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Ensimmäinen laki!

kahdesti – se tuo meille vakavia ajallisia ja hengellisiä seurauksia.4
”Älkää antako kenenkään pettää itseänne
tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan
viha kohtaa kaikkia tottelemattomia”
(Ef. 5:6).

Vanhin José A. Teixeira, Portugali

2. neuvonantaja Euroopan keskisen vyöhykkeen johtokunnassa

”[Kuuliaisuuden] on oltava vapaaehtoista, se ei
saa olla pakollista; siihen ei saa pakottaa. Ihmisiä
ei saa pakottaa vastoin tahtoaan noudattamaan
Jumalan tahtoa. Heidän täytyy noudattaa sitä siksi,
että he tietävät sen olevan oikein, että he haluavat
tehdä niin ja että sen tekeminen tuottaa heille iloa.
Jumala iloitsee alttiista sydämestä.” 1

Kutsu

Oppi

Me tulimme maan päälle osoittaaksemme, että
olemme halukkaita noudattamaan taivaallisen
Isämme käskyjä. Käskyt on annettu meille, koska
taivaallinen Isä rakastaa meitä. Olemalla kuuliaisia käskyille me vuorostaan osoitamme, että me
rakastamme Häntä.2
Niille, jotka noudattavat käskyjä, on luvattu
ajallisia ja hengellisiä siunauksia 3, ja pyhien
kirjoitusten perusteella me tiedämme, että Herra
valmistaa meille keinon noudattaa kaikkia Hänen
käskyjään.
”Ja tapahtui, että minä, Nefi, sanoin isälleni: Minä
menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä
minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään
käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä,
mitä hän käskee heidän tehdä” (1. Nefi 3:7).
Tämä oppi on yksinkertainen ymmärtää, sitä on
ihanaa tutkistella ja eläminen sen mukaan antaa
voimaa. Kuuliaisuus on taivaan ensimmäinen laki!
Olemalla kuuliaisia me voimme lopulta saada
iankaikkisen elämän eli toisin sanoen elämän
Jumalan luona.
Haaste

Toisinaan olemme niin keskittyneitä siihen,
mikä on maailmasta, että unohdamme olla tarkkaavaisia. Se voi johtaa tilanteeseen, jossa yritämme elää molemmin puolin rajalinjaa. Se voi
johtaa siihen, että olemme tottelemattomia kerran,

Vanhin José A.
Teixeira

”Niinpä Jeesus jatkoi: ’Sitten kun
olette korottaneet Ihmisen Pojan, te
ymmärrätte, että minä olen se joka olen
enkä tee mitään omin neuvoin, vaan
puhun niin kuin Isä on minua opettanut. Hän, joka lähetti minut, on minun
kanssani. Hän ei ole jättänyt minua
yksin, koska minä teen kaiken hänen
mielensä mukaan.” ( Joh. 8:28–29.)
Noudattakaamme Kristuksen esimerkkiä ja
totelkaamme ripeästi elävien profeettojemme
neuvoja ja tehkäämme näitä yksinkertaisia asioita,
jotka tuovat meille ja perheellemme rauhan ja
onnen siunauksia:
1. Rukoilkaa joka päivä aamuin ja illoin.
2. Lukekaa pyhiä kirjoituksia joka päivä.
3. Osallistukaa yleiskonferenssin satelliittilähetykseen ja tutkikaa yleiskonferenssin puheita.
Kun teemme näitä asioita, me saamme neuvoja ja innoitusta siihen, kuinka selviytyä elämän
ongelmista, ja me saamme voimaa vahvistaa
päättäväisyyttämme vastustaa jokaisen päivän
kiusauksia.
Olen kiitollinen taivaallisen Isämme rakkaudesta ja siitä tiedosta, joka minulla on, että Hän
haluaa siunata meitä. Nuo siunaukset tulevat, kun
pidämme käskyt! Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen. ◼
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PAIKALLISIA UUTISIA

“Taisi olla Luoja asialla” Jyväskylässä
Risto Kurra

Jyväskylän
seurakunnan
varttuneet
avioparit veli
ja sisar Kurran vieraina.

jälkeen näkymä oli aivan toisenlainen. Vaikka
naapurin rajan yli kaatui Kurran puolelle kaikkiaan 21 isoa puuta, vahingot jäivät kuitenkin
vähäisiksi. Esimerkiksi kuvan pöydille ja tuoleille
ei tapahtunut mitään, vaikka niiden päälle kaatui
kolme isoa koivunlatvaa. Taisi olla Luoja asialla,
kuten sanoi naapuri, jolta tuhoutui 2,5 hehtaaria
järeää metsää. ◼

Ville-Matti Karumo

L
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Espoon 2. seurakunnan voittoisa joukkue: Markus
Mikkola, Sebastian Kirsi, Nelli Vorimo, Lila Soukko,
Rosa Hentunen, Julius Hakanpää, Janita Ahola, Josi
Jones, Ida-Sofia Nuutinen, Juuso Forsman, Samuel
Nuutinen, Ville Karjalainen, Timi Vorimo, Topias Karvinen, Aki Ylimaula, Shem Jones, Kristian Leirimaa,
Samuel Ahonen, Aleksi Saarinen, Rolle Rantaniemi ja
Saul Hentunen.

JÄSENTEN KERTOMAA

Temppelin seimiasetelman avajaiset
auantai-iltana 27. marraskuuta 2010 oli temppelin piha-alueella jo perinteeksi muodostuneen seimiasetelman avajaiset. Ensimmäisen
kerran seimiasetelma otettiin käyttöön samalla
paikalla vuonna 2008.
Jeesus-lapsi ja vanhempansa sekä aasi ja lammas

V

uodenvaihteen 2010/2011
nuorisokonferenssi Rautakaiteen yhteydessä pidettiin Jukka Lehtimäen johdolla
perinteinen pyhien kirjoitusten
hallittavien kohtien kilpailu,
jonka voitti ”perinteiseen tapaan”
kolmannen kerran perättäin
Espoon 2. seurakunnan seminaarijoukkue. Espoon 2. seurakunnasta kilpailuun osallistuneessa
joukkueessa oli tänä vuonna 21 nuorta. Edellisenä
vuonna 26 jäsenen seminaariluokasta osallistui
kilpailuun 20 nuorta.
Turun ja Oulun seurakuntien joukkueet jakoivat toisen sijan tasapistein. Seuraavaksi tuli Hyvinkään joukkue ja neljännen sijan jakoivat Tampereen, Vaasan ja Espoon 1. seurakunnan joukkueet.
Kaikkiaan kilpailuun osallistui 11 joukkuetta. ◼

Kuoro lauloi
kauniita
joululauluja

olivat saaneet täksi vuodeksi uuden tallin, joka tosin
on vähän pienempi kuin aiempi harjakattoinen talli.
Tänä vuonna seimiasetelma avattiin marraskuun
lopun runsaslumisessa ja kylmässä pakkassäässä.
Paikalle oli kokoontunut noin 70 jäsentä ja vieraita
seuraamaan tapahtumaa. Temppelin johtokunnan
jäsen Pertti Vorimo toivotti yleisön tervetulleeksi.
Kuoro lauloi kauniita joululauluja, Meija Saarinen
lauloi ja Emilia Ala-Jääski luki jouluevankeliumin
osana juhlaohjelmaa. Temppelinjohtaja Kari
Haikkola sanoi puheessaan muun muassa seuraavaa: ”Vuosi vuodelta kirkkoihin kerääntyy joulun
aikaan yhä enemmän ihmisiä kokemaan sitä tunnelmaa, jota Kristuksesta kertovat joululaulut välittävät. Tuntuu siltä, että ihmiset kuitenkin kaipaavat
jotain hengellistä kiireidensä keskelle. Täällä me
haluamme tänään muistaa joulua erikoisesti tämän
seimiasetelman välityksellä.” ◼

Herra auttaa onnistumaan
Maria Kuukasjärvi, Jyväskylän seurakunta

M

inut kutsuttiin marraskuussa 2009 palvelemaan
1,5 vuotta palvelulähetyssaarnaajana Tampereen vaarnan
instituuttikeskuksessa. Ensimmäisenä mietin, miten voisin onnistua
palvelemaan tehtävässäni opiskelun
ja töitten ohella, jotta Herra voisi olla
tyytyväinen panostukseeni ja jotta
voisin tehdä sen, mitä minulta odotetaan. Pelkäsin useastikin, etteivät
aika ja voimavarat riittäisi, vaikkakin olin hyvin
onnellinen kutsumuksestani.
Nyt kun lähestyn palvelutehtäväni loppua, voin
todistaa, että tuntuipa tehtävämme kuinka vähäpätöiseltä tahansa ja vaikka kuinka epäilisimme
oman panoksemme merkitystä, Herra pitää huolen siitä, ettei meiltä puutu minkäänlaisia hetkiä,
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yväskylän seurakunnan varttuneet avioparit
kokoontuivat elokuun 3. päivän iltana vuonna
2010 viettämään yhteistä iltaa Hankasalmelle
Risto ja Leena Kurran rannalle. Mukana oli kaikkiaan
18 veljeä ja sisarta. Veli Ossi Tuisku piti alustuksen
aviopuolisoiden keskinäisistä suhteista, kasvusta ja
kehityksestä. Keskustelu ohjautui siitä jäsenten kääntymiskokemuksiin, ja kukin paikalla ollut sai vuorollaan kertoa, miten hän aikanaan oli kirkkoon tullut.
Ja ihmeellisiä kokemukset tosiaan olivat olleet. Niistä
ilmeni, millaista johdatusta kääntymiseen ja todistuksen saamiseen aina liittyy. Esimerkiksi Hintikat olivat
etsineet elämäänsä lisää hengellisyyttä, ja koko perhe
kääntyi, kun heidän tuntemansa Pitkäset avasivat
suunsa ja kutsuivat heidät kirkkoon.
Tilaisuuden lopuksi nautittiin mehua ja muuta
nyyttikestien antia sekä nautittiin rauhaisasta
kesäillasta.
Niin rauhalliselta kuin rannalla 3. elokuuta
näyttikin, seuraavana päivänä Veera-myrskyn

Rautakaide-tapahtuma Pietarsaaressa

Maria
Kuukasjärvi

mahdollisuuksia ja siunauksia palvella niin hyvin
kuin voimme. Hän haluaa, että osallistumme
Hänen suurenmoiseen ja ihmeelliseen työhönsä,
joka on toteuttaa ihmisen kuolemattomuus ja
iankaikkinen elämä.
Olen huomannut, että tärkeintä on halu ja usko
toimia sen halun mukaan, jolloin lähes kuin itsestään kaiken arkielämän keskellä Herra on siunannut
minua innoituksella tietää, mitä Hän haluaa minun
tekevän. Tiedän, ettei Herra jätä meitä yksin, olivatpa
olosuhteet millaiset hyvänsä, ja että Hän haluaa meidän tuntevan olevamme merkityksellisiä ja tärkeitä
Hänen työssään. Ei ole olemassa liian ”isoja kenkiä”,
joihin mahdutamme pienet jalkamme, vaan juuri
meitä varten valmistettuja ja juuri meidän kykyjemme ja persoonallisuutemme näköisiä kenkiä.
Tiedän, että taivaallinen Isämme ja Vapahtajamme
Jeesus Kristus rakastavat meitä mitä kauneimmalla
tavalla. He haluavat auttaa meitä saavuttamaan
meidän todelliset mahdollisuutemme – tulemaan
kuninkaiksi ja kuningattariksi. Tiedän tämän evankeliumin olevan totta, koska se auttaa minuakin
saavuttamaan suurenmoisen päämääräni. ◼
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LEMPIKOHTANI PYHISSÄ KIRJOITUKSISSA

Joonatan K., Espoon 1. seurakunta

J

”

a nyt, sinun, tarkoittaen
kirkkoa, tulee ottaa varteen
kaikki hänen sanansa ja käskynsä, jotka hän antaa sinulle,
kun hän saa niitä vaeltaessaan
kaikessa pyhyydessä minun
edessäni; sillä teidän tulee ottaa
vastaan hänen sanansa niin kuin
minun omasta suustani kaikessa
kärsivällisyydessä ja uskossa.
Sillä kun te näin teette, helvetin
portit eivät teitä voita; niin, ja
Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne
ja saattaa taivaat järkkymään
teidän parhaaksenne ja nimensä
kunniaksi.”
Tämä kohta antaa lupauksen

todella hienosta
siunauksesta, jonka
saamme, jos kuuntelemme profeettoja ja
Herraa ja pidämme
käskyt. Siinä sanottu
lupaus on niin suurenmoinen, hieno ja
tarkasti kuvattu, että
kun sitä ajattelee, saa
voimaa ja halua pitää
Jumalan käskyt.
Olen lukenut pyhiä kirjoituksia säännöllisesti joka päivä ja
saanut niistä neuvoja ja oivalluksia, jotka antavat minulle lohtua,
kun elämässäni on ollut vaikeita
hetkiä. ◼

Joonatan K.

Lähetystyön aloittaneita

Sarah Tuisku Hyvinkään

Patrick Näsman Vaasan

seurakunnasta aloitti

seurakunnasta aloitti

syyskuussa 2010 lähetystyön

joulukuussa 2010 lähetystyön

Toronton itäisellä

Birminghamin lähetyskentällä

lähetyskentällä Kanadassa.

Englannissa.
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◼

Artikkeleiden
lähettäminen
Liahonan
kotimaansivuille
Kotimaansivuilla voidaan julkaista
vaarnojen, piirien ja seurakuntien
tapahtumien lisäksi myös kirkkoon ja
jäseniin liittyviä yleistä mielenkiintoa
herättäviä artikkeleita. Runoja tai
muita vastaavia kirjoituksia ei kuitenkaan julkaista paitsi osana laajempaa
artikkelia.
Paikallisia uutisia -osiossa pyritään
julkaisemaan useita mutta melko
lyhyitä uutisartikkeleita.
Jäsenten kertomaa -osion artikkelit
ovat kirjoittajien omakohtaisia kokemuksia evankeliumin vaikutuksesta
elämäänsä (enintään 300 sanaa).
Mistä tiedän -osiossa jäsenet kertovat kääntymisestään ja siitä, kuinka he
ovat saaneet todistuksen evankeliumin totuudesta (enintään 400 sanaa).
Lempikohtani pyhissä kirjoituksissa
-osiossa nuoret jäsenet kertovat, mikä
on heidän lempikohtansa pyhissä
kirjoituksissa (enintään 250 sanaa).
Kuin Jeesus mä olla tahdon
-osiossa lapset kertovat jostakin
Alkeisyhdistyksen Evankeliumin
tasovaatimukseni -kohdan mukaisesta
kokemuksesta (enintään 100 sanaa).
Lukijapostia -osiossa lukijat antavat
palautetta Liahonasta tai kotimaan
sivuista (enintään 100 sanaa).
Artikkeliehdotukset voi lähettää
osoitteella mirkku.karumo@kolumbus.fi tai postitse osoitteella Mirkku
Karumo, Keltarousku 4, 02730 Espoo.
Uutisosion artikkelit tulee lähettää
viimeistään neljä viikkoa tapahtuman
jälkeen.
Valokuvien tulee olla tasovaatimusten mukaisia ja hyvälaatuisia. Kuvat
voivat olla sähköisessä muodossa
korkealla resoluutiolla mieluiten
jpg-muodossa.
Kaipailemme erityisesti lasten ja
nuorten kokemuksia. ◼

EUROPE AREA (FINNISH)

Oppi ja liitot 21:4-6

