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Kirkon uutisia
Samuel Smith, ensimmäinen myöhempien
aikojen pyhien lähetyssaarnaaja, syntyi
200 vuotta sitten

S

amuel Smith, ensimmäinen
Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon
lähetyssaarnaaja ja kirkon ensimmäisen presidentin, profeetta Joseph
Smithin veli, syntyi 200 vuotta sitten
13. maaliskuuta 1808.
Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin M. Russell Ballard,
joka on Samuelin ja Josephin veljen Hyrum Smithin jälkeläinen,
puhui maaliskuussa Suolajärven
tabernaakkelissa järjestetyssä hartaustilaisuudessa tämän ensimmäisen lähetyssaarnaajan jättämästä
perinnöstä.
”Samuelin ensimmäisen lähetystyöpalvelun jälkeen”, vanhin Ballard
sanoi, ”kirkko on kutsunut yli miljoona lähetyssaarnaajaa palvelemaan
348 lähetyskentällä. Nykyään [he]
opettavat evankeliumia 176 kansakunnan keskuudessa 164 kielellä ja
puheenparrella.”
Vanhin Ballard sanoi, että vaikka
Samuel Smith ei tuonutkaan yhtään
uutta jäsentä kirkkoon ensimmäisellä
lähetystyömatkallaan UudessaEnglannissa, Mormonin kirjat, joita
hän antoi tapaamilleen ihmisille, johtivat myöhemmin Brigham Youngin,
Heber C. Kimballin ja heidän perheidensä kääntymykseen.
Samuel esitteli Oliver Cowderyn
profeetta Josephille, ja Oliverista tuli
kirkon ensimmäisen presidentin
läheinen ystävä ja kirjuri sekä johtajatoveri. Josephin ja Oliverin kasteen

jälkeen vuonna 1829 Samuel Smith
oli kolmas henkilö, joka kastettiin
kirkon jäseneksi.
Samuel palveli jonkin aikaa
kirjurina Mormonin kirjan käännöstyössä. Hän oli yksi kirkon
kuudesta perustajajäsenestä 6.
huhtikuuta 1830, jolloin kirkko
virallisesti perustettiin, ja hän
oli yksi Mormonin kirjan kahdeksasta silminnäkijästä.
Kaikki kahdeksan antoivat
lausunnon, että he olivat
nähneet kultalevyt ja kosketelleet niitä.
Vaikka muutamat muutkin
olivat tehneet lähetystyötä
ennen Samuel Smithin lähetysmatkoja, kuten Thomas B.
Marsh, Solomon
Chamberlain ja muut
Samuelin perheen jäsenet,
Samuel oli ensimmäinen, joka
sitoutui viralliseen lähetystyötehtävään kirkon perustamisen
jälkeen. Lähetysmatkoillaan vuosina 1830–1833 hän matkasi yli
6 400 kilometriä.
Samuel kuoli Nauvoossa
Illinoisissa 33 päivää sen jälkeen
kun väkijoukko oli surmannut
hänen veljensä Josephin ja
Hyrumin Carthagessa Illinoisissa.
Sairaus, joka johti hänen kuolemaansa, aiheutui rasituksista, joita
hän koki välttäessään väkijoukkoa,
kun hän yritti mennä Josephin ja
Hyrumin avuksi. ■

Samuel Smithin, kirkon ensimmäisen
lähetyssaarnaajan, syntymästä on
kulunut 200 vuotta.
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Uusia vyöhykkeiden
johtotehtäviä

Seitsemänkymmenen koorumien johtokunta

E

nsimmäinen presidenttikunta on ilmoittanut
vyöhykkeiden johtotehtävissä tapahtuvista
muutoksista, jotka astuvat voimaan 1. elokuuta
2008. Kaikki vyöhykkeiden johtokuntien jäsenet
ovat seitsemänkymmenen ensimmäisen tai toisen
koorumin jäseniä, ellei toisin ilmoiteta.
Vanhin L. Whitney Clayton ja vanhin Jay E.
Jensen on kutsuttu palvelemaan seitsemänkymmenen koorumien johtokunnassa sen jälkeen, kun
vanhin D. Todd Christofferson kutsuttiin kahdentoista apostolin koorumiin ja vanhin Earl C. Tingey
sai vapautuksen seitsemänkymmenen
koorumien johtokunnasta.
Ensimmäinen presidenttikunta on myös ilmoittanut Euroopan keskisen ja Euroopan läntisen
vyöhykkeen sekä Uuden-Seelannin vyöhykkeen ja
Tyynenmeren saarten vyöhykkeen yhdistämisestä.
Uusien vyöhykkeiden nimet ovat Euroopan vyöhyke
ja Tyynenmeren vyöhyke. Pohjois-Amerikan itäinen
vyöhyke on jaettu Pohjois-Amerikan koillisen ja
Pohjois-Amerikan kaakkoisen vyöhykkeen kesken. ■
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WATSON
TOINEN
NEUVONANTAJA

27. Tyynenmeren vyöhyke

MICHAEL
JOHN U. TEH
TOINEN
NEUVONANTAJA

KEITH K.
HILBIG
ENSIMMÄINEN
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Perheen talouden turvaaminen välttämällä
huijausta
Karianne Salisbury, kirkon lehdet

Toimittajan huomautus:
Ensimmäinen presidenttikunta
lähetti helmikuussa 2008 kirkon
jäsenille kirjeen, jossa varoitettiin
joutumasta huijatuksi sijoituksissa.
Seuraavassa artikkelissa pohditaan
muutamia tavallisia huijauksesta
varoittavia merkkejä.
uori vastavalmistunut Marshall
Romney tiesi hyvin vähän sijoittamisesta kiinnostuessaan rahamarkkinoista. Puhuttuaan työtovereittensa
kanssa, jotka käärivät voittoja kultaja hopeasijoituksista, veli Romney
päätti, että siinä oli hänelle sijoituskohde. Hän osti säkillisen kolikoita,
sopi, että yhtiö, jolta hän kolikot oli
ostanut, pitää ne säilössä, ja otti
myöhemmin pankista lainaa ostaakseen lisää kolikoita.
Ikävä kyllä kolikoiden arvo lakkasi
nousemasta ja alkoi laskea. Sen
lisäksi, että veli Romney velkaantui,
hän huomasi, että yhtiö, johon hän
oli sijoittanut, oli kadonnut. Se oli
käyttänyt asiakkaitaan hyväkseen
myymällä kultasäkkejä, joita ei ollut
olemassa ja jotka se tarjoutui kätevästi säilyttämään turvallisessa säilössään. Veli Romney oli huijauksen uhri.
Tämä yhtiö, kuten monet muutkin sijoituskeinottelusta hyötyvät, oli
hyödyntänyt senaikaisia ylikuumentuneita markkinoita. Huijarit eivät
kuitenkaan tyydy siihen.
Veli Romney, joka on nykyään
Brigham Youngin yliopiston professori tutkimusalanaan huijaus, sanoi,

N
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että huijaustapaukset ovat yleistyneet
ja ovat jatkuvana huolenaiheena jokaiselle, mukaan lukien kirkon jäsenet.
”Nykyään sijoitushuijauksia on
kaikenlaisia ja kaikensuuruisia, mutta
monilla on yhteisiä piirteitä, joiden
tulisi herättää epäilyksiä”, hän sanoo.
Vaikka kaikkiin sijoituksiin sisältyy
tietynasteinen riski, petostarkoituksessa suunnitellut hankkeet viestivät
usein kiireisyyden tuntua, tarjoavat
takuutuottoa pienellä riskillä tai
suostuttelevat vetoamalla tunnettuihin suosittelijoihin.

jäsenet ovat menettäneet aivan liian
paljon varojaan uskomalla niitä muiden haltuun. Minun mielestäni emme
koskaan saavuta elämässämme tasapainoa, elleivät raha-asiamme ole
varmasti hallinnassa.” (”Tasapainon
säilyttäminen elämässä”, Valkeus,
heinäkuu 1987, s. 11.)
Huijarit yrittävät luoda kiireisyyden tunnun saadakseen ihmiset
sijoittamaan rahojaan ennen kuin
erilaiset huolen ja huolestumisen
aiheet saadaan ratkaistuiksi. On
tärkeää varata aikaa päätöksen huolelliseen punnitsemiseen jokaiselta
kannalta. Laadukas sijoitusmahdollisuus säilyy niin kauan, että vaihtoehtoja ehtii pohtia tarkoin.
Takuutuotto, pieni riski

Kiireisyyden tuntu

Tilaisuus, johon on tartuttava
heti, on tyypillisesti selvä merkki
huijauksesta. Henkilö, joka mahdollisuutta kaupittelee, saattaa yrittää
taivutella sanomalla, että kysymyksessä on elämän tilaisuus tai että
vain tietty määrä voi päästä siihen
mukaan. Se, että päätös täytyy tehdä
nopeasti, merkitsee kuitenkin sitä,
että on vain hyvin vähän tai ei ollenkaan aikaa miettiä sitoumusta tai tarkistaa sijoituksen taustoja.
Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista tähdensi
vuoden 1987 yleiskonferenssipuheessaan sitä, kuinka tärkeää on arvioida
tarkoin taloudellisia päätöksiä.
”Ei ole olemassa toimivia äkkirikastumiskeinoja”, vanhin Ballard
sanoi. ”Älkää uskoko varojanne muiden haltuun tutkimatta perusteellisesti ehdotettua sijoitusta. Kirkon

Kukapa voisi torjua sijoitusmahdollisuutta, johon ei sisälly käytännössä
lainkaan riskiä vaan takuutuotto? Se
tuntuu miltei liian hyvältä ollakseen
totta, ja Brian Sudweeksin, Brigham
Youngin yliopiston liiketalouden apulaisprofessorin, mukaan se luultavasti
onkin sitä.
”Kukaan ei voi luvata jatkuvaa korkeaa tuottoa, eikä ole olemassa äkkirikastumiskeinoja, jotka toimisivat
jatkuvasti”, sanoo veli Sudweeks.
”Korkeat, takuuvarmat tuotot eivät
ole koskaan taattuja tai korkeita.”
Värvääjät luovat kuitenkin usein sellaista kuvaa vedoten haluun saada
nopeaa tuottoa ja välitöntä voittoa.
Veli Sudweeks kehottaa mahdollisia sijoittajia noudattamaan kaikissa
sijoituspäätöksissä kahta tärkeää
periaatetta.
”Ensiksi, olkaa selvillä, mihin
sijoitatte ja keiden kanssa sijoitatte”,

Kirkon johtajat ovat kehottaneet jäseniä sijoittamaan viisaasti.

hän sanoo. ”Toiseksi, tehkää sijoituksenne ainoastaan hyvämaineisten
toimijoiden ja sijoituspalveluyritysten kanssa.”
Usein huijaus jatkuu yksinkertaisesti siksi, että sijoittajat eivät tiedä,
mihin he sijoittavat – he näkevät vain
tuoton. Kun uudet sijoittajat investoivat rahojaan, ne käytetään edellisille
sijoittajille maksamiseen, jolloin syntyy loputon rahansiirtelykierre ja
lopulta romahdus.
Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin koorumista selitti yleiskonferenssipuheessaan vuonna 2004,
että jäsenet jäävät joskus koukkuun
ahneisiin tai itsekkäisiin kuvitelmiin,
jotka saattavat johtaa harkitsemattomiin ja typeriin taloudellisiin toimiin.
”Veljet ja sisaret, karttakaa
ahneutta”, hän sanoi. ”Se on yksi

näiden myöhempien aikojen suurimmista koettelemuksista. Se luo himoja
ja kaunaa. Usein se johtaa orjuuteen,
murheeseen ja musertavaan, painostavaan velkaan.” (”Maallisia velkoja,
taivaallisia velkoja”, Liahona, toukokuu 2004, s. 40.)
Tunnetut suosittelijat

Useimmat ihmiset lähtevät todennäköisemmin mukaan sijoitustoimintaan, jos he tietävät, että heidän
sisarensa, kotiopettajansa, naapurinsa tai työtoverinsa on myös siinä
mukana. Värvääjät käyttävät usein
tällaisia esimerkkejä vedotakseen
sijoittajiin ja rakentaakseen jonkinasteisen luottamuksen. Olkoon sitten
totta tai ei, että nämä ystävät ja tuttavat ovat mukana, sijoittaja ei voi
vastuuntuntoisesti alistua tähän

toveripiirin painostuksen hioutuneempaan muotoon.
”Monet ihmiset eivät ymmärrä
sijoittamisen oikeita periaatteita
eivätkä halua käyttää aikaa asian tutkimiseen”, sanoo veli Romney. ”Sen
sijaan he luottavat siihen, että joku
toinen on tutkinut sitä. Kun he kuulevat tuntemiensa ihmisten nimiä,
he olettavat automaattisesti, että
asia on tutkittu.”
Lukemattomien huijaustapojen
rinnalla on aivan yhtä monta tyyppiä
huijareita. Vaikka sellaiset termit
kuin huiputtaja ja huijari saattavat
tuoda mieleen jonkin stereotyyppisen
kuvan, ei sijoitushuijausten harjoittajilla ole mitään tiettyjä ominaisuuksia.
Itse asiassa he saattavat olla aivan
tavallisia tuttavia työpaikalta tai kirkosta, sukulaisia tai läheisiä ystäviä, ja
voi olla, etteivät he edes tiedä, kuinka
pahasti he ovat asiaan sekaantuneet.
”Kysykää itseltänne, oletteko kiinnostuneita pelkästään siksi, että joku,
jonka tunnette, on mukana”, veli
Romney sanoo. ”Jos niin on, kannattaa ehkä ottaa askel taaksepäin ja
tutustua todella sijoituksen taustaan.
Näyttipä lähde kuinka luotettavalta
tahansa, ei mahdollisten sijoittajien
pitäisi tehdä koskaan päätöstä pelkästään toisten neuvojen perusteella.”
Huijauksen välttäminen

Sijoitushuijauksen yleistyessä kirkon johtajat ovat antaneet neuvon
välttää harkitsemattomia sijoituksia
ja pysytellä velattomina.
”Kehotamme kansaamme jälleen
välttämään ylimääräistä velkaantumista, olemaan varovaisia taloudellisissa toimissaan ja laittamaan vähän
K I R KO N U U T I S I A SYYSKUU 2008
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rahaa säästöön hätätilanteen varalta”,
sanoi presidentti Gordon B.
Hinckley (1910–2008) yleiskonferenssipuheessa vuonna 2003.
”Varoitamme kansaamme äkkirikastumista lupaavista suunnitelmista ja
muista asioista, jotka on lähes aina
suunniteltu houkuttelemaan herkkäuskoisia loukkuun.” (”Kirkon tila”,
Liahona, toukokuu 2003, s. 6.)
Helmikuussa 2008 ensimmäinen

presidenttikunta lähetti yleis- ja paikallistason johtajille Yhdysvalloissa ja
Kanadassa kirjeen, jossa kehotettiin
varovaisuuteen raha-asioissa. He ilmaisivat huolestumisensa henkilöistä,
jotka saattavat käyttää luottamussuhteita edistääkseen riskialttiita keinotteluja, ja tähdensivät yhteisesti
hyväksyttyjä terveitä taloudellisia periaatteita riskien hallitsemiseksi:
”Ensiksi, välttäkää tarpeetonta velkaa,

erityisesti kulutusvelkaa. Toiseksi, kysykää neuvoa pätevältä auktorisoidulta
talousneuvojalta ennen kuin sijoitatte;
ja kolmanneksi, olkaa viisaita.”
Kirkon englanninkielisellä Internetsivulla ProvidentLiving.org on aineistoa perheen talouden perusasioista.
Sivulla on talousasioita käsittelevä
verkkokurssi, lainauksia kirkon johtajien puheista, oppimateriaalia sekä
linkkejä muihin lähteisiin. ■

Uusi lastenhuoneen oppikirja auttaa siirtämään painopistettä
opettamiseen ja oppimiseen

L

astenhuoneisiin kaikkialla kirkossa ilmestyy pian upouusi
oppikirja.
Oppikirjassa Katsokaa pienokaisianne on 30 evankeliumin oppiin
keskittyvää oppiaihetta, ja se on
suunniteltu nimenomaan lastenhuoneluokille.
Aikaisemmin lastenhuoneen
opettajia neuvottiin mukailemaan
kolmivuotiaiden alkeisyhdistyslasten
luokille tarkoitetun Alkeisyhdistys 1
-oppikirjan oppiaiheita. Tämän
uuden oppikirjan myötä opettajat
voivat tarjota oppiaiheita, jotka
soveltuvat paremmin 1 1/2–3-vuotiaille lapsille.
Jokaisessa oppiaiheessa on siinä
opetettujen periaatteiden vahvistamiseksi värikuva sekä ääriviivapiirros,
jonka voi jäljentää tai jonka viivoja
myöten sen voi piirtää. Jokaisessa
oppiaiheessa on ehdotuksia havaintovälineiden käytöstä, opetusvihjeitä
sekä vaihtoehtoisia toimintoja.
Joustavaksi suunniteltu lähdeteos jättää opettajille tilaa esittää
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oppiaiheet missä järjestyksessä
tahansa tai käyttää perättäisiä viikkoja jonkin sellaisen periaatteen
tähdentämiseen, jota tämänikäiset
lapset eivät helposti ymmärrä.
Nämä oppiaiheet, joissa on
sellaisia aiheita kuin ”Minä
voin rukoilla taivaallista Isää”
tai ”Minun perheeni voi olla
yhdessä ikuisesti”, voivat auttaa
luomaan ymmärryksen perustan missä tilanteessa tahansa.
Myös vanhemmat voivat käyttää
niitä opetusvälineenä kotona.
”Olemme hyvin tyytyväisiä
siihen, että meillä on tämä
uusi lastenhuoneen oppikirja”,
sanoo Alkeisyhdistyksen ylijohtaja Cheryl C. Lant. ”Se on tehty
lapsia varten, heidän hengelliseksi kehityksekseen ja sosiaaliseksi kokemuksekseen. Se tulee
olemaan erityisen arvokas lastenhuoneen johtajien ja vanhempien
käsissä.”
Katsokaa pienokaisianne tulee
olemaan saatavana 27 kielellä vuoden

2008 loppuun mennessä, ja se
lähetetään paikallisille pappeusjohtajille. Sitä voi tilata myös kirkon
jakelukeskuksesta osoitteesta
ldscatalog.com. ■

Katsokaa pienokaisianne on uusi,
erityisesti lastenhuoneessa oleville
alkeisyhdistyslapsille tarkoitettu
oppikirja.

Temppeleiden
rakentamisesta
Arizonaan
ilmoitettu

P

residentti Thomas S. Monson
ilmoitti 10. huhtikuuta 2008 suunnitelmista rakentaa kaksi uutta temppeliä Arizonaan Yhdysvaltoihin.
Toinen niistä rakennetaan kaupunkiin
nimeltä Gilbert ja toinen Gila Valleyn
laaksoon. Näitä kahta temppeliä koskeva ilmoitus on laatuaan ensimmäinen, jonka presidentti Monson on
antanut tultuaan kirkon presidentiksi.
Ensimmäinen presidenttikunta on
pyytänyt jäseniä, jotka haluavat tehdä
kohdennettuja rahalahjoituksia jommankumman temppelin rakentamiseksi, tekemään sen kirjoittamalla
lahjoituslipukkeen kohtaan muut
”temppeli” ja ilmoittamaan, kumpaa
temppeliä varten he haluavat lahjoittaa rahaa sen sijaan että käyttäisivät
yleistä ”temppelirahasto”-riviä.
Gilbertin temppeli vähentää painetta, joka kohdistuu 14 kilometrin
päässä sijaitsevaan Mesan temppeliin.
Mesan temppeli vihittiin alun perin
vuonna 1927 ja uudelleen 1975.
Gila Valleyn temppeli rakennetaan
lähelle Thatcher ja Safford -nimisiä
pikkukaupunkeja. Tälle alueelle tuleva
temppeli säästää jäseniltä lähes viidensadan kilometrin mittaisen edestakaisen matkan Mesan temppeliin.
Kirkon virkailijat ovat ilmoittaneet, että uusien temppelien rakentaminen alkaa vuoden tai kahden
kuluttua. Arizonassa on temppeli
myös Snowflakessa. ■

UUTISISSA

FamilySearchin avulla tietoja englantilaisista sotilaista ja merimiehistä

FamilySearch tekee yhteistyötä
Yhdistyneen kuningaskunnan sukututkimusverkkosivujen kanssa, niin
että kuolleiden brittiläisten sotilaiden ja merimiesten tietoja voidaan
päästä tutkimaan Internetissä aina
1700-luvulle asti.
Findmypast.com ja FamilySearch
ovat saaneet luvan saattaa sähköiseen muotoon Chelsea Pensionersin
– sotilaiden vanhainkodin – eläkkeelle jääneiden sotilaiden asiakirjatiedot vuosilta 1760–1914. Toinen
hanke on saada käyttöön brittiläisten kauppalaivojen merimiesten
asiakirjat vuosilta 1835–1941.
Useissa 1900-luvun asiakirjoissa
on mukana merimiesten valokuvia
ja henkilökohtaisia muistiinpanoja
merimatkoista.
Oppaat apuna sukututkimuksessa

FamilySearch.org on lisännyt
Finding Records of Your Ancestors
[Esivanhempien asiakirjojen etsiminen] -sukututkimusoppaittensa
verkkokokoelmaan Englannin ja
Skotlannin. Maksuttomissa, ladattavissa työkirjoissa selitetään tutkimusprosessi vaihe vaiheelta, ja
niissä on tärkeitä verkkosivuja,
asiantuntijoiden tutkimusvinkkejä
sekä tietoa siitä, kuinka muita kirkon asiakirjoja löytää ja voi käyttää.
Käsikirjat ovat osa sarjaa, johon
kuuluvat Islannin, Italian, Meksikon,
Norjan, Ranskan, Ruotsin, Suomen
ja Tanskan oppaat. Oppaat ovat tätä

nykyä saatavana englanninkielisinä,
paitsi Meksikon opas, joka on saatavana myös espanjankielisenä. On
olemassa opas myös niille, jotka
tutkivat afroamerikkalaisia esivanhempia. Oppaat ovat osoitteessa
FamilySearch.org. Napsauta Searchvälilehteä ja sitten Research Helps.
Saarnatkaa minun evankeliumiani
ladattavissa

Saarnatkaa minun evankeliumiani -opasta, jota jäsenet ja lähetyssaarnaajat käyttävät kautta maailman,
voi katsella tietokoneella tai sen voi
ladata PDF-muodossa 42 kielellä. Nyt
se on saatavana myös englanninkielisenä äänityksenä MP3-muodossa.
Ladataksesi tiedoston mene osoitteeseen GospelLibrary.lds.org ja
valitse oikealla olevasta pikavalikosta
Preach My Gospel. Kirkon äänitetiedostoja on myös osoitteessa
www.lds.org/mp3/newarchive.
Joseph Smith -oppikirja saatavana
MP3-tiedostona

Oppikirja Kirkon presidenttien
opetuksia: Joseph Smith on nyt
ladattavissa MP3-äänitemuodossa
11 kielellä. Tiedostot ovat saatavana
englanniksi, espanjaksi, italiaksi,
japaniksi, kantoninkiinaksi, koreaksi,
mandariinikiinaksi, portugaliksi,
ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi.
Kaikkiin äänitetietoihin pääsee osoitteessa www.lds.org/mp3/newarchive
tai osoitteessa GospelLibrary.lds.org
napsauttamalla kohtaa Audio
Recordings of Church Materials. ■
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YHTEINEN TUOKIO

Lisäideoita
yhteiseen tuokioon
syyskuu 2008
Seuraavassa on yhteiseen
tuokioon lisää ideoita,
joita Alkeisyhdistyksen
johtohenkilöt voivat käyttää syyskuun 2008 Liahonassa julkaistujen
yhteisen tuokion ohjeiden lisäksi.
Nämä ideat liittyvät oppiaiheeseen
”Oletko siellä, Isä taivahan?” sekä
ohjeisiin ja tehtäviin, jotka ovat
tämän lehden lasten osion sivuilla
Y4–Y5.
1. Tee ennen yhteistä tuokiota
sanaliuskoja eri sanoista, joita lapset
käyttävät kiittäessään ja joita esiintyy laulussa ”Taas ilta kun maan
yllä tummentuu” (Lasten
laulukirja, s. 4–5). Tutustu lauluun
ja valmistaudu käyttämään sitä koko
yhteisen tuokion ajan, kun opetat
rukouksesta.
Näytä Evankeliumiaiheisen kuvaston kuvaa 600 (Maailma). Laula lapsille seuraava säe ja anna heidän
arvata puuttuva sana: ”Lapset taivaan
Isämme polvistuu ympäri maailmaa
_____________.” Kirjoita taululle
sana rukoilla.
Näytä sanaliuskoja, joissa on eri

§
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tapoja, joilla lapset sanovat kiitos eri
puolilla maailmaa. Toista sanat muutamaan kertaan. Laula se osa laulusta
useita kertoja, niin että sanat tulevat
lapsille tutuiksi. Kirjoita taululle
lause Me kiitämme sinua.
Laula laulu alkaen kohdasta
”Sen ymmärtää Isä taivaan”. Pyydä
lapsia kuuntelemaan, mitä taivaallinen Isä tekee (kuulee, ymmärtää,
tietää, rakastaa). Kirjoita taululle
sanat, jotka kuvaavat sitä, mitä
Hän tekee.
Pane taululle kuvia, joiden kunkin alle on kirjoitettu pyhien kirjoitusten viite: Evankeliumiaiheisen
kuvaston kuva 107 (Mooses ja
palava pensas) – 2. Moos. 3:4;
Evankeliumiaiheisen kuvaston kuva
120 (Henok ja hänen kansansa otetaan Jumalan luo) – Moos. 6:27;
Evankeliumiaiheinen kuvasto kuva
111 (Herra kutsuu Samuel-pojan) –
1. Sam. 3:10; Evankeliumiaiheisen
kuvaston kuva 303 (Nefi taltuttaa
kapinoivat veljensä) – 1. Nefi 2:19;
Evankeliumiaiheisen kuvaston kuva
403 (Ensimmäinen näky) – JS–H 17;
Alkeisyhdistys 5, kuvapaketti, kuva
5–38 – OL 11:23. Pyydä vapaaehtoisia lukemaan kukin pyhien kirjoitusten kohta. Opeta lapsille, että
taivaallinen Isä tuntee jokaisen
lapsen nimeltä.
Anna jokaiselle lapselle kopio
sivulla Y4 olevasta toiminnasta. Anna
lapsille aikaa värittää kuva.
Laula laulusta ”Taas ilta kun maan
yllä tummentuu” kohta ”Sanoo kiitos, kiitos kukin tavallaan”. Lue
Almasta kertova kohta sivulta Y4,

ja puhu kaikista saamistamme siunauksista kiittämisestä. Laulakaa
koko laulu, ja lausu todistuksesi
siitä, että taivaallinen Isä vastaa
rukouksiin antamalla niitä siunauksia, joita tarvitsemme.
2. Kirjoita taululle julkaisun
Alkeisyhdistys 7 oppiaiheen 11
toimintaehdotuksessa 4 olevat
presidentti Boyd K. Packerin sanat.
Kerro lapsille, että jos he kuuntelevat tarkoin yhteisen tuokion aikana,
he osaavat täydentää puuttuvat
sanat.
Valmista kolme oppimispysäkkiä, joilla lapsille opetetaan, että
rukouksiin vastataan Pyhän Hengen
kautta ja pyhissä kirjoituksissa
sekä muilla innoitetuilla tavoilla
(ks. ”Pysäkit”, Opettaminen, kutsumuksista suurin, 2000, s. 175).
Anna laululla merkki, milloin
on aika siirtyä uudelle pysäkille.
Muutamia lauluehdotuksia ovat
”Kuule ääntä hiljaista” (Laula kanssani, 1972, B–3), ”Tutki ja rukoile”
(Lasten laulukirja, s. 66), ”Tunnen
rakkauden” (Lasten laulukirja, s.
102–103), ”Profeettaa seuraa”
(Lasten laulukirja, s. 58–59) ja
”Voimaa pyhistä kirjoituksista”
(Vuoden 2006 yhteisten tuokioiden
ja lasten sakramenttikokouksen
ohjelma, s. 10–11).
Kokoa oppimispysäkkitoiminnan
päätteeksi lapset yhteen ja täydentäkää puuttuvat sanat taululle. Todista,
että rukouksiin vastataan Pyhän
Hengen kautta ja pyhissä kirjoituksissa sekä muilla innoitetuilla
tavoilla. ■
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VYÖHYKKEEN JOHTOKUNNAN SANOMA

Hyve kaunistakoon ajatuksiasi
Vanhin Robert C. Oaks

N

ykyajan maailmassa on monta
syytä olla optimistinen. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi täyteydessään on palautettu
maan päälle. Jumalan pappeus on
myös palautettu ihmiskunnan siunaukseksi. Maan päällä on Jumalan
profeetta. Palautettu kirkko kasvaa
huomattavaa vauhtia, ja siinä on
jo yli 13 miljoonaa jäsentä. Evankeliumia on opettamassa 53 000 lähetyssaarnaajaa. Ihmeitä tapahtuu
säännöllisesti.
Huolenaiheita on kuitenkin myös
runsaasti. Saatana elää, on aktiivinen
ja erittäin hyvin aseistautunut. Hän
tekee kaiken voitavansa näinä viimeisinä aikoina estääkseen Herran työn
sellaisena kuin se on määritelty Kallisarvoisen helmen kohdassa Moos.
1:39: ”Sillä katso, tämä on minun
työni ja kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.” Meidän tulisi avustaa
innokkaasti Herraa tässä työssä, koska
me olemme tämän suunnitelman pääasiallisia edunsaajia.
Mutta kuinka ihmeellinen työ iankaikkiseksi edistymiseksi tapahtuu?
Joseph Smith opetti: ”Opetan heille
oikeita periaatteita, ja he hallitsevat
itse itseään.” Saatana harjoittaa periaatetta: ”Opettakaa heille turmeltuneita
periaatteita, ja he tuhoavat itsensä.”
Me olemme Herran puolella kiivaana
käyvässä taistelussa sieluista. Meidän
on tarkasteltava Saatanaa ja hänen
taistelusuunnitelmaansa ja rakennettava huolella puolustuksemme.
Saatana haluaa vieraannuttaa

meidät Herrasta. Hän haluaa ylläpitää meidän ”luonnollisen ihmisen”
tilaamme. Kohdassa Moosia 3:19
on tämä suuri palautettu oppi: ”Sillä
luonnollinen ihminen on Jumalan
vihollinen ja on ollut Aadamin lankeemuksesta asti ja on oleva aina ja
ikuisesti, ellei hän taivu Pyhän Hengen kutsuun ja riisu päältään luonnollista ihmistä ja tule pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta ja
tule lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi,
sävyisäksi, nöyräksi, kärsivälliseksi,
sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta
ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä
Herra näkee hyväksi panna hänen
kannettavakseen, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon.” Saatana rakastaa
luonnollista ihmistä!
Mikä siis estää meitä antautumasta Pyhän Hengen valtaan? Mikä
pitää meidät rypemässä luonnollisen
ihmisen elämän loassa? – Jokainen
epäpyhä, epäpuhdas ja itsekäs tapa
ja ajatus. Saatana on valheiden isä
ja kaiken epäpuhtauden isä. Hän
rakastaa meitä ympäröivää saastaa.
Hänestä on ihanaa, kun me
ryvemme siinä.
Muutamassa pyhien kirjoitusten
kohdassa tähdennetään puhtauden
tärkeyttä. Matt. 5:8: ”Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.” OL 97:21: ”Sen tähden, totisesti
näin sanoo Herra: Siion riemuitkoon, sillä tämä on Siion: PUHDASSYDÄMISET.” OL 124:54: ”Sillä minä olen
Herra, teidän Jumalanne, ja minä
pelastan kaikki ne teidän veljistänne,
jotka olivat puhdassydämisiä ja jotka

Vanhin Robert C. Oaks

surmattiin Missourin maassa, sanoo
Herra.”
Ajattelemalla puhtaita asioita
me altistamme itsemme Pyhän Hengen ohjaukselle. Me vaarannamme
meissä olevan luonnollisen ihmisen.
Me teemme itsestämme Saatanan
vihollisia emmekä Jumalan vihollisia.
Saatanalla ei ole käyttöä sielulle, jolla
on puhdas sydän.
Mitä ovat ne epäpyhät ja epäpuhtaat houkutukset, joita Saatana käyttää pitääkseen meidät luonnollisessa
tilassamme? Mitä ovat terävimmät
nuolet hänen pullistelevassa viinessään? Hän on ovela olento. Hän ei
käytä ratapölkkyä suistaakseen hengellisen junamme kiskoilta, kun hammastikkukin riittää. Saatanan kiertotie
ei ala 180 asteen eikä edes 90 asteen
käännöksellä. Siihen hän on aivan
liian ovela. Se alkaa vain muutaman
asteen poikkeamalla kurssista. Mikään
ei tunnu olevan vialla. Mistä viisauden
sanaan liittyvät ongelmat alkavat?
K I R KO N U U T I S I A SYYSKUU 2008
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Heroiinista vai kokaiinista? Ei tietenkään. Todennäköisimmin ne alkavat
tuikitavallisesta savukkeesta.
Entäpä lepopäivän pyhittämisen
ongelmat? Vielä jokin aika sitten
esivanhempamme kutsuivat sitä
pyhäksi sapatinpäiväksi. Sitten
isämme kutsuivat sitä sapatiksi.
Sitten sitä kutsuttiin sunnuntaiksi.
Nykyään sitä kutsutaan viikonlopuksi. Sunnuntai on vain ylimääräinen lauantai. Olemme siirtyneet
pyhän sapatinpäivän kunnioittamisesta piittaamattomuuteen siitä.
Puhtauden ja siveellisyyden katoaminen noudattavat samaa kaavaa.
Kaksimielisyydet, sopimattomat vitsit,
uskalletut lehdet, elokuvat ja videot
johtavat kaikki epäpuhtaisiin ajatuksiin. Epäpuhtaat ajatukset ovat moraalittomien tekojen alku. Se on livettävä
rinne. Ja se alkaa näennäisesti niin
harmittomasti: ”Kaikkihan niin tekevät.” ”Ei se niin pahaa ole”, kuulemme
usein. Kaikki eivät kuitenkaan tee
niin! Takaan teille, ettei profeetta tee
niin, ja on suuri joukko muita hyviä,
puhtaasti ajattelevia ihmisiä, jotka
eivät tee niin. Ja se on ”niin pahaa”
sen vuoksi, mihin se johtaa.
Jotkin suurimmista uhkista henkilökohtaiselle puhtaudellemme ja siten
kyvyllemme karkottaa itsestämme
luonnollinen ihminen ovat jumalattomat, pornografiset kuvat, joita Saatana
on levitellyt joka puolelle kulttuurissamme. Niitä on kaikkialla – koulussa,
työssä, ruokakaupoissa, Internetissä,
elokuvissa, juhlissa, kaikkialla.
Ei ole mahdollista katsella pornografiaa ja pitää Henki luonaan. Se
ajaa Hengen luotamme niin kuin
kettu tyhjentää kanalan. Meidän on
K10

ymmärrettävä, että pornografia
aiheuttaa riippuvuutta samalla
tavoin kuin tupakka, alkoholi tai
mikä muu huume hyvänsä. Meidän
on ymmärrettävä, että se voi tuhota
ihmisten elämän aivan kuten nuo
muut huumeet. Avioliitot voivat särkyä, lähetystyö suistua raiteiltaan,
aktiivisuus kirkossa olla vaarassa.
Presidentti Hinckley puhui pornografiasta hyvin suoraan ja voimallisin
sanoin. Hän puhui siitä selkeästi ja
usein. Saanen esittää lyhyesti muutamia tärkeitä kohtia presidentti Hinckleyn kommenteista.
Pornografiasta tulee tapa.
Pornografia johtaa jumalattomiin,
moraalittomiin ajatuksiin.
Nuo ajatukset karkottavat Pyhän
Hengen.
Nuo ajatukset voivat johtaa
moraalittomiin tekoihin.
Syntinä pornografia tuo erityisiä
haasteita siksi, että se on alussa hienovaraista, sitä on kaikkialla ympärillämme, pahat ihmiset lyövät siitä
kovaa rumpua ansaitakseen paljon
rahaa ja lopuksi, ikätoverien paine
johtaa pornoon.
Meidän tulee asettaa itsellemme
ankaria sääntöjä noudatettavaksi: ei
alle 15- ja 18-vuotiailta kiellettyjä elokuvia eikä videoita, ei uskallettuja TVohjelmia eikä ”aikuisviihdettä”. Jos
jollakulla on ongelma, auttakaa häntä
pysäyttämään saastan virta ja auttakaa
häntä puhdistamaan mielessään olevat mielikuvat rukoilemalla, lukemalla
pyhiä kirjoituksia, palvelemalla ja käymällä säännöllisesti kirkossa.
Meidän pitäisi puhua rohkeasti
tästä todellisesta uhkasta myöhempien aikojen pyhille. Meidän tulee

kuvata se Saatanan aseeksi, jollainen
se on.
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi
on palautettu maan päälle näinä
myöhempinä aikoina. Se on meidän
käytössämme koko täyteydessään.
Todistan teille, että Kristus on vahvempi kuin Saatana, jos me päästämme Hänet elämäämme johtamaan
ja ohjaamaan ajatuksiamme ja tekojamme. ■

Suomenkielinen
Liahona [ent.
Valkeus] 60-vuotias
Teksti: Ville-Matti Karumo

E

nsimmäinen suomenkielinen kirkon lehti Valkeus julkaistiin 3.
lokakuuta 1948, 60 vuotta sitten. Valkeus oli aluksi Helsingin seurakunnan lehti. Jo seuraavana vuonna sitä
alettiin kuitenkin levittää myös muihin seurakuntiin, ja niin siitä kehittyi
lähetyskentän virallinen julkaisu.
Valkeus-nimen keksivät senaikaiset
lähetyssaarnaajat Robinson ja Andersson. Lehteen painettavan aineiston
valitsi lähetysjohtajan neuvonantaja,
jona silloin toimi vanhin Robinson.
Lehden ensimmäisenä toimittajana
aloitti vanhin Robinsonin pyynnöstä
Maire Tamminen. Kirjoitukset lähetettiin käännettäviksi jollekulle vapaaehtoiselle kääntäjälle. Taneli Havu tarkasti niiden kieliasun ennen julkaisemista. Maire Tammisen tehtävänä oli
kirjoittaa teksti vahalle, josta se lähetystoimistossa monistettiin. Aivan
alussa häntä auttoi ulkopuolinen
konekirjoittaja, maisteri Saarnijoki.
Monistaminen ja kokoaminen
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tapahtuivat talkootyönä. Siihen osallistuivat muutamat nuoret jäsenet ja
lähetyssaarnaajia, joista erityisesti
Donald A. Olsen oli sisar Tammiselle
hyvänä apuna.
Vuoden 1949 alusta painokset olivat 150–200 kappaleen suuruisia. Esimerkiksi Poriin ja Lahteen lähetettiin
10 kappaletta, Tampereelle hieman
useampia jne.
Lähetysjohtaja Phileon B. Robinson kirjoitti Valkeus-lehden täyttäessä kymmenen vuotta lokakuun
1958 numeron pääkirjoituksessa
seuraavaa:

Maire Tamminen 1948–1953

Ulla Wahlroos 1954–1958

Annikki Hartiala 1953–1954

Kirsti Syrjälä 1958–1960

Kirkon toimintaa kaikkialla maailmassa on lyhyesti kuvailtu, niin että
te voitte tietää kuuluvanne suureen
maailmanlaajuiseen järjestöön.
Ei ole suinkaan vähäistä VALKEUDEN tekemä käännytystyö Kirkon eijäsenten keskuudessa. Monet, jotka
eivät ole jäseniä, lukevat sitä säännöllisesti, ja sen kautta he paremmin
tutustuvat palautetun evankeliumin
sanomaan.
Kuluneitten kymmenen vuoden
aikana on jatkuvasti ponnisteltu VALKEUDEN parantamiseksi. Ensiksi se
monistettiin. Vuonna 1952 painettiin
kansi ensimmäisen kerran. Tammikuussa 1953 alettiin koko lehteä
painaa. Tässä numerossa rakkaalla
lehdellämme on uudet ’kasvot’.

Me etsimme alati parannuskeinoja.
VALKEUDEN ensimmäiseen numeroon, mikä ilmestyi lokakuun 3. päivänä 1948, kirjoitin lyhyen tervehdyksen Helsingin seurakunnan presidenttikunnan puolesta. Mainitsin silloin näin: ’…tästä vaatimattomasta
alusta toivomme tämän pienen lehtemme kasvavan aina olosuhteiden
mukaan’. Tämä toivomus on todellakin täyttynyt, sillä VALKEUS on kasvanut ja tullut paremmaksi.
Neljä Kirkon jäsentä on toiminut
lehden päätoimittajana. Nämä ovat
Maire Tamminen (1948–1953),
Annikki Hartiala (1953–1954), Ulla
Wahlroos (1954–1958) ja Kirsti Syrjälä (1958–). Kirkon kaikkien Suomessa olevien jäsenten puolesta

”10-vuotias Valkeus

Tässä kuussa, kymmenen vuotta
sitten, Valkeuden ensimmäinen
monistettu numero ilmestyi Helsingin seurakunnassa. Tämän ensimmäisen numeron päällekirjoituksessa luki ’Tulkoon VALKEUS teille
jokaiselle siunaukseksi!’ Kun me katsomme taaksepäin tuota kymmenen
vuoden aikaa, voimme kiitollisina
myöntää, että niin on tapahtunut.
Valkeus on ollut suurena siunauksena Herran työlle Suomessa.
Ennen kaikkea muuta VALKEUS
on ollut yhdistävänä voimana lähetyskentällä. Jäsenemme ja johtajamme ovat sen kautta tulleet lähemmäksi toisiansa. Lähetyspresidentti
ja muut johtajat eivät voi käydä joka
kuukausi jokaisen jäsenen kodissa.
Tämän kuukausijulkaisun kautta
monet nykyiset ja entiset johtajat
tekevän tuon tuostakin toistuvia
vierailuja koteihimme.
VALKEUS on ollut jäsenillemme
loistavana opettajana. Monia evankeliumin periaatteita on selitetty teille.
K12

ilmaisen kiitollisuuteni heille kymmenen vuoden uhrautuvasta palvelusta VALKEUDEN julkaisemisessa.”
Alkuun lehti ilmestyi A4-kokoisena nidottuna monisteena. Lokakuusta 1949 lähtien lehti ilmestyi
monistettuna A5-kokoisena lehtisenä. Joulukuussa 1951 lehti sai painetun kannen. Vuoden 1953 alusta
lukien lehteä alettiin painaa ja
mukaan saatiin valokuvia. Vuonna
1964 lehti muuttui A4-kokoiseksi painotuotteeksi. Vuoden 1965 alusta
lehti palasi takaisin A5-kokoiseksi.
Vuoden 1967 alusta Valkeus lehti
siirtyi painettavaksi Frankfurtiin Saksaan, josta oli uutinen joulukuun
1966 numerossa:
”Valkeus-lehden kohdalla tapahtuu ensi vuonna muutoksia – se
tulee laajenemaan sekä kooltaan että
tekstimäärältään. Vuoden 1967 kaksi
ensimmäistä numeroa ovat entisentapaiset, mutta kolmannesta numerosta lähtien lehti tullaan painamaan
Frankfurtissa Saksassa yhdessä kirkkomme kaikkien muiden Euroopan
lähetyslehtien kanssa. Lehden

sivukoko tulee olemaan kaksi kertaa
nykyisen Valkeus-lehtemme sivu, ja
uuden lehden sivuluku tulee olemaan kansineen 34 ensimmäistä
numeroa lukuun ottamatta, joka
on paksumpi.”
Lehden päätoimittaja vuosina
1960–1967 oli Kalervo Wälimaa, joka
jatkoi tämän jälkeen kotimaan sivujen toimittajana.
Kirkon verkkosivustolta www.mormonit.fi /Kirkon kirjallisuutta on luettavissa varhaiset Valkeus-lehden
numerot pdf-muotoisina vuoteen
1966 saakka. Kotimaan uutissivut
ovat luettavissa vuodesta 2003 lähtien. Skannattuja kotimaan sivuja
aiemmilta vuosilta tullaan jatkossa
lisäämään verkkosivuille.
Vuodesta 1966 vuoteen 1997 kotimaan sivujen toimittaminen ja sivumäärä ovat ajoittain vaihdelleet ja
toimittaminen on ollut välillä käännöstoimiston ja/tai yksittäisen toimittajan vastuulla.
Vuoden 1997 lopulla kotimaan
sivujen toimittajaksi kutsuttiin
Mirkku Karumo, joka alkoi hoitaa

Kalervo Wälimaa 1961–1966

Mirkku Karumo 1997–

tätä tehtävää normaalina kirkon palvelustehtävänä vyöhykkeen johtokunnan kutsumana ja tehtävään
erottamana.
Vuonna 1999 eri kansallisten
lehtien nimet yhdenmukaistettiin
ja samalla Valkeus-lehdestäkin tuli
Liahona.
Nykyään Liahona-lehdessä on
16 sivua varattuna kirkon uutisille,
joista 8 ensimmäistä sivua ovat joka
maassa yhtäläiset otsikolla ”Kirkon
uutisia” ja 8 viimeistä sivua on otsikoitu ”Paikallisia uutisia”, jonka sisällöstä vastaa kotimaan sivujen paikallinen toimittaja. Paikallisuutisten 8
sivun sisältöön kuuluu lähes poikkeuksetta vyöhykkeen johtokunnan
sanoma sekä tiedot lähetystyön aloittaneista suomalaisista. Toimitus on
pahoillaan siitä, ettei se ole vuosien
saatossa saanut tietoa kaikista lähetystyön aloittaneista, sillä kirkolla ei
ole automaattista kanavaa, mistä
nämä tiedot tulisivat toimittajalle,
vaan pääasiassa henkilöt itse tai heidän perheensä ovat lähettäneet
kuvat ja tiedot lähetyskentästä ja
alkamisajankohdasta.
Muilla sivuilla julkaistaan lyhyitä
juttuja vaarnojen, piirien ja seurakuntien tapahtumista sekä lisäksi
kirkkoon ja jäseniin liittyviä yleistä
mielenkiintoa herättäviä artikkeleita.
Kirkon virallisten suomalaisten
verkkosivujen myötä olemme saaneet myös nopeamman kanavan paikallisillekin uutisille. Verkkosivuille
uutiset on mahdollista saada tuntien
kuluessa, kun Liahonan kotimaan
sivujen osalta aikaa kuluu lähes neljä
kuukautta. Toimittajan haaveena on
saada Liahonaan juttuja ”tavallisten
K I R KO N U U T I S I A SYYSKUU 2008
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Vanhin Holland keskustelemassa jäsenten kanssa kokouksen jälkeen.
VALOKUVA: LASSI KALEVA

seurakuntien tavallisista tapahtumista” erityisesti niistä seurakunnista, jotka eivät ole pääkaupunkiseudulla.
Artikkeliehdotuksia voi lähettää
toimittajan sähköpostiosoitteeseen
mirkku.karumo@kolumbus.fi. Valokuvien tulee olla tasovaatimusten
mukaisia ja riittävän korkealla resoluutiolla (kuvakoko yli 300 kb, mieluummin enemmän, jotta kuville jää
rajausvaraa). ■

Apostoli toi toivon
sanoman
Marita Timonen

S

eurakuntakeskuksen palaminen
tammikuussa 2008 on vaikuttanut
enemmän tai vähemmän useimpien
jäsenten elämään Tampereella.
Tämän vuoksi monet Tampereen
seurakuntien jäsenet pitivät kahdentoista neuvoston jäsenen vanhin Jeffrey R. Hollandin vierailua vaarnakonferenssissa 19.–20. huhtikuuta 2008
erityisen suurena siunauksena.
Vaarnakonferenssin sunnuntaikokouksessa Tampereen yliopiston
juhlasali oli ääriään myöten täynnä.
Konferenssivieraita oli saapunut
paikalle myös Tampereen vaarnan
ulkopuolelta. Vanhin Holland puhui
paitsi sunnuntaikokouksessa, myös
lauantai-iltapäivänä sekä lauantaiiltana nuorille ja nuorille aikuisille.
Vanhin Hollandin lisäksi puhujavieraana oli Euroopan keskisen vyöhykkeen johtaja vanhin Robert C.
Oaks. Molempien johtavien auktoriteettien puolisot puhuivat myös
konferenssiyleisölle.

K14

Vanhin ja sisar Holland tapasivat jäseniä.
Lähetystyötä ja iloa evankeliumista –
jäsenten todistuksia konferenssista

Kirsti Hilden Tampereen 1.
seurakunnasta sanoi, että kuunnellessaan vanhin Hollandin puheita hän
vakuuttui tämän läheisestä yhteydestä Pyhään Henkeen. Sisar Hilden
kertoi vakuuttuneensa myös vanhin
Hollandin aitoudesta tehtävässään
apostolina, hänen vilpittömyydestään
ja toiveestaan sytyttää kuulijoissa halu
tehdä enemmän evankeliumin sanoman levittämiseksi. Vanhin Holland
kertoi presidentti Gordon B. Hinckleyn työskennelleen ahkerasti lähes
kuolinpäiväänsä saakka. Hän kuoli

sunnuntaina 27. tammikuuta, ja vielä
torstaina hän oli johtanut johtavien
veljien kokousta.
Meidän on tarkasteltava elämäämme ja tehtävä enemmän oman
kasvumme hyväksi ja enemmän
lähimmäistemme hyväksi, kommentoi sisar Hilden omia tuntemuksiaan
vanhin Hollandin vierailusta.
Tampereen 2. seurakuntaan kuuluva Hannu Jäkkö kertoi omasta
kokemuksestaan kuunnellessaan
vanhin Oaksin puhetta: ”Vanhin
Oaks kertoi, että pyhien kirjoitusten
kohta ’ihmiset ovat, jotta heillä voisi
olla ilo’ ei tarkoita ainoastaan iloa

tämän elämän jälkeen vaan myös
tässä elämässä! Meidän kuuluu nauttia elämästämme ja elää se evankeliumin mukaan ja siten, että meillä
on iloa.”
Veli Jäkkö kertoi vanhin Hollandin
aina innoittaneen häntä suuresti:
”Päällimmäisenä jäi mieleeni ajatus: Jos emme luovu jostakin, se ei
voi tulla takaisin parempana. Jyvät
rikotaan, jotta niistä voisi tulla leipä;
leipä rikotaan, kun se syödään. Elämässä tulee vaikeuksia, mutta kun
olemme uskollisia, pystymme paremmin korjaamaan tilanteemme.”
Apostoli siunasi suomalaisia

Vanhin Hollandin sanoma
tuntui Tampereen 2. seurakuntaan

kuuluvasta Maija-Kaarina Mäkisestä
turvalliselta ja hyvältä. Hän tunsi
saaneensa johtajilta juuri sitä, mitä
hän kaipasikin: toivoa. Vanhin Holland antoi kaikille suomalaisille ja
valtiovallalle erityisen apostolisen
siunauksen. Sisar Mäkinen oli vanhin Hollandin antamasta siunauksesta hyvin onnellinen. Hän kuvailee tunteitaan: ”Siunaus ja Pyhän
Hengen voima laskeutuivat hartioilleni. Tuntui kuin lämmintä öljyä
olisi valeltu pääni päälle.”
Sisar Mäkisellä on ollut huolta terveydestään ja lapsistaan. Apostolin
siunaus oli hänelle ihana kokemus,
josta riittää koko loppuelämän ajaksi.
Se oli kuin helluntaipäivä, kuin pala
taivasta olisi ollut maan päällä. ■

Ilta johtavan auktoriteetin kanssa
Pia Kuoppala

V

nuoret (ja muutama vahvistus) olivat
Jari Vesterisen johdolla harjoitelleet
laulun, joka esitettiin myös tässä
tilaisuudessa.
Kun ajattelen tätä vierailua näin

VALOKUVA: MATTI HÄRÖ

anhin Jeffrey R. Holland ja vanhin Robert C. Oaks puhuivat
vaarnakonferenssissa varta vasten
nuorille ja nuorille aikuisille järjestetyssä kokouksessa. Tamperelaiset

Vanhin Jeffrey R. Holland puhumassa nuorille tulkkinaan Mika Lehtimäki

jälkeenpäin, tulee mieleeni eräs
pyhien kirjoitusten kohta, jossa
sanotaan: ”Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä pappeuden avulla, ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä
rakkaudella, ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua
suuresti vailla teeskentelyä ja vailla
vilppiä – nuhdellen vakavasti ajallansa, kun Pyhä Henki kehottaa; ja
osoittaen sen jälkeen suurempaa
rakkautta” (OL 121:41–43). Puheet
olivat jännittäviä, kiinnostavia ja
motivoivia mutta samalla myös koskettavia. Ne olivat korkeatasoista
opetusta: Jumalan sanaa meille nuorille. Nuoret tunsivat tilaisuudessa
Hengen vaikutusta ja saivat iloita
myös puhujien huumorintajusta heidän kertoessaan kokemuksistaan ja
kehottaessaan meitä evankeliumin
mukaiseen elämään.
Vanhin Holland on todellakin
Jumalan mies, ja olen kiitollinen
siitä, että hän tuli tapaamaan meitä
nuoria tänne Tampereelle. Kenellekään tuskin jäi epäilystä siitä, että
apostolilla oli nuoria kohtaan vilpitöntä rakkautta ja ymmärtäväisyyttä.
Hän opasti meitä kaikella lempeydellään. Kokouksen jälkeen moni
kävi häntä tervehtimässä ja kiittämässä henkilökohtaisesti ja sai myös
halata häntä. Se oli ainutlaatuinen
tilaisuus meille kaikille. Varmasti
ainakin osa nuorista kirjoitti apostolin ohjeita muistiin paperille, mutta
toivottavasti niistä jäi jälki myös
kaikkien paikalla olleiden sydämeen
ja mieleen, niin että se saisi aikaan
myös toimintaa. ■
K I R KO N U U T I S I A SYYSKUU 2008
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Kirkko Yöttömän
yön kirjamessuilla
Sirkka Pirilä

ulussa järjestettiin 16.–17. toukokuuta 2008 toisen kerran Yöttömän yön kirjamessut, joihin nyt Oulun
seurakuntakin otti osaa omalla osastollaan. Osaston oli ensin varannut käyttöönsä Fine-Kustannus, mutta resurssipulan vuoksi se luovutti paikkansa
seurakunnalle lähetystyön hyväksi.
Pentti Airaksinen kutsuttiin suunnittelemaan ja hoitamaan messujärjestelyt.
Messuosaston teemana oli henkilöhistoria. Veli Airaksinen kokosi tietopohjarungon, jota täydentämällä
jokainen voisi tehdä oman hyvin
kattavan henkilöhistoriansa. Tämän
messuvieraat saivat mukaansa joko
paperi- tai nettiversiona.
Osastolle oli järjestetty tarinankerrontapaikka, eli jokainen halukas sai
äänittää muisteluksiaan tietokoneelle
ja saisi sitten äänitteen itselleen esimerkiksi sähköpostitse. Lähinnä kertojina olivat seurakunnan ikäihmiset
ja haastattelijoina nuorempi sukupolvi. Monta tarinaa saatiin talteen
henkilöhistorioita varten.
Osastolle oli järjestetty myös
pienimuotoinen näyttely tallennevälineistä – alkaen reikäkorteista ja ääninauhoista – kuvaamaan sitä, miten
nopeasti tekniikat muuttuvat ja tietojen saaminen käyttöön vanhentuneista
tallenteista on jopa mahdotonta. Veli
Airaksinen kertoi menettäneensä joukon tietojaan, kun oli tietokoneiden
alkuvaiheessa tallentanut ne nopeasti
muuttuneisiin formaatteihin. Hän
totesikin, että parhaiten säilyvät
K16

Pentti Airaksinen, Mirjam Airaksinen ja Eeva Pyykkö esittelemässä vieraalle
henkilöhistoriaa.

paperiversiot lyijykynällä tai arkistomusteella kirjoitettuina. Edes nykyiset
tulostimet eivät pysty tallentamaan tietoja riittävän pysyvään muotoon.
Sisar Mirjam Airaksinen oli tuonut
osastolle näytteille useita mappeja kirjoittamaansa henkilöhistoriaa kuvineen
ja kirjoineen. Hänellä oli paljon kerrottavaa messuvieraille yli 90 vuotta kestäneeltä elämäntaipaleeltaan, johon sisältyivät kauniit muistot lapsuudesta kolmen vuoden iästä lähtien, Viipurista,
sodan syttymisestä ja rankasta evakkotaipaleesta Suomessa sekä lopulta liittymisestä kirkkoon ja osallistumisesta
sen toimintoihin. Pirteä vanhus osallistui molempien messupäivien esittelyihin ja sai kiinnostuneita kuuntelijoita
sekä nuorista että vanhemmasta ikäluokasta. Myös TV-uutiset näyttivät
vilauksen osastosta, kun Mirjam Airaksinen keinutuolissa istuen ja kuulokemikrofoni päässään kertoili elämästään
tietokoneelle tallennettavaksi.
Vaikka kävijämäärä osastolla ei
ollutkaan suurensuuri, niin saimme
kiitosta kaikilta, jotka tutustuivat henkilöhistoriaesitteeseen. He totesivat
sen hyvin kattavaksi ja helpottavan
suuresti elämäkerran kirjoittamista.
Moni aikoi käyttää sitä. He olivat samaa
mieltä esittelijöiden kanssa siitä, että
jälkipolville henkilöhistoriat ovat tärkeitä. Niistä voi oppia tuntemaan

syvällisemmin menneet sukupolvet.
Ne ovat side meistä heihin. ■

Aineistot Liahonan
kotimaansivuille

P

aikallisuutisten sivuilla 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. Artikkeli voi olla
myös vain pelkkä valokuva ja siihen
liittyvä muutaman lauseen kuvateksti.
Artikkeliehdotukset voi lähettää
osoitteella mirkku.karumo@kolumbus.fi tai postitse osoitteella Mirkku
Karumo, Keltarousku 4, 02730 Espoo.
Valokuvien tulee olla tasovaatimusten mukaisia ja hyvälaatuisia.
Kuvat voivat olla sähköisessä muodossa korkealla resoluutiolla joko
jpg- tai tiff-muodossa.
Artikkeliehdotukset tulee lähettää
kotimaansivujen toimittajalle viimeistään neljä viikkoa tapahtuman jälkeen. Toimituksesta materiaalit lähtevät painoon kunkin kuukauden alussa
reilut kolme kuukautta ennen julkaisukuukautta. Yleiskonferenssinumerot ilmestyvät touko- ja marraskuussa,
jolloin ei julkaista paikallisuutisia. ■

EUROPE AREA (FINNISH)
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