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Kirkon uutisia
Yksi kerta lähetystyössä riittää muuttamaan ihmisten
elämän mutta ei tyydyttämään palveluntarvetta
Molly Farmer, kirkon lehdet

vuonna 1992 oli suurenmoinen kokemus, erityisesti sisar Harveylle, joka
oli halunnut palvella kokoaikaisessa
lähetystyössä siitä lähtien kun hänen
lapsensa olivat valmistautuneet lähtemään kukin omaan lähetystyöhönsä.
Hän ja hänen aviomiehensä saivat
iloa jäsenten aktivoinnista ja lähetysseurakunnan perustamisesta heidän
siellä ollessaan.
Myöhemmin pari palveli toisen
kerran käännytystyössä Rapid Cityn
lähetyskentällä Etelä-Dakotassa
Yhdysvalloissa ja sitten sukututkimustyössä sukututkimuskirjastossa Salt
Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa
sekä Utah Correctional Institute
-nimisessä vankilassa. Jälkimmäinen
lähetystyöpaikka tuotti ainutlaatuisia

haasteita, ja veli ja sisar Harvey
tunsivat suurta myötätuntoa vankilassa olevia veljiään ja sisariaan
kohtaan.
Sitten he tekivät käännytystyötä Vancouverin lähetyskentällä
Kanadassa, toimivat kaksi kertaa
humanitaarisessa palvelulähetystyössä
Amerikan Samoassa ja Sacramentossa
Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Pian sen
jälkeen heidät kutsuttiin taas sukututkimustyöhön, tällä kertaa Calgaryn
lähetyskentälle Kanadaan.
Vietettyään puolitoista vuotta
Calgaryssa he palvelevat nyt toista
kertaa sukututkimustyössä Galgaryn
lähetyskentällä siihen kuuluvissa
Goldenissa Brittiläisessä Kolumbiassa
ja Cardstonissa Albertassa.

RON JA ROSE HARVEYN LUVALLA

K

un Rose ja Ron Harvey menivät naimisiin vuonna 1950, he
eivät aavistaneet, että he viettäisivät 16 vuotta avioliitostaan kokoaikaisessa lähetystyössä.
”En haaveillutkaan sellaisesta”,
sisar Harvey sanoo.
Vuodesta 1992 lähtien tämä kanadalainen aviopari on palvellut yhdeksän kertaa kirkon lähetystyössä ja
saarnannut eri puolilla Yhdysvaltoja ja
Kanadaa sekä Tyynenmeren saarilla.
Heidän kokemuksensa ovat olleet
ylentäviä. ”Kotiin palataan hyvin hengellisenä”, sisar Harvey sanoo. Mutta
heidän kokemaansa sydämen muutosta ei ole varattu ainoastaan niille,
jotka palvelevat 16 vuotta. ”Ei tarvitse palvella lähetystyössä yhdeksää
kertaa. Me palasimme kotiin muuttuneina ihmisinä jo ensimmäisen lähetystyökertamme jälkeen.”
Veli ja sisar Harvey ovat saavuttaneet menestystä, he ovat kasvaneet
evankeliumissa, karaistuneet koettelemuksissa ja voittaneet riittämättömyydentunteita. Nykyään heidän
suhteensa on läheisempi kuin milloinkaan, ja he kertovat mieluusti
vahvistumisestaan ja siunauksista,
joita Herra on suonut heille ja heidän perheelleen.

Kutsuttu palvelemaan – yhä
uudestaan

Veli ja sisar Harveyn ensimmäinen
lähetystyökerta Minneapolisin lähetyskentällä Minnesotassa Yhdysvalloissa

Rose ja Ron Harvey, tässä kuvattuina lähetystyössään Amerikan Samoassa, ovat
oppineet paljon ollessaan useita kertoja lähetystyössä.
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RON JA ROSE HARVEYN LUVALLA

Jokainen lähetystyökokemus oli
ainutlaatuinen niin auringonpaisteessa
kuin lumisateessakin.
Tavallisten haasteiden kohtaaminen

Veli ja sisar Harveyn palveluvuodet eivät ole tulleet ilman haasteita.
Heidän on pitänyt voittaa samoja
esteitä kuin muidenkin lähetystyöhön aikovien, kuten taloudelliset
näkökohdat, pelko, oikeiden tilaisuuksien löytäminen ja perhehuolet.
Talous: Yksinkertainen ja säästeliäs elämä antoivat veli ja sisar
Harveylle mahdollisuuden palvella.
He yksinkertaistivat talouttaan
hankkiutumalla eroon tarpeettomista kuluista ja laskuista ja tallettamalla työ- ja kansaneläkkeensä
suoraan määrätilille. Vaikka heidän
varansa eivät olekaan olleet ylenmääräisiä, ne ovat aina riittäneet.
”Meillä ei ole milloinkaan ollut paljon rahaa. Meillä on vain ollut paljon uskoa”, sisar Harvey sanoo.
Pelko: Veli Harvey kirjoitti päiväkirjoissaan (he ovat kumpikin pitäneet
päiväkirjaa ensimmäisestä lähetystyökerrastaan lähtien Minneapolisissa),
että hän piti itseään riittämättömänä
saarnaamaan sanaa, ja toisinaan sisar
Harvey tunsi samoin. Heidän huolenaan oli ”Tiedänkö tarpeeksi?” sisar
Harvey sanoo. ”Emme olleet käyneet
paljon kouluja – – mutta astuimme
kuitenkin maailmaan yrittääksemme
käännyttää ihmisiä. – – Herran
edustaminen on suuri vastuu.”
Kokemuksistaan he ovat oppineet,
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että Herra pitää huolen niistä, jotka
Häntä palvelevat.
Oikeiden mahdollisuuksien löytäminen: Palvelumahdollisuuksia on
niin monenlaisia, että niistä löytyy
sopivia lähes kaikille aviopareille näiden taidot ja lahjat huomioon ottaen.
Pareja neuvotaan harkitsemaan ainutlaatuisia lahjojaan ja kykyjään samoin
kuin terveyttään ja taloudellista tilannettaan, kun he menevät piispan tai
seurakunnanjohtajan puheille. Ne tehtävät, joissa veli ja sisar Harvey ovat
palvelleet, ovat yhtä moninaisia kuin
paikat, joissa he ovat asuneet. He ovat
palvelleet mielihyvin siellä, minne
Herra on heidät kutsunut, olipa se
humanitaarisina palvelulähetyssaarnaajina, sukututkimuslähetyssaarnaajina tai käännytyslähetyssaarnaajina.
Perhe: Yksi vanhempien lähetyssaarnaajien suurimmista huolenaiheista on poissaolo perheensä luota.
Vanhin ja sisar Harveyn perheeseen
kuuluu 7 lasta, 39 lastenlasta ja 25
lastenlastenlasta. Poissaolo heidän
luotaan vuosikausien ajan on ollut
vaikeaa, mutta nyt he tuntevat suurempaa läheisyyttä jälkeläisiinsä kuin
ennen lähtöään. ”Voin tuskin ilmaista
sitä rakkautta, joka välillemme kasvoi.
– – Jos teistä tuntuu, ettette voi lähteä
lastenne takia, olette käsittäneet asian
aivan väärin”, sisar Harvey sanoo.
Veli ja sisar Harvey ovat muistaneet
kaiken aikaa, että he ovat Herran
asialla. ”Se on Hänen työtään ja kirkkauttaan. On uskottava, että niin on”,
sisar Harvey sanoo.
Uskon perinnön vahvistaminen

Veli ja sisar Harveyn suorittama
palvelu on yltänyt paljon heidän lähetystyötään laajemmalle. Se on koitunut siunaukseksi heidän jälkeläisilleen

tavoilla, joita he eivät olisi milloinkaan
voineet kuvitella. ”Olemme aivan
ihmeissämme siitä, mitä se on tehnyt
lapsillemme”, sisar Harvey sanoo.
Kaikki veli ja sisar Harveyn jälkeläiset ovat yhtä mieltä siitä, että näiden
esimerkillä on ollut suuri vaikutus
heidän elämäänsä. ”Kun lastenlapset
lähtevät palvelemaan lähetyskentällä,
he ajattelevat isoäitiä ja isoisää, jotka
palvelevat sydämestään, väkevyydestään, mielestään ja voimastaan kypsällä iällään, ja hekin haluavat tehdä
parhaansa”, sanoo Teri Kearl, yksi veli
ja sisar Harveyn tyttäristä.
Kun veli ja sisar Harvey näkivät,
millainen myönteinen vaikutus
heillä oli perheeseensä ensimmäisen ja toisen lähetystyökertansa jälkeen, se innoitti heitä jatkamaan
palvelemistaan.
”Kun isovanhemmat menevät palvelemaan lähetystyössä, tavallaan he
palvelevat myös omaa perhettään
monin tavoin”, sisar Harvey sanoo.
Heidän tyttärentyttärensä Nicole
Kearl, joka palvelee Pocatellon lähetyskentällä Idahossa Yhdysvalloissa,
kirjoitti isovanhemmistaan hiljattain
näin: ”Se että olen nähnyt heidän
omistautumisensa Herralle, on antanut minulle suuremman halun palvella Herraa. Olen varma, että heidän
suurenmoinen esimerkkinsä vaikutti
osaltaan minun haluuni palvella lähetystyössä.”
Pääseminen lähemmäksi toisiaan
ja Herraa

Veli ja sisar Harvey tuntevat olevansa läheisempiä lapsilleen ja lastensa lapsille palvelemisensa vuoksi,
mutta he ovat tulleet läheisemmiksi
myös toisilleen. Sisar Harvey kuvasi
heidän päivittäistä pyhien kirjoitusten

tutkimistaan ”kaikkien aikojen suurimmaksi siunaukseksi”.
Veli Harvey lisäsi, että hän tuntee
paljon suurempaa läheisyyttä vaimoaan kohtaan heidän yhteisen palvelunsa takia. ”Hänen tunteensa ovat
minunkin tunteitani. Kun hän itkee,
minäkin itken. Kun hän nauraa,
minäkin nauran”, hän sanoo.
Myös heidän suhteensa Herraan
on kehittynyt, kun he turvaavat
Hänen lohtuunsa ja opastukseensa.
”Sitä menee lähetystyöhön ja on
aivan itsekseen”, sisar Harvey
sanoo. ”Vapahtajaan turvaa aivan
toisin kuin Häneen on koskaan
ennen turvannut.”
Veli ja sisar Harvey ovat huomanneet, että heistä on pidetty huolta
niin kauan kuin he ovat olleet
halukkaita kuuntelemaan Hengen
kuiskauksia.
”On kuin Herra avaisi ovia – –
nopeammin kuin niistä voi kävellä”,
sisar Harvey sanoo. ”Tarvitaan vain
halua ja halukasta sydäntä.” ■

Vanhin Nash kutsuttiin palvelemaan seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäsenenä 1. huhtikuuta
2006. Johtavaksi auktoriteetiksi kutsuttaessa hän oli vyöhykeseitsenkymmen Pohjois-Amerikan luoteisella
vyöhykkeellä.
Neuvonantajina vyöhykkeen
johtokunnassa palvelee kaksi
vyöhykeseitsenkymmentä.
Ensimmäisenä neuvonantajana

palvelee vanhin Alexander A.
Nuñez, joka palveli tätä ennen
toisena neuvonantajana vyöhykkeen johtokunnassa. Vanhin Nuñez
nimitettiin seitsemänkymmenen
neljännen koorumin jäseneksi 3.
huhtikuuta 2004.
Toisena neuvonantajana palvelee
vanhin César H. Hooker, vyöhykeseitsenkymmen 1. huhtikuuta 2006
lähtien. ■

Uusi mahdollisuus antaa yhä useammille
jäsenille tilaisuuden palvella
Molly Farmer, kirkon lehdet

T

helma Taylor oli tyytyväinen
tehtäväänsä asuinpaikkakuntansa
Mesan sukututkimuskeskuksessa
Arizonassa Yhdysvalloissa. Jo 17
vuoden ajan hän oli auttanut, opastanut ja tukenut ihmisiä heidän
pyrkiessään löytämään tietoja esivanhemmistaan. Vuonna 2005
tapahtunut muutto Coolidgeen

samassa osavaltiossa merkitsi
kuitenkin 64 kilometrin matkaa
sukututkimuskeskukseen, jonka
asiakkaita hän oli uskollisesti
palvellut.
Tämä 83-vuotias, miltei sokea
nainen, joka ei pystynyt ajamaan
autoa, pelkäsi että se, ettei hän
päässyt Mesaan, merkitsisi hänen
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Etelä-Amerikan
läntisen vyöhykkeen
johtokunta
järjestetty
uudestaan

E

nsimmäisen presidenttikunnan
ilmoituksen mukaan vanhin
Marcus B. Nash ryhtyi 20. joulukuuta
2007 palvelemaan Etelä-Amerikan
läntisen vyöhykkeen johtajana vanhin Walter F. Gonzálezin jälkeen.
Vanhin González hyväksyttiin seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan jäseneksi lokakuun 2007
yleiskonferenssissa.

Kirkon palvelulähetyssaarnaaja Elizabeth Perry auttaa David Parraa löytämään
tietoja esivanhemmistaan. Uuden FamilySearchin sivustolla käyttäjät voivat tehdä
enemmän kotoa käsin, myös saada apua kirkon palvelulähetyssaarnaajilta, jotka
samoin palvelevat kotonaan.
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sukututkimuspalveluksensa loppua.
Sitten eräs huomaavainen johtaja tarjosi ratkaisua tähän ongelmaan kirkon palvelulähetystyön muodossa,
jota sisar Taylor voisi tehdä kotoaan
käsin. Sisar Taylor on toiminut kirkon
FamilySearch-tuen lähetyssaarnaajana
käyttämällä kotitietokonettaan vuodesta 2006 lähtien ja auttanut ihmisiä
sukututkimuksessa.
”Olen saanut siitä siunauksia
enemmän kuin kykenen laskemaan”,
hän sanoo kokemuksesta. ”Olen
kehittynyt hyvin paljon sillä sukututkimuksen alalla ja kyvyssäni palvella.”
Uusi palvelu luo uusia tarpeita

Kun kirkko alkaa testata uutta
FamilySearch.org-sivustoaan kahdeksalla kielellä, sisar Taylorin
kaltaisia kirkon palvelulähetyssaarnaajia tarvitaan merkittävästi
auttamaan ihmisiä käyttämään
sukututkimustyövälineitä tietojen
etsimiseen esivanhemmistaan.
Kirkon sukututkimussivusto
FamilySearch uusitaan, niin että
siihen tulee uusia ominaisuuksia.
Käyttökieliä ovat englanti, espanja,
japani, kiina, korea, portugali,
ranska ja saksa. Uuden sivuston

tarkoituksena on muun muassa
ehkäistä toimitustyön päällekkäisyyttä. Kun uusi FamilySearch otetaan
käyttöön kautta maailman, kirkon
palvelulähetyssaarnaajien tarve kautta
maailman etenkin näillä mutta muillakin kielillä tulee kasvamaan.
”Heillä on tilaisuus edistää Herran
työtä kunkin yhteydenoton aikana,
kun he ovat vuorovaikutuksessa jonkun palvelunkäyttäjän kanssa”, sanoo
FamilySearch-tuen aluejohtaja Art
Johnson.
Uuden tekniikan käyttö palvelemiseen

Käyttäen Internet-pohjaista puhelinohjelmaa lähetyssaarnaajat, jotka
voivat olla missä päin maailmaa
tahansa, kunhan heillä on laajakaistayhteys, vastaavat jopa 10 000 tiedusteluun kuukaudessa. Ihmiset kysyvät
monista aiheista kuten sukututkimus, indeksointi ja nimien toimittaminen temppeliin.
Vaikka sisar Taylorin – joka nyt
tukee kuutta muuta lähetyssaarnaajaa – näkö on heikko, hän voi suurentaa tietokoneensa kirjasinkokoa
niin paljon että hän voi lukea ihmisten sähköpostiviestejä ja vastata heidän kysymyksiinsä.

Kymmentä tuhatta vapaaehtoistyöntekijää etsitään viemään latinalaisen
Amerikan sukututkimustietoja Internetiin

F

amilySearch kutsuu kymmentä
tuhatta vapaaehtoistyöntekijää,
jotka osaavat lukea sekä englantia
että espanjaa, auttamaan miljoonien
latinalaisamerikkalaisten asiakirjojen
digitaalisessa tallentamisessa ja
indeksoinnissa. Asiakirjoihin on nyt
vaikea päästä käsiksi, koska ne ovat
mikrofilmeillä tai arkistoissa.
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Vapaaehtoistyöntekijät voivat käyttää aikaa niinkin vähän kuin puoli tuntia viikossa asiakirjojen indeksointiin
kotitietokoneellaan. Vapaaehtoistyöntekijät yksinkertaisesti kirjoittavat digitaalisessa kuvassa korostetut tiedot
tietokoneelle. Lopputuloksena on
ilmaisia, täysin etsimisominaisuuksin
varustettuja Internet-hakemistoja link-

Palvelulähetyssaarnaajille annetaan Internetin välityksellä laajaa
koulutusta, jonka he voivat suorittaa
loppuun kotona. Lähetyssaarnaajien
ei tarvitse osata englantia, vaan he
työskentelevät omalla kielellään paikallisen henkilökunnan kanssa, joka
auttaa heitä kysymyksissä ja antaa
henkilökohtaista koulutusta ja apua.
Koulutuksen saatuaan he pääsevät
käyttämään tietokantaa, jossa on
noin 4 000 artikkelia, josta he voivat
etsiä vastauksia yhteydenottajien
kysymyksiin.
Sisar Taylor oppi käyttämään tietokonetta vasta 66-vuotiaana, mutta
hän sanoo, että se on hyödyllinen,
tarpeellinen taito. ”Iällä ei ole merkitystä”, hän sanoo. ”Kukaan ei ole
liian vanha oppimaan [tietokoneen]
käyttöä.”
Kuka voi palvella ja kuinka?

Kirkon palvelulähetystyön
FamilySearch-tuen ei ole tarkoitus
korvata kokoaikaista lähetystyöpalvelua, vaan se suo palvelumahdollisuuden niille, jotka eivät kykene
palvelemaan kokoaikaisessa
lähetystyössä.
”Tämä on ihanteellinen tilanne
keineen alkuperäisiin kuviin osoitteessa FamilySearch.org.
Kymmenen tuhatta kaksikielistä
indeksoijaa lisätään siihen vapaaehtoistyöntekijöiden kasvavaan
armeijaan, joka yltää pian, paljon
ennakoitua nopeammin, sataan
tuhanteen.
Kiinnostuneiden tulisi rekisteröityä osoitteessa FamilySearch
Indexing.org, josta he voivat ladata
indeksoitavan erän kerrallaan. ■

Siunaus lähetyssaarnaajille ja
palvelun käyttäjille

Tilaisuus olla palvelulähetyssaarnaaja on ollut siunaukseksi monille
jäsenille, vanhemmille ja nuoremmille, heidän elämässään, heidän
johtajansa sanovat, ja monet tulevat
tuntemaan heidän työnsä tulokset.

”Pyhittäytymisen henki [jonka kirkon palvelulähetyssaarnaajat] tuovat
kutsumukseensa, on antanut meille
mahdollisuuden nähdä todellisia
ihmeitä työn kasvussa ja laajenemisessa”, veli Johnson sanoo.
Työ on antoisaa ja tarttuvaa. ”Tämän
työn henki ottaa valtaansa eikä päästä
irti”, sisar Taylor sanoo. ”Iästä riippumatta FamilySearch-tuessa voi oikeasti
palvella lähetyssaarnaajana.”
Veli Johnson sanoi, että palvelulähetyssaarnaajien tuki on ratkaisevaa

uuden FamilySearchin menestykselle. Palvelun käyttäjälle annettu
vastaus voi auttaa jotakuta löytämään tietoja jostakusta esivanhemmasta ja tekemään temppelityön
tämän puolesta, ja se on hyvin tärkeä, pyhä tehtävä.
”Työllämme voimme auttaa
veljiämme ja sisariamme verhon
toisella puolella saamaan samat
evankeliumin siunaukset ja toimitukset kuin itse olemme saaneet”,
veli Johnson sanoo. ■

Tongan temppelissä 40 000 vierailijaa
ennen vihkimistä

V

anhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koorumista vihki
peruskorjatun Nuku‘alofan temppelin Tongassa 4. marraskuuta 2007.
Vihkimistä edelsi avoimien ovien
kuukausi, jolloin temppelissä kävi
40 000 vierailijaa.
”Temppelissä vierailu on yksi elämäni ikimuistoisista tapahtumista”,
sanoo Moimoi Hola, vierailijoiden
joukossa ollut syntyperäinen tongalainen.
Vierailijoiden määrä vastaa 40
prosenttia saarikansan kokonaisväestöstä, vaikka vierailijoita oli muiltakin
saarilta. Erityisvieraisiin kuuluivat
hänen kuninkaallinen korkeutensa
prinsessa Pilolevu ja rouva Ainise
Sevele, Tongan pääministerin Feleti
Sevelen vaimo.
”Temppelissä käyntini oli henkilökohtainen matka kaiken sellaisen
maailmaan, mikä on pyhää, mikä on
rauhaa, tyyneyttä, toivoa, onnea ja
iloa”, rouva Sevele selitti.
Eräs toinen vierailija, Finau
Nisa, lisäsi: ”Temppelissä ollessani
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minulle, sillä voin oppia ja palvella
jatkuvasti”, sisar Taylor sanoo. Hän
sanoi, että hänen kirkon palvelulähetystyönsä on auttanut häntä tuntemaan itsensä hyödylliseksi iässä,
jossa vaihtoehdot ovat vähissä.
Kirkon palvelulähetyssaarnaajat
erotetaan tehtäväänsä ja heillä
on nimilappu samoin kuin kokoaikaisillakin lähetyssaarnaajilla. He
saavat tehokkaan koulutuksen
Internet-sivuston toiminnasta ja
oppivat tapoja, joilla voi vastata
parhaiten yhteydenottajien kysymyksiin. FamilySearch-tuen lähetyssaarnaajat palvelevat noin 15–30
tuntia viikossa puolesta vuodesta
alkaen kahteen ja puoleen vuoteen
ja voivat palvella koko lähetystyöajan kotoaan käsin.
Nykyisin on noin 700 palvelulähetyssaarnaajaa, jotka auttavat tässä
ominaisuudessa, ja tuo määrä voi
olla tarpeen kaksinkertaistaa vuonna
2008, jolloin uusi FamilySearch
otetaan käyttöön yhä useammalla
alueella. Miesten ja naisten, joita
kiinnostaa ryhtyä kirkon palvelulähetyssaarnaajiksi, tulisi ottaa yhteyttä
piispaansa tai seurakuntansa johtajaan. Kun haluat lisää tietoa Family
Search-tuesta, lähetä sähköpostia
osoitteeseen support@familysearch
.org tai katso paikallisia puhelinnumeroita osoitteesta contact.family
search.org/en.htm.

Tongan prinsessa Pilolevu, oikealla,
vierailee peruskorjatussa Nuku‘alofan
temppelissä avoimien ovien päivien
aikana.

tunsin olevani taivaassa.”
Nuku‘alofan temppeli vihittiin
alun perin vuonna 1983. Rakennus
suljettiin vuonna 2006 merkittävää
laajennusta varten, jossa sen pintaalaa lisättiin 465 neliömetrillä.
Tässä 110 000 asukkaan maassa
on 50 000 kirkon jäsentä, joiden prosentuaalinen osuus (noin 46 %) on
maailman suurin.
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K5

Rexburgin uudessa temppelissä Idahossa
Yhdysvalloissa avoimien ovien päivät
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A

voimien ovien kuukausi edelsi Rexburgin
temppelin vihkimistä 3.
helmikuuta 2008 Idahossa
Yhdysvalloissa. Yleisön
liput 40 minuutin kiertokäynneille olivat ilmaisia, ja
jo ensimmäisenä päivänä,
jolloin niitä oli saatavissa,
niitä pyydettiin kymmeniä
tuhansia.
Järjestäjät valmistautuivat noin 150 000 vierailijan käyntiin avoimien
ovien päivien aikana, joiden oli määrä kestää joulukuun 2007 loppupuolelta
tammikuun 2008 loppuun.
Rexburgin temppeli on kolmas
Idahoon rakennettu temppeli.
Idaho Fallsin temppeli vihittiin
23. syyskuuta 1945 ja Boisen temppeli 25. toukokuuta 1984. Idahon

Rexburgin temppeli Idahossa
Yhdysvalloissa

neljännestä temppelistä, joka
tulee Twin Fallsiin, ilmoitettiin
lokakuussa 2004. Maa murrettiin
15. huhtikuuta 2006. ■

Filippiinien uuden temppelikompleksin
maanmurtotilaisuus pidetty Cebussa

V

anhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista mursi
Cebun temppelikompleksin maan
Lahugissa Cebussa Filippiineillä 14.
marraskuuta 2007.
Vanhin Oaks sanoi tilaisuudessa,
etteivät he olleet siellä ainoastaan
”vihkiäkseen maan Herralle” vaan
myös ”rukoillakseen – – että voisimme valmistautua temppelin
siunauksiin”.
Vanhin Oaks pyysi vihkirukouksessaan siunausta Filippiinien kansalle,
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jotta se saisi elää rauhassa, sopusoinnussa ja vauraudessa, jotta
temppeli voitaisiin rakentaa virheettömäksi ja jotta rakennukseen
tulevat ihmiset tuntisivat sen
pyhyyden.
Historialliseen tapahtumaan
tuli noin 400 jäsentä, mukaan
luettuina vaarnojen ja piirien johtokuntia, piispoja, seurakunnanjohtajia, seitsemän naapurivaarnan ja
-piirin apujärjestöjen johtokunnat,
Cebun uuden temppelipiirin kuuden

lähetyskentän johtajat sekä paikkakunnan johtohenkilöitä.
Läsnä olivat myös vanhin
Quentin L. Cook kahdentoista apostolin koorumista, vanhin Keith R.
Edwards, Filippiinien vyöhykkeen johtaja, ja hänen neuvonantajansa vanhin
Won Yong Ko ja vanhin Michael J. Teh
seitsemänkymmenen koorumista.
Filippiinien ensimmäisen temppelin rakentamisesta oli kulunut
23 vuotta, ja Cebun vaarnan johtaja
Anthony John Balledos ilmaisi
rukouksessaan, kuinka kiitollisia
Filippiinien pyhät olivat siitä, että
he saavat Filippiineille toisen temppelin, joka rakennetaan Cebuun
palvelemaan jäseniä Filippiinien
keski- ja eteläosissa.
Maanmurtotilaisuuden jälkeen
vanhin Oaks piti illalla hartaustilaisuuden, johon osallistui yli 3 000
jäsentä, ja neuvoi heitä valmistautumaan temppeliin muodostamalla
”pyhiä tapoja”. Hän sanoi, että
pyhät tavat auttavat meitä ”olemaan
valmiita vastaamaan Herran meille
esittämiin kysymyksiin” viimeisellä
tuomiolla. Näihin tapoihin kuuluvat
henkilökohtainen ja perherukous,
pyhien kirjoitusten lukeminen ja
sakramentin nauttiminen joka
sunnuntai.
Cebun temppelikompleksi,
jonka pinta-ala on 4,7 hehtaaria,
tulee käsittämään temppelissäkävijöiden asumistilat, seurakuntakeskuksen, temppelinjohtajan ja
lähetysjohtajan asunnot sekä lähetystoimiston. Itse temppelin pintaala on 2 391 neliömetriä.
Cebun temppeli on kirkon 132.
temppeli, jonka rakentamisesta on
ilmoitettu tai joka on rakenteilla tai
käytössä. ■

Chris Morales, Church News

E

nsimmäinen presidenttikunta
ilmoitti 18. marraskuuta
2007 suunnitelmista rakentaa
temppeli keskiamerikkalaiseen
El Salvadoriin.
Ilmoitus oli tervetullut El Salvadorin
jäsenille, joiden on tähän asti pitkästä matkasta Guatemalan temppeliin selviytymisen lisäksi pitänyt ottaa
huomioon viime aikoina lisääntynyt
maantierosvojen toiminta.
”Menemme rukous sydämessämme”, sanoo San Salvadorin vaarnan johtaja Manuel Ernesto López
El Salvadorissa. ”Meidän on mentävä
ja suoritettava nuo toimitukset.”
Haasteista huolimatta yhä
useampi San Salvadorin vaarnan
jäsen El Salvadorissa käy temppelissä säännöllisesti.
Tyypillinen 32 tuntia kestävä
edestakainen temppelimatka
monille elsalvadorilaisille jäsenille
lyhenee siedettävämpään 6–7
tunnin matkaan.
Sen jälkeen kun San Salvadorin
temppelistä El Salvadorissa ilmoitettiin, on Keski-Amerikan vyöhykkeellä, joka käsittää seitsemän
maata luoteessa sijaitsevan Meksikon
ja kaakossa sijaitsevan Kolumbian
välissä, kuusi temppeliä, jotka ovat
joko käytössä, joiden rakentamisesta on ilmoitettu tai jotka ovat
rakenteilla.
Nykyisin vyöhykkeellä ovat
käytössä Guatemalan temppeli

KARTTA THOMAS S. CHILD

Uudesta
El Salvadorin
temppelistä
ilmoitettu

PLEASE
Guatemalassa,
<<<
TRANSLATE
MEKSIKONLAHTI
PLEASE
CREDIT
joka vihittiin jouluTRANSLATE
kuussa 1984, ja
San Josén temppeli
K A R I B I A N M E R I
BELIZE
Costa Ricassa, joka
M E K S I K O
vihittiin kesäkuussa
HONDURAS
GUATEMALA
2000. Panamán
Tegucigalpa
Quetzaltenango
Guatemala
temppelin rakennusSan Salvador
NICARAGUA
EL SALVADOR
työt aloitettiin lokakuussa 2005.
San José
Panamá
Kahden muun
T Y Y N I M E R I
COSTA
PANAMA
RICA
temppelin –
Guatemalaan tulevan
Keski-Amerikan vyöhykkeellä on nyt
Quetzaltenangon temppelin, maan
käytössä, ilmoitettu tai rakentamisen
toisen temppelin, ja Hondurasiin
alkua odottamassa kuusi temppeliä.
tulevan Tegucigalpan temppelin –
rakentamisesta on ilmoitettu ja
niiden maanmurtotilaisuutta
asuvat noin sadassa vaarnassa ja
odotetaan.
12 lähetyskentällä. ■
Valmistuttuaan nämä kuusi
Mukailtu Church News -lehdessä
Keski-Amerikan temppeliä palvele24. marraskuuta 2007 julkaistusta
vat lähes 600 000 jäsentä, jotka
artikkelista.

Internet-sivusto tekniikkaasiantuntijoiden apuna

V

aarnojen tekniikka-asiantuntijat
voivat nyt saada Internetistä lisätietoa, josta on apua heidän tehtävänsä
täyttämisessä. LDS.orgin osana aloittava sivusto tarjoaa ratkaisuja ongelmiin monissa niistä tehtävistä, joita
näiden jäsenten on määrä suorittaa.
”Halusimme varmistaa, että
nämä asiantuntijat tietävät, että heidän käytettävissään on resursseja”,
sanoo Bill Bush, kirkon informaatioja kommunikaatiojärjestelmien osaston ohjelmajohtaja.
Käytettävissä on satojen artikkelien kokoelma yleisistä tehtävistä.
Ne kattavat niinkin erilaisia aiheita
kuin satelliittilähetysten vastaanottaminen, tietokonetallenteiden

kokoaminen ja ylläpito sekä lähetyssaarnaajasuositusten Internet-järjestelmän käyttö niissä maissa, joissa
järjestelmä on otettu käyttöön.
Sivustolla on PDF-versiot kirjeistä ja
satelliittilähetystiedoista samoin kuin
yhteenveto tekniikka-asiantuntijoiden rooleista ja velvollisuuksista.
Kaikki tekniikka-asiantuntijoiden
palaute sivustosta otetaan kiitollisena vastaan. Veli Bush sanoi:
”Haluaisimme tietää, mitä kysymyksiä ihmisten mielessä on.”
Sivuston kielinä ovat tällä hetkellä
englanti ja espanja, ja sitä käännetään japaniksi, portugaliksi saksaksi
sekä venäjäksi. Sivuston osoite on:
staketech.lds.org. ■
K I R KO N U U T I S I A HUHTIKUU 2008
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YHTEINEN TUOKIO

Lisäideoita
yhteiseen tuokioon
huhtikuu 2008
Seuraavassa on yhteiseen
tuokioon lisää ideoita,
joita Alkeisyhdistyksen
johtohenkilöt voivat käyttää
huhtikuun 2008 Liahonassa julkaistujen yhteisen tuokion ohjeiden
lisäksi. Nämä ideat liittyvät oppiaiheeseen ”Seuraa profeettaa” sekä
ohjeisiin ja tehtäviin, jotka ovat
tämän numeron lasten osion
sivuilla Y4–Y5.
1. Näytä Evankeliumiaiheisen
kuvaston kuvaa 102 (Arkin rakentaminen) ja kuvaa 520 (Gordon B.
Hinckley). Vertaile profeetta Nooaa
ja presidentti Gordon B. Hinckleyä
toisiinsa. Auta lapsia huomaamaan,
että vaikka ainoastaan Nooan perhe
kuunteli ja noudatti hänen sanojaan,
monet kirkon jäsenet kuuntelivat ja
noudattivat presidentti Hinckleyn
neuvoa lukea Mormonin kirja. Kutsu
piispan tai seurakunnanjohtajan
luvalla jokin perhe kertomaan kokemuksistaan profeetan seuraamisesta,
kun he lukivat Mormonin kirjan.
Auta lapsia etsimään kohta
2. Nefi 32:9. Opetelkaa ulkoa sanat:
”Minä sanon teille, että teidän on
rukoiltava aina.” Opetelkaa jokin
Alkeisyhdistyksen tai kirkon laulu,
jossa kerrotaan rukouksesta. Todista

§
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Mormonin kirjasta ja rukouksen
voimasta.
2. Valmista ”Seuraa profeettaa”
-sokkelo käyttäen julkaisun Alkeisyhdistys 3 oppiaihetta 8. Suurenna
kukin sokkelon kuva erilliselle paperille. Pane kuva lapsesta ylimmäksi
liitutaululla ja Vapahtajan kuva taululle alas oikealle. Sirottele muut
kuvat eri puolille huonetta. Kirjoita
erillisille paperilapuille kuhunkin
kuvaan liittyvät sanat. Niitä käytetään vihjeinä.
Laulakaa säkeistö 9 laulusta
”Profeettaa seuraa” (Lasten laulukirja, s. 58–59) ja pyydä lapsia
kuuntelemaan, mitä me voimme
saada, jos seuraamme profeettaa.
Opeta heille, että meidän profeettamme antaa meille ohjeita koko
matkamme ajan. Jos me seuraamme
häntä, me voimme palata taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen
luokse.
Pyydä jotakuta lasta valitsemaan
vihje. Pyydä hänen luokkaansa ja
opettajaansa näyttelemään vihje
muiden lasten arvattavaksi. Kun
joku lapsi vastaa oikein, pyydä
häntä etsimään vastaava kuva huoneesta. Pane kuva taululle lapsen ja
Vapahtajan kuvan välille. Laulakaa
laulun ”Profeettaa seuraa” kertosäe
aina kun olet pannut kuvan taululle.
Jatkakaa vihjeiden näyttelemistä ja
kuvien taululle asettamista, kunnes
kaikki on arvattu. Todista siunauksista, jotka koituvat elävän profeetan
seuraamisesta.
Vanhemmille lapsille: Valitse vihjeisiin liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia ja kirjoita yksi viite kuhunkin
vihjeeseen. Pyydä lapsia etsimään viitekohta ja lukemaan se ennen seuraavan vihjeen näyttelemistä.

3. Laulun esittely: ”Kiitos, Luojamme, profeetasta” (MAP-lauluja,
10). Hyräile tai soita ensimmäinen
rivi. Pyydä lapsia nostamaan
kätensä, jos he ovat kuulleet tämän
laulun aikaisemmin. Sano ensimmäiset kaksi sanaa: ”Kiitos Luojamme” ja selitä, että tämä laulu
kuvaa meidän taivaalliselta Isältä
saamiamme siunauksia ja että kun
me laulamme tätä laulua, meillä on
tilaisuus kiittää Hänen siunauksistaan. Pyydä lapsia kertomaan, mitä
he tietävät tästä laulusta ja millaisia
tunteita se heissä herättää.
Nosta laulukirja näkyviin ja
näytä, missä tämä laulu on. Kerro,
että sana ”valoisasti” kuvaa sitä,
kuinka laulu pitäisi esittää. Auta
lapsia tuntemaan rytmi taputtamalla
käsiään tahtilajin 4/4 tahtiin pianistin soittaessa ensimmäisen rivin.
Pyydä sitten lapsia taputtamaan
ensimmäisen rivin rytmi. Jaa huone
kahteen osaan. Pyydä toista puolta
taputtamaan säännöllistä rytmiä ja
toista puolta taputtamaan melodiarivin rytmiä. Vaihtakaa puolta ja
toistakaa.
Kun opetat laulun sanoja, pyydä
lapsia kuuntelemaan, mitä siunauksia taivaallinen Isä on antanut heille,
ja kuinka nämä siunaukset (esimerkiksi: evankeliumi, meitä opastava
profeetta jne.) auttavat meitä. Auta
lapsia tunnistamaan sanat, jotka
kuvaavat sitä, mitä heidän pitäisi
tehdä, koska heitä on siunattu
(esimerkiksi: ”Sua riemuiten ain
palvelemme” ja ”käyvät tietänsä
uskolliset”).
Esitä Moosia 2:41. Todista, että
me olemme siunattuja ja onnellisia,
kun teemme, mitä profeetat meiltä
pyytävät. ■
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VYÖHYKKEEN JOHTOKUNNAN SANOMA

Seuraamaan tahtoaan
Vanhin Johan Wondra

O

”

nnellinen se ihminen, joka on
todella tuntenut kohottavan,
muuttavan voiman, joka tulee
– – läheisyydestä Vapahtajaan. – – Se
mitä vilpittömästi sydämessäsi ajattelet Kristuksesta, määrää mitä olet, ja
se tulee suuressa määrin ratkaisemaan, mitä tekosi tulevat olemaan.
Ei kukaan voi tutkia tätä jumalallista
persoonallisuutta ja hyväksyä Hänen
opetuksiaan tulematta tietoiseksi jostakin kohottavasta ja hienostavasta
vaikutuksesta itsessään.” (Kirkon
presidenttien opetuksia: David O.
McKay, 2004, s. 8.)
Minäkin olen kokenut sen omassa
elämässäni. Jeesuksen Kristuksen
sovitus, tuo ilmaus Jumalan rakkaudesta, joka ulottuu edemmäs kaikkea, mitä me ihmiset kykenemme
kuvittelemaan, koskettaa ja muuttaa
ihmisten sydäntä ja maailman kulkua. Keskustelussaan Nikodemoksen
kanssa Jeesus julisti: ”Jumala on
rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa, jottei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16).
Kun me ajattelemme kertomusta
Kristuksen kärsimyksestä, Hänen
kärsimyksestään Getsemanessa,
mikä kärsimys sai Hänet, ”tosiaankin
Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta
joka huokosesta ja kärsimään sekä
ruumiissa että hengessä” (OL 19:18),
kun me ajattelemme kavaltajan suudelmaa, oikeudenkäynnin irvikuvaa,

jossa Vapahtaja annettiin roomalaisten riistäjien ja herjaajien käsiin
pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi, herää kysymys: Kuinka
Jeesus kykeni kestämään sen kaiken?
Nefi, joka on varmasti esittänyt itselleen saman kysymyksen, näki, että
”he ruoskivat häntä, ja hän sallii sen,
ja he lyövät häntä, ja hän sallii sen.
Niin, he sylkevät hänen päällensä,
ja hän sallii sen ihmislapsia kohtaan
tuntemansa rakastavan hyväntahtoisuuden ja pitkämielisyyden tähden.”
(1. Nefi 19:9.)
Jopa ristilläkin Hän palveli
muita. Hän rukoili roomalaisten
sotilaiden puolesta, jotka naulasivat
Hänet ristiin: ”Isä, anna heille
anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” (Luuk. 23:34.) Hän lohdutti
katuvaa ”pahantekijää”, joka ristiinnaulittiin Hänen oikealle puolelleen:
”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa” (Luuk. 23:43). Hän
pyysi Johannesta huolehtimaan äidistään: ”Nainen, tämä on poikasi!”
Ja Johannekselle: ”Tämä on äitisi!”
(Joh. 19:26, 27.) ”Kuudennen tunnin
aikaan tuli pimeys koko maan ylle,
ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin
saakka. Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä:
– – Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” (Matt. 27:45–46.) En
voinut pitkään aikaan ymmärtää,
miksi Jumala, joka oli ollut aina
Poikansa lähellä, ei ollut Hänen luonaan juuri tuolla tuskallisella hetkellä, ennen kuin käsitin, että Isä

Vanhin Johan Wondra

osoitti rakkautensa sallimalla
Poikansa voittaa yksin synnin ja
kuoleman: ”Minä olen polkenut viinikuurnan yksinäni” (OL 133:50).
Ja jotta kirjoitus kävisi toteen, Jeesus
huusi: ”Minun on jano”, minkä
vuoksi hänelle annettiin hapanviiniä
juotavaksi (ks. Joh. 19:28–29). Ja
sitten voitollinen: ”Isä, se on tehty,
tahtosi on täytetty” (JST, Matthew
27:50). Muistakaamme Hänen
nöyrä asenteensa kuolevaisuutta
edeltävässä olemassaolossa: ”Sinun
tahtosi tapahtukoon” (Moos. 4:2),
Getsemanessa: ”Isä, – – älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun”
(Luuk. 22:42) ja nyt voitollinen: ”Se
on täytetty” (Joh. 19:30). Ja sanottuaan: ”Isä, sinun käsiisi minä uskon
henkeni” (Luuk. 23:46) Hän kuoli.
Hän kuoli särkyneeseen sydämeen.
Ja temppelin väliverho repesi
ylhäältä alas asti avaten jokaiselle
tien kaikkein pyhimpään, Jumalan
eteen. ”Me uskomme, että koko
ihmissuku voi pelastua Kristuksen
K I R KO N U U T I S I A HUHTIKUU 2008
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sovituksen ansiosta noudattamalla
evankeliumin lakeja ja toimituksia”
(UK 3). Hän päätti kuolla omasta
vapaasta tahdostaan. Kuolevaisen
äidin ja kuolemattoman Isän Poikana
Vapahtajalla oli voima antaa henkensä ja ottaa se jälleen: ”Isä rakastaa
minua, koska minä annan henkeni –
saadakseni sen jälleen takaisin.
Kukaan ei sitä minulta riistä, itse
minä sen annan pois. Minulla on
valta antaa se ja valta ottaa se takaisin.” (Joh. 10:17–18.)
Kun Jeesuksen ruumis, joka oli
kääritty pellavavaatteeseen tuoksuöljyjen kera, laskettiin hautaan, Häntä
odottamassa oli – kuten Joseph F.
Smith näki näyssä – ”lukematon
määrä vanhurskaiden henkiä, jotka
– – riemuitsivat yhdessä, koska heidän vapautuksensa päivä oli käsillä”
(OL 138:12, 15). Hän ”antoi heille
vallan tulla esiin hänen kuolleista
nousemisensa jälkeen, käydä hänen
Isänsä valtakuntaan, siellä tulla kruunatuiksi kuolemattomuudella ja iankaikkisella elämällä” (OL 138:51).
Tässä kokouksessa olivat Joseph ja
Hyrum Smith, ja siellä oli ”muita
oivallisia henkiä, jotka oli varattu
tulemaan maailmaan aikojen täyttyessä, jotta he olisivat mukana
laskemassa suuren myöhempien
aikojen työn perustuksia” (OL
138:53). Olimmeko mekin siellä?
Ylösnousemuksen aamu – mikä
suurenmoinen hetki tälle ja kaikille
muille maailmoille, jotka Jumalan
Poika on tehnyt! Magdalan Maria tuli
haudalle sunnuntaiaamuna ja itki.
”Minun Herrani on viety pois, enkä
tiedä, minne hänet on pantu”, Maria
selitti valkopukuisille enkeleille.
Sitten ”hän kääntyi ja näki Jeesuksen
seisovan takanaan, mutta ei tajunnut,
K10

että se oli Jeesus.” (Joh. 20:13, 14.)
Hän luuli Jeesusta puutarhuriksi,
mutta kun hän kuuli Jeesuksen
sanovan: ”Maria”, hän kääntyi ja
sanoi: ”’Rabbuuni!’ – – se – –
merkitsee: opettajani” (Joh. 20:16).
Voimme varmasti aavistaa, kuinka
paljon Magdalan Maria halusi olla
Herransa seurassa, mutta Jeesus
sanoi: ”Älä koske minuun. Minä
en vielä ole noussut Isän luo. Mene
sinä viemään sanaa veljilleni ja sano
heille, että minä nousen oman
Isäni ja teidän Isänne luo, oman
Jumalani ja teidän Jumalanne luo.”
(Joh. 20:17.) Ja Magdalan Maria meni
opetuslasten luo, ja maailma kuuli
ensimmäisen todistuksen Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksesta. Entä
Jeesus? Hän lähti Isänsä luo –
Jumalan Pojan voitokas paluu, kun
kaikki oli tehty ihmislasten kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän hyväksi.
On olemassa monia Raamatun
ja yllättävän monia muitakin kuin
Raamatun todistuksia, todisteita
ja esiin tullutta tietoa, jotka epäilyksen maailmassa puhuvat Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksen puolesta. Lainatakseni joitakin Raamatun
todistuksia: Magdalan Marian jälkeen
Kristus ilmestyi haudalta tuleville
naisille, sitten Pietarille [Simonille],
opetuslapsille Emmauksessa, apostoleille Tuomasta lukuun ottamatta,
apostoleille Tuomas mukaan lukien,
seitsemälle opetuslapselle Tiberiaanjärvellä, yli 500 uskovan joukolle
Galilean vuorella, Jeesuksen veljelle
Jaakobille sekä yhdelletoista apostolille taivaaseenastumisensa aikaan.
Näille apostoleille Hän julisti: ”Te
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee
teihin, ja te olette minun todistajani

Jerusalemissa – – ja maan ääriin
saakka. – – Apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta – –. Jumalan sana levisi
leviämistään. Opetuslasten määrä
kasvoi Jerusalemissa nopeasti.”
(Ap. t. 1:8; 4:33; 6:7.) Apostolien kätten kautta tapahtui monia tunnustekoja ja ihmeitä (ks. Ap. t. 5:12), ja
apostolit olivat itse valmiit kuolemaan
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
puolesta. Pietari ristiinnaulittiin,
Jaakob mestattiin, toinen Jaakob,
Filippos, Simon ja Bartolomeus ristiinnaulittiin. Taddeus lävistettiin nuolilla,
Tuomas pistettiin kuoliaaksi keihäällä
ja Jeesuksen rakas opetuslapsi Johannes karkotettiin Patmoksen saarelle.
He kaikki kuolivat, koska he todistivat
Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta. Niin teki Stefanos, jonka väärät
todistajat tuomitsivat neuvoston
edessä, jolle hän todisti voimallisesti,
näki taivaat avoinna ja huusi: ”Taivaat
ovat avoinna silmieni edessä, ja Ihmisen Poika seisoo Jumalan oikealla
puolella” (Ap. t. 7:56). Ja samoin teki
Paavali, joka oli mukana Stefanoksen
kivityksessä ja pyrki tuhoamaan kirkon
mutta tiellä Damaskokseen joutui
valon sokaisemaksi ja kuuli äänen
sanovan: ”’Saul, Saul, miksi vainoat
minua?’ Hän kysyi: ’Herra, kuka sinä
olet?’ Ääni vastasi: ’Minä olen Jeesus,
jota sinä vainoat.’” (Ap. t. 9:4–5.) Ja
Saulista tuli Paavali, suuri ja peloton
lähetyssaarnaaja, joka jopa kärsiessään
mitä suurimpia vaikeuksia ja koettelemuksia omistautui täysin Herralta saamaansa tehtävään tunnustaa ”nimeäni
maailman kansojen ja kuninkaiden ja
myös Israelin kansan edessä” (Ap. t.
9:15). Ja niin hän teki väsymättä marttyyrikuolemaansa asti.
Näiden ja muiden Jerusalemissa

olleiden todistajien lisäksi Amerikan
mantereella on tuhansia todistajia,
jotka ”näkivät omin silmin ja tunsivat omin käsin ja tiesivät varmasti
ja todistivat” (3. Nefi 11:15), ennen
kuin taivaat suljettiin molemmilla
mantereilla siihen aikaan asti,
jolloin Isä Jumala ja Hänen Poikansa
Jeesus Kristus ilmestyivät nuorelle
Joseph Smithille valmistamaan
maailmaa Jeesuksen Kristuksen
paluuseen.
Joseph Smith kirjoitti: ”Kaiken
päivää mietiskelen – – miten saan
Jumalan pyhät ymmärtämään ne
näyt, jotka hyökyaallon tavoin vyöryvät mieleeni. – – Kaikki teidän
menetyksenne korvataan teille ylösnousemuksessa edellyttäen, että
pysytte uskollisina. Kaikkivaltiaan
näyssä olen sen nähnyt. – – Se, että
odotan saavani nähdä ystäväni ylösnousemuksen aamuna, ilahduttaa
sieluani ja auttaa minua kestämään
elämän vaikeudet. On kuin he olisivat pitkällä matkalla, ja heidän palatessaan me kohtaamme entistä
suurempaa iloa tuntien.” (Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith, 1985, s. 294.)
Mikä lohtu, kun ajattelen vanhempieni, poikamme ja kirkossa ja kirkon ulkopuolella olevien ystävieni
menetystä!
Kaikki toivoni kohdistuu Kristukseen. Ja Paavali tiesi: ”Jos olemme
panneet toivomme Kristukseen
vain tämän elämän ajaksi, olemme
säälittävimpiä kaikista ihmisistä. – –
Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa
meille voiton meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta! Olkaa
siis vahvoja ja järkähtämättömiä,
rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei

Herra anna teidän työnne mennä
hukkaan.” (1. Kor. 15:19, 57–58.)
Siinä määrin kuin tunteemme
Jeesuksen Kristuksen sovitusta
kohtaan kasvavat, kasvaa myös
rakkautemme ja kiitollisuutemme
Häntä kohtaan. ”Kaikista niistä
asioista, joista olen kiitollinen – –,
yksi kuitenkin kohoaa ylitse muiden”, julistaa Gordon B. Hinckley.
”Se on elävä todistus Jeesuksesta
Kristuksesta, Kaikkivaltiaan Jumalan

Pojasta, Rauhanruhtinaasta,
Jumalan Pyhästä. – – Kiitollisuudellani ei ole rajoja.” (”Todistukseni”,
Liahona, heinäkuu 2000, s. 83, 85.)
Olkoot tekomme ilmaus tästä
kiitollisuudestamme!
”Hän rakasti niin suuresti /
Jokaista luotuaan. / Siks pyrkikäämme luottaen / Seuraamaan
tahtoaan.” (”On tuolla puolen kaupungin”, MAP-lauluja, 117, kursivointi lisätty.) ■

Jouluseimi esillä temppelialueella

H

elsingin temppelin vierastalon
lähettyville pystytetyn jouluseimen valot sytytettiin virallisesti tiistaina 20. marraskuuta 2007. Puisen
”tallin” sisällä on Mariaa, Joosefia
ja Jeesus-lasta esittävä patsas ja
sen vieressä kaksi lammasta ja aasi
olkien päällä.
Avajaistilaisuutta johti temppelin
johtokunnasta Pertti Vorimo, joka
kertoi puheenvuorossaan mm.
seuraavaa:
”Oikeastaan olemme puolitoistaviikkoa edellä aikaamme avatessamme
tämän jouluseimiasetelmamme
tänään, mutta joulun vieton alkaminen on myös aikaistunut ja ns. pikkujoulujuhliakin on jo vietetty. Näiden
juhlien vietossa monasti unohtuu
joulun merkitys Vapahtajamme syntymän muistamisena.
Kerrotaan, että kun luostariveljestön
perustaja Franciscus Assisilainen
vuonna 1223 rakensi ensimmäisen
jouluseimen italialaiseen Greccion
kylään, hän teki sen protestiksi ristiretkiä vastaan, joissa hän näki vain
vihaa ja väkivaltaa. Nykyisen historiantutkimuksen valossa hänen käsitykseensä on helppo yhtyä.

Jouluseimen hän oli rakentanut
maalaistalon talliin, jossa asetelman
eläimet olivat karjatilan oikeita eläimiä. Pyhän perheen esittäjiä ei tarvittu, sillä Franciscuksen mukaan
köyhän silmä näkee Kristuksen
missä tahansa. Franciscus luki seimen äärellä Luukkaan jouluevankeliumin, jolloin jouluyön tapahtumat
voitiin elää uudelleen.
Jouluseimen perushahmot ovat
Jeesus-lapsi, Joosef ja Maria. Usein
siinä on lisäksi paimenia ja joskus
myös idän tietäjiä.
Tästä meidän asetelmastamme
puuttuu seimi, mutta mielestäni joulun rakkauden sanoma tulee täydellisesti esiin tästä hellyyden tunteesta,
jota Jeesus-lapsi saa tuta äitinsä
sylissä ja huolehtivasta rakkaudesta,
jota Joosef tässä patsaassa osoittaa
Marialle.
Minä toivon, että tämä kuvaelma
palauttaa meidän mieliimme sen
sanoman, jonka enkeli paimenille
ilmoitti: ’”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Tänään on teille – –
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra. – –” samalla hetkellä oli
K I R KO N U U T I S I A HUHTIKUU 2008
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Joosef ja Maria Jeesus lapsen kanssa temppelialueelle sijoitetussa jouluseimessä

enkelin ympärillä suuri taivaallinen
sotajoukko, joka ylisti Jumalaa
sanoen: – Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.’
Minä toivon, että katsellessamme
tätä asetelmaa, me todella voimme
saada mieliimme rauhan tunteen,
jonka rakastava taivaallinen Isämme
on meille luvannut. Ja antakaamme
tämän sisäisen rauhan säteillä itsestämme niin että se tarttuu, leviää ja
täyttää maan sekä tuo tuon luvatun
K12

suuren ilon koko kansalle.”
Yleisöllä on temppelialueelle
vapaa pääsy ja jouluseimiasetelmaa
on käynyt katsomassa sekä jäseniä

että vieraita. Myös jouluaattoiltana
paikalle suunnisti joukko ihmisiä katsomaan asetelmaa ja kuuntelemaan
tallissa soivaa musiikkia. ■

Uudistetut verkkosivut Euroopan
keskisellä vyöhykkeellä
Teksti: Ville-Matti Karumo

E

nsimmäiset suomenkieliset epäviralliset kirkon verkkosivut
otettiin käyttöön jo useampi vuosi
ennen virallisten maakohtaisten

verkkosivujen käyttöönottoa
vuonna 2003. Kahdentoista neuvosto valtuutti alkuvuodesta 2003
Euroopan keskisen vyöhykkeen

avaamaan ensimmäisenä kirkossa
viralliset maakohtaiset verkkosivut.
Vyöhykkeen johtokunta ilmoittikin
pian tämän jälkeen kirkon virallisten
valtakunnallisten Internet-sivujen
käyttöönotosta seitsemässä Euroopan
maassa kunkin maan omalla kielellä.
Kaikki Internet-sivut olivat toiminnassa vuoden 2003 lokakuun loppuun mennessä, jolloin myös
virallinen suomalainen verkkosivusto saatiin käyttöön.
Nämä ensimmäiset viralliset verkkosivut noudattelivat kirkon yleismaailmallista ohjeistoa sisällössä ja
ulkoasussa ja vyöhykkeen johtokunta
hyväksyi kaiken sivuille tulevan materiaalin. Nykyisin kirkon kansallisia
verkkosivustoja on noin 70 eri puolilla maailmaa.
Kirkko on käyttänyt vuodesta
2005 alkaen tilastointiohjelmaa,
jonka avulla saadaan lukumäärät
ladatuista sivuista sekä kävijämääristä. Suomen sivusto liitettiin
tähän mukaan syyskuussa 2005.
Seuraavassa joitain avainlukuja
verkkosivuston käytöstä:

Vuonna 2006 luetuimpia sivuja
olivat 1. Temppelin avoimet ovet,
2. Helsingin temppeli ja 3. Sukututkimus. Vuonna 2007 luetuimpia
sivuja olivat 1. Helsingin temppeli,
2. Sukututkimus ja 3. Seurakuntien
yhteystiedot.
Eniten sivulatauksia ja vierailuja
verkkosivuilla oli syyskuussa 2006
Helsingin temppelin avointen ovien
aikaan. Syyskuussa sivulatauksia oli

Uudistetun verkkosivuston etusivu

86 639 ja lokakuussa 79 434 keskimääräisen noin 23 000 sijaan sekä
kävijöitä vastaavasti syyskuussa
13 186 ja lokakuussa 12 416 keskimääräisen noin 4 000 kävijän asemesta.
Avointen ovien aikana huomattiin
myös selvästi, kuinka vieraat hakivat
verkkosivuilta ohjeita. Kuljetusten
ruuhkautuessa ja pysäköintiongelmien kasvaessa temppelin ympäristössä kuljetuksia päätettiin lisätä
urheilukentän pysäköintialueelta
temppelille. Tieto laitettiin iltapäivällä verkkosivuille. Seuraavana
aamuna pysäköintialueella oli reilu
100 ihmistä odottamassa kuljetusta.
Useimmat tietoja etsivät ovat
päätyneet kirkon virallisille sivuille
Google.fi hakuohjelman kautta.
Tavallisimmat hakusanat vuonna
2007 olivat: mormonit 29,6 %, mormoni 5,7 % ja map-kirkko 4,3 %.
Toimittajat ovat myös löytäneet
verkkosivumme ja poimineet sieltä
kirkon kannanottoja esillä oleviin
teemoihin. Esimerkiksi televisiossa

esitetyn moniavioisen perheen elämästä kertovan sarjan innoittamana
useissa medioissa on lainattu verkkosivuillamme julkaistua kirkon
näkemystä ja tuotu esille kirkon
kielteinen kanta moniavioisuuteen.
Usein kysyttyjä ovat olleet myös
temppelin virallisten sisäkuvien
käyttöoikeudet.
Vuoden 2007 keväällä otettiin
Euroopan keskisellä vyöhykkeellä
koekäyttöön uudistettu verkkosivusto, jonka tekijäryhmänä on ollut
muutamia saksalaisia, tanskalaisia ja
sveitsiläisiä jäseniä, jotka ovat alan
kokeneita ammattilaisia. Uusi sivustomalli on toteutettu käyttäen sisällönhallintaohjelmistoa, joka mahdollistaa
aineiston yhdenmukaisen käytön eri
maissa ja nopeuttaa uusien toimintojen lisäämistä. Suomen uudistettu
verkkosivusto on työryhmän laatimasta mallista suomennettu ja sovitettu paikallisiin oloihin.
Näkyvimpänä piirteenä uudessa
sivustossa on valoisa ja nykyaikainen
K I R KO N U U T I S I A HUHTIKUU 2008
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lähes 100 kertaa ja tilattiin noin 40
kouluesitystä.
Vuonna 2007 oli vastaavasti
350 yhteydenottoa, tilattiin 200
Mormonin kirjaa, pyydettiin 100
tapaamista ja 45 kouluesitystä.
Uudistettujen sivujen osalta verkkolähetyssaarnaajille on siirretty
myös uutisosion ylläpitovastuu.
Vaarnojen ja seurakuntien tietojen
päivitysvastuu on annettu vaarnan
tiedotushenkilöille, jotka ylläpitävät
kalenteritietoja ja seurakuntien ja
sukututkimuskeskusten aikataulut.

Tavoitteena on palvella ensisijaisesti
niitä, jotka etsivät kirkosta tietoja,
ja saada yleensäkin sivustosta ensisijainen tietolähde, joka paitsi tarjoaa kattavan ja mielenkiintoisen
tietopaketin kirkosta ja sen opetuksista, myös rohkaisee tilaamaan
kirkon materiaalia, lähettämään
kysymyksiä tai sopimaan tapaamisen
kirkon edustajien kanssa. Toisaalta
tavoitteena on myös lisätä sivuston
käyttöarvoa jäsenille julkaisemalla
jäsenten kaipaamia yhteys-, kalenteri- ja ajankohtaistietoja. ■

Amazing Race -ihanneilta
Teksti: Lotta Nieminen

H

elsingin vaarnan nuorten jokasyksyinen ihanneilta järjestettiin
27. marraskuuta 2007. Tapahtuma on
tarkoitettu 14–17-vuotiaille nuorille.
Joka vuosi ihanneillan ohjelma on
ollut hiukan erilainen. Tällä kertaa
tapahtuman nimi oli Amazing Race.
Nuoret kisailivat leikkimielisesti

Nuorten voimaksi -lehtisen arvoista
mukailluilla rasteilla.
Ilta alkoi yhteisellä aloituksella,
jossa nuoret jaettiin joukkueisiin.
Jokaisella joukkueella oli käytössä
auto ja kuljettaja. Ryhmä sai tehtävälaput, joissa oli arvoitus, jonka selvittämällä he saivat tietää, missä

VALOKUVA RISTO LEPPÄNEN

yleisilme, esiin tulevat valikot ja sivun
teemaan liittyvät eri taustakuvat.
Sivustolle on saatu mukaan myös 13
videoleikettä, joissa esitellään kirkkoa
ja sen opetuksia ”Musiikkia ja puhuttua sanaa” -osio, josta voi seurata
näitä lähetyksiä.
Sivuilla on tiedot Helsingin temppelin kalenterista, temppeliviikoista
sekä ohjeita temppeliin ja vierastaloon saapuville.
Uutena asiana ovat myös vaarnojen, piirien sekä instituutin toimintakeskusten kalenteritiedot.
Verkkosivujen kautta voi tilata
kirkon esittelymateriaalia, lähettää
viestejä ja vaikkapa suositella jotakin
uutissivua ystävälle. Liahona-lehti on
luettavissa pdf-tiedostona vuodesta
2001 alkaen ja kotimaansivut vuodesta 2003.
Seurakuntien tiedoissa on kokousajat, seurakuntakeskuksen osoitetiedot ja karttalinkki paikan löytämiseksi.
Omalla sivullaan on joitakin oppikurssiaineistoja, joiden määrästä
tulevaisuudessa tulee paljon kattavampi kunhan useita muita kirkon
kirjoja ja opetusaineistoa saadaan
sivuille pdf-muodossa.
Verkkosivujen kautta tuleviin kysymyksiin vastaamaan kutsuttiin verkkolähetyssaarnaajina Jorma ja Mari
Alakoski vuonna 2003. He vastasivat
kaikkiin verkkosivujen kautta tulleisiin kyselyihin sekä välittivät aineistojen lähetyspyynnöt lähetystoimistolle
samoin kuin pyynnöt tavata lähetyssaarnaajia. Alkuvuodesta 2007 Jorma
ja Lotta Nieminen ovat toimineet
verkkolähetyssaarnaajina. Vuoden
2006 aikana verkkosivujen kautta
tuli noin 400 yhteydenottoa, tilattiin
vajaat 200 Mormonin kirjaa, pyydettiin lähetyssaarnaajien tapaamista

Voittajajoukkue Ewe Silvennoinen, Camilla Kirsi, Ninni Karjalainen, Joni Ritonen
ja Pekka Tuisku

VALOKUVA RISTO LEPPÄNEN

Amazing Race -henkilökuntaa: Lotta Nieminen, Päivi Tapola, Kristiina Vorimo ja
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Katriina Passila

Tällä rastilla oli tehtävänä etsiä puulusikalla multalaatikosta 5 kolikkoa ja sitten
päätellä kuinka paljon olivat tulot, jos kymmenysten määrä oli kolikoiden summa.

seuraava rasti on. Kartan avulla joukkueen piti opastaa autonkuljettaja
rastipaikalle.
Yhdeksällä pääosin Espoossa sijainneella rastilla nuoret tekivät erilaisia
tehtäviä.
Esimerkiksi yhdellä rastilla heidän
piti mennä videovuokraamoon. Sieltä
piti valita viisi elokuvaa, jotka olivat
nuorten tasovaatimusten mukaisia.
Joukkueen yhteistyötä testattiin erityisesti urheilukentällä olevalla rastilla. Joukkueen piti yhdessä kiertää
kenttä niin, että heidän jalkansa oli
sidottu toisiinsa. Viimeinen rasti oli
temppelin luona. Siellä joukkueet laskivat kuinka monta porrasta johtaa
ylös temppelille.
Kun ryhmä oli suorittanut kaikki
rastit, he palasivat takaisin Haagan
kappelille syömään. Vaarnan Nuorten
Miesten johtokunta oli ottanut kuvia
rastipaikoilta. Niitä oli mukava katsella yhdessä isolta valkokankaalta.
Lopuksi Nina Mikkola piti hengellisen luokan sukupuolisesta puhtaudesta, jonka jälkeen kotimatka alkoi.
Joukkueet pärjäsivät hienosti ja
tapahtuma oli onnistunut. ■

Pyhien kirjoitusten
hallintakilpailu
Porissa
Tekst: Jukka Lehtimäki
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P
Joukkueet saivat kisan päätteeksi Amazing Race -logoilla varustetut Nuorten
voimaksi -lehtiset.

erinteinen pyhien kirjoitusten
hallintakilpailu pidettiin Porissa
28. joulukuuta 2007 Rautakaide
nuorisokonferenssin yhteydessä.
Aiheena oli Vanha testamentti.
Kilpailuun osallistui 11 seminaarijoukkuetta eri puolilta Suomea.
Tiukan kilpailun voiton vei tällä
kertaa Oulun joukkue. Toiseksi tuli
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joukkue sai vuodeksi haltuunsa
kiertopalkintona olevan enkeli
Moronin patsaan.

VALOKUVA JUKKA LEHTIMÄKI

Espoon 2. seurakunnan ja kolmanneksi Tampereen 2. seurakunnan joukkueet. Voittanut Oulun seurakunnan

Voittoisa Oulun seurakunnan joukkue. Eturivissä vasemmalta: Mira Leirimaa,
Janita Nyyssönen, Sonja Mäkilä, Tommi Welling ja Jani Leirimaa. Takarivissä
vasemmalta: Joel Laitinen, Leo Laitinen, Teppo Lietsalmi, Päivi Hänninen ja Jani
Maljanen.

Enkeli Moronin patsas on ollut
kiertopalkintona jo vuodesta 1990
alkaen ja sen ovat voittaneet aikaisemmin seuraavien seurakuntien
seminaarijoukkueet:
1990
Tampere
1991
Espoo
1992
Helsinki 2
1993
Pori
1994
Lahti
1995
Espoo
1996
Helsinki 3
1997
Hyvinkää
1998
Kerava
1999
Hyvinkää
2000
Oulu
2001
Oulu
2002
Oulu
2003
Oulu
2004
Hyvinkää
2005
Lahti
2006
Lahti
2007
Espoo 2
2008
Oulu ■

Johanna Väätti Kajaanin

Jouko Komulainen Kajaanin

Iina Silvennoinen Tampereen 2.

seurakunnasta aloitti 22. tammikuuta

seurakunnasta aloitti 7. joulukuuta

seurakunnasta aloitti 15. marraskuuta

2008 lähetystyön Tukholman

2007 lähetystyön Lontoon eteläisellä

2007 lähetystyön Oslon lähetyskentällä

lähetyskentällä Ruotsissa.

lähetyskentällä Englannissa.

Norjassa.
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EUROPE CENTRAL AREA (FINNISH)

Kokoaikaisessa lähetystyössä

