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KYSYMYKSIÄ
POHDIT TAVAKSI
Kuinka vastaisit omin sanoin
päivittäiseen kysymykseen?
Kirjoita muistiin tai kerro
jollekulle, mitä mieleesi tuli
lukiessasi valittuja jakeita.
Mitä teet toisin luettuasi
päivittäiset jakeet?
Mitä muutoksia olet
huomannut elämässäsi,
koska olet soveltanut pyhiä
kirjoituksia käytäntöön?
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ALMA 22:1-26

2

MOOSIA 4:1-21
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Onko Jumala
olemassa?

Kuinka voin
kokea iloa?

ENOS 1:1-12

Vastaako
Jumala
rukouksiin?

ALMA 36:1-24

Kuinka synnit
voi saada
anteeksi?

Maailmankaikkeuden mahtavin Olento on teidän henkenne Isä.
Hän tuntee teidät. Hän rakastaa teitä täydellisellä rakkaudella.
Dieter F. Uchtdorf – ”Te olette tärkeitä Hänelle”, lokakuu 2011

Elämämme olosuhteet eivät vaikuta kovinkaan paljon
tuntemaamme iloon mutta siihen vaikuttaa erittäin paljon se,
mihin me keskitymme elämässämme.
Russell M. Nelson – ”Ilo ja hengellinen selviytyminen”, lokakuu 2016

Omassa elämässäni olen oppinut, että en aina saa vastausta
rukoukseen, koska Herra tietää, että en ole valmis. Kun Hän
vastaa, Hän vastaa usein ”vähän täällä ja vähän tuolla”, koska
en kestä tai en ole valmis tekemään enempää.
Robert D. Hales, ”Herraan turvaaminen – toteutukoon Sinun
tahtosi”, lokakuu 2011

Sanan parannus kauneus piilee siinä lupauksessa, että on mahdollista päästä eroon vanhoista ongelmista ja vanhoista tavoista
ja vanhoista murheista ja vanhoista synneistä. Se on kaikkein
toiveikkaimpia ja rohkaisevimpia – niin, ja rauhoittavimpia –
sanoja evankeliumin sanastossa.
Jeffrey R. Holland – ”Valtakunnan rauha”, lokakuu 1996

ALMA 41:1-15
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Miksi tässä
elämässä ja
seuraavassa on
merkitystä sillä,
teemmekö me
hyvää?
MORONI 8:1-17

Pitääkö
pikkulapset
kastaa?
ALMA 34:8-41
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Mikä on
Jeesuksen
Kristuksen
sovitus?

Harkitessamme eri vaihtoehtoja meidän tulee muistaa, ettei
riitä, että jokin on hyvää. Toiset vaihtoehdot ovat parempia ja
edelleen toiset parhaita.
Dallin H. Oaks – ”Hyvä, parempi, paras”, lokakuu 2007

Ensimmäinen syntymämme tapahtuu silloin, kun synnymme
kuolevaisuuteen. Toinen syntymämme alkaa, kun Jumalan
pappeuden haltija kastaa meidät vedellä.
James E. Faust – ”Uudestisyntyminen”, huhtikuu 2001

Vapahtajan sovitus kohottaa harteiltamme paitsi syntiemme
kuorman, niin myös pettymystemme ja surujemme,
murheidemme ja epätoivomme kuorman.
Jeffrey R. Holland – ”Korjattavaa”, huhtikuu 2006

3. NEFI 11:1-17

8

Mitä tapahtui
Jeesuksen
Kristuksen
ylösnousemuksen
jälkeen?
ALMA 40:4-14
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Mitä tiedämme
elämästä
kuoleman
jälkeen?

2. NEFI 2:1-30
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Miksi Jumala
sallii pahuuden
ja kärsimyksen
tapahtua?

Samoin kuin Kristus elää tänä päivänä ylösnousseessa ruumiissa, niin tulemme mekin elämään. Se merkitsee, että elämä on
koetusaika, jota seuraa kuolema, ylösnousemus ja tuomio.
Ezra Taft Benson – ”Vapahtajan käynti Amerikassa”, huhtikuu 1987

Kuolevaisuus on vain astinkivi kohti loistavampaa olemassaoloa
tulevaisuudessa. Kuoleman aiheuttamaa surua lievittää lupaus
ylösnousemuksesta. Ilman pääsiäistä ei olisi joulua.
Gordon B. Hinckley – ”Asiat, joista minulla on tieto”, huhtikuu 2007

Jotta meitä voidaan koetella, meillä on oltava vapaus valita
vaihtoehtojen välillä. Jotta voi olla vaihtoehtoja, joiden
suhteen käytämme tahdonvapauttamme, meidän täytyy kokea
vastakohtaisuutta.
Dallin H. Oaks – ”Kaikessa on vastakohtaisuutta”, huhtikuu 2016
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ALMA 32:21-43

Kuinka
uskomme voi
kasvaa?
3. NEFI 13:19-34
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Kuinka
voin löytää
tasapainon
elämässä?
3. NEFI 14:1-27
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Kuinka
voin lujittaa
suhdettani
rakkaisiini?

MORONI 6:1-9

Miksi minun
pitäisi käydä
kirkossa?

Se, kuinka elämme elämäämme, joko vahvistaa tai heikentää
uskoamme. Rukous, kuuliaisuus, rehellisyys, ajatusten ja tekojen
puhtaus ja epäitsekkyys vahvistavat uskoa.
Neil L. Andersen – ”Usko ei ole sattumaa vaan valinta”, lokakuu 2015

Jumala ei aloita kysymällä meidän kyvykkyyttämme vaan
ainoastaan käytettävyyttämme, ja jos me silloin osoitamme
luotettavuutemme, Hän lisää kykenevyyttämme!
Neal A. Maxwell – ”It’s Service, Not Status that Counts”, heinäkuu
1975

Aihetta muiden tuomitsemisesta voitaisiin oikeastaan opettaa
kahden sanan saarnalla. Lopettakaa se!
Dieter F. Uchtdorf – ”Armeliaat saavat armon”, huhtikuu 2012

Kirkko ei ole paikka, jonne täydelliset ihmiset kokoontuvat
sanoakseen täydellisiä asioita tai ajatellakseen täydellisiä
ajatuksia tai tunteakseen täydellisiä tunteita. Kirkko on paikka,
jonne epätäydelliset ihmiset kokoontuvat antaakseen rohkaisua,
tukea ja palvelua toinen toiselleen matkallamme takaisin
taivaallisen Isämme luokse.
Joseph B. Wirthlin – ”Ystävällisyyden hyve”, huhtikuu 2005

2. NEFI 32:1-9
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Kuinka Jumala
kommunikoi
kanssamme
nykyään?

HELAMAN 5:6-12

Kuinka voin
pysyä hyvällä
polulla?

Pyhä Henki voi tehdä meille fyysisesti, hengellisesti,
emotionaalisesti, henkisesti ja älyllisesti jotakin sellaista, mitä
mikään ihmistekoinen parannuskeino ei voi edes alkaa jäljitellä.
Linda K. Burton – ”Sydämemme virittäminen Hengen äänelle”, 2014

Kääntymys on todistuksen perustavan pohjan avartumista,
syvenemistä ja laajenemista. Se on tulosta Jumalalta saadusta
ilmoituksesta, jota täydentää henkilökohtainen parannuksenteko,
kuuliaisuus ja uutteruus.
David A. Bednar – ”Kääntyneet Herraan”, lokakuu 2012

MORONI 7:1-48
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Mitä
lähimmäisenrakkaus
tarkoittaa?

Etsikää joku, jolla on vaikeaa tai joka on sairas tai yksinäinen, ja
tehkää jotakin hänen hyväkseen.
Thomas S. Monson – ”Mitä minä olen tehnyt jonkun hyväksi
tänään?”, lokakuu 2009

4. NEFI 1:1-18
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19

Mitä Jeesuksen
Kristuksen
evankeliumi
voi tarjota
minulle?

ETHER 12:1-28

Kuinka voin
olla parempi
ihminen?

Evankeliumi opettaa meille kaiken, mitä meidän on tarpeen
tietää palataksemme taivaallisen Isämme luokse.
L. Tom Perry – ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi”, huhtikuu 2008

Herra vaikuttaa sisältä ulospäin. Maailma vaikuttaa ulkoa
sisäänpäin. Maailma haluaa ottaa ihmiset pois kurjuudesta.
Kristus ottaa kurjuuden pois ihmisistä, ja sen jälkeen he pystyvät
itse nousemaan kurjuudestaan. Maailma haluaa muuttaa
ihmisiä muuttamalla heidän ympäristöään. Kristus muuttaa
ihmisiä, jotka sitten muuttavat ympäristöään. Maailma haluaa
muuttaa ihmisten käyttäytymistä, mutta Kristus voi muuttaa
ihmisluonnon.
Ezra Taft Benson – ”Syntyneet Jumalasta”, lokakuu 1985
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1. NEFI 17:1-15

Kuinka
Jumala ohjaa
kulkuamme?

Tänä valistuneena aikana, jolloin evankeliumin täyteys on
palautettu, teillä tai minulla ei ole mitään tarvetta etsiä totuutta
purjehtimalla tuntemattomia meriä tai kulkemalla viitoittamattomia teitä. Rakastava taivaallinen Isä on merkinnyt meille
reitin ja antanut meille pettämättömän kartan – nimittäin
kuuliaisuuden.
Thomas S. Monson – ”Kuuliaisuus tuo siunauksia”, huhtikuu 2013
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MORONI 10

Mistä voimme
tietää, mikä on
totta?

Tässä kirjassa on voimaa, joka alkaa virrata elämäänne heti,
kun alatte tutkia sitä vakavasti. Saatte enemmän voimaa
vastustaa kiusauksia. Saatte voimaa välttää petosta. Saatte
voimaa pysyä kaidalla ja kapealla polulla.
Ezra Taft Benson – ”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”,
lokakuu 1986
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