, s. 20–21)

•  Joh. 3:16

Ylösnousemus

Puolustan totuutta

Jonakin päivänä 
astun sisään

Puen ylleni Jumalan  
koko taisteluvarustuksen

Pidän käskyt

Palaan takaisin 
taivaallisen Isäni luokse!

Tuleva perheeniMormonin kirja

Otan vastaan Pyhän 
Hengen lahjan

Kastepäiväni

Kuolevaisuutta  
edeltävä elämä

Tässä minä olen!

Seuraan Jeesusta 
Kristusta
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Se tapahtui Danielin ensimmäistä leikkikou-
lupäivää edeltävänä aamuna. Hän oli vähän 

huolissaan leikkikouluun menosta. Halusin 
varmistaa, että hän tunsi olevansa valmis koh-
taamaan ”todellisen maailman” haasteet. Ker-
roin Danielille, että ikävöisin häntä kovasti, kun 
hän olisi poissa. Vakuutin hänelle, että vaikka 
en voinutkaan olla hänen kanssaan leikkikou-
lussa, hänen ei koskaan tarvitsisi tuntea pelkoa 
tai yksinäisyyttä, sillä hänen taivaallinen Isänsä 
huolehtisi hänestä. Muistutin häntä, että hän 
voi rukoilla milloin vain, missä vain, ja että 
Jumala kuulisi häntä aina.

Hädin tuskin viisivuotias Daniel kuunteli 
hyvin tarkkaavaisena, kun puhuin. Hetken 
pohtimisen jälkeen hän kysyi: ”Näkeekö Hän 
minut, kun olen kotona?”

”Kyllä”, vakuutin hänelle.
”Näkeekö Hän minut, kun olen ulkona?” 

hän kysyi.
”Kyllä, Hän näkee sinut aina”, vastasin.
Daniel juoksi innoissaan saman tien taka-

pihalle. Seurasin hänen kannoillaan. Daniel 
katsoi ylös pilvettömälle siniselle taivaalle ja 
kysyi: ”Jos katson ylös taivaaseen ja hymyi-
len, näkeekö Hän minut ja hymyileekö Hän 
minulle takaisin?”

Olin aivan sanaton, koska tunsin palan nou-
sevan kurkkuuni ja sydäntäni riipaisi. Nyökkä-
sin: ”Kyllä!”

Daniel tutkaili edelleen taivasta, tällä kertaa 
silmiään siristäen. Täydellisellä lapsenuskollaan 
hän kysyi mietteliäänä: ”Voinko minä nähdä 
Hänet?”

”Et ehkä näe Häntä”, vastasin, ”mutta tiedät 
Hänen olevan siellä, koska voit tuntea Hänen 
hymynsä sydämessäsi.”

Daniel katseli taivasta hymyillen. Hänen 
enkelimäiset kasvonsa näyttivät rauhallisilta, 
joten tiesin, että hän tunsi sen jumalallisen 
hymyn syvällä sielussaan.

Lasten suusta saamme kuulla paljon puh-
taasta uskosta – siitä uskosta, josta toivomme 
heidän pitävän kiinni ikuisesti. He huomaavat 
väistämättä, että vaikka elämä on hyvää, se on 
joskus rankkaa. Me rukoilemme, että heidän 
uskonsa tukisi heitä.

Kun minulla on vaikeata omassa elämässäni, 
muistan Danielin esimerkin. Kaikella sillä lap-
senuskolla, jonka aikuinen pystyy haalimaan 
kokoon, minäkin katson tutkaillen taivasta ja 
kysyn: ”Näkeekö Hän minut?” Sitten pohdin 
hiljaa Danielin tavoin: ”Voinko minä nähdä 
Hänet?” Kun ajattelen Hänen lempeiden armo-
tekojensa runsautta omassa elämässäni, Pyhä 
Henki vahvistaa, että olen todella tuntenut tai-
vaallisen Isän rakkauden. Uskoni uudistamana 
ja toivon innoittamana tunnen Hengen vahvis-
tavan minulle, että voin aina tuntea sen. ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

NÄKEEKÖ HÄN 
MINUT?
Teresa Starr

Daniel juoksi 
pihalle ja kysyi 
minulta: ”Jos 
katson ylös 
taivaaseen 
ja hymyilen, 
hymyileekö 
Jumala minulle 
takaisin?”
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HAROLD B. LEE Harold B. Lee oppi tuntemaan Hengen jo pienenä. Eräänä päivänä hän oli 
menossa eräitä ränsistyneitä vajoja kohti, mutta ääni kutsui häntä nimeltä ja 
kielsi häntä menemästä sinne. Harold totteli. Hän noudatti Hengen johdatusta 
edelleen koko elämänsä ajan, esimerkiksi silloin kun hän johti kirkon huolto-
työohjelmaa. Hän johti myös kirkon osastoa, jossa kehitettiin oppiaineistoa, 
joka auttaisi jäseniä tuntemaan Hengen omassa elämässään.
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Kestämme  
koettelemukset hyvin
Meidän ei pidä odottaa, että vältymme koettelemuksilta 
lupaamalla Herralle, että olemme aina uskollisia. Meidän 
pitäisi sen sijaan suunnitella kestävämme koettelemukset 
hyvin. Sitten meitä siunataan.

Mitä siunauksia saadaan sukututki-
muksen tekemisestä ja esivanhem-
pien nimien viemisestä temppeliin? 
Nämä nuoret New Yorkin osaval-
tiosta Yhdysvalloista kertovat omista 
kokemuksistaan.

SIUNAUKSEN  
KUMPIKIN OSA

Passi Tänä vuonna voit 
etsiä Liahonasta 
passiisi leimoja 
eri maista!
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