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Jatkuvan palautuksen edetessä evankeliumi löytyy 
kaikkialta maailmasta. Kenia on esimerkki kirkon 
kasvusta Afrikassa.

Vyöhyketoimistot Nairobissa 
aloittavat täysimääräisesti toimin
tansa palvellen 100 000:ta jäsentä 
18 maassa Afrikan keskiosissa.

2020

Nairobin vaarna perustetaan.2001

Erityisellä paastolla kerätään 
varoja kuivuuden helpottamiseksi 
15 kylässä.

1988

Ensimmäiset paikalliset käännyn
näiset liittyvät kirkkoon.

1979
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200 valon vuotta
Kauniina, kirkkaana päivänä 200 vuotta sitten eräs nuori mies meni metsikköön aikomuksenaan 

pyytää anteeksiantoa ja rukoilla siitä, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Ihmeellisessä näyssä 
hän sai tietää, ettei hänen pitänyt liittyä mihinkään niistä. Tämä merkitsi Jeesuksen Kristuksen evan-
keliumin palautuksen alkua – tapahtumakulkua, joka jatkuu meidän aikanamme.

Tässä numerossa me juhlistamme 200:aa valon vuotta:
•  Presidentti Russell M. Nelson opettaa, kuinka Israelin kokoaminen verhon kummallakin puo-

lella voi valmistaa meitä ja muita Herran toiseen tulemiseen (s. 6).
•  Vanhin LeGrand R. Curtis jr. osoittaa, kuinka myöhempien aikojen pyhät ovat osallistuneet 

jatkuvaan palautukseen – ja kuinka jokainen meistä voi osallistua siihen (s. 18).
•  Vanhin Neil L. Andersen esittää nuorille viisi totuutta, jotka voimme oppia ensimmäisestä 

näystä (s. 52).
Kun otamme oppia profeettamme sanoista ja uskollisten pyhien kertomuksista, toivon meidän 

saavan saman tiedon, jonka profeetta Joseph sai 200 vuotta sitten: että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus  
ovat todellisia, eläviä olentoja, jotka rakastavat meitä. Ja toivon meidän kertovan tuosta tiedosta  
ystävillemme ja naapureillemme.

Parhain terveisin
vanhin Randy D. Funk seitsemänkymmenen koorumista
kirkon lehtien vastaava päätoimittaja

Palvelutyötä  
yleiskonferenssin avulla

14

Mitä pääsiäi-
nen merkit-
see minulle?

28

Jatkuva palautus
Vanhin LeGrand R. Curtis jr.

18

Kirkon tulevaisuus
Presidentti Russell M. Nelson

6
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5 Yleiskonferenssi vuosien varrella

6 Kirkon tulevaisuus
Presidentti Russell M. Nelson
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko valmistaa maail
maa Vapahtajan paluuseen.

12 Henkilökuvia uskosta
Berglind Guðnason
Kun Berglindin kamppailu masennuksen kanssa eteni kestämättömäksi, hän 
kertoi avoimesti vaikeuksistaan ja taivaallinen Isä auttoi häntä parantumaan.

14 Palvelutyön periaatteita
Palvelutyötä yleiskonferenssin avulla
Yleiskonferenssi suo meille monia keinoja palvella – ennen konferenssi
viikonloppua, sen aikana ja sen jälkeen!

18 Jatkuva palautus
Vanhin LeGrand R. Curtis jr.
Palautus alkoi pyhässä lehdossa 200 vuotta sitten, ja se jatkuu tänä aikana.

24 Heillä oli toivo Kristuksen tulemisesta – ja meilläkin voi olla
Mindy Selu
Me voimme saada toivon Kristuksen toisesta tulemisesta samalla tavoin 
kuin Mormonin kirjan profeetat saivat.

28 Tule ja seuraa minua – Mormonin kirja
Käytä näitä viikoittaisia artikkeleita edistääksesi Mormonin kirjan tutkimista 
tässä kuussa.

32 Myöhempien aikojen pyhien kertomaa
Isä antaa tyttärelleen mittaamattoman arvokkaan lahjan, sureva äiti saa 
muistutuksen Jumalan armosta, sisar pohtii sielun arvoa, pojan usko auttaa 
hänen perhettään.

36 Opetuksia Mormonin kirjasta
Voimallinen sydämenmuutos
Vanhin Kyle S. McKay
Kun teemme parannuksen, Vapahtajan sovitus voi saada meissä aikaan 
voimallisen sydämenmuutoksen.

40 Temppelikokemuksemme kohentaminen
Ensimmäinen presidenttikunta

Nuorille aikuisille
42 
Nuoret aikuiset ovat keskeinen 
osa jatkuvaa palautusta. Ota 
selville, kuinka 
sinä voit 
auttaa!

Nuorille
50 
Ensimmäinen näky on todiste 
Jumalan rakkaudesta 
lapsiaan 
kohtaan 
– etenkin 
niitä, jotka 
etsivät 
Häntä.

Lapsille
Ystävä 
Jeesuksen  
Kristuksen  
kirkko on 
palautettu!

Kannessa
Valokuva Stefano Cirianni

Nopeaa luettavaa

Osastot

Sisäl lys

Tule ja seuraa minua-  
opetusohjelmaa tukevaa aineistoa
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HUHTIKUUN VAIN SÄHKÖISENÄ JULKAISTAVAT ARTIKKELIT

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Lähetä kysymyksesi ja palautteesi sähköpostitse 
osoitteeseen liahona@churchofjesuschrist.org.

Lähetä kertomuksiasi sivustolla  
liahona.churchofjesuschrist.org  
tai postitse osoitteeseen
Liahona, Floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona sähköisenä

LUE LISÄÄ
Evankeliumiaiheinen kirjasto  sovelluksessa ja 
sivustolla liahona .churchofjesuschrist .org voit

• nähdä lehden uusimman numeron

• löytää sisältöä, joka julkaistaan vain sähköisenä

• hakea aiempia numeroita

• lähettää omia kertomuksia ja antaa palautetta

• tilata lehden tai tehdä lahjatilauksen

• tehostaa tutkimista sähköisin työkaluin

• jakaa mieluisia artikkeleita ja videoita

• ladata tai tulostaa artikkeleita

• kuunnella mieluisia artikkeleita.

liahona .churchofjesuschrist .org facebook .com/ liahona Evankeliumiaiheinen 
kirjasto - sovellus

Koemme iloa tehdessämme  
Herran työtä
Nuoret aikuiset eri puolilta maailmaa 
kertovat, kuinka he osallistuvat jatku
vaan palautukseen.

Pidätteleekö menneisyytesi 
sinua?
Jeff Bates
Nuori aikuinen kertoo, kuinka Jeesuk
sen Kristuksen kutsuminen elä
määmme voi auttaa meitä menemään 
eteenpäin.

Kirkon koko nimen käyttäminen  
oli hankalaa mutta vaivan 
arvoista
Lauri Ahola
Nuori aikuinen kertoo, kuinka presi
dentti Nelsonin neuvon noudattami
nen auttoi häntä kertomaan paremmin 
evankeliumista.
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Löydät nykyisten ja  
edellisten yleiskonferens
sien puheet sivustolta  
gc.churchofjesuschrist.org  
tai Evankeliumi aiheinen  
kirjasto - sovelluksen koh
dasta ”Yleiskonferenssi”.

Nyt 190. vuonnaan yleiskonferenssi on pitkäaikainen perinne 
aina huhti-  ja lokakuussa, mutta vuosien varrella on tapahtunut 

kiinnostavia muutoksia:

1967
Yleiskonferenssi esitettiin 
televisiossa värilähetyk
senä. Tabernaakkelikuo
ron miehillä oli vaalean
siniset pikkutakit ja naisilla 
lohenpunaiset puserot.

1949
Tabernaakkelissa käytet
tyjen kameroiden avulla 
konferenssi lähetettiin 
ensimmäisen kerran 
televisiossa.
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1924
Tabernaakkelin puhuja-
korokkeella käytettiin 
ensimmäisen kerran 
mikrofoneja. Aiemmin 
puhujat olivat luottaneet 
äänensä voimaan tullak
seen kuulluiksi.

1962
Puheet tulkattiin ensim
mäistä kertaa tabernaak
kelissa muille kielille  
– saksaksi, hollanniksi ja  
espanjaksi. Nykyään 
puheet tulkataan yli 90 
kielellä!

1977
Kolmepäiväinen konfe
renssi, jossa oli kuusi 
yleistä kokousta, vaihtui 
kaksipäiväiseksi konfe
renssiksi, jossa oli viisi 
yleistä kokousta.

2000
Yleiskonferenssi pidettiin 
ensimmäistä kertaa Salt 
Lake Cityn uudessa konfe
renssikeskuksessa, jossa 
on 21 000 istumapaikkaa.

1830
Kaksi kuukautta kirkon 
perustamisen jälkeen 
Joseph Smith toimi ensim
mäisen yleiskonferenssin 
johtavana virkailijana 
Fayettessa New Yorkin 
osavaltiossa Yhdysval
loissa. Kokoukseen osallis
tui noin 30 jäsentä sekä 
useita muita.

1850
Deseret News - lehti julkaisi 
täyden raportin konfe
renssista, koska nuori 
toimittaja nimeltään 
George D. Watt oli pysty
nyt tallentamaan puheet 
pikakirjoituksella.

1867
Yleiskonferenssi kesti 
normaalin kolmen päivän 
sijaan neljä päivää, 
sillä kuulijat äänestivät 
haluavansa olla paikalla 
ylimääräisen päivän.

YLEISKONFERENSSI  VUOSIEN VARRELLA
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Myöhempien 
Aikojen Pyhien 
Jeesuksen 
Kristuksen 
Kirkko 
valmistaa 
maailmaa 
siihen aikaan, 
jolloin ”maa on  
täynnä Herran 
tuntemusta”  
( Jes. 11:9).
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Te ja minä saamme osallistua Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
jatkuvaan palautukseen. Se on ihmeellistä! Se ei ole ihmisen 
aikaansaannosta! Se on Herran aikaansaannosta. Hän on sano
nut: ”Minä joudutan työtäni aikanaan” (OL 88:73). Tämä työ 

saa voimansa jumalallisesta ilmoituksesta, joka annettiin 200 vuotta sitten. 
Siinä oli vain seitsemän sanaa: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule 
häntä!” ( JS–H 1:17.)

Tuo ilmoitus, jonka kaikkivaltias Jumala lausui, esitteli nuorelle Joseph 
Smithille Herran Jeesuksen Kristuksen. Nuo seitsemän sanaa aloittivat 
Hänen evankeliuminsa palautuksen. Miksi? Siksi, että meidän elävä 
Jumalamme on rakastava Jumala! Hän haluaa lastensa saavan kuolematto
muuden ja iankaikkisen elämän! Suuri myöhempien aikojen työ, jossa me 
olemme mukana, on käynnistetty aikataulun mukaisesti siunaamaan odot
tavaa ja itkevää maailmaa.

Innostun aina puhuessani palautuksesta. Tämä historiallinen tosiasia on 
kerta kaikkiaan upea! Se on uskomaton! Se on henkeäsalpaava! Kuinka 
ihmeellistä onkaan, että taivaasta tulleet sanansaattajat tulivat antamaan 
valtuuden ja voiman tähän työhön!

Herran työ Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa 
kulkee eteenpäin tänä aikana kiihtyvällä vauhdilla. Kirkolla on ennen
kuulumaton, ennennäkemätön tulevaisuus. ”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä 
korva kuullut, – – minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakasta
vat” (1. Kor. 2:9; ks. myös OL 76:10).

Presidentti 
Russell M.
Nelson
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Kirkon  
tulevaisuus  
VALMISTAMME MAAILMAA  
VAPAHTAJAN TOISEEN  
TULEMISEEN

20
0 VA LO N V UOTTA

1820–2020
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Muistakaa, että Kristuksen palvelutyön 
täyteys odottaa tulevaisuudessa. Hänen toista 
tulemistaan koskevat profetiat odottavat yhä 
täyttymistään. Me olemme vain valmistelemassa 
tämän viimeisen taloudenhoitokauden huipentu
maa – kun Vapahtajan toinen tuleminen on oleva 
todellisuutta.

Israelin kokoaminen verhon kummallakin 
puolella

Välttämätön johdanto tuolle toiselle tulemi
selle on hajaannuksessa olevan Israelin kauan 
odotettu kokoaminen (ks. 1. Nefi 15:18; ks. myös 
Mormonin kirjan nimisivu). Tämä kokoamista 
koskeva oppi on yksi Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon tärkeitä 
opetuksia. Herra on julistanut: ”Minä annan 
teille merkin, – – että minä kokoan pitkästä 
hajaannuksestaan kansani, oi Israelin huone, 
ja perustan jälleen Siionini sen keskuuteen” 
(3. Nefi 21:1).

Me sekä opetamme tätä oppia että myös 
osallistumme siihen. Me teemme niin, kun 
autamme Herran valittujen kokoamisessa ver
hon kummallakin puolella. Osana tätä maapal
lon ja sen asukkaiden suunniteltua päämäärää 
edesmenneet sukulaisemme on määrä lunastaa 
(ks. OL 128:15). Onneksi kutsu tulla Kristuk
sen luokse (ks. MK Jaak. 1:7; Moroni 10:32; 
OL 20:59) voidaan esittää myös niille, jotka 
ovat kuolleet ilman tietoa evankeliumista (ks. 
OL 137:6–8). Heidän valmistamisensa edellyttää 
kuitenkin osin myös maanpäällistä vaivannäköä 
muilta. Me kokoamme esivanhempien tauluja, 
täytämme perheryhmälomakkeita ja toimimme 
sijaisina temppelityössä kootaksemme yksittäisiä 
ihmisiä Herran luokse ja perheidensä yhteyteen 
(ks. 1. Kor. 15:29; 1. Piet. 4:6).

Perheet on määrä sinetöidä yhteen koko 
iankaikkisuudeksi (ks. OL 2:2–3; 49:17; 138:48; 
JS–H 1:39). Yhdistävä side tulee luoda isien 
ja lasten välille. Meidän aikanamme on määrä 

Muistakaa, että 
Kristuksen palvelu-
työn täyteys odottaa 
tulevaisuudessa.
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liittää kaikki taloudenhoitokaudet, avaimet ja 
voimat yhteen ehyeksi ja täydeksi kokonaisuu-
deksi (ks. OL 128:18). Näitä pyhiä tarkoituksia 
varten eri puolilla maailmaa on pyhiä temppe-
leitä. Tähdennän jälleen, ettei näiden temppelien 
rakentaminen ehkä muuta elämäänne, mutta 
varmasti sen muuttaa teidän palvelemisenne 
temppelissä.

Tulee aika, jolloin ne, jotka eivät ole kuuliaisia 
Herralle, erotetaan niistä, jotka ovat (ks. OL 86: 
1–7). Turvallisin suojamme on elää edelleen 
kelvollisina pääsemään Hänen pyhään huonee-
seensa. Suurin lahja, minkä voitte antaa Herralle, 
on varjella itsenne niin, ettei maailma saastuta 
– olla kelvollisia menemään Hänen pyhään 
huoneeseensa. Hänen lahjansa teille on rauha ja 
turva tiedosta, että te olette kelvollisia kohtaa-
maan Hänet, milloin sitten se hetki tuleekin.

Temppelityön lisäksi Mormonin kirjan esiin 
tuleminen on koko maailmalle merkkinä siitä, 
että Herra on alkanut koota Israelia ja täyttää 

liittoja, jotka Hän teki Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa  
(ks. 1. Moos. 12:2–3; 3. Nefi 21; 29). Mormonin kirjassa julistetaan 
kokoamisen oppi (ks. esim. 1. Nefi 10:14). Se saa ihmiset oppimaan 
lisää Jeesuksesta Kristuk-
sesta, uskomaan Hänen 
evankeliumiinsa ja liitty-
mään Hänen kirkkoonsa. 
Itse asiassa ellei Mormo-
nin kirjaa olisi, luvattua 
Israelin kokoamista ei 
tapahtuisi.

Tuolle kokoamiselle on 
myös ratkaisevan tärkeää 
lähetystyö. Herran palve-
lijat lähtevät julistamaan 
palautusta. Monien kansakuntien keskuudessa jäsenemme ja lähetyssaar-
naajamme ovat etsineet niitä, jotka ovat hajaannuksessa olevaa Israelia; 
he ovat metsästäneet heitä kallionrotkoista, ja he ovat kalastaneet heitä 
kuten muinaisina aikoina (ks. Jer. 16:16).

Lähetystyö yhdistää ihmiset liittoon, jonka Herra teki muinoin Abra-
hamin kanssa:

”Sinä olet siunaukseksi jälkeläisillesi sinun jälkeesi, niin että he kanta-
vat käsissänsä tämän palvelutyön ja pappeuden kaikille kansakunnille.

Ja minä siunaan heitä sinun nimesi kautta; sillä kaikkia, jotka ottavat 
vastaan tämän evankeliumin, kutsutaan sinun nimesi mukaan, ja heidät 
luetaan sinun jälkeläisiisi, ja he nousevat ja siunaavat sinua isänänsä.” 
(Abr. 2:9–10.)

Lähetystyö on vasta tuon siunauksen alku. Noiden siunausten toteutu-
minen, täyttymys, tulee, kun kasteen vesiin astuneet tekevät elämästään 
siinä määrin täydellisen, että he voivat astua pyhään temppeliin. Endau-
mentin saaminen siellä sinetöi kirkon jäsenet Abrahamin liittoon.

Päätöksessä tulla Kristuksen luokse ei ole kyse fyysisestä asuinpai-
kasta, vaan siinä on kyse henkilökohtaisesta sitoutumisesta. Asuinpaikas-
taan riippumatta kaikki kirkon jäsenet pääsevät osallisiksi evankeliumin 
opista, toimituksista, pappeuden avaimista ja siunauksista. Ihmiset voi-
daan saattaa tuntemaan Herra (ks. 3. Nefi 20:13) ilman että he lähtevät 
kotimaastaan.

On totta, että kirkon varhaisina aikoina kääntymys tarkoitti usein 
myös muuttoa. Nykyään kokoamista tapahtuu kuitenkin jokaisen kansan 
keskuudessa. Herra on määrännyt, että Siion perustetaan (ks. OL 6:6; 
11:6) jokaiseen valtakuntaan, jossa Hän on antanut pyhiensä syntyä ja 
saada kansallisuuden. Brasilialaisten pyhien kokoontumispaikka on 

Suurin lahja, minkä voitte antaa 
Herralle, on varjella itsenne niin, 
ettei maailma saastuta – olla 
kelvollisia menemään Hänen 
pyhään huoneeseensa.
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Brasilia, nigerialaisten pyhien kokoontumis
paikka on Nigeria, korealaisten pyhien kokoon
tumispaikka on Korea. Siion on ”puhdas
sydämiset” (OL 97:21). Siion on siellä, missä  
on vanhurskaita pyhiä.

Hengellinen turvallisuus riippuu aina siitä, 
kuinka ihminen elää, ei siitä, missä hän elää. 
Lupaan, että jos teemme parhaamme osoittaak
semme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja käyt
tääksemme Hänen sovituksensa voimaa teke
mällä parannusta, niin meillä on tieto Jumalasta 
ja Hänen voimansa auttamassa meitä viemään 
Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin 
siunaukset jokaiselle kansakunnalle, suvulle, 
kielelle ja kansalle sekä valmistamaan maailmaa 
Herran toiseen tulemiseen.

Toinen tuleminen
Herra palaa maahan, jonka Hän teki 

pyhäksi suorittamalla siellä tehtävänsä kuo
levaisuudessa. Voittoisana Hän tulee jälleen 
Jerusalemiin. Kuninkaallinen punainen 
viitta vertauskuvana verestään, joka tihkui 
jokaisesta huokosesta, Hän palaa pyhään 

kaupunkiin (ks. OL 133:46–48). Siellä ja kaik
kialla ”Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat 
sen nähdä” ( Jes. 40:5; ks. myös OL 101:23). 
Hänen ”nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, 
Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruh
tinas” ( Jes. 9:5).

Hän on hallitseva kahdesta maailman keskus
paikasta käsin: toinen on vanhassa Jerusalemissa 
(ks. Sak. 14) ja toinen Uudessa Jerusalemissa, 
joka ”rakennetaan Amerikan mantereelle” (UK 
1:10). Näistä keskuksista Hän on johtava kirk
konsa ja valtakuntansa asioita. Jerusalemiin 
rakennetaan vielä yksi temppeli. Tuosta temp
pelistä Hän hallitsee ikuisesti herrojen Herrana. 
Vesi virtaa temppelin alta. Kuolleenmeren vedet 
parantuvat. (Ks. Hes. 47:1–8.)

Sinä päivänä Hän on kantava uusia arvonimiä 
ja on oleva erityisten pyhien ympäröimä. Hänet 
tullaan tuntemaan herrojen Herrana ja kuninkai
den Kuninkaana, ja ne, jotka ovat Hänen kans
saan, ovat niitä, jotka ovat kutsuttuja ja valittuja 
sekä uskollisia (ks. Ilm. 17:14) uskolleen täällä 
kuolevaisuudessa. Sitten ”hän on hallitseva aina 
ja ikuisesti” (Ilm. 11:15).

Lupaan teille – –, 
että kun seuraatte 
Jeesusta Kristusta, 
löydätte pysyvää 
rauhaa ja  
todellista iloa.
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Maa palautetaan paratiisilliseen tilaansa ja 
tehdään uudeksi. On oleva uusi taivas ja uusi 
maa (ks. Ilm. 21:1; Et. 13:9; OL 29:23–24).

Meidän saamamme toimeksianto – meidän 
etuoikeutemme – on valmistaa maailmaa tuota 
aikaa varten.

Kohdatkaa tulevaisuus uskossa
Siihen asti – täällä ja nyt – me elämme seka

sorron aikaa. Maanjäristykset ja tsunamit saavat 
aikaan hävitystä, valtiovaltoja sortuu, taloudel
liset paineet ovat voimakkaita, perhe on hyök
käyksen kohteena ja avioerojen määrä on lisään
tymässä. Meillä on suuri syy huoleen. Mutta 
meidän ei tarvitse antaa pelkojemme syrjäyttää 
uskoamme. Me voimme taistella noita pelkoja 
vastaan vahvistamalla uskoamme.

Miksi me tarvitsemme niin lannistumat
toman uskon? Siksi, että edessä on vaikeita 
aikoja. Tulevaisuudessa on harvoin helppoa tai 
suosittua olla uskollinen myöhempien aikojen 
pyhä. Kaikkia meitä tullaan koettelemaan. 
Apostoli Paavali varoitti, että myöhempinä 
aikoina ne, jotka uutterasti seuraavat Her
raa, joutuvat vainon kohteeksi (ks. 2. Tim. 
3:12). Juuri tuo vaino voi joko murskata teidät 
vaitonaiseen voimattomuuteen tai kannustaa 
teitä olemaan esimerkillisempiä ja rohkeampia 
jokapäiväisessä elämässänne.

Se, kuinka kohtaatte elämän koettelemukset, 
on osa uskonne kasvamista. Saatte voimaa muis
taessanne, että teillä on jumalallinen luonne, 
äärettömän kallisarvoinen perintö. Herra on 
muistuttanut teitä, teidän lapsianne ja teidän 
lastenne lapsia siitä, että te olette laillisia perilli
siä, että teidät on taivaassa säästetty syntymään 
erityisenä aikana ja erityiseen paikkaan, kasva
maan ja tulemaan Hänen viirinsä kantajiksi ja 
Hänen liittokansakseen. Kun kuljette Herran 
vanhurskauden polkua, teitä siunataan niin että 
pysytte Hänen hyvyydessään ja olette valona ja 
pelastajina Hänen kansalleen (ks. OL 86:8–11).

Tehkää kaikki, mitä uskonne vahvistamiseksi Jeesukseen Kristukseen 
tarvitaan, parantamalla ymmärrystänne Hänen palautetussa kirkossaan 
opetettavasta opista ja etsimällä jatkuvasti totuutta. Ankkuroituina 
puhtaaseen oppiin te pystytte astumaan esiin uskon ja sinnikkään hellit
tämättömyyden turvin ja iloisin mielin tekemään kaiken, mitä teidän on 
mahdollista tehdä Herran tarkoitusten täyttämiseksi.

On päiviä, jolloin tunnette itsenne lannistuneiksi. Rukoilkaa siis 
rohkeutta olla antamatta periksi! Valitettavasti jotkut, joiden luulitte 
olevan ystäviänne, pettävät teidät. Ja jotkin asiat yksinkertaisesti tuntuvat 
epäreiluilta.

Lupaan teille kuitenkin, että kun seuraatte Jeesusta Kristusta, löydätte 
pysyvää rauhaa ja todellista iloa. Kun pidätte liittonne yhä tarkemmin 
ja kun puolustatte kirkkoa ja Jumalan valtakuntaa maan päällä tänä 
päivänä, Herra siunaa teitä voimalla ja viisaudella, niin että voitte saada 
aikaan sen, mitä ainoastaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon jäsenet 
voivat saada aikaan.

Meidän on määrä kas
vattaa henkilökohtaista 
uskoa Jumalaan, uskoa 
Herraan Jeesukseen Kris
tukseen ja uskoa Hänen 
kirkkoonsa. Meidän on 
määrä perustaa perheitä ja 
tulla sinetöidyiksi pyhissä 
temppeleissä. Meidän on 
määrä rakentaa kirkkoa ja 
Jumalan valtakuntaa maan 
päällä (ks. Matt. 6:33). 
Meidän on määrä valmis
tautua omaan jumalalliseen 
päämääräämme – kirkkauteen, kuolemattomuuteen ja iankaikkiseen 
elämään (ks. Room. 2:7; OL 75:5).

Todistan teille nöyrästi, että – kuten profeetta Joseph Smith julisti – 
Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi ”etenee rohkeasti, ylväästi 
ja itsenäisenä, kunnes se on tunkeutunut jokaiseen maanosaan, käynyt 
jokaisella seudulla, kulkenut jokaisessa maassa ja kaikunut jokaiseen 
korvaan, kunnes Jumalan tarkoitukset on täytetty ja suuri Jehova on 
sanova, että työ on tehty” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 
2007, s. 147).

Me olemme mukana kaikkivaltiaan Jumalan työssä. Rukoilen Hänen 
siunauksiaan aivan jokaiselle teistä. ◼
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Saatte voimaa muistaessanne, 
että teillä on jumalallinen 
luonne, äärettömän  
kallisarvoinen perintö.
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Berglind Guðnason
Árnessýsla, Islanti

Berglind (vasemmalla) ja hänen siskonsa 
Elín (oikealla). Kun Berglind kärsi 
syvemmästä masennuksesta kuin koskaan 
ennen, hänestä tuntui, ettei hän pystynyt 
jatkamaan eteenpäin. Kertomalla avoimesti 
vaikeuksistaan perheelle ja ystäville hän 
on kokenut hengellistä ja emotionaalista 
parantumista taivaallisen Isän antamien 
apukeinojen avulla.
MINDY SELU, VALOKUVAAJA

H E N K I L Ö K U V I A  U S K O S T A

Masennuksestani puhuminen perheen 
ja ystävien kanssa on auttanut hyvin pal
jon. Se myös johti minut hakemaan lisää 
apua. En ollut halunnut käyttää lääkitystä 
enkä mennä terapiaan. Vakuutin itselleni: 
”Minulla on Jumala.” Mutta Jumala antaa 
monia muita apukeinoja, kuten lääkitys ja 
terapia, joita voimme käyttää hengellisten 
asioiden lisäksi.

Kun masennukseni oli syvimmillään, 
ihmiset sanoivat minulle: ”Kyllä se siitä.” 
Väsyin todella kuulemaan sitä, mutta niin 
oudolta kuin se kuulostaakin, se on totta.

En koskaan ajatellut, että olisin niin 
onnellinen kuin nyt olen. Jotkin päivät ovat 
yhä vaikeita, mutta taivaallisen Isän minulle 
antamilla apukeinoilla minä selviydyn niistä. 
Nyt kun tunnen luisuvani masennukseen, 
sanon itselleni, että minua rakastetaan, 
minulla on ihmisiä, joille puhua, ja asiat 
muuttuvat parempaan suuntaan.

LUE LISÄÄ
Lisää tietoa Berglindin uskon 
matkasta, mukaan lukien 
lisää valokuvia, on tämän 
artikkelin verkkoversiossa ja 
Evankeliumiaiheinen kirjasto 
 sovelluksessa osoitteessa 
churchofjesuschrist.org/go/
42013.
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Lähetystyöhön valmistavan luokan opettajat Susie ja Tom Mullen haastavat sään
nöllisesti luokkiensa jäseniä kutsumaan jonkun katsomaan yleiskonferenssia.

”Se, että kutsuu jonkun tekemään jotakin, on olennainen osa lähetystyötä, ja 
se soveltuu myös palvelutyöhön”, Susie sanoo. ”Oppilaamme kertovat säännöllisesti, 
kuinka hyvin siinä on käynyt heidän kohdallaan ja myös heidän kutsumansa ihmisen 
kohdalla.”

Seuraavat ovat muutamia tapoja, joilla heidän oppilaansa ovat kertoneet käänty
neensä muiden puoleen:

•  ”Me palvelemme ystävää, jolla on joitakin ongelmia ratkaistavana. Kutsuimme 
hänet kuuntelemaan yleiskonferenssia saadakseen vastauksia. Kun kävimme hänen 
luonaan konferenssin jälkeen, hän kertoi meille, että hän oli kuullut todella monia 
ideoita, joista olisi apua.”

•  ”Pidimme yleiskonferenssijuhlat, ja kaikki toivat jotakin syötävää. Se oli niin haus
kaa, että päätimme tehdä saman uudelleen.”

•  ”Kutsuin ystävän katsomaan kanssani yleiskonferenssia. Kun puhuimme siitä, 
päätimme ajaa seurakuntakeskukseen katsomaan, voisimmeko seurata yleiskonfe
renssia siellä. Teimme niin, ja siellä oleminen oli paras kokemus!”

Kuten Mullenit ja heidän oppilaansa ovat oppineet, on monia tapoja tehdä palvelu
työtä yleiskonferenssin avulla. Se on hieno tapa jakaa kohottavia ajatuksia, kokea perhe
kohtaisia perinteitä, käydä merkityksellisiä keskusteluja ja kuulla Herran palvelijoiden 
opetuksia yhdessä!

Palvelutyön periaatteita

Kaikkine kohottavine ajatuksineen, perhekohtaisine perinteineen ja  
Herran palvelijoilta saatuine opetuksineen yleiskonferenssi suo meille 
monia keinoja tehdä palvelutyötä – ennen konferenssiviikonloppua,  
sen aikana ja sen jälkeen!

PALVELUTYÖTÄ  
YLEISKONFERENSSIN  
AVULLA
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Palvelutyön periaatteita
PALVELUTYÖTÄ  
YLEISKONFERENSSIN  
AVULLA
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Kutsu muita kotiisi
”Vapahtaja antoi seuraajilleen käskyn rakastaa toisiaan, ’niin kuin minä 
olen rakastanut teitä’ (Joh. 13:34). Niinpä katsomme, kuinka Hän on 
rakastanut meitä. – –  Jos teemme Hänestä roolimallimme, meidän tulee 
aina yrittää tavoittaa jokainen ja ottaa heidät mukaan.” – Presidentti 
Dallin H. Oaks 1

Vuosia sitten suurenmoinen kotiopettajamme Mike pani mer-
kille, että kolmella lapsellani ja minulla oli vain pieni kannettava 
tietokone yleiskonferenssin seuraamiseen. Hän kutsui heti meidät 
kotiinsa seuraamaan konferenssia hänen ja hänen vaimonsa Jackien 
kanssa vakuuttaen, että he pitäisivät seurasta. Lapseni olivat innois
saan saadessaan katsoa konferenssia oikeasta televisiosta, minä 
arvostin suuresti saamaani tukea, ja me kaikki pidimme yhdessä 
vietetystä ajasta.

Sen jälkeen yleiskonferenssin seuraamisesta yhdessä tuli perinne. 
Senkin jälkeen kun hankimme oman television, menimme silti 
onnellisina katsomaan yleiskonferenssia Miken ja Jackien luo 
tyynyinemme, muistikirjoinemme ja herkkuinemme. Profeettojen 
sanojen kuuleminen yhdessä teki konferenssista erityisemmän. 
Meistä tuli kuin perhe. Mikesta ja Jackiesta tuli parhaita ystäviäni 
ja toiset isovanhemmat lapsilleni. Heidän rakkautensa ja ystävyy-
tensä ovat olleet uskomaton siunaus perheelleni. Olen hyvin kiitol
linen heidän halukkuudestaan avata kotinsa ja sydämensä meille.
Suzanne Erd, Kalifornia, USA

HUOMIOON OTETTAVIA PERIAATTEITA

”Pani merkille”
Vapahtaja käytti rakastaen aikaa siihen, että 
Hän näki muiden tarpeet ja toimi sitten täyt
tääkseen nuo tarpeet (ks. Matt. 9:35–36; Joh. 
6:5; 19:26–27). Me voimme tehdä samoin.

”Kutsui heti”
Kun olemme panneet merkille niiden tarpeet, 
joita palvelemme, seuraava vaihe on toimia.

”Profeettojen sanojen kuuleminen”
Meidän tulee kokoontua ”usein yhteen” 
(Moroni 6:5), jotta voimme oppia yhdessä, 
kasvaa yhdessä ja puhua hengellisistä 
asioista, jotka merkitsevät sielullemme 
eniten.
”Oi, kuulkaa ääntä profeetan ja Herran sano
maa” 2 voi olla yksi tärkeimmistä kutsuista, 
mitä voimme esittää niille, joita palvelemme.

”Rakkautensa ja ystävyytensä”
Voidaksemme todella auttaa muita ja vaikut
taa heihin meidän täytyy rakentaa suhteita 
osoittaen myötätuntoa ja vilpitöntä rakkautta 
(ks. OL 121:41).



VIITTEET
 1. Dallin H. Oaks, ”Love and the Law” [Rakkaus ja laki], video, mormonandgay . 

churchofjesuschrist .org.
 2. ”Oi, kuulkaa ääntä profeetan”, MAP- lauluja, 11.
 3. David A. Bednar, ”Täyttäkää maailma sosiaalisen median avulla”, Liahona, elokuu 

2015, s. 50.
 4. Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 194.

HUOMIOON OTETTAVIA PERIAATTEITA

”Kertoa evankeliumista”
Olemme tehneet liiton olla ”Jumalan todista
jina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla” 
(Moosia 18:9).

”Herättämään keskustelua”
Yleiskonferenssipuheet voivat innoittaa mah
taviin, ajankohtaisiin ja hengellisesti johdet
tuihin keskusteluihin. Ja tällaiset keskustelut 
voivat vahvistaa keskinäisiä suhteitanne, 
auttaa todistustanne kasvamaan ja tuoda 
teille iloa! (Ks. OL 50:22.)

”Käyttää kysymyksiä”
”Hyvät kysymykset auttavat sinua ymmärtä
mään kiinnostuksenkohteita, huolia tai kysy
myksiä, joita muilla on. Ne voivat tehostaa 
opetustasi, kutsua Hengen ja auttaa [ihmisiä] 
oppimaan.” 4

Jaa internetissä
”Sosiaalisen median kanavat ovat maailmanlaajuisia välineitä, jotka 
voivat henkilökohtaisella ja myönteisellä tavalla vaikuttaa lukuisiin 
yksilöihin ja perheisiin. Ja uskon, että meidän, Kristuksen opetuslasten, 
on tullut aika käyttää näitä innoitettuja välineitä asianmukaisemmin ja 
tehokkaammin todistaaksemme Jumalasta, iankaikkisesta Isästä, Hänen 
onnensuunnitelmastaan lapsiaan varten ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta 
Kristuksesta, joka on maailman Vapahtaja.” – Vanhin David A. Bednar 3

Internetin avulla me voimme kertoa evankeliumista koko maa
ilmalle. Se on minusta hienoa! Minulla on yleiskonferenssia varten 
muutamia toimintoja, joista kerron muille, mutta enimmäkseen 
yritän auttaa muita herättämään keskustelua yleiskonferenssi
puheista. Muiden ihmisten kysymysten näkeminen voi usein auttaa 
meitä näkemään asioita uudessa valossa ja olla ponnahduslautana 
omille tärkeille keskustelukysymyksillemme.

Olen huomannut, että kun käyttää kysymyksiä keskusteltaessa 
yleiskonferenssipuheista oman palvelutyöpiirin perheiden kanssa, 
oppii näkemään sekä heidän vahvuuksiaan että heidän tarpeitaan. 
Yksi lempikysymyksistäni on: Mikä teidän mielestänne oli viimei
simmän yleiskonferenssikokouksen teema?

Vastauksen avulla pystyy miltei aina näkemään, mitä heidän 
elämässään tapahtuu ja mikä on heille tärkeää. Sen avulla tulee 
paremmaksi palvelutyöveljeksi tai  sisareksi, koska oppii näkemään 
heidät selkeämmin. ◼
Camille Gillham, Colorado, USA
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VanhinLeGrand R.
Curtis jr.
johtavana auktori
teettina palveleva 
seitsenkymmen  
sekä kirkon 
historioitsija

Jatkuva  

Palautus alkoi pyhässä lehdossa 
200 vuotta sitten ja jatkuu tänä 
aikana – ja te ja minä voimme 
olla osa sitä.

PA L AU T US
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Tämä on suurenmoista ja jännittävää aikaa 
olla maan päällä. Me olemme siunattuja 
saadessamme osallistua suuriin tapah

tumiin, joita on aikojen täyttymisen talouden
hoitokaudella ennen Herran toista tulemista.1 
Saamme sekä seurata näiden mahtavien tapahtu
mien esiintuloa että olla osallisina niissä.2

Toisinaan puhumme evankeliumin palautuk
sesta aivan kuin se olisi tapahtunut yhdellä kertaa. 
Kaksisataa vuotta sitten ensimmäinen näky aloitti 
tämän tapahtumasarjan, mutta palautus ei tieten
kään päättynyt siihen. Herran työ Joseph Smithin 
ja hänen työtoveriensa välityksellä eteni Mormo
nin kirjan kääntämiseen, pappeuden palauttami
seen, kirkon perustamiseen, lähetyssaarnaajien 
lähettämiseen, temppelien rakentamiseen, Apu
yhdistyksen järjestämiseen ja niin edelleen. Nämä 
palautuksen tapahtumat alkoivat vuonna 1820 ja 
jatkuivat koko Joseph Smithin elämän ajan.

Niin suurenmoista kuin onkin kaikki se, mitä 
Jumala ilmoitti Joseph Smithin kautta, palau
tusta ei saatu päätökseen Josephin elinaikana. 
Hänen jälkeensä palvelleiden profeettojen väli
tyksellä olemme saaneet sellaisia asioita kuten 
temppelityön jatkuva kehittyminen, lisää pyhiä 
kirjoituksia, pyhien kirjoitusten kääntäminen 
monille kielille, evankeliumin vieminen kaik
kialle maailmaan ja pyhäkoulun, Nuorten Nais
ten, Alkeisyhdistyksen ja pappeuskoorumien 
perustaminen sekä lukemattomat muutokset 
kirkon organisaatiossa ja toimintatavoissa.

”Olemme todistajia palautuksen tapahtu
masarjassa”, presidentti Russell M. Nelson on 
sanonut. ”Jos ajattelette, että kirkko on palau
tettu kokonaisuudessaan, näette vasta alkua. 
Paljon enemmän on tulossa. – – Odottakaa ensi 
vuoteen. Ja sitten seuraavaan vuoteen. Syökää 
vitamiininne. Levätkää. Tästä tulee jännittävää.” 3
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Aivan kuten presidentti Nelson julisti, että 
palautus on jatkuvaa, olemme nähneet monia 
merkittäviä muutoksia kirkossa sen jälkeen kun 
hänestä tuli sen presidentti. Noiden joukossa 
ovat pappeuskoorumien uudelleenjärjestäminen, 
kotiopetuksen ja kotikäyntiopetuksen korvaami
nen palvelutyöllä sekä kotiin keskittyvän, kirkon 
tukeman evankeliumin tutkimistavan aloittami
nen.4 Sen jälkeen on tullut lisää muutoksia, ja 
vielä enemmän on tulossa.

Esimerkki Länsi- Afrikasta
Omaan todistukseeni palautuksen jatkuvasta 

luonteesta ovat vaikuttaneet ne viisi vuotta, 
jotka palvelin Afrikan läntisen vyöhykkeen 
johtokunnassa. Siitä asti kun olin nuori mies, 
minulla on ollut todistus evankeliumista. Mutta 
asuessani Afrikassa olin tekemisissä muutamien 
ensimmäisten länsiafrikkalaisten kanssa, jotka 
ottivat vastaan evankeliumin. Lisäksi näin, 

kuinka kirkko levisi nopeasti yli maanosan ja 
kuinka perustettiin satoja seurakuntia ja vaar
noja, kuinka temppelit ja seurakuntakeskukset 
täyttyivät äärimmilleen uskollisista jäsenistä 
ja kuinka hyvät naiset ja miehet ottivat koko 
sydämestään vastaan palautetun evankeliumin. 
Silmieni edessä näin, kuinka toteutuu Joseph 
Smithin profetia siitä, että kirkko ”täyttää 

maailman” 5.
Kaksi tällaista uskollista jäsentä, 

James Ewudzie ja Frederick Antwi, 
auttoivat minua erään kerran Accran 
temppelissä Ghanassa. Useita vuosia 
ennen kuin myöhempien aikojen 
pyhiin kuuluvat lähetyssaarnaajat 
saapuivat Ghanaan, James oli kuulu
nut noin tuhannen hengen ryhmään, 
joka oli käyttänyt Mormonin kirjaa 
ja muuta kirkon aineistoa kirkkonsa 
jumalanpalveluksissa. He olivat 

rukoilleet sen päivän koittoa, jolloin kirkko 
tulisi Ghanaan. James lähti muiden nuorten 
miesten kanssa matkustamaan ympäri Ghanaa 
ja opettamaan evankeliumia siten kuin sitä 
selitettiin aineistossamme. Kun sitten lähetys
saarnaajat saapuivat Ghanaan vuonna 1978, 
hänet kastettiin ensimmäisenä päivänä, jolloin 
myöhempien aikojen pyhiä ylipäätään kastettiin 
siinä maassa.

Kun Fred oli vielä uusi kirkon jäsen, hän osal
listui erään sukulaisensa, heimopäällikön, hauta
jaisiin. Siellä hän sai tietää, että suku suunnitteli 
hänestä uutta päällikköä. Koska hän tiesi, että 
siinä asemassa hän joutuisi tekemään sellaista, 
mikä oli hänen evankeliumia koskevien uskon
käsitystensä vastaista, hän lähti kiireesti hautajais
ten jälkeen pois ja käänsi selkänsä asemalle, joka 
olisi tuonut hänelle arvostusta ja rikkautta.

Kun Accran temppeli oli vihitty käyttöön, 
sekä James että Fred matkustivat yli neljä tuntia 

suuntaansa joka viikko, jotta he voisivat olla 
temppelityöntekijöitä. Tehdessäni toimituksia 
heidän kanssaan aistin minua ympäröivän his
torian. Oivaltaessani, kuinka nämä kaksi miestä 
edustivat kirkon historiaa Afrikassa, minusta 
tuntui vähän siltä kuin John Taylor tai Wilford 
Woodruff tai jotkut muut kirkon varhaisista 
jäsenistä olisivat olleet kanssani tekemässä noita 
toimituksia.

Se mitä näin, koin ja tunsin Länsi Afrikassa, 
oli osallistumista siihen, mitä Herra sanoi Heno
kille, että tapahtuisi: ”Ja vanhurskautta minä 
lähetän alas taivaasta; ja totuutta minä lähetän 
maasta todistamaan Ainosyntyisestäni, – – ja 
vanhurskauden ja totuuden minä annan vyöryä 
yli maan kuin tulva kootakseni valittuni maan 
neljältä ilmansuunnalta” (Moos. 7:62).

Minä näin vanhurskauden ja totuuden vyöry
vän yli Afrikan mantereen ja valittuja koottavan 
siitä osasta maailmaa. Todistukseni palautuksesta 

Jumala on antanut 
meille mahtavan 

tilaisuuden olla 
tärkeissä rooleissa 

tässä työssä.

Varhainen lähetyssaarnaaja Samuel 
Smith kertomassa Mormonin kirjasta

Fred Antwi, kirkon pioneerijäsen Ghanassa
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vahvistui, koska näin tuon tärkeän osan palau
tusta tapahtuvan silmieni edessä.

Näin muutakin, mikä koskee jatkuvaa  
palautusta: elämää sykkivän uskon ja hengelli
sen tarmon afrikkalaisten jäsenten keskuudessa. 
Olen kuullut vanhin David A. Bednarin kah
dentoista apostolin koorumista sanovan:  
”Kirtland [missä myöhempien aikojen pyhät 
asuivat 1830 luvulla] ei ole vain Ohiossa. Se on 
myös Afrikassa.” Monet ihmiset liittyvät Afri
kassa kirkkoon saatuaan voimakkaita henkilö
kohtaisia hengellisiä kokemuksia. Nuo uudet 
jäsenet tuovat hengellistä tarmoa ja tarpeen 
oppia lisää evankeliumia. Heidän kohdallaan 
palautus jatkuu henkilökohtaisessa mielessä. 
Kun he oppivat yhä enemmän kirkosta, evan
keliumin totuudet alkavat avautua heidän 
näkyviinsä. Sama pätee meidän kaikkien koh
dalla, kun edelleen laajennamme evankeliumin 
tietämystämme.

Kolme keinoa auttaa jatkuvassa 
palautuksessa

Jumala on antanut meille mahtavan tilaisuu
den olla tärkeissä rooleissa tässä työssä. Herra 
sanoi, että kirkon ”ruumis tarvitsee jokaista 
jäsentä” (OL 84:110). Kaikilla kirkon jäsenillä on 
siunaus osallistua tähän jatkuvaan palautukseen. 
Kuinka me sen teemme?

Yksi keino, jolla osallistumme, on solmi
malla pyhiä liittoja ja pitämällä ne. Toimi
tuksilla, edes temppelitoimituksilla, ei ole 
tarkoitusta, elleivät ihmiset todella solmi noihin 
toimituksiin kuuluvia liittoja ja sitten pidä niitä. 
Sisar Bonnie Parkin, entinen Apuyhdistyksen 
ylijohtaja, on opettanut: ”Liittojen solmiminen 
on osoitus alttiista sydämestä, liittojen pitäminen 
osoitus uskollisesta sydämestä.” 6

Solmimalla liittoja ja pitämällä ne me sekä 
valmistaudumme iankaikkiseen elämään että 
myös autamme niiden valmistamisessa ja 

kutsumukset ja tehtävät. Tällä tavoin kirkko 
menee eteenpäin. Omistautuneet opettajat opet
tavat evankeliumia lapsille, nuorille ja aikuisille. 
Palvelutyösisaret ja  veljet pitävät huolta kirkon 
yksittäisistä jäsenistä. Johtokunnat ja piispa
kunnat antavat ohjausta vaarnoille, piireille, 
seurakunnille, koorumeille, järjestöille, luokille 
ja ryhmille. Nuorten johtohenkilöt pitävät huolta 
nuorista naisista ja nuorista miehistä. Kirjurit ja 
sihteerit kirjaavat välttämättömiä tietoja, jotka 
sitten kirjataan muistiin taivaassa, ja koko joukko 
muita ihmisiä suorittaa välttämättömiä tehtäviä 
valmistaessaan ihmisiä iankaikkiseen elämään ja 
Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Kolmas keino, jolla voimme osallistua 
palautukseen, on auttamalla Israelin kokoa
misessa. Palautuksen varhaisimmista ajoista 
alkaen se on ollut tärkeä osa tätä työtä. Kuten 
presidentti Nelson on opettanut, meillä on tilai
suus ja velvollisuus auttaa kokoamisessa, jota 

vahvistamisessa, joita Herra kutsuu ”liittokansak
seen” (ks. OL 42:36). Me teemme liittoja Jumalan 
kanssa ja meistä tulee Hänen liittokansaansa kas
teen, konfirmoinnin, sakramentin, Melkisedekin 
pappeuden ja temppelitoimitusten avulla.

Toinen keino, jolla voimme osallistua jatku
vaan palautukseen, on hoitamalla saamamme 

Nuoret jonottavat päästäkseen Accran temppeliin Ghanassa
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häntä pitämään rukouksen. Rukouksen jälkeen 
hän nousi kyyneleet silmissään ja sanoi: ”Hyvä 
on, minä menen kasteelle.” Ja muutamaa minuut
tia myöhemmin hänet kastettiin. Seuraavana 
vuonna hän solmi avioliiton Sebastiano Caruson 
kanssa, ja he kasvattivat neljä lasta, jotka kaikki 
ovat palvelleet lähetystyössä ja palvelevat edel
leenkin kirkossa.

tapahtuu verhon kummallakin puolella. Päätös
sanoissaan ensimmäisessä yleiskonferenssissa 
kirkon presidenttinä presidentti Nelson sanoi 
ytimekkäästi: ”Sanomamme maailmalle on 
yksinkertainen ja vilpitön: me kutsumme kaik
kia Jumalan lapsia verhon kummallakin puolen 
tulemaan Vapahtajansa luokse, ottamaan vas
taan pyhän temppelin siunaukset, kokemaan 
kestävää iloa ja tulemaan kelvollisiksi ian
kaikkiseen elämään.” 7

Israelin kokoaminen tällä puolella ver
hoa tarkoittaa lähetystyötä. Meidän kaik
kien, jotka voimme palvella kokoaikaisessa 
lähetystyössä, tulee tarkoin harkita tuota 
mahdollisuutta. Pidän suurena siunauksena 
sitä, että pystyin palvelemaan lähetystyössä 
Italiassa aikana, jolloin kirkko oli siellä hyvin 
nuori. Lähetysseurakuntamme kokoon
tuivat vuokrasaleissa, ja me toivoimme, 
että jonakin päivänä siellä olisi vaarnoja ja 

vaarnaseurakuntia. Seurasin, kuinka urheat 
pioneerit tulivat kirkkoon ja laskivat perustuk
sen Israelin kokoamiselle siinä suurenmoisessa 
maassa.

Yksi heistä oli Agnese Galdiolo. Me kaikki 
tunsimme Hengen voimallisesti, kun hänelle 
opetettiin lähetystyöoppiaiheita. Mutta jopa 
tuota Henkeä tuntiessaan hän tiesi, että hänen 
perheensä vastustaisi voimakkaasti hänen kas
teelle menoaan. Tietyssä vaiheessa hän kuitenkin 
täynnä Henkeä lupautui menemään kasteelle. 
Mutta hän muutti mielensä sovitun kastepäi
vänsä aamuna. Hän tuli varhain vuokrasaliin, 
jossa hänet oli määrä kastaa, kertomaan meille, 
ettei hän pystynyt siihen perheensä painostuksen 
vuoksi.

Ennen lähtöään hän suostui juttelemaan kans
samme muutaman minuutin. Menimme luokka
huoneeseen, jossa ehdotimme, että rukoilisimme 
yhdessä. Kun olimme polvistuneet, pyysimme 

Agnese ja Sebastiano ovat myös itse palvel
leet lähetystyössä Sebastianon toimiessa lähe
tysjohtajana. Kun minä palvelin toisen kerran 
lähetystyössä Italiassa, 25 vuotta ensimmäisen 
jälkeen, sain nähdä, mitä Carusot ja muut 
pioneerit olivat tehneet laajentaakseen Juma
lan valtakuntaa siellä. Lähetyssaarnaajani ja 
minä teimme työtä rakentaaksemme kirkkoa ja 
unelmoimme, että jonakin päivänä Italiaan voi
taisiin rakentaa temppeli. Kuvitelkaa, kuinka 
iloitsenkaan siitä, että meillä on nyt Italiassa 
Rooman temppeli.

Harvoja iloja voi verrata lähetystyön tuomaan 
iloon. Mikä suuri siunaus onkaan syntyä aikana, 
jolloin voimme iloiten osallistua jatkuvaan palau
tukseen auttamalla Israelin kokoamisessa!

Lähetystyön tuomaa iloa tuntevat tietenkin 
muutkin kuin kokoaikaiset lähetyssaarnaajat. 
Jokainen meistä voi olla apuna sisariemme ja 
veljiemme kääntymyksessä tai aktivoinnissa 

Kuten presidentti 
Nelson on opetta-

nut, meillä on tilai-
suus ja velvollisuus 

auttaa kokoami-
sessa, jota tapahtuu 
verhon kummalla-

kin puolella.

Agnese Galdiolon kastetilaisuudessa

Vanhin ja sisar Curtis muutamien Caruson 
perheen jäsenten kanssa
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Temppeli-  ja 
sukututkimustyöllä 

me autamme 
kokoamaan Israe-
lia verhon toisella 

puolella.

työskentelemällä tiiviisti kokoaikaisten lähetys
saarnaajien kanssa. Meillä on tilaisuus koota 
Israelia kutsumalla muita tulemaan ja näke
mään sekä ystävystymällä niiden kanssa, joita 
opetetaan.

Temppeli  ja sukututkimustyöllä me 
autamme kokoamaan Israelia verhon toisella 
puolella. Vuosien ajan meillä on ollut pyhä vas
tuu tehdä tätä työtä. Ennen Joseph Smithin kuo
lemaa pyhät osallistuivat kasteisiin kuolleiden 
puolesta ja muutamat saivat endaumenttinsa ja 
sinetöimisensä. Nauvoon temppelin valmistuttua 
endaumentteja elossa oleville alettiin antaa toden 
teolla. Endaumentteja ja sinetöimisiä esivanhem
pien puolesta alettiin tehdä myös temppeleissä 
Utahissa.

Eliza R. Snow, joka oli keskeinen osallis
tuja tuossa palautuksen tapahtumasarjassa, 
ymmärsi palautuksen tuon osan tärkeyden. 
Hän vietti paljon aikaa Endowment Housessa 

auttaen siellä suoritettavissa toimituksissa.8 
Yhdellä Apuyhdistyksen vierailulla vuonna 
1869 hän opetti sisarilleen: ”Olen pohtinut sitä 
suurta työtä, joka meidän on suoritettava, eli 
auttaa elävien ja kuolleiden pelastuksessa. Me 
haluamme olla – – sopivia kumppaneita pyhille 
jumalille.” 9

Ja tietenkin temppelitoimitusten saatavuus on 
laajentunut valtavasti, kun monia temppeleitä 
on rakennettu eri puolille maailmaa ja yhä lisää 
rakennetaan.

Niiden välineiden avulla, jotka nyt ovat käy
tettävissämme, temppeli  ja sukututkimustyö 
voi olla säännöllinen osa osallistumistamme 
jatkuvaan palautukseen. Minä olen ollut kiin
nostunut sukututkimustyöstä ja mukana siinä 
vuosien ajan, mutta verkkotyökalujen ansiosta 
olen voinut viedä paljon aiempaa enemmän 
sukulaisten nimiä temppeliin. Minulla on pyhiä 
muistoja siitä, kuinka istuin asuntomme pöydän 

ääressä Ghanassa ja etsin eurooppalaisten esivan
hempieni nimiä, jotka vaimoni ja minä voisimme 
viedä Accran temppeliin. Sen jälkeen meillä on 
ollut tuo riemullinen tilaisuus muissa paikoissa, 
joihin meidät on lähetetty.

Profeetta Joseph Smithin välityksellä Jumala 
aloitti tapahtumasarjan palauttaakseen ”kai
ken, mitä kaikki pyhät profeetat ovat maailman 
alusta asti puhuneet suullaan” (OL 27:6). Tuo 
palautus on jatkunut tähän aikaan, kun Jumala 
”nykyään ilmoittaa” ja ”ilmoittaa vielä monia 
suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia 
asioita” (UK 1:9). Olen hyvin kiitollinen siitä, 
että me saamme osallistua tähän jatkuvaan 
palautukseen. ◼

”Jos ajattelette, että kirkko on 
palautettu kokonaisuudessaan, 

näette vasta alkua. Paljon 
enemmän on tulossa.”  

– Presidentti Nelson
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Eliza R. Snow, varhainen 
Apuyhdistyksen johtaja
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Mitä sanoja tulee mieleesi, kun ajattelet Mormonin 
kirjaa?

Nefiläiset, lamanilaiset ja muut  laiset?
Vihanpito, vaarat, vaikerointi?
Parannus, pelastus, pyhyys?
Jeesus Kristus?
Toivo?
Pääsiäinen on erinomainen ajankohta pohtia jälleen kerran 

Mormonin kirjan sanomaa. Ennen kaikkea sanomaa, että 
Jeesus on Kristus, meidän Vapahtajamme ja Lunastajamme. 
Hänen ansiostaan me voimme lopulta vapautua ruumiin ja 
sielun tuskista. Kuolemasta ja synnistä. Me voimme voittaa 
kaiken sen pahan, mitä maailma meille syytää.

Yksinkertaisesti ilmaistuna meillä voi olla toivo.
Toivo – todellinen, Jeesukseen Kristukseen keskittynyt 

toivo – innoitti muinaisia profeettoja kirjoittamaan aikakir
joja kultalevyille, joista tulisi Mormonin kirja. Jaakob sanoo 
meille: ”Sillä tätä tarkoitusta varten me olemme kirjoittaneet 
nämä asiat, jotta he tietäisivät, että me tiesimme Kristuksesta, 
ja meillä oli toivo hänen kirkkaudestaan monta sataa vuotta 
ennen hänen tulemistaan” (MK Jaak. 4:4).

Jaakob halusi meidän tietävän, että hän – ja muut aikakir
joja pitäneet profeetat – tiesivät Kristuksen tulemisesta. Monia 
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Mormonin kirjan profeetoilla oli toivo siitä, että Kristus tulisi.  
Lukiessamme heidän sanojaan meillä voi olla tuo sama toivo siitä,  

että Hän tulee jälleen.

HEILLÄ OLI  

TOIVO  

satoja vuosia ennen kuin Hän tuli! Ja heidän lukemiensa 
profeettojen sanat innoittivat heitä saamaan tuon toivon. 
Jaakob selittää, että ”[ei] vain meillä itsellämme ollut toivo 
hänen kirkkaudestaan, vaan myös kaikilla pyhillä profee
toilla, jotka olivat ennen meitä.

Katso, he uskoivat Kristukseen ja palvelivat Isää 
hänen nimessään, ja myös me palvelemme Isää hänen 
nimessään – –.

Sen vuoksi me tutkimme profeettoja, ja meillä on 
monia ilmoituksia ja profetian henki; ja kaikki nämä 
todistukset saatuamme me saamme toivon, ja uskos
tamme tulee järkähtämätön.” (MK Jaak. 4:4–6; ks. myös 
1. Nefi 19:21; MK Jaak. 7:11; Moosia 3:13; Hel. 8:16.)

Toivo, jonka he saivat sekä omien kokemustensa että 
pyhistä kirjoituksista lukemiensa profetioiden avulla, val
misti heitä siihen päivään, jolloin Kristus tulisi. Samalla 
tavoin nykyajan profeetat kannustavat meitä valmistau
tumaan siihen, kun Kristus tulee jälleen. Jos meillä on 
määrä olla tuo sama toivo, meidänkin pitää tutkia profeet
toja ja pyrkiä saamaan monia ilmoituksia sekä profetian 
henki. Heidän todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta 
sekä vahvistavat omaamme että myös auttavat meitä val
mistautumaan Hänen tulemiseensa.

KRISTUKSEN TULEMISESTA –  
JA MEILLÄKIN VOI OLLA

MindySelu
kirkon lehdet



 H u h t i k u u  2 0 2 0  25

VI
ER

AI
LU

, J
O

RG
E 

CO
CC

O
 S

AN
TÁ

N
G

EL
O

Lehi
”Kuinka tärkeää sen vuoksi onkaan, että nämä asiat ilmaistaan maan 
asukkaille, jotta he voivat tietää, ettei mikään liha voi asua Jumalan 
luona muuten kuin pyhän Messiaan ansioiden ja laupeuden ja armon 
kautta, hänen, joka antaa henkensä lihan mukaisesti ja ottaa sen jäl
leen Hengen voimasta saadakseen aikaan kuolleiden ylösnousemuk
sen, ollen ensimmäinen, joka nousee ylös.”
2. Nefi2:8

Nefi
”Ja me puhumme Kristuksesta, 
me riemuitsemme Kristuksessa, 
me saarnaamme Kristuksesta, me 
profetoimme Kristuksesta ja me 
kirjoitamme profetioidemme mukai
sesti, jotta lapsemme tietäisivät, 
mistä lähteestä he voivat odottaa 
syntiensä anteeksiantoa.”
2. Nefi25:26
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Samuel 
Lamanilainen
”Sillä katso, hänen on totisesti kuoltava, 
jotta pelastus voi tulla; eli hänen täytyy 
ja on välttämätöntä kuolla saadakseen 
aikaan kuolleiden ylösnousemuksen, 
jotta ihmiset siten voidaan tuoda Her
ran eteen.

Eli, katso, tämä kuolema saa aikaan 
ylösnousemuksen ja lunastaa koko 
ihmissuvun ensimmäisestä kuolemasta – 
siitä hengellisestä kuolemasta; sillä koko 
ihmissuku, joka on Aadamin lankeemuk
sen tähden erotettu pois Herran luota, 
katsotaan kuolleeksi sekä siihen nähden, 
mikä on ajallista että siihen nähden, mikä 
on hengellistä.

Mutta katso, Kristuksen ylösnousemus 
lunastaa ihmissuvun, niin, vieläpä koko 
ihmissuvun, ja tuo sen takaisin Herran 
eteen.”
Hel.14:15–17

Amulek
”Ja tuo suuri ja viimeinen uhri on 
oleva Jumalan Poika, niin, ääretön ja 
iankaikkinen.

Ja näin hän on tuova pelastuksen kai
kille niille, jotka uskovat hänen nimeensä; 
tämä on tämän viimeisen uhrin tarkoitus: 
saada aikaan armahtavaisuus, joka voit
taa oikeudenmukaisuuden ja saa aikaan 
keinon, jolla ihmiset voivat saada paran
nukseen johtavan uskon.

Ja näin armo voi tyydyttää oikeuden
mukaisuuden vaatimukset ja sulkee hei
dät turvallisten käsivarsien suojaan, kun 
se, joka ei osoita parannukseen johtavaa 
uskoa, on koko oikeudenmukaisuuden 
vaatimusten lain alainen; sen tähden 
suuri ja iankaikkinen lunastussuunni
telma toteutuu vain sen kohdalla, jolla on 
parannukseen johtava usko.”
Alma34:14–16

Alma
”Ja hän kulkee kärsien kaikenlaisia 
kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, ja 
tämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo 
hänen ottavan päällensä kansansa 
kivut ja sairaudet.

Ja hän ottaa päällensä kuoleman pääs
tääkseen kuoleman siteet, jotka sitovat 
hänen kansaansa; ja hän ottaa päällensä 
heidän heikkoutensa, jotta hänen sisim
pänsä täyttyisi armolla, lihan mukaisesti, 
jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa 
kansaansa sen heikkouksien mukaisesti.”
Alma7:11–12
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Mormon
”Tietäkää, että teidän on tultava tuntemaan isänne ja 
tehtävä parannus kaikista synneistänne ja pahoista 
teoistanne ja uskottava Jeesukseen Kristukseen, että 
hän on Jumalan Poika ja että juutalaiset surmasivat 
hänet, ja Isän voimalla hän on noussut ylös, minkä 
kautta hän on saanut voiton haudasta; ja hänessä on 
myös kuoleman pistin nielty.

Ja hän saa aikaan kuolleiden ylösnousemuksen, jonka 
kautta ihminen on herätettävä seisomaan hänen tuomio
istuimensa edessä.

Ja hän on saanut aikaan maailman lunastuksen, jonka 
kautta sen, joka havaitaan syyttömäksi hänen edessään 
tuomiopäivänä, annetaan asua Jumalan luona hänen val
takunnassaan laulamassa lakkaamatonta ylistystä ylhäis
ten kuorojen kanssa Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, 
jotka ovat yksi Jumala, onnen tilassa, jolla ei ole loppua.”
Morm.7:5–7◼

Kuningas Benjamin
”Ja hänen nimensä on oleva Jeesus Kristus, Jumalan Poika. – –

Ja katso, hän tulee omiensa luokse, jotta pelastus voisi tulla 
ihmislapsille, niin, uskon kautta hänen nimeensä – –. 

Ja hän on nouseva kolmantena päivänä kuolleista – –.
Sillä katso, ja myöskin hänen verensä sovittaa niiden synnit, 

jotka ovat langenneet Aadamin rikkomuksen tähden, jotka ovat 
kuolleet tuntematta Jumalan tahtoa heitä kohtaan tai jotka ovat 
tehneet syntiä tietämättään.”
Moosia3:8–11
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Mitäpääsiäinenmerkitsee 
minulle?

Parannus
Jeesus Kristus kysyy 
meiltä jokaiselta: ”Ettekö 
nyt palaa minun luok
seni ja tee parannusta 
synneistänne ja käänny, 
jotta minä voin paran
taa teidät?” Hän lupaa: 
”Jokaisen, joka tulee, 
minä otan vastaan.” 
(3. Nefi 9:13–14.) Miltä 
sinusta tuntuu, kun teet 
parannuksen?

Tule ja seuraa minua –  
M O R M O N I N  K I R J A

30. MAALISKUUTA – 12. HUHTIKUUTA  
Pääsiäinen

VIITTEET
 1. Ks. Dieter F. Uchtdorf, ”Katso: 

Ihminen!”, Liahona, toukokuu 
2018, s. 108.

 2. Ks. Russell M. Nelson, ”Kul-
kiessamme yhdessä eteenpäin”, 
Liahona, huhtikuu 2018, s. 7.

Pääsiäisenä me juhlimme 
”tärkeintä päivää histo

riassa” 1 – Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemusta. Tämä 
tapahtuma on keskeisellä 
sijalla taivaallisen Isän 
onnensuunnitelmassa.

Kuolevaisuutta edel
tävässä elämässä Jeesus 
Kristus valittiin meidän 
Vapahtajaksemme. Hän 
lupasi tarjota meille 
keinon saada syntimme 
anteeksi ja palata taivaalli
seen kotiimme.

Tuona ensimmäisenä 
pääsiäisaamuna Jeesus 
täytti lupauksensa. Hän 
voitti kuoleman. Sen joh
dosta ”hän on maailman 
valo ja elämä, eli valo, joka 
on loputon, jota ei voida 
milloinkaan pimentää, 
niin, ja myös elämä, joka 
on loputon, niin ettei 
kuolemaa voi enää olla” 
(Moosia 16:9).

Mitä siunauksia ylös
nousemus tuo sinulle?



 H u h t i k u u  2 0 2 0  29

Iankaikkinen 
elämä
Vapahtajan sovitus 
tekee mahdolliseksi 
iankaikkisen elämän 
eli korotuksen. Tämän 
siunauksen saadak
semme meidän täytyy 
noudattaa käskyjä. 
Presidentti Russell M. 
Nelson on nimittänyt 
tietä iankaikkiseen 
elämään liittopoluksi.2 
Mitä meidän täytyy 
tehdä kulkeaksemme 
tätä polkua iankaikki
seen elämään?

Ylösnousemus
Kuolema on väistämä
tön, mutta Vapahtajan 
voitto kuolemasta 
varmistaa, että kaikki 
saavat ylösnousemuk
sen – ruumis ja henki 
yhdistetään jälleen 
täydellisessä muodos
saan (ks. Alma 11:43). 
Kuinka tieto ylösnouse
muksesta antaa sinulle 
toivoa?

Mitäpääsiäinenmerkitsee 
minulle?
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MiksikuningasBenjaminkehottaameitä
tulemaanpienenlapsenkaltaisiksi?13.–19. HUHTIKUUTA  

Moosia 1–3

Oletko koskaan tunte
nut sydämesi helty

vän, kun olet tarkkaillut 
lasta? Lapset puhuvat 
usein sydämestään ja 
ilmaisevat rakkautta ja 
yksinkertaista uskoa. 
Vapahtaja opetti: ”Se, joka 
nöyrtyy [pienen] lapsen 
kaltaiseksi, on suurin 
taivasten valtakunnassa” 
(Matt. 18:4).

Tämä voisi olla yksi 
syy, miksi kuningas Ben
jamin pyysi kansaansa 
riisumaan päältään luon
nollisen ihmisen ja tule
maan lasten kaltaiseksi 
(ks. Moosia 3:19).

Kuinka meistä tulee 
lasten kaltaisia? Täydennä 
jakeen Moosia 3:19 avulla 
tyhjät kohdat sanoilla, 
joita kuningas Benjamin 
käytti kuvaillessaan lapsen 
kaltaista ihmistä.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

KESKUSTELUA
Etsi lapsen kaltaisia ominaisuuk
sia lempisankareistasi Mormonin 
kirjassa. Kuinka voit noudattaa 
heidän esimerkkiään?

Tulemalla pienen lapsen kaltaiseksi me 
pääsemme lähemmäksi Kristusta ja 
koemme iloa, kun meistä tulee pyhiä 
Hänen sovituksensa avulla.
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20.–26. HUHTIKUUTA  

Moosia 4–6

Mitätarkoittaase, 
ettäKristuksennimion 

kirjoitettusydämeemme?

Mormonin kirjassa 
ihmisiä kutsutaan 

monilla nimillä – nefiläiset, 
lamanilaiset ja antinefilehi
läiset ovat vain muutamia 
niistä. Mutta kuningas 
Benjamin halusi, että hänen 
kansaansa kutsuttaisiin 
ylevämmällä, pyhemmällä 
nimellä – Jeesuksen  
Kristuksen nimellä.

Nämä ovat tapoja, joilla 
voimme pitää Vapahtajan 
nimen ”aina sydämeemme 
kirjoitettuna” (ks. Moosia 
5:12):

TEEMME KASTEENLIITON
Kasteessa me teemme Jumalan 
kanssa liiton ottaa päällemme  

Kristuksen nimen. Mitä se  
mielestäsi tarkoittaa?  
(Ks. Moosia 18:8–9.)

NAUTIMME SAKRAMENTIN
Meidän käsketään nauttia sak

ramentti kelvollisesti joka viikko. 
Sakramentin aikana me sitoudumme 

uudelleen liittoomme ottaa pääl
lemme Jeesuksen Kristuksen  

nimi (ks. Moroni 4:3).

KESKUSTELUA
Mitä teet joka päivä varmis
taaksesi, että Kristuksen 
nimi säilyy kirjoitettuna 
sydämeesi?

TOIMIMME  
KRISTUKSEN 

OPETUSLAPSINA
Liittomme edellyttävät meitä 
pitämään käskyt. Tekojemme 

tulee kuvastaa haluamme 
seurata Kristusta ja tulla 
Hänen kaltaisikseen. Niin 

tehdessämme meitä voidaan 
edelleenkin kutsua Hänen 
nimensä mukaan. Näin me 

säilytämme Kristuksen nimen 
kirjoitettuna sydämeemme 

(ks. Moosia 5:12).
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Sain lakiopintoni päätökseen niihin aikoihin, kun tyttä
remme täytti vuoden. Vaimoni ja minä odotimme kovasti 

valmistujaisjuhliani, tyttäremme syntymäpäivää ja uusia 
mahdollisuuksia, joita meille tulisi, mutta mikään ei sujunut 
suunnitellun mukaisesti.

Jäin työttömäksi pian tutkinnon suoritettuani, ja minun 
oli vaikea löytää työtä. Pian tuli taloudellisia ongelmia. Jopa 
yksinkertaisen syntymäpäiväjuhlan järjestäminen olisi vaikeaa.

Käytyämme vaimoni kanssa monta keskustelua hyväk
syimme tilanteemme. Minulle isänä oli vaikeaa, etten  
pystynyt ostamaan tyttärelleni edes vaatimatonta lah
jaa ja että näin rakkaan vaimoni turhautumisen.

En ymmärtänyt, mitä oli tapahtumassa. Rukoi
lin ja pyysin taivaalliselta Isältä apua, että 
ymmärtäisin, mitä Hän odotti minulta. Äkkiä, 
aivan kuin ääni olisi puhunut mielessäni, 
kuulin seuraavat sanat: ”Sinulla  
on jotakin arvokkaampaa  
kuin mikään tavara tämän  
maan päällä. Sinulla on  
pappeus. Minkä paremman 
lahjan voisit antaa tyttä
rellesi kuin pappeuden 
siunauksen?”

Kyyneleet täyttivät 
silmäni, kun ajattelin, mitä 
pappeus minulle merkit
see. Sydämeni täyttyi kii
tollisuudesta miettiessäni, 

että pappeus on voima, joka voi yhdistää perheeni koko 
iankaikkisuudeksi.

Kerroin tunteistani vaimolleni. Sanoin hänelle, että siu
naus oli kaikki, mitä pystyin antamaan tyttärellemme. Me 
kumpikin tulimme siihen tulokseen, että se toisi hänelle iloa 
ja rauhaa ja että se riittäisi.

Tyttäremme syntymäpäivänä ystävät, sukulaiset ja naapurit 
toivat kakun ja vaatimattomia koristeita. Olimme kiitollisia 

voidessamme juhlia tätä erityistä päivää rakkaidemme 
kanssa. Sinä iltana asetin käteni tyttäreni pään 

päälle ja annoin hänelle siunauksen. Siunasin 
häntä kaikella sillä, mitä Herran Henki 

kehotti minua sanomaan.
Elämme edelleenkin muutosten 

ja haasteiden aikaa työttömyyden 
ja talousvaikeuksien vuoksi. Mutta 
jopa murheen ja turhautumisen 
keskellä koemme rauhaa ja lohtua 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
ansiosta. Tiedän varmasti, että jäse
nyys Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkossa ja 

mahdollisuus käyttää pappeuden 
voimaa ovat siunaus. Se oli kaikki, 
mitä pystyin antamaan tyttäreni 
syntymäpäivänä, ja se oli enem
män kuin tarpeeksi. ◼

JonathanMafraSenadeSantana,
SantaCatarina,Brasilia
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Siunaus oli kaikki, mitä pystyin antamaan

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

Aivan kuin ääni olisi puhunut 
mielessäni, kuulin: ”Sinulla on 
jotakin arvokkaampaa kuin 
mikään tavara tämän maan 
päällä.”
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Olin 26 vuotias, kun mieheni ja 
minä menetimme ensimmäisen 

lapsemme. Kennedyllä diagnosoitiin 
aivokasvain, kun hän oli vasta vuoden 
ja kuukauden ikäinen. Kolmen leik
kauksen, viiden kemoterapiavaiheen ja 
monien lääkkeiden ja hoitojen jälkeen 
hän kuoli syliimme vuoden ja kahdek
san kuukauden ikäisenä.

Olin aivan poissa tolaltani menetet
tyäni kauniin, uteliaan ja toimeliaan 
pienen tyttöni. Kuinka näin voi käydä? 
Miten pystyisin siirtymään eteenpäin? 
Minulla oli todella monia kysymyksiä 
mutta ei lainkaan vastauksia. Muutama 
päivä hautajaisten jälkeen kävimme 
mieheni kanssa tyttäremme haudalla, 
joka oli yhä hautajaisten jälkeen kau
niiden vaaleanpunaisten kukkien ja 
nauhojen peitossa.

Tytärtäni ajatellessani näin, että 
nurmella hyppeli pikkuinen linnunpoi
kanen, joka oli liian nuori voidakseen 
vielä lentää. Tämä lintu muistutti 
minua Kennedystä, sillä hän oli rakas
tanut eläimiä. Lintu hyppeli haudalle 
ja leikki nauhojen ja kukkien keskellä. 
Minä hymyilin, koska tiesin, että juuri 
sitä Kennedy olisi halunnut. Sitten 
lintu hyppeli minua kohti. En uskalta
nut hievahtaakaan. Pikkulintu hyppeli 
aivan viereeni, nojautui jalkaani vasten, 
sulki silmänsä ja nukahti.

Pystyn tuskin selittämään tunteita, 
joita koin sillä hetkellä. Tuntui kuin 
olisin saanut halauksen Kennedyltäni. 
En voisi pidellä tytärtäni sylissäni, 
mutta tämä pikkulintu – taivaallisen 

Pikkulintu muistutti minua
Isämme luomus – voisi tulla ja lepuut
taa pikkuista päätään minua vasten 
muistuttaen minua siitä, että taivaal
linen Isä ymmärsi tuskani ja olisi 
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aina valmis lohduttamaan minua ja 
auttamaan minua selviytymään tästä 
koettelemuksesta.

Vanhin David A. Bednar kahden
toista apostolin koorumista on sanonut: 
”Kun sanat eivät pysty tarjoamaan tar
vitsemaamme lohtua – –, kun logiikka 
ja järkeily eivät pysty antamaan riittävää 
ymmärrystä elämän epäoikeudenmukai
suuksiin ja kohtuuttomuuksiin – – ja 
kun näyttää siltä, että kenties olemme 

täysin yksin, niin todellakin meitä siu
nataan Herran lempeillä armoteoilla” 
(”Herran lempeät armoteot”, Liahona, 
toukokuu 2005, s. 100).

Minulla ei vieläkään ollut kaikkia 
vastauksia kysymyksiini, mutta tämä 
lempeä armoteko vakuutti minulle, 
että taivaallinen Isämme rakastaa 
sekä Kennedyä että minua ja että 
Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuk
sen sovitusuhrin ansiosta minulla on 
toivo siitä, että Kennedy, mieheni ja 
minä olemme jonakin päivänä jälleen 
yhdessä perheenä. ◼
LauraLinton,Utah,USA

Kun ajattelin 
tytärtäni, pikkuinen 
linnunpoikanen, 
joka oli liian nuori 
voidakseen vielä 
lentää, hyppelehti 
nurmella minua kohti.
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Kun minua pyydettiin johtamaan 
Apuyhdistyksessä keskustelua 

Vapahtajan kutsusta ruokkia Hänen 
lampaitaan, päätin, että jos halusin kan
nustaa sisaria, minun pitäisi itse tehdä 
jotakin yhdelle Hänen lampaistaan.

Keräsin rohkeutta ja kutsuin erään 
vähemmän aktiivisen sisaren lähtemään 
kanssani Apuyhdistyksen toimintaan. 
Hän otti vastaan kutsuni, ja meillä oli 
mukavaa yhdessä. Tunsin, että tämä oli 
hyvä esimerkki, ja olin innokas kerto
maan kokemuksestani. Mutta Herra 
halusi opettaa minulle enemmän.

Yhtenä aamuna pukeutuessani 
tajusin, että hopeinen rannekoruni oli 
kadonnut. Olin saanut kyseisen ranne
korun syntymäpäivälahjaksi käydessäni 
Ranskassa, ja sillä oli minulle erityinen 
merkitys. Aloin etsiä sitä todennäköi
simmistä paikoista, mutta en löytänyt 

Kallisarvoisempi kuin hopeinen 
rannekoru

puolesta? Ovatko he yhtä kallisarvoisia 
sinulle kuin rannekorusi? Entäpä sisa
resi kirkon ulkopuolella? Rukoiletko 
myös heidän puolestaan?”

Kun kerroin kokemukseni kadon
neesta rannekorustani Apuyhdistyk
sessä, se johti suurenmoiseen kes
kusteluun. Kerroin sisarille, että olin 
oppinut, että kun Vapahtaja pyytää 
meitä ruokkimaan Hänen lampaitaan, 
meidän täytyy muistaa, että ”sielu
jen arvo on suuri Jumalan silmissä” 
(OL 18:10). Hän haluaa, että olemme 
tietoisia niistä, jotka ovat ympäril
lämme, ja rakastamme heitä, huoleh
dimme heistä ja rukoilemme koko 
tarmollamme heidän puolestaan. Kun 
teemme niin, huomaamme, että jokai
nen on paljon kallisarvoisempi kuin 
hopeinen rannekoru. ◼
SylvieHoumeau,Quebec,Kanada
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sitä. Sitten sanoin itselleni, että jos vain 
rukoilisin, pystyisin löytämään ranne
koruni nopeasti.

Rukoiltuani etsin sitä kaikkialta. 
Kaksi päivää rukoilin keskittyneesti ja 
etsin kiihkeästi. Pyysin hartaasti taivaal
liselta Isältä apua, että löytäisin sen, 
mutta vieläkään en löytänyt sitä. Sydä
meni oli raskas, koska se rannekoru oli 
minulle kallisarvoinen.

Yhtenä iltana poikani rukoili kans
sani vuoteeni vieressä. Rukouksemme 
jälkeen hän noukki lattialta jotakin ja 
ojensi sen minulle. Se oli minun ranne
koruni! Hän oli löytänyt sen vuoteen 
alta. Jotenkin se oli varmaankin jäänyt 
etsinnöissäni minulta huomaamatta. 
Huudahdin ilosta, kun sain sen taas 
takaisin.

Äkkiä mieleeni tuli ajatus: ”Rukoi
letko yhtä hartaasti kirkon sisartesi 

Yhtenä aamuna tajusin, että hopeinen 
rannekoruni oli kadonnut. Sydämeni oli 
raskas, koska se rannekoru oli minulle 
kallisarvoinen.
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Jokin aika sitten vaimoni ja minä 
veimme kaksi nuorinta poikaamme 

Ranskaan kiertämään alueilla, joilla olin 
palvellut kokoaikaisena lähetyssaarnaa
jana. Kävimme kirkon seurakunnissa, 
joissa olin palvellut, ja iloitsimme 
jäsenten kanssa, joita olin opettanut. 
Kävimme myös katsomassa historiallisia 
nähtävyyksiä.

Yksi sellainen oli Château de Châ
lucet’n rauniot. Vuosisatoja aiemmin 
tähän valtavaan keskiaikaiseen linnaan 
oli hyökätty ja se oli suureksi osaksi 
hävitetty. Kasvillisuus rehotti kaikkialla 
raunioiden ympärillä, ja sinne johtava 
polku oli kapea ja jyrkkä. Kiipeäminen 
oli vaikeaa, mutta päästyämme perille se 
tuntui vaivan arvoiselta.

Pojista oli hauskaa kiipeillä alas, missä 
oli joskus ollut vankityrmä, ja ylös sitä 
vähää, mitä linnan muureista oli jäljellä. 
Linna vangitsi heidän mielikuvituksensa 
aivan kuten se oli vanginnut minun mieli
kuvitukseni 24 vuotta aiemmin.

Siellä ollessamme näimme, että 
kaukana puhkesi kesämyrsky. Se lähes
tyi nopeasti. Synkät pilvet ja salamointi 
täyttivät taivaan, ja niitä seurasivat 
ukkosen mahtavat jyrähdykset.

Kompuroimme polkua alas ja yri
timme kiireesti päästä autolle myrskyn 
kiitäessä meitä kohti. Pian ryöppyävä 
kaatosade kasteli meidät läpikotaisin 
ja hiekkapolku muuttui mutaiseksi. 
Pelkäsimme, että maa pettäisi jalko
jemme alla ja putoaisimme alas jyrk
kää, kivistä polkua.

Huomasimme polun vieressä puiden 
keskellä suojaisen paikan. Painauduimme 
suojassa toisiamme vasten ja mietimme, 
kuinka pitkään meidän pitäisi odottaa 
päästäksemme takaisin alas.

”Pidetään rukous”, nuorin poi
kamme sanoi.

Hän pyysi saada pitää sen ja rukoili, 
että sade loppuisi, jotta pääsisimme 
alas kukkulalta turvallisesti. Hän kat
soi meitä ja sanoi: ”Nyt tarvitaan vain 
riittävästi uskoa.”

Selitin, etteivät rukoukset aina  
toimi niin.

”Kylläpäs”, hän sanoi, ”sade loppuu 
kymmenessä minuutissa!”

Noin kymmenen minuutin kuluttua 
sade lakkasi.

”No niin, mennään!” poikamme 
kehotti.

”Jos lähdemme nyt, sade alkaa 
uudelleen ja jäämme ansaan”, vanhempi 
poikamme sanoi.

”Ei ala!” nuorimmaisemme vastasi. 
”Mennään!”

Suuntasimme kulkumme polun kui
vempia osia noudatellen ja työnsimme 
kulkiessamme sivuun pensaita ja oksia. 
Autoon päästyämme pidimme kiitos
rukouksen. Pian alkoi taas sataa.

”Näettekö, mitä vähäinenkin määrä 
uskoa voi saada aikaan?” poikamme 
sanoi nöyrästi.

Sinä päivänä hän antoi meille kaikille 
hienon opetuksen. ◼
Godfrey J.Ellis,Washington,USA

”Näettekö, mitä vähäinenkin 
määrä uskoa voi saada aikaan?”

Kompuroimme polkua alas myrskyn kiitäessä meitä kohti.  
”Pidetään rukous”, nuorin poikamme sanoi.
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O P E T U K S I A  M O R M O N I N  K I R J A S T A
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Aadamin lankeemus toi maailmaan sairauden ja synnin. Molemmat voivat olla 
omassa piirissään kohtalokkaita. Kaikista sairauksista mikään ei ehkä ole 
niin kaikkialle levinnyt tai tuhoisa kuin syöpä. Joissakin maissa yli kolman

nes väestöstä saa jonkinlaisen syövän, ja syöpä on syy lähes neljännekseen kaikista 
kuolemantapauksista.1 Syöpä saa usein alkunsa yksittäisestä solusta, joka on niin 
pieni, että sen voi nähdä vain mikroskoopilla. Mutta se pystyy kasvamaan ja leviä
mään nopeasti.

Syöpäpotilaat saavat hoitoa, jotta syöpä voisi pysyä remissiovaiheessa. Täydellinen 
remissio tarkoittaa, ettei sairaudesta löydetä enää havaittavia todisteita. Ammattilaiset 
huomauttavat kuitenkin nopeasti, että vaikka potilas voikin olla remissiovaiheessa, se 
ei välttämättä tarkoita, että hän on parantunut.2 Vaikka siis remissio tuo huojennusta 
ja toivoa, syöpäpotilaat toivovat aina jotakin remissiota parempaa – he toivovat paran
tuvansa. Erään lähteen mukaan ”jotta joku voidaan todeta syövästä parantuneeksi, on 
odotettava ja katsottava, uusiutuuko syöpä jossakin vaiheessa, joten aika on ratkaiseva 
tekijä. Jos potilas pysyy remissiossa muutaman vuoden, hän on saattanut parantua 
syövästä. Tietyt syövät voivat uusiutua monien remissiovuosien jälkeenkin.” 3

Sairaus ja synti
Niin tuhoisaa kuin syöpä onkin ruumiille, synti on vieläkin tuhoi

sampaa sielulle. Synti alkaa usein pienestä – joskus huomaamatto
man pienestä – mutta se pystyy kasvamaan nopeasti. Se tulehduttaa, 
sitten rampauttaa ja lopulta tappaa sielun. Se on suurin syy – itse 
asiassa ainoa syy – hengelliseen kuolemaan kaikissa luoduissa. Syn
nin hoitokeino on parannus. Todellinen parannus vie synnintekijän 
sataprosenttisen tehokkaasti remissioon eli tuo syntien anteeksian
non. Tämä remissio tuo huojennusta ja iloa sielulle. Anteeksiannon 
saaminen synnistä ja vapautuminen synnin oireista ja vaikutuksista 
ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että synnintekijä on täysin paran
tunut. Langenneen ihmisen sydämessä on jotakin, mikä sallii synnin 

Vanhin 
Kyle S.McKay
seitsemänkymme
nen koorumista

Voimallinen 
sydämenmuutos

Synti tulehduttaa,  
rampauttaa ja tappaa 
sielun. Synti on suurin 

syy – itse asiassa ainoa 
syy – hengelliseen  

kuolemaan.  

Synnin hoitokeino  
on parannus.
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tai on sille altis. Siksi synti voi uusiutua vieläpä vuosien remission jälkeen. 
Pysyminen remissiossa eli toisin sanoen syntien anteeksiannon säilyttämi
nen on ratkaisevan tärkeää siinä, että parantuu täysin.

Puhdistunut ja parantunut
Tämä vertailu auttaa meitä ymmärtämään, että hengellisesti meidän 

täytyy paitsi puhdistua synnistä myös parantua syntisyydestä. Sota, joka 
asettaa vastakkain halumme tehdä hyvää ja luontomme tehdä pahaa, voi 
olla uuvuttavaa. Jos olemme uskollisia, niin me voitamme – ei pelkästään, 
koska olemme määränneet tahtomme ottamaan hallintaan luontomme, 
vaan koska olemme alistaneet tahtomme Jumalan tahtoon ja Hän on muut
tanut meidän luontomme.

Kuningas Benjamin opetti: ”Sillä luonnollinen ihminen on Jumalan 
vihollinen ja on ollut Aadamin lankeemuksesta asti ja on oleva aina ja 
ikuisesti, ellei hän taivu Pyhän Hengen kutsuun ja riisu päältään luonnol
lista ihmistä – – Kristuksen, Herran sovituksen kautta” (Moosia 3:19). 
Vastauksena tähän ja muihin opetuksiin Benjaminin kansa rukoili: ”Oi 
armahda ja pelasta meidät Kristuksen sovitusveren kautta, niin että me 
saisimme syntimme anteeksi ja sydämemme voisi puhdistua” (Moosia 4:2, 
kursivointi lisätty). Heidän rukoiltuaan Herra vastasi heidän kaksiosaiseen 
pyyntöönsä. Ensiksi, ”Herran Henki tuli heidän päällensä, ja he täyttyivät 
ilosta saatuaan anteeksiannon synneistään ja saatuaan omantunnon 
rauhan” (Moosia 4:3).

Kun kuningas Benjamin näki, että hänen kansansa oli ”remissiossa” 
eli oli saanut anteeksiannon synneistään, hän kannusti heitä täydelliseen 
parantumiseen opettamalla heille, kuinka pysyä siinä tilassa (ks. Moosia 
4:11–30). ”Jos te tämän teette”, hän lupasi, ”te saatte aina riemuita ja olla 
täynnä Jumalan rakkautta ja säilyttää aina syntienne anteeksiannon”  
(Moosia 4:12).

Ihmiset uskoivat ja sitoutuivat kuningas Benjaminin sanoihin, minkä 
johdosta Herra vastasi toiseen osaan heidän rukoustaan – että ”[heidän 
sydämensä] voisi puhdistua”. Kiitollisina ja ylistäen ihmiset huusivat: 
”Herran Kaikkivaltiaan [Henki] – – on saanut aikaan voimallisen muutok
sen meissä eli meidän sydämessämme, niin ettei meillä ole enää halua tehdä 
pahaa vaan tehdä alati hyvää” (Moosia 5:2). Kuningas Benjamin selitti, että 
tämä voimallinen muutos merkitsi, että he olivat syntyneet Jumalasta (ks. 
Moosia 5:7).

”Kuinka se on tapahtunut?”
Profeetta Alma opetti, että meidän täytyy sekä tehdä parannus että syn

tyä uudesti – syntyä Jumalasta sydämemme muuttuneena (ks. Alma 5:49). 
Kun teemme jatkuvasti parannusta, Herra ottaa pois kaikki syntimme ja 

Hän ottaa pois sen, mikä luonnollisesti aiheut
taa tai sallii meissä syntisyyden. Mutta Enosin 
sanoin: ”Herra, kuinka se on tapahtunut?” (En. 
1:7.) Vastaus on yksinkertainen ja silti syvällinen 
ja iankaikkinen. Niille, jotka ovat parantuneet 
mistä tahansa vaivasta, fyysisestä tai hengelli
sestä, Herra on julistanut: ”Uskosi on parantanut 
sinut” (Mark. 5:34; ks. myös En. 1:8).

Alman kokeman voimallisen sydämenmuu
toksen sai aikaan ”hänen uskonsa”, ja hänen 
seuraajiensa sydän muuttui, kun he ”panivat 
turvansa todelliseen ja elävään Jumalaan” (Alma 
5:12, 13). Kuningas Benjaminin kansan sydän 
muuttui ”uskon kautta [Vapahtajan nimeen]” 
(Moosia 5:7).

Jos haluamme saada tällaisen uskon niin että 
voimme turvata Herraan koko sydämestämme, 
meidän täytyy tehdä sitä, mikä johtaa uskoon, 
ja sitten tehdä sitä, mihin usko johtaa. Niiden 
monien asioiden joukossa, jotka johtavat uskoon, 

Tämä voimallinen  

sydämenmuutos saadaan 

aikaan meissä. Me 

emme saa sitä aikaan.

niin tässä sydämenmuutoksen yhteydessä Herra 
on tähdentänyt paastoa, rukousta ja Jumalan 
sanaa. Ja vaikka usko johtaa moniin asioihin, 
parannus on sen ensimmäinen hedelmä.

Mieti Helamanin kirjan kahta seuraavaa jaetta, 
joissa näitä periaatteita tähdennetään. Ensiksi 
kerrotaan kansasta, johon kuuluvat ”paastosivat 
ja rukoilivat usein ja tulivat – – lujemmiksi ja 
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lujemmiksi Kristuksen uskossa – – jopa niin, että heidän sydämensä puh
distui ja pyhittyi, mikä pyhittyminen tulee siitä, että he antoivat sydämensä 
Jumalalle” (Hel. 3:35). Sitten profeetta Samuel Lamanilaiselta me opimme: 
”[Usko] pyhiin kirjoituksiin eli pyhien profeettojen profetioihin – – joh
dattaa heidät uskomaan Herraan ja parannukseen, mitkä usko ja parannus 
saavat heissä aikaan sydämen muutoksen” (Hel. 15:7).

Riippuvuus Jumalasta
Tässä kohdassa meidän tulee pysähtyä huomaamaan, että tämä voimal

linen muutos, josta puhumme, saadaan aikaan meissä. Me emme saa sitä 
aikaan. Me pystymme tekemään parannuksen, muuttamaan käytöstämme, 
asenteitamme, vieläpä halujamme ja uskonkäsityksiämme, mutta meillä ei 
ole voimaa eikä kykyä muuttaa luontoamme. Tässä voimallisessa muutok
sessa me olemme täysin riippuvaisia kaikkivaltiaasta Jumalasta. Juuri Hän 
armollisesti puhdistaa sydämemme ja muuttaa luontomme ”kaiken sen 
jälkeen, mitä voimme tehdä” (2. Nefi 25:23). Hänen kutsunsa on pysyvä 
ja varma: ”[Tehkää parannus ja tulkaa] minun luokseni täysin vilpittömin 
sydämin, ja minä parannan [teidät]” (ks. 3. Nefi 18:32, kursivointi lisätty).

Syntisyydestä parantumisemme seuraus on, että me muutumme ”lihal
lisesta ja langenneesta [tilastamme] vanhurskauden tilaan – – tullen hänen 
pojikseen ja tyttärikseen. Ja niin [meistä] tulee uusia luotuja.” (Moosia 

27:25, 26.) Kasvoistamme säteilee Kristuk
sen valo. Lisäksi pyhissä kirjoituksissa kerro
taan, ”ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee 

syntiä” (1. Joh. 5:18). Se ei johdu siitä, ettem
mekö olisi kykeneviä tekemään syntiä, vaan 

siitä, ettei meidän luontonamme enää ole tehdä 
syntiä. Se on todellakin voimallinen muutos.

Tulee muistaa, että voimallisen sydämen
muutoksen kokeminen on ajan kuluessa tapah
tuva prosessi, ei kertatapahtuma. Muutos on 
yleensä vähittäistä, toisinaan tuskin havaittavaa, 
mutta se on todellista, se on voimallista ja se on 
välttämätöntä.

Ellet ole vielä kokenut sellaista voimallista 
muutosta, kysyisin sinulta: Oletko tehnyt paran
nuksen ja saanut syntiesi anteeksiannon? Tut
kitko pyhiä kirjoituksia? Paastoatko ja rukoiletko 
usein, että tulisit lujemmaksi ja lujemmaksi Kris
tuksen uskossa? Onko sinulla riittävästi uskoa 
turvata Herraan koko sydämestäsi? Pysytkö 
järkkymättä tuossa uskossa? Tarkkailetko ajatuk
siasi, sanojasi ja tekojasi ja noudatatko Jumalan 
käskyjä? Jos teet nuo asiat, saat aina riemuita ja 
olla täynnä Jumalan rakkautta ja säilyttää aina 
syntiesi anteeksiannon. Ja jos säilytät syntiesi 
anteeksiannon, sinut parannetaan ja muutetaan!

Jeesuksella Kristuksella on voima puhdistaa 
meidät synneistämme ja myös parantaa meidät 
syntisyydestämme. Hän on voimallinen pelasta
maan, ja siitä syystä Hän on voimallinen muutta
maan sinut. Jos käännämme sydämemme Hänen 
puoleensa ja osoitamme uskoa tekemällä kaikki 
ne muutokset, jotka kykenemme tekemään, 
niin Hän käyttää voimaansa meissä saadakseen 
aikaan tämän voimallisen sydämenmuutoksen 
(ks. Alma 5:14). ◼

VIITTEET
 1. Ks. Stacy Simon, ”Facts & Figures 2019: US Cancer Death 

Rate Has Dropped 27% in 25 Years”, American Cancer 
Society, 8. tammikuuta 2019, cancer.org.

 2. Ks. ”Remission: What Does It Mean?”, webMD.com.
 3. Ks. Cathy Sweat, The Gates to Recovery, 2019.

Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme paitsi 
puhdistua synnistä myös parantua syntisyydestä.
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”Palautuksen kruunaavana helmenä on pyhä temppeli. Sen pyhät toimitukset ja 
liitot ovat keskeisiä valmistettaessa kansaa, joka on valmis vastaanottamaan 
Vapahtajan Hänen toisessa tulemisessaan.” 1

Aika ajoin ensimmäinen presidenttikunta on tehnyt muutoksia temppeliseremoni
oihin ja toimintatapoihin kohentaakseen jäsenten temppelikokemusta ja auttaakseen 
kaikkia temppeliin tulevia tuntemaan läheisempää yhteyttä Jumalaan näissä pyhissä 
paikoissa.

Osana temppelikokemusta jäsenet pukeutuvat seremoniavaatteisiin. Niillä on opil
lista ja vertauskuvallista merkitystä, joka juontaa juurensa temppelipalvelusta Vanhassa 
testamentissa (ks. 3. Moos. 8 ja 2. Moos. 28).

Temppeliseremoniavaatteisiin on tehty joitakin muutoksia. Nämä muutokset eivät tar
koita muutoksia temppelin vertauskuvallisuuteen tai oppiin, vaan niiden tarkoituksena 
on tehdä temppelikokemuksesta yksinkertaisempi, miellyttävämpi ja entistä helpompi 
siten, että vaatteet ovat aiempaa edullisempia sekä vaivattomampia pukea ja hoitaa.

Ensimmäinenpresidenttikunta

Temppelikokemuksemme 
kohentaminen

”Mitkään toimituksiin ja toiminta-
tapoihin tehdyt muutokset  
eivät muuta [temppelissä]  
tehtävien liittojen pyhää 
luonnetta. Muutosten ansiosta 
liitot juurtuvat eri aikoina ja eri 
olosuhteissa elävien ihmisten 
sydämeen.”
Presidentti Russell M. Nelson, 
yleiskonferenssin johtohenkilöiden 
kokous, lokakuu 2019.

Näitä muutoksia ovat seuraavat:

•  Hunnun ja viitan yksinkertaisempi malli.
•  Päähineen muovinen kovike sekä päähineen ja hunnun 

nauhat poistetaan.
•  Viitoissa, päähineissä ja vyönauhoissa käytetään samaa 

kestävämpää kangasta, jolloin ne kestävät kauemmin ja 
niitä on helpompi huoltaa.

Toivomme näiden muutosten kohentavan tätä pyhää 
kokemusta, kun teette temppelissä palvelemisesta säännöllisen 
osan elämäänne. ◼
VIITE

1. Russell M. Nelson, ”Päätössanat”, Liahona, marraskuu 2019, s. 120.
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VASTAUKSIAYLEISIINKYSYMYKSIIN

Voinkoedelleenkinkäyttääminullajoolevia
seremoniavaatteita?

Kyllä. Aiempia malleja voi käyttää, kunnes ne 
on tarpeen korvata uusilla.
Kuinkahävitänasianmukaisestivanhat
seremoniavaatteet?

”Hävittäessään kuluneita temppeliseremonia
vaatteita jäsenten tulee leikellä ne niin, ettei 
niiden alkuperäistä käyttötarkoitusta voi tunnis
taa” (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 
2010, 21.1.42).
Voinkomuuttaaminullaoleviavaatteita
uusienmuutostenmukaisiksi?

Kyllä. Lisätietoa siitä, kuinka tämä tapahtuu, 
saat sivustolla store.churchofjesuschrist.org/

ceremonialclothing kirjautumalla sisään käyt
täjätilisi avulla tai jakelupalveluissa kysymällä 
myymälänhoitajalta.
Voinkolahjoittaapoisvanhoja
seremoniavaatteita?

Tilanteen mukaan voit antaa hyvin pidettyjä 
vaatteita endaumentin saaneille sukulaisille 
tai ystäville. Seremoniavaatteita ei kuitenkaan 
niiden kunnosta riippumatta pidä lahjoittaa 
temppeliin, Deseret Industries - myymälöihin 
eikä mihinkään vaatteidenvaihtotapahtumaan.
Kuinkahankinuudetvaatteet?

Tietoa hinnoista ja saatavuudesta alueellasi saat 
sivustolta store.churchofjesuschrist.org/ceremonial 
clothing tai käymällä jakelupalveluissa.
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Tässä osastossa

44 Kuinka nuorilla aikuisilla on vai-
kutusta jatkuvaan palautukseen

Kerro kokemuksistasi
Onko sinulla jokin upea kokemus, josta  
haluaisit kertoa? Tai haluatko nähdä  
artikkeleita joistakin tietyistä aiheista?  
Jos näin on, haluamme kuulla niistä sinulta! 
Voit lähettää artikkelisi tai palautteesi sivustolla 
liahona.churchofjesuschrist.org.

Löydät nämä artikkelit ja muutakin
•  sivustolta liahona.churchofjesuschrist.org
•  kohdasta NA-viikkojulkaisu (Evankeliumiai-

heisen kirjaston nuorten aikuisten osiossa)

Nuorille aikuisille

Me voimme levittää evankeliumin valoa

Julkaistaan vain sähköisenä

Ajatteletko, ettei sinulla on tarkoi-
tusta, koska olet nuori aikuinen? 
Mietipä vielä
Cesar Gervacio

Kirkon koko nimen käyttäminen oli 
hankalaa mutta vaivan arvoista
Lauri Ahola

Koemme iloa tehdessämme  
Herran työtä

Valtakunnan rakentamista  
Uudessa- Kaledoniassa
Mindy Selu

 

Vuodet nuorena aikuisena ovat aikaa kasvuun, tilaisuuksiin ja mahdollisuu
teen aloittaa oman elämän rakentaminen. Ja se voi olla samaan aikaan 
hämmentävää, jännittävää ja pelottavaa (ainakin se on ollut sitä meille).

Mutta vaikka emme ehkä tiedäkään vastauksia kaikkiin elämän tärkeimpiin 
kysymyksiin, niin yhdestä asiasta olemme ehdottoman varmoja – että nuoret 
aikuiset ovat aina olleet ratkaisevan tärkeä voima Jeesuksen Kristuksen 
kirkonjatkuvassapalautuksessa.

Suunnitellessamme tämän kuukauden osastoa puhuimme monien nuorten 
aikuisten kanssa siitä, kuinka he osallistuvat Israelin kokoamiseen. Ja meidät 
on tehnyt hyvin nöyräksi heidän vilpitön rakkautensa Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumiin ja heidän omistautumisensa sille. Olosuhteistaan riippumatta 
nämä nuoret pyhät ymmärtävät keskeisen roolin, joka heillä on tänä 
viimeisenä taloudenhoitokautena. Artikkelissa ”Kuinka nuorilla aikuisilla on 
vaikutusta jatkuvaan palautukseen” sivulla 44 voit lukea, kuinka nuoret aikuiset 
Intiassa, Unkarissa, Barbadoksessa, Australiassa ja Yhdysvalloissa valmistavat 
maailmaa Vapahtajan toista tulemista varten.

Vain sähköisenä julkaistavissa artikkeleissa Cesar esittää näkemyksen siitä, 
kuinka me voimme löytää oman tarkoituksemme ja tulla paremmiksi 
johtajiksi. Lauri puhuu siunauksista, joita saamme noudattaessamme profee
tan neuvoja. Muut nuoret aikuiset kertovat kokemuksiaan temppelipalvelusta, 
palvelutyöstä, sukututkimuksesta ja lähetystyöstä. Ja kerromme myös Uudessa 
Kaledoniassa asuvasta nuoresta aikuisesta esimerkin, joka havainnollistaa, 
kuinka nuoret jäsenet tekevät Herran työtä alueilla, joilla kirkon jäsen-
määrä on vähäinen.

Missä sitten oletkin ja millainen tilanteesi ehkä onkin, sinulla voi olla 
suurempi vaikutus Israelin kokoamisessa kuin saattaisit ajatella. Me 
nuoret aikuiset olemme tämän kirkon tulevia johtajia. Ja ponnistelujemme kipinä 
tänään sytyttää evankeliumin valon ja levittää sen ympäri maailman huomenna.

Parhain terveisin
Chakell Wardleigh ja Mindy Selu
kirkon lehtien nuorten aikuisten osaston toimittajia
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Kuinka nuorilla aikuisilla  
on vaikutusta jatkuvaan 
palautukseen

Kun kuulet joltakulta kirkon johtajalta kutsun osallistua jatkuvaan 
palautukseen tai auttaa Israelin kokoamisessa, ajatteletko koskaan: 
”Mitä minä voin tehdä? Olen vain yksi ihminen”, ”Olen liian nuori”, ”En 

ole vielä naimisissa” tai ”En tiedä tarpeeksi. Miten minä voisin vaikuttaa?”
Jokaisella meistä risteilee tuollaisia ajatuksia mielessämme aika ajoin. 

Mutta koeta vaientaa sellainen itseluottamuksen puute, kun luet muuta
mat seuraavat virkkeet:

•  Joseph Smith oli vasta 22 vuotias alkaessaan kääntää Mormonin 
kirjaa.

•  Oliver Cowdery oli myös 22 vuotias ja John Whitmer 26 vuotias (ja 
kumpikin naimaton!), kun he alkoivat toimia Josephin kirjureina.

•  Vuonna 1835, kun ensimmäinen kahdentoista apostolin koorumi 
kutsuttiin, apostolit olivat iältään 23–35- vuotiaita.

•  Monet varhaisista pyhistä, jotka liittyivät kirkkoon ja levittivät evan
keliumia, olivat nuoria aikuisia.

Kaiken kaikkiaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen 
varhaisina aikoina Jumala teki työtä nuorten aikuisten avulla. Sellaisten 
ihmisten kuin sinä.

Anna sen painua mieleesi.
Kirkko ei leviäisi kaikkialla maailmassa tänä aikana, jos jokainen ajat

telisi, ettei hän voi vaikuttaa. Ja sinä – niin juuri, sinä! – kuulut valittuun 
sukupolveen, joka jatkaa Jeesuksen Kristuksen kirkon palauttamista ja 
johtamista tänä aikana. KA
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Nuorilla aikuisilla 
on aina ollut 
tärkeä rooli 
pelastuksen 
työssä.
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Jumala teki työtä nuorten 
aikuisten avulla palautuksen 
varhaisina aikoina. Sellaisten 
ihmisten kuin sinä.

Sinut lähetettiin 
tänne.Nyt.Tietystä
syystä.

Puhuessaan meidän sukupolvestamme presi
dentti Russell M. Nelson opetti: ”Te elätte ’yhdet
tätoista tuntia’. Herra on julistanut, että tämä on 
viimeinen kerta, jolloin Hän kutsuu työmiehiä 
viinitarhaansa kokoamaan valittuja maan neljältä 
ilmansuunnalta. (Ks. OL 33:3–6.) Ja teidät on lähe
tetty osallistumaan tähän kokoamiseen.” 1

Ajattele 65 000 kokoaikaisen lähetyssaarnaa
jan suurta joukkoa, joka julistaa evankeliumia 
kaiken päivää, joka päivä, kaikkialla maailmassa. 
Ajattele kaikkia niitä nuoria aikuisia, jotka tekevät 
liittoja temppelissä, hyödyntävät palautettua pap
peutta ja temppelisiunauksia sekä lupaavat liitoin 
olla uskollisia, vahvistaa perhettään ja rakentaa 
Jumalan valtakuntaa maan päällä. Ajattele nuoria 
aikuisia, jotka palvelevat kirkon johtohenkilöinä 
kaikkialla maailmassa. Ajattele niitä, jotka ponnis
televat eteenpäin seuraten Jeesusta Kristusta kai
kista vastuksista huolimatta. Nuoret aikuiset ovat 

JOSEPH 
SMITH, 22
Aloitti Mormonin 
kirjan kääntämisen OLIVER 

COWDERY, 22
Alkoi toimia  
Josephin kirjurina JOHN 

WHITMER, 26
Alkoi toimia  
Josephin kirjurina
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olleet keskeinen osa palautusta sen alusta 
asti. Ja jatkuva palautus on ollut keskeinen 
osa kirkon lukemattomien nuorten aikuisten 
jäsenten elämää.

Mitä palautus  
merkitsee meille

Meidän monien kohdalla osallistumi
semme palautukseen johtuu opetuksista, 
joita olemme saaneet palautuksen ansiosta. 
Vennela Vakapalli, joka on nuori aikuinen 
käännynnäinen Andhra Pradeshissa Intiassa, 
sanoo: ”Palautuksessa on kyse ilmoituksen 
tavoittelemista. Joseph Smith tavoitteli ilmoi
tusta metsikössä. Hän neuvotteli Herran 
kanssa, hän odotti vastausta, hän oli kärsiväl
linen. Sitä minä rakastan.” Vennela selittää: 
”Ennen kuin kuulin palautuksesta, en tiennyt 
paljoakaan ilmoituksen tavoittelemisesta. 
Yksi hienoimpia asioita, mikä hämmästyttää 
minua, on se, kuinka paljon aikaa Joseph 
käytti saadakseen ilmoitusta Jumalalta. Juuri 
sen minä olen oppinut palautuksesta.”

Emma ja Jacob Roberts, nuori aviopari Uta
hista Yhdysvalloista, ovat sitä mieltä, että palau
tuksessa on kyse ”jatkuvasta ilmoituksesta” – 
itsellemme ja maailmalle – siitä, että ”meillä voi 
olla profeetta, Jumalan puhemies täällä maan 
päällä. Se vahvistaa, että riippumatta siitä, mitä 
haasteita maailma tuokin, meillä on joku, joka 
tekee työtä, rukoilee ja keskustelee Jumalan 
kanssa varmistaakseen, että olemme valmiita 
ja kykeneviä kohtaamaan kaikki haasteet, joita 
maailma muuttuessaan tuo.”

”Palautuksen myötä tulee todella paljon 
tietoa, joka tekee elämästäni helpompaa ja 
vähemmän stressaavaa”, Jacob sanoo. Siihen 
kaikkeen liittyy varmuus, ”että on olemassa 
Jumala, joka rakastaa meitä ja pitää meistä 
huolta”, Emma sanoo. ”Hänen tarkoituk
senaan on meidän onnemme. Me nuoret 
aikuiset voimme luottaa täysin Häneen ja 
seurata Häntä, koska tiedämme, että Hänen 
tavoitteenaan on meidän onnemme. Tie
dämme, että olemme iankaikkisia olentoja, ja 
se tuo minulle paljon toivoa ja uskoa siihen, 
että mitä tahansa teenkin nyt ja mitä virheitä 
teenkin nyt, voin silti tehdä parannuksen ja 
minulla on tämä aika edistyä ja oppia.”

Tämänkaltainen vahvistava tunne auttoi 
myös Ramona Morrisia, nuorta aikuista 
Barbadoksesta, kun hän kuuli ensimmäisen 

Palautuksessa 
on kyse  
ilmoituksen 
tavoittelemista.

VENNELAVAKAPALLI,  
22, INTIA

Palautuksen myötä tulee 
todella paljon tietoa, 
joka tekee elämästäni 
helpompaa ja  
vähemmän 
stressaavaa.

JACOB ROBERTS,  
29, YHDYSVALLAT
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kerran palautuksesta. Muiden asioiden lisäksi hän 
sai todistuksen siitä, että ”taivaallinen Isä on apu
namme. Palautus tuo rauhaa niille, jotka pohtivat 
elämänsä tarkoitusta ja Jumalan suunnitelmaa 
heitä varten.”

Mutta vaikka ymmärrys palautuksesta on tuonut 
selkeyttä Ramonan elämään, hän myöntää myös: 
”Kun olen näin kaukana kirkon keskuspaikasta, on 
vaikeaa tuntea yhteys evankeliumiin. Mutta koska 
minulla on luja todistus palautetusta evankeliumista, 
niin tiedän, että vaikka olenkin näin kaukana, voin silti 
tuntea, että olen osa palautusta ja etten ole yksin.”

Eikä hän olekaan. Nuoret aikuiset eri puolilla 
maailmaa osallistuvat palautukseen palvelemalla 
temppelissä sekä tekemällä sukututkimustyötä ja 
lähetystyötä. Kun meillä on Joseph Smithin ensim
mäisen näyn ja palautuksen antama ymmärrys 
henkilökohtaisesta ilmoituksesta, me voimme kaikki 
edelleenkin pyrkiä tietämään Jumalan tahdon ja sen, 
mikä osa meillä voi olla jatkuvassa palautuksessa.

Nuoria aikuisia 
johtamassa kirkkoa

Saatamme olla nuoria aikuisia, mutta voimme olla 
myös johtajia kirkossa nyt. Vaikka Janka Toronyi Győ
ristä Unkarista on ainoa kirkon jäsen perheessään, 
muiden unkarilaisten nuorten aikuisten osallistuminen 
palautuksen muihin osa alueisiin vahvistaa häntä: 
”Joukko ystäviäni on palvellut lähetystyössä, ja on 
ollut todella hienoa nähdä heidän edistyvän, ja sitten 
he palaavat ja ovat kasvaneet todella paljon kaikkien 
kokemustensa ansiosta. Se on hieno kokemus meille 
kaikille. On aina mahtavaa nähdä naimattomien nuor
ten aikuisten ystävieni palvelevan kutsumuksissaan ja 
joskus jopa nähdä, millaisia tilaisuuksia he järjestävät 
itselleen, kuten toimiminen vapaaehtoisena ohjaajana 
Nuorten voimaksi  konferensseissa. Minusta tuntuu, 
ettei palautus ole aina sitä, että opettaa ihmisille evan
keliumia – se on niiden jäsenten vahvistamista, joita 
meillä on.”

Palautus tuo rauhaa 
niille, jotka pohtivat 
elämänsä tarkoitusta ja 
Jumalan suunnitelmaa 
heitä varten.

RAMONAMORRIS,  
28, BARBADOS

Palautuksessa on kyse niiden kirkon 
jäsenten vahvistamisesta, joita meillä on.

JANKATORONYI,  
24, UNKARI
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Nuoret aikuiset Unkarissa ymmärtävät, että 
he ovat kirkon tulevia johtajia. ”Meitä tarvitaan 
ja meidän täytyy olla sen tehtävän veroisia, 
mikä on toisinaan musertavaa”, Janka myön
tää. ”Herra jouduttaa työtä, ja me olemme 
osa sitä. Toisinaan ajattelemme: ’Kuinka 
minun pitäisi tehdä tämä?’ Mutta on hienoa 
nähdä, että johtajamme luottavat meihin 
niin suuresti. Se on innostavaa meille, jotka 
rakastamme kirkkoa ja joilla on vahva todis
tus, koska tiedämme, että jonakin päivänä me 
olemme vastuussa. Meidän on otettava vas
tuu omasta hengellisestä edistymisestämme.”

Sean ja Stefany Joseph Länsi Australiasta 
osallistuvat palautukseen opastamalla nuoria 
seurakunnassaan. ”Minulle palautukseen 
osallistuminen on tulevien sukupolvien aut
tamista ymmärtämään, mitä evankeliumi on 
ja kuinka se voi auttaa heitä ja muita heidän 
elämässään”, Stefany sanoo. ”Me voimme 
osaltamme luoda vahvemman perustuksen 
kirkolle tulevina päivinä maassamme.”

”Haluamme auttaa nuoria saamaan 

todistuksen Mormonin kirjasta ja Joseph 
Smithistä ja ymmärtämään, että he ovat itse 
todella Jumalan lapsia”, Sean selittää. ”Emme 
halua sen olevan jotakin, mistä he vain ovat 
laulaneet Alkeisyhdistyksessä – haluamme 
heidän oikeasti tietävän, että se on totta.”

Vennelalle eläminen evankeliumin mukaan 
Intiassa ei ole aina helppoa, mutta hän tietää, 
että nuorten aikuisten jäsenten voima siellä 
innoittaa muita ja auttaa palautusta etene
mään. ”Täällä kaikki nuoret aikuiset ovat hyvin 
uskollisia. He etsivät tilaisuuksia lausua todis
tuksensa”, hän sanoo. ”Me olemme Intiassa 
pioneerien kaltaisia. Me muutamme eri 
paikoista ja jotkut meistä jopa jättävät oman 
perheensä. Elämä voi olla täällä haasteellista, 
mutta teemme silti valinnan elää evankeliumin 
mukaan. Pyhät kirjoitukset antavat minulle 
paljon toivoa, voimaa ja rohkeutta.”

Missä sitten olemmekin, meillä nuorilla 
aikuisilla voi edelleenkin olla voimallinen vaiku
tus jatkuvaan palautukseen meidän uskomme 
ja evankeliumiin sitoutumisemme ansiosta.

Minulle palautukseen 
osallistuminen on sitä, että 
auttaa tulevia sukupolvia 
ymmärtämään, kuinka 
evankeliumi voi auttaa heitä ja 
muita heidän elämässään.

STEFANYJOSEPH,  
28, AUSTRALIA
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Kirkontulevaisuus:
Se on kiinni meistä

Me olemme kirkon tulevaisuus. Me olemme 
viimeisessä taistelussa. Taivaallinen Isä luottaa 
siihen, että me autamme Häntä Hänen työnsä 
tekemisessä – Hänen iankaikkisesti elämää 
muuttavassa työssään. Hän tietää, että me 
olemme riittävän vahvoja ponnistelemaan 
eteenpäin ja taistelemaan kaikkia niitä keinoja 
vastaan, joita vastustajalla on varallemme. Ja 
Saatana on käymässä epätoivoiseksi. Hän tietää 
kamppailevansa taistelussa, jonka hän häviää, 
koska Herran työ voittaa.

”Tiedämme, että Herra jouduttaa työtä eikä 
kukaan voi pysäyttää sitä”, Janka sanoo. ”Tie
dämme, mitä kaikesta huolimatta tapahtuu. 
Mutta meidän on päätettävä, aiommeko osal
listua siihen ja auttaa sitä eteenpäin vai seurata 
sivusta. Meillä on vapaus osallistua siihen, ja 
meillä on todistus, että pystymme valitsemaan 
oikein ja valitsemaan Kristuksen seuraamisen. 
Meidän on oltava osa palautusta.”

Meistä on siis kiinni, kenen puolella olemme.
Meistä on kiinni, onko meillä rohkeutta puo

lustaa sitä, mihin uskomme.
Meistä on kiinni, tavoittelemmeko henkilö

kohtaista ilmoitusta elämäämme varten.

Meistä on kiinni, sallimmeko kohtaamiemme vaikeiden haasteiden 
vahvistaa uskoamme Vapahtajaan.

Meistä on kiinni, seuraammeko Häntä ja teemmekö kaiken voita
vamme tuodaksemme muita Hänen luokseen.

Meistä on kiinni, kestämmekö loppuun asti niin hyvin kuin 
pystymme.

Me elämme todellakin viimeisiä aikoja. Ja tehtävä johtaa kirkkoa 
siinä, mikä presidentti Nelsonin mukaan on ”maailman historian kaik
kein velvoittavin taloudenhoitokausi” 2, kuulostaa todella pelottavalta 
vastuulta. Mutta ajattele tätä: taivaallinen Isä on luottanut meihin siinä 
määrin, että on varannut meidät olemaan tämän maan päällä tänä eri
tyisenä ajankohtana, tänä aikana, jolloin edessämme on lukemattomia 
kiusauksia ja häiriötekijöitä ja todella monia vastakkaisia mielipiteitä.

Lähettämällä meidät tänne ratkaisevimpana taloudenhoitokautena 
taivaallinen Isä ei tarkoittanut, että me epäonnistuisimme. Hän tuntee 
mahdollisuutemme, voimamme, rohkeutemme, ja ennen kaikkea Hän 
tietää, että me voimme vaikuttaa kirkon palautukseen iästämme tai 
aviosäädystämme riippumatta. Olivatpa koettelemuksemme kuinka 
mahdottomia tahansa tai näyttääpä johtaminen ja evankeliumin 
vieminen ympäri maailman kuinka mahdottomalta hyvänsä, niin kun 
Hän on rinnallamme, kuka voi mitenkään taistella meitä vastaan? Hän 
auttaa meitä toteuttamaan sen, mikä on mahdotonta. ◼
VIITTEET
 1. Russell M. Nelson, ”Olkaa todellisia milleniaaleja”, Liahona, lokakuu 2016, s. 48.
 2. Ks. Russell M. Nelson, ”Olkaa todellisia milleniaaleja”, Liahona, s. 46.

Lisää kertomuksia nuorista aikuisista, jotka osallistuvat palautukseen eri puolilla 
maailmaa, on vain sähköisenä julkaistavassa artikkelissa ”Koemme iloa tehdes-
sämme Herran työtä”.





 H u h t i k u u  2 0 2 0  51

52 Vahvista uskoasi  
ensimmäisen näyn 
avulla
Vanhin Neil L. Andersen

56 Taksi, koulupoika ja  
vastaus rukoukseen
Sydney Chime Ihunwo

58 Sain uskoni yksi askel 
kerrallaan
Vanhin Edward Dube

62 Kysymysjavastaus:
Ensimmäinen näky ja 
Mormonin kirja

64 Neljä kuvaa  
pääsiäisviikolta

Olen käännyn-
näinen kirkossa. 
Yksi ensimmäisiä asioita, joka vetosi 
minuun, oli nuorten toiminnat. Vielä nyt
kin vietän mielelläni aikaa kirkon ystävien 
kanssa, jotka osaavat pitää hauskaa hyvällä, 
kohottavalla tavalla. Käyn erityisen mielel
läni heidän kanssaan Suvan temppelissä 
Fidžissä joka viikko.

Fidžissä on paljon vertaisryhmän pai
neita. Myymälöissä ei useinkaan kysytä 
henkilöllisyystodistusta, kun ostaa alkoholia, 
tupakkaa ja sellaista. Nuoret ostavat niitä 
kaiken aikaa. Voi olla vaikeaa valita oikein.

Yksi asia, joka pitää minut vahvana, on 
nuoremmat sisarukseni. Minä olen vanhin, 
joten ajattelen heitä joka kerta, kun tunnen 
houkutusta tehdä jotakin väärää. En halua 
heidän tekevän mitään huonoja päätöksiä 
sen vuoksi, että he näkevät minun tekevän 
jotakin ensin. Ennen kuin äiti kuoli, hän pani 
minut lupaamaan, että huolehdin sisaruk
sistani ja olen aina heidän apunaan.

Tähän mennessä olen ainoa kirkon jäsen 
sisarusteni joukossa. Mutta rukoilen heidän 
puolestaan joka päivä. Kiitän taivaallista Isää 
siitä, että Hän antaa heille uuden päivän 
elää, ja rukoilen, että he ottavat vastaan 
tiedon Hänen evankeliumistaan. He pitävät 
minut vahvana.

Mikayla J., 17, Fidži
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KUN OLIN 16- VUOTIAS, matkustin 
kotoani Idahosta Yhdysvaltain itäranni
kolle konferenssiin, johon osallistui nuo
ria miehiä ja nuoria naisia kaikista 50 osa
valtiosta ja lähes 40 muusta maasta. Sitä 
ennen olin harvoin ollut tilanteessa, jossa 
uskonkäsitykseni ja vakaumukseni olisi
vat erottaneet minut joukosta.

Yhtenä iltana vapaamuotoisessa ryh
mätilanteessa heräsi keskustelu joistakin 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon uskonkäsityksistä 
ja käytännöistä. Suuri joukko oppilaita 
käänsi äkkiä huomionsa minuun ja alkoi 
esittää kysymyksiä, joista osa arvosteli 
uskonkäsityksiämme.

Se yllätti minut. Mutta kun olin poh
tinut asiaa hetken, aloin kertoa joistakin 
evankeliumin perusperiaatteista. Selitin, 
että meillä on taivaallinen Isä, että me 
olemme Hänen poikiaan ja tyttäriään ja KU
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Vanhin  
Neil L.Andersen
kahdentoista apostolin 
koorumista

itse voiman, joka tulee, kun todistaa 
Isästä Jumalasta, Jeesuksesta Kristuk
sesta ja ensimmäisestä näystä.

Sen kokemuksen jälkeen, josta on yli 
50 vuotta, olen todistanut satoja kertoja 
Isästä, Pojasta ja profeetta Joseph Smith
istä. Näissä kokemuksissa olen jatkuvasti 
tuntenut Pyhän Hengen vahvistavan 
todistuksen.

Haluaisin esittää viisi periaatetta, jotka 
olen oppinut hengellisen ymmärrykseni 
avulla ensimmäisestä näystä. Nämä 
periaatteet ovat vahvistaneet uskoani tai
vaalliseen Isäämme ja Hänen rakkaaseen 
Poikaansa sekä haluani seurata Heitä. 
Toivon niiden vahvistavan sinuakin.

1. Isä,PoikajaPyhäHenkiovat
kolme erillistä olentoa

Vuosisatojen ajan uskontotieteilijät ja 
filosofit olivat väitelleet siitä, millaisia Isä 

VAHVISTA USKOASI 
ENSIMMÄISEN  
NÄYN AVULLA

että me olemme maan päällä kasvatta
massa uskoa Jeesukseen Kristukseen 
ja osoittamassa, että valitsemme pahan 
sijaan hyvän.

Näistä periaatteista kertominen  
johti minut Joseph Smithin todistukseen. 
Muut oppilaat eivät olleet kysyneet 
Joseph Smithistä, mutta huomasin  
kertovani taustaa sille, miksi uskoin sen, 
mitä uskoin. Kun kerroin Isän ja Pojan 
ilmestymisestä pyhässä lehdossa, äkkiä 
kaikki hiljenivät. Huoneeseen lankesi  
läpitunkeva pyhyyden tuntu, ja minussa 
ja sanoissani oli valtava hengellisen 
voiman tunne.

Jälkeenpäin useat oppilaat kiittivät 
minua lujasta vakaumuksestani. Jotkut 
jopa pyysivät lisää tietoa kirkosta. Kun 
palasin sinä iltana huoneeseeni, tajusin, 
että se, johon tällä kokemuksella oli ollut 
suurin vaikutus, olin minä. Olin tuntenut 
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Rukoilen, että noudatat Josephin  
mallia rukouksesta, opit hänen 
oppimansa totuudet ja vahvistat 
uskoasi taivaalliseen Isääsi ja 
Hänen Poikaansa Jeesukseen 
Kristukseen.
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Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat. 
Monet uskoivat, että He ovat yksi olento. 
Josephin pyhässä lehdossa 200 vuotta 
sitten saaman kokemuksen ansiosta me 
tiedämme ehdottoman totuuden siitä, 
millainen Jumala on.

Ensinnäkin Hän elää! Toiseksi Isä 
ja Poika ovat kaksi erillistä, loistavaa, 
ylösnoussutta olentoa, ainutlaatuisia 
kumpikin. Myöhemmin Joseph sai tietää, 
että ”Pyhällä Hengellä ei ole liha  ja luu
ruumista, vaan hän on henkipersoona. 

Perhejulistuksessa sanotaan: ”Kaikki 
ihmiset – miehet ja naiset – on luotu 
Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on tai
vaallisten vanhempien rakas henkipoika 
tai  tytär, ja sellaisena jokaisella on juma
lallinen luonne ja päämäärä.” 2 Isämme 
on selkeästi julistanut tuon päämäärän: 
”Tämä on minun työni ja kirkkauteni – 
ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikki
sen elämän toteuttaminen” (Moos. 1:39).

Olemme saaneet identiteettimme 
Jumalalta, ja olemme täällä maan päällä 
tullaksemme enemmän Hänen kaltai
sikseen. Tämän ensimmäisestä näystä 
saadun ymmärryksen ansiosta tiesin 
nuorena miehenä, että minulla on 
henkilökohtainen taivaallinen Isä, joka 
rakastaa minua ja haluaa minun palaavan 
luokseen.

3. Mevoimmesaadasyntimme
anteeksi

Yksi Josephin syviä huolia oli, saako 
hän syntinsä anteeksi. Eräässä kerto
muksessa ensimmäisestä näystä Herra 
puhutteli nuorta totuudenetsijää näillä 
sanoilla: ”Joseph, poikani, syntisi ovat 
sinulle anteeksi annetut. Käy tietäsi, kulje 
minun säädösteni mukaan ja pidä minun 
käskyni. Katso, minä olen kirkkauden 
Herra. Minut ristiinnaulittiin maailman 
edestä, että kaikki ne, jotka uskovat 
minun nimeeni, saisivat iankaikkisen 
elämän.” 3

Joseph oppi, että Jeesuksen Kristuk
sen sovituksen ansiosta Hän voisi saada 
syntinsä anteeksi ja tulla puhtaaksi ja 
tahrattomaksi Jumalan edessä. Hän sai 
varman tiedon siitä, että Jeesus Kristus 
otti päälleen kaikkien niiden synnit ja 
kuormat, jotka ovat joskus eläneet tai 
tulevat joskus elämään maan päällä.

Ellei niin olisi, Pyhä Henki ei voisi asua 
meissä.” (OL 130:22.)

2. MeolemmeJumalanpoikiaja
tyttäriä

Ensimmäisen näyn ja muiden koke
musten avulla profeetta Joseph Smith sai 
tietää, ettei Jumala ole jokin kaukainen 
voima, joka loi maailman ja sen asukkaat 
ja sitten unohti heidät. Todellisuudessa 
jokainen meistä on ”taivaallisten vanhem
pien rakas tytär [tai poika]” 1.

ENSIMMÄISESTÄ NÄYSTÄ OPIMME, ETTÄ 
NÄMÄ SELESTISET OLENNOT TUNTEVAT 
MEIDÄT HENKILÖKOHTAISESTI AIVAN 
KUTENHETUNSIVATJOSEPHIN.
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Ensimmäisestä näystä opimme, että 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
armon ansiosta mekin voimme saada 
syntimme anteeksi ja seisoa jonakin 
päivänä puhtaina Isän edessä.

4. TaivaallinenIsämme 
kuulee rukouksemme ja  
vastaa niihin

Lehdossa sinä päivänä vuonna 1820 
Joseph sai tietää, että taivaallinen Isä kuu
lee rukouksen ja vastaa siihen. Myöhem
min Joseph sanoi: ”Luotin täysin siihen, 
että saisin jumalallisen ilmoituksen, koska 
olin aikaisemminkin saanut” ( JS–H 1:29). 
Hänen esimerkkinsä opettaa meille, että 
me voimme lähestyä taivaallista Isäämme 
rukouksessa saadaksemme omat 
vastauksemme.

Joseph käytti tätä rukouksen mallia 
yhä uudelleen. Hän luotti siihen, että 
Herra kuulisi hänen rukouksensa ja 
vastaisi niihin. Hän rukoili asioista, joista 
sinäkin olet todennäköisesti rukoillut.

Hän rukoili viisautta (ks. JS–H 1:12–13).
Hän rukoili kasteesta (ks. JS–H 1:68).
Hän rukoili vapautusta vääryydestä ja 

sorrosta (ks. OL 121:1–4).
Hän rukoili lähetyssaarnaajien puo

lesta (ks. OL 109:22).
Hän rukoili kirkon, sen jäsenten ja sen 

johtajien puolesta (ks. OL 109:71–76).
Ja hän rukoili perheensä puolesta (ks. 

OL 109:68–69).
Tässä on malli meille. Joseph osoitti 

meille, että me kaikki voimme kääntyä 
Isämme puoleen rukouksessa.

5. IsäjaPoikatuntevatmeidät
henkilökohtaisesti

Ensimmäisestä näystä opimme, että 
nämä selestiset olennot tuntevat meidät 

henkilökohtaisesti aivan kuten He tunsi
vat Josephin. Isä kutsui Josephia nimeltä 
ja ”osoittaen toista” sanoi: ”Tämä on 
minun rakas Poikani. Kuule häntä! ”  
( JS–H 1:17.)

Isä ja Poika tunsivat Josephin tarpeet, 
huolet ja kaipauksen aivan kuten He 
tuntevat meidän. He tietävät myös onnis
tumisistamme ja suruistamme.

Nuoruudessani rukoilin monia asioita. 
Kun muistelen sitä nyt, jotkin noista 
asioista eivät tunnu kovinkaan tärkeiltä. 
Mutta ne olivat tärkeitä minulle silloin, 
ja ymmärsin jo varhain, että minulla on 
taivaassa Isä, joka kuuntelee minua. En 
aina saanut vastausta heti, mutta tunsin, 
että omana aikanaan ja omalla tavallaan 
Hän kunnioittaisi pyyntöäni tavalla, joka 
olisi oikea minulle.

Luota ja usko siihen, että Jumala 
puhuu sinulle. Usko niihin tunteisiin, joita 
herää syvällä sydämessäsi. Minä opin 
uskomaan rukoukseen ja ymmärtämään 
sen voiman, koska tiesin profeetta Joseph 
Smithin kokemuksista. Tiesin, että Jumala 
tuntee minut nimeltä ja että Hän vastaisi 
minulle, aivan kuten Hän tuntee sinun 
nimesi ja vastaa sinulle.

Todistus
Monena niistä 68 vuodesta, jotka olen 

elänyt maan päällä, olen pannut Josephin 
mallin rukouksesta koetteille. Vapahtajan 
kaikkien todellisten opetuslasten lailla 
minäkin olen saanut vastauksia taivaasta. 
Tiedän, että Jeesus on Kristus. Hän on 
Jumalan Poika. Hän on ylösnoussut ja 
elää nyt. Hänellä on voima antaa syn
timme anteeksi. Kun uskomme, olemme 
kuuliaisia ja teemme parannusta, Hän voi 
tuoda meidät turvallisesti takaisin taivaal
liseen kotiimme.

Herran Jeesuksen Kristuksen aposto
lina ja Hänen asetettuna todistajanaan 
todistan Pyhän Hengen vahvistamalla 
varmuudella ja vakaumuksella, että Isä 
ja Poika ilmestyivät Joseph Smithille 
pyhässä lehdossa. Rukoilen, että nou
datat Josephin mallia rukouksesta, opit 
hänen oppimansa totuudet ja vahvistat 
uskoasi taivaalliseen Isääsi ja Hänen Poi
kaansa Jeesukseen Kristukseen. ◼
VIITTEET
 1. ”Nuorten Naisten johtoaihe”, youngwomen . 

churchofjesuschrist .org.
 2. ”Perhe − julistus maailmalle”, Liahona, 

toukokuu 2017, s. 145.
 3. ”Joseph Smith’s Accounts of the First Vision” 

[ Joseph Smithin kertomukset ensimmäisestä 
näystä], josephsmithpapers .org.
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Saimme innoitusta, että 
löytäisimme hänet, joten  
miksi emme löytäneet?

TAKSI, 
KOULUPOIKA 

ja VASTAUS 
RUKOUKSEEN



 H u h t i k u u  2 0 2 0  57

KU
VI

TU
S 

CO
RE

Y 
EG

BE
RT

Y htenä päivänä Ghanassa lähetystyötoverini ja minä 
saimme nimiviitteen, jonka johdosta lähdimme opetta
maan erästä miestä. Hän asui kauniin Accran kaupun

gin lähellä olevassa kylässä nimeltä Tema. Talojen numerointi 
siinä kylässä ei ollut aivan täsmällistä, joten saimme kirjoitetun 
kuvauksen, joka auttaisi meitä löytämään hänen talonsa.

Kylään saavuttuamme noudatimme ohjeita, mutta emme 
löytäneet miestä, koska siellä näytti olevan monia taloja, jotka 
vastasivat sitä samaa kuvausta. Hämmennystä tuntien pää
timme koputtaa oville naapurustossa ja kysyä, mutta kukaan ei 
näyttänyt tuntevan etsimäämme miestä. Sain innoitusta pyytää 
apua taivaalliselta Isältä.

Rukoiltuamme minulla oli tunne, että löytäisimme miehen, 
jota etsimme, joten lisäsimme ponnistelujamme. Emme vie
läkään löytäneet häntä. Väsyimme ja päätimme palata omalle 
käännytystyöalueellemme, koska meillä oli muita tapaamisia. 
Kun tulimme taksiasemalle, taksinkuljettaja, joka oli tuonut 
meidät kylään, näki pettyneet ilmeet kasvoillamme ja kysyi, 
olimmeko löytäneet etsimämme henkilön. Vastauksemme oli 
tietenkin kielteinen.

Hän ehdotti, että menisimme kouluun, joka oli kadunkul
massa, ja kysyisimme sieltä. Kerroimme hänelle, ettei se ollut 
saamamme kuvauksen mukainen, mutta hän oli itsepintainen. 
Nousimme taksista ja suuntasimme koululle – ei siksi, että 
luulimme löytävämme jonkun, vaan ainoastaan tehdäksemme 
mieliksi huolestuneelle ystävällemme.

Kun aloimme kävellä koulun alueella kohti hallintoraken
nusta, pieni poika tuli juosten meitä kohti. Hän kertoi meille 
hymyillen, että hän ja hänen veljensä olivat ainoat alueella asu
vat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
jäsenet ja että hän voisi auttaa meitä.

Toverini ja minä katsoimme toisiamme epäuskoisina. Se oli 
ihme. Poika auttoi meitä löytämään miehen, jota etsimme, ja 
mies otti ennen pitkää vastaan evankeliumin ja kasteen.

Tämä kokemus opetti minulle, että taivaallinen Isä vastaa 
rukouksiin omana aikanaan ja omalla tavallaan. Kun emme 
heti saa vastauksia rukouksiimme, me voimme osoittaa uskoa 
Häneen ja oppia olemaan kärsivällisiä. ◼
Kirjoittaja asuu Riversin osavaltiossa Nigeriassa.

Sydney Chime Ihunwo
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Vanhin Edward Dube
seitsemänkymmenen 

koorumista

Sain 
uskoni 

yksi askel 
kerrallaan
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Yksi ratkaisevia hetkiä elämässäni 
oli, kun kymmenvuotiaana opis-
kelin kahden viikon ajan katolista 

oppia Loreton roomalaiskatolisessa 
lähetyskoulussa noin 30 kilometrin 
päässä kodistani maaseudulla Silobelassa 
Zimbabwessa. Niiden varhaisten opetus-
ten ja vaikutelmien ansiosta olen oppinut 
tuntemaan Vapahtajan Jeesuksen Kristuk-
sen, rakastamaan Häntä sekä luottamaan 
Herraan.

Kun olin katolisen kirkon kappelissa, 
näin seinille kiinnitettyjä maalauksia 
Vapahtajan elämän tapahtumista: näky-
miä Jeesuksen Kristuksen syntymästä, 
Hänestä opettamassa temppelissä, 
rukoilemassa Getsemanen puutarhassa, 
kantamassa ristiä Golgatalle, ristiinnaulit-
tuna Golgatalla ja Hänen ylösnousemuk-
sestaan. Minua todella suretti nähdä nuo 
naulat ja orjantappurapiikit. Siinä vai-
heessa, kun pääsin maalaukseen ristiin-
naulitsemisesta, silmäni täyttyivät kyyne-
listä. Ja yleensä joka kerta itkin ja sanoin: 
”Hei, Hän tosiaan kärsi paljon juuri minun 
vuokseni.”

Konfirmaatioseremoniassa yksi 
papeista katsoi silmiini ja sanoi: ”Te olette 
maailman valo” (Matt. 5:14). Sitten, osoit-
taen palavaa kynttilää, hän lainasi edel-
leen Vapahtajan sanoja: ”Näin loistakoon 
teidänkin valonne ihmisille, jotta he näki-
sivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät 
Isäänne, joka on taivaissa” (Matt. 5:16).

Kun opin lisää Jeesuksesta, minussa 
heräsi halu palvella muita. Esimerkiksi 
meidän oli haettava käyttämämme vesi 
paikasta, joka oli kahdeksan kilometrin 
päässä kylästämme. Usein kylän naiset, 
kuten äitini, kantoivat päänsä päällä 20 lit-
ran säiliötä, joka oli täynnä vettä. Katoli-
sen kirkon koulussa saamani kokemuksen 
jälkeen työnsin usein 200 litran vesisäi-
liötä auttaakseni äitiäni, ja autoin myös 
kahta muuta leskeä, jotka olivat naapurei-
tamme. Muistan sen hyvän tunteen, jonka 
sain joka kerta auttaessani muita.

Nämä kokemukset kasvattivat osaltaan 
uskoani taivaalliseen Isään ja Jeesukseen 
Kristukseen ja valmistivat minua epäsuo-
rasti ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumin, kun olin 22- vuotias.

Todistuksen  
saaminen vie aikaa.  
Usein siihen tarvitaan  
pienten kokemusten  
kertymistä.

SAIN MORMONIN KIRJAN
Kun vartuin, maassani elettiin muu-

toksen aikaa. Ian Smithin johtama val-
koinen vähemmistö julisti maan itsenäi-
seksi Britanniasta vuonna 1965. Se johti 
Yhdistyneiden kansakuntien asettamiin 
pakotteisiin ja käynnisti vuosien sisällis-
sodan, joka jatkui vuoteen 1980, jolloin 
Zimbabwe sai itsenäisyyden. Päätet-
tyäni opintoni muutin kaupunkiin töihin 
enkä useaan vuoteen käynyt missään 
kirkossa.

Kerran leikin esimieheni poikien 
kanssa. He olivat iältään yhdeksän ja 
seitsemän. He sanoivat: ”Meidän isä on 
muuten meidän kirkon seurakunnan
johtaja.” He selittivät, mikä seurakunnan
johtaja on, ja yhtään ajattelematta 
sanoin: ”Teidän isänne ei pääse taivaa-
seen.” Tajusin tehneeni suuren virheen ja 
mietin epätoivoissani, mitä voisin sanoa 
heille, jotta he unohtaisivat sanani. Päi-
vän päättyessä, kun he näkivät isänsä, he 
juoksivat hänen luokseen ja toistivat sen, 
mitä olin sanonut. Luulin, että menettäi-
sin työpaikkani.
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lukemaan sitä. Kun luin sinä päivänä, 
saatoin tuntea innoituksen tehdä hyvää, 
mutta se, mikä todella kosketti minua 
myöhemmin lukiessani, oli luku 3. Nefi 11. 
Luin henkiin jääneistä nefiläisistä, jotka 
olivat selviytyneet sodasta ja sekasor-
rosta, ja sitten Vapahtaja Jeesus Kristus 
ilmestyi heille.

Meidän maassamme oma sotamme oli 
kestänyt 15 vuotta. Jotkut ihmiset, joiden 
kanssa olin varttunut kylässämme, olivat 
lähteneet sotaan eivätkä olleet selviyty-
neet takaisin. Toiset olivat rampautuneet 
eliniäkseen.

Kun siis luin nefiläisistä, tuntui siltä 
kuin Vapahtaja Jeesus Kristus olisi kään-
tynyt puoleeni sanoessaan: ”Nouskaa 
ja tulkaa minun luokseni voidaksenne 
– – tunnustella naulojen jälkiä käsissäni 
ja jaloissani, jotta tietäisitte, että minä 
olen Israelin Jumala ja koko maan Jumala 
ja surmattu maailman syntien tähden” 
(3. Nefi 11:14).

Tunsin aivan kuin Hän olisi henkilökoh-
taisesti kääntynyt puoleeni ja kutsunut 

minua tulemaan luokseen. Tajusin, että 
pystyisin tähän. Se muutti kaiken.

SAIN OMAN TODISTUKSENI
Kesti useita kuukausia, ennen kuin sain 

rohkeutta mennä kirkkoon. Tiesin, missä 
kirkko oli, mutta pienessä lähetysseura-
kunnassamme ei ollut lähetyssaarnaajia. 
Helmikuussa 1984 kävelin sisään Kwek-
wen kappeliin. Halusin kävellä saman 
tien ulos. En ollut varma siitä, kuuluinko 
joukkoon, ja istuin takana valmiina sän-
täämään pakoon. Kokouksen alun jälkeen 
seurakunnanjohtaja Mike Allen lausui 
todistuksensa Vapahtajasta Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Mormonin kirjasta. Tun-
sin yhteenkuuluvuutta. Myös seuraava 
henkilö lausui todistuksensa Vapahtajasta 
ja Mormonin kirjasta ja samoin kolmas. 
Olin haltioissani. Minulla ei ollut rohkeutta 
nousta puhujakorokkeelle, joten nousin 
seisomaan paikallani ja sanoin: ”Minä 
rakastan Jeesusta. Minä luen Mormo-
nin kirjaa.” Sitten istuuduin. Se oli 
todistukseni alku.

Esimieheni oli aiemmin näyttänyt 
minulle erään takin ajalta, jolloin hän  
oli ollut armeijassa, ja se osoitti, että  
hän oli tappanut ihmisiä. Siitä syystä  
olin sanonut sen, mitä sanoin. Hän kysyi 
minulta hyvin rauhallisesti, miksi olin 
sanonut niin. Vastasin: ”Pomo, muistatko, 
kun kerroit minulle, että olit tappanut 
sodassa? Raamatussa sanotaan: ’Älä 
tapa.’”

Hän kysyi minulta, missä kirkossa 
kävin. Kerroin hänelle, että olin käynyt 
aiemmin katolisessa kirkossa mutta 
en enää seitsemään vuoteen. Hän ker-
toi Vanhan testamentin tapahtumia 
sodista ja vihamielisyyksistä, ja sitten 
hän antoi minulle Mormonin kirjan. Olin 
hyvin innoissani siitä, etten menettänyt 
työpaikkaani.

Hän antoi minulle Mormonin kirjan 
vuonna 1981, mutta en lukenut tai edes 
avannut sitä kahteen vuoteen. Yhtenä 
sunnuntaina olin tylsistynyt, kun ystä-
väni olivat poissa kaupungista, joten otin 
kirjan ja menin läheiselle rautatieasemalle 
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Olen oppinut, että 
opetuslapsena oleminen 
on kehityskulkua  
ja meidän pitää 
mennä jatkuvasti 
eteenpäin.

Nuo 
todistukset 

olivat Herran tapa 
tavoittaa minut, 

koska ne auttoivat 
minua tuntemaan, että 

kuuluin sinne. Tunsin, 
että nämä olivat veljiäni ja 

sisariani. Seuraavien päivien 
aikana rukoilin heidän puoles-

taan ja rukoilin hyväksyntää. Tapa-
sin kirkossa jäseniä, jotka olivat hyvin 

ystävällisiä ja jotka auttoivat minua.
Sinä päivänä, jolloin kävelin sisälle 

kappeliin, tapahtui paljon. Mietin, mitä 
olisi tapahtunut, elleivät nuo jäsenet olisi 
lausuneet todistustaan. Koskaan ei tiedä, 
onko paikalla joku, jolla on vaikeaa. Kun 
nouset kertomaan, mitä tunnet, se voi 
olla juuri sitä, mitä jonkun on tarpeen 
kuulla.

Lausu todistuksesi usein. Kun teet 
niin, vahvistat itseäsi ja muita ympärilläsi. 
Puolusta sitä, minkä tiedät oikeaksi. Kun 
noudatat Mormonin kirjan neuvoja, pää-
set lähemmäksi Vapahtajaa.

LÄHESTY VAPAHTAJAA
Aika, jonka vietin Loreton roomalais-

katolisessa lähetyskoulussa, sai minut 
lähtemään tielle, jota kulkemalla voi tulla 
Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen opetus-
lapseksi. Sen jälkeen olen oppinut, että 
opetuslapsena oleminen on kehityskulkua 
ja meidän pitää mennä jatkuvasti eteen-
päin heikkouksistamme ja vajavuuksis-
tamme huolimatta. Kun otamme vastaan 
kutsun: ”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin 
teidän taivaallinen Isänne on täydellinen” 
(Matt. 5:48), me edistymme kohti iankaik-
kista elämää oppien ”rivin rivin päälle, 
käskyn käskyn päälle” (ks. OL 98:12).

Tiedämme, ettei tie ole aina helppo 
ja että koemme vaikeuksia ja murheita 
sitä kulkiessamme, mutta Herraan luot-
taminen on ainoa keino löytää rauhaa 
elämäämme.

Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen sovi-
tus on minulle kaikki kaikessa. Tiedän, että 
Vapahtaja kääntyy puoleemme. Meidän 
pitää katsoa Häneen, seurata Häntä ja 
kääntyä muiden puoleen kohottaen heitä, 
kuten Hän auttaa ja kohottaa meitä. ◼
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Kasvata uskoa
Hengellisissä kysymyk-
sissä me tarvitsemme 
logiikan lisäksi uskoa 
tietääksemme, että ensim-

mäinen näky voisi todella tapahtua. Me 
voimme kasvattaa tuota uskoa pyytä-
mällä sitä taivaalliselta Isältä ja kuuntele-
malla Henkeä.

Julia B., 17, Kalifornia, USA

Tutki Raamattua
Pyydä ystäviäsi tutkimaan Raamattua. 
Jos he uskovat, että se on Jumalan 
sanaa, niin heidän pitäisi uskoa siihen, 
että Jumala puhuu meille tänä aikana 
sellaisten näkyjen avulla kuten ensim-
mäinen näky, koska Hän teki samoin 
Aadamin, Mooseksen, Jesajan ja muiden 
profeettojen kohdalla monin eri tavoin.

Vanhin Muanda, 22, Nairobin lähetyskenttä, 
Kenia

K Y S Y M Y S  J A  V A S T A U S

Kysy Jumalalta
Se, että luopumus kesti 
satoja vuosia, ei tarkoita, 
että Jumala lakkasi anta-
masta näkyjä. Meillä pitää 

olla nöyrä sydän ja meidän pitää kysyä 
Jumalalta vakain aikein ja sydämen vilpit-
tömyydellä, kuten Joseph Smith teki.

Jeremi E., 19, Kinshasa, Kongon demokraatti-
nen tasavalta

Mitä sanot, 
kun ystäväsi 
eivät usko, että 
ensimmäinen 
näky voisi 
tapahtua?

”Henkilökohtaisen 
ilmoituksen kautta te 
voitte saada oman 
todistuksen siitä, 
että Mormonin kirja 
on Jumalan sanaa, 
että Joseph Smith 
on profeetta ja että 
tämä on Herran 
kirkko. Riippumatta 
siitä, mitä muut 
saattavat sanoa tai 
tehdä, kukaan ei voi 
koskaan ottaa pois 
todistusta, joka on 
syntynyt sydämeenne 
ja mieleenne siitä, 
mikä on totta.”
Russell M. Nelson, ”Ilmoitusta 
kirkkoa varten, ilmoitusta 
elämäämme varten”, Liahona, 
toukokuu 2018, s. 95.
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Usko Jumalaan
Kysyisin ystäviltäni: 
”Uskotteko te Jumalaan? 
Uskotteko, että Hän loi kai-
ken? Uskotteko, että Hän 

ilmestyi profeetoille muinaisina aikoina? 
Ja jos uskotte, miksi ette usko, että se on 
mahdollista nyt? Se on mahdollista.”

Sarah M., 16, Utah, USA

Lausu todistuksesi
Minä todistan ystävilleni siitä, että 
taivaallinen Isämme ilmoittaa lapsilleen 
asioita, kun he kysyvät Häneltä vilpit-
tömin sydämin tietääkseen totuuden. 
Joseph Smithillä oli halu tietää totuus,  
ja hän toimi uskonsa mukaan. Sinäkin 
voit nauttia hienosta kokemuksesta,  
jos käännyt koko sydämestäsi taivaalli-
sen Isän puoleen rukouksessa.

Mara C., 20, Lima, Peru

Kuinka Joseph Smith käänsi  
Mormonin kirjan?
Ennen kuin Moroni, Mormonin kirjan viimeinen profeetta, hautasi kul-
talevyt, hän kirjoitti kirjan nimisivulle, että kirja käännettäisiin ”Jumalan 
lahjan ja voiman avulla”. Tämä on edelleen paras kuvaus Mormonin kirjan 
kääntämisestä.

Joseph Smith saneli käännöksen sanat kirjureille, suurimmaksi osaksi 
Oliver Cowderylle. Koska Joseph käänsi täysin tuntematonta kieltä, hänen 
piti turvata Herraan. Yksi tapa, jolla Herra auttoi Josephia käännöstyössä, 
oli antaa hänelle fyysisiä välineitä. Todistajat sanoivat, että Joseph katsoi 
noihin välineisiin ja että sanat näkyivät hänelle englanniksi. Käännöstyön 
välineitä olivat ”kääntäjät” eli ”urim ja tummim” – kaksi kirkasta kiveä, 
jotka oli kiinnitetty metallikehyksiin, jotta Joseph voi katsoa kivien läpi. Ne 
oli annettu Josephille levyjen mukana. Yksi muu Josephin käyttämä väline 
oli ”näkijänkivi”, johon hän katsoi ja jonka hän pani usein hattuun. Joseph 
oli löytänyt tämän kiven aiemmin ja oli käyttänyt sitä löytääkseen piilotet-
tuja tai kadonneita tavaroita. Hän käytti kääntäessään sekä kääntäjiä että 
näkijänkiveä luottaen aina taivaan innoitukseen.

Mormonin kirjan kääntäminen oli todellakin ihmeellistä, ja se tapahtui 
”Jumalan lahjan ja voiman avulla”.

Lisää Mormonin kirjan kääntämisestä on artikkelissa ”Mormonin kirjan 
kääntäminen” sivustolla topics .churchofjesuschrist .org tai Evankeliumi-
aiheinen kirjasto - sovelluksen alaotsikon Aiheet kohdassa Evankeliumi-
aiheisia tutkielmia.

Mitä sinä ajattelet?

Lähetä vastauksesi ja halutessasi korkea-
resoluutioinen valokuva 15. toukokuuta 
2020 mennessä sivustolla liahona . 
churchofjesuschrist .org (napsauta 
”Submit an Article or Feedback” [Lähetä 
artikkeli tai palautetta]). Tai lähetä 
vastauksesi sähköpostitse osoitteeseen 
liahona .churchofjesuschrist .org.

Vastauksia saatetaan lyhentää tai muokata 
selkeämmiksi. Vastaukset eivät ole kirkon viral-
lisia opillisia lausuntoja, vaan ne on tarkoitettu 
avuksi ja avartamaan näkemystä.
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”Minun on vaikeaa tulla  
toimeen vanhempieni 
kanssa. Kuinka voin parantaa 
suhdettamme?”
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Ks. Matt. 27:29; Mark. 15:17; Joh. 19:2.
Roomalaiset sotilaat asettivat orjantappura-
kruunun Vapahtajan päähän. ”Ehkäpä tämä julma 
teko oli kieroutunut yritys matkia laakeriseppeleen 
asettamista keisarin päähän. – – Kuinka riipaisevaa se 
olikaan, kun otetaan huomioon, että orjantappurat olivat 
merkkinä Jumalan vihasta Hänen kirotessaan maan Aadamin 
vuoksi. Mutta kantamalla kruunua Jeesus muutti orjantappurat 
kirkkautensa vertauskuvaksi.” (Ks. presidentti James E. Faust, 
huhtikuun 1991 yleiskonferenssi.)

”Minunkuninkuuteni
eioletästä 

maailmasta” 
(Joh.18:36).

Ks. Matt. 27:28; Mark. 15:17; Joh. 19:2.
Purppura oli kuninkaallinen väri, ja sotilaat pukivat pilkallaan 
Jeesuksen Kristuksen ylle tämän viitan, koska Hän oli sanonut 
olevansa juutalaisten kuningas. Tietenkin Hän on todellisuu-
dessa paljon enemmänkin – Hän on ”kuninkaiden Kuningas ja 
herrojen Herra” (1. Tim. 6:15; Ilm. 19:16).
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”Veritihkuujokaisesta
huokosesta,niinsuuri

onolevahänen 
piinansa” 

(Moosia3:7).

Neljä kuvaa 
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Purppuranpunainen viitta
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Ks. Matt. 26:36; Mark. 14:32; Luuk. 22:39–40; Joh. 18:1.
”On sydämeenkäyvän vertauskuvallista, että ’veri [tihkui] 
jokaisesta huokosesta’ [Moosia 3:7] Jeesuksen kärsiessä Get-
semanessa, öljypuristimen paikassa. Kun Vapahtajan aikaan 
valmistettiin oliiviöljyä, oliivit murskattiin ensin kierittämällä 
suurta kiveä niiden ylitse. Siitä saatu ’mäski’ pantiin pehmeisiin, 
löyhästi sidottuihin koreihin, jotka pinottiin päällekkäin. Niiden 
paino pusersi esiin ensimmäisen ja parhaimman öljyn. Sitten 
puristusta lisättiin asettamalla suuri parru tai tukki pinottujen 
korien päälle, mikä tuotti lisää öljyä. Lopulta aivan viimeisten 
pisaroiden pusertamiseksi parrun toiseen päähän laitettiin 
painoksi kiviä, jotta saatiin aikaan mahdollisimman suuri, 
musertava puristus. Ja öljy on alussa todellakin verenpunaista 
virratessaan puristimesta.” (Vanhin D. Todd Christofferson, 
lokakuun 2016 yleiskonferenssi.)

”Eihänoletäällä,
hänonnoussut

kuolleista” 
(Luuk.24:6).

Ks. Matt. 28:1–8; Joh. 20:1–18.
”Tyhjä hauta tuona ensimmäisenä 
pääsiäisaamuna oli vastaus Jobin kysy-
mykseen: ’Voiko ihminen herätä eloon, 
kun hän on kuollut?’ [ Job 14:14.] Kaikille 
ääneni kantamilla oleville julistan, että 
ihminen herää eloon, kun hän on kuol-
lut. Me tiedämme sen, sillä meillä on 
ilmoitetun totuuden valo.” (Presidentti 
Thomas S. Monson, huhtikuun 2010 
yleiskonferenssi.)

KU
VA

 O
RJ

AN
TA

PP
U

RA
KR

U
U

N
U

ST
A 

DI
LL

EE
N

 M
AR

SH

VA
LO

KU
VA

 Ö
LJ

YP
U

RI
ST

IM
IS

ES
TA

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

Tyhjä hautakammio

Öljypuristin
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

MIKÄ ON  
TARKOITUKSESI?

Meillä nuorilla aikuisilla  
on jokaisella rooli jatkuvassa 
palautuksessa. Kuinka sinä  

osallistut siihen?
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Jeesus Kristus elää,  

ja Hän on palauttanut  

KIRKKONSA
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Vuonna 1820 taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmestyivät 
Joseph Smithille. Taivaallinen Isä sanoi: ”Tämä on minun 

rakas Poikani. Kuule Häntä!” Evankeliumin palautus alkoi sinä 
päivänä 200 vuotta sitten. Se jatkuu tänä päivänä!

Jonakin päivänä Jeesus Kristus tulee jälleen maan päälle. Tässä 
on neljä tapaa, joilla sinä voit auttaa palautuksessa ja valmistau-
tua aikaan, jolloin Jeesus tulee takaisin:

• Kasvata uskoasi Jeesukseen Kristukseen.
• Etsi tietoa sukulaisistasi ja auta temppelityön tekemisessä 

heidän puolestaan.
• Valmistaudu menemään temppeliin.
• Auta ihmisiä oppimaan Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen 

kirkostaan.

Näiden asioiden tekeminen valmistaa osaltaan maailmaa sii-
hen suurenmoiseen päivään, jolloin Jeesus tulee jälleen! ●

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

Presidentti  
Russell M. 

Nelson

Auta  
PALAUTUKSESSA

Mukailtu puheesta ”Toivo Israelin”, maailmanlaajuinen hartaustilaisuus 
nuorille, 3. kesäkuuta 2018, hopeofisrael .churchofjesuschrist .org.

Presidentti Nelson sanoi, 
että lapset voivat auttaa 
palautuksessa. Millä 
tavalla sinä voit auttaa?
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Opimme palautuksesta
Lähetyssaarnaajat opettavat tälle perheelle, kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumi 

palautettiin. Etsi alla olevat esineet, jotka edustavat osia palautuksesta.

Käännä sivua, niin opit lisää palautuksesta!
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viisauden  
sana sakramentti

lähetystyö pyhät 
kirjoitukset

Pyhän  
Hengen lahja

temppelit

sukututkimus
kirkko pappeus
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Jeesuksen Kristuksen  
kirkko on palautettu!
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Ennen kuin tulimme maan päälle, me elimme taivaallisten vanhempiemme luona. He rakastivat 
meitä! Taivaallisella Isällä oli suurenmoinen suunnitelma meitä varten. Me tulisimme maan päälle, 
jotta voisimme saada ruumiin sekä oppia ja kasvaa. Sitten voisimme palata asumaan taivaallisessa 

kodissamme. Mutta emme pystyisi tekemään sitä omin voimin. Me tarvitsisimme apua.



 H u h t i k u u  2 0 2 0  Y5

Sitten Jeesus kärsi vuoksemme Getsemanen puutar-
hassa. Hän tunsi kaikki tuskamme ja murheemme. Hän 
kuoli vuoksemme ristillä. Sen vuoksi me voimme kään-
tyä Hänen puoleensa, kun meihin sattuu tai olemme 
surullisia tai tarvitsemme apua. Me voimme tehdä 
parannuksen, kun olemme tehneet jotakin väärää.

Kolmantena päivänä 
kuolemansa jälkeen Jeesus 
nousi kuolleista. Jeesus eli 
jälleen! Sen ansiosta mekin 

nousemme kuolleista. Me 
voimme elää jälleen taivaassa 

kuolemamme jälkeen.
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Taivaallinen Isä valitsi vanhimman 
veljemme Jeesuksen Kristuksen tulemaan 

maan päälle auttamaan meitä. Jeesus näytti 
meille, kuinka rakastaa muita ja noudattaa 

taivaallisen Isän käskyjä. Hän valitsi 
apostolit johtamaan kirkkoaan.
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Kun apostolit olivat kuolleet, ihmiset alkoivat 
unohtaa tärkeitä osia Jeesuksen evankeliumista. 
He lakkasivat uskomasta, että taivaallinen Isä 
innoittaisi aina lapsiaan maan päällä. He unohtivat, 
että jokainen maan päällä saisi tilaisuuden mennä 

kasteelle. He lakkasivat uskomasta, että profeetat ja 
apostolit johtaisivat aina kirkkoa.

Kului monia vuosia. Viimein oli 
aika tuoda takaisin puuttuvat 

osat Jeesuksen evankeliumista. 
Oli aika palauttaa Hänen 

kirkkonsa! Taivaallinen Isä 
tarvitsi jonkun olemaan 

profeetta ja auttamaan kirkon 
tuomisessa takaisin maan 
päälle. Hän valitsi nuoren 

pojan nimeltä Joseph Smith.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus 
kävi opetuslastensa luona Jerusalemissa 

ja Amerikan mantereella. Hän pyysi 
apostolejaan opettamaan edelleen 

ihmisille Hänen evankeliumiaan. Monet 
ihmiset, jotka kuuntelivat apostoleja, 

kastettiin, ja heistä tuli kirkon jäseniä.
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Yhtenä päivänä Joseph oli lukemassa Raamattua. 
Jakeessa Jaakob 1:5 sanottiin, että taivaallinen Isä  
vastaa kysymyksiimme, kun pyydämme uskossa. 
Josephilla tosiaan oli kysymys! Hän tiesi, että oli 
monia kirkkoja, jotka opettivat Jeesuksesta. Mutta hän 
halusi tietää, oliko jokin niistä sellainen kuin Jeesuk-
sen kirkko Uudessa testamentissa.

Kauniina kevätaamuna pääsiäisen 
aikoihin Joseph meni metsikköön, joka 
oli lähellä hänen kotiaan. Hän polvistui 

ja alkoi rukoilla. Silloin Joseph tunsi 
synkän tunteen. Saatana yritti lannistaa 
hänet. Mutta Joseph jatkoi rukoilemista 

koko väkevyydestään.

Silloin taivaasta lankesi kaunis valo. 
Joseph näki taivaallisen Isän ja Jeesuksen 
Kristuksen. Tätä kutsutaan ensimmäiseksi 

näyksi. He sanoivat, ettei Jeesuksen kirkkoa 
ollut maan päällä. Mutta se tulisi pian. 

Palautus oli alkanut!
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Johannes Kastaja palautti Aaronin pappeuden, 
jotta me voisimme saada kasteen. Pietari, Jaakob 
ja Johannes toivat Melkisedekin pappeuden, jotta 

me voisimme vastaanottaa Pyhän Hengen ja saada 
siunauksia, kun olemme sairaita.

Elia tuli, jotta meidät voitaisiin sinetöidä 
perheeseemme temppelissä.

Taivaallinen Isä lähetti 
enkeleitä palauttamaan tärkeitä 

evankeliumin osia. Enkeli Moroni 
antoi Josephille kultalevyt, jotta 
me saisimme Mormonin kirjan, 

joka auttaisi meitä oppimaan 
Jeesuksesta Kristuksesta.
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Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkko perustettiin. Se 
tarkoittaa, että Jeesuksen kirkko on 
jälleen maan päällä! Kaikki nämä asiat 
ovat osa palautusta.

Evankeliumin palautus on käynnissä 
yhä tänä päivänä. Profeetat, apostolit, 

lähetyssaarnaajat ja jäsenet kertovat hyvää 
uutista Jeesuksesta Kristuksesta kaikkialla 

maailmassa. Temppeleitä rakennetaan 
moniin maihin, jotta ihmisiä voidaan 

sinetöidä perheeseensä ikuisesti. Ja kirkko 
auttaa ihmisiä paikoissa, joissa on nälkää tai 

jokin katastrofi.

Jokainen voi tehdä jotakin auttaakseen 
palautuksessa. Sinä voit auttaa 
tutustumalla sukusi historiaan ja tekemällä 
sijaiskasteita temppelissä. Sinä voit antaa 
kymmenykset seurakuntakeskusten ja 
temppelien rakentamiseksi. Sinä voit 
antaa paastouhreja auttamaan hädässä 
olevia ihmisiä. Sinä voit kertoa ihmisille 
Jeesuksesta Kristuksesta.
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Jeesus antoi meille kirkkonsa auttaakseen meitä palaamaan taivaalliseen kotiimme.  
Me voimme nauttia sakramentin ja muistaa aina, mitä Hän teki hyväksemme.  

Me voimme osoittaa rakkautta muita kohtaan, kuten Hän osoitti.  
Me voimme auttaa jokaista oppimaan Hänen evankeliumiaan! ●
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Etsi se!
H A U S K A A  T E K E M I S T Ä
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Palautuksen ansiosta ihmiset eri puolilla maailmaa voivat nyt saada tietää  
Jeesuksen Kristuksen evankeliumista! Kuinka monta Mormonin kirjaa löydät? Kuinka monen  

maan lipun löydät? Erityishaaste: Tunnistatko yhtään lippua?
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V Ä R I T Y S S I V U

Taivaallinen Isä  
kuulee rukoukseni
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Taivaallinen Isä kuuli Joseph Smithin rukouksen.

Hän kuulee minunkin rukoukseni!
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Taivaallinen Isä  
kuulee rukoukseni
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Taivaallinen Isä kuuli Joseph Smithin rukouksen.

Hän kuulee minunkin rukoukseni!
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”Etsikää, niin te löydätte”  
(3. Nefi 14:7).

Zulma istui yhdellä kirkon pen-
keistä ja oikoi koulupukunsa 

hametta. Lasimaalausikkunoiden 
läpi loisti värillistä valoa, ja kap-
pelin etuosassa oli pystyssä risti. 

Zulma kävi kirkon koulua, 
joten hän kävi jumalan-
palveluksessa kaksi kertaa 
päivässä muiden oppilai-

den kanssa. Zulma piti kirkos-
taan. Hän rakasti Jeesusta, ja hän 

oppi mielellään Jeesuksesta.
Zulma istui hiljaa, kun pappi alkoi puhua. Mutta tänään 

jokin tuntui erilaiselta. Äkkiä hänen mieleensä ja sydä-
meensä tuli uusi ajatus: On olemassa enemmän totuutta.

Zulman kulmat kurtistuivat. Enemmän totuutta? 
Mitä se tarkoitti?

Ajatus tuli uudelleen. On olemassa enemmän 
totuutta.

Zulma sulki silmänsä ja keskittyi siihen, mitä hän 
tunsi. Hän oli oppinut kirkossa paljon hyviä 
asioita. Mutta nyt hän mietti, puuttuiko jotakin. 
Ehkä oli enemmänkin, mitä Jumala halusi hänen 
tietävän. Mutta kuinka hän sen löytäisi?

Kirkko 
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Ehkä oli enemmänkin, mitä Jumala  
halusi Zulman tietävän.

Zulmalle
Lucy Stevenson
kirkon lehdet
(Perustuu tositapahtumaan)

Myöhemmin hän puhui ajatuksistaan 
isoveljensä Alberton kanssa.

”Uskotko, että on olemassa enemmän 
totuutta?” Alberto kysyi.

Zulma nyökkäsi. ”Minä haluan saada 
tietoa muista kirkoista”, hän sanoi.

”Selvä”, Alberto vastasi. ”Minä lähden 
sinun kanssasi!”

Useiden vuosien ajan Zulma ja Alberto 
kävivät eri kirkoissa. Yhden jumalanpal-
veluksen jälkeen Alberto sanoi: ”Se kirkko 
opetti hyviä asioita.”

Zulma oli samaa mieltä, mutta hänestä 
tuntui edelleen, että jotakin puuttui, joten 
he jatkoivat etsimistä.

Yhtenä päivänä Alberto juoksi portaat 
ylös heidän asunnolleen. ”Minä löysin 

Tässä on Zulma pienenä tyttönä. Oikealla on 
valokuva hänestä nykyään hänen aviomie
hensä, vanhin Walter F. Gonzálezin kanssa,  
joka kuuluu seitsemänkymmenen koorumiin.
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kirkon, jota me etsimme!” Alberto sanoi. Hän halasi 
Zulmaa lujasti.

Zulman silmät suurenivat. ”Mistä? Millä tavalla?”
”Ystäväni tapasi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 

Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajia”, Alberto sanoi. ”Minä 
kuuntelin heitä, ja minä uskon sen, mitä he opettivat!”

Zulma ja Alberto olivat niin iloisia, että he tanssivat 
ympäri asuntoa. Mutta sitten Zulma sai huonoja uutisia. 
Mamá ei halunnut, että hän tapaisi lähetyssaarnaajat. ”Sinä 
olet vasta 12- vuotias”, mamá sanoi. ”Olet liian nuori.”

Koska Alberto oli vanhempi, hän sai jatkaa tapaamisia 
lähetyssaarnaajien kanssa. Muutaman viikon kuluttua 
hän meni kasteelle.

Zulma kyseli yhä uudelleen mamálta, voisiko hän 
saada opetusta lähetyssaarnaajilta. Viimein mamá suostui.

Kun lähetyssaarnaajat opettivat Zulmaa, hän tunsi 
lämpöä sydämessään. Yhden lähetyssaarnaajan oli vai-
kea puhua espanjaa, mutta sillä ei ollut väliä. Väliä oli 
sillä, miten hyvältä Zulmasta tuntui. Kun hän sai tietää 
Joseph Smithistä ja Mormonin kirjasta, hän tiesi, että hän 
oli löytänyt totuuden, jota oli etsinyt!

Zulma halusi mennä kasteelle. Mutta mitä mamá 
sanoisi? Zulma oli hyvin onnellinen, kun mamá antoi 
luvan! Kastepäivänään Zulma pukeutui koko-
naan valkoisiin vaatteisiin. Hän tiesi, 
että Jumala rakastaa häntä. Hän  
tiesi, että Jumala tuntee hänet. Ja 
hän tiesi, että Jumala oli auttanut 
häntä löytämään Herran palautetun 
kirkon! ●
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Terveisiä 
pyhästä 
lehdosta!

Hei,  
me olemme 

Margo ja 
Paolo.

1

2

Kun Joseph Smith oli 14- vuotias, hän asui 

hirsitalossa New Yorkin osavaltiossa 

Yhdysvalloissa. Hänellä oli viisi 

veljeä ja kolme siskoa. Hän totteli 

vanhempiaan ja oli ystävällinen 

muille. Hän luki Raamattua 

perheensä kanssa, mutta 

he eivät kaikki käyneet 

samassa kirkossa.

Joseph oli ahkera 

työntekijä. Hän auttoi 

puiden kaatamisessa, 

jotta hänen perheensä  

voisi kylvää viljaa.  

Hän myös auttoi 

perhettään keräämään  

mahlaa vaahteroista 

sokerin valmistamiseksi.
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Nämä lapset asuvat seudulla, 
missä Joseph Smith varttui!

Minä tiedän, että pyhä lehto 
on erityinen paikka, koska 
Joseph Smith rukoili ja näki 
siellä taivaallisen Isän ja 
Jeesuksen.
Piper D., 5, New York, USA

Minä olen kiitollinen siitä, että 
me asumme lähellä Joseph 
Smithin kotia. Minusta on 
mukavaa käydä Grandinin 
rakennuksessa, jossa on paino
kone. Pidän tosi paljon siitä, 
että näen, missä ensimmäiset 
Mormonin kirjat sidottiin.
Roscoe B., 9, New York, USA

VALOKUVAT POJISTA JULIE POULSON; KUVITUS KATIE MCDEE

Kiitos, että  
tutustuit kans-
samme pyhään  

lehtoon. Nähdään 
ensi kerralla!

3

4

5

Tässä kuussa juhlimme 
palautusta siten, että 

käymme paikassa, jossa 
ensimmäinen näky tapahtui 

200 vuotta sitten!

Joseph halusi löytää samanlaisen kirkon kuin se, 

josta kerrottiin Raamatussa. Yhtenä päivänä hän 

meni metsikköön ja rukoili. Hänelle ilmestyivät 

taivaallinen Isä ja Jeesus. He kertoivat hänelle, 

että hänen syntinsä oli annettu anteeksi. He 

sanoivat myös, ettei hänen pitänyt liittyä mihinkään 

kirkkoon. Jeesuksen kirkko palautettaisiin pian!

Monet ihmiset pilkkasivat 

Josephia sen vuoksi, mitä 

hän oli nähnyt. He sanoi-

vat, että hän keksi sen kai-

ken. Mutta Joseph puhui 

koko ajan totta. Hän sanoi: 

”Minä – – tiesin sen, ja minä 

tiesin, että Jumala tiesi sen, 

enkä voinut sitä kieltää”  

(JS–H 1:25).

Nykyään 

ihmiset voivat 

käydä siellä, 

missä Joseph 

rukoili. Se on 

kaunis ja hyvin 

rauhallinen 

paikka.
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Marissa Widdison
kirkon lehdet
(Perustuu tositapahtumaan)

”Kun kasvan, käydä tahdon Mä pyhään temppeliin  
Ja sinetöidyks tulla Siell omiin rakkaisiin” (Lasten  
laulukirja, s. 99).

”Pääsiäinen on hyvää aikaa ajatella Jeesusta ja 
muistaa Hänen ylösnousemustaan”, sisar 

Rojas sanoi. Hän piteli näkyvillä kuvaa Jeesuksesta. 
”Hänen ansiostaan ihmiset, jotka ovat kuolleet, 
voivat taas elää.”

Alonso nosti katseensa, kun hänen Alkeisyhdis-
tyksen opettajansa sanoi niin. Tarkoittaako se sitä, 
että minä näen taas vanhempani? Alonso mietti.

Mamá oli kuollut vuosia sitten. Alonso ei muis-
tanut häntä hyvin, mutta katseli mielellään 
kuvia hänestä. Sitten papákin kuoli.

Nyt Alonso asui abuelan, 
isoäitinsä, luona. Abuela 
oli opettanut hänelle 
kirkostaan, Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkosta. Alonso 
kastettaisiin ja konfirmoitai-
siin seuraavana vuonna, kun 
hän olisi riittävän vanha.

Sitten sisar Rojas otti näkyville 
kuvan valkoisesta rakennuk-
sesta. ”Yksi hämmästyttävä lahja 
Jeesuk selta on temppelit. Tämä 
on toinen täällä Chilessä olevista 
temppeleistä.”

Alonso katsoi kultaista pat-
sasta rakennuksen huipulla.  
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”Voinko olla  
mamán ja papán 

kanssa vielä  
joskus?”

Alonson ikuinen 
perhe
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Se oli kaunis! Hän mietti, mitä 
rakennuksen sisällä tapahtui.

”Temppelit ovat paikkoja, 
joissa perheet sinetöidään ikuisesti 
yhteen”, sisar Rojas sanoi. ”Tämä 
temppeli Santiagossa on paikka, jossa 
minut sinetöitiin vanhempiini sen jälkeen 
kun olimme liittyneet kirkkoon. Koska meidät on 
sinetöity yhteen, minä voin olla heidän kanssaan myös 
tämän elämän jälkeen.”

Alonso innostui, kun hän kuuli sen. ”Voitaisiinko 
minut sinetöidä minun vanhempiini?” hän kysyi. ”Vaikka 
he ovat jo kuolleet?”

Sisar Rojas nyökkäsi. ”Kyllä! Se on yksi niistä syistä, 
miksi temppelit ovat niin tärkeitä. Ne siunaavat kaikkia 
sukulaisiamme, myös niitä, jotka ovat kuolleet.”

Koko loppupäivän Alonso ajatteli temppeleitä. Hän 
pyysi abuelaa opettamaan hänelle enemmän. Abuela 
puhui valkoisista vaatteista, joita ihmiset käyttävät temp-
pelissä, ja kauniista taideteoksista temppelin seinillä.

”Parasta kaikesta on, että siellä sinut voidaan sinetöidä 
vanhempiisi”, abuela sanoi. ”Pyydämme kahta ihmistä 
seurakunnasta toimimaan heidän sijaisinaan sinetöimi-
sen ajan.”

”Voidaanko mennä sinne huomenna?” Alonso kysyi. 
”Minä haluan olla mamán ja papán kanssa ikuisesti!”

Abuela hymyili. ”Olen iloinen siitä, että haluat 
mennä”, hän sanoi. ”Mutta lähin temppeli on 
Concepciónissa. Meillä ei ole riittävästi rahaa 
bussilippuihin.”

”Minä autan rahan säästämisessä matkaa var-
ten!” Alonso sanoi.

Siitä lähtien, aina kun Alonso löysi kadulta 
kolikon tai hänellä oli tilaisuus ansaita vähän 
rahaa, hän maksoi kymmenykset ja laittoi sitten 
loput heidän temppelirahastoonsa.

Kun Alonso ja abuela olivat säästäneet kuukausien 
ajan, heillä oli viimein riittävästi rahaa matkustaa temp-
peliin. He pyysivät veli ja sisar Silvaa tulemaan kans-
saan. Matkapäivänä he matkustivat pitkän bussimatkan 

Concepciónin kaupunkiin. 
Aurinko oli jo melkein laske-
massa, kun Alonso huomasi kau-

kaisuudessa jotakin kultaista.
”Minä näen enkeli Moronin!” 

Alonso sanoi osoittaen patsasta temp-
pelin sinisen kupolikaton huipulla.

He viettivät yön asunnossa lähellä temppeliä. 
Aamulla Alonso meni temppeliin sisälle ensimmäistä 
kertaa. Hän näki sisällä ison kuvan Jeesuksesta. Hän 
ja abuela pukeutuivat valkoisiin. Alonso tunsi itsensä 
onnelliseksi ja levolliseksi.

Kun sinetöimisen aika tuli, Alonso käveli kauniiseen 
huoneeseen, jonka seinillä oli peilejä. Eräs temppelityön-
tekijä näytti Alonsolle, abuelalle ja veli ja sisar Silvalle, 
kuinka polvistua erityisen pöydän ääreen, jota nimitettiin 
alttariksi. Se oli peitetty pehmeällä kankaalla.

Veli ja sisar Silva olivat siellä Alonson isän ja äidin 
sijaisina. Abuela oli siellä Alonson siskon sijaisena, joka 
oli kuollut ennen kuin Alonso syntyi.

Kun Alonso sulki silmänsä, hän kuvitteli, kuinka 
hänen koko perheensä on yhdessä.

Maltan tuskin odottaa, että näen heidät jälleen, 
Alonso ajatteli. Olen hyvin kiitollinen siitä, että perheet 
voivat olla yhdessä ikuisesti! ●
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Ennen kuin kirkko palautettiin, ihmiset uskoivat, että 
jos joku heidän perheestään kuoli saamatta kastetta, 

he eivät koskaan enää näkisi häntä. Mutta palautuk-
sen ansiosta meidät voidaan kastaa tällaisten ihmisten 
puolesta temppelissä. Meidät voidaan sinetöidä yhteen 
iankaikkisuudeksi!

Taivaallinen Isä on valinnut Joseph Smithin tavoin 
myös sinut tekemään tärkeää työtä elämässäsi. Osa 
tuosta työstä voidaan tehdä temppeleissä. Sinä voit koota 
niiden esivanhempiesi nimiä, joita ei kastettu, kun he 
elivät maan päällä. Sitten, kun olet saanut temppelisuo-
situksen, sinä voit mennä temppeliin ja tulla kastetuksi 
heidän puolestaan.

Kun teet tätä työtä, rukoile, että taivaallinen Isä opas-
taa sinua. Esivanhempasikin voivat auttaa sinua. Mikä 
tärkeä ja pyhä siunaus tämä tuleekaan olemaan sinulle ja 
heille!

Et ehkä pysty tekemään temppelityötä nyt, mutta 
jonakin päivänä pystyt. Muista aina, että olet Jumalan 
lapsi. Hän rakastaa sinua täydellisesti.

Kuuntele Pyhän Hengen kehotuksia ja valmistaudu 
menemään jonakin päivänä temppeliin. Niin tekemällä 
rakennat ihanan elämän itsellesi sekä menneelle, nykyi-
selle ja tulevalle perheellesi. Kun teet Herran työtä, Hän 
auttaa sinua. Sinä olet yksi Hänen uskollisimmista hen-
gistään. ●

Temppeli  

ja SINÄ
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Sisar Joy D. Jones
Alkeisyhdistyksen  

ylijohtaja
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Vanhin Dale G. Renlund kahdentoista apostolin koorumista
Mukailtu artikkelista ”Palautuksen siunaus sinulle”, Liahona, helmikuu 2020, s. 52.

Sinä olet Jumalan rakas lapsi. Hän tuntee  
sinut ja rakastaa sinua. Jumala tunsi Joseph Smithin.  

Sama pitää paikkansa sinun kohdallasi. Jumala tuntee sinut.



Varhain keväällä vuonna 1820 Joseph Smith rukoili ja näki taivaallisen 
Isän ja Jeesuksen Kristuksen. Tässä lehdessä kerrotaan tuosta erityisestä 
ajasta. Tässä on joitakin sivuja, joihin kannattaa tutustua:

•  Kuvakertomus kertoo siitä, kuinka palautettu kirkko on osa Jumalan 
suunnitelmaa (s. Y4–Y10).

•  Presidentti Nelson kertoo, kuinka me voimme auttaa palautuksessa 
(s. Y2).

•  Uusi laulu opettaa ensimmäisestä näystä (s. Y16–Y17).
•  Kertomus opettaa, kuinka palautus voi siunata perhettämme 

(s. Y20–Y21).

Eikö olekin hienoa, että me voimme kuulua Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon? Kertokaamme maailmalle hyvä 
uutinen Jeesuksesta ja Hänen kirkostaan!
Hyvää pääsiäistä!
Ystävä- lehti

Hyvät vanhemmat

SISÄLLYS

Y2 Ensimmäiseltä presidenttikunnalta:  
Auta palautuksessa

Y4 Jeesuksen Kristuksen kirkko on palautettu!

Y11 Hauskaa tekemistä: Etsi se!

Y12 Värityssivu

Y14 Kirkko Zulmalle

Y16 Laulu: Ensimmäinen näky

Y18 Terveisiä pyhästä lehdosta!

Y20 Alonson ikuinen perhe

Y22 Temppeli ja sinä

Y23 Loistava ajatus
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Etsi piilossa oleva Liahona!

NÄIN LÄHETÄT LAPSESI TAIDE-

TEOKSEN TAI KOKEMUKSEN 

LIAHONA- LEHTEEN

Mene sivustolle liahona.churchofjesuschrist.org ja 
napsauta ”Submit an Article or Feedback” [Lähetä artikkeli 
tai palautetta]. Tai lähetä se sähköpostitse osoitteeseen 
liahona@churchofjesuschrist.org. Laita mukaan lapsesi 
nimi, ikä, asuinpaikkakunta sekä tämä lupalausunto: ”Minä 
[lisää oma nimesi] annan Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkolle luvan käyttää lapseni lähet-
tämää aineistoa kirkon lehdissä, kirkon verkkosivustoilla ja 
sosiaalisen median alustoilla sekä mahdollisesti muussa 
kirkon aineistossa.” Haluamme todella kuulla sinusta!


