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Monien merkittävien tapahtumien paikkana palau-
tuksen alkuaikoina oli Palmyra ja sen lähitienoot, 
alkaen ensimmäisestä näystä lehdossa, joka on 
Smithin perheen kodin (rakennettu alkuperäisen 
mallin mukaan, vasemmalla) vieressä.

New York,  
Yhdysvallat

Lisää tietoa kirkon historian paikoista on sivustolla  
history .churchofjesuschrist .org.

Palmyran temppeli New Yorkissa 
vihitään käyttöön 6. huhtikuuta2000

Mormonin kirja julkaistaan; 
kirkko perustetaan virallisesti 
6. huhtikuuta

1830

Enkeli Moroni käy Joseph Smithin 
luona1823

Ensimmäinen näky1820

jäsentä, kun 
kirkko perustettiin 
virallisesti 
Fayettessa New 
Yorkissa noin 50 km 
Palmyrasta

6

Mormonin kirjaa 
painettiin sen ensim-
mäisessä laitoksessa 
Grandinin kirjapai-
nossa Palmyrassa

5 000

eekkeriä  
(n. 40 hehtaaria) 
metsikköä, jonka 
Smithin perhe osti 
vuonna 1817

100

Smithien kodista 
Kumorankukkulalle

5 KM

ihmistä käy pyhässä 
lehdossa joka vuosi

100 000
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Pyhällä maalla
Tänä vuonna vietämme Joseph Smithin ensimmäi-

sen näyn 200- vuotispäivää. Kauniissa pyhässä 
lehdossa se käynnisti Jeesuksen Kristuksen evan-
keliumin palautuksen. Tuo ihmeellinen tapahtuma 
muutti historian kulun ja meidän jokaisen elämän. 
Mutta tärkeintä minulle on se, että siitä on tullut 
minulle henkilökohtainen asia ja se on muuttanut 
elämääni.

Palvellessani mieheni kanssa lähetystyössä kirkon 
historiallisilla paikoilla New Yorkissa ja Pennsylvaniassa minun tuli käveltyä paljon tuolla pyhällä 
maalla. Smithin perheen maatilalla Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa minulla oli etuoikeus 
opastaa vierailijoita, jotka olivat tulleet eri puolilta maailmaa ja kaikenlaisilta elämänaloilta.

Me kaikki voimme ottaa oppia Smithin perheen ja muiden varhaisten kirkon jäsenten 
esimerkeistä. Joseph Smithin ensimmäinen näky opettaa meille, kuinka vastaanottaa ilmoi-
tusta, kuten presidentti Eyring selittää sivulla 12. Monet muut johtavat auktoriteetit todistavat 
sivulla 18 tuon näyn olevan totta.

Nöyrä rukoukseni on, että kun juhlistamme ensimmäistä näkyä seuranneita 200:aa vuotta, 
me pohtisimme kaikkia siunauksia, joita olemme saaneet osana tätä jatkuvaa Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumin palautusta.

Sisar Karen Russon Neff

Palvelutyötä sukututkimuksen avulla

8
Kahdeksan 
totuutta  
ensimmäisestä 
näystä

18
Ensimmäinen näky: 
malli henkilökohtaiseen 
ilmoitukseen
Presidentti Henry B. Eyring

12

Juhlistamme 
palautusta

22
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5 Mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen?

6 Henkilökuvia uskosta
 Esther Cox – Louisiana, USA

Esther luottaa siihen, että rakkaudessaan taivaallinen Isä pitää huolen 
hänen perheestään, myös pojasta, jonka hän oli menettää.

8 Palvelutyön periaatteita:
 Palvelutyötä sukututkimuksen avulla

Yhteys esivanhempiimme voi avata sydämen ja jättää kestävän vaikutuksen.

12 Ensimmäinen näky: malli henkilökohtaiseen ilmoitukseen
Presidentti Henry B. Eyring
Joseph Smithin esimerkin noudattaminen voi johtaa lisääntyvään  
ilmoitukseen elämässämme.

18 Kahdeksan totuutta ensimmäisestä näystä
Profeetat todistavat palautetuista totuuksista.

22 Juhlistamme palautusta
Toimintaideoita perheille ja muille ryhmille.

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

28 Elätkö kymmenen dollarin elämää?
Piispa Gérald Caussé
Artikkelissa kerrotaan, kuinka voit nähdä asioiden iankaikkisen arvon.

32 Myöhempien aikojen pyhien kertomaa
Vamma johtaa kysymykseen tulevaisuudesta, aviopari saa erityisen kirjan, 
mies haluaa vain mennä kotiin, Jumalan etsiminen pelastaa avioliiton.

36 Konferenssin muistikirjani
 Lokakuun 2019 yleiskonferenssi

38 Omavaraisuuden siunauksia
 Henki sai aikaan muutoksen

Molly löysi kaksi tärkeää ainesosaa oman konditorian perustamiseen.

40 Kuinka puhun lapsilleni mielenterveydestä?
Näin voit aloittaa keskustelun.

Nuorille aikuisille

42 
Elätkö parhaillaan vaikeaa 
aikaa? Elämä ei ole helppoa, 
mutta taivaallisella Isällä on 
suunnitelma meitä jokaista var-
ten. Tässä kuussa 
nuoret aikuiset 
kertovat, kuinka 
he saavat toivoa 
ja kokevat 
parantumisen 
vastoinkäymisissä.

Nuorille

50 
Opi, mitä ensimmäinen näky 
opettaa sinulle siitä, kuka 
olet; Nefin tavoin nuori mies 
havaitsee ahkeran työnteon 
arvon; Joseph Smith osoit-
taa, kuinka me 
voimme saada 
vastauksia 
Jumalalta.

Lapsille

Ystävä 
Rakenna laiva, kuten Nefi teki. 
Lue kirkon jäsenistä Brasiliassa. 
Opi, kuinka voit käsitellä 
surullisia tunteita.

Kannessa
Sydämeni toiveet,  

Walter Rane

Nopeaa luettavaa

Osastot

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

Lähetä uskoa vahvistavia kertomuksiasi sivus-
tolla 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

Kuinka löysin uskon, kun minusta 
tuntui kuin olisin menettänyt 
kaiken
Jennifer Enamorado
Hondurasilainen jäsen kertoo, kuinka 
hän jatkoi eteenpäin elämää mullista-
neen onnettomuuden jälkeen.

3 totuutta, jotka olen oppinut 
tutustumalla Joseph Smithiin
Jessica Nelson
Historioitsija, joka on nuori aikuinen, 
kertoo näkemyksiään kirkon historiaa 
koskevista kysymyksistä.

Käänsin ”miksi”- kysymykseni 
”kuinka”- kysymyksiksi
Lydia Tava’esina Pickard
Nuori lähetyssaarnaaja Australiassa 
kertoo, kuinka yksi kysymys muutti 
hänen suhtautumistapansa koettele-
muksiin hänen elämässään.

Taivaallinen Isä panee meidät 
toisinaan odottamaan ilmoitusta 
– eikä se haittaa
Meg Yost
Nuori aikuinen kertoo Jumalan ajoituk-
sen viisaudesta ja siitä, että Hän vastaa 
rukouksiimme.
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MITÄ TAPAHTUU KUOLEMAMME JÄLKEEN?

”Niiden henget, jotka ovat vanhurskaita, 
otetaan vastaan onnen tilaan, jota sanotaan 
paratiisiksi, levon tilaksi, rauhan tilaksi”  
(Alma 40:12).

”Sielu palautetaan ruumiiseen ja ruumis 
sieluun; niin, ja jokainen jäsen ja nivel palau-
tetaan ruumiiseensa; niin, edes hiuskarva 
päästä ei joudu hukkaan, vaan kaikki palau-
tetaan oikeaan ja täydelliseen muotoonsa” 
(Alma 40:23).

”Kun kaikki ihmiset ovat siirtyneet tästä 
ensimmäisestä kuolemasta elämään, koska 
heistä on tullut kuolemattomia, heidän täytyy 
saapua Israelin Pyhän tuomioistuimen eteen” 
(2. Nefi 9:15).

”Tämän viimeisen tuomion tarkoituksena on määrittää, olem-
meko me saavuttaneet sen, mitä Alma kuvailee voimalliseksi 
muutokseksi sydämessä (ks. Alma 5:14, 26), jolloin meistä 
on tullut uusia luomuksia, ’niin ettei meillä ole 
enää halua tehdä pahaa vaan tehdä alati hyvää’ (Moosia 5:2). 
Tämän tuomion antaa meidän Vapahtajamme Jeesus Kristus 
(ks. 2. Nefi 9:41). Hänen annettuaan tuomionsa me kaikki 
tunnustamme, ’että hänen tuomionsa ovat oikeudenmukaisia’ 

(Moosia 16:1), koska Hänen kaikkitietävyytensä on 
antanut Hänelle täydellisen tiedon kaikista meidän 
teoistamme ja haluistamme.”
Presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, ”Parannuksen puhdistamina”, 
Liahona, toukokuu 2019, s. 93.

”Kaikki palautetaan oikeaan järjestykseensä, 
kaikki luonnolliseen muotoonsa – kuolevainen 
herätetään kuolemattomuuteen, katoava 
katoamattomuuteen – herätetään loputto-
maan onneen perimään Jumalan valtakunta 
tai loputtomaan kurjuuteen perimään Perke-
leen valtakunta” (Alma 41:4).

3. Tuomio:2. Ylösnousemus:1. Henkimaailma:

4. Kirkkauden asteet:



6 L i a h o n a



 H e l m i k u u  2 0 2 0  7

Esther Cox
Louisiana, USA

LUE LISÄÄ
Lisää tietoa Estherin uskon 
matkasta, mukaan lukien 
lisää valokuvia, on tämän 
artikkelin verkkoversiossa ja 
Evankeliumiaiheinen kirjasto 
- sovelluksen versiossa osoitteessa 
churchofjesuschrist .org/ go/ 2206.
Lisää tietoa lähdeaineistosta 
niiden perheille, joilla on 
erityistarpeita, on osoitteessa 
churchofjesuschrist .org/ go/ 2207.

Kyseessä oli vain uusi tulvapäivä 
rankkasateiden osuttua Louisianan 
osavaltion eteläosaan. Mutta kun Esther 
Coxin kaksivuotias poika Matthew putosi 
läheisen ojan syvään, vuolaaseen virtaan, 
siitä tuli Estherin elämän pahin päivä. Siinä 
vaiheessa kun Estherin aviomies George 
löysi Matthew’n, tämä oli ollut vedessä 
15 minuuttia.
LESLIE NILSSON, VALOKUVAAJA

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

Matthew’n tilaa kuvattiin sanoilla ”melkein 
hukkui, happivajaus”, mikä tarkoittaa 
hapenpuutteen aiheuttamaa aivovauriota. 
Se oli elämäni pahin päivä, mutta taivaal-
linen Isä antoi hänet minulle takaisin. Hän 
on yhä minun vauvani. Olen huolehtinut 
hänestä 20 vuotta. Meillä on ollut hyviä ja 
huonoja päiviä, mutta hän on siunaus. Hän 
on ihana. Ja taivaallinen Isä on auttanut 
minua selviytymään siitä kaikesta.

Kukaan ei rakasta siten kuin henkilö, 
jolla on erityistarpeita. Me rakastamme 
toisiamme hyvin paljon. Meillä on hyvin 
erityinen side. Jumala siunaa minua. Hän 
todella siunaa.
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Se, että auttaa muita heidän 
sukunsa tutkimisessa, on voimalli-
nen tapa tehdä palvelutyötä. Kun 

yhdistät muita heidän omiin esivanhem-
piinsa suvun kertomusten ja tietojen 
avulla, päädyt täyttämään heidän sydä-
messään tyhjiä kohtia, joiden olemassa-
olosta he eivät aina edes tienneet  
(ks. Mal. 3:23–24).

Olipa kyseessä koko ikänsä kirkossa 
ollut jäsen tai joku, joka ei ole koskaan 
kuullut Jeesuksen Kristuksen palau-
tetusta evankeliumista, niin kaikilla 
Jumalan lapsilla on kaipaus tietää 
juuristaan.

Syvän ja kestävän vaikutuksen teke-
miseen ei usein kulu kovinkaan kauan 
aikaa, kuten seuraavat kertomukset 
osoittavat.

Palvelutyön periaatteita

PALVELUTYÖTÄ  
SUKUTUTKIMUKSEN AVULLA
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Sukututkimusta 
yhdeksässä 
kilometrissä

Ollessani äskettäin lennolla 
kotiin istuin Steven vieressä, 

joka kertoi minulle hieman omasta 
tarinastaan. Hän oli valmistunut 
lukiosta, pestautunut Yhdysvaltain 
armeijaan viestintäasiantuntijaksi 
18- vuotiaana ja alkoi pian työsken-
nellä Valkoisessa talossa antaen 
viestinnällistä tukea Yhdysvaltain 
presidentille. Ikävuosinaan 18–26 
hän oli palvellut kahta Yhdysvaltain 
presidenttiä. Hänen kertomuksensa 
olivat kiehtovia!

”Steve”, sanoin, ”sinun on kirjoi-
tettava nämä kertomukset muistiin jälkeläisiäsi varten! Heidän 
pitää kuulla nämä kertomukset sinulta ja sinun näkökulmas-
tasi.” Hän oli samaa mieltä.

Sitten Henki kehotti minua kysymään häneltä, mitä hän 
tiesi omista esivanhemmistaan. Steve tiesi paljon äitinsä 
suvusta, kuten kertomuksen siitä, kuinka hänen sukulaisensa 
olivat kerran olleet päivällisellä Abraham Lincolnin kanssa, 
kun tämä oli ollut vuoden 1860 Yhdysvaltain presidentinvaa-
lien kampanjamatkalla maaseudulla.

Isänsä suvusta hänellä oli kuitenkin hyvin vähän tietoa. 
Hän halusi todella tietää enemmän. Otin esiin matka-
puhelimeni ja avasin FamilySearch- sovelluksen. ”Steve, 
voimme etsiä sukuasi nyt heti!”

Yhdistin puhelimeni lennon wifi- järjestelmään. Laskin 
puhelimeni edessäni olevalle tarjotinpöydälle, jotta voisimme 
molemmat nähdä. Haimme tietoja Family Tree -sovelluksesta. 
Muutamassa minuutissa me kumpikin katsoimme hänen 
isoisänsä isän ja isoisänsä äidin vihkitodistusta.

”Siinä he ovat!” hän sanoi. ”Muistan nyt isoisäni äidin 
sukunimen!”

Innostus valtasi meidät molemmat. Seuraavien 45 minuu-
tin aikana aloimme kirjata tietoja hänen vähemmän tunne-
tuista esivanhemmistaan. Hän pyysi minua lupaamaan, että 
Coloradossa jatkaisimme tutkimista yhdessä. Vaihdoimme 
yhteystietoja koneen laskeutuessa.
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Siinä me lensimme yhdeksän kilometrin korkeudessa ja etsimme 
laitteelta, joka oli vain kämmeneni kokoinen, miestä ja naista, jotka 
vihittiin sata vuotta sitten ja jotka olivat olleet kadoksissa häneltä ja 
hänen perheeltään. Uskomatonta! Mutta me löysimme heidät. Per-
heen sukupolvet yhdistyivät. Kertomuksia muistettiin. Tunsin kiitolli-
suutta tekniikasta ja näistä välineistä. Se oli melkoinen ihme.
Jonathan Petty, Colorado, USA

Resepti palvelutyöhön

Sekä Ashleylla, palvelutyöpiiriini kuu-
luvalla sisarella, että minulla on iso-

äitiemme keittokirja. Hänen keittokirjansa on  
peräisin hänen isoäitinsä äidiltä, ja oman kir-
jani kokosin, kun perin isoäiti Greenwoodin 
reseptilaatikon hänen kuoltuaan.

Ashley ja minä valitsimme kumpikin keit-
tokirjoistamme reseptin ja kokoonnuimme 
yhtenä iltana töiden jälkeen kokeilemaan 
niitä yhdessä. Hän valitsi kakkuresep-
tin, joten teimme sen ensin ja panimme 
uuniin. Minä valitsin ”pinkin sipsidipin” – 
tärkeimmän dippauskastikkeen jokaisessa 
Greenwoodin suvun juhlassa. Ashleyn tytär 
Alice auttoi meitä ruoan koemaistelussa. 
Sitten, koska Ashley ei halunnut lastensa 
syövän koko kakkua, hän leikkasi siitä 
palaset ja vei ne sisarille, jotka ovat hänen 
palvelutyöpiirissään.

Eniten pidin meidän resepti- illassamme 
siitä, että kun leivoimme ja kokkasimme,  
me puhuimme kaikista normaaleista 
palvelutyöaiheista – hänen vaikeuksistaan ja 
minun vaikeuksistani. Mutta me puhuimme 
myös isoäideistämme ja äideistämme, mikä 
sai meidät molemmat liikuttumaan.
Jenifer Greenwood, Utah, USA

Uusi perhe ympärillä

Maria oli ollut vähemmän aktiivinen yli 
20 vuotta. Muutama kuukausi sitten vietimme 

pari tuntia hänen kanssaan kotonamme tutkimassa 
hänen sukuaan väestönlaskentaa koskevien ja 
muiden asiakirjojen avulla. Yhdessä vaiheessa hän 
puhkesi kyyneliin ja huudahti: ”Olen saanut tietää 
suvustani enemmän kahdessa tunnissa kuin olen 
tiennyt koko elämäni aikana!”

Yhteisen aikamme päätteeksi esittelimme hänelle 
Family Tree -sovelluksesta ominaisuuden Sukulaisia 
ympärilläni. Kävi ilmi, että mieheni ja minä olemme 
kumpikin etäisesti sukua Marialle. Hän puhkesi taas 
kyyneliin sanoen, että hän oli luullut olevansa yksin. 
Hän ei lainkaan tiennyt, että hänellä oli sukua sillä 
seudulla. Muutamaa viikkoa myöhemmin Marialla 
oli tapaaminen piispamme kanssa. Nyt hän tekee 
työtä päästäkseen temppeliin, ja hän on tavannut 
monia ”uusia” sukulaisia seurakunnassamme!
Carol Riner Everett, Pohjois- Carolina, USA
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Erityisiä tapoja 
auttaa

Sukututkimus voi avata mahdolli-
suuksia palvelutyötilaisuuksiin, kun 
vaikuttaa siltä, ettei mikään muu 
auta. Tässä on muutamia ideoita, 
joita voisit kokeilla.

•  Auta heitä lataa-
maan suvun valokuvia 
FamilySearch- sivustolle.

•  Auta heitä tallentamaan ja 
lataamaan äänitteitä suvun 
kertomuksista – etenkin niistä, 
jotka sopivat valokuviin.

•  Luo viuhkakaavio tai muu 
tulostettava sukututkimusasia-
kirja, jonka voit antaa lahjaksi.

•  Opeta keinoja, joilla he voivat tallentaa omaa histo-
riaansa pitämällä päiväkirjaa tavalla, josta he nauttivat. 
Äänittämällä päiväkirjaa? Pitämällä valokuvapäiväkirjaa? 
Tekemällä vlogia? Niille, jotka eivät halua kirjoittaa tavan-
omaista päiväkirjaa, on monia vaihtoehtoja.

•  Menkää yhdessä temppeliin tekemään toimituksia esi-
vanhempien puolesta. Tai tarjoudu tekemään toimituksia 
heidän sukulaistensa puolesta, jos heillä on tehtävänä 
enemmän kuin he pystyvät tekemään itse.

•  Kokoontukaa yhteen kertomaan suvun perinteistä.
•  Osallistukaa yhdessä sukututkimusluokkaan. ◼

KERRO KOKEMUKSISTASI
Lähetä meille kokemuksiasi, kun olet palvellut muita tai kun sinua on 
palveltu. Mene sivustolle liahona .churchofjesuschrist .org ja napsauta 
”Submit an Article or Feedback” [Lähetä artikkeli tai palautetta].

KUTSU TOIMIA
Mieti niitä, joita palvelet. Kuinka 
voisit sukututkimuksen avulla 
siunata heidän elämäänsä?
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Tämä 200. juhlavuosi sitten ”Joseph Smithin ensimmäiseksi näyksi” kutsutun 
tapahtuman on meille hieno tilaisuus vahvistaa uskoamme hänen profeetal-
liseen tehtäväänsä ja oppia hänen esimerkistään, kuinka voimme lisätä omaa 

kykyämme saada henkilökohtaista ilmoitusta Jumalalta.
Kun 14- vuotias Joseph Smith tuli metsiköstä Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa 

Yhdysvalloissa, hän tiesi omakohtaisesti, että Jumala on yhteydessä lapsiinsa kuolevai-
suudessa. Hän uskoi sanoihin, jotka hän oli lukenut Raamatusta:

”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on 
saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.

Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, 
jota tuuli ajaa sinne tänne.” ( Jaak. 1:5–6.)

Joseph Smith toimi pelottomasti tuon lupauksen pohjalta, ja niin me kaikki voimme 
tehdä. Presidentti Russell M. Nelson on sanonut näin meidän mahdollisuudestamme: 
”Jos Joseph Smithin ylimaallinen kokemus pyhässä lehdossa opettaa meille jotakin, 
niin sen, että taivaat ovat avoinna ja että Jumala puhuu lapsilleen.” 1

Presidentti 
Henry B. Eyring
toinen neuvon-
antaja ensimmäi-
sessä presidentti-
kunnassa

Ensimmäinen näky  

Profeetta Joseph Smith opetti pyhässä lehdossa  
saamansa kokemuksen perusteella, kuinka me voimme 

saada henkilökohtaista ilmoitusta osana  
jokapäiväistä elämäämme.

malli henkilökohtaiseen ilmoitukseen
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Jumala pitää lupauksensa olla yhteydessä lapsiinsa kuolevaisuudessa, jos 
he pyytävät tuota yhteydenpitoa ja ovat kelvollisia saamaan sitä. Profeetta 
Joseph Smith opetti ensimmäisessä näyssä saamansa kokemuksen ja sen 
suuren ilmoitusten tulvan perusteella, jota hän sai palautuksen tapahtu-
mien yhteydessä, kuinka me voimme saada henkilökohtaista ilmoitusta 
osana jokapäiväistä elämäämme.

”Kun olemme valmiit tulemaan Hänen luokseen”, Joseph opetti, ”Hän 
on valmis tulemaan meidän luoksemme.” 2

Taivaat ovat avoinna
Haasteenamme on toimia niin, että me voimme vastaanottaa niitä sano-

mia totuudesta, joita taivaallinen Isä on valmis lähettämään meille ilmoi-
tuksena, ja tunnistaa ne, jotka Hän on jo lähettänyt. Joseph Smithin koke-
mus on tästä esimerkkinä. Hän oli luultavasti lukenut Jaakobin kirjeen ja 
muita Raamatun kirjoja useita kertoja, kuten mekin olemme. Mutta yhtenä 
päivänä hän ymmärsi Pyhän Hengen vaikutuksen avulla sanoman, joka 
johti hänet pyhään lehtoon. Tässä on hänen kertomuksensa siitä, kuinka 
hän oivalsi Jumalan paljon aikaisemmin lähettämän sanoman:

”Kamppaillessani äärettömissä vaikeuksissa, jotka nämä uskonkiihkoili-
joiden ryhmäkunnat olivat riitelyllään saaneet aikaan, luin eräänä päivänä 
Jaakobin kirjettä, ensimmäistä lukua ja viidettä jaetta, jossa lukee: Jos kui-
tenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava 
pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.

Milloinkaan ei mikään kirjoitusten kohta ole tullut voimallisemmin 
ihmissydämeen kuin tämä silloin minun sydämeeni. Se tuntui käyvän hyvin 
voimakkaana sydämeni jokaiseen tunteeseen. Mietin sitä yhä uudestaan 
tietäen, että jos joku ihminen tarvitsi viisautta Jumalalta, niin minä, sillä en 
tiennyt, mitä tehdä, ja ellen saisi enemmän viisautta kuin minulla silloin oli, 
en koskaan saisikaan tietää, sillä eri lahkojen uskonnonopettajat ymmärsivät 
samat kirjoitusten kohdat niin eri tavoin, että se hävitti kaiken luottamuksen 
kysymyksen ratkaisemiseen Raamattuun vetoamalla.” ( JS–H 1:11–12.)

Joseph Smithin kokemus on malli, jota me voimme noudattaa tunnis-
taaksemme Jumalalta tulevia henkilökohtaisia sanomia. Miksi pyhien kirjoi-
tusten kohta tuli voimallisesti sydämeen ja kävi hyvin voimakkaana hänen 
sydämensä jokaiseen tunteeseen? Ja miksi hän mietti sitä yhä uudestaan?

Siihen, miksi Jumala pystyi puhumaan niin voimallisesti nuorelle 
Josephille, saattaa olla monta syytä, mutta ensisijainen syy oli, että hänen 
sydämensä oli valmistautunut.

Särkynyt sydän on valmistautunut sydän
Josephilla oli särkynyt sydän ainakin kahdesta 

syystä. Hän halusi saada syntinsä ja heikkou-
tensa anteeksi, minkä hän tiesi voivan tapahtua 
vain Jeesuksen Kristuksen avulla. Ja hän kaipasi 
kiihkeästi tietoa siitä, mikä kiistelevistä kirkoista 
oli oikeassa ja mihin hänen pitäisi liittyä.

Josephin usko siihen, että Jeesus on Kristus, 
hänen Vapahtajansa, oli valmistanut häntä. 
Koska hänellä oli tuo usko ja nöyrä sydän, hän 
oli valmis. Hän sanoi senhetkisistä tunteistaan: 
”Huusin Herran puoleen anoen armoa, sillä ei 
ollut ketään muuta, jonka puoleen voisin mennä 
ja saada armoa.” 3

Hän oli valmistautunut, ja mekin voimme 
olla, vaatimaan Jaakobin lupauksen täyttymistä. 
Saadun ilmoitusten tulvan ansiosta Herra saattoi 
muuttaa Josephin elämän ja siunata kaikkien 
niiden taivaallisen Isän lasten ja näiden perhei-
den elämää, jotka ovat tulleet tai joskus tulevat 
kuolevaisuuteen.

Teitä ja minua koskeva taivaallinen siunaus on, 
että me voimme ottaa oppia Josephin esimerkistä, 
kuinka saada valoa ja tietoa Jumalalta. Noudatta-
malla Josephin esimerkkiä me voimme tuoda kestä-
vää iloa niille, joita rakastamme ja joita palvelemme 
Herran puolesta. Ja sitten heidän esimerkkinsä voi 
kuljettaa henkilökohtaisen ilmoituksen siunausta 
edelleen niin pitkälle, ettemme me edes kykene 
näkemään sen loppua, mutta taivaallinen Isä näkee.

Valmistautukaamme ilmoitukseen
Josephin malli valmistautumisesta henkilö-

kohtaisen ilmoituksen saamiseen oli yksinkertai-
nen, ja se on helppo seurattavaksi. Mutta kyse ei 
ole välttämättä sarjasta yksittäisiä vaiheita, joista 
edellinen johtaa seuraavaan. Sinä olet ainutlaa-
tuinen Jumalan lapsi, joten sinun kykysi oppia on 
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erilainen ja sinulla on eri tapoja totuuden selville saamiseen. Silti Josephin 
esimerkistä voi nähdä, kuinka muutama ilmoitus valosta ja totuudesta on 
välttämätön valmistaessaan meitä vastaanottamaan jatkuvasti henkilökoh-
taista ilmoitusta. Herra tiesi sen, kun Hän antoi meille jokaiselle sakra-
menttirukoukset valmistautumisen malliksi henkilökohtaisen ilmoituksen 
vastaanottamiseen Pyhän Hengen kautta.

Sinä saatat kokea toisin, mutta kun minä kuulen sanat ”Oi Jumala, 
iankaikkinen Isä” (OL 20:77, 79), minut valtaa lämmin rakkauden tunne. 
Sakramenttirukouksen sanat tuovat mieleeni muiston siitä, mitä tunsin 
noustessani ylös kastealtaasta Philadelphiassa Pennsylvaniassa Yhdysval-
loissa, kun olin 8- vuotias. Tiesin silloin, että Jeesus on minun Vapahtajani, 
ja tunsin iloa siitä, että olin puhdas. Toisinaan mieleeni tulee maalaus 
Hänestä ristillä ja nousemassa ylös haudastaan. Lähinnä tunnen kuitenkin 
kiitollisuutta ja rakkautta Häntä kohtaan.

Kun kuulen sanat, että minun tulee todistaa halukkuuteni ”[muistaa] 
hänet aina ja [pitää] hänen käskynsä”, tunnen nöyräksi tekevää tarvetta 
parannuksentekoon ja anteeksiantoon. Kun sitten kuulen lupauksen, että 
voin saada Hänen Henkensä olemaan kanssani (ks. OL 20:77), tunnen sen 
olevan totta. Ja joka kerta tunnen valoa, rauhaa ja varmuutta siitä, että voin 
kuulla ilmoitettuja sanomia Jumalalta.

14- vuotiaalla Joseph Smithillä ei ollut sakramenttirukouksia, kun häntä 
valmistettiin henkilökohtaisiin ilmoituksiin, joita hän sai pyhässä lehdossa 

ja koko loppuelämänsä ajan. Mutta hän noudatti 
mallia, jolla me kaikki voimme olla kelvollisia 
saamaan jatkuvasti henkilökohtaista ilmoitusta:

•  Hän tutki Jumalan sanaa, joka oli jo ilmoi-
tettu pyhissä kirjoituksissa.

•  Hän mietti sitä, mitä hän oli lukenut ja 
tuntenut.

•  Hän palasi usein ja huolella pyhien kirjoi-
tusten pariin.

•  Siihen uskoon perustuen, jonka hän sai 
tutkimalla ja miettimällä, hän teki vakaan 
päätöksen rukoilla.

•  Kun ilmoitusta tuli, hän otti vastaan 
totuutta ja valoa, hän eli saamansa totuu-
den mukaan ja hän etsi lisää totuutta.

•  Hän palasi uudelleen pyhien kirjoitusten 
pariin ja sai Jumalalta lisää ilmoitusta, 
jonka hän kirjoitti muistiin.

•  Hän jatkoi rukoilemista ja oli edelleen kuu-
liainen, ja hän sai näin vieläkin enemmän 
valoa ja ohjeita.
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Presidentti Nelson on kuvannut hienoa tilaisuutta, jonka saamme noudat-
taessamme Joseph Smithin esimerkkiä: ”Samalla tavoin – mitä teidän etsin-
tänne panee alulle teidän kohdallanne? Mitä viisautta teiltä puuttuu? Mitä te 
tunnette haluavanne kiihkeästi tietää tai ymmärtää? Noudattakaa profeetta 
Josephin esimerkkiä. Etsikää hiljainen paikka, jonne voitte mennä säännöl-
lisesti. Nöyrtykää Jumalan edessä. Vuodattakaa sydämenne taivaalliselle 
Isällenne. Kääntykää Hänen puoleensa saadaksenne vastauksia ja lohtua.” 4

Saatana vastustaa ilmoitusta
Kun noudatat Joseph Smithin esimerkkiä, niin tutkit tarkoin hänen 

esimerkkiään rohkeudesta ja sinnikkyydestä. Et ehkä rukoillessasi kohtaa 
vastarintaa, jota hän koki pyhässä lehdossa, mutta sinun kannattaa muistaa 
se. Joseph kuvaili tuota vastarintaa tällä tavoin:

”Vetäydyttyäni paikalle, jonne olin edeltä käsin aikonut mennä, katsot-
tuani ympärilleni ja havaittuani olevani yksin polvistuin maahan ja aloin 
esittää sydämeni toiveita Jumalalle. Olin tuskin tehnyt niin, kun minuun 
kävi heti käsiksi jokin voima, joka valtasi minut kokonaan ja jolla oli sel-
lainen hämmästyttävä vaikutus minuun, että se kahlitsi kieleni, niin etten 
voinut puhua. Synkkä pimeys tiheni ympärilläni, ja minusta tuntui hetken 
kuin olisin ollut tuomittu äkilliseen tuhoon.

Mutta ponnistaessani kaikki voimani Jumalan avuksi huutamiseen, jotta 
hän vapauttaisi minut tämän vihollisen vallasta, joka oli käynyt minuun 
käsiksi, ja juuri sinä hetkenä, jona olin valmis vaipumaan epätoivoon ja 
antautumassa turmioon – eikä mihinkään kuviteltuun perikatoon vaan 

jonkun todellisen näkymättömästä maailmasta 
olevan olennon valtaan, olennon, jolla oli sellai-
nen ihmeellinen voima, jollaista en ollut milloin-
kaan ennen tuntenut missään olennossa – juuri 
tämän suuren hädän hetkellä minä näin valopat-
saan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaam-
man, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi 
minuun.” ( JS–H 1:15–16.)

Tuo suunnaton vastustus, jota jatkui koko 
Josephin elämän ajan, johtui siitä, että Lusi-
fer halusi pysäyttää ilmoituksen, joka johtaisi 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palau-
tukseen. Rukouksesi ilmoituksen saamiseksi 
Jumalalta kohtaavat vähäisempää vastustusta, 
mutta sinun pitää noudattaa Josephin esimerkkiä 
rohkeudesta ja sinnikkyydestä.

Saatana käyttää luultavasti hienovaraisempia 
keinoja vastustaakseen pyrkimyksiäsi saada hen-
kilökohtaista ilmoitusta ja muistaa se. Yksi keino 
on hänen aikeensa lähettää sinulle valheita. Se on 
hänen väärän ilmoituksen menetelmänsä. Hän 
yrittää tavoittaa sinut sanomilla, joiden tarkoitus 
on saada sinut uskomaan, ettei Jumalaa ole, ettei 
ylösnoussutta Jeesusta Kristusta ole, ettei ole 
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eläviä profeettoja tai ilmoitusta, että Joseph Smith oli harhaan johdettu ja 
että tunteesi ja Pyhän Hengen kuiskaukset ovat ”hullun mielen” harhakuvi-
telmaa (Alma 30:16).

Hän sinkoaa noita valheita sinua kohti, aivan kuten hän hyökkäsi 
Joseph Smithiä vastaan, juuri sillä hetkellä, kun aiot rukoilla, ja jälleen 
sitten, kun olet saanut ilmoitusta. Olen löytänyt kaksi keinoa välttyä noilta 
hyökkäyksiltä.

Ensiksi, älä koskaan lykkää vaikutelmaa rukoilla. Älä jätä tilaa epäilysten 
heräämiselle. Presidentti Brigham Young (1801–1877) sanoi, että se, joka 
odottaa, kunnes tuntee halua rukoilla, ei todennäköisesti rukoile.5

Toiseksi, kirjoita nopeasti muistiin sanomat, jotka saat Jumalalta. Olen 
huomannut, että se hengellinen vaikutelma, joka oli selkeä hetki sitten, voi 
hämärtyä tai häipyä muutaman minuutin jälkeen. Jopa keskellä yötä olen 
oppinut nousemaan ylös ja kirjoittamaan vaikutelmat muistiin. Muutoin ne 
saattavat olla menetettyjä.

Tästä Joseph antaa meille myös opetuksen. Hän kirjoitti kokemuksensa 
ensimmäisestä näystä useaan kertaan, ja hän kuvaili sitä monille ihmisille 
vuosien kuluessa. Kuten muut profeetat, myös profeetta Joseph oppi, 
miten tärkeää ja vaikeaa on tavoittaa ilmoitettu totuus sanoihin.

Ilmoitus siunaa jälkeläisiämme
Joseph Smithin tavoin me voimme siunata lapsiamme ja lastemme 

lapsia niiden ilmoitusten sanoin, jotka saamme Jumalalta. Koska olemme 
yksilöitä, joilla on ainutlaatuisia tarpeita, kenties vain osa itseämme varten 

saamistamme ilmoituksista soveltuu niihin, joista 
olemme vastuussa Jumalalle. Mutta se kirjoitettu 
todistusaineisto, että Jumala on puhunut meille, 
voi olla heille samanlainen siunaus kuin minkä 
profeetta Joseph antoi meille.

Ensimmäinen näky osoittaa meille, että taivaat 
ovat avoinna. Jumala kuuntelee rukouksiamme. 
Hän ilmoittaa meille itsensä ja Poikansa. Pyhä 
Henki puhuu niiden sydämelle, jotka ovat val-
mistautuneita kuulemaan ja tuntemaan hiljaisen, 
vienon äänen. Me voimme välittää nuo opetukset 
ja tuon sanoman niille, joita rakastamme ja jotka 
tulevat jälkeemme.

Kiitos hyväntahtoiselle taivaalliselle Isällem- 
me, joka rakastaa meitä, kuulee rukouk- 
semme ja sanoi Vapahtajasta meidän aikanamme: 
”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä! ” 
( JS–H 1:17.) Kiitos Herralle Jeesukselle Kristuk-
selle, joka palautti kirkkonsa profeetta Joseph 
Smithin välityksellä. Ja kiitos Pyhälle Hengelle, 
joka on innokas olemaan jatkuva kumppanimme.

Todistan, että vastaus lapsen rukoukseen on 
”Kyllä”.

Oletko siellä, Isä taivahan?
Kuuletko rukoukset joka lapsen? 6

Rukoilen, että kuten profeetta Joseph Smith 
hyväksyi aikanaan ja kuten elävä profeettamme 
hyväksyy tänä aikana, mekin hyväksyisimme 
rakastavan taivaallisen Isämme, Vapahtajamme 
ja Pyhän Hengen esittämän kutsun vastaanottaa 
henkilökohtaisen ilmoituksen tuomaa valoa ja 
totuutta elämämme jokaisena päivänä. ◼

VIITTEET
 1. Russell M. Nelson, ”Ilmoitusta kirkkoa varten, ilmoitusta 

elämäämme varten”, Liahona, toukokuu 2018, s. 95.
 2. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 43.
 3. Joseph Smith, artikkelissa ”First Vision Accounts”, vuoden 

1832 kertomus, Gospel Topics Essays, churchofjesuschrist .‑ 
org/ topics/ essays.

 4. Russell M. Nelson, ”Ilmoitusta kirkkoa varten, ilmoitusta 
elämäämme varten”, s. 95.

 5. Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, 
s. 45.

 6. ”Lapsen rukous”, Lasten laulukirja, s. 6.
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Kahdeksan  
totuutta 

Kirkkaana kevätaamuna kaksisataa vuotta sitten Isä Jumala ja 
Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät eräässä hiljaisessa 
metsikössä maaseudulla New Yorkin osavaltion pohjoisosassa 

nuorelle Joseph Smithille. Tämä ihmeellinen tapahtuma päätti vuosi-
satoja vallinneen epävarmuuden ja arvuuttelun siitä, millainen Jumala 
on, tarvitaanko jatkuvaa ilmoitusta, ja arvuuttelun muista iankaikkisista 
totuuksista, jotka olivat kauan sitten unohtuneet tai jotka hengellinen 
pimeys oli hämärtänyt.

Presidentti James E. Faust (1920–2007), toinen neuvonantaja ensim-
mäisessä presidenttikunnassa, puhui ensimmäisestä näystä ”mahdollisesti 
ainutlaatuisimpana tapahtumana maan päällä ylösnousemuksen jälkeen”. 
Hän esitti kahdeksan totuutta, jotka tämä merkittävä tapahtuma palautti 
maan päälle.1 Kun vietämme ensimmäisen näyn 200- vuotispäivää, mieti 
näitä totuuksia ja nykyajan profeettojen monia todistuksia heidän lausues-
saan todistuksen siitä, että ensimmäinen näky on tapahtunut ja että sen 
julkituomat totuudet ovat totta.
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4. Jeesus on ilmoituksen välittäjä, kuten Raamatussa 
opetetaan.

”Syntiinlankeemuksesta lähtien kaikki ilmoitus on tullut 
Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on Vanhan testamen-

tin Jehova. – – Isä [Elohim] ei ole koskaan lankeemuksen 
jälkeen ollut suoraan ja henkilökohtaisesti yhteydessä ihmi-
seen, eikä Hän ole koskaan ilmestynyt muutoin kuin esitelläk-
seen Pojan ja todistaakseen Hänestä.” – Presidentti Joseph 
Fielding Smith (1876–1972)6 

1. Jumala, Isämme, on persoonallinen olento, ja  
ihmiset luotiin Hänen kuvakseen.

”Sillä [ensimmäisen näyn] hetkellä, olipa se pitkä tai lyhyt, 
Joseph Smith sai tietää enemmän Jumalan luonteesta 

kuin kaikkien aikojen kaikki jumaluusoppineet olivat koskaan 
saaneet.” – Presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008)2

”Jumalalla, meidän Isällämme, on korvat, joilla Hän kuulee 
meidän rukouksemme. Hänellä on silmät, joilla Hän näkee 

meidän tekomme. Hänellä on suu, jolla Hän puhuu meille. 
Hänellä on sydän, jolla Hän tuntee myötätuntoa ja rak-
kautta. Hän on todellinen. Hän on elävä. Me olemme Hänen 
lapsiaan, jotka on luotu Hänen kuvakseen.” – Presidentti 
Thomas S. Monson (1927–2018)3

2. Jeesus on persoona, erillinen ja erillään Isästä.

”Ensimmäisessä näyssään Joseph Smith näki kaksi erillistä 
persoonaa, kaksi olentoa. Näin kävi selväksi, että silloin val-

linneet käsitykset Jumalasta ja jumaluudesta eivät olleet totta.
Toisin kuin näkemys, jonka mukaan Jumala on käsittä-

mätön ja tuntematon mysteeri, niin totuus siitä, millainen 
Jumala on ja mikä on suhteemme Häneen, on tiedossa ja on  
avain kaikkeen muuhun opissamme.” – Presidentti 
Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä 
presidenttikunnassa 4

3. Isä julisti, että Jeesus Kristus on Hänen Poikansa.

”Hänen asianmukaisesti asetettuina apostoleinaan me 
todistamme, että Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuo-

lematon Poika. Hän on suuri kuningas Immanuel, joka seisoo 
tällä hetkellä Isänsä oikealla puolella. Hän on maailman 
valkeus, elämä ja toivo. Hänen tiensä on se polku, joka johtaa 
onneen tässä elämässä ja iankaikkiseen elämään tulevassa 
maailmassa.” – ”Elävä Kristus – apostolien todistus” 5

5. Jaakobin lupaus pyytää Jumalalta viisautta täyttyi.

”Profeetta Joseph Smith näytti meille mallin, jota noudat-
taa ratkaistaksemme omia kysymyksiämme. Jaakobin 

lupauksen kannustamana – että jos meiltä puuttuu viisautta, 
voimme kysyä Jumalalta – nuori Joseph vei kysymyksensä 
suoraan taivaallisen Isän eteen. – –

Samalla tavoin – mitä teidän etsintänne panee alulle teidän 
kohdallanne? Mitä viisautta teiltä puuttuu? Mitä te tunnette 
haluavanne kiihkeästi tietää tai ymmärtää? Noudattakaa profeetta 
Josephin esimerkkiä. Etsikää hiljainen paikka, jonne voitte mennä  
säännöllisesti. Nöyrtykää Jumalan edessä. Vuodattakaa sydä-
menne taivaalliselle Isällenne. Kääntykää Hänen puoleensa saa-
daksenne vastauksia ja lohtua.” – Presidentti Russell M. Nelson7
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PERHEESSÄ KESKUSTELTAVAA
•  Miksi on tärkeää, että meillä jokaisella on omakohtainen todistus 

ensimmäisestä näystä?
•  Kertokaa tilanteesta, jolloin tunsitte, että rukouksiinne vastattiin, tai 

tunsitte varmuutta siitä, että Jumala kuuntelee.
•  Lausu todistuksesi Joseph Smithistä ja kutsu muita perheenjäseniä 

tekemään samoin.

8. Joseph Smithistä tuli Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen todistaja.

”Joseph Smithin todistus Jeesuksesta on, että Hän elää, sillä Joseph Smith 
näki Hänet, ’tosiaankin Jumalan oikealla puolella; ja [kuuli] äänen todis-

tavan, että hän on Isän Ainosyntyinen’ (OL 76:23; ks. myös jae 22). Pyydän 
kaikkia, jotka kuulevat tai lukevat tämän sanoman, tavoittelemaan rukoil-
len ja pyhiä kirjoituksia tutkien tuota samaa todistusta Jeesuksen Kristuk-
sen jumalallisesta luonteesta, sovituksesta ja ylösnousemuksesta.” – Vanhin 
D. Todd Christofferson10 ◼
 

6. Joseph oppi, että näkymättömässä 
maailmassa on todellinen olento, joka 
yritti tuhota hänet.

”Saatana tai Lusifer tai valheiden isä – 
millä nimellä häntä haluaakin kutsua 

– on todellinen, itse pahuuden henkilöi-
tymä. Hänen motiivinsa ovat jokaisessa 
tilanteessa pahansuopia, ja lunastavan 
valon ilmaantuminen, pelkkä ajatuskin 
totuudesta, tekee hänet hyvin levotto-
maksi. – – Hän vastustaa iankaikkisesti 
Jumalan rakkautta, Jeesuksen Kristuk-
sen sovitusta sekä rauhan ja pelastuksen 
työtä. Hän sotii niitä vastaan milloin ja 
missä tahansa kykeneekin.” – Vanhin 
Jeffrey R. Holland kahdentoista aposto-
lin koorumista 8

7. Jeesuksen Kristuksen perusta-
masta kirkosta tapahtui luopumus – 
Josephia kiellettiin liittymästä mihin-
kään uskonlahkoon, sillä ne opettivat 
ihmisoppeja.

”Luopumuksen eli luopumisen Her-
ran järjestämästä alkukirkosta 

– – olivat ennustaneet ne, jotka auttoi-
vat kirkon perustamisessa alun perin. 
Paavali kirjoitti Tessalonikan kristityille, 
jotka odottivat innokkaina Vapahtajan 
toista tulemista: ’Ennen tuota päivää näet 
tapahtuu uskosta luopuminen’ (2. Tess. 
2:3).” – Presidentti M. Russell Ballard, 
kahdentoista apostolin koorumin virkaa 
toimittava presidentti 9

VIITTEET
 1. Ks. James E. Faust, ”Ihmeellinen näky Palmyran lähellä”, Valkeus, lokakuu 1984, s. 128.
 2. Ks. Gordon B. Hinckley, ”Innoittavia ajatuksia”, Liahona, elokuu 1997, s. 5.
 3. Ks. Thomas S. Monson, ”Tiedän Lunastajani elävän”, Valkeus, huhtikuu 1988, s. 6.
 4. Dallin H. Oaks, ”Jumaluus ja pelastussuunnitelma”, Liahona, toukokuu 2017, s. 100.
 5. ”Elävä Kristus – apostolien todistus”, Liahona, toukokuu 2017, etukannen sisäpuoli.
 6. Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, 

osa 1, s. 37.
 7. Russell M. Nelson, ”Ilmoitusta kirkkoa varten, ilmoitusta elämäämme varten”, Liahona, 

toukokuu 2018, s. 95.
 8. Jeffrey R. Holland, ”Herran taistoon kaikki meidät kutsuttu on”, Liahona, marraskuu 2011, 

s. 44.
 9. M. Russell Ballard, ”Kuinka on meidän laitamme?”, Liahona, heinäkuu 2000, s. 39.
 10. D. Todd Christofferson, ”Kristuksen oppi”, Liahona, toukokuu 2012, s. 89.
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Kaksisataa vuotta sitten 
14- vuotias poika meni metsään, 
koska hänellä oli kysymyksiä. 

Hänen saamansa vastaukset aloittivat 
Herran kirkon palautuksen. Sen muis-
toksi seuraavia ideoita voi soveltaa 
perheen, nuorten ryhmien ja seurakun-
tien käyttöön.

Kerronnallinen musiikkiesitys
Etsi lauluja ja pyhien kirjoitusten 

kohtia, jotka voisit järjestää kertomaan 
palautuksesta. Voit löytää tällaisia koh-
tia Joseph Smithin historiasta ja muista 
pyhien kirjoitusten kohdista. Palautuk-
sesta kertovia lauluja on kirkon laulu-
kirjassa ja Lasten laulukirjassa. Kutsu 
ihmisiä lukemaan osat ja esittämään 
musiikkinumerot. Jos mahdollista, voi-
sit pyytää 14- vuotiasta poikaa lukemaan 
Joseph Smithin sanat.

Taidenäyttely
Kutsu ihmisiä luomaan palautuk-

seen liittyvää kuvataidetta. Sitä voivat 
olla maalaukset, kuvitukset, veistokset, 
valokuvat jne. Pyydä heitä valitsemaan 
kuvateoksensa aiheeksi jokin palautuk-
sen tapahtuma tai teema. Järjestä aika 

Helppoja toimintaideoita perheille ja muille ryhmille
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ja paikka niiden kaikkien esille pane-
miseen ja kutsu muita tulemaan katso-
maan niitä.

Pyhä lehto - toiminta
Etsi rauhallinen paikka, jossa ei ole 

häiriötekijöitä, kuten Joseph teki. Se 
voisi olla luonnossa, jos sellainen paikka 
on riittävän lähellä kotianne. Lukekaa 
Joseph Smithin kertomus siitä, kun 
hän meni pyhään lehtoon rukoilemaan. 
Kehota osallistujia kertomaan, kuinka 
he saivat todistuksen evankeliumin 
palautuksesta, tai kertomaan kokemuk-
sista, kun taivaallinen Isä on vastannut 
heidän rukouksiinsa.

Erityinen takkavalkeailta
Pyydä jotakuta valmistamaan palau-

tuksesta kertova esitys. Puhuja voi olla 
joku kirkon johtohenkilö, lahjakas opet-
taja tai joku, joka tuntee hyvin kirkon 
historiaa. Kutsu ystäviä tai naapureita 
oppimaan palautuksesta ja siitä, mitä se 
merkitsee meille nykyään.

Pyhien kirjoitusten voima
Kokoa kaikki yhteen niin, että jokai-

sella on omat pyhät kirjoituksensa. 

Juhlistamme 
PALAUTUSTA
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Joseph Smith tutki pyhiä kirjoituksia 
uskoen löytävänsä vastauksia. Lukekaa 
yhdessä Jaak. 1:5. Joseph sanoi näiden 
sanojen käyneen ”hyvin voimakkaana 
[hänen sydämensä] jokaiseen tunteeseen” 
( JS–H 1:12). Pyydä osallistujia lukemaan 
pyhien kirjoitusten jakeita, joilla on ollut 
voimallinen vaikutus heihin tai jotka ovat 
vastanneet heidän kysymyksiinsä.

Paraati
Järjestä yksinkertainen paraati, jossa 

eri henkilöt tai ryhmät edustavat palau-
tuksen eri tapahtumia, ilmoitettuja 
totuuksia tai siunauksia. Jos olosuhteet 
sallivat, kehota jokaista henkilöä tai 
ryhmää kertomaan, miksi heidän edus-
tamansa tapahtuma, totuus tai siunaus 
on tärkeä. Kenties voisit järjestää paraa-
tin pelkästään lapsille.

Elokuvahetki
Kokoontukaa yhteen katsomaan lyhyt 

video ”Ask of God: Joseph Smith’s First 
Vision”, joka on sivustolla churchofjesus-
christ .org. Keskustelkaa siitä, mitä voitte 
oppia rukouksesta Josephin esimerkin 
pohjalta. Kertokaa siitä, miltä yhteyden-
pito taivaalliseen Isään teistä tuntuu.

PALAUTUSTA KERTOMISTA
Osaatko kertoa Joseph Smithin 
ensimmäisen näyn? Leikkaa alla olevat 
kymmenen virkettä, sekoita ne ja yritä 
sitten asettaa ne oikeaan järjestykseen. 
Tee siitä peli valmistamalla useita 
kappaleita näitä virkkeitä ja katsomalla, 
kuka on ensimmäisenä valmis tai kuka 
tekee vähiten virheitä. Tarkistakaa 
vastauksenne lukemalla jakeet JS–H 
1:7–20. Etsikää sitten itsellenne pari 
ja esittäkää kertomus tai lausukaa 
todistuksenne siitä ystävälle. (Oikea 
järjestys: 3, 9, 8, 5, 7, 1, 10, 6, 2, 4.)

 1. Joseph rukoilee ääneen ensim-
mäisen kerran elämässään.

 2. Jeesus Kristus kieltää Josephia 
liittymästä mihinkään silloisista 
kirkoista.

 3. Josephin perheen jäsenet liittyvät 
eräisiin kristillisiin kirkkoihin.

 4. Joseph sanoo äidilleen, että hän 
tietää, etteivät ne kirkot, joihin 
hänen perheenjäsenensä ovat 
liittyneet, ole oikeita.

 5. Joseph päättää rukoilla ja pyytää 
viisautta Jumalalta.

 6. Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus 
ilmestyvät.

 7. Joseph menee metsään.
 8. Joseph lukee Raamatusta jakeen 

Jaak. 1:5.
 9. Joseph miettii, mikä kirkko on 

oikea.
 10. Saatana käy Josephin kimppuun 

niin ettei Joseph pysty puhu-
maan. ◼

20
0  VA LO N V UOTTA

1820–2020



Mitä laivan  
rakentamiseksi tarvittiin?

Laivan rakentaminen ei 
ollut Nefille mikään 

pieni tehtävä. Hänellä ei 
ollut piirustuksia, ei luet-
teloa tarvikkeiden tilaa-
miseksi eikä työvälineitä. 
Mutta hänellä oli uskoa, 
vahva työmoraali ja ohjeita 
Herralta (ks. 1. Nefi 17:8).

Keskustelua
Kuinka usko Herraan ja 
ahkera työnteko liittyvät 
yhteen?

Minne te perheenä 
olette matkalla samalla 
tavoin kuin Lehin ja Sarian 
perhe oli matkalla luvat-
tuun maahan?

Mitä työtä vaadi-
taan, että pääsette 
määränpäähänne?

Työvälineet
Puutöihin 

tarvittavien 
työvälineiden 
valmistamiseksi 
Nefin oli löydettävä ja erotet-
tava malmia – työläs ja raskas 
menetelmä, johon sisältyy kiven 
louhimista mineraalien löytä-
miseksi, kivien murskaamista 
ja tiivistyneiden mineraalien 
sulattamista yhteen valtavassa 
kuumuudessa tulta ja palkeita 
käyttäen, jotta metallia voi 
takoa (ks. 1. Nefi 17:9–11).

Puu
tavara

Koska 
puuta ei 
yleensä löydy Arabian 
niemimaan ranni-
kolta, Nefin oli luul-
tavasti lähdettävä (ks. 
1. Nefi 18:1) vuorille 
hakkaamaan puita ja 
raahaamaan ne suurin 
ponnistuksin rannalle. 
Riittävän puumäärän 
kokoamiseen tarvittiin 
todennäköisesti monta 
hakumatkaa.

Usko
Nefillä 

oli uskoa 
siihen, että 
Jumala kuivattaisi 
meren, jos se olisi 
Hänen tahtonsa. Mutta 
hänellä oli uskoa myös 
siihen, että Herra voisi 
auttaa häntä toteutta-
maan sen, mikä näytti 
mahdottomalta (ks. 
1. Nefi 17:50–51).

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

27. TAMMIKUUTA – 2. HELMIKUUTA  

1. Nefi 16–22
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Mitä siunauksia lankeemus 
teki mahdolliseksi?

Aadamin ja Eevan pää-
tös nauttia kiellettyä 

hedelmää oli välttämätön 
osa taivaallisen Isän suun-
nitelmaa. Ilman lankee-
musta me emme voisi 
nauttia taivaallisen Isän 
parhaimmista siunauksista. 
Mieti näitä:

T U L E  J A  S E U R A A  M I N U A 
–  M O R M O N I N  K I R J A

3.–9. HELMIKUUTA  

2. Nefi 1–5

6. Vapaus valita oikean 
 ja väärän välillä (ks. 
 2. Nefi 2:16, 26–27)

1. Olemassa-
olomme maan päällä 
(ks. 2. Nefi 2:20, 25)

2. Perhe (ks. 
2. Nefi 2:19–20, 

22–23)

4. Kasvu ja  
edistyminen  

(ks. 2. Nefi 2:11, 22)

9. Iankaikki-
nen elämä (ks. 
2. Nefi 2:27)

3. Tieto hyvästä  
ja pahasta  

(ks. 2. Nefi 2:26)

5. Kyky tuntea  
iloa ja onnea  

(ks. 2. Nefi 2:23–25; 
 5:27)

Millä tavoilla voisit ilmaista 
kiitollisuutesi taivaalliselle 
Isälle näistä siunauksista? ◼

7. Lunastus Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen kautta 
(ks. 2. Nefi 2:5–10, 26)

8. Ylösnousemus  
(ks. 2. Nefi 2:8)

VIIKKO  
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10.–16. helmikuuta 

2. Nefi 6–10
Kuinka me voitamme kuoleman?

Aadamin ja Eevan lan-
keemus toi maailmaan 

fyysisen ja hengellisen kuo-
leman (ks. 2. Nefi 9:6).

Fyysinen 
kuolema

Kuolevaisen elä-
mämme päättyessä 

me koemme ”ruumiin 
kuoleman” eli hengen 

eron ruumiista (ks. 
2. Nefi 9:4–7, 10).

Hengellinen 
kuolema

Synti, ”hengen 
kuolema”, erottaa 
meidät Jumalasta 
(ks. 2. Nefi 9:8–10).

Keskustelua
Kuinka Vapahtajan sovitus 
tuo teille toivoa? (Katso 
ideoita kohdista 2. Nefi 
9:7, 19–23.) YL
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Ratkaisu
Kristuksen sovitus voittaa 

fyysisen ja hengellisen 
kuoleman, jotta me 

voimme päästä takaisin 
Jumalan luo (ks. 2. Nefi 
9:11–12, 21–23). Ylös-
nousemuksen jälkeen 

henkemme ja ruumiimme 
yhdistetään jälleen. Ian-

kaikkiseen elämään pääs-
täksemme meidän täytyy 
osoittaa uskoa Jumalaan, 
tehdä parannus synneis-
tämme ja elää uskolli-

sesti evankeliumin 
mukaan.
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Kuka oli Jesaja?17.–23. HELMIKUUTA  

2. Nefi 11–25

T U L E  J A  S E U R A A  M I N U A 
–  M O R M O N I N  K I R J A

  




Vapahtaja opetti: ”Suuria 
ovat Jesajan sanat”, ja 

Hän on käskenyt meidän 
tutkia niitä (ks. 3. Nefi 23:1). 
Monet Jesajan opetuksista 
ovat vertauskuvia Jeesuksen  
Kristuksen tehtävästä 
kuolevaisuudessa ja Hänen 
toisesta tulemisestaan. 
Hänen sanansa ovat niin 
arvokkaita, että Nefi kirjoitti 
niitä talteen lukuihin 2. Nefi 
12–24, jotta ihmiset, jotka 
niitä lukisivat, voisivat ”ylen-
tää sydämensä ja riemuita” 
(2. Nefi 11:8).
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JESAJA palveli profeettana vuo-

sina 740–701 eKr.,  
lähes 40 vuotta! Kutsun saa-
dessaan Jesaja ei kenties ollut 
sellainen valkohapsinen vanhus, 
jollaiseksi hänet usein 
kuvittelemme. Voit 
lukea hänen kutsu-
misestaan luvusta 
2. Nefi 16.

HÄNELLÄ OLI 
PERHE. Voit lukea hänen 
vaimostaan, ”profeetatta-
resta”, ja siitä, kuinka Herra 
antoi nimen hänen vas-

tasyntyneelle pojalleen, 
jakeesta 2. Nefi 
18:3.

Hän oli KUNINGAS 
HISKIAN TÄRKEIN 
NEUVONANTAJA. 
Jesajalla oli paljon vaiku-
tusvaltaa Jerusalemissa. 
Kuinka se on saattanut 
auttaa häntä hänen tehtä-
vässään profeettana?

Jesaja on USEIMMIN  
lainattu profeetta  
pyhissä kirjoituksissa. Jesajan 
kirjasta 32 prosenttia on lai-
nattu Mormonin kirjaan, ja sen 
lisäksi 3:a prosenttia Jesajan 
kirjasta lainataan hieman toisin 
sanoin. 

(Ks. Vanha Testamentti: Ensimmäinen 
kuningasten kirja – Malakia, oppilaan 
kirja, kirkon koululaitoksen oppikirja, 
1992, s. 133.) 

Mikä on lempijakeesi Jesajalta?

Nimi Jesaja tarkoit-
taa ”HERRA ON 
PELASTUS”. Jesaja 
todellakin opetti niin! 
Kuinka Jeesuksen Kris-
tuksen nimen ottaminen 
päällesi ohjaa päätöksiäsi?
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Vuosia sitten, kun olin vaarnanjohtajana Pariisissa, minulle ker-
rottiin, että presidentti Gordon B. Hinckley (1910–2008) oli 
tulossa Pariisiin muutamaksi päiväksi ja minusta tulisi hänen 

autonkuljettajansa. Hakisin hänet lentoasemalta ja veisin hänet hotelliin, 
jotta hän voisi levätä. Seuraavana päivänä veisin hänet lukuisiin käynti-
kohteisiin. Yksi kohde, jossa hän halusi käydä, oli Yhdysvaltain sotilas-
hautausmaa, jonne oli haudattu hänen ensimmäisen maailmansodan 
aikana influenssaan kuollut veljensä.

Mutta kun hain presidentti Hinckleyn, hän ei näyttänyt kovinkaan 
väsyneeltä. Hän nosti kävelykeppiään ja sanoi: ”Vaarnanjohtaja Caussé! 
Lähdetään työhön!”

Hän halusi mennä hautausmaalle heti. Valitettavasti olin sopinut hautausmaan johtajan 
kanssa, että menisimme sinne seuraavana päivänä, joten kun saavuimme, hautausmaa oli 
suljettu eikä ketään ollut paikalla.

Seuraavana päivänä olimme niin kiireisiä, ettei meillä ollut aikaa mennä takaisin hau-
tausmaalle. Sinä iltana presidentti Hinckley ojensi minulle kymmenen Yhdysvaltain dolla-
rin setelin ja sanoi: ”Olen hyvin pahoillani, etten ehtinyt käydä hautausmaalla. Olisin hyvin 
kiitollinen, jos voisit ostaa kukkia ja laskea ne veljeni haudalle.”

Ostin kukat, mutta en käyttänyt sitä seteliä. Seuraavana sunnuntaina lähdin iltapäivällä 
perheeni kanssa laskemaan kukat haudalle. Otimme kuvan perheestämme kukkien kanssa 
haudan edessä, ja lähetin sen presidentti Hinckleylle.

Minulla on yhä tuo kymmenen dollarin seteli. Se on pyhien kirjoitusteni välissä. Jos esittäisin 
kysymyksen: ”Mikä on tämän setelin arvo?”, useimmat sanoisivat: ”Kymmenen dollaria.” Mutta 
minulle se on paljon arvokkaampi. Tämä seteli oli kymmenen dollarin arvoinen, mutta minulle 
se on nyt korvaamaton. Se on muisto hetkestä, joka minulla oli Jumalan profeetan seurassa.

Piispa  
Gérald Caussé
Johtava piispa

Etsitkö asioiden  
ajallista vai  
iankaikkista  
arvoa?

Elätkö 
KYMMENEN  
DOLLARIN ELÄMÄÄ?
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Anna elämällesi iankaikkinen tarkoitus ja merkitys
Elämässämme on paljon asioita, joilla on hyvin rajallinen, 

ajallinen arvo. Monet ihmiset elävät elämää, jota kutsuisin 
”kymmenen dollarin” elämäksi. He ovat ihmisiä, jotka saattai-
sivat sanoa: ”Syökää, juokaa ja olkaa iloisia, sillä huomenna 
me kuolemme” (2. Nefi 28:7).

Mutta elämän jokainen minuutti täällä maan päällä on 
arvokas, ja niillä on valtava vaikutus, joka ulottuu tätä elämää 
kauemmas iankaikkisuuksiin. Vastakohta asenteelle ”syökää, 
juokaa ja olkaa iloisia” on ”kootkaamme itsellemme aarteita 
taivaaseen” (ks. Matt. 6:20).

1Temppeli. Useimmille ihmisille se on vain kaunis raken-
nus. Se onkin kaunis, mutta meille se on Herran huone, 

missä voimme saada toimituksia ja tehdä liittoja, joiden 
ansiosta elämämme perheemme kanssa voi olla iankaikkinen.

2Mormonin kirja. Useimmat ihmiset sanoisivat, että se on 
vain kirja, jossa on mukava kertomus. Mutta meille se 

on Jumalan sanaa.

Tässä on vain muutama esimerkki siitä, kuinka asioille voi antaa iankaikkisen arvon:
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Etsi tasapaino ajallisen ja hengellisen välillä
Elämämme ajallinen ja hengellinen puoli ovat punoutuneet 

tiiviisti toisiinsa, eikä meidän pitäisi pyrkiä erottamaan niitä. 
Aineellisen puolen tulee palvella iankaikkisia tavoitteita.

Herra on sanonut: ”Kaikki on minulle hengellistä” 
(OL 29:34). Hän on sanonut myös, että ”ihminen on henki. 
Aineet ovat iankaikkisia, ja henki ja aine erottamattomasti 
yhteen liitettyinä saavat ilon täyteyden; ja kun ne ovat erillään, 
ihminen ei voi saada ilon täyteyttä.” (OL 93:33–34.) Hen-
kemme ei voi tulla täydelliseksi ilman ruumista, ja siitä syystä 
meillä on ylösnousemus. Korotus tarkoittaa tasapainoista 
suhdetta ja ykseyttä ajallisen ja hengellisen välillä.

Tee päätöksiä Hengen avulla
Päätökset näennäisen ajallisista tai aineellisista asioista 

tulee tehdä Herran Hengen avulla. Herralla on iankaikkinen 
näkökulma. Hän tietää kaiken alusta loppuun asti. Hän rakas-
taa meitä täydellisesti – jopa enemmän kuin me rakastamme 
itseämme. Se, että pyrimme tuntemaan Hänen tahtonsa 
emmekä toimimaan omamme mukaan, tekee elämästämme 

onnellisempaa ja parempaa. Me voimme tuntea Hänen tah-
tonsa Hänen Henkensä avulla eli rukoilemalla, lukemalla ja 
pohdiskelemalla pyhiä kirjoituksia ja neuvottelemalla per-
heemme kanssa.

Kuinka siis voimme tuntea Hänen Henkensä? Herra on 
sanonut:

”Se, mikä ei rakenna, ei ole Jumalasta ja on pimeyttä. Se, 
mikä on Jumalasta, on valoa; ja se, joka ottaa vastaan valoa ja 
pysyy Jumalassa, saa lisää valoa; ja se valo kirkastuu kirkastu-
mistaan täyteen päivään saakka.” (OL 50:23–24.)

Toisin sanoen se, mikä kohottaa meitä, mikä vahvistaa 
meitä, mikä tuo meille iloa, mikä antaa valoa elämäämme, on 
Jumalan innoittamaa. Toisinaan Jumala innoittaa jopa omia 
ajatuksiamme.

Minä olen tehnyt päätöksiä, jotka perustuivat hengellisiin 
vaikutelmiin, kun älyni käski tehdä jotakin muuta. Se on aina 
osoittautunut paljon paremmaksi ratkaisuksi kuin se, mitä 
älyni olisi sanellut.

Esimerkiksi sen jälkeen kun olimme vaimoni kanssa päättä-
neet mennä naimisiin, sovimme soveltavamme avioliitossamme 

3 Kymmenykset. Useimmat ihmiset sanoisivat: ”Se on 
rahaa, jonka annat kirkollesi.” Meille se ei ole vain rahaa. 

Se on ilmaus uskostamme ja kuuliaisuudestamme Herran 
käskyille. Ja se edustaa siunauksia, joita voimme saada, kun 
olemme uskollisia.

4Viisauden sana. Monet ihmiset sanoisivat, että siinä on 
kyse fyysisestä terveydestä. Se on totta, mutta siinä on 

kyse enemmästä. Me tiedämme, että jos noudatamme viisau-
den sanaa, Herran Henki on kanssamme.
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iankaikkista näkökulmaa – olla aina aktiivisia kirkossa, solmia 
avioliitto temppelissä jne. Nuo päätökset ovat siunanneet 
meitä valtavasti ja tuoneet avioliittoomme kestoa ja syvyyttä.

Yhdessä vaiheessa elämääni minulla oli erittäin hyvin 
palkattu työ, jossa oli paljon vastuuta ja jota arvostettiin suu-
resti. Yhtenä päivänä vaimoni sanoi: ”Sinä olet liian kiireinen 
työssäsi. Sinun pitäisi rukoilla ja miettiä, pitäisikö sinun etsiä 
uusi työ, jossa voisit olla enemmän Herran palveluksessa.” 
Me rukoilimme ja saimme Hengeltä vahvistuksen, että minun 
pitäisi vaihtaa työpaikkaa. Mutta olin silti hieman vastahakoi-
nen. Kun rukoilin siitä, kerroin Herralle sen ainoan yhtiön 
nimen, jossa harkitsisin työskentelemistä, jos ottaisin lopputilin 
nykyisestä.

Kolme viikkoa myöhemmin otin yhteyttä rekrytointiyrityk-
seen ja menin haastatteluun. Haastattelun lopuksi haas-
tattelija sanoi, että yksi hänen asiakkaistaan oli juuri hakenut 
uutta johtajaa. Se oli yhtiö, jonka olin maininnut rukoukses-
sani. Se oli pieni yritys, jossa avautui sellainen työpaikka vain 
noin joka kymmenes vuosi. Se oli ihme.

Sanoin leikkimielisesti vaimolleni: ”Minulla on hyviä 

uutisia ja huonoja uutisia. Hyvä uutinen on, että se yhtiö 
aikoo palkata minut. Huono uutinen on, että luulen Herralla 
olevan jotakin minun varalleni.”

Allekirjoitin sopimuksen sen yhtiön kanssa perjantaina. 
Lauantaina minut kutsuttiin vaarnanjohtajaksi.

Vaimoni ja minä asetimme suuremman arvon Hengen 
kehotuksille ja Jumalan palvelemiselle kuin aineellisille siu-
nauksille, älylliselle tyydytyksellemme tai yhteiskunnalliselle 
arvostukselle. Me etsimme Herran tahtoa ja saimme hengel-
lisen vahvistuksen, että kaikki järjestyisi. Se oli yksi elämäni 
suurenmoisimmista kokemuksista.

Näe todellinen arvo
En ole koskaan katunut sitä, että olen asettanut sen, mikä 

on hengellistä, kaikkia muita seikkoja tärkeämmäksi. Joskus 
se tuntuu uhraukselta, mutta olen oppinut, että ajan mittaan 
se on ainoa asia, jolla on merkitystä. Älä elä ”kymmenen 
dollarin” elämää. Elämämme sovittaminen olemassaolomme 
tarkoitukseen on yhdistelmä iloa ja onnea sekä tässä elämässä 
että tulevassa. ◼

5 Intiimisuhde avioliitossa. Useimmat ihmiset ajattele-
vat, että se on vain fyysistä mielihyvää. Mutta miehen ja 

naisen välillä, jotka ovat naimisissa, ja etenkin niiden välillä, 
jotka on sinetöity yhteen temppelissä, se on enemmän. Se on 
sitä, että perustaa perheen ja ilmaisee rakkautta ja ykseyttä 
avioliitossa.

6 Koulutus ja työ. Useimmat ihmiset sanoisivat, että niiden 
avulla saamme mukavan elämän ja täytämme perheemme 

tarpeet. Mutta me uskomme, että siinä on kyse myös oma-
varaisuuden kasvattamisesta, mikä on hengellinen periaate. 
Me voimme harjoittaa tahdonvapauttamme tulemalla riippu-
mattomiksi ja auttamalla muita.



32 L i a h o n a

KU
VA

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

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

Koska minulla 
on enää vain 

yksi toimiva keuhko 
ja kiero selkäranka, 
minusta tuntui, ettei 
tulevaisuuteni olisi 
niin kirkas kuin olin 
kuvitellut.

Kun minua kiidätettiin ensiapuun 
molempien keuhkojeni painut-

tua kasaan, ajattelin, että elämäni oli 
lopussa. En ollut vielä emotionaalisesti 
tai hengellisesti valmis siihen, mutta 
kehoni oli pettämässä minut. Per-
heelleni oli vaikeaa nähdä minut siinä 
tilassa, mutta he pysyivät vahvoina, 
ja minua siunattiin niin, että jäin 
henkiin.

Kamppailuni eivät päättyneet siihen. 
Siitä asti olen joutunut elämään vain 
yhden toimivan keuhkon ja kieron 
selkärangan varassa. Jokainen päivä on 
tuskallinen ja vaikea. Ajattelin kerran, 
että minun olisi parempi olla kuollut 
kuin kärsiä jatkuvasti. Tunsin itseni 
heikoksi, en vain fyysisesti vaan myös 

henkisesti ja hengellisesti. Menetin 
toivon ja luottamuksen. Aloin työntää 
elämästäni pois ihmisiä, jotka kannus-
tivat minua. Mutta perheeni ei koskaan 
antanut periksi kohdallani. He rakas-
tivat minua ja huolehtivat minusta, ja 
ystäväni tukivat minua jatkuvasti. Siitä 
huolimatta minusta yhä tuntui, ettei 
tulevaisuuteni olisi niin kirkas kuin olin 
kuvitellut.

Yhtenä yönä olin todella alamaissa. 
Päätin, että minun pitää lukea patriar-
kallinen siunaukseni. Kyyneleet kiho-
sivat silmiini heti, kun luin muutaman 
ensimmäisen rivin: ”Isämme taivaassa 
välittää sinusta ja rakastaa sinua. 
Hän haluaa, että olet onnellinen tässä 
elämässä.”

Sillä hetkellä tajusin, että taivaalli-
sella Isällä on todellakin hyvin kirkas 
tulevaisuus varattuna minulle ja ihmeel-
lisiä siunauksia, joita voin odottaa 
saavani, kunhan seuraan polkua, jota 
Hän haluaa minun kulkevan.

Isämme taivaassa tiesi, että meillä 
kaikilla olisi ongelmia, joten Hän lähetti 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kärsi-
mään meidän puolestamme ja lohdutta-
maan meitä. Niin suuresti He rakastavat 
meitä. Minulla saattaa edelleenkin olla 
vaikeaa jokaisena elämäni päivänä täällä 
maan päällä, mutta minä tiedän, että 
He rakastavat minua aina ja että kaikki 
Heidän lupauksensa täyttyvät, jos pidän 
pintani ja seuraan Heitä. ◼
Precious Guiuo, Rizal, Filippiinit

Hän haluaa, että olen onnellinen
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Sen jälkeen kun sukulaispoikamme 
joutui vakavaan onnettomuuteen, 

vaimoni Ana María ja minä puhuimme 
halustamme tietää totuus kovin monien 
eri uskontojen ja uskonkäsitysten 
joukossa. Yhtenä iltapäivänä istahdin 
vuoteelleni ja rukoilin: ”Herra, auta 
minua löytämään keino tietää, mikä 
kirkko on oikea.”

Viisi minuuttia myöhemmin puhelin 
soi. Ystävä soitti kutsuakseen vaimoni 
ja minut kotiinsa saamaan tietoa eräistä 
ravintotuotteista. Menimme, ja siellä 
ollessamme ystävämme antoi meille 
Mormonin kirjan. Nimilehdellä oli hen-
kilökohtainen viesti: ”Toivon, että tämä 
kirja auttaa teitä pääsemään lähem-
mäksi Herraamme Jeesusta Kristusta.”

Katsoin kirjaa seuraavana päivänä 
ja rukoilin jälleen: ”Herra, anna minun 
tietää, onko tämä kirja totta. En halua 
loukata Sinua lukemalla jotakin pahaa.”

Aloin lukea. Kun luin, minusta tun-
tui kuin tuntisin ne ihmiset Mormonin 
kirjassa. Kun pääsin loppuun, nefiläis-
ten tuhoutuminen suretti minua niin 
suuresti, että minä itkin. Olin lukenut 
satoja kirjoja, mutta yksikään ei ollut 
koskettanut minua siten kuin Mormo-
nin kirja. Tiesin, että se on totta.

Eräänä sunnuntaina pyysin Ana 
Maríaa lähtemään kanssani lähellä 
olevaan Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon kappeliin. 
Ajattelin, ettei hän haluaisi tulla, mutta 
hän suostui lähtemään. Me pidimme 
kuulemastamme. Jälkeenpäin seura-
kunnan jäsenet kysyivät, voisivatko he 
lähettää luoksemme lähetyssaarnaajat. 
”Totta kai”, me vastasimme.

Pian lähetyssaarnaajat saapuivat 

Mormonin kirja oli lähetyssaarnaajamme
Mormonin kirja kädessään ja sanoivat, 
että heillä oli sanoma, josta he halusivat 
kertoa meille. ”Tuo on hieno kirja”, 
minä sanoin. ”Olen jo lukenut sen.” Se 
yllätti heidät. Sitten Ana María yllätti 
minut. ”Ja minä luen sitä parhaillaan”, 
hän sanoi. ”Olen Moosian kirjassa.”

Hän oli huomannut kirjan pöydällä, 
jonne jätin sen joka päivä ennen töihin 
lähtöä, ja alkanut lukea. Myöhem-
min hän yllätti minut uudelleen, kun 
hän sanoi, että minun rukoillessani 

Minun rukoillessani ohjausta taivaalliselta  
Isältä vaimoni oli lausunut saman rukouksen 

toisaalla kodissamme.
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muutamaa viikkoa aiemmin ohjausta 
taivaalliselta Isältä hän oli lausunut 
saman rukouksen toisaalla kodissamme.

Kerroin lähetyssaarnaajille, että olin 
valmis menemään kasteelle. He opetti-
vat meille oppiaiheet, ja kaksi viikkoa 
myöhemmin vaimoni ja minut kastet-
tiin ja konfirmoitiin. Olemme hyvin 
kiitollisia siitä, että Herra lähetti meille 
Mormonin kirjan auttamaan meitä 
tietämään, mikä kirkko on tosi. ◼
Raúl Hernandez, Texas, USA
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Kun mieheni ja minä söimme lou-
nasta paikallisessa voileipäpuodissa, 

sisään käveli mies, joka vaikutti epä-
siistiltä, eksyneeltä ja hämmentyneeltä. 
Kun hän käveli kohti pöytäämme, 
yllätyin siitä, ettei hän pyytänyt rahaa. 
Hän kysyi vain ohjeita Flagstaffiin 
Arizonassa. Mieheni ja minä neu-
voimme hänelle suunnan. Hän kiitti 
meitä ja lähti.

Lounaan jälkeen lähdimme aja-
maan kotia kohti. Pian näimme saman 
miehen kävelevän kohti huoltoasemaa. 
Sain voimakkaan tunteen, että minun 
tulisi auttaa häntä, ja pyysin mies-
täni ajamaan huoltoasemalle. Etsin 
miehen ja esittäydyin. Hänellä oli 
surulliset, väsyneet silmät. Kova elämä 
näkyi uurtaneen syvät juovat hänen 
kasvoihinsa.

Kysyin, kuinka hän aikoi päästä 
Flagstaffiin. Hän sanoi aikovansa 
kävellä. Tiesin, että se olisi mahdotonta, 
koska Flagstaffiin oli matkaa lähes 
200 kilometriä. Annoin hänelle vähän 

”Haluan mennä kotiin”
rahaa ja sanoin hänelle, että hän voisi 
mennä läheiseen pikaruokaravintolaan 
ja ostaa ruokaa ja että palaisin viemään 
hänet linja- autoasemalle ja ostaisin 
hänelle lipun Flagstaffiin.

Palasin autollemme ja kerroin mie-
helleni, mitä oli tapahtunut. Mieheni 
terveysongelmien vuoksi soitin eräälle 
ystävälle ja pyysin häntä tulemaan 
kanssani. Hän lupasi tulla. Kokosimme 
hieman tarvikkeita, ruokaa ja vettä. Sit-
ten ajoimme ravintolalle ja noudimme 
miehen.

Kun suuntasimme linja- autoasemalle, 
tämä miesparka alkoi toistaa: ”Haluan 
mennä kotiin.” Kysyin, oliko hänen 
kotinsa Flagstaffissa. Se ei ollut, mutta 
hänen tyttärensä, jonka kanssa hän ei 
ollut puhunut useaan vuoteen, asui 
siellä. Hän selitti, että hän oli vapautu-
nut vankilasta kaksi viikkoa aiemmin. 
Hänet ja eräs toinen vapautettu vanki 
oli jätetty linja- autoasemalle, ja heille 
kummallekin oli annettu bussilippu. 
Se toinen vanki oli varastanut hänen 

lippunsa ja ne vähät rahat, jotka hänellä 
oli. Hän oli harhaillut kaduilla siitä asti. 
Kukaan ei halunnut auttaa häntä.

”Haluan mennä kotiin”, hän sanoi 
taas.

Me saavuimme linja- autoasemalle. 
Minä ostin hänelle lipun ja annoin 
vähän rahaa ja tarvikkeet, jotka olimme 
koonneet. Hän kiitti meitä ja istuutui. 
Kun ajoimme pois, tämän miehen sanat 
kaikuivat mielessäni: ”Haluan mennä 
kotiin.”

Emmekö me kaikki halua sitä? Me 
kaikki olemme poissa rakastavasta 
kodista, jonka jätimme tullessamme 
maan päälle. Me kaikki voimme kadot-
taa suuntamme, joten Jeesus Kristus 
näytti meille polun, jota seurata, ja mak-
soi sovitusuhrillaan äärimmäisen hin-
nan synneistämme. Aivan kuten tämä 
mies ei pystynyt palaamaan kotiin omin 
avuin, mekään emme pysty palaamaan 
taivaalliseen kotiimme ilman Vapahta-
jaamme. ◼
Audrey Simonson, Arizona, USA KU
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Näin hänen kävelevän kohti 
huoltoasemaa ja sain 

voimakkaan tunteen, että minun 
tulisi auttaa häntä.
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Yleensä lähdin kotoa kahdeksalta 
aamulla ja palasin puoliltaöin 

oltuani koko päivän työssä ja illan kou-
lussa. Ne lyhyet hetket, jotka aviomie-
heni Daniel ja minä vietimme yhdessä, 
me riitelimme. Asiat olivat huonosti. Me 
olimme eron partaalla.

Yhtenä sunnuntai- iltana riidan jäl-
keen Daniel sanoi: ”Ehkä meidän pitäisi 
päästä lähemmäksi Jumalaa.” Seuraa-
vana päivänä, kun Daniel oli kotona 
hoitamassa poikaamme, lähetyssaarnaa-
jat koputtivat oveemme.

Kun lähetyssaarnaajat alkoivat 
käydä luonamme, olin eri mieltä kai-
kesta, mitä he opettivat. Mutta muu-
taman keskustelun jälkeen aloimme 
tuntea jotakin. Emme tienneet, mitä 
se oli, mutta kuvailimme sitä ”taian-
omaiseksi”, rauhan ja sopusoinnun 
tunteeksi. Se viipyi jopa senkin jälkeen, 
kun lähetyssaarnaajat olivat lähteneet. 
Tajusimme, että me tarvitsimme tuota 
tunnetta useammin kodissamme.

Lähetyssaarnaajien sanoma perheen 

Herralla oli muita suunnitelmia 
meidän varallemme

tärkeydestä innoitti Danielia ja minua 
niin, että lähennyimme toisiamme 
avioliitossamme. Olin toivonut, että 
opiskeluni johtaisi parempaan ase-
maan työssäni. Mutta me päätimme 
keskittyä perheeseemme, viettää 
enemmän aikaa yhdessä ja hankkia 
lisää lapsia. Minä lopetin opiske-
lun, irtisanouduin työstäni ja aloin 
toimia Danielin sihteerinä hänen 
tuholaistorjuntayrityksessään.

Vajaan kolmen kuukauden päästä 
lähetyssaarnaajien ensimmäisestä käyn-
nistä meidät kastettiin ja konfirmoitiin. 
Elämämme muuttui merkittävästi. 
Me aloimme elää kymmenysten lain 
mukaan. Me aloimme rukoilla kotona ja 
työssä Danielin työntekijöiden kanssa. 
Me aloimme palvella kirkossa. Danielin 
yritys kasvoi, ja hänen piti palkata lisää 
työntekijöitä.

Vuosi kasteestamme menimme temp-
peliin sinetöitäviksi yhteen. Muutama 
päivä sinetöimisemme jälkeen huomasin 
olevani raskaana.

Sunnuntait eivät ole meille helppoja. 
Daniel lähtee varhain korkean neu-
voston kokouksiin. Minun pitää yksin 
valmistella kolme lastamme kirkkoon. 
Mutta me pystymme viettämään paljon 
aikaa yhdessä viikolla. Vaikka siis olem-
mekin toisinaan erossa sunnuntaina 
palvellessamme Herraa, tiedämme, että 
meitä siunataan.

Me olemme saaneet todistuksen siitä, 
että kun teemme oman osamme, niin 
Herra voi auttaa meitä ja siunauksia 
saadaan. Olemme saaneet paljon enem-
män kuin olimme ikinä toivoneet omilta 
suunnitelmiltamme. Herralla oli mieles-
sään meille parempia asioita. ◼
Claudia Zepeda, Coquimbon alue, ChileKU
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K O N F E R E N S S I N  M U I S T I K I R J A N I

S U K E L L A  S Y V E M M Ä L L E

Mitä tarkoittaa se, että on opetuslapsi?

S Ä  
L U O K S E I N 
J Ä Ä
”Varmastikin sykähdyttävin 
näky ja ääni elämässä on  
se, kun Jeesus paitsi kulkee 
ohi myös tulee meidän  
luoksemme, pysähtyy 
meidän viereemme ja 
jää asumaan meidän 
keskuuteemme.”

Vanhin Jeffrey R. Holland, 
”Sanoma, merkitys ja paljon 
väkeä”, s. 8.

”KUN NOUDATAMME 
JUMALAN ÄÄNTÄ  

JA KULJEMME HÄNEN 
LIITTOPOLKUAAN, 

HÄN VAHVISTAA MEITÄ 
KOETTELEMUKSIS-

SAMME.”

Vanhin Jorge M. Alvarado, 
”Kun uskoamme on  

koeteltu”, s. 50.

•  ”Kehotan teitä sitoutumaan elinikäiseen edistymiseen opetus-
lapseudessa. Solmikaa liittoja ja pitäkää ne. Heittäkää vanhat 
tapanne syviin, velloviin vesiputouksiin. Haudatkaa sota- 
aseenne kokonaan, älkääkä jättäkö kahvoja näkyviin.” (Vanhin 
Dale G. Renlund, ”Horjumaton sitoutuminen Jeesukseen 
Kristukseen”, s. 25.)

•  ”Lupauksemme muistaa aina Vapahtaja antaa meille voimaa 
puolustaa totuutta ja vanhurskautta – olimmepa sitten suu-
ressa ihmisjoukossa tai omassa yksinäisyydessämme, missä 
kukaan ei tunne tekojamme paitsi Jumala” (Lisa L. Harkness, 
”Kunnioitamme Hänen nimeään”, s. 61).

•  ”Todelliset Jeesuksen Kristuksen opetuslapset rakastavat 
Jumalaa ja Hänen lapsiaan odottamatta mitään vastineeksi. Me 
rakastamme niitä, jotka tuottavat meille pettymyksen, jotka eivät 
pidä meistä. Jopa niitä, jotka pilkkaavat, kohtelevat kaltoin tai 
pyrkivät loukkaamaan meitä.” (Vanhin Dieter F. Uchtdorf, s. 88.)

”Opetuslapseudessa [ei] ole kyse asioiden tekemisestä 
täydellisesti”, sanoi vanhin Dieter F. Uchtdorf, ”vaan asioiden 
tekemisestä tarkoituksellisesti” (”Suuri seikkailunne”, s. 87). Hän 
ja muut yleiskonferenssin puhujat sanoivat, että valintamme – 
eivät kykymme – osoittavat, keitä me todella olemme.
•  ”Olemmeko me Jeesuksen Kristuksen todellisia seuraa-

jia – Hänen, joka antoi kaikkensa meidän hyväksemme? 
– – Vetoan kaikkiin, jotka kuuntelevat ja lukevat näitä 
sanoja: pyydän, älkää säästäkö täydellistä sitoutumistanne 
johonkin tulevaan aikaan, jota ei tule.” (Vanhin Terence M. 
Vinson, ”Vapahtajan todellisia opetuslapsia”, s. 11.)

•  ”Pyhät ovat niitä, jotka ovat solmineet evankeliumin 
liiton kasteessa ja pyrkivät seuraamaan Kristusta Hänen 
opetuslapsinaan. Näin ollen ’pyhien ilo’ tarkoittaa iloa 
siitä, että tulee Kristuksen kaltaiseksi.” (Vanhin D. Todd 
Christofferson, ”Pyhien ilo”, s. 15.)
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vastaanottaa ilmoitusta

”Kirkon uusi ohjelma lapsille ja nuorille on rakennettu sille 
pohjalle, että opitaan tavoittelemaan ilmoitusta, saadaan 
selville, mitä Herra haluaisi meidän tekevän, ja sitten toimi-
taan tuon ohjauksen mukaan”, sanoi sisar Michelle Craig, 
ensimmäinen neuvonantaja Nuorten Naisten ylimmässä 
johtokunnassa. Hän kertoi neljä tapaa, joilla voimme 
kasvattaa hengellistä kykyämme vastaanottaa tarvittavaa 
ilmoitusta:
1. Järjestä tietoisesti aikaa ja tilaa kuulla Jumalan ääni.
2. Toimi viipymättä.
3. Pyydä Herralta tehtävä.
4. Usko Jumalaan ja luota siihen, että Hän johtaa sinua.

Ks. Michelle Craig, ”Hengellinen kyky”, s. 19–21.

T E E  K I R K O S T A 
” K U U S I  P Ä I V Ä Ä 
P I D E M P I ! ”

”Pyhien kirjoitusten 
tutkiminen Tule ja seuraa 
minua - aineisto oppaa-
namme vahvistaa kään-
tymystämme Jeesukseen 
Kristukseen ja Hänen 
evankeliumiinsa. Me 
emme vain vaihda 
yhtä tuntia vähemmän 
sunnuntaisin kirkossa 
yhteen tuntiin enemmän 
pyhien kirjoitusten tut-
kimista kotona. Evanke-
liumin opiskeleminen 
on jatkuvaa ponnistelua 
koko viikon ajan. Kuten 
yksi sisar oivaltavasti 
sanoi: ’Tavoitteena ei 
ole tehdä kirkosta yhtä 
tuntia lyhyempää vaan 
tehdä kirkosta kuusi 
päivää pidempi!’”

Mark L. Pace, ”Tule ja seuraa 
minua – Herran vasta-
strategia ja proaktiivinen 
suunnitelma”, s. 46.

K U I N K A …

Kaikki sivunumerot ovat  
marraskuun 2019 Liahonasta.
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Kuinka henkilö, jolla on tutkinto 
virkistysterapiassa ja kymmenen 

vuoden kokemus mielenterveysalalla, 
päätyy avaamaan konditorian, jossa 
myydään värikkäitä suklaaleivoksia, 
muita leivonnaisia ja jäätelöä?

Molly Kohrmanin kohdalla vastaus 
on yksinkertainen. Vuonna 2017 hän 
kävi omavaraisuuspalvelujen 12 viikon 
kurssin siitä, kuinka perustaa oma 
liikeyritys ja laajentaa sen liiketoimin-
taa. Tuo kurssi antoi hänelle rohkeutta 
tavoitella unelmaa.

”Kävin kondiittorikurssin Washington 
D.C:ssä ja sitten kokkikoulun Utahissa”, 
hän sanoo. ”Kun vaarnassani kerrottiin, 
että siellä aloitettaisiin omavaraisuus-
kursseja, ajattelin: ’Ehkäpä minun pitäisi 
kokeilla sitä. Olen aina halunnut oman 
yrityksen. Olen käynyt muita liiketoi-
minnan kursseja. Ei haittaisi, jos oppisin 
lisää.’”

Kurssi oli erilainen kuin muut 
liiketoiminta-  tai ruoanlaittokurssit, 
joihin Molly oli osallistunut. Ainutlaa-
tuiseksi sen teki hänen mukaansa Pyhän 
Hengen läsnäolo ja toveruuden henki 
kurssilaisten keskuudessa.

”Liiketoimintaa koskevat keskustelut 

olivat hyviä ja hyödyllisiä”, hän sanoo, 
”mutta suurin vaikutus omalla koh-
dallani oli niihin liitetyllä hengellisellä 
puolella.”

Kyvyt ja kuohunta
”Sisälläni kuohui”, Molly kertoo. 

”Mietin, olisiko kaikkien säästö-
jeni, aikani ja tarmoni uhraaminen 
yrityksen perustamiseen todella 
parasta voimavarojeni käyttöä, kun 
olin tuossa vaiheessa itsemurhien 
ehkäisemistyössä.”

Ensimmäisellä kurssikerralla Molly 
ja muut osallistujat keskustelivat siitä, 
kuinka Herra haluaa pyhiensä olevan 
menestyviä ja valitsevan elinkeinon, 
joka tuo heille iloa. Molly kysyi ryh-
mältä: ”Miten sovitatte yhteen sen, että 
käytätte teille annettuja kykyjä merki-
tyksellisiin asioihin, ja sen, että käytätte 
kykyjänne sellaiseen, mitä ihan vain 
haluatte tehdä?”

Ryhmän keskustellessa kysymyksestä 
Molly tajusi, ettei hän vain myisi suklaa-
leivoksia. Jos hänen yrityksensä menes-
tyisi, hän palkkaisi ihmisiä, hänellä olisi 
varaa tehdä lahjoituksia arvokkaisiin 
asioihin, ja kun hänen työtuntinsa 

Henki sai aikaan muutoksen
Michael R. Morris
kirkon lehdet

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

Omavaraisuuspalvelujen kurssin ja Pyhän Hengen 
johdatuksen ansiosta Molly Kohrman sai rohkeutta 
perustaa oman yrityksen.

vähenisivät, hän voisi palata sosiaalityö-
hön vapaaehtoisena.

”Ymmärrys tuli oikeastaan vasta 
tuon keskustelun myötä. Se ei mennyt 
perille, ennen kuin olin huoneessa, joka 
oli täynnä samoin ajattelevia ihmisiä”, 
hän sanoo. ”Me kaikki olimme eri 
vaiheissa yrityksemme kanssa ja eri 
elämänvaiheissa, mutta Henki oli läsnä, 
ja se aivan varmasti ohjasi keskuste-
luamme – jokaisella kurssikerralla. 
Tajusin, että jos se, mitä todella halu-
sin, oli oma yritys, niin taivaallinen Isä 
antaisi minulle tukensa.”

Suklaaleivoksia ja siunauksia
Noin puolivälissä 12- viikkoista 

kurssiaan Molly alkoi leipoa ja tarjoilla 
suklaaleivoksia omavaraisuusryhmänsä 
kymmenelle jäsenelle.

”Se ei haitannut heitä lainkaan, ja 
muutamat heistä antoivat todella hyvää 
palautetta”, hän sanoo. ”Aloin kokeilla 
eri makuja, kuorrutteita ja koostu-
muksia. Kurssin päättyessä minulla oli 
melko hyvä ajatus siitä, mitä halusin 
tehdä.”

Mollyn mielestä oli ratkaisevan 
tärkeää kokoontua viikoittain ryhmän 



kanssa, pitää toisiaan tilivelvollisina 
viikoittaisista sitoumuksista, oppia siitä, 
kuinka ja keneltä pyytää apua, ja ohjata 
toisiaan tarvittavien apuneuvojen luo.

”Koko sen ajan, jonka olimme 
yhdessä, tunsin ryhmässäni olevien 
ihmisten siunaavan ja tukevan minua”, 
hän sanoo. ”Kurssi auttoi minua tule-
maan tietoiseksi kaikesta, mitä minun 
oli opittava.”

Avattuaan konditoriansa syksyllä 
2018 Molly huomasi pian, että oman 
yrityksen pyörittäminen vie enemmän 
aikaa kuin hän oli kuvitellut. Mutta 
periaate, jonka hän muistaa omavarai-
suuskurssiltaan, siunaa häntä jatkuvasti.

”Keskustelimme siitä, kuinka 
aikamme tulee olemaan 
todella tiukilla, mutta 
sillä olisi vaikutusta, että 
varaamme aikaa Hengelle”, 
hän sanoo. ”Huomasin sen 
pitävän paikkansa. Jos tun-
nen äkkiä itseni kuormittu-
neeksi ja stressaantuneeksi, 
niin työskennellessäni 
aamulla yksin kuuntelen 
pyhiä kirjoituksia tai yleis-
konferenssipuhetta ja se 
keventää mieltäni ja tuo 
minulle rauhaa.”

Tuo rauhan tunne 
sekä innokkaat, iloiset ja VA
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tyytyväiset asiakkaat pitävät Mollyn 
vauhdissa – myös pitkien työpäivien 
jälkeen.

”En olisi pystynyt perustamaan tätä 
yritystä ilman taivaallisen Isän apua”, 
hän sanoo. ”Ja ilman monien muiden 
ihmisten apua ja tukea se ei kerta  
kaikkiaan olisi ollut mahdollista.  
Tämä on aivan loistava tilaisuus. 
Olen halunnut tehdä tämän 
todella pitkään.”

Ja omavaraisuuskurs-
sinsa ansiosta häntä ”on 
siunattu mahdollisuudella 
yrittää”. ◼



40 L i a h o n a

Artikkeli on laadittu perhepalvelujen  
neuvojia konsultoiden

Viisi tapaa aloittaa keskustelu
•  Epämukavat tunteet ovat osa elä-

mää. On normaalia olla toisinaan 
vihainen, surullinen tai huolissaan. 
Nämä tunteet eivät aina tarkoita, 
että olet tehnyt jotakin väärin.

•  Tiedäthän, että lääkärit auttavat, 
jos jalkasi murtuu? On myös 
ihmisiä, jotka voivat auttaa, kun 
sinulla on huolestuttavia ajatuksia 
tai tunteita. Meidän pitäisi pyytää 
apua, kun tarvitsemme sitä.

•  Virheet ovat osa oppimistamme 
ja kasvamistamme täällä maan 
päällä. Kukaan ei ole täydellinen! 
Taivaallinen Isä rakastaa meitä 
silloinkin kun toimimme tyhmästi. 
Hän haluaa, että me kaikki jat-
kamme yrittämistä.

•  Jotkin toiminnat – kuten syvään 
hengittäminen, jonkun kanssa 
puhuminen, urheileminen tai 
piirtäminen – voivat tehdä olosi 
paremmaksi, kun olet poissa 
tolaltasi. Meidän ei pitäisi tehdä 
sellaista, mikä satuttaa meitä 
itseämme, muita ihmisiä tai eläimiä.

•  Toisinaan ihmisillä on huolestut-
tavia tunteita tai piinaavia ajatuk-
sia, jotka eivät häviä. Joillakuilla 
on muita ongelmia siinä, kuinka 
heidän mielensä toimii. Se ei ole 
heidän vikansa. Meidän tulee olla 
ystävällisiä ja avuliaita jokaiselle 
ja kohdella heitä siten kuin Jeesus 
Kristus kohtelisi.

Kuinka puhun lapsilleni  
mielen-
terveydestä?
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Jutteluvinkkejä
•  On tärkeää esittää lapsilleen 

kysymyksiä heidän ajatuksistaan 
ja tunteistaan ja sitten todella 
kuunnella. Mahdollisia kysymyk-
siä: Mitä asioita olet viime aikoina 
miettinyt? Mitä muutoksia elä-
mässäsi on meneillään? Oletko 
pannut merkille viime aikoina 
uusia tunteita? Onko sinulla kysy-
myksiä, jotka olet halunnut kysyä 
joltakulta?

•  Lapsesi kysymykset ovat tärkeitä. 
Ne voivat auttaa sinua tietämään, 
mistä lapsesi on valmis kuule-
maan. Sen sijaan että vuodattai-
sit lapsellesi kerralla kaiken, mitä 
tiedät aiheesta, vastaa kysymyk-
seen perustiedoilla. Kehota häntä 
sitten kertomaan, mitä mieltä 
hän on kuulemastaan. Ellei 
hänellä ole mitään jatkokysymyk-
siä, niin ehkäpä perusasioissa 
oli nyt riittävästi. Jos hänellä on 
lisää kysymyksiä, hän saattaa 
olla valmis kuulemaan asiasta 
tarkemmin.

•  Vältä kiistelemistä lapsesi kanssa 
hänen tunteistaan, vaikka nuo 
tunteet eivät vastaisikaan käsitys-
täsi tilanteesta.

•  Toisinaan kirjoittaminen on 
helpompaa kuin puhuminen. Ellei 
keskusteleminen suju, voisit pyy-
tää lastasi kirjoittamaan tai piirtä-
mään siitä, miltä hänestä tuntuu.

Minä tarvitsen apua!
Jos sinusta tuntuu, että lapsesi tunnetilat ja käytös eivät ole hallinnassa tai hänen 

mielenterveytensä on vaarassa, hanki apua mielenterveysalan ammattilaiselta. 
(Seuraavassa artikkelissa on vinkkejä siitä, kuinka se tapahtuu.) Piispasi voi auttaa 
sinua ottamaan yhteyttä perhepalveluihin tai muihin neuvontaa tarjoaviin tahoihin 
alueellanne. Myös sivustolla mentalhealth .churchofjesuschrist .org on luettelo mak-
suttomista kriisipuhelimista ja muista lähteistä. Sinua rakastetaan, etkä ole yksin! ◼
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•  ”Kuusi keinoa tuntea olosi paremmaksi” (helmikuun 2020 Ystävä- lehti)
•  ”Kuinka löydät itsellesi sopivan mielenterveysammattilaisen” (tammikuun 2019 

Liahonan vain sähköisenä julkaistu artikkeli)
•  ”Kuinka puhua vaikeista aiheista” (maaliskuun 2015 Liahona)

Toimintaideoita

•  Piirrä nuorempien lasten kohdalla 
naamoja, jotka kuvaavat eri tun-
teita, ja auta lastasi nimeämään 
nuo tunteet.

•  Kehittele lapsesi kanssa luettelo 
toiminnoista, joita hän voisi 
kokeilla, kun hän on poissa 
tolaltaan.

•  Mieti, kuka on surullinen tai 
kenellä on jollakin tavoin vaikeaa. 
Mitä perheenne voisi tehdä osoit-
taakseen hänelle rakkautta?

•  Lue Liahonasta kertomuksia, joissa 
kirkon jäsenet ovat kohdanneet 
koettelemuksia uskon turvin 
Jumalaan, ja puhukaa niistä.
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Tässä osastossa
44 Halvaantunut mutta ei 

pessimistinen
Julieta Olmedo

48 Pyysin apua ystäväni 
itsemurhan jälkeen
Brixton Gardner

Julkaistaan vain 
sähköisenä
Käänsin ”miksi”- kysymykseni 
”kuinka”- kysymyksiksi
Lydia Tava’esina Pickard

Kuinka löysin uskon, kun 
minusta tuntui kuin olisin 
menettänyt kaiken
Jennifer Enamorado

Löydät nämä artikkelit ja muutakin
•  sivustolta liahona .churchofjesus 

christ .org
•  kohdasta NA- viikkojulkaisu (Evankeli-

umiaiheisen kirjaston nuorten aikuisten 
osiossa)

•  sivustolta facebook.com/liahona.

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.

Meillä kaikilla on synkkiä ja ilottomia päiviä, jolloin meistä tuntuu, 
ettei mikään suju. Noina hetkinä saatamme kysyä itseltämme: 
”Miksi minä? Miksi nyt? Kuinka kestän tämän?” Onneksi meitä ei 

ole jätetty yksin. Me voimme luottaa rakastavan taivaallisen Isämme 
johdatukseen.

Kun olin nuorempi, tapanani oli valittaa kohtaamistani vastoinkäymi-
sistä ja kyseenalaistaa ne – kunnes tapahtui jotakin, mikä vaikutti elämääni 
ainiaaksi: jouduin onnettomuuteen, jossa ikävä kyllä menetin vasemman 
käteni sormet. Niin vaikeaa kuin sitä olikin kestää, tuo koetus opetti minua 
luottamaan taivaalliseen Isään. Ja kaikesta huolimatta opin olemaan 
myönteinen ja kiitollinen ja olemaan koskaan luovuttamatta. Jokin minussa 
muuttui täysin, ja tunsin, kuinka taivaallinen Isä osoittaa rakkauttaan meille 
ja johdattaa meitä läpi kaikkien vaikeiden asioiden, joita koemme elämässä. 
Voit lukea tarinani tämän numeron vain sähköisenä julkaistavasta versiosta.

Artikkelissaan sivulla 44 Julieta muistuttaa meille myös, että me voimme 
olla onnellisia puhdistavan tulen keskelläkin ja katsoa tulevaisuuteen 
uskoen. Vain sähköisenä julkaistavissa artikkeleissa Lydia kehottaa meitä 
etsimään tarkoituksen koettelemuksissamme. Koettelemusten tar-
koituksena on auttaa meitä tulemaan taivaallisen Isämme kaltaisiksi. Ja 
sivulla 48 Brixton todistaa, että vaikka Vapahtaja voikin parantaa haavamme, 
myös mielenterveyden haasteet, niin toisinaan on välttämätöntä – ja aivan 
ehdottomasti sopivaa – pyytää apua muilta.

Tiedän koko sydämestäni, että jokainen vaikeus – jokainen synkkä ja 
iloton vaihe elämässämme – voi johtaa pyhään tarkoitukseen ja että 
tuo tarkoitus on jalostaa meitä ja muuttaa meitä niin, että jonakin päivänä 
me voimme lopulta tulla täydellisiksi niin kuin taivaallinen Isämme.

Rakkain terveisin

Jennifer

Nuorille aikuisille

Näkökulma synkkiin ja  
ilottomiin hetkiin
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Halvaantunut  
mutta ei 
pessimistinen

Julieta Olmedo

Pikkutytöstä saakka olen rakastanut urheilua, etenkin 
jalkapalloa. Pelasin aina kun vain voin ja uneksin, 
että jonakin päivänä edustaisin Argentiinaa olympia-

laisissa tai World Games - kisoissa.
Unelmani särkyivät yhtenä päivänä ollessani 

15- vuotias. Olin juuri käynyt sairaan seminaarinopetta-
jani luona ja ajoin polkupyörällä kotia kohti, kun kaksi 
jengiä naapurustossani alkoivat ampua toisiaan. Harha-
luoti osui minua selkään.

Herätessäni seuraavana päivänä sairaalassa sain tie-
tää, että olin halvaantunut vyötäröstä alaspäin.

Kysymys esitettäväksi, kun 
pahoja asioita tapahtuu

Toipuessani perhe ja ystävät kyselivät, miten minulla 
menee. Näin, että tilanteeni suretti heitä kaikkia, 
joten lohdutin heitä sanomalla, että voin ihan hyvin. 
Muiden lohduttaminen auttoi minua, mutta tiesin, 
etten enää kävelisi ja että minun oli opittava elämään 
halvaantuneena.

Tuossa vaiheessa olin alkanut käydä seminaarissa ja 
tulossa jälleen aktiiviseksi kirkossa. Seminaari oli pilari, 
joka tuki minua paluussani ja siinä, etten suuttunut tai-
vaalliselle Isälle sen vuoksi, mitä minulle oli tapahtunut.

Seminaarissa opettajamme opetti meille, että kun 
pahoja asioita tapahtuu, meidän ei pitäisi kysyä: ”Miksi 

Sen jälkeen kun 
minua ammut-
tiin ja minä hal-
vaannuin, uskoni 
Jeesukseen 
Kristukseen  
on tehnyt mah-
dottomasta 
mahdollista.
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tämä tapahtui minulle?” Hän sanoi, että kysy-
mys, joka meidän pitäisi esittää, on: ”Mitä minä 
voin oppia tästä?”

Oli vaikeaa jatkaa eteenpäin ja pysyä aina 
myönteisenä, mutta seminaarinopettajani 
kysymys antoi minulla paljon voimaa. Kun 
menetin toivon ja kun epäilykset täyttivät mie-
leni, palasin aina tuohon kysymykseen: ”Mitä 
minä voin oppia?” Se auttoi minua nousemaan 
joka päivä sängystä, ja se kantoi minua, kun 
halusin luovuttaa.

Mitä minua ampuneeseen mieheen tulee, 
taivaallinen Isä siunasi minua niin, etten tun-
tenut kaunaa häntä kohtaan. Hän joutui vii-
mein oikeuteen, ja hänet tuomittiin vankilaan. 
Siellä ollessaan hän kirjoitti minulle kirjeen 
pyytäen minulta anteeksi ja kertoen minulle, 
että hän oli muuttanut tapansa. Kerroin 
hänelle, etten tuntenut lainkaan katkeruutta 
häntä kohtaan ja että olin iloinen siitä, että 
hän oli muuttunut.

Löysin uuden intohimon
Muutaman vuoden ajan sen jälkeen, kun 

minua oli ammuttu, minun ei tehnyt mieli 
tehdä paljon mitään. Kaipasin urheilua, enkä 
tiennyt silloin, että monia lajeja on mukautettu 
vammaisille. Kun sain kuulla siitä, intoni urhei-
luun palasi. Jos urheilulaji oli minulle uusi, yritin 
oppia sen. Ja suhtauduin siihen yhtä suurella 
intohimolla kuin olin suhtautunut jalkapalloon 

ennen halvaantumistani.
Pian löysin lajin, jota rakastin yhtä paljon 

kuin jalkapalloa – pyörätuolikoripallon. Vii-
mein, paljon pelaamisen ja harjoittelun jäl-
keen, minut valittiin edustamaan Argentiinaa 
kansainvälisissä kilpailuissa. Rakastan huippu-
tason kilpailuja kansainvälisten kilpajoukkuei-
den välillä.

Pelasin Argentiinan naisten pyörätuolikori-
pallojoukkueessa Etelä- Amerikan parakisoissa 
Chilessä vuonna 2014, ja voitimme kultaa. 
Sitten kisasimme Etelä- Amerikan mestaruus-
kisoissa Kolumbiassa, missä voitimme hopeaa 
vuonna 2015. Kilpailin myös Parapan-Amerikan 
kisoissa Kanadassa vuonna 2015, mistä pää-
simme vuoden 2016 paralympialaisiin Rio  
de Janeiroon Brasiliaan. Myöhemmin, kun 
selviydyimme  MM- kisoihin, pelasimme Ham-
purissa Saksassa vuonna 2018. Ja elokuussa 
2019 pelasimme Parapan-Amerikan kisoissa 
Limassa Perussa.

Siunaukset, jotka autta-
vat minua kestämään

Toisinaan lannistun yhä, ja jokaisessa päi-
vässä on haasteensa, jotka minun on voitet-
tava. Mutta kiitän taivaallista Isääni ihanasta 
perheestä ja ystävistä, jotka Hän on antanut 
minulle. Hän on tuonut elämääni monia 
tärkeitä ihmisiä, jotka ovat auttaneet minua 
kohtaamaan tämän vaikean koettelemuksen. 
Perheen tuki on ratkaisevan tärkeää haastei-
den voittamisessa – ei pelkästään fyysisten 
haasteidemme vaan myös henkisten, emotio-
naalisten ja hengellisten.

Koska elämässäni on evankeliumi, minä 
arvostan monia siunauksia, joita Isäni on 

Kun menetin toivon ja kun  
epäilykset täyttivät mieleni,  

palasin aina tuohon kysymyk-
seen: ”Mitä minä voin oppia?”?
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antanut minulle ja antaa jatkossakin. Tiedän, 
että Hän rakastaa minua. Ilman uskoa Häneen 
ja Jeesukseen Kristukseen en olisi pystynyt 
kestämään tätä haastetta.

Niin, minun on matkattava elämän halki 
pyörätuolissa, mutta pyörätuolissakin olen 
kuitenkin saavuttanut monia lapsuuteni haa-
veista. Sanon ihmisille: ”Uskokaa Isäämme. 
Hän on kanssamme. Hänen avullaan me pys-
tymme voittamaan haasteemme. Älkää menet-
täkö uskoanne. Pysykää lujasti evankeliumissa. 
Asettakaa tavoitteita ja sitten saavuttakaa ne. 
Taivaallinen Isämme auttaa teitä.”

Sen lisäksi, että uskoni on tukenut minua 
haasteissani ja tavoitteissani, se auttaa minua 
myös elämään Jeesuksen Kristuksen evanke-
liumin periaatteiden mukaan. Osallistuminen 
turnauksiin voi tuoda kiusauksia, mutta evan-
keliumin periaatteiden ja tasovaatimusteni 
pitäminen mielessä auttaa minua tekemään 
hyviä valintoja.

Yritän auttaa muita esimerkilläni. En nauti 
alkoholia. En tupakoi. En tee muitakaan asioita, 

joita jotkut urheilijat tekevät. Todistukseni lau-
suminen tai pyhistä kirjoituksista kertominen 
voi olla vaikeaa, mutta yritän opettaa muita 
sillä, mitä teen ja mitä en tee.

Taivaallisella Isällä on 
kaikki vastaukset

Toisinaan me suutumme taivaalliselle Isälle 
niiden vaikeiden asioiden vuoksi, joita meille tai 
rakkaillemme tapahtuu, mutta vaikka meillä ei 
aina olekaan kaikkia vastauksia koettelemuk-
siimme, niin Hänellä on.

Taivaallinen Isä ei anna meille haasteita, 
joita emme pysty voittamaan. Kuten seminaa-
rinopettajani sanoi, toisinaan pahoja asioita 
tapahtuu syystä. Ja toisinaan nuo vaikeat asiat 
voivat päätyä siunauksiksi meille ja muille. Jos 
pidämme kiinni uskostamme koettelemus-
temme keskellä, niin esimerkkimme uskosta 
voi vahvistaa muita, jotka tarvitsevat apua 
koettelemustensa kohtaamisessa ja eteenpäin 
kulkemisessa. ◼
Kirjoittaja asuu Córdobassa Argentiinassa.

Hänen avullaan me pystymme voitta-
maan haasteemme. Älkää menettäkö 
uskoanne. Pysykää lujasti evankeliu-
missa. Asettakaa tavoitteita ja sitten 
saavuttakaa ne. Taivaallinen Isämme 
auttaa teitä.
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Pyysin apua  
ystäväni  
itsemurhan jälkeen

Brixton Gardner

Muutama kesä sitten töissä ollessani sain kuulla, että hyvä ystä-
väni oli tehnyt itsemurhan. Olin järkyttynyt – en rehellisesti 
sanottuna tiennyt, kuinka suhtautua asiaan. Muistan istuneeni 

pöytäni ääressä hiljaisuudessa pystymättä ajattelemaan tai tekemään 
mitään.

Mieleni täyttyi kaikenlaisista ajatuksista ja tuntemuksista, ja ne 
hämmensivät minua. Mutta vakuutin itselleni, että olin kunnossa ja 
että pääsisin tapahtuneen yli. Seuraavat kuukaudet toivat kuitenkin 
tullessaan ylleni masennuksen ja surun musertavan pilven. Seurasi 
monia kyyneliä ja unettomia öitä. Oli aamuja, jolloin en päässyt edes 
ylös sängystä. En uskonut, että rukouksiani kuultiin tai niihin vastat-
tiin. Pyhien kirjoitusten lukeminen tuntui mitäänsanomattomalta 
eikä lainkaan innostavalta. Tunsin toivottomuutta enkä uskonut, että 
tilanne paranisi.

Hyvin pitkän aikaa pelkäsin puhua kenellekään siitä, miltä minusta 
tuntui. Ihmiset tiesivät menetyksestäni ja tarjoutuivat puhumaan kans-
sani tai antamaan tukeaan, mutta torjuin heidät aina. ”Minä en halua 
vaivata heitä”, ajattelin. ”Sitä paitsi heillä on omat ongelmansa, joista 
huolehtia. Miksi he välittäisivät minun ongelmistani?”

Sitten yhtenä sunnuntaina murheeni tuntui liian suurelta kantaa. En 
pystynyt istumaan rauhallisesti sakramenttikokouksessa. Kun kokous 
viimein päättyi, ampaisin käytävään päästäkseni ulos rakennuksesta. 
Juuri ennen kuin ehdin ovelle, törmäsin seurakuntaamme kuuluvaan 
naiseen, jonka poika oli tehnyt itsemurhan vuosia aiemmin. Kun 
katseemme kohtasivat, Henki sanoi minulle, että minun oli aika sanoa 
jotakin siitä, mitä tunsin.

N U O R I L L E  A I K U I S I L L E

Luulin, että 
voisin voittaa 
masennukseni 
omin avuin, 
mutta viimein 
avun pyytä-
minen muutti 
kaiken.
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minun aloittaa parantumisen. Jostakin syystä olin 
vakuuttanut itselleni, että pystyisin kohtaamaan 
kaiken yksin ja etten tarvinnut mitään apua. 
Vaikka en sitä nähnytkään, ympärilläni oli ihmisiä, 
jotka rakastivat minua ja halusivat auttaa minua.

Olen oppinut, että kun sanomme, että meillä 
tulee olla ”yksi sydän ja yksi mieli” (Moos. 7:18), 
se tarkoittaa sitä, että sinun surusi ovat minun 
surujani ja minun tuskani ovat myös sinun tus-
kiasi. Se tarkoittaa paitsi avun antamista tarvit-
taessa myös halukkuutta vastaanottaa apua, kun 
tarvitsemme sitä. Se, että yksinkertaisesti annoin 
muiden auttaa minua, muutti tilanteeni ja johti 
siihen, että toivuin viimein henkisesti täysin.

Nyt muutama vuosi tämän kokemuksen 
jälkeen voin rehellisesti sanoa, että olen onnel-
lisempi kuin olen koskaan aiemmin ollut elä-
mässäni. Tekemällä paljon ja lujasti töitä ja viime 
kädessä Jumalan armosta minusta on tullut vah-
vempi kuin olin, ennen kuin kaikki tämä tapahtui. 
Rukous, palveleminen, herkkyys, nöyryys, terapia, 
lukuisat siunaukset ja kovin monet muut asiat 
ovat auttaneet minua pääsemään sinne, missä 
olen nyt. Olen suuressa velassa taivaalliselle 
Isälle, perheelleni ja läheisille ystävilleni, jotka 

auttoivat minua kaikessa tässä. Kuinka kiitolli-
nen olenkaan, että pyysin apua – se oli avain 

parantumiseen. ◼

Se oli pelottavaa, mutta vapisevalla äänellä 
pysäytin hänet ja kysyin: ”Voinko puhua kanssasi 
hetken? Minä tarvitsen apua.”

Hän kuunteli, kun selitin, mitä oli tapahtunut 
ja miltä minusta tuntui. Sitten yhtään epäröi-
mättä hän tarttui käsivarteeni ja katsoi minua 
kyyneleet silmissä. ”Haluan vain, että tiedät, ettei 
tämä ole sinun vikasi ja että sinua rakastetaan 
paljon”, hän sanoi.

Emme kumpikaan voineet muuta kuin kyyne-
lehtiä jatkaessamme puhumista. Minusta tuntui 
kuin pilvet olisivat väistyneet. Elämääni loisti 
lopultakin jonkinlaista valoa. Kaikki, mitä hän 
sanoi minulle sinä päivänä siellä käytävässä, oli 
vastausta rukouksiini.

Se, mitä eniten opin tuosta hetkestä, oli, että 
tunteistani kertominen oli viimeinkin sallinut 

Brixton Gardner 
varttui Kaliforniassa 
Yhdysvalloissa ja opis-

kelee parhaillaan Brigham Youngin 
yliopistossa. Hän palveli lähetystyössä 
Brittiläisessä Kolumbiassa Kanadassa 
ja pitää kuntoilusta, uusien ruokaoh-
jeiden kokeilusta (ja aikaansaannos-
ten syömisestä) sekä siitä, että löytää 
uutta musiikkia, josta nauttii.
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Ensin ajattelin,  
että seminaari  
olisi vaikeaa. Minun oli vaih-
dettava koulua, ja seminaari oli aamuvarhai-
sella. En uskonut, että jaksaisin, koska minulla 
oli paljon kotitehtäviä ja muuta hoidettavaa.

Mutta kun aloin käydä seminaarissa, aikaa 
vain tuntui ilmaantuvan. Nyt minulla on aina 
riittävästi aikaa kotitehtäviini. Ja seuraavana 
päivänä nousen taas ylös ja lähden seminaariin 
innoissani. Ystäväni ja minä tuemme toisiamme 
ja opimme paljon ollessamme siellä.

Onni, jota tunnen seminaarissa, muistuttaa 
paljon onnea, jota tunnen ollessani temppe-
lissä. Ennen kuin täytin 11 vuotta, kaikki sisa-
rukseni ja ystäväni olivat olleet temppelissä 
mutta minä en.

Kun olin viimein tarpeeksi vanha menemään 
sinne ja olemaan sijaiskasteilla, tunsin suurta 
rauhaa. Vaikka perheeni ja ystäväni olivat 
kuvailleet minulle, miltä tuntuu olla temppe-
lissä, olin innoissani siitä, että pystyin tunte-
maan sen itse.

Sofia D., 14, Kolumbia
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Vanhin  
Dale G. Renlund

kahdentoista apostolin 
koorumista

MUSIKAALISSA VIULUNSOITTA JA KATOLLA johtohahmo Tevje kuvailee yhteisönsä 
perinteiden yhtä etua sanoen: ”Perinteidemme ansiosta jokainen meistä tietää, 
kuka on ja mitä Jumala odottaa hänen tekevän.” 1 Sinun ei tarvitse luottaa tässä 
tiedossa perimätietoon. Palautuksen ansiosta sinä voit tietää, kuka olet ja mitä 
Jumala odottaa sinun tekevän. Jos et ole vielä varma siitä, sinulla on oikeus ja vel-
voite hankkia tuo tieto.

Siitä, kun 14- vuotias Joseph Smith sai ensimmäisen taivaallisen näyn, joka aloitti 
palautuksen, on kulunut 200 vuotta. Joseph meni metsään lähelle kotiaan New 
Yorkin osavaltion pohjoisosassa Yhdysvalloissa, koska hän oli huolissaan sielunsa 
tilasta ja halusi tietää, mihin kirkkoon liittyisi. Hän halusi tietää, kuka hän on ja mitä 
Jumala odotti häneltä. Hän sai etsimänsä vastaukset, mutta hän oppi hyvin paljon 
muutakin sinä päivänä ja sitä seuranneiden 24 vuoden aikana. Palautetun totuu-
den ansiosta sinä voit sekä tietää, miksi Jumala on luonut sinut, että myös oppia, 
mikä on korkein päämääräsi. Joseph Smithin tavoin sinä voit tietää sen itse.

KUKA SINÄ OLET?
Sinä olet Jumalan rakas lapsi. Hän tuntee sinut ja rakastaa sinua. Joseph oppi 

tämän, kun Isä Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle vuonna 1820. Joseph 
kirjoitti: ”Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen 
toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä! ” ( JS–H 1:17.)

Jumala tunsi Josephin. Sama pitää paikkansa sinun kohdallasi. Jumala tuntee 
sinut. Hän on tuntenut sinut kauan aikaa, ja Hän on rakastanut sinua yhtä kauan 
kuin Hän on tuntenut sinut. Hän tuntee jumalalliset mahdollisuutesi edistyä ja 
saada korotus Hänen luonaan. Se tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuus tulla 
Hänen kaltaisekseen.2 

PA L A U T U K S E N  
S I U N A U S  S I N U L L E

Palautetun evankeliumin ansiosta sinä voit tietää, kuka 
todella olet ja mitä Jumala odottaa sinun tekevän.
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Asiakirjassa ”Perhe – julistus maa-
ilmalle” julistetaan tämä syvällinen, 
palautettu totuus: ”Kaikki ihmiset 
– – on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen 
heistä on taivaallisten vanhempien 
rakas henkipoika tai - tytär, ja sellaisena 
jokaisella on jumalallinen luonne ja 
päämäärä.” 3 Tämä totuus saattaa vai-
kuttaa pitkäaikaisista kirkon jäsenistä 
ilmiselvältä. Niin ei ole laita monien 
huomattavien kristillisten teologien, 
jotka julistavat, että päätarkoituksesi 
on palvoa, ihailla ja kunnioittaa Juma-
laa ja että Jumalan ainoa tarkoitusperä 
luoda sinut oli, että voisit ylistää, ihailla 
ja palvella Häntä.

Joseph Smithin kautta Jumala 
ilmoitti, että Hänen työnsä ja Hänen 
kirkkautensa on kirkastaa sinut, 
toteuttaa sinun kuolemattomuutesi 
ja iankaikkinen elämäsi.4 Vaikka sinun 
kirkastamisesi kirkastaakin Jumalaa, 
Hänen tavoitteensa ja tarkoituksensa 
on luoda ympäristö, jossa sinä voit 
edistyä. Edistymisesi korkein pääte-
piste voi olla kestävä ilo. Kuningas 
Benjamin opetti kansaansa ajattele-
maan ”niiden siunattua ja onnellista 
tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä 
katso, he ovat siunattuja kaikessa, 
sekä ajallisessa että hengellisessä; ja 
jos he pysyvät uskollisina loppuun asti, 
heidät otetaan vastaan taivaaseen, 
niin että he voivat siten asua Jumalan 
luona milloinkaan päättymättömän 
onnen tilassa.” (Moosia 2:41.)

Jumalalla on mielessään sinun par-
haasi. Hän on hyvä ja rakastava. Hän 
tietää, että voidaksesi edistyä sinun 
piti tulla maan päälle, saada ruumis ja 
oppia oman kokemuksesi perusteella 
erottamaan oikea väärästä. Hän ei 
halua, että pysyt ikuisesti lapsena tai 

murrosikäisenä, eikä Hän myöskään halua muuttaa sinua sokeaan kuuliaisuuteen 
koulutetuksi lemmikiksi. Ei, Hän haluaa, että sinä päätät seurata Häntä ja kehittyä 
kokemustesi avulla niin, että kasvat aikuiseksi ja sinusta tulee kaiken sen perillinen, 
mitä Hänellä on.5 Tämä on sinun jumalallinen päämääräsi.

Nämä totuudet ovat perusta palautetulle opille, joka sai alkunsa Joseph Smithin 
lausumasta yksinkertaisesta rukouksesta.

MITÄ JUMALA ODOTTAA SINULTA?
Jumala odottaa sinulta kahta tärkeää asiaa. Ensinnäkin Hän odottaa, että opit 

Hänen suunnitelmansa ja noudatat sitä. Toiseksi Hän odottaa, että autat muita 
oppimaan Hänen suunnitelmansa ja noudattamaan sitä.

Sinulle opetettiin Jumalan pelastussuunnitelmaa kuolevaisuutta edeltävissä 
maailmoissa, ja sinä hyväksyit sen. Se ei ole mahtanut olla helppo päätös. Yksi 
kolmannes taivaallisen Isän lapsista hylkäsi pelastussuunnitelman. Mutta sinä 
halusit tulla maan päälle, saada ruumiin ja käyttää tahdonvapauttasi päättääksesi 
noudattaa suunnitelmaa. Jumala tiesi, ja sinäkin tiesit, että täällä maan päällä 
ollessasi tekisit virheitä ja syntiä. Nämä synnit estäisivät pysyvästi sinua elämästä 
Jumalan luona, ellei sinua voitaisi lunastaa synneistäsi. Jumalan suunnitelmaan 
kuului, että Jeesuksesta Kristuksesta tuli Lunastajasi. Jeesus Kristus sovitti syntisi 
ja virheesi, jotta Jumalan pelastussuunnitelma toimisi kohdallasi.6 Jeesus maksoi 
äärimmäisen hinnan, jotta Hän voisi anoa ”Isältä oikeuttansa osoittaa armoa” 
sinulle (Moroni 7:27).

Jumalan suunnitelmassa sinulle annettiin myös tahdonvapauden lahja, jotta voit 
erottaa ”hyvän pahasta” (2. Nefi 2:5). Sinä olet ”vapaa toimimaan” omasta puo-
lestasi (ks. OL 58:28), kykenevä tekemään päätöksiä itse. Mutta kun teet huonoja 
päätöksiä tai virheitä, Jumala odottaa, että käytät tahdonvapauttasi parannuksen 
tekemiseen. Parannuksen tekee mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen sovitus, ja sitä 
tarvitaan, jotta voit olla puhdas Jumalan edessä.7

Teet parannuksen, kun käännyt Jumalan puoleen ja osoitat uskoa Jeesukseen 
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Kristukseen. Mikäli teet parannuksen, voit Jeesuksen Kristuksen sovituksen 
ansiosta saada armahduksen rangaistuksesta, jonka muutoin kärsisit. Sinä 
osoitat tehneesi parannuksen olemalla kuuliainen evankeliumin laeille ja 
toimituksille. Ja kun olet tehnyt parannuksen, sinusta tulee tahraton, puhdas 
ja pyhä.

Kuten Jumala julisti Aadamille: ”Tämä on pelastussuunnitelma kaikille ihmi-
sille minun Ainosyntyiseni veren kautta” (Moos. 6:62). Koska uskomme Kris-
tukseen ja taivaallisen Isän suunnitelmaan, me voimme ”nauttia iankaikkisen 
elämän sanoista tässä maailmassa ja iankaikkisesta elämästä tulevassa maail-
massa, nimittäin kuolemattomuuden kirkkaudesta” (Moos. 6:59).

Toinen tärkeä asia, jota Jumala odottaa sinulta, on auttaa muita oppimaan 
Hänen suunnitelmansa ja auttaa heitä noudattamaan sitä. Kun olet ymmärtä-
nyt, että Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus rakastavat sinua, sinä luon-
nollisesti haluat kertoa tästä totuudesta muille. Jeesuksen Kristuksen evan-
keliumista kertomisesta puhutaan myös ”Israelin kokoamisena”. Presidentti 
Russell M. Nelson on sanonut:

”Rakkaat ihmeelliset nuoreni, teidät lähetettiin maan päälle juuri tänä 
aikana, tänä ratkaisevan tärkeänä aikana maailman historiassa, auttamaan 
Israelin kokoamisessa. Tämän maan päällä ei tapahdu juuri nyt mitään, mikä 
on tärkeämpää kuin se. Millään ei ole suurempia seurauksia. Ei kerta kaikkiaan 
millään.

Tämän kokoamisen pitäisi merkitä teille kaikkea. Tämä on se tehtävä, jonka 
vuoksi teidät lähetettiin maan päälle.” 8

Tämän liittoon kuuluvan velvoitteen täyttäminen tuo sinulle iloa 9 ja osaltaan 
vaikuttaa henkilökohtaiseen pelastukseesi. 10

Koska Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu maan päälle, sinä 
voit tietää, kuka olet ja mitä Jumala odottaa sinulta. Me juhlimme palautusta, 
joka alkoi metsikössä lähellä Smithien maatilaa New Yorkin osavaltion poh-
joisosassa 200 vuotta sitten, sen laajuuden ja merkityksen vuoksi, mikä sillä 

on sinulle. Josephin vilpitön rukous 
avasi ilmoitusten tulvan, joka jatkuu 
tänäkin päivänä Hänen apostoliensa ja 
profeettojensa kautta. Jeesus Kristus 
johtaa kirkkoaan ja työtään maan 
päällä, jotta sinä voit saavuttaa juma-
lallisen mahdollisuutesi elää jälleen 
taivaallisen Isäsi luona. ◼
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Katso, pysytkö kärryillä luvussa 
2. Nefi 3 mainituista kaikista 
Joosefeista: Lehi kertoo pojal-

leen Joosefille joistakin profetioista, 
jotka Egyptin Joosef ennusti Joseph 
Smithistä, joka taas sai nimensä isänsä 
Josephin mukaan.

Katso sitten alla olevaa aikajanaa, 
jotta ymmärtäisit paremmin, keitä nuo 
Joosefit olivat ja milloin he elivät.
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Noin 1700 eKr.
Joosef, Jaakobin (uudelta nimeltään Israel) poika, asui 
Egyptissä. Hänellä oli kaksi poikaa, Efraim ja Manasse.

Noin 600 eKr.
Lehi, Manassen jälkeläinen, lähti Jerusale-
mista ja matkasi erämaassa monta vuotta. 
Siellä hän ja hänen vaimonsa Saria saivat 
pojan nimeltä Joosef.

Mitä Egyptin Joosef sanoi Joseph 
Smithistä?

Herra innoitti Egyptin Joosefia näke-
mään monia vuosisatoja eteenpäin 
tulevaisuuteen. Joosef kertoi Joseph 
Smithistä seuraavia totuuksia:
•  ”Herra, minun Jumalani, on nostava 

esiin näkijän, joka on valittu näkijä 
minun kupeideni [jälkeläisteni] 
hedelmälle” (jae 6).

Tiesitkö, että Joosef- 
niminen profeetta puhui 
Joseph Smithistä lähes 

4 000 vuotta sitten?

TUTUSTU luvun 2. Nefi 3 
NELJÄÄN JOOSEFIIN



1771 jKr.
Joseph Smith vanhempi 
syntyi Massachusettsissa 
Yhdysvalloissa.

Kuinka Lehi tiesi Egyptin 
Joosefista?

Kun Lehi ja hänen perheensä olivat 

lähteneet Jerusalemista, Herra käski 

heitä palaamaan ja hakemaan pronssi-

levyt, jotka olivat Labanilla. Nämä levyt 

sisälsivät Vanhan testamentin profeetto-

jen kuten Egyptin Joosefin kirjoituksia.

•  ”Hänelle annetaan nimi minun 
mukaani, ja se on hänen isänsä 
nimen mukaan” (jae 15).

Millä tavoin Joseph Smith oli 
Egyptin Joosefin kaltainen?

Farao nimitti Egyptin Joosefin val-
vomaan ruoan varastointia valmistau-
duttaessa nälänhätään. Kun nälänhätä 
tuli, ihmiset Egyptissä ja muualla tulivat 
Joosefin luo ostamaan ruokaa. Jopa 
Joosefin veljet tulivat Pyhästä maasta 
Egyptiin saadakseen ruokaa. Farao salli 
Joosefin veljien ja isän saada ruokaa 
ja asua Egyptissä. Tämä pelasti heidät 
nälkiintymiseltä.

Joseph Smithin aikana ihmisillä 
oli Jumalan sanan ”nälkä”, sillä he eli-
vät vailla Jeesuksen Kristuksen tosi 

•  ”Hän on oleva suuri niin kuin Moo-
ses, jonka minä olen sanonut nos-
tavani teille vapauttamaan kansani” 
(jae 9).

•  ”Hänelle minä annan voiman tuoda 
julki sanani sinun kupeidesi jälkeläi-
sille – eikä vain tuoda julki sanaani, 
sanoo Herra, vaan myös saada heidät 
vakuuttuneiksi minun sanastani, joka 
silloin on jo levinnyt heidän keskuu-
teensa [kuten Raamattu]” (jae 11).

•  ”Heikkoudesta hänet tehdään vah-
vaksi sinä aikana, jolloin minun työni 
alkaa kaiken kansani keskuudessa, 
jotta sinut palautettaisiin ennallesi, oi 
Israelin huone, sanoo Herra” (jae 13).

•  ”Sitä näkijää Herra siunaa; ja ne, 
jotka pyrkivät tuhoamaan hänet, 
hävitetään” (jae 14).

1805 jKr.
Joseph Smith nuorempi syntyi 
joulukuun 23. päivänä 1805 Ver-
montissa Yhdysvalloissa. Ensim-
mäisessä näyssä vuonna 1820 hän 
näki taivaallisen Isän ja Jeesuksen 
Kristuksen. Hän käänsi ja julkaisi 
Mormonin kirjan useita vuosia 
myöhemmin, aivan kuten Egyptin 
Joosef oli sanonut hänen tekevän 
(ks. 2. Nefi 3:11).

evankeliumia. Joseph Smith oli profeetta, 
jonka Herra kutsui pelastamaan meidät 
tuosta nälästä – palauttamalla evan-
keliuminsa ja pappeutensa, jotta me 
voisimme saada hengelliselle pelastumi-
sellemme välttämättömät toimitukset. ◼
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Nefin kokemus auttoi minua näke-
mään, kuinka minun tulee kohdata 

haasteita omassa elämässäni.

LAIVA 
RAKEN 

Minulla oli  
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Kun kerroin vanhemmilleni, että haluan palvella lähetystyössä, he eivät olleet 
iloisia. Perheestämme ainoastaan isoveljeni Ivan ja minä kuuluimme Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon. Minä olin liittynyt kirkkoon 

18- vuotiaana ja nyt, vuotta myöhemmin, olin päättänyt palvella kokoaikaisessa lähe-
tystyössä. Vaikka vanhempani lopulta suostuivat siihen, että lähden, isä varoitti, että 
kun tulisin takaisin, hän ei voisi taata, että hän jatkaisi korkeakoulun lukukausimaksuni 
maksamista.

Tiesin kuitenkin, että jos palvelisin, niin Herra auttaisi minua.
Koko lähetystyöni ajan iloitsin siitä, kun näin ihmisten ottavan vastaan Jeesuksen 

Kristuksen evankeliumin ja edistyvän kohti pelastusta. Kun palasin kotiin, aloitin 
taas opinnot. Mutta pian isäni sanoi, kuten hän oli varoittanut: ”Minä en pysty enää 
maksamaan.”

Kuinka se on mahdollista? ajattelin. Olin palvellut lähetystyössä. Olin tehnyt, mitä Herra 
halusi minun tekevän. Miksi näin tapahtui minulle?

Opiskele ja tee työtä
Sitten muistin, mitä olin lukenut Mormonin kirjasta. Nefi, joka oli pitänyt kaikki käs-

kyt, sai käskyn rakentaa laivan, mitä hän ei ollut koskaan aiemmin tehnyt (ks. 1. Nefi 
17:8, 49–51). Minusta tuntui siltä, että minullakin oli ”laiva” rakennettavana. Se oli 
valtava ongelma, jota en osannut ratkaista, joten rukoilin innoitusta.

Pian Ivan puhui kanssani. ”Juan Pablo, kuulin, ettei isämme aio maksaa 
lukukausimaksuasi”, hän sanoi.

”Se on totta”, vastasin. ”Kaikki taitaa olla koh-
dallani lopussa!”

Vanhin  
Juan Pablo Villar

seitsemänkymmenen 
koorumista
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Ivanin vastaus oli yksinkertainen, 
mutta se innoitti minua. ”Tiedätkö, 
että voit sekä opiskella että tehdä 
työtä?” hän sanoi. ”Sillä tavoin pystyt 
maksamaan lukukausimaksusi.” Se oli 
ensimmäinen kerta, kun tajusin, että 
voin tehdä molemmat! Löysin pian osa- 
aikaisen työn, joka mahdollisti sen, että 
saatoin jatkaa opintojani.

Ajattelin jälleen Nefiä ja laivaa: ”Nyt 
minä, Nefi, en – – rakentanut laivaa 
ihmisten tavan mukaan, vaan minä 
rakensin sen sillä tavalla, jonka Herra 
oli näyttänyt minulle” (1. Nefi 18:2).

Jos olisin kuunnellut itseäni, olisin 
luopunut koulutuksestani. Mutta Herra 
innoitti minua veljeni sanojen välityk-
sellä jatkamaan. Toisinaan kun meillä 
on haasteita elämässämme, me ajatte-
lemme, ettei Herra siunaa meitä. Mutta 
näen nyt selkeästi, kuinka Hän siunasi 
minua tilaisuudella kehittyä ja kasvaa.

Älä luovuta!
Ollessani opiskelija minä myös 

menin naimisiin. Sitten kun olin lähes-
tulkoon saanut tutkintoni valmiiksi 
tajusin, etten oikeastaan pitänyt alasta, 
jota opiskelin. Halusin luovuttaa. Mutta 
vaimoni sanoi: ”Sinä et voi lopettaa. 
Sinä et tiedä, mitä Herra on valmistanut 
sinua varten, joten sinun täytyy suorit-
taa tutkinto loppuun.”

Ajattelin jälleen kerran Nefiä. Vaikka 
hänen vanhemmat veljensä kohtelivat 
häntä huonosti, hän ei luovuttanut. 
Sen sijaan Nefi katsoi Jumalaan ja ylisti 

Häntä. ”Enkä minä nurissut Herraa vas-
taan ahdinkojeni tähden”, hän sanoi. 
Viimein hän vapautui, ja ”tapahtui, että 
minä, Nefi, ohjasin laivaa, niin että me 
purjehdimme jälleen luvattua maata 
kohti.

Ja tapahtui, että kun olimme pur-
jehtineet monen päivän ajan, me 
saavuimme luvattuun maahan.” (1. Nefi 
18:16, 22–23.)

Kuuntelin vaimoni neuvoa ja suoritin 
tutkintoni loppuun. Mutta aloin tehdä 
työtä eri ammattialalla.

Muutama vuosi myöhemmin sain 
voimakkaan tunteen, että minun oli 
parannettava koulutustani, ja minusta 
tuntui, että minun pitäisi tavoitella 
maisterintutkintoa. Kun aloitin haku-
prosessin, yksi ensimmäisistä asioista, 
joita minulta kysyttiin, oli se, oliko 
minulla kandidaatin tutkinto. Sillä 
hetkellä vaimoni sanat palautuivat 
nopeasti mieleeni: ”Sinä et tiedä, 
mitä Herra on valmistanut sinua 
varten, joten sinun täytyy suorittaa 
tutkinto loppuun.” Ellen olisi suorit-
tanut kandidaatin tutkintoa, minun 
ei olisi ollut mahdollista hankkia 
maisterintutkintoani.

Profeetat ohjaavat meitä
Joka kerta kun luen Mormonin kirjaa, 

kysyn itseltäni: Mitä tämä profeetta 
tuhansien vuosien takaa haluaa minun 
tietävän ja toteuttavan elämässäni ja 
perheeni elämässä? Nefi esimerkiksi on 
opettanut minulle, että meidän pitää 
olla valmistautuneita, kun Herra kutsuu 
meitä, luottaa Häneen ja palvella Häntä 
uskollisesti.

Tiedän epäilyksettä, että kun Herra 
kutsuu sinua, Hän valmistaa keinon, 
aivan kuten Hän teki Nefin kohdalla  
(ks. 1. Nefi 3:7). ◼
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HÄN ELÄÄ!
•  Jeesus Kristus nousi  

haudasta (ks. Matt. 28:6).
•  Hänellä on liha-  ja luuruumis 

(ks. Luuk. 24:39; OL 130:22).
•  Hänen ylösnoussut ruumiinsa 

on kirkastettu ja kuolematon.

ME NÄIMME HÄNET
•  Jumala on aina nou-

dattanut silminnäkijöi-
den kutsumisen mallia 
(ks. Ap. t. 5:32).

•  Jumala kutsui Joseph 
Smithin elävän Kristuk-
sen todistajaksi myö-
hempinä aikoina. KUULIMME ÄÄNEN

Taivaallinen ääni, usein Isän 
ääni, on todistanut toisina  
kertoina, että Jeesus Kristus  

on Jumalan Poika (ks. Matt. 
3:17; 3. Nefi 11:7; JS–H 1:17).

LUONUT NYKYISET JA 
MENNEET MAAILMAT
Taivaallisen Isän johdolla 

Jeesus Kristus loi ”maailmoja 
luvutta” (Moos. 1:33).

NIIDEN ASUKKAAT 
OVAT JUMALALLE 

SYNTYNEITÄ POIKIA  
JA TYTTÄRIÄ

Jotkin muut maailmat ovat 
asutettuja. Emme tiedä 

paljoakaan noista ihmisistä 
(ks. Moos. 1:35), mutta sen 

tiedämme, että he ovat 
taivaallisen Isän lapsia ja 

että Jeesuksen Kristuksen 
sovitus pelastaa heidät.

”Ja nyt, niiden monien  

todistusten jälkeen, jotka  

hänestä on annettu, tämän  

todistuksen, kaikista uusimman, me  

annamme hänestä, ETTÄ HÄN ELÄÄ!

Sillä ME NÄIMME HÄNET, tosiaankin Jumalan  

oikealla puolella; ja me KUULIMME ÄÄNEN 

todistavan, että hän on Isän Ainosyntyinen –

että juuri hän on LUONUT NYKYISET JA  

MENNEET MAAILMAT ja että niiden 

 ASUKKAAT OVAT JUMALALLE SYNTYNEITÄ 

POIKIA JA TYTTÄRIÄ.”
OL 76:22–24,  

lihavointi lisätty.

TODISTUS JEESUKSESTA  
KRISTUKSESTA
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”TÄMÄ 
ON MINUN  

RAKAS 
POIKANI”
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Sinä voit hallita vain 
itseäsi
Minä en voi hallita niitä, 
jotka ovat ympärilläni, 
en edes muita jäseniä, 
mutta minä voin hallita 

itseäni ja sitä, kuinka reagoin tilantei-
siin. Tajusin, että kirkossa käyminen 
on minun ja Jumalan välinen asia, 
ei minun ja jonkun muun. Muistutin 
itseäni siitä, ettei ole reilua Jumalaa 
eikä itseäni kohtaan lakata elämästä 
evankeliumin mukaan.
Erica Y., 18, Havaiji, USA

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

Kunnioita jokaista
Meillä kaikilla on erilainen tausta ja eri-
lainen kasvatus. Et koskaan tiedä, mitä 
ihmiset joutuvat kokemaan.
Logan B., 15, Oregon, USA

Puhu johtajillesi
Sinun ei pitäisi käydä kirkossa jonkun 
ihmisen vuoksi. Sinun pitäisi käydä 
siellä, koska uskot Kristukseen. Suosit-
telisin myös, että puhut piispasi kanssa.
Asher D., 15, Washington, USA

Vastaukset eivät ole kirkon virallisia opillisia 
lausuntoja, vaan ne on tarkoitettu avuksi ja 
avartamaan näkemystä.

Kuinka voin 
nauttia kirkossa 
olemisesta, kun 
minulla on 
ongelmia siellä 
olevien ihmisten 
kanssa?
”Me kaikki olemme 
epätäydellisiä. Me 
saatamme loukata 
ja loukkaantua. 
Koettelemme 
usein toisiamme 
henkilökohtaisilla 
omituisuuksillamme. 
Kristuksen ruumiissa 
meidän on mentävä 
käsitteitä ja yleviä 
sanoja edemmäs ja 
saatava käytännön 
kokemusta, kun 
opettelemme 
elämään 
keskenämme 
rakkaudessa 
[ks. OL 42:45].”
Vanhin D. Todd Christofferson 
kahdentoista apostolin koorumista, 
”Miksi kirkko”, Liahona, marras-
kuu 2015, s. 109.
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Rakasta Jeesuksen 
tavoin
Jeesus Kristus sanoi: 
”Niin kuin minä olen 
rakastanut teitä, rakas-
takaa tekin toinen tois-

tanne. Kaikki tuntevat teidät minun 
opetuslapsikseni, jos te rakastatte 
toisianne.” ( Joh. 13:34–35.) Tämä aut-
toi minua ymmärtämään, että minun 
pitää rakastaa muita riippumatta siitä, 
keitä he ovat, aivan kuten Vapahtaja 
rakastaa minua kaikkine epätäydelli-
syyksineni ja virheineni.
Ema F., 15, Chaco, Argentiina

Nauti seurakuntaperheestäsi
Vaikka minulla on ollut vaikeaa kirkon 
jäseniin liittyvien pahastumisen ja 
kaunan tunteiden kanssa, olen oival-
tanut yhä paremmin, kuinka paljon 
ihmiset siellä välittävät minusta. 
Se on auttanut minua nauttimaan 
kirkossa olosta, koska seurakunta-
perheeni tuo minulle iloa. Siellä on 
aina ihmisiä, jotka rakastavat sinua.
Sophia D., 16, Bristol, Englanti

Kuinka voin selittää 
ystävilleni, miksi me 
tarvitsemme Mormonin 
kirjaa?
Me uskomme, että Herra valmisti Mormonin kirjan meidän aikaamme 
varten ja että se on meille välttämätön. Tässä on joitakin syitä siihen 
(presidentti Russell M. Nelsonin selityksen mukaan):

•  Se sisältää vastaukset elämän tärkeimpiin kysymyksiin.
•  Se opettaa Kristuksen opin.
•  Se täydentää ja selventää monia ”selkeitä ja kallisarvoisia” totuuk-

sia, jotka ovat kadonneet Raamatusta (ks. 1. Nefi 13:29–33).
•  Se tarjoaa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta täydellisimmän ja 

arvovaltaisimman ymmärryksen, minkä mistään voi löytää.
•  Se opettaa meille hajallaan olevan Israelin kokoamisesta.
•  Se paljastaa vastustajan taktiikat (ks. 2. Nefi 26–33).
•  Se kumoaa vääriä uskonnollisia perimätietoja.
•  Se poistaa iäksi väärät käsitykset siitä, että ilmoitus olisi päättynyt 

Raamatun myötä ja että taivaat olisivat suljetut nykyään.

(Artikkelista Russell M. Nelson, ”Mormonin kirja – millaista elämäsi 
olisi ilman sitä?”, Liahona, marraskuu 2017, s. 62.)

Mitä sinä ajattelet?

Lähetä vastauksesi ja halutessasi korkea-
resoluutioinen valokuva 15. maaliskuuta 
2020 mennessä sivustolla  
liahona .churchofjesuschrist .org  
(napsauta ”Submit an Article or Feed-
back” [Lähetä artikkeli tai palautetta]).

Vastauksia saatetaan lyhentää tai  
muokata selkeämmiksi.

”Minä en ymmärrä paljoakaan 
pyhistä kirjoituksista. Kuinka voin 
saada enemmän irti pyhien kirjoi-
tusten lukemisestani?”
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Lopulta päädyin siihen tulokseen, että joko 
minun oli jäätävä pimeyteen ja ymmälle tai 
sitten minun oli tehtävä, niin kuin Jaakob 

neuvoo, eli pyydettävä Jumalalta. – –
Niinpä tämän – – mukaan – – vetäydyin met-

sään yrittämään. Se oli kauniin, kirkkaan päivän 
aamuna aikaisin keväällä tuhatkahdeksansataa-
kaksikymmentä. – –

Vetäydyttyäni paikalle, jonne olin edeltä käsin 
aikonut mennä, katsottuani ympärilleni ja havait-
tuani olevani yksin polvistuin maahan ja aloin esit-
tää sydämeni toiveita Jumalalle. Olin tuskin tehnyt 
niin, kun minuun kävi heti käsiksi jokin voima, 
joka valtasi minut kokonaan – –. Synkkä pimeys 
tiheni ympärilläni, ja minusta tuntui hetken kuin 
olisin ollut tuomittu äkilliseen tuhoon.

Mutta ponnistaessani kaikki voimani Jumalan 
avuksi huutamiseen, jotta hän vapauttaisi minut 
tämän vihollisen vallasta, joka oli käynyt minuun 

käsiksi, ja juuri sinä hetkenä, jona olin valmis vai-
pumaan epätoivoon ja antautumassa turmioon 
– – minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, 
aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, 
kunnes se lankesi minuun.

– – Valon levätessä päälläni näin kahden per-
soonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdo-
ton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen 
heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä 
ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas 
Poikani. Kuule häntä! – –

Olin tosiaankin nähnyt valon, ja tuon valon 
keskellä näin kaksi persoonaa, ja he todella puhui-
vat minulle; ja vaikka minua vihattiin ja vainottiin 
siksi, että olin sanonut nähneeni näyn, se oli 
kuitenkin totta – –. Olin nähnyt näyn; tiesin sen, ja 
minä tiesin, että Jumala tiesi sen, enkä voinut sitä 
kieltää. ◼
Kohdista JS–H 1:13–17, 25.

Olin nähnyt näyn

Profeetta Joseph Smith (1805–1844)
kirkon ensimmäinen presidentti
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Keväällä 1820 Joseph Smith, joka oli 14- vuotias, mietti, mihin kirkkoon hänen 
pitäisi liittyä. Joseph kääntyi etsimään vastauksia Raamatusta. Jakeesta Jaak. 1:5 

hän luki, että jos meiltä puuttuu viisautta, me voimme pyytää sitä Jumalalta.



MALLI TOTUUDEN ETSINTÄÄN

”Haluaako Jumala todellakin 
puhua teille? KYLLÄ!”

Mistä me voimme tietää, mikä 
on totta? Profeetta Joseph Smith 
näytti meille mallin, jota voimme 

noudattaa.

”Etsikää hiljainen paikka. 
Nöyrtykää Jumalan edessä.”

”Rukoilkaa Jeesuksen Kristuksen 
nimessä huolenaiheistanne, 
peloistanne, heikkouksistanne – 
niin, sydämenne kaipauksista.”

”Kirjoittakaa ajatukset, joita 
tulee mieleenne.”

”Toteuttakaa ne teot, joihin 
tunnette innoitusta.”

Presidentti Russell M. Nelson on 
kertonut, kuinka me voimme noudattaa 

profeetta Josephin esimerkkiä:

”Ja sitten kuunnelkaa!”Se, että Joseph etsi, johti Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin palautukseen. 

Mihin sinun etsimisesi johtaa?

(Huhtikuun 2018 yleiskonferenssipuheesta.)

Kun sinulla on kysymyksiä, 
mistä etsit vastauksia?
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ENSIMMÄISEN NÄYN 
200- VUOTISPÄIVÄÄ  

MUISTAEN

Joseph Smithin ensimmäinen näky 
on yhtä tärkeä meille tänään kuin 
se oli 200 vuotta sitten. Monissa 

tämän numeron artikkeleissa 
selitetään miksi.
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Kasvuvuosinani monet ihmiset 
olivat vailla työtä ja asuntoa. Apu

yhdistyksen johtaja pienessä seurakun
nassamme oli eräs iäkäs norjalainen 
nainen. Tämä nainen tiesi, että Jumala 
halusi hänen huolehtivan apua tar
vitsevista. Niinpä hän pyysi naapu
reiltaan vanhoja vaatteita. Hän pesi 
vaatteet ja silitti ne. Sitten hän pani 

ne pahvilaatikoihin takapihan kuistil
leen. Kun joku tarvitsi vaatteita, naisen 
naapureilla oli tapana sanoa: ”Menkää 
kadun päässä olevaan taloon. Siellä 
asuu yksi nainen, joka antaa teille, mitä 
tarvitsette.”

Tämä sisar otti selville, mitä Jumala 
halusi hänen tekevän, ja sitten hän teki 
sen! Hän auttoi satoja apua tarvitsevia 
taivaallisen Isän lapsia.

Mormonin kirjassa Nefi opettaa 
meitä noudattamaan Jumalan käskyjä, 

tuntuivatpa ne kuinka vaikeilta 
hyvänsä. Nefi sanoi: ”Minä menen 

ja teen sen, mitä Herra on käske
nyt” (1. Nefi 3:7).

Sinä osoitat luottamusta Jumalaan, 
kun kuuntelet Häntä ja sitten ryhdyt 
tekemään, mitä tahansa Hän pyy
tääkin. ●

MENE ja TEE
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
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Presidentti 
Henry B. Eyring

toinen neuvonantaja 
 ensimmäisessä 

presidenttikunnassa

Mitä sinä voit tehdä  
auttaaksesi jotakuta tänään?

Mukailtu puheesta ”Luottakaa Jumalaan ja  
ryhtykää sitten työhön”, Liahona,  

marraskuu 2010, s. 70–73.



 H e l m i k u u  2 0 2 0  Y3

K
U

V
IT

U
S

 A
N

T
H

O
N

Y
 L

E
W

IS

&

?

bb

bb

44

44

..

..

œ œ œ œ jœ .œœ œ ˙̇

˙ ˙w

Bb Eb
Vilpittömästi     q = 80–88

œ œ œ œ ˙œ œ ˙

˙ ˙w

Bb Eb

œ œ œ œ
jœ .œ

Kas
Kas
Jee

1. 
2. 
3. 

voi
vaa
suk

to
voin
seen

tuu
kuin
mä

des
Jee
tur

sa,
sus,

vaan,

œ œ ˙̇

˙ ˙w

Bb Eb

œ œ œ œ ˙
vii
par
Hän

sau
haa
tä

des
ni

kuu

sa
mä
len

Hän.
teen.
ain’.

œ œ ˙

˙ ˙.˙ œ

Bb Eb

- - - - - - -
- - - -
- - - - -

3

2
5

5

&

?

bb

bb

œ œ œ œ œ œ œ
Rak
Tie
Hän

kau
tään

ei

ten
tah
jä

sa
don
tä

suu
va

mua,

ri
el

kun

on,
taa,
kaa

œ œ œ œ œ

˙ œ œœ œ œ œ

Bb Eb Bb

œ œ œ œ ˙
sen
pois
dun

tie
kään
mat

dän
ny
kal

hän.
en.

lain.

˙ œ œ

˙ œ
œ˙

Cm7 F

œ œ œ œ
jœ .œ

Jee
Vie
Jee

sus
rel
sus

tien
lään
voi

sä
mä
maa

tah
sei
an

too
son
taa,

œ œ ˙̇

˙ ˙.˙ œ

Bb Eb

- - - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - -

1 2
1
4

3
5

1
5

1
3

1
4

2
3

1
5

2
3

2
5

&

?

bb

bb

œ œ œ œ ˙

mul
hel
ja

le
läss’
mua

o
huo
loh

soit
mas
dut

taa,
saan.
taa,

œ œ œ œ œ

œ œ ˙˙ .œ Jœ

Bb Eb

œ œ œ œ œ œ œ œ

Kut
As
Hän

su
kel

mua

en
as
aut

mua
ke
taa

rin
leel

i

nal
ta

kui

laan
seu
ses

ain’
raan

ti

˙ ˙

˙
˙

˙̇

C m Bb

œ œ ˙

kul
Kris
kas

ke
tus
va

maan.
ta.

maan.

œ œ œ œ

œ œ ˙˙ œ
œ

Eb F

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - -

1 2

1
3

1
2

1
3

3
4

1
5

&

?

bb

bb

œ œ œ œ jœ .œ

Kun mä kul jen kans saan

œ œ ˙

œ œ œ œ
˙ ˙

Bb EbKertosäe

œ œ œ œ œ œ œ

ko tiin tai vai seen, Hän mua

œ œ ˙

œ œ ˙˙ œ œ

F Bb

œ œ œ œ jœ œ jœ

siu naa Hen gel län sä, ja

˙ ˙

œ œ œ œ
˙ ˙

G m Cm7

- - - - - - - - -

2
5

1
5

3

1
3

&

?

bb

bb

œ œ œ œ ˙
tun nen rak kau den.

œ œ œ œ

˙ ˙œ
œ œ œ

F7 Bb
œ œ œ œ jœ œ jœ

Sil mä ni Hän a vaa ja

œ œ œ œ

œ œ œ œ
˙ ˙

G m Cm7

œ œ œ œ ˙

muut taa sy dä men,

œ œ ˙

œ# œ ˙˙ œ œn

D7 G m

- - - - - - - - -

1
3

4

2
3

&

?

bb

bb

..

..

œ œ œ œ jœ .œ

Kul jen Hä nen kans saan,

.œ
Jœ ˙

œ œ œ œ œ˙ ˙

Eb Bb
.œ jœ œ œ œ œ

on tiem me yh tei

˙˙ ˙̇

˙̇ œ
œ

Cm7 F7

w

nen.

œ œ œœ œ J
œœ .œ

˙ ˙w

Bb Eb

∑œœ œ œœ œ ˙̇

˙ ˙w

Bb Eb

ww

ww

Bb

- - - - - -
2 1

2
5

2
5

Kuljen Hänen kanssaan
Sanat ja sävel Stephen P. Schank

© 2019 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Tämän laulun saa kopioida satunnaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön kirkossa tai kotona.

Tämä huomautus on liitettävä jokaiseen kopioon.

&

?

bb

bb

44

44

..

..

œ œ œ œ jœ .œœ œ ˙̇

˙ ˙w

Bb Eb
Vilpittömästi     q = 80–88

œ œ œ œ ˙œ œ ˙

˙ ˙w

Bb Eb

œ œ œ œ
jœ .œ

Kas
Kas
Jee

1. 
2. 
3. 

voi
vaa
suk

to
voin
seen

tuu
kuin
mä

des
Jee
tur

sa,
sus,

vaan,

œ œ ˙̇

˙ ˙w

Bb Eb

œ œ œ œ ˙
vii
par
Hän

sau
haa
tä

des
ni

kuu

sa
mä
len

Hän.
teen.
ain’.

œ œ ˙

˙ ˙.˙ œ

Bb Eb

- - - - - - -
- - - -
- - - - -

3

2
5

5

&

?

bb

bb

œ œ œ œ œ œ œ
Rak
Tie
Hän

kau
tään

ei

ten
tah
jä

sa
don
tä

suu
va

mua,

ri
el

kun

on,
taa,
kaa

œ œ œ œ œ

˙ œ œœ œ œ œ

Bb Eb Bb

œ œ œ œ ˙
sen
pois
dun

tie
kään
mat

dän
ny
kal

hän.
en.

lain.

˙ œ œ

˙ œ
œ˙

Cm7 F

œ œ œ œ
jœ .œ

Jee
Vie
Jee

sus
rel
sus

tien
lään
voi

sä
mä
maa

tah
sei
an

too
son
taa,

œ œ ˙̇

˙ ˙.˙ œ

Bb Eb

- - - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - -

1 2
1
4

3
5

1
5

1
3

1
4

2
3

1
5

2
3

2
5

&

?

bb

bb

œ œ œ œ ˙

mul
hel
ja

le
läss’
mua

o
huo
loh

soit
mas
dut

taa,
saan.
taa,

œ œ œ œ œ

œ œ ˙˙ .œ Jœ

Bb Eb

œ œ œ œ œ œ œ œ

Kut
As
Hän

su
kel

mua

en
as
aut

mua
ke
taa

rin
leel

i

nal
ta

kui

laan
seu
ses

ain’
raan

ti

˙ ˙

˙
˙

˙̇

C m Bb

œ œ ˙

kul
Kris
kas

ke
tus
va

maan.
ta.

maan.

œ œ œ œ

œ œ ˙˙ œ
œ

Eb F

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - -

1 2

1
3

1
2

1
3

3
4

1
5

&

?

bb

bb

œ œ œ œ jœ .œ

Kun mä kul jen kans saan

œ œ ˙

œ œ œ œ
˙ ˙

Bb EbKertosäe

œ œ œ œ œ œ œ

ko tiin tai vai seen, Hän mua

œ œ ˙

œ œ ˙˙ œ œ

F Bb

œ œ œ œ jœ œ jœ

siu naa Hen gel län sä, ja

˙ ˙

œ œ œ œ
˙ ˙

G m Cm7

- - - - - - - - -

2
5

1
5

3

1
3

&

?

bb

bb

œ œ œ œ ˙
tun nen rak kau den.

œ œ œ œ

˙ ˙œ
œ œ œ

F7 Bb
œ œ œ œ jœ œ jœ

Sil mä ni Hän a vaa ja

œ œ œ œ

œ œ œ œ
˙ ˙

G m Cm7

œ œ œ œ ˙

muut taa sy dä men,

œ œ ˙

œ# œ ˙˙ œ œn

D7 G m

- - - - - - - - -

1
3

4

2
3

&

?

bb

bb

..

..

œ œ œ œ jœ .œ

Kul jen Hä nen kans saan,

.œ
Jœ ˙

œ œ œ œ œ˙ ˙

Eb Bb
.œ jœ œ œ œ œ

on tiem me yh tei

˙˙ ˙̇

˙̇ œ
œ

Cm7 F7

w

nen.

œ œ œœ œ J
œœ .œ

˙ ˙w

Bb Eb

∑œœ œ œœ œ ˙̇

˙ ˙w

Bb Eb

ww

ww

Bb

- - - - - -
2 1

2
5

2
5

Kuljen Hänen kanssaan
Sanat ja sävel Stephen P. Schank

© 2019 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Tämän laulun saa kopioida satunnaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön kirkossa tai kotona.

Tämä huomautus on liitettävä jokaiseen kopioon.

Kuljen Hänen kanssaan



Y4 Y s t ä v ä

”Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on 
edessämme” (Hepr. 12:1).

Josie haukotteli hidastaessaan hölkkänsä kävelyksi. 
Tänään olisi tärkeä kisa! Hän oli odottanut tätä päivää 

kuukausia. Mutta lämmittelyssä Josie ei ollutkaan innos
tunut vaan väsynyt.

”Miten sujuu?” hänen isosiskonsa Christine kysyi. 
Christine istuutui Josien viereen nurmikolle, jotta he 
voisivat venytellä jalkojaan.

”Olen tänään tosi väsynyt”, Josie sanoi tavoitellen 
varpaitaan.

Hän oli ollut sairaana ja poissa koulusta monta päi
vää. Siksi hän oli valvonut edellisiltana myöhään tehden 
väliin jääneitä koulutehtäviä.

”Toivottavasti en petä joukkuettamme”, Josie sanoi.
”Tee vain parhaasi”, Christine sanoi. ”Näyttää siltä, että 

lähtö on ihan pian!”

Jatka vain, Josie!
Tytöt hölkkäsivät joukkueensa luo. Kun he asettuivat 

viivalle muiden juoksijoiden kanssa, Josie sulki silmänsä 
ja veti syvään henkeä. Hän tiesi, että hänen joukkueensa 
luotti siihen, että hän olisi nopea kuten yleensä. Jouk
kueen viiden nopeimman aika ratkaisisi, pääsisikö jouk
kue etenemään loppukilpailuun. Hänellä oli tuskin aikaa 
asettua lähtöasentoon, kun kuului kisan aloituslaukaus. 
Pam! Juoksijat pinkaisivat lähtöviivalta eteenpäin radalle.

Josie pumppasi käsivarsiaan ja pidensi askeliaan. 
Hän tiesi, että hänen piti päästä alussa johtoon, jos hän 
halusi olla ensimmäisten joukossa maaliviivalla. Alkuun 
Josie pystyi pysyttelemään muiden johdossa juoksevien 
rinnalla. Mutta kun hän yritti juosta nopeammin, hän ei 
pystynyt siihen.

Josie hengitti kiivaammin. Hän ei vain pystynyt saa
maan jalkojaan liikkumaan yhtään nopeammin. Hänen 
takanaan olleet juoksijat alkoivat mennä ohi. Yleensä 
Josie oli se, joka ohitti muita! Ehkä minun pitäisi vain 
luovuttaa, hän ajatteli.

K
U

V
IT

U
S

 G
U

Y
 F

R
A

N
C

IS

Juliann Doman
(Perustuu tositapahtumaan)



 H e l m i k u u  2 0 2 0  Y5

Josien katse painui maahan, kun hän kuuli taas 
yhden juoksijan menevän ohitseen. ”Jatka vain, Josie!” 
juoksija sanoi juostessaan ohi. Josie kohotti katseensa. 
Sitten hän hymyili. Se oli yksi hänen 
joukkuetovereistaan.

”Sinä pystyt siihen!” toinen hänen 
joukkuetovereistaan sanoi juostes
saan ohi. Yksi kerrallaan ohittaes
saan Josien joukkuetoverit kannusti
vat häntä jatkamaan juoksemista.

Josien valtasi päättäväisyyden 
puuska. Ehkä hän ei olisi viiden par
haan joukossa, mutta hän voisi silti 
juosta kisan loppuun. Hän keskittyi 
askeliinsa eikä pysähtynyt, ennen 
kuin oli viimein ylittänyt maaliviivan.

”Olen pahoillani, etten… auttanut meitä… pääsemään 
jatkoon”, hän puuskutti henkeään haukkoen.

”Meidän joukkueemme pääsi jatkoon!” Josien valmen
taja sanoi juostessaan tyttöjen luo. Kaikki joukkueessa 

hurrasivat, ja Christine kietoi kätensä Josien ympärille 
isoon halaukseen.

Kun Josie sinä iltana polvistui rukoilemaan, hän 
ajatteli sitä, kuinka hänen joukkuetove
rinsa olivat auttaneet häntä. Heidän 
sanansa olivat antaneet hänelle voi
maa jatkaa eteenpäin, kun hän halusi 
luovuttaa.

Josie kohotti katseensa Jeesuksen 
kuvaan, joka oli hänen vuoteensa ylä
puolella. Jeesus tekee samoin meille, 
hän ajatteli. Hän hymyili kuvitellessaan, 
kuinka Vapahtaja kannustaa häntä 
eteenpäin. ”Jatka vain, Josie! Olen täällä 
auttaakseni sinua.”

Josie kiitti taivaallista Isää Hänen avus
taan elämän kilpajuoksun juoksemisessa. Hänestä tuntui, 
että hän voisi tehdä mitä tahansa, kun Jeesus kannustaa 
häntä eteenpäin! ●
Kirjoittaja asuu Coloradossa Yhdysvalloissa.
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Kuusi keinoa tuntea olosi paremmaksi

T ässä on asioita, joita voit kokeilla, kun sinulla on surullisia tunteita. Väritä kasvot, jotka 
vastaavat sitä, mitä tunnet, tai piirrä uudet kasvot. Väritä sitten paremman olon tuovat ideat.

Pidä rukous ja lue muutama pyhien  
kirjoitusten kohta. Jumala rakastaa sinua 

joka tapauksessa!
Ole ystävällinen itseäsi kohtaan. Yritä  
ajatella mukavia ajatuksia itsestäsi.

Puhu jonkun kanssa siitä,  
miltä sinusta tuntuu.

Kokeile toimintaa, joka  
saa kehosi liikkeelle.

Kirjoita päiväkirjaan tai väritä  
kuva siitä, miltä sinusta tuntuu.

Hengitä hitaasti sisään ja ulos.  
Anna kehosi rentoutua.

Olen ____________.

Minua huolestuttaa.

Olen surullinen.

Minua pelottaa.

Olen vihainen!



”Me puhumme Kristuksesta,  
me riemuitsemme Kristuksessa”  

(2. Nefi 25:26).
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Terveisiä 

Brasiliasta!
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Brasilian pääkieli on 

portugali. Tämä on 

portugalinkielinen 

Mormonin kirja.

Pian Brasiliassa on 

11 temppeliä! Sivulta 

Y10 voit lukea erään 

brasilialaisen pojan 

ensimmäisestä 

temppelimatkasta.

Brasilia on Etelä- 

Amerikan suurin maa. 

Siellä asuu yli miljoona 

kirkon jäsentä.

Me olemme  
Margo ja Paolo.  

Matkustamme ympäri maailmaa ja 
saamme tietoa Jumalan lapsista. Tule 
kanssamme tutustumaan Brasiliaan!
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Oletko sinä Brasiliasta?  
Kirjoita meille!  

Meistä olisi mukava kuulla sinusta.

Tutustu muutamiin  
ystäviin Brasiliasta!

Minä käyn mielelläni kirkossa 
pikkusiskoni ja perheeni kanssa. 
Tunnen Vapahtajan rakkautta, 
kun olen perheeni kanssa sak
ramenttikokouksessa. Tunnen 
sitä myös, kun olen Alkeisyhdis
tyksessä. Tiedän, että Jumala 
elää ja rakastaa meitä.
Yago V., 4, ja  
hänen siskonsa Laís, 2,  
Minas Gerais, Brasilia

Ennen kastettani pelkäsin, että 
hukkuisin, koska en osannut uida. 
Isä sanoi, että voisin luottaa siihen, 
että Jeesus on kanssani. Sen 
jälkeen tunsin suurta rohkeutta 
ja tiesin, että en ole yksin. Kaste
päiväni oli yksi elämäni parhaim
mista päivistä.
Ana Luiza M., 9,  
Paraná, Brasilia
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Kiitos,  
että tutustuit kans-
samme Brasiliaan. 

Nähdään ensi 
kerralla!

Amazon on pisin joki maailmassa. Ja Amazonin 

sademetsä on suurin maailmassa! Se on 

monien ällistyttävien eläinten koti.

Jalkapallo on suosituin urheilulaji Brasiliassa.

Vuorenhuipulla lähellä Rio de Janeiron  

kaupunkia kohoaa Jeesusta Kristusta  

esittävä valtava patsas.



Ítalo oli innoissaan seurakun
nan temppelimatkasta. He olivat 

menossa Recifen temppeliin Brasi
liassa. Sinne oli 15 tunnin matka!

Ítalo, hänen isoveljensä Henri
que ja heidän vanhempansa lähti
vät kotoa aamuvarhaisella. Heidän 
matkustaessaan Ítalo ajatteli ajatte
lemistaan sitä, mitä äiti oli hänelle 
sanonut. ”Tänä vuonna näet, kuinka 
kaunis temppeli on ulkopuolelta”, 
äiti sanoi. ”Ensi vuonna olet riittävän 
vanha näkemään, kuinka kaunis se 
on sisäpuolelta.”

Ítalo ei ollut nähnyt aiemmin 
yhtään temppeliä. Mutta hän oli seu
rannut, kun uutta temppeliä raken
nettiin Fortalezaan, missä hänen 
perheensä asui. Se oli ihmeellistä!
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Sadey Ludlow
(Perustuu tositapahtumaan)

He pysähtyivät lounaalle. Ítalo sai 
lempiruokaansa feijoadaa, musta
papupataa, jota tarjotaan riisin ja 
appelsiinien kanssa. Syödessään hän 
ajatteli edelleenkin temppeliä. Kun 
Fortalezan temppeli viimein vihittäi
siin, se olisi temppeli, jossa hänen 
perheensä voisi käydä yhä uudel
leen. Heidän ei tarvitsisi ajaa näin 
pitkää matkaa.

Aurinko oli laskemassa, kun Ítalo 
ja hänen perheensä saapuivat temp
pelille Recifessä. ”Que bonito!” Ítalo 
sanoi. ”Kuinka kaunis!” Hän oli yhtä 
hymyä.

Seuraavana aamuna äiti vei Íta
lon lasten odotustilaan. ”Vaikka et 
pääsekään vielä sisälle temppeliin”, 
äiti sanoi, ”niin yritä tuntea erityinen 
henki, kun olet temppelialueella.” 
Sitten muut Ítalon perheestä menivät 
sisälle temppeliin.

Hän malttoi tuskin odottaa, että pääsisi  

jonakin päivänä sinne sisälle!Temppeli Ítaloa varten

”Kun kasvan, käydä saanhan Mä 
kerran temppeliin” (Lasten laulu
kirja, s. 99).
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Mukavat temppelityöntekijät 
huolehtivat Ítalosta ja muista lap
sista näiden odottaessa temppelillä. 
He lukivat kertomuksia Livro de 
Mórmonista (Mormonin kirjasta). 
”Pyhien kirjoitusten lukeminen on 
hyvä tapa valmistautua temppe
liin”, Ítalo ajatteli. Hän tunsi olonsa 
rauhalliseksi ja turvalliseksi. Äiti 
on oikeassa, hän ajatteli. Täällä on 
rauhallista.

Sitten temppelityöntekijät vei
vät Ítalon ja muut lapset kävelylle 
temppelialueen ympäri. Silloin Ítalo 
huomasi temppelin sisäänkäynnin 
yläpuolella olevat sanat: ”Santidade 
ao Senhor. A casa do Senhor ”, siinä 
sanottiin. ”Herralle pyhitetty, Herran 
huone.”

Ei ihme, että tunnen oloni täällä 
niin rauhalliseksi, hän ajatteli. Tämä 
on Jumalan huone.
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Millä tavoin sinä voit  

valmistautua menemään 

temppeliin?

Kun temppelimatka oli tehty, Ítalo 
ja hänen perheensä palasivat kotiin. 
Ítalo halusi muistaa, miltä hänestä oli 
tuntunut temppelin luona. Mitä hän 
voisi tehdä?

Toisinaan Ítalosta tuntui, että hän 
pystyi piirtämään tunteensa parem
min kuin hän osaisi kirjoittaa niistä. 
Niinpä hän piirsi kuvan temppelistä. 
Sitten hän näytti sen äidille ja isälle.

”Tämä muistuttaa minua siitä, 
minne haluan mennä”, hän sanoi. 
Hän piti kuvan huoneessaan pai
kassa, jossa hän voisi katsoa sitä 
joka päivä.

”Minä haluan olla valmis”, hän 
sanoi, ”koska haluan jonakin päi
vänä mennä sinne sisälle!” ●
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.
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Monissa pyhien 
kirjoitusten kohdissa 
kerrotaan laivoista! 

Mitä opit näistä 
kertomuksista?

Pyhien  
kirjoitusten 

laivoja

Rakenna oma laivasi

Kuka minä olen?
Yhdistä henkilöt heidän kertomukseensa.

1  Jumala varoitti minua siitä, että Hän aikoi 
lähettää maailmaan vedenpaisumuksen. Hän 
käski minua rakentamaan valtavan laivan, 
jota kutsuttiin arkiksi, jotta perheeni ja eläi
met jäisivät henkiin.

2  Me olimme laivassa Jeesuksen kanssa, kun 
nousi myrsky. Jeesus tyynnytti tuulen ja 
aallot.

3  Veljeni ja minä rakensimme laivoja pääs
täksemme luvattuun maahan. Minä pyysin 
Jumalaa valaisemaan kiviä, jotta saisimme 
laivoihimme valoa.

4  Laivamme ei päässyt maihin, koska satama 
oli jäätynyt! Minä johdin ryhmämme rukoi
lemaan ja pyytämään Jumalalta apua. Jäät 
rikkoutuivat siksi aikaa, että laivamme pääsi 
läpi niiden keskeltä.

Nooa

Jeredin veli

Jeesuksen opetuslapset

Lucy Mack Smith

• Liimaa tai teippaa askartelutikkuja 

yhteen kelluvaksi lautaksi.

• Tee avokadonpuolik-

kaan kuoresta laivan 

runko.

Tässä on ideoita erilaisten laivojen rakentamiseksi. 
Mitä ideoita sinä keksit?
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Nefi: Minä voin tehdä mitä tahansa, mitä Jumala 
käskee minun tehdä.

[Nefi ojentaa kätensä kohti Lamania ja Lemuelia. 
He alkavat vapista ja putoavat polvilleen.]

Laman: Minä tunsin Herran voiman!

Lemuel: Niin minäkin! Se sai minut vapisemaan!

[Nefi auttaa heidät jaloilleen.]

Nefi: Toivon, että te uskotte Jumalaan. Tehdään nyt 
tämä laiva valmiiksi yhdessä.

Kertoja: Nefi ja hänen perheensä saivat laivan  
valmiiksi ja purjehtivat luvat
tuun maahan.

Nefi rakentaa laivaa
Näytelkää tämän käsikirjoituksen avulla luvun 
1. Nefi 17 tapahtumat.

Kertoja: Kun Nefin perhe 
oli matkannut erämaan 
halki, he tulivat valta
meren rantaan. Herra 
käski Nefin tehdä työ
kaluja ja rakentaa laivan.

[Nefi rakentaa. Laman ja 
Lemuel kävelevät paikalle.]

Nefi: Veljet, tulkaa auttamaan minua rakentamaan 
meille laiva!

Laman: Ei käy! Et sinä osaa rakentaa mitään 
sellaista.

Lemuel: Sinä olet tyhmä niin kuin isämme.

Nefi: Herra johtaa meidät luvattuun maahan, 
aivan kuten Hän johti Mooseksen kansan. 
Olen surullinen siitä, että te ette usko Jumalan 
lupauksiin.

Laman: [kääntyy vihaisena Lemueliin päin]  
Heitetään hänet mereen!

[Laman ja Lemuel yrittävät tarttua Nefiin, mutta 
Nefi perääntyy.]

• Tee pesusienestä purjelaivan näköinen 

koristelemalla se tikuilla ja papereilla.

• Taittele vene paperista.
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Mormonin kirja  kuvasudoku
H A U S K A A  T E K E M I S T Ä
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Täytä tyhjät ruudut niin, että jokaisessa rivissä (vaakasuoraan) ja jokaisessa  
sarakkeessa (pystysuoraan) ja jokaisessa sinisessä laatikossa on kaikki kuusi kuvaa.

Vihje: Mikä kuva tästä 
puuttuu?

Mitä nämä kuvat tuovat sinulle mieleen kertomuksesta Nefistä ja hänen perheestään?
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A lkeisyhdistyksen lapset San Luisin maakun-
nassa Argentiinassa harjoittelivat Alkeisyhdis

tyksen ohjelmaa ja olivat innoissaan saadessaan  
esittää sen!

Näytä ja kerro

Lynn P., 11, Santa Cruz, Bolivia

Olin hyvin 
onnelli

nen astuessani 
kasteen vesiin. 
Veljeni, joka on 
palvellut lähetys 
työssä, kastoi 
minut!
Astrid V., 8,  
Arequipa, Peru

Alkeisyhdistyksen lapset Ping Chenin piirissä 
Taiwanissa pudottivat purkkiin pörröisiä palloja 

kuvaamaan pidettyjä rukouksia, luettuja pyhien kirjoitus
ten kohtia ja hetkiä, jolloin he tunsivat Jumalan rak
kautta. Joka viikko he kertoivat, mitä he olivat tehneet 
ja tunteneet, mistä rukoilleet tai mitä oppineet. Heillä oli 
monia muistutuksia Jumalan rakkaudesta!

Minusta 
on kivaa 

kutsua ystäviäni 
kirkkoon tai 
toimintoihin 
kanssani.
Jacob K., 12, 
Uusi Etelä- 
Wales, Australia

Meillä on sukulaisia, jotka asuvat Tongassa, joten olimme surullisia, kun 
sinne iski hirmumyrsky. Keksimme lähettää sinne vedenpuhdistimia, 

jotta heillä olisi puhdasta juomavettä. Teimme lujasti töitä ja ansaitsimme niin 
paljon rahaa, että lähetimme kolme laatikollista vedenpuhdistimia! Sukulaisil
lamme Tongassa oli niitä niin paljon, että he jakoivat niitä muille asukkaille.
Kalea ja Christopher L., kumpikin 8- vuotias, Saskatchewan, Kanada
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Noin puolet Brasiliasta on sademetsän peitossa. Löydätkö tästä sademetsäkuvasta kaikki 12 eläintä ja hyönteistä?  
Väritä ne. Katso apua takakannesta.

Etsi se!
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H A U S K A A  T E K E M I S T Ä

Sivulta Y8 saat tietää lisää Brasiliasta.
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Rakas Arka
Kaikki ihmiset, jotka ovat todella hyviä jossakin, olivat aluksi aloittelijoita! Sinä et ole mestari ensimmäi-

sellä kerralla, kun yrität, eikä se haittaa. Sehän on osa seikkailua! Kun et onnistu, yritä vain uudestaan. 

Elämä on oppimista ja kasvamista.

Sinä pystyt siihen!

Ystävä

Joskus pelkään kokeilla uusia asioita. Mitä jos epäonnistun? 

– Arka Accrassa

M I T Ä  O N  M I E L E S S Ä S I ?

Ei tahtonut oppia 
koulussa eten
kään jakolaskua.

Häntä ei hyväksytty 
yhteenkään lentäjä
kouluun, johon hän 
haki Yhdysvalloissa.

Sai kuulla ensimmäi
seltä viulunopettajal
taan, ettei hän kos
kaan menestyisi.

Ei ollut koskaan 
huippuoppilas, 
suosittu koulussa 
eikä missään 
johtotehtävissä 
nuorempana.

Bessie Coleman 

Ludwig  
van Beethoven 

Jean B. Bingham 

 kuuluisa lentäjä

 Apuyhdistyksen 
ylijohtaja

 maailmankuulu säveltäjä

Haluatko kokeilla jotakin uutta? Lasten oppaasi voi auttaa sinua asettamaan 

tavoitteen. Älä anna periksi, jos et heti saavuta sitä!

Seuraa viivoja saadaksesi tietää  
lisää siitä, kuinka nämä ihmiset  

jatkoivat yrittämistä.

Presidentti  
Dallin H. Oaks 
 apostoli ja entinen 

korkeimman oikeuden 
tuomari
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Ava vääntelehti tuolissaan. Hän 
kuuli Alkeisyhdistyksen opetta

jansa puhuvan. Mutta Ava ei pystynyt 
keskittymään. Hän ei kyennyt ajattele
maan mitään muuta kuin rasiaa, joka 
oli sisar Obin tuolin alla.

Se oli kääritty kiiltävään siniseen 
paperiin. Sen päällä oli kultainen rusetti. 
Mitä siellä voisi olla? Ava kallisti pää
tään aivan alas. Hän tuijotti rasiaa. Hän 
toivoi, että näkisi kiiltävän paperin läpi. 
Hän saattoi tuskin odottaa, että saisi 

Lori Fuller Sosa
kirkon lehdet (Perustuu tositapahtumaan)

Mitä  
rasiassa on?
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tietää, mitä rasian sisällä on.
Viimein sisar Obi nosti rasian esiin. 

Hän asetti sen syliinsä.
”Tämän rasian sisällä on yksi tai

vaallisen Isän suurimmista luomis
töistä”, sisar Obi sanoi. ”Katsokaa sen 

sisään. Antakaa se sitten seuraavalle 
sanomatta mitään.” Sisar Obi antoi 
rasian Noahille.

Noah kohotti hitaasti kantta. Hän 
katsoi rasian sisään. Hän hymyili. Sit
ten hän antoi rasian Junelle.

Ava katseli, kun jokainen sai vuo
ron. Yksi kerrallaan jokainen hänen 
ystävistään avasi rasian. He katsoivat 
sisään. He hymyilivät.

Mikä voisi olla niin tärkeää taivaalli
selle Isälle? Ja kuinka jokin niin tärkeä 
mahtui niin pieneen rasiaan?

Lopulta oli Avan vuoro. Hän kohotti 
kiiltävää kantta ja katsoi rasian sisään. 
Siellä oli peili! Ava katsoi rasiassa ole
vaan peiliin. Hän näki omien kasvo
jensa katsovan takaisin.

Ava näki, että hänen silmänsä suure
nivat. Oliko hän yksi taivaallisen Isän 
suurimmista luomistöistä? Rakastiko 
taivaallinen Isä häntä niin paljon?

Ava hymyili. Hänen sisällään oli 
lämmin ja onnellinen tunne. Se oli 
kuin iso halaus. Iso halaus taivaalli
selta Isältä. Taivaallinen Isä tosiaan 
rakasti häntä! Hän oli yksi taivaallisen 
Isän suurimmista luomistöistä. ●

Mitä Ava näki rasiassa?  
Mitä hän oppi?
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Nefin rikkoutunut jousi
P Y H I E N  K I R J O I T U S T E N  K E R T O M U K S I A

Yhtenä päivänä erämaassa Nefin metsästysjousi meni rikki. 
Hänen perheensä oli huolissaan. He eivät tienneet, miten 
he saisivat ruokaa ilman jousta.
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Nefillä oli uskoa. 
Hän teki uuden 
jousen ja nuolen. 
Hänen isänsä Lehi 
rukoili apua.

He katsoivat Liahonaa. Se  
oli erityinen pallo, jonka Herra 

oli antanut heille. Kun he pitivät 
käskyt, Liahona näytti heille,  

minne mennä.
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Nefi pystyi 
hankkimaan 
ruokaa 
perheelleen!



Y22 Y s t ä v ä

Kun pahoja tai surullisia asioita tapahtuu, minä en anna periksi! 
Taivaallinen Isä auttaa minua ratkaisemaan ongelmia. ●

Lue tämä kertomus luvusta 1. Nefi 16.
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V Ä R I T Y S S I V U
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Kuinka sinä voit olla urhea niin kuin Nefi?

Nefi luotti Jumalaan



Nefi oli uskollinen. Lapsesi voivat oppia hänestä tämän 
kuukauden lehdessä. Sivulla Y2 presidentti Eyring puhuu siitä, 
kuinka me voimme noudattaa Nefin esimerkkiä. Näytelkää sivu
jen Y12–Y13 avulla kertomus siitä, kuinka Nefi rakensi laivan. 
Lukekaa sivuilta Y20–Y23 siitä, kun Nefin metsästysjousi meni 
rikki. Kysy lapsiltasi, millä 
sanoilla he kuvailisivat Nefiä. 
Millä sanoilla he kuvailisivat 
perhettänne?
Pysykää uskollisina!
Ystävä lehti

Hyvät vanhemmat

SISÄLLYS

Y2 Ensimmäiseltä presidenttikunnalta:  
Mene ja tee

Y4 Jatka vain, Josie!

Y6 Kuusi keinoa tuntea olosi paremmaksi

Y7 Loistava ajatus

Y8 Terveisiä Brasiliasta!

Y10 Temppeli Ítaloa varten

Y12 Pyhien kirjoitusten laivoja

Y14 Hauskaa tekemistä: Mormonin  
kirja - kuvasudoku

Y15 Näytä ja kerro

Y16 Hauskaa tekemistä: Etsi se!

Y17 Mitä on mielessäsi?

Y18 Mitä rasiassa on?

Y20 Pyhien kirjoitusten kertomuksia: Nefin 
rikkoutunut jousi

Y23 Värityssivu: Nefi luotti Jumalaan

NÄIN LÄHETÄT LAPSESI  
TAIDETEOKSEN TAI KOKEMUK- 
SEN LIAHONA- LEHTEEN
Mene sivustolle liahona.churchofjesuschrist.‑ 
 org ja napsauta ”Submit an Article or Feed
back” [Lähetä artikkeli tai palautetta]. Tai 
lähetä meille sähköpostiviesti 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 lähettämää aineistoa kirkon lehdissä, 
kirkon verkkosivustoilla ja sosiaalisen median 
alustoilla.” Haluamme todella kuulla sinusta!
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YSTÄVÄ- LEHDEN KANNESSA
Kuvitus Liam Darcy

Etsi piilossa oleva Liahona!
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