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Herran ansiosta leikkaus onnis
tui. Kun presidentti Kimballin sydän 
alkoi taas sykkiä, se teki sen suurella 
voimalla! Sillä samaisella hetkellä minä 
sain Hengen selkeän todistuksen, että 
tästä miehestä tulisi jonakin päivänä 
kirkon presidentti! 3

Te tiedätte, mitä tapahtui. Vain vuosi 
ja kahdeksan kuukautta myöhemmin 
presidentti Kimballista tuli kirkon pre
sidentti. Ja hän toimi voimakkaana ja 
rohkeana johtajana monia vuosia.

Sen jälkeen olemme hyväksy
neet presidentit Ezra Taft Bensonin, 
Howard W. Hunterin, Gordon B. 
Hinckleyn ja nyt Thomas S. Monsonin 
kirkon presidenteiksi – profeetoiksi 
sanan jokaisessa merkityksessä!

Rakkaat veljeni ja sisareni, palautus 
sai ennen kaikkea aikaan sen, että se 
rikkoi ikivanhan myytin, että Jumala 
oli lakannut puhumasta lapsilleen. 
Mikään ei voisi olla kauempana 
totuudesta. Jokaisella taloudenhoito
kaudella, Aadamin ajoista nykypäi
vään, Jumalan kirkkoa on johtanut 
profeetta.4 Profeetat todistavat Jeesuk
sesta Kristuksesta – Hänen jumalalli
suudestaan sekä Hänen maanpäälli
sestä tehtävästään ja palvelutyöstään.5 
Me kunnioitamme profeetta Joseph 
Smithiä tämän viimeisen taloudenhoi
tokauden profeettana. Ja me kunnioi
tamme jokaista miestä, joka on hänen 
jälkeensä ollut kirkon presidenttinä.

Kun me hyväksymme profeettoja 
ja muita johtajia ja osoitamme heille 
tukemme 6, me käytämme yhteisen 
suostumuksen lakia, sillä Herra on 
sanonut: ”Kenenkään tehtäväksi [ei] 
anneta lähteä maailmaan saarnaamaan 
minun evankeliumiani eikä vahvista
maan minun kirkkoani, ellei hän ole 
jonkun sellaisen asettama, jolla on val
tuus, ja ellei kirkko tiedä, että hänellä 
on valtuus ja että kirkon johtajat ovat 
asettaneet hänet asianmukaisella 
tavalla.” 7

kohottamalla kätensä, mikä on  
pelkkä muodollisuus, vaan teoissa  
ja totuudessa.” 2

Kuinka hyvin muistankaan ainut
laatuisimman ”tekoni” profeetan 
tukemiseksi. Koska olen lääketieteen 
tohtori ja sydänkirurgi, vastuullani oli 
tehdä avosydänleikkaus presidentti 
Spencer W. Kimballille vuonna 1972, 
jolloin hän oli kahdentoista apostolin 
koorumin virkaa toimittava presidentti. 
Hän tarvitsi tuota hyvin monimutkaista 
leikkausta. Minulla ei kuitenkaan ollut 
mitään kokemusta sellaisen toimen
piteen suorittamisesta 77 vuotiaalle 
potilaalle, jonka sydän oli pettämässä. 
En suositellut leikkausta, ja kerroin sen 
presidentti Kimballille ja ensimmäi
selle presidenttikunnalle. Mutta uskoa 
osoittaen presidentti Kimball päätti, 
että hänet leikataan, ja vain siksi, 
että ensimmäinen presidenttikunta 
oli häntä niin neuvonut. Se osoittaa, 
kuinka hän tuki johtajiaan! Ja hänen 
päätöksensä sai minut vapisemaan!

Vanhin Russell M. Nelson
kahdentoista apostolin koorumista

Presidentti Eyring, me kiitämme 
sinua opettavaisesta ja innoit
tavasta sanomastasi. Rakkaat 

veljeni ja sisareni, me kiitämme teitä 
uskostanne ja omistautumisestanne. 
Eilen meitä kaikkia kehotettiin osoit
tamaan hyväksyntämme ja tukemme 
Thomas S. Monsonille Herran pro
feettana ja Herran kirkon president
tinä. Ja me laulamme usein: ”Kiitos, 
Luojamme, profeetasta.” 1 Ymmärrät
tekö te ja ymmärränkö minä todella, 
mitä se merkitsee? Kuvitelkaa sitä 
etuoikeutta, jonka Herra on antanut 
meille, että saamme tukea Hänen 
profeettaansa, jonka neuvoja mikään 
henkilökohtainen pyrkimys ei ole 
tahrannut, kaunistellut tai motivoinut 
ja jotka neuvot ovat täysin totta!

Kuinka me todella tuemme pro
feettaa? Kauan ennen kuin presidentti 
Joseph F. Smithistä tuli profeetta, hän 
selitti: ”Pyhillä, jotka – – ilmaisevat 
tukevansa kirkon johtajia, on tärkeä 
velvollisuus tehdä niin, ei ainoastaan 

Profeettojen 
hyväksyminen  
ja tukeminen
Se, että me hyväksymme profeetat ja tuemme heitä, on 
henkilökohtainen sitoumus, että teemme kaikkemme 
noudattaaksemme heidän profeettoina tähdentämiään 
opetuksia.
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Tämä antaa meille Herran kirkon 
jäsenille varmuutta ja uskoa, kun 
pyrimme pitämään käskyn ottaa var
teen Herran ääni 8 sellaisena kuin se 
tulee Hänen palvelijoidensa, profeet
tojen, äänellä 9. Kaikki johtajat Herran 
kirkossa kutsutaan asianmukaisella val
tuudella. Yksikään profeetta tai kukaan 
muukaan johtohenkilö tässä kirkossa 
ei ole koskaan kutsunut itseään. 
Yhtään profeettaa ei ole koskaan 
valittu vaaleilla. Herra teki sen sel
väksi, kun Hän sanoi: ”Ette te valinneet 
minua, vaan minä valitsin teidät ja ase
tin teidät.” 10 Te ja minä emme ”äänestä” 
kirkon johtohenkilöistä millään tasolla. 
Sen sijaan meillä on etuoikeus hyväk
syä heidät ja tukea heitä.

Herran tavat ovat erilaisia kuin 
ihmisen tavat. Ihmisen tavat siirtävät 
henkilöt virasta tai tehtävästä, kun he 
vanhenevat tai tulevat kykenemättö
miksi. Mutta ihmisen tavat eivät ole 
eivätkä tule koskaan olemaan Herran  
tapoja. Se, että me hyväksymme 
profeetat ja tuemme heitä, on henkilö
kohtainen sitoumus, että teemme 
kaikkemme noudattaaksemme heidän 
profeettoina tähdentämiään opetuksia. 
Hyväksymisemme ja tukemisemme 
on liiton kaltainen osoitus, että me 
tunnustamme heidän profeetallisen 
kutsumuksensa olevan meihin nähden 
laillinen ja sitova.

Vanhin George Albert Smith 
sanoi 26 vuotta ennen kuin hänestä 
tuli kirkon presidentti: ”Velvoite, 
jonka otamme päällemme, kun 
kohotamme kätemme – –, on mitä 
pyhin. Se ei tarkoita, että jatkamme 
hiljaa matkaamme ja hyväksymme 
sen, että Herran profeetta ohjaa tätä 
työtä, vaan se tarkoittaa – –, että 
me tuemme häntä, me rukoilemme 
hänen puolestaan, me puolustamme 
hänen hyvää nimeään ja me pyrimme 
noudattamaan hänen ohjeitaan, kun 
Herra ohjaa häntä.” 11

Elävä Herra johtaa elävää kirk
koaan! 12 Herra ilmoittaa kirkkoa koske
van tahtonsa profeetalleen. Eilen, kun 
meitä oli pyydetty osoittamaan hyväk
syntämme ja tukemme Thomas S. 
Monsonille kirkon presidenttinä, 
meillä oli myös etuoikeus hyväksyä 
hänet, ensimmäisen presidenttikunnan 
neuvonantajat ja kahdentoista koo
rumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi 
ja ilmoituksensaajiksi. Ajatelkaa sitä! 
Me hyväksymme 15 miestä Jumalan 
profeetoiksi! Heillä on kaikki pappeu
den avaimet, jotka on ikinä annettu 
ihmiselle tällä taloudenhoitokaudella.

Viidentoista miehen kutsuminen 
pyhään apostolinvirkaan on suuri 
suoja meille kirkon jäsenille. Miksi? 
Koska näiden johtajien päätösten 
täytyy olla yksimielisiä.13 Voitteko 
kuvitella, kuinka Hengen täytyy 
vaikuttaa 15 mieheen, jotta saadaan 
aikaan yksimielisyys? Näiden 15 
miehen koulutus  ja ammattitausta 
on hyvin erilainen, ja heillä on eriäviä 
mielipiteitä monista asioista. Uskokaa 
minua! Nämä 15 miestä – profeetat, 
näkijät ja ilmoituksensaajat – tietävät, 
mikä on Herran tahto, kun yksimie
lisyys on saavutettu! He ovat sitoutu
neet huolehtimaan siitä, että Herran 
tahto todella toteutuu. Isä meidän 
 rukous antaa mallin kullekin näistä 15 
miehestä, kun he rukoilevat: ”Tapahtu
koon sinun tahtosi, myös maan päällä 
niin kuin taivaassa.” 14

Apostoli, joka on ollut apostolin 
virassa pisimpään, toimii johtavana 
virkailijana.15 Tuo senioriteettijärjes
telmä johtaa siihen, että kirkon pre
sidentin virassa on yleensä vanhoja 
miehiä.16 Se tuo jatkuvuutta, asioihin 
perehtynyttä kypsyyttä, kokemusta 
ja laajamittaista valmistautumista niin 
kuin Herra ohjaa.

Kirkko tänä aikana on Herran 
itsensä järjestämä. Hän on säätänyt 
merkittävän hallintojärjestelmän, jossa 
on päällekkäisyyttä ja varamiehitystä. 
Tämän järjestelmän ansiosta pro
feetat johtavat meitä silloinkin kun 
iän myötä saattaa väistämättä tulla 
sairauksia ja kyvyttömyyttä.17 Vasta
painoa ja suojatoimia on runsaasti, 
jottei yksikään voi koskaan johtaa 
kirkkoa harhaan. Virkaiältään van
hempia johtohenkilöitä koulutetaan 
jatkuvasti niin että jonakin päivänä he 
ovat valmiita istumaan korkeimmissa 
neuvostoissa. He oppivat, kuinka 
Hengen kuiskausten välityksellä kuu
lee Herran äänen.

Palvellessaan presidentti Ezra Taft 
Bensonin ensimmäisenä neuvon
antajana, kun presidentti Bensonin 
kuolevainen elämä läheni loppuaan, 
presidentti Gordon B. Hinckley selitti:

”Periaatteet ja menettelytavat, jotka 
Herra on säätänyt kirkkonsa hallin
toa varten, ottavat huomioon [minkä 
tahansa] tilanteen. On tärkeätä, ettei 
ole mitään epäilyksiä tai huolta kirkon 
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hallinnosta ja profeetallisten lahjo
jen käytöstä, mukaan lukien oikeus 
saada innoitusta ja ilmoituksia kirkon 
asioiden ja ohjelmien johtamisessa, 
kun presidentti on sairas tai kyvytön 
toimimaan täysin.

Ensimmäisellä presidenttikunnalla 
ja kahdentoista neuvostolla, jotka on 
kutsuttu ja asetettu pitämään pappeu
den avaimia hallussaan, on valtuus ja 
vastuu johtaa kirkkoa, suorittaa sen 
toimituksia, selittää sen oppia sekä 
määrätä sen toimintatavoista ja yllä
pitää niitä.”

Presidentti Hinckley jatkoi:
”Kun kirkon presidentti on sairas 

tai ei pysty toimimaan kaikissa vir
kaansa kuuluvissa tehtävissä, hänen 
kaksi neuvonantajaansa, jotka hänen 
kanssaan muodostavat ensimmäisen 
presidenttikunnan koorumin, jatka
vat presidenttikunnan päivittäistä 
työtä. – –

Mutta ensimmäinen presidentti
kunta ja kaksitoista käsittelevät 
harkiten ja rukoillen kaikkia suu
ria kysymyksiä, jotka koskevat 

menettelytapoja, käytäntöä, ohjelmia 
tai oppeja.” 18

Viime vuonna, kun presidentti 
Monson saavutti viiden vuoden 
virstanpylvään kirkon presidenttinä 
palvelemisessa, hän muisteli  
50 vuoden palvelutyötään apostolina 
ja esitti tämän lausunnon: ”Ikä saa 
viimein otteen meistä kaikista. Lii
tämme kuitenkin äänemme kuningas 
Benjaminin ääneen. Hän sanoi – –: 
’Minä olen teidän kaltaisenne, altis 
kaikenlaisille ruumiin ja mielen heik
kouksille; kuitenkin – – Herran käsi 
on valinnut minut ja isäni on vihkinyt 
minut – – ja [Herran verraton voima] 
on suojellut ja varjellut minua palvel
lakseni teitä koko siitä väkevyydestä, 
mielestä ja voimasta, jonka Herra on 
suonut minulle’ (Moosia 2:11).”

Presidentti Monson jatkoi: ”Huoli
matta terveyteen liittyvistä haasteista, 
joita meille saattaa tulla, huolimatta 
ruumiin tai mielen heikkoudesta, 
me palvelemme parhaan kykymme 
mukaan. Vakuutan teille, että kirkko 
on hyvissä käsissä. Ensimmäisen 

presidenttikunnan neuvostoa ja 
kahdentoista [apostolin] koorumia 
koskeva järjestelmä saa meidät vakuut
tuneiksi siitä, että se on aina hyvissä 
käsissä ja että tapahtuipa mitä tahansa, 
ei ole tarvetta huoleen tai pelkoon. 
Vapahtajamme Jeesus Kristus, jota me 
seuraamme, jota me kunnioitamme 
ja jota me palvelemme, on aina 
peräsimessä.” 19

Presidentti Monson, me kiitämme 
sinua noista totuuksista! Ja me kii
tämme sinua elinikäisestä esimerkil
lisestä ja omistautuneesta palvele
misestasi. Saanen puhua kaikkialla 
maailmassa olevien kirkon jäsenten 
puolesta, kun ilmaisemme yhtei
sen ja vilpittömän kiitollisuutemme 
sinulle. Me kunnioitamme sinua! Me 
rakastamme sinua! Me tuemme sinua 
paitsi kohotetuin käsin myös koko 
sydämemme ja kaikkien pyhitettyjen 
pyrkimystemme voimalla. Nöyrästi ja 
palavasti me rukoilemme alati puoles
tasi, rakas profeettamme! 20 Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
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Sinun ”tulee ottaa varteen kaikki 
hänen sanansa ja käskynsä, jotka hän 
antaa sinulle, kun hän saa niitä vael
taessaan kaikessa pyhyydessä minun 
edessäni;

sillä teidän tulee ottaa vastaan 
hänen sanansa niin kuin minun 
omasta suustani kaikessa kärsivällisyy
dessä ja uskossa.

Sillä kun te näin teette, helvetin 
portit eivät teitä voita.” 3

Jotta olisimme sopusoinnussa tai
vaan jumalallisten tarkoitusten kanssa, 
me annamme tukemme profeetalle 
ja päätämme elää hänen sanojensa 
mukaan.

Me annamme tukemme myös 
presidentti Monsonin neuvonantajille 
ja kahdentoista apostolin koorumin 
jäsenille heidän kutsumuksissaan 
profeettoina, näkijöinä ja ilmoituk
sensaajina. Heillä on oikeus, voima ja 
valtuus julistaa Herran mieli ja tahto 
kirkon presidentin alaisuudessa.4 
He puhuvat Kristuksen nimessä. He 
profetoivat Kristuksen nimessä. He 
tekevät kaiken Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Heidän sanoissaan me kuu
lemme Herran äänen ja tunnemme 
Vapahtajan rakkauden. ”Ja mitä he 

Carol F. McConkie
ensimmäinen neuvonantaja Nuorten  
Naisten ylimmässä johtokunnassa

Taivaallinen Isämme rakastaa 
kaikkia lapsiaan ja haluaa, että 
he tuntevat ja ymmärtävät Hänen 

onnensuunnitelmansa. Siksi Hän  
kutsuu profeettoja, niitä, joille on 
annettu voima ja valtuus toimia  
Jumalan nimessä Hänen lastensa 
pelastukseksi. He ovat vanhurs
kauden sanansaattajia, todistajia 
Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen 
sovituksensa äärettömästä voimasta. 
He pitävät hallussaan Jumalan val
takunnan avaimia maan päällä ja 
antavat valtuuden suorittaa pelastavia 
toimituksia.

Herran tosi kirkossa ”maan päällä 
on kerrallaan vain yksi sellainen,  
jolle tämä valtuus ja tämän pap
peuden avaimet on annettu” 1. Me 
hyväksymme presidentti Thomas S. 
Monsonin profeetaksemme, näkijäk
semme ja ilmoituksensaajaksemme. 
Hän ilmoittaa Herran sanan ohjaa
maan ja johtamaan koko kirkkoamme. 
Kuten presidentti J. Reuben Clark jr. 
on selittänyt: ”Kirkon presidentillä 
– – yksin on oikeus saada ilmoitusta 
kirkkoa varten.” 2

Elävän profeetan suhteen Herra 
käskee kirkkonsa kansaa:

Eläkää profeettojen 
sanojen mukaan
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