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Tehosta 

Mormonin kirjan 

tutkimistasi  
s. 5, 34, 38

Palvelutyö voi olla 
enemmän kuin 
”yksi lisätehtävä”  s. 8

PRESIDENTTI BALLARD:  
Herran käden vaikutus 
maailman valmistamisessa 
palautukseen  s. 12

Lapsia ja nuoria 
koskeva hanke   
Kirkon johtohenkilöt vastaavat  
yhdeksään kysymykseen,   s. 20
Neljä keinoa auttaa nuoria löytämään  
ja saavuttamaan tavoitteitaan,   s. 26
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kirkon jäsentä

seurakuntaa

lähetyskenttää

Ensimmäinen seurakunta perustettiin 
Darmstadtissa.

Kolme vaarnaa perustettiin.

14
vaarnaa (yhden 
keskuspaikka on 
Leipzigissa)

2temppeliä

Freibergin temppeli vihittiin käyttöön 
silloisessa Itä-Saksassa, ja se vihittiin 
uudelleen vuonna 2016.

Frankfurtin temppeli vihittiin uudelleen 
lokakuussa.

3

39 917
152

1843

1961

1985

2019

Leipzigissa vuonna 1519 Martti Luther osallistui väitte-
lyyn, joka vahvisti protestanttista uskonpuhdistusta ja 
valmisti osaltaan maailmaa evankeliumin palautukseen.

Tässä muutamia faktoja Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta Saksassa tätä 
nykyä:
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Tulevaan katsoen menneen 
innostamana
S uurelle osalle maailmaa uusi vuosi on aikaa miettiä tule-

vaa. Mutta se on myös aikaa oppia menneestä. Tässä 
risteyskohdassa, jossa yhdistyy se, missä olemme olleet ja 
minne olemme menossa, huomaamme tilaisuuksia kasvaa.

Siinä hengessä tämä numero paitsi tuo esille joitakin 
jännittäviä uusia muutoksia tulevaa silmällä pitäen myös 
tutkailee menneisyyttämme, jotta ymmärtäisimme parem-
min oman osamme siinä, mitä on tulossa.

Tänä vuonna vietämme ensimmäisen näyn 
200- vuotispäivää. Ensimmäinen presidenttikunta ja muut ovat valmistaneet sarjan artikkeleita, 
jotka tutkivat menneisyyttä ja auttavat meitä muovaamaan tulevaisuuttamme. Tässä kuussa 
presidentti M. Russell Ballard, kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti, 
auttaa meitä ymmärtämään oman paikkamme Jumalan valtakunnan jatkuvassa palautuksessa sekä 
Hänen pyrkimyksensä valmistaa meitä Vapahtajan toiseen tulemiseen (ks. s. 12).

Tulevaisuuteen katsoessaan tämä numero tarjoaa myös aineistoa kirkon uudessa hankkeessa 
lasten ja nuorten tukemiseksi (ks. s. 20 ja 26) sekä käynnistää sinulle ja perheellesi tarkoitetun 
Mormonin kirjan opiskelukurssin (ks. s. 34 ja 38). Nuorten osuudessa esitellään nuorille tarkoitettu 
uusi teema (ks. s. 56 ja 60).

Toivomme, että vastaisuudessakin Liahona on arvokas apuneuvo, joka tukee kotiin keskitty-
vää evankeliumin opiskeluanne meidän siirtyessämme yhdessä eteenpäin aiemman edistymisen 
innoittamana.

Adam C. Olson
toimituspäällikkö

Israelia kootaan  
palvelutyön avulla

8

Motivoi nousevaa 
sukupolvea
Wendy Ulrich

26

Kuinka Herra valmisti maailmaa 
palautukseen
Presidentti M. Russell Ballard

12

Lapsia ja nuoria  
koskeva hanke: 
Vahva aloitus

20
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5 Näkemyksiä Mormonin kirjasta
Kuka on Jeesus Kristus?

6 Henkilökuvia uskosta
Rachel Lighthall – Kalifornia, USA
Usko auttoi häntä huomaamaan Jumalan käden vaikutuksen tuhoisan  
palon keskellä.

8 Palvelutyön periaatteita
Israelia kootaan palvelutyön avulla
Katso, kuinka palvelutyö sopii profeetan neuvoon koota Israelia.

12 Kuinka Herra valmisti maailmaa palautukseen
Presidentti M. Russell Ballard
Monet keksinnöt kautta historian ovat olleet osa Herran suunnitelmaa.

20 Lapsia ja nuoria koskeva hanke: Vahva aloitus
Kirkon johtohenkilöt vastaavat kysymyksiisi.

26 Motivoi nousevaa sukupolvea
Wendy Ulrich
Mieti näitä neljää ohjetta, kun autat lapsiasi asettamaan ja saavuttamaan 
tavoitteitaan.

30 Myöhempien aikojen pyhien kertomaa
Tytär löytää todisteiden varastonsa, temppelin sijaiskasteet tuovat perheen 
yhteen, neuvo palaa mieleen tuoden rauhaa, murhenäytelmä kääntyy 
uudeksi tilaisuudeksi.

34 Tietäminen on mukavaa mutta ei riitä
Steven C. Harper
Tutustu niihin, jotka tapasivat Mormonin kirjan silminnäkijöitä.

38 Tule ja seuraa minua – Mormonin kirja
Voit käyttää näitä viikoittaisia artikkeleja tehostaaksesi Mormonin kirjan 
tutkimistasi tänä vuonna.

Nuorille aikuisille

42 
Virheet ovat osa elämää, mutta 
niiden ei tarvitse määritellä 
meitä. Vapahtaja rakastaa 
meitä ja auttaa meitä muuttu-
maan. Lue nuorten aikuisten 
kertomuksia 
siitä, kuinka 
parannuksen 
tekeminen 
on siunaus.

Nuorille

50 
Opi, millä tavoin lapsia ja 
nuoria koskeva hanke 
on sinua varten; Nuorten 
Naisten ja Nuorten Miesten 
ylimmät johtokunnat kertovat 
nuorten teemasta 
tälle vuodelle; eräs 
lähetyssaarnaaja 
vapauttaa Mormonin 
kirjan voiman.

Lapsille

Ystävä 
Juhlimme kallisarvoista 
Mormonin kirjaa. Lue kirkon 
jäsenistä Mongoliassa. Opi, 
kuinka voit kasvaa niin kuin 
Jeesus.

Kannessa
Valokuva  

Christina Smith

Nopeaa luettavaa

Osastot

Sisäl lys
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TAMMIKUUN VAIN SÄHKÖISENÄ JULKAISTAVAT ARTIKKELIT

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, Fl. 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

Paluu polulle odottamattoman 
raskauteni jälkeen
Jori Reid
Nuori aikuinen Delawaresta Yhdys-
valloista kertoo taipaleestaan takaisin 
Kristuksen luo.

Henki johdatti minua ennen kuin 
edes tiesin sitä
Raisa Schreiter
Nuori aikuinen Brasiliassa oivaltaa, 
että hän oli tuntenut Hengen ohjaavan 
häntä liittymään kirkkoon.

Valitsin iankaikkisuuden
Evita Alabodi
Nuori aikuinen Belgiasta kertoo siitä, 
kuinka hän teki parannuksen ja antoi 
anteeksi itselleen.

Kuinka Mormonin kirja avasi 
minulle taivaat
Jessica Patterson Turner
Nuori aikuinen kertoo, kuinka Mormo-
nin kirja – toinen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta on muuttanut häntä 
parempaan suuntaan.
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JEESUS KRISTUS ON…

MESSIAS
LUNASTAJA

VAPAHTAJA
LUOJA

JUMALAN POIKA
Ainosyntyinen Poika

JUMALAN KARITSA

”HYVÄ PAIMEN kutsuu teitä; niin, ja hän 
kutsuu teitä omassa nimessään, joka on Kristuk-
sen nimi” (Alma 5:38).

”Jos te uskotte Kristukseen ja teidät kas-
tetaan, ensin vedellä, sitten tulella ja Pyhällä 
Hengellä, VAPAHTAJAMME esimerkkiä nou-
dattaen, – – teidän käy hyvin tuomion päivänä” 
(Morm. 7:10).

”Jokaisella, joka tekee parannuksen eikä 
paaduta sydäntään, on minun AINOSYNTYI-
SEN POIKANI kautta oikeus armoon syntiensä 
anteeksisaamiseksi” (Alma 12:34).

Lehi ”todisti, että se, mitä hän näki ja kuuli, ja 
myös se, mitä hän luki kirjasta, ilmaisi selkeästi 
MESSIAAN tulemisen” (1. Nefi 1:19).”Koska hän asuu lihassa, häntä kutsutaan 

JUMALAN POJAKSI” (Moosia 15:2).

”Hänen nimensä on oleva Jeesus Kristus, 
Jumalan Poika, taivaan ja maan Isä, kaiken 
LUOJA alusta asti” (Moosia 3:8).

”JUMALAN KARITSA on iankaikkisen 
Isän Poika ja maailman Vapahtaja ja – – kaikkien 
ihmisten on tultava hänen luoksensa, tai he 
eivät voi pelastua” (1. Nefi 13:40).

”Sen vuoksi minä tiedän, että sinä olet lunas-
tettu LUNASTAJASI vanhurskauden tähden, 
sillä sinä olet nähnyt, että ajan täyttyessä hän 
tulee tuomaan pelastuksen ihmisille” (2. Nefi 
2:3).

”Katso, ihmisen tie on kaita, mutta se on 
suorana reittinä hänen edessään, ja portin var-
tija on ISRAELIN PYHÄ; eikä hän käytä siihen 
palvelijaa” (2. Nefi 9:41).

 ISRAELIN PYHÄ

HYVÄ PAIMEN
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Rachel Lighthall
Kalifornia, USA

LUE LISÄÄ
Lisää tietoa Rachelin uskon 
matkasta, mukaan lukien 
lisää valokuvia, on tämän 
artikkelin verkkoversiossa tai 
Evankeliumiaiheinen kirjasto 
- sovelluksen versiossa osoitteessa 
churchofjesuschrist.org/
go/1206.
Presidentti Russell M. Nelson 
kertoo kokemuksesta, kun hän 
tapasi maastopalon uhreja 
Paradisessa Kaliforniassa, ja siitä, 
mikä merkitsee eniten elämässä, 
osoitteessa churchofjesuschrist.
org/go/1207.

Kun kävelee tuhkan ja raunioiden keskellä 
siellä, missä Rachel ennen asui, niin tietenkin 
huomaa, että kaikki on tuhoutunut. Mutta 
siitä huolimatta, että tuli tuhosi Paradisen 
kaupungin Kaliforniassa Yhdysvalloissa, 
panee merkille Rachelin uskon hänen puhues-
saan siitä, kuinka hän on nähnyt Jumalan 
käden vaikutuksen elämässään.
RICHARD M.ROMNEY,VALOKUVAAJA

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

Jokainen, joka uskoo Jumalaan, on nähnyt 
Hänen kätensä vaikutuksen tässä maasto-
palossa. Sitä, että Jumala on olemassa, ei 
ehkä pysty todistamaan kenellekään yhden 
valtavan ihmeen perusteella, mutta Jumala 
on saanut aikaan miljoona pientä ihmettä 
täällä Paradisessa. Jos uskoo Jumalaan, voi 
nähdä Hänen kätensä vaikutuksen kaik-
kialla. Vaikka tämä onkin ollut haasteellista, 
se on ollut myös ihmeellistä. Jumala on 
auttanut meitä oppimaan tarkalleen sen, 
mitä meidän pitää oppia.

Jumala on työskennellyt kanssani vuosia 
valmistaakseen minua tähän tilanteeseen. 
Minulla on ollut elämässäni muita ”katastro-
feja”, jotka ovat auttaneet minua tietämään, 
että Jumala ohjaa elämääni kauniilla tavalla.

En joudu kärsimään mistään sellaisesta, 
millä ei olisi täydellistä ja hienoa tarkoitusta 
ja merkitystä. Olen huomannut, että kun 
olen antanut Jumalan opettaa minua, olen 
aina oppinut haasteistani. Jumala sallii 
meidän käydä läpi nämä haasteet, jotta 
me voimme oppia luottamaan Häneen ja 
rakastamaan Häntä. Tiedän, että kun elämä 
käy vaikeaksi, Hän on aina auttamassa.
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Palvelutyö on mahdollisuus noudattaa profeetan neuvoa Israelin kokoamiseksi.

Presidentti Russell M. Nelson on kutsunut meitä autta-
maan Israelin kokoamisessa, joka on ”tärkeintä, mitä 
maan päällä nykyään tapahtuu” 1.

Niille, jotka haluavat olla osa tätä työtä Israelin kokoa-
miseksi, palvelutyö voi olla suurenmoinen mahdollisuus. 
Koska Herran tekemä pelastuksen työ on kaikki yhtä ja 
samaa työtä, palvelutyö on innoitettu keino muuttaa ihmis-
ten elämää. Palvelimmepa me sitten vähemmän aktiivisia 
jäseniä tai kutsuimme heitä auttamaan meitä palvellessamme 
niitä, jotka eivät kuulu kirkkoomme, palvelutyö tarjoaa 
mahdollisuuksia Israelin kokoamiseen.

Palvelutyön periaatteita

ISRAELIA KOOTAAN  
PALVELUTYÖN AVULLA
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Kantakaamme toistemme kuormia
”Lampaamme saattavat olla tuskissaan, eksyksissä tai jopa tieten 
tahtoen harhateillä. Heidän paimenenaan me voimme olla ensim-
mäisiä, jotka näkevät heidän tarpeensa. Me voimme kuunnella ja 
rakastaa arvostelematta sekä tuoda toivoa ja apua Pyhän Hengen 
ymmärrystä antavan johdatuksen avulla.” – Bonnie H. Cordon2

”Tarkkailin vaivihkaa naista, joka istui vieressäni aamu-
seitsemän lennollani kotiin. Hän oli tilannut alkoholijuo-
man ennen kuin kone oli ilmassa, ja kun hän kysyi minulta, 
olenko naimisissa, kielteiset arvioni hänestä alkoivat 
kasaantua.

’Kyllä, minulla on neljä lasta ja neljä lastenlasta’, vastasin 
hieman ylpeillen.

Silloin hän kertoi minulle jotakin, mikä muutti kaiken. 
Hänen aviomiehensä oli kuollut edellisenä päivänä oltuaan 
koomassa viisi päivää. Vaikka hän itse oli päivystyspolikli-
nikan lääkäri, hän ei ollut pystynyt pelastamaan miestään 
tämän lyyhistyttyä heidän ollessaan lomalla.

Olin häpeissäni siitä, että pikaiset arvioni olivat niin 
pahasti hakoteillä. Mitä voisin sanoa hänelle? Kun kokosin 
itseäni, tunsin taivaallisen Isän vuodattavan Henkeään, 
jotta pystyisin palvelemaan tätä naista ja kertomaan muuta-
mista kallisarvoisista evankeliumin totuuksista.

Sain tietää, että vaikka hän ei käynyt missään kirkossa, 
hän uskoi Jeesukseen Kristukseen ja luki Raamattua. Kun 
kysyin, tiesikö hän mitään Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, hän vastasi tietävänsä 
hyvin vähän. Esittelin hänelle vanhin Richard G. Scottin 
(1928–2015) yleiskonferenssipuheen ’Avioliiton iankaikkiset 
siunaukset’ ja todistin sitten iankaikkisista perheistä ja siitä, 
kuinka taivaallinen Isä tuntee jokaisen meistä yksilöllisesti ja 
rakastaa meitä. Sain kuulla, että hän oli menossa Havaijille 
Yhdysvaltoihin, missä hän oli varttunut, ja kannustin häntä 
käymään Laien temppelillä Havaijissa.

Tiemme erosivat Salt Lake Cityn lentoasemalla Utahissa. 
Olen hyvin kiitollinen siitä, että vioistani huolimatta Herra 
pystyi käyttämään minua tavoittaakseen sisaren, joka oli 
rakkauden ja lohdun tarpeessa.”
John Tippetts, Utah, USA

HUOMIOON OTETTAVAT PERIAATTEET

”Kielteiset arvioni”
Se, että on kärkäs arvostelemaan, voi 
estää meitä näkemästä jumalallisia 
mahdollisuuksia (ks. Matt. 7:1).

”Vuodattavan Henkeään”
Luota Herran lupaukseen, että Hän 
antaa meille kunakin hetkenä, mitä 
sanoa (ks. OL 100:5–6).

”Sain tietää”
Kysy, mitä muut uskovat, kuuntele 
myötätuntoisesti ja suhtaudu heidän 
uskonkäsityksiinsä kunnioittavasti.

”Todistin”
Etsi tilaisuuksia todistaa siitä, kuinka 
Herra on toiminut omassa elämässäsi 
(ks. Moosia 24:14).

”Kannustin”
Kehota muita toimimaan totuuden 
perusteella, jotta Pyhä Henki voi todis-
taa heille (ks. Joh. 7:17; Moroni 10:5).
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Pelastakaamme palaavia jäseniä
”Kun innoittajana on rakkaus, ihmeitä tapahtuu, ja me löydämme 
tapoja tuoda ’kadoksissa olevat’ sisaremme ja veljemme Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin syleilyyn, joka ottaa kaikki mukaan.” 
– Jean B. Bingham3

”Olin ollut epäaktiivinen ainakin kuusi vuotta, kun 
muutimme mieheni kanssa uuteen kaupunkiin. Uusi Apuyh-
distyksen johtajani kävi luonani kysyen, voisiko hän lähettää 
erään sisaren tapaamaan minua. Suostuin siihen hieman 
pelokkaana. Tämä sisar tulivierailullejokakuukausi,
vaikka oli allerginen koirille – ja minulla on hyvin tuttavalli-
nen koira! Hän kävi luonani kahden vuoden ajan, ja sillä oli 
minuun valtava vaikutus.

Vaikka hänen käyntinsä olivat yleensä vain yleistä jutuste-
lua, toisinaan hän esitti minulle kysymyksiä, jotka johtivat 
meidät hengellisiin keskusteluihin. Ne tekivät minut hieman 
vaivaantuneeksi, mutta ne saivat minut tekemään päätöksen 
siitä, aionko edetä evankeliumissa vai pysynkö paikoil-
lani. Tämä päätös oli minulle vaikea, mutta päätin tavata 
sisarlähetyssaarnaajat.

Sinä päivänä, kun lähdin osallistuakseni sakramentti-
kokoukseen ensimmäisen kerran kuuteen vuoteen, minua 
pelotti mennä sisään. Kun kävelin sisälle kirkkorakennuk-
seen, palvelutyösisareni oli odottamassa minua, ja hän 
käveli kanssani kappelisaliin. Jälkeenpäin hän saattoi minut 
autolleni kysyen, mitä hän voisi tehdä auttaakseen minua 
parhaiten lähestyessäni Vapahtajaa.

Palvelutyösisareni antama aika ja rakkaus ohjasivat minut 
takaisin aktiivisuuteen, ja pidän hänen ponnistelujaan 
yhtenä suurimpana koskaan minulle annettuna siunauksena. 
Olen niin kiitollinen siitä, että hän oli rinnallani matkallani 
takaisin Vapahtajan kirkkoon.”
Julkaistaan nimettömänä, Brittiläinen Kolumbia, Kanada

HUOMIOON OTETTAVAT PERIAATTEET

”Tulivierailullejokakuukausi,
vaikka oli allerginen koirille”
Kuinka voit osoittaa, että välität niistä, 
joita palvelet, enemmän kuin muista 
asioista? (Ks. OL 121:44.)

”Kysymyksiä”
Oikeiden kysymysten esittäminen voi 
herättää ihmisen arvioimaan itseään. 
Muista, että palvelutyöllämme on tarkoi-
tus, joka on enemmän kuin jutustelua.4

”Odottamassa minua”
Jokaisen pitäisi tuntea olevansa tervetul-
lut (ks. 3. Nefi 18:32).

”Rinnallani matkallani takaisin”
Tuellamme voi olla merkittävä vaikutus 
niihin, jotka ovat kompastelleet pala-
takseen Vapahtajan luo ja tullakseen 
parannetuiksi (ks. Hepr. 12:12–13).
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•  Auta. Sen lisäksi että palvelet niitä, jotka on annettu 
vastuullesi, voit myös auttaa muita nähdessäsi jonkin 
tarpeen. Tarjoudu kuljettamaan heidät kirkon kokouk-
siin. Kutsu heidän lapsensa nuorten tai Alkeisyhdistyk-
sen toimintoihin. Millä muilla keinoilla voisit palvella 
ja koota?

•  Käytä kirkon tarjoamaa aineistoa. Kirkko tarjoaa 
paljon aineistoa jäsenille avuksi evankeliumista kerto-
misessa. Voit silmäillä Evankeliumiaiheinen kirjasto 
- sovelluksen kohtaa ”Lähetystyö”, katsoa ”Tule ja seu-
raa minua” - videoita (osoitteessa churchofjesuschrist.
org/ go/ 12011) ja käydä sivustolla tulkaakristuksen-
luokse .org katsomassa ideoita siitä, kuinka voimme 
koota Israelia omalla paikkakunnallamme. ◼

Palvelutyö ja kokoaminen
”Kertokaa kaikin sellaisin tavoin, jotka tuntuvat teistä luontevilta 
ja tavallisilta, miksi Jeesus Kristus ja Hänen kirkkonsa ovat tärkeitä 
teille. – –

Teidän tehtävänänne on kertoa siitä, mitä on sydämessänne, ja 
elää uskonkäsitystenne mukaisesti.” – Vanhin Dieter F. Uchtdorf  5

Palvelutyö ja evankeliumista kertominen kulkevat käsi 
kädessä. Nämä ovat muutamia tapoja, joilla voimme koota 
ystäviämme ja naapureitamme tehdessämme palvelu-
työtä – tai tehdä palvelutyötä kootessamme ystäviämme ja 
naapureitamme:

•  Palvelkaa yhdessä. Etsi tilaisuuksia kutsua ystävä tai 
naapuri mukaan palvelemaan jonkun toisen tarpeita. 
Pyydä häntä auttamaan sinua valmistamaan ateria tuo-
reelle äidille, tekemään pihatöitä iäkkäälle naapurille 
tai siivoamaan jonkun sairaana olevan kotia.

•  Opettakaa yhdessä. Voisit kehottaa harvemmin kir-
kossa käyvää ystävää tai naapuria kutsumaan kotiinsa 
lähetyssaarnaajat ja jonkun tutkijan lähetystyöoppiai-
hetta varten, tukemaan sinua järjestäessäsi vastaavan 
tapaamisen kodissasi tai osallistumaan kanssasi ope-
tukseen jonkun muun kotona.
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H erra valmisti maailmaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautukseen 
kauan ennen kuin Isä ja Poika ilmestyivät Joseph Smithille vuonna 1820. 
Itse asiassa Herran valmistelut evankeliuminsa täyteyden palautukseen 
viimeisinä aikoina alkoivat ennen kuin maailma luotiin.

Opin ja liittojen lukuna 138 tunnetusta ilmoituksesta, jonka presidentti Joseph F. 
Smith (1838–1918) sai lokakuussa 1918, saamme tietää, että Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon varhaiset johtohenkilöt ja monia ”muita oivallisia 
henkiä” oli ”varattu tulemaan maailmaan aikojen täyttyessä, jotta he olisivat mukana 
laskemassa suuren myöhempien aikojen työn perustuksia” (OL 138:53, kursivointi 
lisätty).

Presidentti Smith näki, ”että he olivat myös niiden jalojen ja suurten joukossa, jotka 
oli valittu alussa” (OL 138:55). Hän lisäsi, että ”he saivat monien muiden kanssa ensim-
mäiset opetuksensa henkien maailmassa, ja heitä valmistettiin tulemaan maailmaan 
Herran hyväksi näkemänä aikana tekemään työtä hänen viinitarhassaan ihmissielujen 
pelastamiseksi” (OL 138:56, kursivointi lisätty).

Maailman luomisen jälkeen muinaiset profeetat ”ikiajoista asti” puhuivat, lauloivat, 
uneksivat ja profetoivat tulevasta ajasta, ”jolloin kaikki pannaan kohdalleen” (Ap. t. 
3:21; ks. myös Luuk. 1:67–75).

Presidentti 
M. Russell 
Ballard
kahdentoista 
apostolin kooru-
min virkaa toimit-
tava presidentti

Kuinka Herra 
valmisti maailmaa 
palautukseen

Herra valmisti maailmaa lukemattomilla tavoilla evanke-
liuminsa palautukseen siunatakseen yksilöitä, perheitä, 

yhteisöjä, kansakuntia ja maailmaa.
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Puhuessaan erityisesti Jeesuksen Kristuk-
sen palautetun kirkon ensimmäisestä profee-
tasta presidentti Brigham Young (1801–1877) 
huomautti: ”Herran silmät valvoivat [ Joseph 
Smithiä] ja hänen isäänsä ja hänen isänsä isää 
ja heidän esi- isiään aina Abrahamiin asti ja 
Abrahamista vedenpaisumukseen, vedenpai-
sumuksesta Henokiin ja Henokista Aadamiin. 
Hän on valvonut tuota sukua ja tuota verta sen 
alkulähteestä aina tämän miehen syntymään 
saakka. [ Joseph Smith] asetettiin ennalta jo 
iankaikkisuudessa johtamaan tätä viimeistä 
taloudenhoitokautta.” 1

Viettäessämme tänä vuonna ensimmäisen näyn 
200- vuotispäivää saattaa olla sopivaa muistaa niitä 
lukemattomia miehiä ja naisia, joita Herra vuosi-
satojen kuluessa innoitti valmistaessaan maailmaa 
palautukseen. Se alkoi silloin kun Isä ja Poika 
ilmestyivät nuorelle Joseph Smithille hänen etsies-
sään anteeksiantoa ja ohjausta vuonna 1820.

Kun tarkastelemme historiaa, huo-
maamme, että maailmassa tapahtui monia 

vallankumouksia, jotka valmistivat ihmisiä  
Herran kirkon palautukseen viimeisinä aikoina.2

Käsikirjoitustenvallankumous
Yksi tärkeimpiä keinoja, joilla Herra valmisti 

maailmaa evankeliuminsa palautukseen, oli käsi-
kirjoitusten vallankumous. Se sai alkunsa papy-
ruksen ja pergamentin keksimisestä ja käytöstä.3

Pergamenttia, jota valmistettiin eläinten 
nahasta, käytettiin kirjoituspintana muinaisina 
aikoina ja varhaisella uudella ajalla.4 Varhai-
simmat tunnetut kappaleet hepreankielisestä 
Raamatusta (Vanha testamentti) ja monet tärkeät 
myöhemmät kappaleet Raamatusta kirjoitettiin 
pergamentille.5

Papyrus, jota valmistettiin papyruskasvin 
ytimestä, on myös muinaisten aikojen kirjoitus-
pintana käytetty materiaali. Varhaisimmat kap-
paleet Uuden testamentin kirjoista on kirjoitettu 
papyrukselle.

Näiden kirjoitusmateriaalien ansiosta käsi-
kirjoitusten jäljentäjien, toisin kuin kivi-  tai 
savitauluihin kirjoitettaessa, oli helppoa tallentaa 
innoitettujen profeettojen ja apostolien saa-
mat Jumalan sanat. Näitä kirjoitusmateriaaleja 
käyttämällä lukuisat kirjurit, joista monet ovat 
tuntemattomia, jäljensivät, siirsivät ja säilyttivät 
uutterasti pyhiä kirjoja monina kappaleina, jotta 
uskon liekit eivät koskaan sammuisi.

Sain esimerkiksi äskettäin tietää, että ”krei-
kankielisestä Matteuksen evankeliumista on yli 
sata käsikirjoitusta”, ja lisäksi on monia muita 
raamatullisia käsikirjoituksia, jotka on tuotettu 
keskiajalla pergamentille.6

Kirjanpainannanvallankumous
Kuten olen usein opettanut, eräs toinen 

valtava askel, jonka Herra innoitti valmistaes-
saan maailmaa pelastavan evankeliuminsa 

Yksi tärkeimpiä keinoja, 
joilla Herra valmisti 
maailmaa evankeliu‑
minsa palautukseen, oli 
käsikirjoitusten vallan‑
kumous. Se osui yhteen 
papyruksen ja pergamen‑
tin keksimisen ja käytön 
kanssa. Alla: Papyrussivu 
vanhimmasta säily‑ 
neestä Uuden testamen‑
tin käsikirjoituksesta.
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palautukseen, otettiin, kun saksalainen kultaseppä Johannes Gutenberg 
sovelsi kirjanpainantatekniikoita, joita oli ensimmäisenä käytetty Kiinassa, 
valmistaakseen kirjapainon vuonna 1439 tai 1440.7

Gutenberg oli väline Herran kädessä tiedon, ymmärryksen ja uskon 
lisäämiseksi maailmassa.8 Hänen keksintönsä sai aikaan kirjanpainannan 
vallankumouksen, joka muutti maailman ikuisesti helpottamalla ajatusten 
ja tiedon laajaa leviämistä, ja niistä tuli ”muutoksen alkuunpanijoita” 9.

Tiedemiehet arvioivat, että Euroopassa oli noin 30 000 kirjaa siinä vai-
heessa, kun Gutenberg julkaisi kirjapainossaan Raamatun. Hänen keksin-
töään seuraavien 50 vuoden aikana Euroopassa painettiin yli 12 miljoonaa 
kirjaa.

Protestanttinen uskonpuhdistus hyödynsi Gutenbergin keksintöä levit-
täen uskonpuhdistuksen ideoita ja tuoden Raamatun rahvaan ulottuville 
tavoin, joita yksikään aiempi sukupolvi ei olisi voinut ikinä kuvitella.

Luku-jakirjoitustaidonvallankumousjaRaamatun
kääntäminen

Kirjanpainannan vallankumous vahvisti luku-  ja kirjoitustaidon lisäänty-
mistä ja toisinpäin sekä eurooppalaisen rahvaan kasvavaa halua saada lukea 
pyhien kirjojen pyhiä sanoja omalla kielellään.

Latinankielinen Raamattu, joka käännettiin kreikan ja heprean kielistä 
400- luvulla, oli ollut virallinen Raamattu roomalaiskatolisessa kirkossa 
tuhat vuotta.10 Vuosisatojen ajan monet eurooppalaiset olivat kuulleet Raa-
mattua pääasiassa pappien pitämien saarnojen välityksellä.

Mutta 1400-  ja 1500- luvuilla uskonpuhdistajat loivat uusia käännöksiä 
Raamatusta Euroopassa yleisesti käytetyillä kielillä, kuten saksaksi, ita-
liaksi, englanniksi, espanjaksi ja ranskaksi. Nämä käännökset perustuivat 
tyypillisesti alkuperäisiin heprean-  ja kreikankielisiin teksteihin – eivät 
latinankieliseen Raamattuun. Niiden ansiosta kymmenet tuhannet lukijat 
saivat kokea Raamatun kertomukset ja opetukset omalla kielellään.

Martti Luther, joka syntyi vuonna 1483, oli yksi niistä, jotka johtivat 
Raamatun julkaisemista oman aikansa kielellä. Hänen saksankielinen 

Johannes Gutenberg oli 
väline Herran kädessä 
tiedon, ymmärryksen ja 
uskon lisäämiseksi maa‑
ilmassa. Äärimmäisenä 
oikealla: Kaiverrossivu 
Gutenbergin Raamatusta.
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käännöksensä julkaistiin vuonna 1534, joka on keskeinen vuosi läntisen 
kristinuskon historiassa.11 Lutherin usko pyhien kirjoitusten voimaan 
ruokki osaltaan uskonpuhdistusta. Toiset uskonpuhdistajat edistivät 
yleismaailmallista koulutusta niin, että jokaisella voisi olla mahdollisuus 
lukea pyhiä kirjoja itse.

Jotkut uskonnolliset johtajat olivat huolissaan siitä, että laajalle leviävä 
Raamatun lukeminen johtaisi harhaoppeihin, vähentäisi kirkon valtaa ja 
herättäisi myös levottomuutta kansan keskuudessa. He vastasivat siihen 
vangitsemalla, kiduttamalla ja jopa surmaamalla monia, joiden huomattiin 
kääntävän Raamattua sen ajan yleiskielelle tai omistavan sen ajan yleiskieli-
siä käännöksiä pyhistä kirjoista.

William Tyndale, joka syntyi vuonna 1494, aloitti oman urakkansa 
Martti Lutherin tehdessä rohkeaa työtään Raamatun saksankielisen 

käännöksen parissa.12 Tyndale oli vielä nuori 
mies saadessaan ajatuksen tehdä Raamatusta 
uuden ja paremman englanninkielisen kään-
nöksen, joka perustuu alkuperäisiin heprean ja 
kreikan kieliin.

Vuoden 1523 tienoilla Tyndale pyysi apua 
ja kannustusta Lontoon katoliselta piispalta 
saadakseen aikaan kyseisen käännöksen, mutta 
hänet torjuttiin erittäin tylysti. Oxfordin pap-
peinkokous oli hyväksynyt vuonna 1408 kielto-
lain, joka koski Raamatun kääntämistä, joten 
Tyndale tarvitsi virallisen luvan edetä esteittä.

Koska Tyndale oli omistautunut Raamatun 
kääntämiseen englanniksi, hän aloitti työnsä salaa 
ja sai Uuden testamentin käännöksen valmiiksi 
vuonna 1525. Tyndalen käännös painettiin Köl-
nissä Saksassa ja kuljetettiin salaa Englantiin, missä 
sitä alettiin myydä vuoden 1526 alkupuolella.

Lopulta Tyndale, kuten monet muut miehet ja naiset, 
jotka halusivat tavallisen kansan saavan käyttöönsä 
pyhät kirjat omalla kielellään, surmattiin Jeesuksen 
Kristuksen asian vuoksi. Oikealla: Sivu alkuperäisestä 
kuningas Jaakon Raamatusta.
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Lopulta Tyndale, kuten monet muut miehet 
ja naiset, jotka surmattiin sen vuoksi, että he 
halusivat tavallisen kansan saavan käyttöönsä 
pyhät kirjat omalla kielellään, kuristettiin 
hänen ollessaan sidottuna paaluun lokakuun 
alkupuolella 1536.13 Siitä huolimatta hänen 
englanninkielinen käännöksensä elää edel-
leen, kun hänen sanojaan ja ilmauksiaan 
sekä kokonaisia osuuksia hänen käännök-
sestään otettiin mukaan kuningas Jaakon 
raamatunkäännökseen.14

Anglikaaninen kirkko hyväksyi virallisesti 
kuningas Jaakon raamatunkäännöksen, joka jul-
kaistiin vuonna 1611, ja se vaikutti myöhemmin 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuk-
seen monin merkittävin tavoin.15 Se oli laajim-
min luettu englanninkielinen Raamattu siinä 
vaiheessa, kun Joseph Smith syntyi vuonna 1805. 
Siihen mennessä useimmilla perheillä, myös 
Joseph ja Lucy Mack Smithin perheellä, oli 
kotonaan Raamattu ja sitä luettiin säännöllisesti. 
Itse asiassa monet ihmiset oppivat lukemaan 
kuullessaan, kun sitä luettiin kotona, ja tutkies-
saan sitä itsekseen.

Poliittisetjaviestinnälliset
vallankumoukset

Kirjanpainannan, kääntämisen sekä luku-  ja 
kirjoitustaidon vallankumoukset valmistivat tietä 
poliittisille ja teknologisille vallankumouksille, 

joiden tuulet puhalsivat Euroopan ja Amerikan mantereilla 1600- luvulta 
1800- luvulle. Muuttuva poliittinen ilmasto Euroopassa ja Amerikassa soi 
ihmisille enemmän vapautta valita oman uskonnollisen tiensä. Uskonnon-
vapaus oli yksi tänä aikana tapahtuneiden poliittisten vallankumousten 
monista seurauksista.

Herra alkoi myös vuodattaa henkeään kaikkiin ihmisiin (ks. Joel 3:1; 
JS–H 1:41), kuten niihin, jotka olivat valmiita uneksimaan uusista kulkuvä-
lineistä ja viestintätekniikoista. Ne edistäisivät Hänen palautuksen työtään 
vaikuttavin tavoin.

Tuodessaan esiin profeettansa Herra innoitti miehiä ja naisia keksintöi-
hin, kuten kanaalit, lennättimet, rautatiet ja höyrykoneet, jotta evankeliumi 
voisi levitä kaikkeen maailmaan.

Herra valmisti maailmaa evankeliuminsa palautukseen lukemattomilla 
muilla tavoilla siunatakseen yksilöitä, perheitä, yhteisöjä, kansakuntia ja 
maailmaa.

Smithinperheensaamajohdatus
Kun mietimme, kuinka Herra valmisti maailmaa palautukseen, meidän 

tulee aina muistaa, että paljon siitä, mitä Hän sai aikaan, tapahtui yksittäis-
ten ihmisten elämän kautta – tavallisten miesten ja naisten, jotka joissakin 
tapauksissa saivat aikaan epätavallisia asioita.

Monia yksilöitä ja perheitä eri maissa ympäri maailman valmistettiin 
ottamaan vastaan palautuksen sanoma. Näihin kuuluivat profeetan van-
hemmat, Joseph ja Lucy Mack Smith, kaksi syvästi hengellistä ihmistä, 
jotka varttuivat kulttuurissa, jossa heidät opetettiin rakastamaan Jeesusta 
Kristusta ja tutkimaan Raamattua.

Vuosien ajan Joseph ja Lucy olivat kokeneet taloudellisia, terveydellisiä ja 
muita takaiskuja Uudessa- Englannissa, Yhdysvaltain koillisosassa. Vuoteen 
1816 mennessä, kun Joseph ja Lucy olivat menettäneet satonsa maailmanlaa-
juisen ilmastonmuutoksen vuoksi, jonka oli aiheuttanut Tambora- tulivuoren 

Tuodessaan esiin pro‑
feettansa Herra innoitti 
miehiä ja naisia keksin‑
töihin, jotta evankeliumi 
voisi levitä kaikkeen 
maailmaan.
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purkaus Indonesiassa, heillä ei ollut juuri muuta 
mahdollisuutta kuin luopua toivosta Uudessa- 
Englannissa ja tehdä rohkea päätös jättää per-
heen, ystävien ja yhteisön turvaverkko.

Kuten kirkon uuden historiateoksen osassa 1 
sanotaan: ”Joseph vanhempi rakasti syvästi 
vaimoaan ja lapsiaan, mutta hän ei ollut pystynyt 
tarjoamaan heille kovinkaan vakaata elämää. 
Huono onni ja epäonnistuneet sijoitukset oli-
vat pitäneet perheen köyhänä ja juurettomana. 
Ehkäpä New Yorkin osavaltiossa olisi erilaista.” 16

Monella tapaa Smithin perheen epäonni 
Uudessa- Englannissa sysäsi heidät läntiseen New 
Yorkiin, missä uskonnollinen innostus lisääntyi ja 
innoitti Joseph Smith nuorempaa etsimään Herraa 
hänen halutessaan anteeksiantoa ja ohjausta. 
Sinne oli haudattu myös kultalevyt, jotka odotti-
vat, että hän löytäisi, kääntäisi ja julkaisisi ne.

HuomatkaammeHerrankädenvaikutus
elämässämme

Kuten Herra teki Smithin perheen kohda-
tessa epäonnea, Hän pystyy tekemään myös 
meistä vahvoja, opettamaan meille uusia asioita 
ja valmistamaan meitä epäonnistumisten ja 

takaiskujen myötä aivan erilaiseen tulevaisuuteen 
kuin itse kuvittelemme.

Kun mietimme, kuinka Herran käden vaiku-
tus ilmeni Smithin perheen elämässä, meidän 

on syytä huomata, että Hänen kätensä vaikutus 
ilmenee myös meidän jokaisen elämässä. Herran 
käden huomaamiseen elämässämme tarvitaan 
hengellistä herkkyyttä ja monissa tapauksissa 
aikaa ja näkökulmaa. Onneksi patriarkallinen 
siunaus, henkilökohtaiset päiväkirjat ja henkilö- 
kohtaiset elämäntarinat voivat tarjota linssin, 
jonka läpi näkee, kuinka Herran käsi ilmenee 
elämässämme.

Vuonna 1831 annetussa ilmoituksessa Herra 
varoitti maailmaa: ”Eikä ihminen loukkaa 
Jumalaa millään tavalla, eikä hänen vihansa ole 
syttynyt keitään muita vastaan kuin niitä, jotka 
eivät tunnusta hänen kättänsä kaikessa eivätkä 
noudata hänen käskyjänsä” (OL 59:21).

Halukkuutemme noudattaa Herran Jeesuksen 
Kristuksen käskyjä, etenkin kahta suurta käskyä 
rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme niin kuin 
itseämme, lisääntyy, kun huomaamme ja tunnus-
tamme Herran käden elämässämme ja Hänen 
kätensä maailman valmistamisessa Jeesuksen 

Herra pystyy tekemään 
meistä vahvoja, opetta‑
maan meille uusia asioita 
ja valmistamaan meitä 
epäonnistumisten ja 
takaiskujen myötä aivan 
erilaiseen tulevaisuuteen 
kuin itse kuvittelemme.
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Todistan, että aivan alussa Herran käsi valmisti maailmaa Jeesuksen 
Kristuksen ”toden, puhtaan ja yksinkertaisen evankeliumin” palautuk-
seen, ”Kristuksen pelastaviin oppeihin”, jotka ovat kaikkien Jumalan 
lasten ulottuvilla.18 Todistan myös, että Herran käsi vaikuttaa meidän 
henkilökohtaisessa elämässämme kutsuen meitä seuraamaan Häntä, pal-
velemaan muita ja rakastamaan Häntä Hänen valmistaessaan maailmaa 
loistavaan toiseen tulemiseensa. ◼
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Herra valmistaa nyt 
maailmaa toiseen tule‑
miseensa, aivan kuten 
Hän valmisti maailmaa 
iankaikkisen evankeliu‑
minsa palautukseen. 
Vasemmalla: Vuoden 
1830 Mormonin kirjan 
nimisivu.
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Kristuksen kirkon palautukseen. Se on ”ihmeelli-
nen teko ja ihme” (ks. 2. Nefi 25:17).

Herra valmistaa nyt maailmaa toiseen tule-
miseensa, aivan kuten Hän valmisti maailmaa 
iankaikkisen evankeliuminsa palautukseen. 
Jälleen Hänen kätensä vaikutus on näkyvissä 
niin historiallisen muutoksen tapahtumissa kuin 
myös ihmisten elämässä.

Kun Joseph Smith meni lehtoon, jota kut-
summe nyt pyhäksi, hän etsi anteeksiantoa ja 
ohjausta elämäänsä.17 Eräässä mielessä hän 
vastasi Herran innoitettuun kutsuun, joka on 
merkitty Matteuksen evankeliumiin:

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja 
kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.

Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa 
minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. 
Näin teidän sielunne löytää levon.

Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuor-
mani on kevyt.” (Matt. 11:28–30.)
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Oletpa sitten innoissasi tai hieman huolissasi kirkon uudesta lapsia 
ja nuoria koskevasta hankkeesta, sinulla on luultavasti kysymyksiä: 
”Kuinka se auttaa lapsiani?” ”Miten me toteutamme sen?” ”Mikä 

on minun roolini siinä?”
Kirkon johtohenkilöt antavat joitakin vastauksia.

Miksi kirkko tekee tämän muutoksen?
Sisar Bonnie H. Cordon: Kuten presidentti Russell M. Nelson on opet-

tanut, meidän kaikkien täytyy kasvattaa hengellistä kykyämme vastaan-
ottaa ilmoitusta.1 Lapsia ja nuoria koskeva hanke on laadittu kutsumaan 
yksilöitä ja perheitä tavoittelemaan Hengen innoitusta siitä, kuinka edetä ja 
kokea iloa liittopolulla. Se vastaa hienosti sitä, mitä profeetta haluaa meille 
jokaiselle.

Veli Stephen W. Owen: Presidentti Nelson opettaa meille myös, että 
me olemme kotiin keskittyvä kirkko, olipa kotimme millainen hyvänsä.2 
Me emme ole ohjelmakeskeinen kirkko. Kirkon johtohenkilöt ja opettajat 
voivat auttaa lapsiamme oppimaan opin ja elämään sen mukaan, mutta tuo 
vastuu alkaa kotona, ja se on päivittäinen vastuu.

Kuten profeetta on opettanut, meidän pitää tavoitella ilmoitusta ja seu-
rata Henkeä, ja lapsia ja nuoria koskeva hanke auttaa meitä tekemään sen – 
osittain siksi, että se on yksinkertaistus aiemmasta. Aiemmin vanhemmilla 
on ollut satoja vaatimuksia seurattavana ja ymmärrettävänä ohjelmissa 
Edistymiseni, Velvollisuus Jumalaa kohtaan, Usko Jumalaan ja muissa 
kirkon ohjelmissa, kun heidän lapsensa ovat edistyneet halki teinivuosien. 

L APSIA JA NUORIA  
KOSKEVA HANKE:  

Vahva aloitus
Bonnie H. Cordon
Nuorten Naisten 
ylijohtaja

Stephen W. Owen
Nuorten Miesten 
ylijohtaja

Joy D. Jones
Alkeisyhdistyksen 
ylijohtaja

Kirkon johtohenkilöt kertovat, kuinka vanhem-
mat ja seurakunnat voivat auttaa lapsia tulemaan 
Vapahtajan kaltaisiksi.
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Tämä uusi hanke kutsuu nuoria ja lapsia etsi-
mään innoitusta, kun he asettavat tavoitteita tar-
peidensa ja mielenkiinnon kohteidensa mukaan.

Sisar Joy D. Jones: Tämä on lapsillemme ja 
nuorillemme – nousevalle sukupolvelle – innos-
tava tilaisuus syventää uskoaan Jeesukseen 
Kristukseen. Kun he oppivat etsimään Pyhän 
Hengen johdatusta ja toimimaan sen mukaan, he 
ymmärtävät paremmin iankaikkisen identiteettinsä 
ja tarkoituksensa sekä sen, kuinka he voivat edistyä 
ja tuntea taivaallisen Isän rakastavan heitä. Keskit-
tyminen lapsia ja nuoria koskevaan hankkeeseen 
voi siunata ja vahvistaa nuoriamme ja heidän per-
heitään, kun he luovat ja vaalivat suhteita kotona, 
kirkossa ja taivaallisen Isänsä kanssa.

Mitäovatensimmäisetaskeleet,joita
voimme ottaa aloittaaksemme lapsia ja 
nuoria koskevan hankkeen?

Sisar Jones: Rukoilkaa yhdessä Hengen 
johdatusta. Vanhemmat voivat aloittaa puhumalla 
perheensä kanssa niistä kolmesta alueesta, joilla 
lapsia ja nuoria koskevaa hanketta käytetään: 
evankeliumin oppiminen, palveleminen ja toi-
minnat sekä henkilökohtainen edistyminen. Mitä 
he tekevät parhaillaan? Kuinka he voivat kasvaa 
yksilöinä ja perheenä näillä kolmella alueella? 
Kuinka keskittyminen jakeeseen Luuk. 2:52 ohjaa 
osaltaan heidän suunnitelmiaan muistaa Vapah-
taja ja seurata Häntä sekä asettaa sitä koskevia 
tavoitteita? Tämä on suurenmoinen tilaisuus 
vahvistaa nuoria, kotia ja perhettä hyvin yksinker-
taisin, johdonmukaisin ja merkityksellisin tavoin.

Sisar Cordon: Me aloitamme vähän kerrallaan. 
Kulkeminen liittopolulla on ihan vain sitä, että lait-
taa jalan toisen eteen. Asettakaa yksi tavoite. Aloit-
takaa yksinkertaisesti. Nuorten ja lasten oppaat 
antavat meille suurenmoisen mallin seurattavaksi.

Veli Owen: Meidän ei pitäisi tehdä tästä liian 
monimutkaista. Se on hyvin yksinkertaista. Luke-
kaa jae Luuk. 2:52. Aloittakaa siitä. Isä tai äiti voi 
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sitten istua lapsensa tai nuorensa kanssa kotona puhumaan siitä. ”Kuinka 
me autamme sinua kasvamaan iässä ja viisaudessa niin, että Jumalan ja 
ihmisten suosio seuraa sinua?” ”Mitä voisimme oppia tai tehdä yhdessä?” 
”Mitä tavoitteita sinä voisit asettaa?” Tehkää siitä siis yksinkertaista.

Josolisiyksiasia,jonkahaluaisittelastennejanuortennetietä-
vän,kuntämähankealoitetaan,mikäseolisi?

Sisar Cordon: Tämä on mahtava tilaisuus kasvaa, kuten Vapahtaja kas-
voi! Jos ihmettelemme sitä, mihin keskittyä, voimme muistaa, että teemme 
jo monia asioita tullaksemme Hänen kaltaisikseen. Evankeliumin oppimista 
tapahtuu monissa kodeissa ja kirkossa. Me palvelemme ja osallistumme 
moniin toimintoihin. Tämä uusi hanke on yksinkertaisesti meille tapa 
toimia tietoisesti ja vastuullisesti siinä, mitä opimme – ja keskittyä kasvuun 
neljässä asiassa, kuten Vapahtaja kasvoi: hengellisesti, sosiaalisesti, fyysisesti 
ja älyllisesti (ks. Luuk. 2:52). Se tuo iloa, rauhaa ja kestävää onnea meille 
kaikille seuratessamme Vapahtajaa!

Sisar Jones: Edistyminen keskittyy Vapahtajaan, on perhekeskeistä ja 
kirkon tukemaa. Tämä on asioiden tekemistä yksinkertaisemmiksi ja hen-
kilökohtaisemmiksi jättäessämme edelliset ohjelmat taakse. Kasvu tapah-
tuu yksilöllisesti. Toivon lasten, nuorten, heidän perheidensä ja johtajien 
ymmärtävän, että tämä on saavutettavissa oleva, joustava tapa, jolla kaikki 
taivaallisen Isän lapset ympäri maapalloa voivat edistyä yhdessä ja kokea 
kestävää iloa liittopolulla. Tämä ei ole suuri muutos eikä vaikea oppimista 
vaativa asia. Pikemminkin teemme enemmän sitä, mitä jo teemme, kuten 
Henki meitä johdattaa, jotta vilpittömät pyrkimyksemme laajentavat 
kykyämme seurata Vapahtajaa rakastaen ja tehokkaasti.

Miksi nuorten ja lasten on tärkeää edistyä kuten Vapahtaja?
Sisar Jones: Ennen kaikkea he ovat tehneet liiton seurata Häntä aina. 

He ovat tehneet liiton olla ”Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kai-
kessa ja kaikkialla” (Moosia 18:9). Siksi heidän pitää edistyä kuten Vapah-
taja: hengellisesti, sosiaalisesti, fyysisesti ja älyllisesti. Heidän liittonsa 
eivät ole ainoa syy, miksi heidän pitää tehdä niin, mutta ne myös tuovat 
voimistavan kyvyn, joka auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa.

Veli Owen: Koko tarkoituksemme elämässä on seurata taivaallista Isää 
ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta ja tulla Heidän kaltaisikseen. Me 
haluamme olla sellaisia kuin He. Me alamme harjoitella sitä nuorella iällä, 
niin että meillä on malli koko loppuelämäksemme. Ja me todella seu-
raamme Vapahtajaa, kun me teemme sitä, mitä Hän teki.

Sisar Cordon: Vapahtaja on esimerkkimme kaikessa. Me tutkimme 
Hänen elämäänsä, tehtäväänsä ja opetuksiaan, koska Hän on kaikkea 

sitä, millaisiksi me haluamme tulla. Mutta koska 
jokainen meistä on ainutlaatuinen, meillä jokai-
sella on ominaisuuksia ja taitoja, joita meidän 
pitää kehittää tullaksemme Hänen kaltaisikseen. 
Tämä uusi lähestymistapa antaa lapsille ja nuo-
rille heille kullekin mukautetun tilaisuuden kas-
vaa tuollaisin ainutlaatuisin tavoin, kehittää omia 
yksilöllisiä lahjojaan ja tunnistaa ne asiat, joita he 
tuntevat innoitusta tehdä tullakseen enemmän 
Vapahtajan kaltaisiksi. Juuri se tekee tästä niin 
henkilökohtaista. Mitään määrättyä tarkistusluet-
teloa ei ole. Tavoitteet, joita me kukin asetamme 
siirtyäksemme eteenpäin liittopolulla, ovat 
erilaisia, mutta yhdessä me opimme, kasvamme 
ja lähennymme Vapahtajaamme.

Mitätoivottelastenjanuortentuntevan,
kun he osallistuvat hankkeeseen?

Sisar Cordon: Minä toivon, että he saavat 
syvemmän ymmärryksen iankaikkisesta iden-
titeetistään ja tuntevat kuuluvansa joukkoon. 
Kun tiedämme, keitä me olemme ja Kenen me 
olemme, me toimimme eri tavoin. He oppivat 
huomaamaan, että se, mitä jollakin sosiaalisen 
median kanavalla sanotaan, ei ole totta, koska he 
ovat kokeneet sen, kuinka Henki puhuu heille. 
He saavat luottamusta itseensä ja jumalallisiin 
mahdollisuuksiinsa Jumalan tyttärinä ja poikina.

Sisar Jones: Me haluamme heidän tuntevan 
uskoa ja toivoa Jeesukseen Kristukseen, tuntevan 
käskyjen pitämisen tuomaa rauhaa, kokevan 
terveitä ihmissuhteita, oppivan sitkeyttä, tunte-
van muiden palvelemisen tuomaa iloa ja tuntevan 
pelastuksen työhön osallistumisesta koituvaa 
onnea ja täyttymystä.

Veli Owen: Toivon, että lapset ymmärtävät 
evankeliumia tavalla, joka kulkee heidän aivois-
taan heidän sydämeensä. Tämä ei ole sitä, että 
rastii tehtäviä suoritetuiksi. Tämä on kehityskul-
kua, jossa opitaan ja tullaan Vapahtajan kaltai-
siksi. Toivoisin todella, että lapsemme ja ne, joita 
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palvelemme, tuntevat evankeliumin ymmärryksessään niin suurta luot-
tamusta, että he haluavat opettaa sitä toisille. Toivoisin esimerkiksi, että 
voisimme esittää lapsillemme kysymyksen evankeliumista ja kuulisimme 
hyvin syvällisen vastauksen, koska he ovat oppineet sen ja siitä on tullut 
osa heitä.

Mistävanhemmattietävät,menestyykölapsiajanuoriakos-
keva hanke heidän kodissaan?

Veli Owen: Minä etsisin Hengen hedelmiä, jotka mainitaan luvussa 
Gal. 5, kuten suurempaa rauhaa kotona. Luulisin heidän lastensa olevan 
ystävällisempiä, rakastavampia. Heidän lapsensa haluavat olla perheensä 
kanssa. He haluavat todennäköisemmin rukoilla ja etsiä vastauksia. 
He näkevät kehitystä paitsi hengellisesti myös sosiaalisesti, fyysisesti ja 
älyllisesti.

Sisar Jones: He tietävät, että hanke menestyy, kun ihmissuhteet 
vahvistuvat, kun perheenjäsenet kokevat todellista kehitystä ja jatkavat 
yrittämistä silloinkin kun on vaikeaa, kun he osoittavat tukea toisilleen ja 
huolenpitoa toisiaan kohtaan ja kun Pyhän Hengen vaikutusta etsitään 
aktiivisesti ja se vallitsee heidän kodissaan. Perheenjäsenet saattavat nähdä 
selkeämmän yhteyden jokapäiväisten askareidensa ja Kristuksen elämän 
välillä. Ehkäpä silloin he arvostavat enemmän tahdonvapautta ja paran-
nusta, parempia asenteita, lisääntynyttä itsevarmuutta, pyrkimyksiä kään-
tyä ulospäin eikä sisäänpäin sekä arvostavat enemmän Vapahtajaa, Hänen 
elämäänsä, Hänen opetuksiaan, Hänen esimerkkiään, Hänen sovitustaan 
ja ylösnousemustaan.

Mitäneuvojaantaisittevanhemmille,joitasaattaahiemanhuo-
lestuttaa kirkon aiempien ohjelmien jättäminen?

Sisar Cordon: Tietenkin me rakastamme aiempia ohjelmia, koska 
meistä jokainen kehittyi ja meillä oli tilaisuus nähdä muiden kehittyvän 
noiden ohjelmien avulla. Ne olivat innoitettuja omana aikanaan. Mutta 
emmekö olekin kiitollisia jatkuvasta ilmoituksesta? Herra haluaa, että me 
jatkamme edistymistä ja muuttumista, ja Hänelle on tärkeää, että ohjel-
mamme edistyvät ja muuttuvat vastatakseen maailmanlaajuisen jäsenis-
tön tarpeita. Me pyrimme kehittymään ja tulemaan kirkoksi ja kansaksi, 
jollainen taivaallinen Isä tietää meidän olevan ja jollaista Hän tarvitsee.

Sisar Jones: Aiemmat ohjelmat ovat siunanneet meitä hyvin pal-
jon, ja me voimme olla kiitollisia kaikesta, mitä olemme oppineet ja 
kokeneet. Tämä on suurenmoista uutta aikaa, ja tämä on tilaisuus etsiä 
Herran johdatusta, jotta oppisimme ja kasvaisimme uusilla ja innoitta-
villa tavoilla.

Kuinka johtohenkilöt voivat auttaa lapsia 
ja nuoria edistymään henkilökohtaisessa 
kehityksessään?

Veli Owen: Ensinnäkin aikuisjohtajan pitää 
mielestäni nähdä lapsi tai nuori mies tai nuori 
nainen sellaisena kuin Jumala näkee hänet – 
eli sellaisena kuin hän voi joskus olla eikä vain 
sellaisena kuin hän on nyt. Aloittakaa lopputulos 
mielessä. Katsokaa pitkälle eteenpäin. Tämä vie 
aikaa. Nähkää, millaisiksi lapset ja nuoret voivat 
tulla. Luokaa sellainen suhde, että kun teidän 
pitää puhua nuorelle, he kunnioittavat teitä siinä 
määrin, että kuuntelevat.

Ja tutustukaa lasten ja nuorten vanhem-
piin. Ottakaa selville heiltä, kuinka te voitte 
auttaa. Kunnioittakaa heidän rooliaan 
vanhempina.

Sisar Jones: Alkeisyhdistyksessä ei ole koo-
rumien ja luokkien johtokuntien rakennetta 
kuten nuorilla miehillä ja nuorilla naisilla on. 
Alkeisyhdistyksen johtohenkilöt ja opettajat sekä 
palvelutyöveljet ja - sisaret auttavat lapsia, joilla ei 
ole evankeliumin tukea kodissaan. On kuitenkin 
tärkeää, että me kunnioitamme aina lasten ja 
nuorten ja heidän vanhempiensa välistä suhdetta, 
olipa tilanne kodissa millainen hyvänsä. Lapsia ja 
nuoria koskeva hanke voi tarjota keinon kutsua 
koko perhe osallistumaan ja auttamaan kirkossa. 
Se voisi olla keino vahvistaa koko perhettä, ovat 
he sitten Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon jäseniä tai eivät.

Sisar Cordon: Monet lapset ja nuoret ovat 
sunnuntaisin kirkossa ilman vanhempiaan, mutta 
heillä on silti rakastavat vanhemmat. Kannustai-
sin johtohenkilöitä tutustumaan vanhempiin ja 
ottamaan selville, mitä lapsiaan koskevia unelmia 
ja toiveita näillä on. Me voimme auttaa. Kun 
työskentelemme yhdessä vanhempien kanssa, me 
vahvistamme yksilöitä ja heidän kotejaan sekä 
kannustamme myös lapsia ja nuoria vahvista-
maan toistensa koteja.
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Mitäsanoisittehämmentyneillevanhemmille,jotkapelkäävät,
etteivät he pysty auttamaan lapsiaan menestymään lapsia ja 
nuoria koskevassa hankkeessa?

Sisar Cordon: Suurenmoista on se, että me toteutamme jo suurinta 
osaa hankkeesta. Perheet opiskelevat jo evankeliumia yhdessä. Me 
olemme jo mukana palvelemassa ja toiminnoissa. Meillä on aina ollut 
jokin hanke henkilökohtaiseksi edistymiseksi. Nyt me vain keskitymme 
tapoihin, joilla Kristus kasvoi.

Kun ryhdymme keskustelemaan lastemme kanssa, uskoisin meidän 
todella nauttivan siitä. Silloin voi normaalilla, luontevalla tavalla vain kuun-
nella, mitä lapsen sydämellä on. Taivaallinen Isämme haluaa lapsenne kas-
vavan, kokevan iloa ja palaavan asumaan Hänen luokseen. Tunnette Pyhän 
Hengen johdattavan teitä, kun yhdessä pyritte tekemään evankeliumista ja 
Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta osan elämänne jokaista aluetta.

Sisar Jones: Aloittakaa tavalla, joka sopii omalle perheellenne. Luottakaa 
siihen, että saatte taivaallista apua. Etsikää Hengen johdatusta. Lapsia ja 
nuoria koskeva hanke on arvokas apukeino vanhemmille. Nykyajan van-
hemmilta vaaditaan paljon heidän ohjatessaan ja hoivatessaan perhettään. 
On helppoa tuntea toisinaan kuormittuvansa. Lapsia ja nuoria koskeva 
hanke auttaa vanhempia keskittymään tärkeän sijaan siihen, mikä on välttä-
mätöntä. Se, että autamme perhettämme oppimaan, kuinka seurata Vapah-
tajaa Pyhän Hengen innoituksen avulla, on elintärkeää meille kaikille ja tuo 
mukanaan Herran rakkauden ja siunaukset.

Veli Owen: Olen sitä mieltä, että te pystytte todella auttamaan lapsianne ja 
nuorianne. Teidän ei tarvitse tehdä mitään suurta. Loppujen lopuksi kyse on 
siitä, että on uskollinen ja rukoilee sekä luo pyhiä tottumuksia ja vanhurskaita 
rutiineja perheessään. Aloittakaa perustavista, yksinkertaisista ja vanhurs-
kaista tottumuksista, niin näette ihmeitä tapahtuvan lastenne elämässä. ◼
VIITTEET
 1. Ks. Russell M. Nelson, ”Ilmoitusta kirkkoa varten, ilmoitusta elämäämme varten”, 

 Liahona, toukokuu 2018, s. 93–96.
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Seuraavassa on neljä keinoa, joilla voit auttaa lapsiasi asettamaan ja 
saavuttamaan merkityksellisiä tavoitteita, jotta he kasvaisivat, kuten 

Vapahtaja kasvoi.

Motivoi  
nousevaa sukupolvea
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Wendy Ulrich, FT

M e vanhemmat ja johtohenkilöt haluamme auttaa 
lapsia ja nuoria tulemaan Jeesuksen Kristuksen 
elinikäisiksi opetuslapsiksi, joita motivoi sisäinen 

halu palvella Herraa ja jotka täyttävät henkilökohtaisen 
tehtävänsä.

Lapsia ja nuoria koskeva hanke on yksinkertainen mutta 
voimallinen kokoelma mahdollisuuksia auttaa lapsia ja 
nuoria kasvamaan hengellisesti, sosiaalisesti, fyysisesti ja 
älyllisesti, kuten Vapahtaja kasvoi (ks. Luuk. 2:52). Näin voi 
tapahtua, kun he oppivat Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
mia, elävät sen mukaan, osallistuvat merki-
tykselliseen ja innoittavaan palvelemiseen 
ja toimintaan sekä asettavat ja saavuttavat 
omia tavoitteitaan. Seuraavan kertomuksen 
vanhempien tavoin me saatamme kuiten-
kin tuntea jo kuormittuneemme ilman, 
että lisäämme luetteloomme jonkun muun 
tavoitteita. Tai saatamme olla huolissamme 
siitä, etteivät lapsemme kasva, ellei heitä 
työnnetä eteenpäin.

Tavoitteiden asettamista koskeva  
keskustelu,esimerkki 1:

Anniina, 15, istui äitinsä Ritvan kanssa 
silmäilemässä luetteloa, jonka he olivat tehneet 
mahdollisista tavoitteista, joihin Anniina voisi 
pyrkiä. Anniinan isä Jarkko käveli ohi. ”Mitä näistä minun pitäisi 
tehdä, isä?” Anniina kysyi.

Jarkko katsoi kelloaan, irvisti hieman ja vilkaisi luetteloa. ”No 
tuo näyttää helpolta. Entäpä ’Opettele yksi kirkon laulu’? Voit saada 
tuon hoidettua aika nopeasti. Mikä muu näyttää helpolta?”

Ritva puuttui keskusteluun muistaen, kuinka haluton Anniina 
oli ollut yrittämään päästä koulun kilpajuoksujoukkueeseen. 
”Oikeastaan sinun pitää ehkä kokeilla jotakin vaikeaa! Miten olisi 
jotakin liikuntaan liittyvää?” hän ehdotti.

”Yäk”, Anniina mutisi tarttuen puhelimeensa. ”Tämä riitti 
minulle.”

Kuinka vanhemmat ja johtohenkilöt voivat auttaa?
Vanhemmat ja johtohenkilöt voivat tehdä paljon auttaak-

seen lapsia ja nuoria motivoitumaan siten, että nämä omak-
suvat hyviä arvoja, tekevät hyviä valintoja ja nauttivat sekä 
edistymisestään että saavutuksistaan.
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Mieti tilannetta, jolloin olit todella motivoitunut tekemään 
työtä tavoitteen eteen. Mikä sinua motivoi? Todennäköisesti 
näit tilaisuuden tai taidon, jonka todella halusit saada, tai 
ongelman, joka sinun piti ratkaista. Muiden esimerkki ja tuki 
innoittivat sinua yrittämään.

Samalla tavoin lapset ja nuoret motivoituvat paremmin,  
kun he 1) päättävät rukoillen, mitä he haluavat (eikä vain, mitä 
muut heille haluavat), 2) laativat suunnitelman siihen pääs-
täkseen, 3) eivät anna palkintojen tai rangaistuksen vaikuttaa 
liikaa ja 4) tuntevat vanhempien ja johtohenkilöiden olevan 

puolellaan.
1. Auta nuorta saamaan selville, mitä 
hän haluaa eniten.

Jokainen haluaa jotakin: päästä joukkuee-
seen, nukkua enemmän, tuntea itsensä vähem-
män yksinäiseksi, olla lähempänä Jumalaa. 
Herra ja Hänen sanansaattajansa kysyvät usein 
ihmisiltä: ”Mitä sinä haluat?” (Ks. Mark. 11:24; 
1. Nefi 11:1–2; Alma 18:15; 3. Nefi 27:1–2; 
Et. 2:23–25.) Mutta sen tietäminen, mitä 
haluamme eniten, ei vain, mitä haluamme juuri 
nyt, vaatii kokemusta ja itsetutkistelua.

Kun ajattelet lasta tai nuorta, jota haluat 
auttaa, kysy itseltäsi:

•   Kuinka voisin tutustuttaa hänet uusiin 
kokemuksiin, arvoihin ja ideoihin myön-

teisten ihmissuhteiden ja hauskanpidon yhteydessä?
•  Annanko hänen kokea huonojen valintojen seuraukset, 

jotta hän haluaa tehdä parempia?
•  Milloin voin kysyä häneltä, mihin hän uskoo ja mitä 

hän arvostaa? (Ks. oheinen luettelo ”Hyödyllisiä 
oivalluskysymyksiä”.)

•  Kuinka voin tuoda esiin hänen vahvuuksiaan? (Kokeile 
tätä: ”Huomaan, että olet todella hyvä                   .  
Miten voisit käyttää sitä Herran palvelemiseen?”)

2. Auta nuorta laatimaan suunnitelma
Kun nuori on asettanut tavoitteen, hän on usein 

melko hyvä kehittelemään suunnitelman. Nuoremmat 
lapset saattavat tarvita enemmän ideoita. Esitä omia ehdo-
tuksiasi vasta kun he ovat jumissa. Mutta ole innoissasi, 
älä puolusteleva, jos he pitävät enemmän omista ideoistaan 
kuin sinun!
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Auttaaksesi nuorta laatimaan suunnitelman voisit kysyä:

•  Mikä on tavoitteesi? (Abstrakteja tavoitteita kuten ”Ole 
ystävällisempi” on vaikea määritellä, ellei niihin sisälly 
yksityiskohtaisia toimenpiteitä kuten ”Kehun jotakuta 
joka päivä” tai ”Pyydän anteeksi, kun suutun”.)

•  Miksi tämä tavoite on sinulle tärkeä? (Millä tavoin se 
auttaa häntä elämään arvojensa mukaan tai tulemaan 
enemmän Vapahtajan kaltaiseksi?)

•  Onko tämä hyvä vaihe pyrkiä tähän tavoitteeseen? 
(Miksi tai miksi ei?)

•  Mitä pieniä, helppoja askelia voisit 
ottaa päästäksesi alkuun? (Muistuta 
häntä siitä, että toiminta luo motivaa-
tiota. Auta häntä pääsemään alkuun tai 
aloittamaan uudelleen tekemällä jotakin 
pientä tai yksinkertaista.)

•  Kuinka voisit järjestää olosuhteita tuke-
maan suunnitelmaasi? (Voisitte laatia 
muistutuksia, kiinnittää näkyviin roh-
kaisevia sanoja, tehdä kaavion tai aika-
taulun edistymisen seuraamiseksi, 
poistaa houkutukset, hankkia oikeat 
työvälineet tai pyytää apua.)

•  Mitä esteitä tiellesi saattaisi tulla? 
Kuinka voisit selviytyä niistä? (Auta 
häntä muistamaan suunnitelmansa, 
kiinnostumaan siitä, mikä meni vikaan, harjoittelemaan 
enemmän vaikeita kohtia, kokeilemaan uutta lähesty-
mistapaa tai mukauttamaan tavoitetta.)

Auttaessasi muita selviytymään takapakeista voisit kertoa 
omasta elämästäsi tai perheen elämästä kokemuksia siitä, 
kuinka ihmiset kohtasivat koettelemuksia ja olivat sinnikkäitä. 
Yritä myös kysyä:

•   Mitä olet kokeillut? Mitä muuta voisit yrittää tehdä?
•   Ketkä voivat auttaa? Kuinka minä voin auttaa?
•   Mitä ideoita mieleesi tulee, kun rukoilet tästä?

3. Ole varovainen palkintojen tai rangaistusten kanssa
Pienet palkinnot voivat auttaa ihmisiä kokeilemaan jotakin 

uutta, tehdä vaikeasta tehtävästä hauskemman tai juhlistaa 

onnistumista. Mutta liika palkitseminen itse asiassa vähentää 
motivaatiota. Ihmiset, jotka jo nauttivat jostakin tehtävästä, 
tekevät usein sitä vähemmän eivätkä enemmän, jos heille mak-
setaan sen tekemisestä, koska he päättelevät, ettei sitä kannata 
tehdä pelkän palkinnon takia. Ja vaikka lapset tarvitsevat 
kokemuksia huonojen valintojen seurauksista, he oppivat 
pelkäämään ja välttämään ihmisiä, jotka rankaisevat heitä, sen 
sijaan että he oppisivat sisäistämään hyviä arvoja.

Tietenkin ihmiset odottavat saavansa maksun työstä, 
jolloin bonukset tai tunnustus voivat olla myös hyödyllisenä 
palautteena. Mutta kun kyse on elämisestä evankeliumin 

mukaan ja henkilökohtaisten tavoitteiden 
saavuttamisesta, sisäiset palkinnot ovat ennen 
pitkää kaikkein motivoivimpia. Sisäisiä pal-
kintoja ovat

•   Hengen tunteminen
•    tunne yhteydestä vanhempiin, johtohen-

kilöihin ja ystäviin
•   eläminen arvojen mukaan
•    oppiminen, uusien asioiden kokeilemi-

nen ja ongelmien ratkaiseminen
•   hauskanpito
•   hyvän vaikutuksen aikaansaaminen.

Auta nuoria tunnistamaan ja arvostamaan 
näitä sisäisiä palkintoja. Ja anna toisinaan 
pieni asiaan liittyvä palkinto juhlistaaksesi 

hyvin tehtyä työtä!
4. Auta nuorta tuntemaan rakkautesi

Rakastavat ihmissuhteet ovat yksi tärkeimmistä tavoista 
vaikuttaa muiden arvoihin, tavoitteisiin ja motivaatioon. 
Kuinka ihmiset ovat välittäneet sinulle tunteen, että he todella 
rakastavat ja arvostavat sinua? Kuinka päätät, kenelle on 
turvallista kertoa rehellisesti virheistäsi tai kamppailuistasi? 
Jos et todella tuntenut saavasi rakkautta kotona, mitä sellaista 
mielestäsi olisit tarvinnut, mitä et saanut?

Vastauksesi voivat auttaa sinua tietämään, kuinka viestität 
nuorille, että he ovat sinulle rakkaita ja turvassa kanssasi.

Harjoittelemalla ja taivaallisella avulla me voimme  
osaltamme motivoida nousevaa sukupolvea ja vaikuttaa 
heihin.
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Tavoitteidenasettamistakoskevakeskustelu,
esimerkki 2:

Anniina, 15, istui äitinsä Ritvan kanssa silmäilemässä luet-
teloa tavoitteista, joihin Anniina voisi pyrkiä, kun Anniinan 
isä Jarkko käveli ohi. ”Mitä näistä minun pitäisi tehdä, isä?” 
Anniina kysyi.

Jarkko katsoi kelloaan, irvisti hieman ja vilkaisi luetteloa. ”No tuo 
näyttää helpolta. Entäpä ’Opettele yksi kirkon laulu’? Voit saada tuon 
hoidettua aika nopeasti. Mikä muu näyttää helpolta?”

Jarkko pysähtyi. Tämä ei tuntunut oikealta, 
joten hän mietti hetken, missä oli vika.

Minä olen myöhässä, hän ajatteli. Haluan 
vain saada tämän hoidettua. En ole kovin 
hyvä tässä tehtävässäni isänä. Hmmm. Hän 
katsoi tytärtään ja tajusi silloin tuntevansa 
muutakin. Toivoa. Iloa. Tässä ei ollut kyse vain 
tehtäväluettelon asioiden hoitamisesta. Tässä oli 
kyse Anniinan kasvusta. Ja tämä oli mahdolli-
suus luoda häneen yhteys. Hymy levisi hänen 
kasvoilleen.

”Käydäänpä miettimään tätä”, hän sanoi. ”Mitä 
jos me kukin kirjoitamme muistiin, mitä asiaa 
olemme viime aikoina tunteneet innoitusta työstää?”

”No hyvä on”, Anniina sanoi. Ritva etsi kyniä ja 
paperia, ja he miettivät ja kirjoittivat muutaman 
minuutin ajan.

Keitä ihailet? Miksi?
Miten haluat, että sinua kohdellaan? Kuinka haluat kohdella 

muita?
Mitkä lupaukset pyhissä kirjoituksissa, profeettojen ope-

tuksissa tai patriarkallisessa siunauksessasi vaikuttavat 
tärkeiltä tulevaisuutesi kannalta?

Mitä haluaisit enemmän tai vähemmän elämääsi?
Milloin olet onnellinen ja tunnet olevasi kiinni elämässä? 

Tehdessäsi mitä?

Mitä haluaisit tehdä elämässäsi, ellet pelkäisi epäonnistuvasi?
Mikä ongelma vaivaa sinua parhaillaan?
Mitä luulet Herran haluavan sinulle ja sinulta?
Mitä haluaisit kokeilla tai oppia tänä vuonna? Miksi?
Mitkä ovat tämän viikon tavoitteesi? Miksi niillä voisi olla mer-

kitystä Herralle?
Kun juttelemme, kuulen sinun sanovan, että haluat __________. 

Pitääkö se paikkansa? Mitä muuta?

”No niin”, Ritva sanoi. ”Mitä nyt?”
Anniina muisti: ”Eiköhän meidän pidä rukoilla asiasta ja 

sitten valita tavoite ja tehdä suunnitelma. Mutta isä, uskotko 
todella, että taivaallinen Isä välittää siitä, minkä tavoitteen minä 
valitsen?”

Jarkko mietti hetken. ”Sinulla on paljon hyviä ideoita, joten 
ehkäpä taivaallinen Isä vain haluaa, että sinä valitset yhden, josta 
aloitat. Mutta olen ehdottoman varma yhdestä asiasta. Taivaallinen 
Isä välittää sinusta.”

”Minä tiedän, että haluat käyttää lahjojasi 
saadaksesi aikaan hyvää”, Ritva lisäsi, ”joten 
jos jokin näistä on muita tärkeämpi, olen 
varma, että taivaallinen Isä auttaa sinua tunte-
maan sen.”

Anniina hymyili ja muisti sitten: ”Presi-
dentti Nelson pyysi meitä nuoria arvioimaan 
perusteellisesti elämäämme. Mitä jos käyn 
hakemassa sen, mitä kirjoitin?”

”Hae ihmeessä!” Jarkko sanoi hymyillen. 
Hän katsoi jälleen kelloaan. ”Ohhoh, minun 
on pidettävä kiirettä. Etsi se, mitä kirjoitit, niin 
jutellaan siitä päivällisellä, sopiiko? Minulla on 
kysymyksiä, joista voisi olla apua.”

”Loistavaa!” Anniina sanoi hymyillen. ”Ja isä, 
äiti: kiitos.” ◼
Kirjoittaja asuu Utahissa Yhdysvalloissa.

HYÖDYLLISIÄ OIVALLUSKYSYMYKSIÄ
Auta lapsia ja nuoria huomaamaan, mitä he haluavat eniten, keskustelemalla heidän kanssaan joistakin näistä kysymyksistä:
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Ensimmäisenä lukiovuotenani vanhempani erosivat. Vuosien ajan olin näh-
nyt isäni jättävän sakramentin nauttimatta. Tiesin, että hänellä oli vaikeuk-

sia käskyjen noudattamisessa, mutta en ymmärtänyt noiden kamppailujen 
määrää enkä kestoa. Vasta kun vanhempani kertoivat minulle, että hänet on 
erotettu kirkosta, siskoni ja minä saimme viimein kuulla asiasta tarkemmin.

”Minä vihaan sinua!” huusin yhä uudelleen ja itkin. Olin raivoissani. 
Miten hän saattoi tehdä tämän perheellemme? ajattelin. Kuinka hän 

saattoi valehdella meille niin pitkään?
Alun järkytys ja viha eivät kestäneet kauan. Muuta-
massa viikossa vihani vaihtui turtumukseksi. Alkuun 

turtumus oli helpottavaa tuntemaani vihaan ja tuskaan 
verrattuna, mutta ennen pitkää helpotus muuttui 
epätoivoksi. Tunsin elämäni romuttuvan ympärilläni. 
Enemmän kuin koskaan tarvitsin tunnetta yhtey-
destä taivaaseen. Tarvitsin tunnetta Jumalan rak-
kaudesta, ohjauksesta, rauhasta ja parantumisesta.

Yleiskonferenssi koitti pian. Yhden kokouksen 
aikana kuuntelin odottaen, että tuntisin Jumalan 
antamaa lohdutusta. Mutta sitä ei tullut. Siellä 

pimeässä kappelisalissa ajattelin: En pysty tuntemaan 
Pyhää Henkeä, mutta olen varma, että Hän on täällä. 

Hänen on oltava täällä. Sitä ajatellessani aloin muistaa 
monia pieniä todisteita, joita olin saanut siitä, että pyhät 

kirjoitukset ovat totta, että Joseph Smith on profeetta, että 
taivaallinen Isä oli siunannut perhettäni ja että käskyjen pitä-

minen tuo rauhaa. Oli kuin minulla olisi ollut todisteiden varasto.
Mitä enemmän muistelin aiempia hengellisiä todisteitani, sitä 

paremmin ymmärsin, että vaikka halusinkin kiihkeästi tuntea Hengen, ei 
ollut oikeastaan väliä sillä, etten voinut tuntea Hänen vaikutustaan juuri 
sillä hetkellä. Minulla oli jo varastossa hiljaisia, jatkuvia todisteita siitä, 
että evankeliumi on totta.

Tuo tieto kannatteli minua ja antoi minulle halun pitää edelleen käs-
kyt, vaikka siitä ei näyttänytkään olevan välitöntä hyötyä. Vähitellen tun-
sin taivaallisen Isän ja Vapahtajan rakkautta enemmän elämässäni. Se, 
että pysyin lähellä Heitä, vaikka en pystynytkään aina tuntemaan Heidän 
olevan lähellä, toi minulle kiistatonta rauhaa ja lujemman todistuksen 
Vapahtajan evankeliumista. Se vaikuttaa minuun edelleenkin aina kun 
kohtaan epävarmuutta tai surua. Tiedän, että voin turvata taivaalliseen 
Isään ja Vapahtajaan ja että He parantavat, kohottavat ja vahvistavat 
minua ja meitä jokaista. ◼
Julkaistaan nimettömänä, Utah, Yhdysvallat
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Todisteiden varasto

E i ollut oikeastaan väliä sillä, 
etten voinut tuntea Henkeä 

juuri sillä hetkellä. Minulla oli 
jo varastossa hiljaisia, jatkuvia 
todisteita.

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
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V uonna 2005 synnytin keskosina 
kolmoset, Milenan, Mateon ja 

Nelsonin. Milena syntyi terveenä, 
mutta kaksi pientä poikaamme kärsivät 
komplikaatioista. Mateo kuoli noihin 
komplikaatioihin kolme kuukautta 
syntymänsä jälkeen.

Kuukausi sen jälkeen kun mene-
timme Mateon, Nelsonilla diagnosoi-
tiin CP- vamma ja kuurous. Me olimme 
järkyttyneitä. Lääkärit sanoivat meille, 
ettei hän kävelisi koskaan. Sillä het-
kellä olimme kiitollisia tiedosta, joka 
meillä on Jeesuksen Kristuksen evan-
keliumista. Se auttoi meitä ymmär-
tämään, miksi me kohtaamme tässä 
elämässä vastoinkäymisiä.

Uskoa ja uutteruutta osoittaen Nel-
son oppi kävelemään ja viestimään viit-
tomakielellä. Hän on menestynyt paljon 
paremmin kuin hänen lääkärinsä ikinä 
ennustivat. Hän on varttunut onnelli-
sena perheessämme ja evankeliumissa.

Ymmärtäisikö hän?
Nelsonin rajoituksista huolimatta 

meillä on ollut hänelle useita tavoitteita: 
että hän ymmärtää kasteen merkityksen 
ennen kuin hänet kastetaan, että hän 
saa Aaronin pappeuden 12- vuotiaana 
ja että hän menee temppeliin sijaiskas-
teille kuolleiden puolesta.

Vuonna 2017 Nelson täytti 12 
vuotta. Me autoimme häntä valmis-
tautumaan sijaiskasteille kuolleiden 
puolesta. Hänelle oli haastavaa 
ymmärtää, että ne, jotka ovat kuolleet 
ilman kastetta, tarvitsevat apuamme. 
Pian Nelsonin syntymäpäivän jälkeen 
hän, Milena ja vanhemmat sisarukset 
Franco ja Brenda sekä muita seurakun-
tamme nuoria lähti Córdoban temp-
peliin. Temppelinjohtaja tervehti heitä 
ja puhui heille sijaiskasteiden tärkey-

destä. Istuin Nelsonin vieressä 
ja viitoin hänelle. Ennen pitkää 
oli hänen vuoronsa. Kun hän 
laskeutui kastealtaaseen, 

T emppelissä palvelemisesta 
on tullut yksi perheemme 

perinteistä. Joka kerta kun 
menemme sinne, muistamme 
Nelsonin erityisen päivän.
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mietimme, ymmärtäisikö hän todella.
Astuessaan veteen Nelson liikuttui. 

Sillä hetkellä Pyhä Henki ilmaisi meille, 
että hän todellakin ymmärsi tekevänsä 
edesmenneiden esivanhempiensa puo-
lesta jotakin sellaista, mitä nämä eivät 
voineet tehdä itse. Me tiesimme, että 
hän ymmärsi sukulaisten verhon toisella 
puolen olevan iloisia siitä, että hän auttoi 
heitä. Henki ilmaisi meille myös, että 
Mateo oli paikalla veljensä ja siskonsa 
seurana. Noustessaan ylös vedestä Nel-
son oli hyvin onnellinen.

Sen jälkeen Nelson on kastettu ja 
konfirmoitu monien sukulaisten puo-
lesta – myös oman isäni, joka menehtyi 
vuonna 2016. Me rakastamme temp-
peliä. Siellä palvelemisesta on tullut 
yksi perheemme perinteistä. Joka kerta 
kun menemme sinne, muistamme tuon 
erityisen päivän. ◼

Miriam Rosana Galeano, Córdoba, 
Argentiina
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K un menin lähetyssaarnaajien 
koulutuskeskukseen kokoaikai-

sena lähetyssaarnaajana, huomasin, 
että minulla oli paljon opittavaa. Tein 
parhaani opiskellakseni, vahvistaak-
seni todistustani ja rakentaakseni sille 
perustukselle, joka minulla jo oli. 
Rukoilin, esitin taivaalliselle Isälle 
kysymyksen ja etsin sitten vastauksia. 
Tuo tapa muutti elämäni.

Yhtenä päivänä palvellessani lähetys-
saarnaajana Perussa eräs toinen vanhin 
sai kirjeen, jossa ilmoitettiin, että hänen 
parhaan ystävänsä isä oli kuollut odot-
tamatta. Vanhin oli silmät kyynelissä. 
”Miksi taivaallinen Isä antaa tämän 
tapahtua?” hän itki.

Tuo kysymys tunkeutui sydämeeni. 
Sinä iltana polvistuin ja esitin taivaal-
liselle Isälle saman kysymyksen. Sitten 
Mormonin kirjaa tutkiessani silmiini 

”Hänen viisautensa mukaan, joka tietää kaiken”
osui jae 2. Nefi 2:24, jossa sanotaan: 
”Mutta katso, kaikki on tapahtunut 
hänen viisautensa mukaan, joka tietää 
kaiken.”

Tuo kohta asettui sydämeeni eikä 
lähtenyt sieltä. Kirjoitin tuolle vanhim-
malle kortin ja sisällytin todistukseeni 
tuon pyhien kirjoitusten kohdan. 
Vakuutin hänelle, että kaikki järjestyisi, 
koska taivaallinen Isä toimii viisaasti. 
Me voimme luottaa Häneen, koska Hän 
rakastaa meitä ja tietää kaiken.

Noin puolitoista vuotta myöhemmin 
palvellessani Perun vuorilla sain odot-
tamattoman puhelinsoiton lähetysjoh-
tajaltani. Hän kertoi minulle, että isäni 
oli saanut halvauksen ja oli kriittisessä 
tilassa. Jonkin ajan kuluttua isäni kuoli. 
Olin murheen murtama ja minua ahdis-
tivat sellaiset kysymykset kuin ”Kuinka 
ikinä selviydyn tästä?”

Rukoilin taivaalliselta Isältä vas-
tausta. Eniten halusin tietää, miksi isäni 
oli otettu pois niin, ettei minulla ollut 
edes mahdollisuutta hyvästellä häntä. 
Käännyin Mormonin kirjan puoleen, 
avasin sen ja luin samat sanat, jotka 
olin kirjoittanut sille vanhimmalle 
monta kuukautta aiemmin: ”Mutta 
katso, kaikki on tapahtunut hänen vii-
sautensa mukaan, joka tietää kaiken.” 
Nuo sanat verhosivat minut peiton 
tavoin rauhalla ja toivat minulle armoa, 
kun tunsin olevani eksyksissä.

Maallinen isäni oli poissa, mutta 
taivaallinen Isäni olisi aina apunani. 
Taivaallinen Isä todella tekee kaiken 
viisaudessaan, ja kun me etsimme ja 
teemme parhaamme valmistautuak-
semme, me voimme löytää kallisarvoi-
sia vastauksia. ◼
Christopher Deaver, Kalifornia, USA
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Palvellessani 
Perun vuorilla 

sain odottamattoman 
puhelinsoiton 
lähetysjohtajaltani.
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Yksi luku elämässäni päättyi, kun 
jäin leskeksi lokakuussa 2010. 

Tuohon aikaan toimin opettajana 
Etelä- Ranskassa. Työtapaturma rajoitti 
kehoni liikkuvuutta, ja olin turhautunut 
siitä, etten pystynyt saamaan nopeasti 
takaisin terveyttäni ja voimiani. Olin 
nauttinut palkitsevasta ammattiuras-
tani 11 vuoden ajan. Rakastin työtäni. 
Minulla oli paljon ystäviä. Mutta 
en enää pystynyt vastaamaan työni 
vaatimuksiin.

Minun on myönnettävä, että elet-
tyäni yli 33 vuotta viisauden sanan 
mukaan mietin, miksi en pystynyt juok-
semaan uupumatta ja vaeltamaan väsy-
mättä (ks. OL 89:20). Viimein minun oli 
jäätävä eläkkeelle odotettua aiemmin, ja 
näin päättyi toinen luku elämässäni.

Suurenmoinen uusi luku
Asuin tyttäreni kanssa, kun hän sai 

tiedon, että hänen työtehtävänsä siir-
rettäisiin Pariisin alueelle. Päätin, että 
minun pitäisi lähteä hänen mukaansa 
ja aloittaa uudessa paikassa uusi luku 
elämässäni.

Pian saapumisemme jälkeen meidät 
kumpikin kutsuttiin työhön Pariisin 
temppeliin. Tehtäväni palvella temppe-
lissä todisti minulle, että olin oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan, koska Herra 
oli tuonut minut tänne. Olen saanut 
paljon iloa palvelemisesta säännöllisesti 
Herran huoneessa, ja on upeaa jakaa 
hetket temppelissä tyttäreni kanssa. Se 
täyttää sydämeni ilolla!

Nyt näen suuren siunauksen, joka 
oli alkuun kätketty kärsimyksen taakse. 
Se, että liikkuvuuteni rajoittui ja että 

en pystynyt harjoittamaan ammattiani 
ja minun oli jäätävä varhain eläkkeelle, 
oli vaikeaa. Mutta tiedän, että Her-
ramme Jeesus Kristus on kantanut 
minua. Hän on auttanut minua hidas-
tamaan ja löytämään lepoa, toivoa ja 
rauhaa, jotka ovat nyt hyvin suuri osa 
elämääni.

Joka kerta kun kävelen sisään temp-
pelin ovista, tunnen Pyhän Hengen. Vai-
keina aikoina, jolloin maailma aiheuttaa 
meille todella paljon paineita, on hienoa 
tietää, että Herra on antanut meille 
pyhiä paikkoja, missä kaikki on järjes-
tyksessä ja kaunista. Tunnen valtavaa 
kiitollisuutta tästä uudesta temppelipal-
velun luvusta elämässäni. Se on suuren-
moinen! ◼
Sylvie Cornette, Île- de- France, Ranska
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Uusi kutsuni palvella todisti minulle, 
että Herra oli tuonut minut oikeaan 

paikkaan oikeaan aikaan.
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Steven C. Harper
Kirkon historian ja opin professori, Brigham Youngin yliopisto

T odistuksen kuuleminen Mormonin kirjan silminnäkijältä voisi olla parasta heti 
kultalevyjen tai enkelin näkemisen jälkeen. Monilla varhaisilla kirkon jäsenillä 
oli tuo tilaisuus.

Seuraavassa on kertomuksia muutamista kirkon jäsenistä, jotka puhuivat Mormonin 
kirjan silminnäkijöiden kanssa. Huomaamme kuitenkin, kuten presidentti Russell M. 
Nelson on opettanut, että todistuksen saaminen Mormonin kirjasta on ”mukavaa, 
mutta se ei riitä!” 1

Rebecca Williams: ”Heidän sanansa on uskottava”
Rebecca Swain Williams kuuli useita Mormonin kirjan silminnäkijöitä Ohiossa 

alkaen vuodesta 1830. Hän lausui todistuksensa isälleen ja veljilleen: ”Olen kuullut 
saman kertomuksen useilta [Smithin perheen] jäseniltä ja kolmelta silminnäkijältä itsel-
tään. Kuulin heidän julistavan julkisessa kokouksessa, että he näkivät pyhän enkelin 
tulevan alas taivaasta ja tuovan levyt ja laskevan ne heidän silmiensä eteen.”

Kun Rebeccan perheenjäsenet torjuivat hänen todistuksensa, hän ei perääntynyt. 
Hän rakasti heitä edelleen, rukoili heidän puolestaan ja piti arvossa isänsä hyviä neu-
voja. Hän myös todisti edelleen isälleen, että Mormonin kirjan silminnäkijät puhuivat 
totta: ”He ovat hyvämaineisia miehiä, ja heidän sanansa on uskottava. – – He ovat 
nähneet Jumalan enkelin ja keskustelleet tuon enkelin kanssa.” 2

1830- luvun loppupuolella, laajalle levinneen erimielisyyden vaiheessa kirkossa, 
Rebecca pysyi uskollisena tehden päätöksen elää Mormonin kirjan ohjeiden mukaan.3

WilliamMcLellin:”Pakotettu– –tunnustamaan– –totuuden”
Eräänä aamuna vuonna 1831 nuori opettaja nimeltä William McLellin kuuli, 

että Missouriin matkalla olevat miehet saarnaisivat uudesta kirjasta, jota kuvattiin 

Tietäminen on  
mukavaa mutta  
ei riitä
Seuraavassa on kertomuksia varhaisista kirkon jäsenistä, jotka 
kuulivat todistuksen Mormonin kirjan silminnäkijöiltä.
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”ilmoitukseksi Jumalalta”. Hän kiiruhti kuulemaan heitä. Hän kuunteli, 
kun David Whitmer todisti nähneensä ”pyhän enkelin, joka teki hänelle 

tunnetuksi totuuden tästä aikakirjasta”. William 
halusi kiihkeästi tietää, oliko miesten todistus 

totta. Hän kulki heidän perässään lähes 650 kilo-
metriä Independenceen Missouriin, missä hän 

tapasi muita silminnäkijöitä, kuten Martin 
Harrisin ja Hyrum Smithin, ja haastatteli 
heitä.4

William haastatteli Hyrumia tuntikausia. 
”Tiedustelin yksityiskohtia aikakirjan esiin-

tulosta”, William kirjoitti. Seuraavana aamuna, 
rukoiltuaan, että hänet ohjattaisiin totuuteen, 
hän tajusi olevansa ”pakotettu rehellisenä 
miehenä tunnustamaan Mormonin kirjan 

totuuden ja paikkansapitävyyden” 5.
Seuraavina vuosina Williamin valinnat ja myöhempien aikojen pyhien 

kärsimä vaino koettelivat ja vahvistivat hänen uskoaan. Kun pyhien kimp-
puun käytiin Jacksonin piirikunnassa Missourissa, Williamin ystävä Hiram 
Page, yksi kahdeksasta silminnäkijästä, nuijittiin ja ruoskittiin. Sen tehneet 
miehet sanoivat päästävänsä hänet menemään, jos hän kieltäisi Mormonin 
kirjan. ”Kuinka voin kieltää sen, minkä tiedän olevan totta?” Hiram sanoi, 
ja he pieksivät hänet uudelleen.

Hiramin todistus vahvisti Williamia – ja hän oli ymmärrettävästi kau-
huissaan, että joutuisi itsekin piestäväksi. Kun hän kuuli, että alueella 
olevat miehet tarjosivat palkkiota hänen ja Oliver Cowderyn kiinniotosta, 
hän ja Oliver lähtivät kaupungista ja piiloutuivat metsään David Whit-
merin kanssa. Siellä William haastatteli näitä kahta kolmesta silmin-
näkijästä. ”Minulle ei ole koskaan elämässäni avautunut näkyä”, hän 
sanoi, ”mutta te miehet sanotte, että teille on, ja siksi te tiedätte 
varmasti. Nyt te tiedätte, että elämämme on vaarassa joka hetki, jos 
rettelöitsijät vain saavat meidät kiinni. Kertokaa minulle Jumalan 
tähden, onko Mormonin kirja totta.”

”Veli William”, Oliver sanoi, ”Jumala lähetti pyhän enkelinsä 
julistamaan totuuden sen käännöksestä meille, ja siksi me tie-
dämme. Ja vaikka rettelöitsijät surmaisivat meidät, niin meidän 
täytyy kuolla julistaen sen totuutta.”

David lisäsi: ”Oliver on kertonut sinulle vakaan totuuden, 
sillä meitä ei voi pettää. Minä julistan mitä vilpittömimmin 
sinulle sen olevan totta!” 6

David, Martin, Hiram, Oliver ja William tulivat kukin tie-
tämään, että Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan Jumalan 

voimalla. He tiesivät, että kultalevyille kirjoitettu 
evankeliumi on totta. Mutta myöhemmin he 
antoivat turhautumisensa Josephiin kalvaa miel-
tään, kunnes he lakkasivat elämästä Mormonin 
kirjan opetusten mukaan.

Nähtyään heidän valintansa profeetta Joseph 
todisti paitsi siitä, että Mormonin kirja on totta 
– ”virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja 
uskontomme lakikivi” – myös siitä, että me pää-
semme ”lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen 
opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla” 7.

Sally Parker: ”Luja uskossa”
Sally Parker oli Lucy Mack Smithin naapuri 

Ohion Kirtlandissa. ”Hän kertoi minulle koko 
tarinan”, Sally kirjoitti. Kun Sally kysyi Lucylta, 
oliko tämä nähnyt levyt, ”[Lucy] sanoi ei, ettei 
ollut hänen asiansa nähdä niitä, mutta hän kan-
toi ja käsitteli niitä, ja minä uskon kaiken, mitä 
hän sanoi, sillä minä asuin hänen naapurinaan 
kahdeksan kuukautta ja hän oli mitä parhain 
nainen.”

Vuonna 1838 
Sally kuuli 
myös Hyrum 
Smithin lau-
suvan todis-

tuksensa: ”Hän 
sanoi nähneensä 

levyt omin silmin ja käsitel-
leensä niitä omin käsin.” 8

1830- luvun loppupuolella, 
kun monet jättivät kirkon, Sally 
Parker suri heidän ystävyytensä 

menettämistä ja uudisti päättä-
väisyytensä elää Mormonin 

kirjan ohjeiden mukaan. 
”Aion pitää kiinni 

uskostani, joka on 
kuin sinapinsieme-

nen murunen”, 
Sally kirjoitti. 
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”Minä tunnen sen voiman nyt sydämessäni. Olen 
yhtä luja uskossa kuin olin silloin kun minut kas-
tettiin, ja ajatukseni ovat samat. Aion pitää kiinni 
evankeliumista kuolemaan asti.” 9

Rhoda Greene: ”Hänellä oli Jumalan 
Henki”

Lucy Mack Smith puhui yleiskonferenssissa 
vuonna 1845 sen jälkeen kun kaikki Mormonin 
kirjan silminnäkijät hänen perheessään olivat 
kuolleet sairauteen tai heidät oli surmattu. 
Hän kertoi poikansa Samuelin ensimmäisestä 
lähetystyömatkasta.

Samuel, yksi kahdeksasta silminnäkijästä, kävi 
Rhoda Greenen kotona, kun Rhodan aviomies 
oli erään toisen kirkon lähetystyössä. Samuel 
kysyi Rhodalta, haluaisiko tämä kirjan. ”Se on 
Mormonin kirja, jonka veljeni Joseph käänsi 
maassa olleista levyistä”, hän selitti.

Rhoda otti kirjan vastaan lukeakseen sen ja 
näyttääkseen sen miehelleen. Kun Samuel tuli 
myöhemmin takaisin, Rhoda sanoi tälle, ettei 
hänen miehensä ollut kiinnostunut eikä hän voisi 
ostaa kirjaa. Surullisena Samuel otti kirjan ja 
teki lähtöä. Rhoda kertoi myöhemmin Lucylle, 
että sitten Samuel oli pysähtynyt ja katsonut 
häntä. ”Rhoda ei ollut koskaan nähnyt miehen 
näyttävän sellaiselta”, Lucy sanoi konferenssipu-
heessaan. ”Rhoda tiesi, että hänellä oli Jumalan 
Henki.”

”Henki kieltää minua ottamasta tätä kir-
jaa”, Samuel sanoi Rhodalle, joka polvistui ja 
pyysi Samuelia rukoilemaan kanssaan. Rhoda 
piti kirjan, luki sen ja sai siitä todistuksen. 
Niin sai ennen pitkää hänen miehensäkin. 
He päättivät elää sen ohjeiden mukaan koko 
elämänsä ajan.

”Ja niin työ alkoi”, Lucy todisti, ”ja sitten se 
levisi kuin sinapinsiemen.” 10

Rhoda Greene on esiäitini. Mieleni ylentyy 
hänen Mormonin kirjaa koskevasta todis-
tuksestaan, silminnäkijöiden tallennetuista 

todistuksista ja niiden todistuksista, jotka kuulivat heitä. Minua vahvistaa 
heidän päätöksensä elää sen mukaan, mitä Mormonin kirja opettaa.

Jokainen meistä voi olla Mormonin kirjan todistaja tänä päivänä, kun 
Pyhä Henki vahvistaa meille kirjan olevan totta. Vähän ennen lähetystyöhön 
lähtöäni sain luettua Mormonin kirjan ja sitten polvistuin ja rukoilin yksin-
kertaisesti mutta vakain aikein, vilpittömin sydämin ja uskoen Jeesukseen 
Kristukseen (ks. Moroni 10:3–4). Koin voimallisen tunteen, joka viestitti: 
”Sinä tiedät jo, että se on totta.” Sen mukana tuli rauha, jota en ole koskaan 
halunnut vastustaa. Siitä lähtien olen tiennyt, että Mormonin kirja on totta.

Se ei kuitenkaan riitä. Presidentti Nelson on opettanut: ”Aina kun 
kuulen jonkun – myös itseni – sanovan: ’Tiedän, että Mormonin kirja on 
totta’, haluan huudahtaa: ’Sepä mukavaa, mutta se ei riitä!’ Meidän tulee 
tuntea, koko sydämemme pohjasta, että Mormonin kirja on yksiselittei-
sesti Jumalan sanaa. Meidän täytyy tuntea se niin syvästi, ettemme halua 
koskaan elää yhtäkään päivää ilman sitä.” 11 Presidentti Nelsonin opetukset 
ovat totta. Jatkuva pyrkimykseni elää Mormonin kirjan opetusten mukaan 
on tuonut minut lähemmäksi Jumalaa kuin mikään muu. ◼
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Mormonin kirjan 
kirjoittivat monet 

muinaiset profeetat, jotka 
tallensivat sanansa eri 
metallilevykokoelmiin. 
Nämä aikakirjat lyhennet-
tiin myöhemmin, jolloin 
niistä muodostuivat Mor-
monin levyt eli ne kulta-
levyt, jotka Joseph Smith 
käänsi.

Keskustelua
Verrattuna kaikkeen, 

mitä kultalevyille olisi 
voitu tallentaa, Mormon 
ja muut saivat innoitusta 
valita vain pienen osan 
Mormonin kirjaa varten (ks. 
Morm. s. 1:5 ja 3. Nefi 26:6). 
Kuinka tämän tietäminen 
voi vaikuttaa näkemykseesi 
niistä luvuista, jotka meillä 
nyt on? ◼

30. JOULUKUUTA – 5. TAMMIKUUTA 

Johdantosivut

Mistä levyistä Mormonin 
kirja on peräisin?

Mormonin levyjen 
lähdeaikakirjoja

Mormonin levyt, jotka annettiin 
profeetta Joseph Smithille

Lehin kirja (osa 
Mormonin laatimasta 

lyhennelmästä; 
116- sivuinen käännös, 

jonka Martin Harris 
kadotti)

Nefin pienet levyt 
(600 eKr. – 130 eKr.*): 

1. Nefi, 2. Nefi, Jaakob, 
Enos, Jarom, Omni

Nefin isot levyt 
(600 eKr. – 385 jKr.): 
Lehi, Moosia, Alma, 
Helaman, 3. Nefi, 

4. Nefi, Mormon 1–7

Eterin levyt 
 (noin 2 300 eKr. – 

joskus ennen vuotta 
130 eKr.)

Pronssilevyt 
(4 000 eKr. – 600 eKr.): 

Mormonin kirjassa 
esiintyy monia lainauk-

sia näiltä levyiltä.

* Vuosiluvut kuvaavat 
likimääräistä ajanjaksoa, 
jonka kukin levyko-
koelma kattaa.

1. Nefi – Omni  
(lyhentämätön; otettu Nefin 

pienistä levyistä)

Moosia – Mormon 7  
(Mormonin lyhennelmä Nefin 

isoista levyistä)

Eter (Moronin lyhentämät 
Eterin levyt)

Sinetöity  
osa

 Moronin 
kirjoitukset, 

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

VIIKKO  

1

Mormon 8–9

Moroni

Mormonin sanat

 Moroni päättää 
isänsä kirjan

 Mormonin 
selitys sille, 
miksi Nefin 
pienet levyt 
sisällytettiin 
aikakirjaan
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6.–12. TAMMIKUUTA. 

1. Nefi 1–7

Juudan valtakunnan pää-
kaupunki, täynnä poliit-

tista vehkeilyä ja jumalat-
tomuutta. Edellinen vuosi-
kymmen oli ollut erityisen 
tuhoisa. Juudan kuninkaita 
surmattiin tai vangittiin, 
juutalaisia marssitettiin 
Babyloniin, Jeremian kal-
taisia profeettoja uhattiin ja 
heitettiin vankilaan. Ei siis 
ole ihme, että Herra käski 
Lehiä pakenemaan (ks. 
1. Nefi 2:1–2).

•  USKONTO: korruptoi-
tunutta, epäjuma-
lanpalvelusta, väärät 
profeetat julistavat 
rauhaa, pässinsarven 
toitotus ilmoittaa päi-
vittäisen rukoushetken

•  YHTEISKUNNALLINEN 
RAKENNE: patriar-
kaalinen, sisältäen 
kaupungin vanhimmat, 
sukujen päälliköt ja 
ylhäisön eli ”jaloa syn-
typerää olevat miehet”

•  PERHEET: perhekunta 
koostuu monista 
pihaa ympäröivistä 
talouksista, joita isä 
johtaa. Sisältää poikien 
perheet, naimattomat 
tyttäret ja tädit sekä 
iäkkäät sukulaiset.

•  SOTAVÄKI: ei ole. 
Sotilaat ovat babylo-
nialaisia, joille Juuda 
maksaa veroa. ◼

Millainen Jerusalem oli 
Lehin aikaan?

VIIKKO  

2

•  ASUKKAITA: 

25 000  
(paljon silloisen mittapuun 
mukaan)

•  MAASTO: autiomaata, 
viljavia laaksoja, kumpuilevia 
kukkuloita

•  MAKSUVÄLINE: raha 
painon mukaan (hopea, 
kupari, kulta; ei kolikoita)

•  KIELI: heprea

• TYÖVOIMA: käsityöläisiä, 
kauppiaita, orjia (joita 
pidettiin perheenjäseninä); 
useimmat myös viljelivät 
maata

•  RUOKA: hedelmiä, leipää, 
oliiveja, viikunoita, lihaa

•  VAATETUS: karkeaa villaa, 
sandaaleja, papeilla valkoi-
nen viitta
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Mistä Lehin unen  
hedelmä on vertauskuva?

13.–19. TAMMIKUUTA 

1. Nefi 8–10

•  Mitkä pyhien kirjoitusten tai nykyajan 
profeettojen sanat ovat johtaneet sinua 
Jeesuksen Kristuksen luokse?

Hedelmän nauttiminen jatkuvasti
Jotkut ihmiset Lehin näyssä hylkäsi-

vät hedelmän muiden pilkan ja ivailun 
vuoksi. Se, että nauttii hedelmää jat-

kuvasti, tarkoittaa, että pysymme 
uskollisina liitoillemme ja käymme 
usein niissä paikoissa, joissa liit-
toja tehdään.

Hedelmän jakaminen  
muiden kanssa
Nautittuaan hedelmää Lehi halusi 

antaa sitä perheelleen, jotta hekin voi-
sivat tuntea sitä tavattoman suurta iloa, 
jota hän tunsi (ks. 1. Nefi 8:12).

•  Kuinka voit kertoa rakkaudestasi 
Jeesusta Kristusta kohtaan ja auttaa 
muita osallistumaan toimituksiin? ◼
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Mistä Lehin unen hedelmä, joka on ”kaikkein 
haluttavinta”, on vertauskuva (1. Nefi 11:22)?

”Puun hedelmä on vertauskuva [Jeesuksen Kristuk-
sen] sovituksen siunauksista. Puun hedelmän nautti-
minen kuvaa niiden toimitusten ja liittojen vastaanot-
tamista, joiden avulla sovitus voi tulla täysin voimaan 
elämässämme.” (David A. Bednar, ”Lehin uni: Pidä 
kiinni rautakaiteesta”, Liahona, lokakuu 2011, s. 34.)

Näitä toimituksia ovat kaste, konfirmointi, sakramentti, asettaminen pap-
peuteen miehillä ja temppelitoimitukset.

Hedelmän löytäminen
Rautakaide eli Jumalan sana johtaa meidät Jeesuksen Kristuksen luokse, 

koska pyhät kirjoitukset ja nykyajan profeetat kutsuvat meitä osallistumaan 
toimituksiin ja liittoihin ja auttavat meitä ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen 

opetuksia, tehtävää ja uhrausta.

VIIKKO  

3
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20.–26. TAMMIKUUTA 

1. Nefi 11–15
Mitä selkeitä ja kallisarvoisia 

totuuksia Mormonin kirja palautti?

Nefi näki näyssä, että 
monia Raamatun ope-

tuksia muutettaisiin ajan 
kuluessa mutta että Jumala 
valmistaisi keinon noiden 
totuuksien palauttamiseen 
(ks. 1. Nefi 13:26–40).

Pienet lapset 
eivät tarvitse 
kastetta, koska 
he eivät ole vielä 
vastuullisia (ks. 
Moroni 8:10). ◼

Aadamin ja Eevan 
lankeemus oli 
osa taivaallisen 
Isän suunnitel-
maa (ks. 2. Nefi 
2:22–25).

Me elimme 
henkinä ennen 
tätä elämää 
oppien ja 
valmistautuen 
kuolevaisuu-
teen  
(ks. Alma 13:3).

VIIKKO  

 4

Kristus kävi mui-
naisen Amerikan 
mantereen kanso-
jen luona ja perusti 
siellä kirkkonsa 
(ks. 3. Nefi 11–26).
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Tässä osastossa

44 Kyse on siitä, minne olen 
matkalla – ei siitä, missä 
olen ollut
Richard Monson

Julkaistaan vain  
sähköisenä
Valitsin iankaikkisuuden
Evita Alabodi

Parannusta ei voi kiirehtiä
Leah Barton

Kuinka pääsin takaisin polulle 
odottamattoman raskauteni 
jälkeen
Jori Reid

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

Löydät nämä artikkelit ja muutakin
•  sivustolta liahona .churchof-

jesuschrist .org
•  kohdasta NA- viikkojulkaisu (Evanke-

liumiaiheisen kirjaston nuorten aikuisten 
osastossa)

• sivustolta facebook .com/ liahona.

Nuorten aikuisten on toisinaan helppo uskoa, että parannuksen tekeminen 
on pelottavaa. On totta, että voi olla pelottavaa myöntää, mitä olemme 
tehneet, jos pelkäämme sen tarkoittavan taivaallisen Isämme tai nii-

den ihmisten rakkauden menettämistä, joista välitämme. Jos parannuksesta 
on sellainen käsitys, saattaisimme tuntea kiusausta tunnustaa ”ainoastaan 
riittävän paljon” selviytyäksemme sellaisesta, mikä tuntuu kokeelta, jotta 
voimme siirtyä seuraavalle tasolle. Olen kuitenkin oppinut omien kokemusteni 
perusteella, ettei se ole todellisen parannuksen tekemistä. Parannuksen 
tekeminen ei ole aina mukavaa, mutta jos ymmärrämme, kuinka paljon Herra 
rakastaa meitä ja haluaa auttaa meitä, niin pelko hälvenee osoittaessamme 
uskomme Hänen kykyynsä tehdä meidät puhtaiksi. Olen oppinut, että kun 
osoitan uskoni Kristukseen tekemällä parannuksen, menneiden erheideni ei 
tarvitse määrittää nykyisyyttäni eikä tulevaisuuttani (lue lisää artikkelis-
tani sivulla 44).

Vain sähköisenä julkaistavissa artikkeleissa Evita tuo esiin, että todellinen 
parannus tuo meille kiitollisuutta Vapahtajaa ja Hänen sovitustaan 
kohtaan ja antaa meille voimaa vastustaa tulevia kiusauksia. Leah lisää, ettei 
meidän edes tarvitse odottaa sunnuntaista sakramenttia – kääntyminen 
Herran puoleen tekemällä parannusta joka päivä antaa meille voimaa päästä 
eroon jopa pienistä tottumuksista, jotka vievät meitä pois Hänen luotaan. Ja 
jos teemme vakavia virheitä, Jori kertoo, että parannusprosessi voi opettaa 
meille Vapahtajan rakkautta meitä jokaista kohtaan.

Parannus on lahja, jonka osuudesta elämässäni olen kiitollinen. Jumala tie-
tää, että me olemme inhimillisiä ja että me teemme toisinaan typeriä valintoja. 
Niin epätäydellisiä kuin olemmekin, meillä on toivoa. Jos turvaamme Vapahta-
jaan, Hän kulkee kanssamme tiellä takaisin taivaallisen Isämme luo – kestipä se 
kuinka kauan tahansa.

Heippa!
Richard Monson

Nuorille aikuisille

Parannus on lahja
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Kyse on siitä, minne 
olen matkalla – ei 
siitä, missä olen ollut
Richard Monson

Elämästäni ei tullut 
aivan sellaista kuin olin 
ajatellut.

Kun olin 18- vuotias, 
oletin palvelevani 
kokoaikaisessa lähetys-

työssä, meneväni naimisiin melko 
pian sen jälkeen ja perustavani per-
heen siihen mennessä, kun olisin 
25. Olen nyt 32- vuotias. En palvellut 
lähetystyössä ja olin epäaktiivinen 
kirkossa suurimman osan aikuis- 
elämääni. Menin naimisiin, erosin ja 
solmin uuden avioliiton.

Koska lähdin polulle, joka poik-
kesi kaidasta ja kapeasta useita 
kertoja, en tuntenut aina sopivani 
kirkkoon. Olen kuitenkin oppinut 
ymmärtämään, että kirkossa on 
paikka myös minulle. Kokemuk-
seni ovat opettaneet minulle, että 
Vapahtajan ja Hänen sovituk-
sensa voima on todellinen ja että 
sillä, missä olen ollut, ei ole eni-
ten merkitystä, vaan sillä, mihin 
suuntaan olen nyt menossa.

Lähdin 
polulle, joka 
poikkesi 
kaidasta ja 
kapeasta 
useita ker-
toja, mutta 
kaiken sen 
ansiosta olen 
oppinut, että 
Vapahtajan 
ja Hänen 
sovituksensa 
voima on 
todellinen.

Taisin alkujaan kyseenalaistaa 
sen, mihin uskoin, koska en ollut 
varma siitä, että todistukseni oli 
riittävän luja, jotta voisin lähteä 
lähetystyöhön. Muistan, että 
niihin aikoihin kun valmistuin 
lukiosta, ajattelin jotenkin näin: 
Mitä jos todistukseni ei olekaan 
täysin omani? Mitä jos olen luot-
tanut liikaa muiden ihmisten 
todistukseen?

Se vaivasi minua. Halusin läh-
teä lähetystyöhön, mutta mietin, 
olivatko ne hengelliset koke-
mukset, joita olin siihen men-
nessä saanut, riittäviä tekemään 
minusta sen, millainen mielestäni 
menestyvän lähetyssaarnaajan 
oletetaan olevan – sellainen, jolla 
on riittävästi hengellistä voimaa 
ja joka tietää riittävästi evanke-
liumista opettaakseen muita 
ihmisiä.
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Sitä muistellessani minun 
olisi pitänyt pyytää Jumalaa 
auttamaan minua ymmärtä-
mään neuvo, joka on jakeessa 
OL 124:97: ”Hän olkoon nöyrä 
minun edessäni – –, niin hän 
saa minun Hengestäni, nimittäin 
Lohduttajasta, joka ilmaisee 
hänelle totuuden kaikesta ja 
antaa hänelle oikealla hetkellä, 
mitä hänen tulee sanoa.”

Mutta Jumalalta kysymisen 
sijaan menetin suuntani vertail-
lessani omaa hengellistä tilaani 
muiden tilaan ja pelkäsin, että 
riittämättömyyteni estäisi ihmisiä 
ottamasta vastaan evankeliumia.

Kun olin omillani nuorena 
aikuisena, yritin edelleenkin 
saada selville, mihin uskoin. En 
ymmärtänyt, mitä haittaa olisi 
siitä, että tekisin joitakin mieles-
täni yksittäisiä päätöksiä, jotka 
eivät määrittäisi minua uudelleen 
ihmisenä. Aloin vetäytyä niiden 
seurasta, joita rakastin, koska 
tiesin, että he olisivat pettyneitä 
tekemiini valintoihin. Sen sijaan 
ympäröin itseni ihmisillä, jotka 
eivät oikeasti välittäneet siitä, 
mitä tein. Eräänä päivänä kokeilin 
uteliaisuudesta alkoholia. Juomi-
sesta tuli osa elämääni, ja ennen 

pitkää se vaihtui pelkästä ajanvietteestä asiaksi, jota 
käytin keinona selviytyä vaikeista kokemuksista. 
Kielteiset muutokset elämässäni tuona aikana eivät 
olleet välttämättä sidoksissa mihinkään yksittäiseen 
valintaan, vaan ne olivat vähittäisiä. Minulta kesti 
kaksi vuotta oivaltaa, että ajan mittaan tekemäni 
pienet valinnat olivat johtaneet minut tilanteeseen, 
jossa en halunnut olla.

En siis sano, että saadakseen selville, että evan-
keliumi on totta, täytyy kokea sen vastakohtia. 
Tekoni aiheuttivat tuskaa itseni lisäksi myös ihmi-
sille, joita rakastin – ja suuri osa siitä oli tarpeetonta. 
Olen kiitollinen, että pystyin nöyrtymään riittävästi 
ymmärtääkseni, että 1) olin onneton ja 2) olin ollut 
onnellisimmillani, kun olin elänyt Jumalan käskyjen 
mukaan. Se oli jotakin, mitä tiesin itse, jotakin, mistä 
olin varma ja mistä voisin kertoa muille.

Menin piispani luo, jotta voisin korjata tilanteen, 
ja me tapasimme säännöllisesti valmistautuakseni 
palvelemaan lähetystyössä. Paperini olivat melkein 
valmiit, kun tunsin innoitusta varmistaa, että hän 
ymmärsi joitakin tekemiäni valintoja. Se keskustelu 
oli vaikea, mutta vaikka halusin lähteä lähetystyö-
hön, vielä enemmän halusin olla rehellinen Juma-
lan edessä. Olin halukas tunnustamaan, mitä olin 
tehnyt väärin, ja tekemään Hänelle selkoa kaikesta, 
jotta voisin olla puhdas.

Menetin 
suuntani  

vertaillessani  
omaa  

hengellistä 
tilaani  

muiden 
tilaan.
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Pian sen jälkeen menin kurinpitoneuvoston 
eteen. Oli jotenkin pelottavaa myöntää tekoni 
ihmisten edessä, jotka olivat olleet vuosien ajan 
johtajiani ja ohjaajiani, mutta kun katselin ympä-
rilleni huoneessa, tunsin rauhaa. Saatoin nähdä, 
että he olivat siellä ymmärtääkseen ja auttaakseen 
minua. Kun lähdin, tunsin Hengen vakuuttavan 
minulle, että olipa päätös mikä hyvänsä, minä täytin 
omaa osaani ja minä selviytyisin. Jumala ja johto-
henkilöt, jotka rakastivat minua, työskentelisivät 
kanssani saadakseen minut sinne, missä minun 
piti olla. Lähdin pois tuntien Vapahtajan rakastavan 
minua ja tietäen, etten ollut Hänen lunastuksensa 
ulottumattomissa.

Paikka epätäydellisyydelle
Tuntemastani rauhasta huolimatta oli vaikea 

kohdata ihmisten kysymykset siitä, miksi en ollut 
lähetystyössä. Kun edelleenkin tein parannusta piis-
pani avulla, kävi yhä vähemmän todennäköiseksi, 
että palvelisin vielä lähetystyössä. Minun oli selvi-
tettävä, kuinka elämässäni etenisin. Olin 21- vuotias, 
mutta koska en sopinut tulevien lähetyssaarnaajien, 
kotiin palanneiden lähetyssaarnaajien enkä naimi-
sissa olevien nuorten aikuisten joukkoon, oli vai-
keaa tuntea kuuluvansa mihinkään.

Treffeillä käyminen oli rankkaa. Toisinaan tyttö-
jen käytös minua kohtaan muuttui, kun olin kerto-
nut heille, etten ollut palvellut lähetystyössä ja että 
olin ollut epäaktiivinen yhdessä vaiheessa. Syystä 
tai toisesta useimmat tapaamiset eivät koskaan 
edenneet ensimmäisiä treffejä pidemmälle.

Olin onnellinen siitä, että viimein solmin aviolii-
ton temppelissä, mutta joskus minusta tuntui silti, 
etten sopinut joukkoon. Minulla oli todistus, mutta 
en pystynyt keksimään, kuinka kertoisin siitä muille, 
ja kirkon luokkahuoneet tuntuivat kokeilta, joissa 
ikätoverini näkisivät minun epäonnistuvan. Ajattelin, 

että koska useimmat heistä elivät 
elämää, jollaisen halusin, he eivät 
olleet kompuroineet yhtä paljon 
kuin minä.

Yhtenä päivänä piispa soitti 
minulle ja esitti kutsun opettaa 
vanhinten koorumissa. Yllätyin, 
koska olin ollut vanhinten kooru-
missa kuluneen vuoden aikana 
vain kaksi kertaa. Suunnatto-
masta levottomuuden tunteesta 
huolimatta otin kutsun vastaan. 
Ensimmäisenä sunnuntaina, jona 
opetin, aloitin kenties omituisim-
malla esittelyllä, mitä he olivat 
ikinä kuulleet:

”Hei, veljet, minä olen Richard 
Monson. En koskaan palvellut 
lähetystyössä ja olen ollut epäak-
tiivinen suurimman osan aikuis- 
elämääni. En ole juurikaan osallis-
tunut vanhinten koorumiin, koska 
en tunne kuuluvani tai sopivani 
tänne. En pysty vastaamaan kaik-
kiin kysymyksiinne, mutta toivon, 
että osallistutte, jotta voimme 
oppia yhdessä. Jos teille sopii se, 
että minulla on tällainen tausta, 
niin aloitetaanpa sitten.”

Tajusin sinä päivänä, että 
voisin myöntää muille – ja itsel-
leni – että vaikka en pitänytkään 
itseäni ”lyhimmän mahdollisen 
tien kulkijana” (henkilönä, joka on 
palvellut lähetystyössä, ollut aktii-
vinen koko ikänsä eikä ole tehnyt 
vakavia virheitä), minä kuljin 
samaan suuntaan kuin he, ja vain 

Tajusin, että 
vaikka en pitä-
nytkään itseäni 
”lyhimmän 
mahdollisen 
tien kulkijana”, 
minä kuljin  
samaan 
suuntaan 
kuin he, ja 
vain sillä oli 
merkitystä.
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sillä oli merkitystä. Hämmästyksekseni huomasin, 
että useampikin kuin yksi miehistä, joiden ajattelin 
eläneen täydellistä elämää, oli tehnyt virheitä. Se 
taisi vahvistaa meille kaikille sen ajatuksen, ettei 
keneltäkään vaadita täydellisyyttä ollakseen arvokas 
luokassa tai kirkossa yleensä.

Vaikeita aikoja ja päätös
Valitettavasti en pysynyt aktiivisena kirkossa 

kovinkaan kauan. Avioliittoni oli vaikea, ja palasin 
vanhoihin paheisiin päästäkseni eroon tuskastani. 
Harrastukset alkoivat tulla kirkossakäynnin tilalle.

Kului kolme vuotta, ja sitten saavutin pohjan. 
Minun oli tehtävä valinta. Voisinko elää evankeliu-
min mukaan itseni vuoksi riippumatta siitä, mitä 
elämässäni tapahtui? Vai antaisinko vain periksi 
pimeydelle? Tiesin, että sitoutuminen kulkemaan 
kaitaa ja kapeaa polkua tarkoitti sitä, että minun oli 
päästävä eroon kielteisistä vaikutteista elämässäni. 
Haluni palata kirkkoon osoitti myös sen, että puo-
lisoni ja minä olimme eri poluilla. Avioliittomme oli 
siinä vaiheessa sellaisessa tilassa, että olimme jo 
avioeron partaalla.

Olin peloissani. Ei ollut mitään takeita siitä, että 
ponnisteluni toisivat minulle niitä hyviä asioita, joita 
halusin tässä elämässä. Mutta päätöstä tehdessäni 
palasin siihen, mitä olin oppinut vuosia aiemmin – 
että olin onnellisin eläessäni evankeliumin mukaan. 
Päätin sitoutua täysin ja laskea itseni Jumalan käsiin 
seurauksista riippumatta. Tästä lähtien kyse oli 
minusta ja Hänestä.

Aloin jälleen kerran käydä kirkossa ja saada elä-
määni taas raiteilleen. Yksi onnellisimmista päivistä 
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elämässäni oli, kun sain jälleen temppelisuosi-
tuksen. Koin temppelissä lohtua, kun avioliittoni 
mureni edelleen ja viimein kariutui.

Löysin itsetuntoni lähteen
Niin pelottavalta kuin se päätös tuntuikin, opin 

sen kokemuksen myötä arvostamaan Jumalan 
käden vaikutusta polullani. Vaikka olin kompastel-
lut, peli ei ollut menetetty. En kilpaillut kenenkään 
toisen kanssa. Kun turvasin Vapahtajaan itsetuntoni 
lähteenä, minun ei tarvinnut enää tuhlata kaikkea 
tarmoani siihen, että yrittäisin muuttaa muiden 
käsitystä itsestäni.

Huomasin, että minun oli ihan hyvä istua kir-
kossa yksin tai keskellä jäseniä, jotka olivat eri elä-
mänvaiheissa. Pyrin olemaan piiloutumatta ja val-
miina puhumaan muiden seurakuntalaisten kanssa. 
Pystyin nauttimaan osallistumisesta kokouksiin 
sellaisina kuin ne oli tarkoitettu.

Sellaisen rauhan tunteminen auttoi minua myös, 
kun aloin taas käydä treffeillä. En vieläkään päässyt 
usein toisille treffeille, mutta tiesin nyt, ettei minun 
tarvinnut tehdä myönnytyksiä tasovaatimuksissani 
pelkästään sen vuoksi, että olin livennyt aiemmin. 
Elin evankeliumin mukaan niin hyvin kuin taisin ja olin 
riittävän hyvä käymään treffeillä niiden kanssa, jotka 
elivät evankeliumin mukaan niin hyvin kuin he taisivat.

Löysin lopulta kelvollisen Jumalan tyttären, jonka 
kanssa solmin avioliiton temppelissä. Hänen pol-
kunsa oli hyvin erilainen kuin minun, mutta mitä tuli 
Vapahtajan rakastamiseen ja Hänen sovituksensa 
ymmärtämiseen, me olimme samalla viivalla.

Vuosien kuluessa olen oppinut sen, etten anna 

menneisyyteni tai muiden ihmis-
ten hyväksynnän määritellä 
nykyistä itsetuntoani. Olen luo-
punut ajatuksesta, että menestys 
näyttää samalta kuin tietty sarja 
elämänkokemuksia. Kaikki eivät 
ole arvostaneet sitä, missä nyt 
olen, sen polun vuoksi, jonka 
kuljin tänne päästäkseni, eikä se 
haittaa minua. Tavoitteenani ei 
ole saada heitä vakuuttuneiksi. 
Tavoitteeni on jatkaa parannuk-
sentekoa ja päästä edelleen 
lähemmäksi Vapahtajaa. Juuri 
Hänen vuokseen ei syntieni 
muisto enää raasta minua, kuten 
se ei raastanut Alma nuorempaa-
kaan hänen tehtyään parannuk-
sen (ks. Alma 36:19). Minulla voi 
olla rauha tietäessäni, että mer-
kitystä on vain sillä, että suuntani 
on kohti Vapahtajaa. ◼

Vaikka olin  
kompastellut,  
peli ei ollut  
menetetty.  
En kilpaillut  
kenenkään  
toisen kanssa.

Richard Monson asuu 
Utahissa Yhdysvalloissa 
ja työskentelee ohjel-
mistokehityksen hanke-

päällikkönä. Hän ja hänen vaimonsa 
nauttivat vapaa- aikanaan moottori-
pyörällä ajamisesta, matkustamisesta 
ja kokkaamisesta yhdessä.
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Minusta on tosi 
kivaa osallistua 
lapsia ja nuoria 
koskevaan 
hankkeeseen   
koska saan asettaa omat tavoitteeni, joita voin 
toteuttaa.

Yhdeksi tavoitteekseni valitsin, että etsin suku-
laisten nimiä ja menen sijaiskasteille heidän puo-
lestaan. Oli tosi työlästä oppia tekemään sukutut-
kimusta, mutta tunsin itseni hyvin onnelliseksi joka 
kerta, kun löysin uuden nimen vietäväksi temppeliin.

Kun sitten pääsin siitä jyvälle, jatkoin vain sen 
tekemistä, koska se oli niin hauskaa. Pian minulla oli 
niin paljon nimiä, etten pystynyt tekemään kaikkia 
niitä yksin. Siksi koko joukko serkkujani ja minä 
menimme kaikki temppeliin mukanamme löytä-
mäni nimet, ja yhdessä me olimme sijaiskasteilla ja 
- konfirmoinneissa 172 ihmisen puolesta.

Vanhempani tekevät nyt työtä saadakseen loput 
temppelitoimitukset suoritettua noiden ihmisten 
puolesta, mikä on hienoa, koska minusta tuntuu 
kuin koko perheeni olisi samassa joukkueessa! 
Tavoitteenamme on auttaa mahdollisimman monia 
esivanhempiamme.

Sukututkimuksen tekeminen on auttanut minua 
tulemaan lähemmäksi sekä elävää sukuani että 
esivanhempiani. Olen iloinen, että sain tavoitteeni 
suoritettua, ja nyt toivon asettavani vieläkin haasta-
vamman tavoitteen, jotta voin saavuttaa enemmän.

Eldon M., 13, Ohio, USA
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Heather Bergeson ja Amanda Dunn
kirkon lehdet

Sinusta voi olla yllättävää, ettei lapsia ja nuoria koskevassa hankkeessa ole 
yksityiskohtaista tarkistuslistaa jokaisesta tavoitteesta, joka sinun pitäisi saa-
vuttaa. Sinä teet jo todella monia hämmästyttäviä asioita! Sen sijaan tämä 

henkilökohtainen lähestymistapa on luotu auttamaan sinua tulemaan lähemmäksi 
Vapahtajaa tavoilla, joiden innoittajana ovat yksilölliset tarpeesi ja kiinnostuksen 
kohteesi.

Lapsia ja nuoria koskevan hankkeen päätarkoitus on auttaa sinua vahvista-
maan uskoasi Jeesukseen Kristukseen. Jakeessa Luuk. 2:52 meille opetetaan, että 
kun Jeesus Kristus oli nuori, Hänelle ”karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten 
suosio seurasi häntä”. Hän eli tasapainoista elämää, ja niin voit sinäkin elää. Kun 
keskityt elämäsi hengellisiin, sosiaalisiin, fyysisiin ja älyllisiin puoliin, sinusta voi 
tulla enemmän Vapahtajan kaltainen.
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 Keskipisteessä jokapäiväinen elämä

KUINKA TÄMÄ TOIMII
Lapsia ja nuoria kos-

keva hanke kannustaa 
sinua kasvamaan hen-
gellisesti, sosiaalisesti, 
fyysisesti ja älyllisesti 
oppimalla evankeliumia, 
palvelemalla ja toimin-
noissa sekä edistymällä 
henkilökohtaisesti.

LAPSIA JA 
NUORIA  
KOSKEVA HANKE:
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Aivan kuten Vapahtajalle 
karttui viisautta (ks. Luuk. 2:52), 
sinullekin voi karttua tietoa ja 
ymmärrystä evankeliumista. 
Jokainen oppimasi evankeliumin 
periaate auttaa sinua tietämään, 
kuinka Vapahtaja voi vahvistaa 
ja siunata sinua kaikilla elämäsi 
osa- alueilla.

Käytettävissämme on todella 
paljon apuneuvoja, joita me 
voimme hyödyntää oppiak-
semme lisää evankeliumin peri-
aatteita ja tullaksemme Vapah-
tajan kaltaisiksi. Esimerkiksi 
rukous, pyhien kirjoitusten tutki-
minen ja Henki luovat perustan. 
Perheesi ja kirkon johtohenkilöt 
voivat auttaa sinua oppimaan 
lisää Vapahtajasta. Tule ja seu-
raa minua - opetusohjelma ja 
seminaari voivat osaltaan ohjata 
tutkimistasi. Kun käytät apuneu-
vojasi oppiaksesi lisää Jeesuk-
sesta Kristuksesta ja Hänen 
evankeliumistaan, suhteesi 
Häneen paranee.

Muiden palveleminen on 
yksi tärkeimmistä asioista, mitä 
Vapahtaja teki ollessaan maan 
päällä. Kun etsit yksinkertaisia 
ja luontevia tapoja auttaa per-
heessäsi ja naapurustossasi, sinä 
noudatat Hänen esimerkkiään 
ja sitoudut tulemaan enemmän 
Hänen kaltaisekseen.

Merkitykselliset ryhmätoimin-
nat voivat auttaa sinua ja muita 
nuoria löytämään tapoja palvella 
muita sekä kasvaa hengellisesti 
yhdessä. Hauskat, kohottavat 
toiminnat ovat hyväksi tervey-
delle. Ja kun kokoonnutte yhteen 
ryhmänä nuoria, uskollisia myö-
hempien aikojen pyhiä, voitte 
usein oppia ja saavuttaa paljon 
enemmän kuin voisit yksinäsi.

Taivaallinen Isä ja Jeesus 
Kristus välittävät syvästi sinusta 
ja siitä, millainen sinusta on 
tulossa. Kun asetat tavoitteita 
kasvaa sellaiseksi kuin taivaal-
linen Isä haluaa sinun tulevan, 
sinä voit päästä lähemmäksi 
Häntä ja Hänen Poikaansa.

Jokainen on ainutlaatui-
nen, joten sinun tulee sovittaa 
tavoitteesi henkilökohtaisessa 
edistymisessäsi omiin tarpeisiisi. 
Esimerkiksi jos haluat oppia soit-
tamaan kirkon lauluja pianolla, 
voisit asettaa tavoitteen harjoi-
tella päivittäin. Jos haluat tulla 
paremmaksi pyhien kirjoitusten 
tutkimisessa, voisit varata tietyn 
ajan, jolloin luet joka päivä. Etsi 
Hengen johdatusta laatiessasi 
suunnitelman, joka sopii sinulle.

LAPSIA JA NUORIA KOSKEVA HANKE ON SINUA VARTEN
Henkilö, joka hyötyy siitä eniten, olet sinä! Kun asetat omia tavoitteitasi tutkia 

evankeliumia ja elää sen mukaan, osallistua palvelemiseen ja toimintoihin ja edistyä 
henkilökohtaisesti, niin opit enemmän itsestäsi ja siitä, kuka todella olet. Työ Jeesuk-
sen Kristuksen opetuslapseksi tulemiseksi voi olla haastavaa, mutta se on palkitsevin 
tavoite, minkä voimme itsellemme asettaa.
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FYYSINENEVANKELIUMIN OPPIMINEN

PALVELEMINEN JA TOIMINNAT

HENKILÖKOHTAINEN 
EDISTYMINEN
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KAKSOSSISKOT OSALLISTUVAT LAPSIA JA NUORIA KOSKEVAAN HANKKEESEEN
Sinun kaltaisesi nuoret ovat jo alkaneet nähdä siunauksia siitä, että pyrkii tulemaan 

enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi jokapäiväisessä elämässään. Danika ja 
Natasha R., 15, Ohiosta Yhdysvalloista ovat kaksossiskot, jotka päättivät tehdä juuri 
niin. Danikan ja Natashan isä on kotoisin Thaimaasta, ja koska he käyvät toisinaan 
siellä tapaamassa sukulaisia, he päättivät, että he haluavat tietää lisää thaimaalaisesta 
ruoasta ja kielestä.

Danika asetti tavoitteen opetella valmistamaan thaimaalaisia keittoja. Hän kävi 
ostamassa tarvikkeet ja harjoitteli uusia ruoanlaittomenetelmiä isänsä kanssa. Natasha 
halusi oppia keskustelemaan thaimaalaisten sukulaistensa kanssa, joten hän asetti 
tavoitteen opetella yhden uuden thainkielisen sanan joka päivä. Hän käytti internetiä 
avuksi kielen opiskelussaan ja harjoitteli sanojen ääntämistä isänsä kanssa.

Työskennellessään tavoitteidensa 
saavuttamiseksi Danika ja Natasha 
halusivat kertoa oppimistaan asioista 
seurakuntansa muille nuorille naisille. 
Heidän johtajansa auttoivat heitä järjes-
tämään toiminnan, jossa opittaisiin lisää 
Thaimaasta. Toiminnassa Danika valmisti 
keittoa kaikille ja Natasha opetti joitakin 
thainkielisiä sanoja.

Siskokset ottivat toimintaan mukaan 
myös ystävänsä Gracen. Gracella oli 
henkilökohtainen tavoite tulla parem-
maksi puhujaksi yleisön edessä, joten 
hän puhui ja näytti, kuinka käyttää 
syömäpuikkoja, jotta he voisivat syödä 
keittonsa!

Harjoittelemalla tavoitteitaan varten 
ja tekemällä työtä johtajiensa ja mui-
den nuorten naisten kanssa Danika ja 
Natasha pystyivät suunnittelemaan haus-
kan illan, josta nauttia ystäviensä kanssa.
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Vinkkejä osallistumisesta 
lapsia ja nuoria koskevaan 
hankkeeseen

Paras lähestymistapa kasvuusi on 
miettiä rukoillen omia tavoitteitasi, 

jotta ne sopivat sinulle, perheellesi ja 
olosuhteisiisi. Tässä on joitakin vinkkejä:

1. Tavoittele henkilökohtaista 
ilmoitusta
Taivaallinen Isä johdattaa sinua, kun 
pyydät ja noudatat innoitusta.

2. Ei ainoastaan kirkossa
Saat eniten irti lapsia ja nuoria 
koskevasta hankkeesta, jos teet 
suunnitelmia edistyäksesi kaikilla elä-
mäsi alueilla etkä ainoastaan kirkon 
kokouksissa ja toiminnoissa.

3. Ota mukaan perheesi
Perheenjäsenet voivat auttaa sinua 
kehittämään tavoitteitasi ja seuraa-
maan edistymistäsi.

4. Käytä oppimaasi itsesi ja muiden 
hyväksi
Kun käytät oppimaasi perheesi, 
ystäviesi ja muiden hyväksi, sinä autat 
Herran käskyn täyttämisessä evan-
keliumin levittämiseksi ja hajallaan 
olevan Israelin kokoamiseksi.

LAPSIA JA NUORIA KOSKEVAAN 
HANKKEESEEN OSALLISTUMISEN 
TUOMIA SIUNAUKSIA

Danika ja Natasha kertovat, että he 
ovat saaneet monia siunauksia pyrkies-
sään oppimaan lisää perinnöstään ja 
juhlistaessaan sitä perheensä ja muiden 
nuorten naisten kanssa. Heidän koke-
muksiinsa on liittynyt myös haasteita. 
Natasha selittää: ”Olin koulussa opetel-
lessani thain kieltä, joten toisinaan oli 
vaikeaa löytää aikaa kielen opetteluun.” 
Danika lisää: ”Toiminnassa minulla oli 
hienoisia vaikeuksia valmistaa keittoa 
yksin, koska isä ei ollut paikalla.” Mutta 
molemmat siskokset ovat sitä mieltä, että 
loppujen lopuksi se kannatti.

Danika sanoo: ”Minusta on mukavaa, 
että sain viettää aikaa isän kanssa, ja se 
auttoi minua tuntemaan olevani lähem-
pänä perhettäni.” Hän selittää myös: ”Hen-
kilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja 
saavuttaminen auttoi minua pääsemään 
lähemmäksi Jeesusta Kristusta osoit-
tamalla minulle selkeän keinon auttaa 
itseäni ja muita. Sen sijaan että olisin vain 
istuskellut iltaisin kotona ilman mitään 
tarkoitusta, minulla oli selkeä suunta, jota 
seurata ja jossa pysyä, ja se antoi minulle 
lisää aikaa ajatella Kristusta.”

Natasha sanoo, että tavoitteen aset-
taminen ja saavuttaminen ”sai minut 

todella miettimään syvällisesti sitä, mitä 
tarvitsin ja halusin tehdä tullakseni 
lähemmäksi Kristusta”. Hän myös huo-
mauttaa, että vaikka hän onkin siirtänyt 
tähtäimen uuteen tavoitteeseen, hän sai 
innoitusta jatkaa thain kielen opiskelua: 
”Alkuperäinen tavoitteeni oli oppia thain 
kieltä, jotta pystyn puhumaan sukulai-
silleni Thaimaassa, joten haluan jatkaa 
thain opiskelua, jotta voin puhua heidän 
kanssaan.”

Danikan ja Natashan tasapainoinen 
lähestymistapa henkilökohtaiseen edisty-
miseen on auttanut heitä oppimaan lisää 
isänsä kulttuurista, pitämään hauskaa 
ystävien kanssa ja tulemaan lähemmäksi 
perhettään ja Vapahtajaa – ja juuri siitä 
lapsia ja nuoria koskevassa hankkeessa 
on kyse.

Sinun osallistumisesi lapsia ja nuoria 
koskevaan hankkeeseen voi myös auttaa 
sinua rakentamaan suhteita perheeseesi, 
muihin nuoriin ja seurakunnan jäseniin 
ja etenkin Vapahtajaan, kun keskityt 
siihen, kuinka voit tulla parhaaksi omaksi 
itseksesi. ◼
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mene ja tee
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T eemamme tänä vuonna keskittyy sanoihin ”mene ja tee”, 
rohkeaan julistukseen, jonka esitti uskollinen Mormonin kirjan 

profeetta Nefi kohdassa 1. Nefi 3:7. Mutta kenties lohduttavin osa 
tätä jaetta on, kun Nefi opettaa, että Herra valmistaa aina keinon 
työnsä toteuttamiseksi.

Usko siihen, että Jumala valmistaa keinon, kumpuaa syvältä 
sisimmästä. Nefi tiesi, että jos Jumala pyytäisi häntä tekemään 
jotakin, Jumala myös auttaisi häntä toteuttamaan tuon tehtävän. 
Ja me tiedämme, että koska Nefi uskoi ja luotti Herraan, hän pystyi 
onnistuneesti hakemaan pronssilevyt.

Nefin tavoin meilläkin voi olla uskoa ”mennä ja tehdä”. Et ehkä 
aina ymmärrä syytä kirkon johtohenkilöiden tai vanhempiesi ohjei-
den tai edes Pyhän Hengen kehotusten taustalla. Niissä ei ole 
aina järkeä tai ne saattavat jopa tuntua mahdottomilta toteuttaa. 
Mutta Jumalan avulla ”ei mikään ole mahdotonta” (Luuk. 1:37). Kun 
kuljet eteenpäin uskossa, huomaat, että Jumalalla on aina syy ja 
suunnitelma.

Hän ei koskaan pyydä sinua tekemään mitään sellaista, mihin 
Hän tietää, ettet pysty. Hän ei yksinkertaisesti koskaan saata sinua 
epäonnistumaan. Mutta Hän voi pyytää sinua tekemään sellaista, 
mikä edellyttää lujaa uskoa ja luottamista Hengen johdatukseen.

Luottamuksen kehittäminen on avain siihen, että saa uskoa 
”mennä ja tehdä”. Kun turvaat Herraan, niin luotat siihen, että 
Hän tekee sinusta jokaisen tehtävän veroisen. Ajattele sitä – sinut 
lähetettiin maan päälle tänä aikana, koska olet valmis ja kykenevä 
tekemään Herran työtä täällä ja nyt. Sinut on valittu elämään tänä 
aikana, koska Herra luottaa sinuun.

Siunaukset, joita saat toimiessasi uskoa ja luottamusta osoittaen, 
ovat huikeita. Sinä tulet tuntemaan identiteettisi ja tarkoituksesi 
laajemmin ja tarkemmin, luottamuksesi Jeesukseen Kristukseen ja 
Hänen sovitukseensa lisääntyy ja tulet tietämään, että Herran avulla 
sinä olet riittävä. ◼

Toimi uskossa
Nuorten Naisten ylin johtokunta
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Ole kuin Nefi
Nuorten Miesten ylin johtokunta

K un Nefi sanoi isälleen: ”Minä menen ja teen sen, mitä 
Herra on käskenyt” (1. Nefi 3:7), hän antoi meille innoit-

tavan esimerkin uskosta ja uutterasta kuuliaisuudesta. Nefin 
sitoumuksella mennä ja tehdä oli juurensa kahdessa tärkeässä 
ominaisuudessa, joita me jokainen voimme kehittää: hänen 
henkilökohtaisessa todistuksessaan Herrasta ja Herran profee-
toista sekä hänen hengellisessä sinnikkyydessään.

Todistuksen kehittäminen
Nefi oli kuuliainen, koska hän oli tavoitellut omakohtaista 

todistusta Herran hänen isälleen antamista käskyistä ja saanut 
sen (ks. 1. Nefi 2:16–20). Hän tiesi, että pronssilevyjen hankkimi-
nen olisi vaikeaa. Mutta toisin kuin veljensä hän tiesi, että Herra 
olisi hänen kanssaan ja valmistaisi heille keinon toteuttaa tuon 
tehtävän.

Tämä usko Jumalaan ja Hänen profeettaansa siunasi ja 
tuki Nefiä koko hänen elämänsä ajan ja auttoi häntä saamaan 
aikaan ihmeellisiä asioita. Nefin tavoin me voimme tehdä elä-
mässämme suuria asioita, kun pyrimme noudattamaan neu-
voja, joita saamme eläviltä profeetoilta, Pyhän Hengen keho-
tuksista ja pyhistä kirjoituksista. Esimerkiksi Herran profeetta 
tänä aikana, presidentti Russell M. Nelson, on pyytänyt meitä 
auttamaan Israelin kokoamisessa ja valmistautumaan Vapahta-
jan paluuseen.1

Kun tutkimme Jumalan sanaa ja noudatamme sitä, uskomme 
kasvaa ja tunnemme sydämessämme päättäväisyyttä olla kuu-
liaisia silloinkin, kun tiedämme asioiden olevan vaikeita.

Hengellisen sinnikkyyden kehittäminen
Nefin esimerkki opettaa meille myös Kristuksen kaltaista 

sinnikkyyden ominaisuutta – että tekee työtä läpi haasteiden 
sen sijaan että etsisi helppoa ulospääsyä. Elämässämme on 
aina aikoja, jolloin meitä pyydetään tekemään vaikeita ja vaativia 
asioita. Jos me noissa tilanteissa turvaamme uskoomme Kris-
tukseen ja valitsemme ”vaikeamman oikean helpomman väärän 
sijaan” 2, niin meitä siunataan.

Kun huomaat, että edessäsi on vaikea päätös tai tehtävä, 
niin asenne ”mene ja tee” auttaa sinua sinnittelemään. Se, että 
noudatat uskollisesti saamaasi johdatusta, osoittaa Herralle, 
että Hän pystyy luottamaan sinuun, ja se vahvistaa uskoasi 
Jeesukseen Kristukseen.

Kun teet uskollisesti työtä kehittääksesi todistustasi, hengel-
listä sinnikkyyttä ja ”mene ja tee” - asennetta, niin Herra siunaa 
sinua, vahvistaa sinua ja tukee sinua tänä vuonna ja koko elä-
mäsi ajan. ◼
VIITTEET
 1. Ks. Russell M. Nelson, ”Toivo Israelin”, maailmanlaajuinen hartaustilai-

suus nuorille, 3. kesäkuuta 2018, hopeofisrael .churchofjesuschrist .org.
 2. Ks. Thomas S. Monson, ”Valinnat”, huhtikuun 2016 yleiskonferenssi.
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Symmony Ann Park

K un olin lähetystyössä Filippiineillä, 
toverini ja minä opetimme erään 
erityisen voimallisen oppiaiheen 

siitä, miten tärkeää on tutkia Mormonin 
kirjaa päivittäin. Oppiaiheen päätteeksi 
toverini lausui yhden vaikuttavimmista 
todistuksista, mitä olin koskaan kuul-
lut pyhien kirjoitusten tutkimisesta. 
Hän todisti, että Mormonin kirjan luke-
minen toi hänen elämäänsä sellaista 
uutta voimaa, jota oli mahdotonta selittää.

Oli ilmeistä, että hänen kokemuk-
sensa Mormonin kirjasta olivat muutta-
neet hänen elämänsä, ja halusin samaa 
itselleni.

Päätin sinä iltana, että lukisin jälleen 
Mormonin kirjan. Alusta asti.

Vietin paljon aikaa polvillani selittäen 
Jumalalle, että halusin kokea käänty-
myksen ja voiman, jotka tulevat Pyhältä 
Hengeltä.

Saamani vastaus oli: Lue. Pelkästään lue.
Niin minä sitten tein. Antauduin luke-

maan uudella tarmolla. Kiinnitin erityistä 
huomiota jokaiseen jakeeseen, lukuun ja 
sivuun. Lukiessani huomasin jakeita, jotka 
vastasivat kysymyksiini, tyynnyttivät huo-
liani ja lievensivät osaltaan niiden kuormia, 
joita opetin.

Noin kuukauden kuluttua oivalsin, että 

jokin sisälläni oli muuttumassa. Kykyni 
rakastaa muita lisääntyi, minulla oli enem-
män tulevaisuudentoivoa, pystyin työs-
kentelemään uutterammin ja pidempään 
joka päivä, keskityin paremmin työhön ja 
aloin tuntea todella paljon iloa.

Yhtenä päivänä tutkiessani evanke-
liumia eteeni tulivat presidentti Ezra Taft 
Bensonin (1899–1994), yhden aiemman 
kirkon presidentin, sanat: ”[Mormonin] 
kirjassa on voimaa, joka alkaa virrata 
elämäänne heti, kun alatte tutkia sitä 
vakavasti. – – Kun teillä alkaa olla noiden 
sanojen nälkä ja jano, löydätte yhä yltä-
kylläisemmän elämän.” 1

Kun jatkoin tutkimista, aloin todella 
ymmärtää, mitä hän tarkoitti. Minä olin 
löytämässä entistä yltäkylläisemmän 
elämän.

Tarkastellessani mennyttä olen 
vakuuttunut siitä, että yksi syistä, joiden 
vuoksi olin juuri sen henkilön toverina, 
oli se, että voisin olla sinä iltana paikalla 
kuulemassa hänen todistuksensa. Tun-
tui kuin kaikki hyvä elämässä – rakkaus, 
toivo, luottamus, kova työ, päättäväisyys 
ja ilo – lisääntyisi.

Elämässäni oli uusi valo, ja minä tiesin, 
että se oli todellinen. ◼
Kirjoittaja asuu Arizonassa Yhdysvalloissa.

Kuinka sinä voit  
vapauttaa Mormonin 
kirjan voiman omassa 
elämässäsi?
 1. Lue päivittäin.

 2. Opiskele aiheittain.

 3. Käytä oppiaineistoa.

 4. Keskustele muiden kanssa.

”Lupaan, että kun rukoillen tutkitte 

Mormonin kirjaa joka päivä, te teette 

parempia valintoja – joka päivä.” 2

Vapauta MORMONIN  
KIRJAN voima

VA
LO

KU
VA

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

VIITTEET
 1. Ezra Taft Benson, ”Mormonin kirja – 

uskontomme lakikivi”, Liahona, lokakuu 
2011, s. 57.

 2. Russell M. Nelson, ”Mormonin kirja 
– millaista elämäsi olisi ilman sitä?”, 
Liahona, marraskuu 2017, s. 62.
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64 L i a h o n a

Nuori Nefi Mormonin kirjassa herättää 
meissä halun oppia luottamaan Herraan, 
jotta noudattaisimme Hänen käskyjään. 

Nefi joutui silmätysten vaarojen ja mahdollisen 
kuoleman kanssa sanoessaan nämä luottamusta 
osoittavat sanat, jotka me voimme ja meidän täytyy 
tuntea vankasti sydämessämme: ”Minä menen ja 
teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tie-
dän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä 
valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän 
käskee heidän tehdä” (1. Nefi 3:7).

Tuo luottamus tulee siitä, että tuntee Jumalan. 
Enemmän kuin mikään muu kansa maan päällä 
me olemme tunteneet evankeliumin palautuksen 
suurenmoisten tapahtumien myötä kiitollisuutta 
siitä, mitä Jumala on ilmoittanut itsestään, niin että 
me voisimme luottaa Häneen.

Minulle se alkoi siitä, mitä tapahtui nuorelle pojalle 
vuonna 1820 metsikössä maatilalla New Yorkin 
osavaltiossa. Tuo poika, Joseph Smith nuorempi, 
meni syrjäiseen paikkaan luottaen täysin siihen, että 
Jumala vastaisi. Joka kerta kun luen hänen kertomuk-
sensa, luottamukseni Jumalaan ja Hänen palvelijoi-
hinsa kasvaa:

”Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, 
aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, 

kunnes se lankesi minuun. – –
Valon levätessä päälläni näin kahden persoo-

nan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton 
kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen 
heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja 
sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas 
Poikani. Kuule häntä!” ( JS–H 1:16–17.)

Isä ilmoitti meille, että Hän elää, että Jeesus 
Kristus on Hänen rakas Poikansa ja että Hän on 
rakastanut meitä niin paljon, että on lähettänyt 
tuon Pojan pelastamaan meidät. Ja koska minulla 
on todistus siitä, että Hän kutsui tuon nuoren 
pojan profeetaksi, luotan Hänen nykyisiin aposto-
leihinsa ja profeettoihinsa ja niihin, jotka he kutsu-
vat palvelemaan Jumalaa.

Te osoitatte luottamusta Jumalaan, kun kuun-
telette tarkoituksenanne oppia ja tehdä paran-
nusta, ja sitten ryhdytte tekemään, mitä tahansa 
Hän pyytääkin. Jos luotatte Jumalaan niin paljon, 
että kuuntelette Hänen rohkaisun, oikaisun ja 
ohjauksen sanomiaan Hänen palvelijoiltaan, te 
löydätte ne. Ja jos sitten ryhdytte tekemään, mitä 
Hän haluaisi teidän tekevän, voimanne luottaa 
Häneen vahvistuu ja aikanaan olette täynnä kii-
tollisuutta huomatessanne, että Hän on alkanut 
luottaa teihin. ◼

Menkää ja tehkää  
luottaen Jumalaan

PresidenttiHenry B.Eyring
toinen neuvonantaja ensimmäisessä 

presidenttikunnassa

V I I M E I N E N  S A N A

Lokakuun 2010 yleiskonferenssipuheesta.



”Ja tapahtui, että minä, Nefi, sanoin 
isälleni: Minä menen ja teen sen, 
mitä Herra on käskenyt, sillä minä 
tiedän, ettei Herra anna ihmislap-
sille mitään käskyjä valmistamatta 
heille keinoa toteuttaa sitä, mitä 
hän käskee heidän tehdä.”
1. NEFI3:7

mene 
ja tee

churchofjesuschrist.org/youth
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Kallisarvoinen  
Mormonin kirja

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  
Russell M. 

Nelson

K uinka kallisarvoinen Mormonin kirja on sinulle? Jos sinulle tarjottaisiin 
timantteja tai rubiineja tai Mormonin kirja, minkä valitsisit? Mormonin kirja 

todella on Jumalan sanaa. Se opettaa Jeesuksesta Kristuksesta.
Kehotan sinua lukemaan Mormonin kirjaa joka päivä. Rukoile sen johdosta, 

mitä opit, ja ajattele sitä.
Kun teet niin, minä lupaan:

Tunnet olevasi lähempänä Vapahtajaa.

Teet parempia päätöksiä – joka päivä.

Taivaallinen Isä auttaa ja innoittaa sinua.

Sinä pystyt voittamaan kiusauksia.

 Se lohduttaa sinua, tekee sinut vahvaksi ja piristää sinua.

 Muutoksia ja ihmeitä alkaa tapahtua!

Mukailtu artikkeleista 
”Sisarten osallistuminen 
Israelin kokoamiseen”, 
Liahona, marraskuu 2018, 
s. 68–70, ja ”Mormonin 
kirja – millaista elämäsi 
olisi ilman sitä?”, Liahona, 
marraskuu 2017, s. 60–63.
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äiti antoi minulle 
Mormonin kirjan ja pyysi 
minua lukemaan sitä 
valmistautuessani kas-
teeseeni. Siitä asti olen 
lukenut sitä joka päivä. 
Lempikertomukseni on se, 
missä Lehi löysi Liahonan.
Keyla S., 7, México,  
Meksiko

Tänä vuonna kokoamme kertomuk-
sia, valokuvia ja piirroksia kallisarvoi-
sesta Mormonin kirjasta. Panemme 
ne näytteille ja julkaisemme osan 

niistä lehdessä!

M inä annoin 
Mormonin kirjan 

yhdelle luokkatoverilleni 
koulussa.
Felipe M., 9, São Paulo, 
Brasilia

Millä tavoin  
Mormonin kirja  

on sinulle  
kallisarvoinen?

Ari K., 9, Nuevo León, Meksiko

”Elämän puu”,  
Russell K., 8,  

Pohjois- Carolina, USA

LÄHETÄ MEILLE TAIDETTASI  TAI KOKEMUKSESI!1. Piirrä kuva, ota valokuva tai kirjoita 
Mormonin kirjasta.2. Lähetä se meille! Katso ohjeet takakannesta.

3. Katso joka kuukausi Ystävä- lehdestä, kuinka 
lapset noudattavat presidentti Nelsonin kutsua 
lukea Mormonin kirjaa.
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Mongoliassa oli tuuli-
nen päivä. Yhdek-

sänvuotias Batbayar käveli 
koulun jälkeen bussipy-
säkiltä kotiin. Hän kietoi 
takkinsa tiukemmin ympä-
rilleen tuulessa. Onneksi 
ei ollut pitkä matka iso-
vanhempien luo, missä 
hän asui.

”Hei!” Batbayar sanoi 
astuessaan sisään.

”Tervetuloa kotiin”, isoäiti sanoi. ”Minä tein 
khuushuuria välipalaksi.”

”Kiitos!” Batbayar ojensi kätensä ottaakseen 
lämpimän, mausteisen lihapiirakan.

”Odota! Älä syö yhtään, ennen kuin lähetys-
saarnaajat ovat täällä”, isoäiti sanoi. ”He tulevat 
minä hetkenä hyvänsä.”

Batbayar tykkäsi kovasti siitä, kun lähetys-
saarnaajat isoäidin ja isoisän kirkosta tulivat 
käymään. Hän oppi heiltä aina paljon. Mutta oli 
vain yksi ongelma.

”Pyytävätkö he taas minua lukemaan Mor-
monin kirjaa?” Batbayar kysyi. ”Lukeminen on 
minusta vaikeaa.”

”Siksi he tuovatkin tänään toisen kirjan”, 
isoäiti sanoi.

”Minkä kirjan?” Batbayar kysyi.
”Saatpa nähdä”, isoisä sanoi.

Pian lähetyssaarnaajat saapuivat. He söivät 
isoäidin herkullisia lihapiirakoita yhdessä. Sit-
ten Batbayar sanoi: ”Isoäiti sanoo, että te toitte 
minulle kirjan.”

”Luulen, että pidät tästä kirjasta”, sisar Heitz 
sanoi. ”Siinä on paljon kuvia.”

Batbayar katsoi kirjan kantta. Mormonin kir-
jan kertomuksia, siinä sanottiin. Kirjan kansi-
kuva esitti ihmisiä, jotka rakensivat laivaa.

”Minä muistan tuon kertomuksen”, Batbayar 
sanoi. ”Se mies ei osannut rakentaa laivaa. Siksi 
hän rukoili. Ja Jumala auttoi häntä.”

”Aivan oikein”, sisar Enkhtuya sanoi. ”Yrittäi-
sitkö lukea tätä kirjaa? Sitten voit rukoilla tie-
tääksesi, että se, mitä se opettaa, on totta.”

”Minä yritän”, Batbayar lupasi.
Sinä iltana hän luki sitä kirjaa, jossa oli kuvia. 

Hän luki kertomuksen laivasta. Sitten hän rukoili. 
Hän nukahti ajatellen miestä, joka rakensi laivan, 
ja sitä, kuinka Jumala auttoi miestä.

Batbayar ja kirja, jossa on kuvia
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Richard M. Romney
kirkon lehdet
(Perustuu tositapahtumaan)
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Siitä lähtien Batbayar luki joka ilta yhden 
kertomuksen. Sitten hän rukoili. Ja joka ilta 
hän nukahti ajatellen lukemaansa.

Kun lähetyssaarnaajasisaret tulivat seuraavan 
kerran, he opettivat Batbayarille lisää  
Jeesuksesta Kristuksesta. Batbayar oppi 
profeetoista. Hän oppi Jumalan käskyistä. 
Hän jatkoi käymistä kirkossa isoäidin ja 
isoisän kanssa. Ja hän jatkoi lukemista ja 
rukoilemista.

Yhtenä päivänä Batbayarilla oli tärkeää 
kerrottavaa isovanhemmilleen. ”Kun luen 
kertomuksia siitä kirjasta, jossa on kuvia, 
sydämessäni tuntuu hyvältä”, hän sanoi. 
”Kun rukoilen, niin tunnen, että ne asiat 
ovat totta. Minusta tuntuu, että minun 
pitäisi mennä kasteelle.”

Nyt Batbayar on kirkon jäsen. Hän osaa 
lukea koko ajan paremmin. Ja hän lukee yhä 
joka ilta Mormonin kirjaa. ●

Batbayar ja kirja, jossa on kuvia
K
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E Kuinka lähetyssaarnaajat 

auttoivat Batbayaria? 
Kuka auttaa sinua?



Y6 Y s t ä v ä

Mongoliassa on noin 3 miljoonaa asukasta ja noin 12 000 

kirkon jäsentä. Mitä sellaista huomaat tässä kuvassa,  

mikä on samanlaista kuin omassa perheessäsi?  

Mikä on erilaista?

Mongolia sijaitsee Aasiassa, 

Kiinan ja Venäjän välissä.

 

Matkustamme 
ympäri maailmaa  
ja saamme tietoa  
Jumalan lapsista.  
Tule kanssamme  

tutustumaan 
Mongoliaan!

Terveisiä  
Mongoli asta!

Mongoliassa on enem-

män hevosia kuin 

ihmisiä! Mongolialaisissa 

Juhlissa ratsastetaan kil-

paa, ammutaan jousella, 

painitaan, tanssitaan 

ja syödään maukasta 

ruokaa.

Tämä on Mormony nom,  
Mormonin kirja.

Me 
olemme 
Margo ja 

Paolo.
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Toiset perheet asuvat maaseudulla. He 

asuvat teltoissa nimeltä jurtta ja paimentavat 

eläimiä, kuten jakkeja, hevosia ja kameleita.

Oletko sinä Mongoliasta?  
Kirjoita meille! Meistä olisi 

mukava kuulla sinusta!

Monet perheet 

Mongoliassa 

asuvat pää-

kaupungissa 

Ulaanbaatarissa.

Tutustu mongolialaisiin 
ystäviimme!

Minä tiedän, että Jeesus Kristus 
on Jumalan Poika ja että Hän 
rakastaa minua ja kaikkia lap-
sia kaikkialla. Minusta on kivaa 
mennä kirkkoon ja Alkeisyh-
distykseen, koska kun menen 
sinne, voin oppia Jeesuksesta.
Bilegt, 7 v.

Minä tiedän, että meillä on 
elävä profeetta, presidentti 
Russell M. Nelson. Hän 
opettaa sitä, mikä on totta.
Gerelchimeg, 4 v.

KUVITUS KATIE MCDEE

Jakit ovat 

pitkäkarvaista 

karjaa!

Kiitos, 
että tutustuit 
kanssamme 
Mongoliaan.  
Nähdään ensi 

kerralla!
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K un olin lapsi, soitin viulua. Halusin, että se kuu-
lostaisi kauniilta. Halusin soittaa vanhemmilleni ja 

kuulla heidän sanovan: ”Voi Joy, tuo on kaunista!” Mutta 
se ei kuulostanut kauniilta. Se kuulosti vinkuvalta!

Joskus kun en harjoitellut, opettajallani oli tapana 
sanoa: ”Joy, harjoittelitko tällä viikolla?” Se herätti 
minussa halun harjoitella, jotta voisin soittaa paremmin 
seuraavalla viikolla.

Näin jälkeenpäin ajatellen viulun soittaminen oli hyvä 
kokemus, koska se oli vaikeaa. Vaikka en aina pitänyt 
harjoittelemisesta, opin hyvin paljon siitä, että asetin 
tavoitteen harjoitella vähän joka päivä.

Niin minä toivon sinunkin tekevän. Yritä toimia 

vähän paremmin joka päivä. Taivaallinen Isä ei odota, 
että pystyt tekemään kaiken heti. Elämässä opitaan ja 
kasvetaan vähän kerrallaan. Hän haluaa sinun jatkavan 
yrittämistä. Ja Hän haluaa, että sinä nautit kasvusta!

Toisinaan olemme ankaria itsellemme. Ajattelemme: 
”Minä epäonnistuin. En pysty siihen”, ja sitten luovu-
tamme. Mutta Vapahtaja sanoo: ”Jatka yrittämistä. Minä 
olen tässä auttamassa sinua!” Jeesuksen Kristuksen 

ansiosta meidän ei tarvitse olla yksin. Me voimme 
nousta ylös ja yrittää uudelleen Hänen avullaan. 
Siitä tässä elämässä juuri on kyse.

Jos haluaisin sinun tietävän sydämessäsi yhden 
ainoan asian, niin se olisi, että taivaallinen Isä rakastaa 

sinua. Sinä kohtaat ehkä vaikeita asioita, mutta sinua 
on valmistettu tulemaan maan päälle tänä aikana. Jatka 
vain yrittämistä ja jaa edelleen valoasi. Taivaallinen Isä 
siunaa ja ohjaa sinua, kun kuljet liittopolkua. ●

Vähän paremmin 
joka päiväSisar  

Joy D. Jones
Alkeisyhdistyksen 

ylijohtaja
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Kirkolla on seitsemän 
vuotta täyttäneille 

lapsille uusi Lasten 
opas. Se voi auttaa 

sinua oppimaan 
ja kasvamaan!
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Voit käyttää uutta kirjasta Henkilökohtainen edistyminen: Lasten opas avuksesi, jotta voit kasvaa siten kuin 
Jeesus, kun Hän oli sinun ikäisesi. Se on myös hauska tapa kokeilla uusia asioita!

Kasva niin kuin Jeesus
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Hengellinen
Jumalan suosio seurasi Jeesusta.

Sosiaalinen
Ihmisten suosio seurasi Jeesusta.

Fyysinen
Jeesukselle karttui ikää  

ja Hän kasvoi.
Älyllinen

Jeesukselle karttui viisautta.

”Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä” (Luuk. 2:52).
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Minchan K., 11,  
Gyeonggi- do, Etelä- Korea

K erran koulussa muutamat luok-
katovereistani pilkkasivat yhtä 

toista oppilasta nimittelemällä häntä. 
Se näytti hauskalta, joten menin mukaan. Muutaman 
viikon ajan tein hänestä pilaa ystävieni kanssa.

Useita viikkoja myöhemmin poika kertoi minulle, miltä 
hänestä tuntui. Sanamme loukkasivat häntä, vaikka hän 
esittikin, ettei hän välittänyt siitä, että me pilkkasimme 
häntä. Hän sanoi, että hän itki joka ilta. Minäkin melkein 
itkin, kun hän kertoi siitä minulle. Halusin auttaa häntä ja 
päätin pyytää anteeksi sitä, mitä olin sanonut hänelle.

Niinpä menin seuraavana päivänä hänen luokseen 
ja laskin käteni hänen olkapäälleen. Sanoin: ”Olen tosi 
pahoillani, että pilkkasin sinua.” Hän nyökkäsi sanoil-
leni ja hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. Mutta muut 

lapset tekivät edelleen hänestä pilaa. Sitten muistin, mitä 
olin oppinut Alkeisyhdistyksen luokassa: valitse oikein.

Sanoin urhoollisesti luokkatovereilleni: ”Lakatkaa pilk-
kaamasta häntä! Tiedättekö, kaverit, miten vaikeaa tämä 
on ollut hänelle? Sanokaa, että olette pahoillanne siitä, 
mitä olette tehneet, ja olkaa hänen ystäviään.”

Mutta he eivät muuttaneet tapojaan niin helposti. Sen 
sijaan he olivat vihaisia minulle ja sanoivat: ”Mikä sinua 
yhtäkkiä vaivaa? Sinäkin pilkkasit häntä!”

Minusta tuntui yhä pahalta se, mitä olin tehnyt aiem-
min. Niinpä sanoin: ”Minä pyysin jo häneltä anteeksi. 
Haluan, että ymmärrätte, miltä hänestä tuntuu, ja että 
tekin lakkaatte pilkkaamasta häntä.”

Yksi heistä sanoi olevansa pahoillaan, ja meistä kol-
mesta tuli hyvät ystävät. Muutamat pilailevat yhä hänen 
kustannuksellaan, mutta hänestä tuntuu paremmalta, 
koska hänellä on meidät. Minä valitsen oikein auttamalla 
ystävää hädässä. ●

Y S T Ä V Ä L L I S Y Y S  K A N N A T T A A

YSTÄVÄLLISYYSHAASTE
Jos näet jonkun, joka on 
uusi koulussa tai Alkeis-
yhdistyksessä, hymyile ja 
tervehdi häntä.

Anteeksipyyntö
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1. Etsi lukukaveri ja lukekaa yhdessä.

2. Merkitse Jeesusta Kristusta käsittelevät 
jakeet.

3. Piirrä kuvia lempikertomuksista.  
(Ja lähetä meille kuvasi! Ks. s. Y3.)

4. Lue kuvitettua kirjaa Mormonin  

kirjan kertomuksia.

5. Käytä sivulla Y12 olevaa 
värityskuvaa.

6. Kuuntele, kun joku lukee 
sinulle pyhiä kirjoituksia, 
tai kuuntele niitä  
Evankeliumiaiheinen  
kirjasto - sovelluksesta.

7. Näytelkää 
lempikertomuksia.

8. Katso Mormonin kirjaan 
liittyviä videoita verkossa.

8 ideaa  
Mormonin kirjan lukemiseen
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T änä vuonna voit 
pysyä mukana 

Tule ja seuraa minua 
- oppiaiheissa lukemalla 
joka viikko sivulla Y14 
olevat jakeet. Väritä 
sitten vastaavat kohdat 
näillä sivuilla. Todistuk-
sesi Jeesuksesta Kristuk- 
sesta vahvistuu, kun 
luet Mormonin kirjaa!

Minä voin lukea Mormonin kirjaa
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Minä voin lukea Mormonin kirjaa
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18. Moosia 8:16–18

19. Moosia 13:1–5

20. Moosia 18:1, 8–16

21. Moosia 27:23–26

22. Alma 2:27–31

23. Alma 5:14–16

24. Alma 8:14–22

25. Alma 14:26–28

26. Alma 19:16–17, 28–30

27. Alma 26:12–16

28. Alma 31:31–38

29. Alma 32:26–31

30. Alma 37:6–7, 33–37

31. Alma 40:9, 23–25

32. Alma 46:12–15

33. Alma 56:44–48, 56

34. Helaman 5:12–14

35. Helaman 10:2–7

1.  Mormonin kirjan johdanto:  

 kappaleet 1, 8 ja 9

2.  1. Nefi 3:7; 4:1, 4–8, 17, 38

3.  1. Nefi 8:10–12, 19–22

4.  1. Nefi 11:1–6, 24–27

5.  1. Nefi 16:18–20; 23–24, 28–31

6.  2. Nefi 2:25–28

7.  2. Nefi 9:49–52

8.  2. Nefi 25:23, 26, 29

9.  2. Nefi 27:23–26

10. 2. Nefi 31:4–12, 20

11. Jaakob 4:6–8, 12–13

12. Jaakob 5:71–75

13. Enos 1:3–12

14. 2. Nefi 9:6–8, 11

15. Alma 7:11–13

16. Moosia 2:5–7, 17–19

17. Moosia 4:9–12

Mormonin kirjan 
lukemistaulukko

Nämä Mormonin kirjan jakeet sopivat yhteen 

kunkin viikoittaisen Tule ja seuraa minua 

- oppiaiheen kanssa vuonna 2020.

36. Helaman 13:2–3; 14:2–8

37. 3. Nefi 1:8–15

38. 3. Nefi 11:8–17

39. 3. Nefi 12:13–16

40. 3. Nefi 17:6–10, 20–24

41. 3. Nefi 19:25–28

42. 3. Nefi 20:3–9

43. 3. Nefi 27:3–10

44. Mormon 1:2–5

45. Mormon 9:21–25

46. Eter 3:4–14

47. Eter 6:3–9, 12

48. Eter 12:27–29

49. Moroni 4:1–3; 5:1–2

50. Moroni 7:45–48

51. Moroni 10:3–6, 32

52. 1. Nefi 11:16–23



 T a m m i k u u  2 0 2 0  Y15

Mormonin kirja kertoo Kristuksesta
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Leikkaa irti nämä kuvat ja esitä niiden avulla kertomuksia Lehin ja  
Sarian perheestä. Voit piirtää lisää esineitä ja ihmisiä – kuten Nefin  

siskot ja nuoremmat veljet!

Mormonin kirjan leikekuvat
H A U S K A A  T E K E M I S T Ä

Nefi hankkii pronssilevyt:  
1. Nefi 4

Lehi saa Liahonan:  
1. Nefi 16:9–11, 16

Nefi rikkoo jousen:  
1. Nefi 16:17–24, 30–31

Nefi rakentaa laivan:  
1. Nefi 17:7–11, 16–18, 52–55
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M I T Ä  O N  M I E L E S S Ä S I ?
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Minusta on mukavaa oppia kirkossa lisää pyhistä  

kirjoituksista. Mutta kuinka voin opiskella kotona,  

jos perheeni ei lue pyhiä kirjoituksia?  

– Kysyvä Salzburgissa

”Jotakin 
VOIMALLISTA 

tapahtuu, kun 
Jumalan lapsi 

pyrkii tietämään 
lisää Hänestä ja 
Hänen rakkaasta 

Pojastaan. Missään 
muualla näitä 

totuuksia ei opeteta 
selkeämmin ja 

voimallisemmin kuin 
MORMONIN 
KIRJASSA.”

LEMPI‑ 
KOHTIANI 

PYHISSÄ KIR‑
JOITUKSISSA
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Presidentti Russell M. Nelson, 
”Mormonin kirja – millaista elämäsi 

olisi ilman sitä?”, lokakuun 2017 
yleiskonferenssi

Rakas Kysyvä,
vaikka perheesi ei tutki pyhiä 

kirjoituksia, niin muista, että 

sinä voit! Tee parhaasi lukeak-

sesi niitä itse, vaikka vain ihan 

vähän joka päivä. Voisit aloit-

taa lukemistaulukosta sivuilla 

Y12–Y14. Lue joitakin ideoita 

sivulta  Y11!

Luetpa pyhiä kirjoituksia sitten 

muiden kanssa tai itseksesi, 

Pyhä Henki on kanssasi.

Sinä et ole yksin!

Ystävä

P.S. Tässä on sinulle pyhien  

kirjoitusten kirjanmerkki!  

Leikkaa se irti ja teippaa kiinni.
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E llie rakasti halauksia. Halauksia 
isältä. Halauksia mummilta ja ukilta. 

Halauksia äidiltä. Halaukset antoivat 
hänelle lämpimän tunteen. Ja turvallisen. 
Ja onnellisen.

Siksi Ellie halasi äitiä kirkossa. Hänestä 
oli ihanaa istua äidin sylissä. Äiti piti 
häntä aina lähellä.

Sitten sakramenttikokous päättyi. Oli 
Alkeisyhdistyksen aika. Ellie rakasti 
Alkeisyhdistystä. Hän oli nyt iso tyttö. 

Paras  
halaus ikinä!
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Lori Foote
(Perustuu tositapahtumaan)
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Kolmevuotias! Hänellä oli jopa omat 
pyhät kirjoitukset!

Mutta tänään Ellie vain halusi halata 
äitiä ikuisesti.

Äiti kantoi Ellien käytävään. 
Alkeisyhdistyksen huoneessa äiti 
laski Ellien tuolille.

”Saanko minä tulla sinun 
kanssasi?” Ellie kysyi.

”Et”, äiti vastasi. Hänen 
äänensä oli ystävällinen. 
”Sinun pitää olla sinun 
luokassasi”, äiti sanoi. 
”Ja minun pitää olla 
minun luokassani.”

Äiti suukotti Ellien pos-
kea. Sitten äiti käveli ulos 
ovesta.

Ellie tunsi kyynelten vieri-
vän poskilleen.

Hän ajatteli sitä, kuinka äiti piteli 
häntä sylissä. Äiti piteli häntä aina 
sylissä, kun he lukivat Mormonin kirjaa. 
Yleensä he lukivat sitä perheen kes-
ken. Mutta toisinaan Ellie ja äiti lukivat 
kahdestaan.

Ellie nosti Mormonin kirjan käteensä. 
Sen sisällä oli kuva Jeesuksesta.

Ellie sulki kirjan ja halasi sitä. Hänestä 
tuntui kuin hän olisi halannut Jeesusta. 
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Mikä auttoi Ellietä, niin että 
hänestä tuntui paremmalta, 
kun hän oli surullinen?

Hänestä tuntui lämpimältä. Ja turvalli-
selta. Ja onnelliselta. Se oli paras halaus 
ikinä! ●
Kirjoittaja  
asuu Utahissa  
Yhdysvalloissa.
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Nefi hankkii pronssilevyt
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

Lehin ja Sarian perhe oli matkalla luvattuun maahan. Jumala 
käski Lehiä lähettämään poikansa takaisin Jerusalemiin hake-

maan pyhät kirjoitukset. Ne oli kirjoitettu metallilevyille.
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Laman ja Lemuel sanoivat, että se olisi 
liian vaikeaa. Mutta Nefi sanoi, että 

hän menisi ja tekisi sen, mitä Jumala 
oli käskenyt. Sam noudatti  

Nefin esimerkkiä.

Henki kertoi Nefille, kuinka hän 
saisi pronssilevyt jumalattomalta 
mieheltä, jonka nimi oli Laban.
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Nefi ja hänen veljensä toivat pronssilevyt takaisin perheelleen. Lehi ja 
Saria olivat hyvin iloisia! He tutkivat levyillä olevia pyhiä kirjoituksia. 

He oppivat Jumalan käskyjä.
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Lue tämä kertomus luvuista 1. Nefi 3–5.

Minä voin auttaa perhettäni tutkimaan pyhiä kirjoituksia. Minä voin olla  
rohkea kuten Nefi ja mennä ja tehdä sen, mitä Jumala käskee! ●
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V Ä R I T Y S S I V U

Lehin perhe tutki pyhiä kirjoituksia
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Mikä on sinun lempikertomuksesi pyhissä kirjoituksissa?
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Etsi piilossa oleva Liahona!

YSTÄVÄ- LEHDEN KANNESSA
Kuvitus Andrew Bosley

NÄIN LÄHETÄT LAPSESI TAI-
DETEOKSEN TAI KOKEMUK-
SEN LIAHONA- LEHTEEN
Mene sivustolle liahona .churchofjesus‑ 
christ .org ja napsauta ”Submit an Article 
or Feedback” [Lähetä artikkeli tai palau-
tetta]. Tai lähetä se sähköpostitse osoittee-
seen liahona@ churchofjesuschrist .org. 
Laita mukaan lapsesi nimi, ikä, asuinpaik-
kakunta sekä tämä lupalausunto: ”Minä 
[lisää oma nimesi] annan Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkolle luvan käyttää lapseni lähettämää 
aineistoa kirkon lehdissä, kirkon verkkosi-
vustoilla ja sosiaalisen median alustoilla 
sekä mahdollisesti kirkon raporteissa, 
painotuotteissa, videoissa, julkaisuissa ja 
koulutusaineistossa.” Haluamme todella 
kuulla sinusta!

Meille on ilo aloittaa uusi vuosi kanssanne! Opimme yhdessä lisää  
Mormonin kirjasta. Mistä Mormonin kirjan kertomuksista perheenne 
pitää? Auttakaa lapsianne piirtämään kuva ja lähettäkää se meille 
(ks. s. Y3). Me julkaisemme näitä piirustuksia lehdessä tänä vuonna! 
Seuraavat ovat joitakin muita Mormonin kirjaa käsitteleviä sivuja tässä 
numerossa:

•  Sanoma profeetalta (s. Y2)
•  Lukemistaulukko (s. Y12–Y14)
•  Pyhien kirjoitusten kertomuksiin liittyvä toiminta (s. Y16)
•  Kertomus Lehin ja Sarian perheestä (s. Y20–Y23)
•  Kertomus pojasta, joka löytää uuden tavan lukea Mormonin kirjaa 

(s. Y4–Y5).

Onnellista uutta vuotta!
Ystävä- lehti


