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Kirkon uutisia
Lujana uskossa tarjoaa helppotajuisia
näkemyksiä evankeliumin periaatteista
Karianne Salisbury, kirkon lehdet

K

un piispa Robert Lund
Utahin Kaysvillestä
USA:sta saa eteensä
minkä tahansa evankeliumiin
liittyvän kysymyksen tai huolen, niin yksi lähteistä, joiden
puoleen hän kääntyy, on
Lujana uskossa.
”Jos joku tulee luokseni
kysymään jotakin, sanon: ’Katsotaan, mitä Lujana uskossa
sanoo’”, totesi piispa Lund viitaten pyhien kirjoitusten ja myöhempien aikojen profeettojen
opetusten tutkimisen ohella käytettävään hakuteokseen.
Lujana uskossa hakuteoksessa,
joka julkaistiin vuonna 2005, sisältää
helppotajuisia selityksiä evankeliumin aiheista hakusanoittain. Vaikka
Lujana uskossa onkin suunniteltu
erityisesti nuorten, nuorten naimattomien aikuisten ja uusien käännynnäisten avuksi, sen perimmäisenä
tarkoituksena on auttaa kaikkia lukijoita vahvistamaan pyrkimyksiään
”lähestyä Vapahtajaa ja noudattaa
Hänen esimerkkiään”, kuten ensimmäinen presidenttikunta esittää esipuheessa.
Piispa Lund ei ole ainoa, joka on
innoissaan kirjasta. Jäsenet kautta
maailman löytävät tapoja käyttää kirjaa tehostamaan omaa evankeliumin
tutkimistaan, rakentamaan lujempaa
evankeliumin tuntemisen perustaa,
soveltamaan evankeliumin periaatteita elämäänsä sekä valmistautumaan

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos, joka julkaistiin vuonna
2005, tarjoaa osaltaan perustavaa
laatua olevaa ymmärtämystä
evankeliumista.

kertomaan evankeliumista ja opettamaan sitä.
Evankeliumin tutkimisen tehostaminen

Donna Hessling, joka kuuluu
Münsterin seurakuntaan Dortmundin
vaarnassa Saksassa, käyttää Lujana
uskossa hakuteosta saadakseen laajemman ymmärryksen palautetusta
kirkosta ja sen opetuksista.
”Artikkelit ovat selkeitä ja valaisevia, ja jokainen aihe on laajentanut ja
vahvistanut todistustani Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon totuudellisuudesta”, sisar
Hessling sanoo.

Lujana uskossa -hakuteoksessa
on noin 170 aakkosjärjestyksessä
käsiteltyä artikkelia Aaronin pappeudesta Ylösnousemukseen. Sen lisäksi
että siinä opetetaan evankeliumin
periaatteita yksinkertaisella ja silti
innoittavalla tavalla, jokaiseen
artikkeliin on liitetty myös pyhien
kirjoitusten viitteitä minkä tahansa
aiheen laajempaan tutkimiseen.
Mark Ellison ja hänen perheensä Saratoga Springsistä
Utahista USA:sta käyttävät usein
Lujana uskossa hakuteosta keskittyäkseen johonkin aiheeseen tutkiessaan evankeliumia kotona.
”Kun lapsemme osallistuvat perheiltaan opettamalla oppiaiheen, he
valitsevat jonkin aiheen ja käyttävät
Lujana uskossa hakuteosta hyvän
yhteenvedon tekemiseen”, veli Ellison sanoo. ”Joskus olemme valinneet jonkin aiheen ja pyytäneet
jokaista perheenjäsentä sanomaan
yhden asian, jonka he tietävät tästä
aiheesta. Sitten otamme Lujana
uskossa hakuteoksen ja katsomme,
mitä siinä sanotaan ja mitä meiltä on
kenties jäänyt huomaamatta.”
Vaikka veli Ellisonin perheen lapset
ovat 7–18-vuotiaita, hän sanoo, että
Lujana uskossa hakuteoksessa on
tietoja, jotka vastaavat kunkin hänen
perheensä jäsenen kiinnostusta ja
evankeliumin tietämyksen tasoa.
”Se on helppotajuista mutta sisältää olennaisimmat tiedot”, veli Ellison sanoo. ”Mielestäni perheeni
todella ymmärtää, että se on evankeliumin lähdeteos, jonka puoleen he
voivat kääntyä, jos heillä on joskus
jokin kysymys tai tarve valmistautua
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opettamaan tai kertomaan ajatuksiaan mistä tahansa aiheesta.”
Tietämyksen perustuksien
laskeminen

Vuoden 2007 aikana 17-vuotias
Jake McKell, joka kuuluu Grandview’n
21. seurakuntaan Grandview’n vaarnassa Provossa Utahissa USA:ssa, osallistui ikätovereidensa ja johtajiensa
kanssa heidän piispansa antamaan
haasteeseen lukea Lujana uskossa
kannesta kanteen vuoden aikana.
Seurakunnan Nuorten Miesten johtajan David Tuellerin mukaan seurakunta suhtautui Lujana uskossa
hakuteokseen myönteisesti.
”On ollut suurenmoinen siunaus
lukea oppia, jota tuossa kirjassa opetetaan niin suoraviivaisella, puhtaalla ja
helposti ymmärrettävällä tavalla”, veli
Tueller sanoo. ”Koko seurakunnan on
vallannut suurempi tietoisuus kirjan
voimasta ja käyttökelpoisuudesta
puheissa, henkilökohtaisessa pyhien
kirjoitusten tutkimisessa ja apuna
evankeliumista kertomisessa muille.”
Allentownin seurakunnassa Readingin vaarnassa Pennsylvaniassa
USA:ssa Nuorten Naisten johtaja
Tracy Norton ja seurakunnan nuoret
naiset käyttivät Lujana uskossa
hakuteosta tutkiessaan uskonkappaleita. Se oli projekti, jonka he toivoivat antavan heille varmuutta kertoa
evankeliumista ymmärtämällä kokonaisvaltaisemmin kirkon uskonkäsitysten perusasioita.
”Yritän käyttää Lujana uskossa
hakuteosta oppiaiheissani mahdollisimman paljon ja kannustaa nuoria
naisia käyttämään sitä, kun heillä
on kysymyksiä”, sisar Norton sanoo.
”Lujana uskossa hakuteoksessa
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käsitellään monia aiheita, jotka
liittyvät nuorten kohtaamiin
ongelmiin, ja siinä esitetään kirkon kanta niihin ja muihin tärkeisiin aiheisiin. Uskon, että on
tärkeää esitellä heille hakuteos,
josta he voivat etsiä vastauksia.”
Sisar Norton uskoo, että
koska kyettiin keskittymään
yksittäisiin aiheisiin, hänen
opettamansa nuoret naiset
kykenivät ymmärtämään
paremmin kunkin periaatteen.
”Lujana uskossa hakuteoksen
käyttäminen auttoi lisäämään ymmärrystäni evankeliumista ja auttoi minua
saamaan lujemman todistuksen”,
sanoi 14-vuotias Genesis Felix, joka
kuuluu Allentownin seurakuntaan.
”Kirja on nyt pyhien kirjoitusteni
mukana, ja käytän sitä usein etsiäkseni aiheita, joita en täysin ymmärrä.”
Evankeliumin periaatteiden
soveltaminen

Evankeliumin tutkimisesta, opiskelemisesta ja sitten elämisestä sen
mukaan on tullut tuttu menettelytapa Daniel Jauslinille, joka kuuluu
Prattelnin seurakuntaan Bernin vaarnassa Sveitsissä. Hän sanoi, että
Lujana uskossa hakuteos on yksi
hänen lempikirjoistaan.
”Olen todennut tämän kirjan
hyvin hyödylliseksi”, veli Jauslin
sanoo. ”Sitä lukee, sen tekstistä saa
todistuksen tai todistus vahvistuu,
ja siitä saa jotakin irti. Se on todellakin opas siihen, kuinka pitää elää
evankeliumin mukaan.”
Esimerkkinä veli Jauslin mainitsi
pyhiä kirjoituksia käsittelevän osion
ja neuvon tutkia niitä yksin ja perheenjäsenten kanssa.

Lujana uskossa on suunniteltu
kumppaniksi pyhien kirjoitusten ja
myöhempien aikojen profeettojen
sanojen tutkimiseen.

”Tiedän, että pyhien kirjoitusten
lukeminen joka päivä saattaa olla vaikeaa monille jäsenille kautta maailman, mutta – – Lujana uskossa
kertoo meille, että meidän pitää
tehdä niin päivittäin, meidän pitää
tehdä suunnitelma ja meidän pitää
jatkaa merkityksen etsimistä sille,
mitä luemme”, hän sanoo.
Legrand Laing, seminaarinopettaja Springvillessä Utahissa USA:ssa,
kertoi, että hän on nähnyt Lujana
uskossa hakuteoksen auttavan merkittävällä tavalla ihmisiä oppimaan
evankeliumia ja sitten soveltamaan
sitä elämässään.
”Lujana uskossa hakuteoksessa
on ajatuksia ja rohkaisua todellisen
elämän sovelluksiin opetettavista
opeista ja periaatteista”, veli Laing
sanoo. ”Löytyyhän niitä varmasti
monista muistakin kirkon julkaisemista lähteistä ja tietenkin pyhistä
kirjoituksista, mutta Lujana uskossa
hakuteos tarjoaa ne vaivattomasti,
helppotajuisesti ja selkeästi – kaiken
yhdessä paikassa.”

Kertomiseen valmistaminen

Lujana uskossa hakuteos otettiin
vuonna 2005 viralliseksi osaksi lähetystyökirjastoa yhdessä Saarnatkaa
minun evankeliumiani lähetystyöoppaan kanssa.
”Kun opasta Saarnatkaa minun
evankeliumiani kehiteltiin, päätettiin, että lähetystyökirjastoa pitäisi
yksinkertaistaa ja päivittää”, sanoi
Greg Droubay kirkon lähetystyöosastolta. ”Lujana uskossa hakuteos
valittiin mutkattomaksi, lyhyeksi,
helppokäyttöiseksi hakuteokseksi,
joka auttaisi lähetyssaarnaajaa hänen
evankeliumin tutkimisessaan.”
Vaikka Lujana uskossa hakuteoksen tähdennetäänkin olevan toissijainen lähde pyhiin kirjoituksiin ja
Saarnatkaa minun evankeliumiani
oppaaseen verrattuna, lähetyssaarnaajat eri puolilla maailmaa ovat havainneet sen hyödylliseksi evankeliumin
tutkimisessa ja siitä kertomisessa.
”Käytin usein lähetystyössäni
Lujana uskossa hakuteosta valmistaessani puheita tai oppiaiheita”,
sanoi Paul Epperson, joka asuu
Woodbridgessä Virginian osavaltiossa
USA:ssa ja palveli Belgian Brysselin
ja Alankomaiden lähetyskentällä.
”Saarnatkaa minun evankeliumiani oli erinomainen lähtökohta
aiheiden tutkimiseen, mutta katsoin
myös Lujana uskossa hakuteoksesta
yksityiskohtaisempia mutta silti helppotajuisia selityksiä eri termeistä ja
käsitteistä.”
Lujana uskossa hakuteos on
myös löytänyt paikkansa instituuttien
ja uskontoluokkien oppilaiden oppikirjojen joukossa.
”Päivitämme jatkuvasti instituutin
ja seminaarin oppikirjoja ja uskomme,

että Lujana uskossa on erinomainen
hakuteos, koska se on paitsi hyväksytty niin myös suositeltu ja hyvin
saatavilla”, sanoo kirkon yliopistojen
opetusohjelman johtaja Brian Garner.
Kun instituuteissa ja uskontoluokissa käytettäviä oppikirjoja kootaan,
veli Garner kertoo, että yksi asia,
johon kirjoittajat pyrkivät, on huomion keskittäminen yleismaailmallisuuteen – jonkin sellaisen
luomiseen, mikä on kaikkien
saatavilla ja käytettävissä.
”Lujana uskossa on lähes jokaisen
saatavilla”, hän sanoo. ”Ihmiset voivat
nähdä viittauksen hakuteokseen,
ottaa sen käsiinsä ja lukea tiedot.
Se on saatavilla ja se on luotettava.”
Lujana uskossa on julkaistu 46
kielellä ja on jäsenten saatavilla Espanjasta Suomeen ja aina KambodÏaan
asti. Hakuteosta saa kirkon jakelukeskuksesta osoitteessa ldscatalog.com tai
paikallisten pappeusjohtajien avulla.
Englanninkielisenä teoksen voi myös
ladata osoitteesta lds.org valitsemalla
Gospel Library, Media Formats,
PDF ja sitten True to the Faith.
Pysyminen lujana uskossa

Vaikka piispa Lund laskikin leikkiä sanoessaan toivovansa, että
Lujana uskossa liitettäisiin pyhien
kirjoitusten yhteissidokseen, hän
on varma siitä, että hakuteosta voidaan käyttää monin eri tavoin ja
että se tarjoaa jotakin jokaisen
kysymyksiin ja huoliin.
”Kaste, pappeuden saaminen,
säädyllisyys, anteeksianto, parannus
– siinä on ne kaikki”, piispa Lund
sanoo luetellessaan joitakin Lujana
uskossa hakuteokseen sisällytetyistä
aiheista.

Kuten esipuheessa sanotaan,
ensimmäinen presidenttikunta
toivoo, että kun jäsenet tutkivat ja
soveltavat käytäntöön evankeliumin
periaatteita, he käyttävät tätä hakuteosta ja vahvistuvat edelleen.
”Kun opit evankeliumin totuuksia, ymmärrät paremmin taivaallisen
Isän iankaikkista suunnitelmaa”, he
esittävät. ”Tämä ymmärtämys elämäsi perustana kykenet tekemään
viisaita valintoja, elämään sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja löytämään iloa elämästä. Todistuksesi
vahvistuu. Pysyt lujana uskossa.” ■

Raportti maaliskuun
2008 numerosta

K

aksi vuotta suunnitteluun ja
tuotantoon.
Yli 2,3 miljoonaa kappaletta jaettu
51 kielellä.
Kaksi ylimääräistä painosta kysyntään vastaamiseksi.
Yli 340 000 käyntiä erikoisverkkosivulla.
Niin kunnioitettavia kuin tilastotiedot ovatkin, ne eivät kerro koko
tarinaa. Ensign- ja Liahona- lehtien
maaliskuun 2008 numeron, ”Herra
Jeesus Kristus”, merkitys tulee ilmi
vasta, kun näkee, kuinka se on vaikuttanut ihmisten elämään.
Yksilötasolla

Kun jäseniä pyydettiin kertomaan
ajatuksiaan ja kokemuksiaan maaliskuun 2008 numerosta, monet kirjoittivat kertoakseen yksinkertaisesti,
kuinka se vaikutti heidän omaan elämäänsä. Maria Felina Ferrer kirjoitti
Filippiineiltä: ”Ensimmäisen kerran
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Muiden kanssa

Linda Buysse-Vergauwen, joka toimii alakoulun opettajana Belgiassa,
oli opintomatkalla kollegan kanssa ja
antoi hänelle maaliskuun numeron
sekä erityisen viestin ja kutsun tulla
kuuntelemaan, kun hän puhuisi kirkossa pääsiäissunnuntaina. Ystävä
tuli ja sai myönteisen kokemuksen.
”Liahonan erityisnumero antoi
minulle tilaisuuden kylvää pienen
siemenen ystävän sydämeen”, sisar
Buysse-Vergauwen sanoi.
Kaliforniassa USA:ssa Lori Larson
vei maaliskuun Ensign-lehtensä
kauneussalonkiin ja oli aivan sen
lumoissa. Hän ajatteli ajattelemistaan,
kuinka artikkeleista olisi hienoa kertoa jollekulle toiseen uskontokuntaan
kuuluvalle ja kuinka ne selvittäisivät
väärinkäsityksiä kirkosta. Sitten hänen
kosmetologinsa kysyi lehdestä, jota
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29 vuoteen, jotka olen elänyt puhumalla ja kirjoittamalla Hänestä, tunsin
Vapahtajan kouraantuntuvan todellisuuden elämässäni. Hän ei ole vain
puheenaihe, ei pelkkä kertomus.
Hän on todellinen. – – Se sai minussa
aikaan voimallisen muutoksen. Minne
tahansa nyt menenkin tai mitä tahansa
teenkin, olen tietoinen siitä, että
Herra Jeesus Kristus kaikessa voimassaan näkee minut ja seisoo rinnallani.
Sen tajuaminen herättää minussa
halun tulla paremmaksi ihmiseksi.”
Tom Kunz Magnoliasta Texasista
USA:sta sanoi: ”Kun olin lukenut lehden loppuun, tuntui niin hyvältä ja
halusin olla parempi jokaisella elämäni alueella. – – Tunsin Vapahtajan
rakkauden minua kohtaan ja sovituksen mahtavuuden hyvin henkilökohtaisella tavalla.”

Maaliskuun 2008 numero Jeesuksesta Kristuksesta on vaikuttanut myönteisesti
moniin jäseniin, ja he ovat jakaneet lehteä muille.

hän oli lukemassa. Siinä vaiheessa
kun hoito ja keskustelu olivat päättyneet, kosmetologi pyysi lähetyssaarnaajia käymään luonaan.
Guatemalan pääkaupungissa Guatemalassa asuva Telma Chacón osti
12 ylimääräistä Liahonaa ja käytti
pääsiäistä tilaisuutena antaa lehdet
veljilleen ja sisarilleen ja lausua heille
todistuksensa. Patricia Hegedus
Cardstonista Albertasta Kanadasta
lähetti lehden saksankieliselle avioparille, johon hän oli miehensä kanssa
tutustunut joitakin vuosia aiemmin.
He ottivat lehden kiitollisina vastaan
ja lupasivat lukea sen. Allan Harveyn
perhe Krugersdorpista Etelä-Afrikasta
osti 12 ylimääräistä kappaletta ja
jakoi ne kotikatunsa varrella asuville
perheille.
Seurakuntien ja vaarnojen hankkeet

Kirkon yksiköt saivat joukon
Ensign- ja Liahona-lehtien
ilmaiskappaleita käytettäviksi

perehdyttämiseen, aktivointiin ja
lähetystyöhön. Englannissa Chorleyn
vaarna järjesti erityisen pääsiäiskonsertin, johon kutsuttiin ystäviä,
naapurustoa, vähemmän aktiivisia
jäseniä sekä VIP-vieraita. Jokainen
vieras sai Mormonin kirjan ja maaliskuun 2008 Ensign-lehden.
Nigeriassa Apuyhdistyksen
sisaret Ile-Ifen piirissä kävivät paikallisessa vankilassa ja jakoivat siellä
maaliskuun numeroa osana Apuyhdistyksen vuosipäivän kunniaksi
järjestettyä toimintaa. NewcastleUnder-Lymen vaarna Englannissa
huolehti siitä, että jokainen perhe
vaarnassa sai lehden ja kutsun
osallistua erityiseen sakramenttipalvelukseen pääsiäissunnuntaina.
Yhtenä tuloksena veli, josta oli tullut vähemmän aktiivinen pian kasteensa jälkeen 1980-luvulla, tunsi
kosketuksen sydämeessään ja nauttii nyt jälleen elämässään evankeliumin siunauksista.

Kyllä, me olemme kristittyjä

Monet kirjoittivat kertoakseen,
kuinka Vapahtajaan keskittyvä
numero auttoi selvittämään väärinkäsityksiä Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkosta. Flagstaffissa Arizonan osavaltiossa USA:ssa
asuva Barbara Mayes kertoi kommentista, jonka hänen kotiaan siivoava
nainen oli maininnut: ”Olen pannut
merkille monia asioita, jotka viittaavat
siihen, että te uskotte Jeesukseen.
Miten se on mahdollista? Te kaksi
olette mormoneja. Oletteko te kristittyjä?” Sisar Mayes antoi hänelle maaliskuun Ensign-lehden numeron, ja
he aloittivat keskustelun. ”Lukiessaan
hän esittää edelleen merkityksellisiä
kysymyksiä, ja suljettu sydän on avautunut”, sisar Mayes sanoo.
Mike ja Shaz Kramerin perhe
Garwoodista New Jerseyn osavaltiosta USA:sta järjesti aiemmin tänä
vuonna juhlat, johon kutsuttiin
useita kirkkoomme kuulumattomia
perheitä. Eräs perhe saapui varhain,
niin että aviomies saattoi esittää
kysymyksen kirkosta. Eräs hänen
pappisystävänsä oli antanut ymmärtää, ettemme me usko Jeesukseen
Kristukseen. Veli Kramer sanoi:
”Kurkotin vain käteeni maaliskuun
Ensign-lehden, jonka kannessa on
Kristuksen kuva, ja kysyin: ’Näyttääkö tämä sellaisen kirkon lehdeltä,
joka ei usko Jeesukseen?’” Mies otti
lehden mukaansa ja tapasi lähetyssaarnaajat myöhemmin samalla viikolla esittääkseen lisää kysymyksiä.
Ajaton sanoma

Ensign- ja Liahona- lehtien maaliskuun 2008 numeroa saa edelleen
kirkon jakelukeskuksista. Sen ajaton

sanoma Vapahtajasta tekee siitä
arvokkaan paitsi annettavaksi
edelleen tulevien joulujen ja pääsiäisten aikoina niin myös milloin
tahansa jäsenet haluavat tarjota

lohtua, opettaa tosi oppia ja esittää
muille lujan todistuksen Herrasta
Jeesuksesta Kristuksesta. Siinä on
potentiaalia koskettaa vielä useampien elämää. ■

UUTISISSA

Presidentti Monson ilmoitti kolmannesta
uudesta temppelistä Arizonaan

K

uukauden sisällä presidentti
Thomas S. Monson on ilmoittanut suunnitelmista rakentaa kolme
uutta temppeliä Arizonan osavaltioon USA:ssa. Viimeisin ilmoitus
annettiin 24. toukokuuta 2008, jossa
profeetta kertoi suunnitelmista
rakentaa temppeli Phoenixiin.
Huhtikuun 28. päivänä hän
ilmoitti suunnitelmista rakentaa
temppelit Gilbertiin ja Gila Valleyn
laaksoon.
”Temppelin siunaukset ovat iankaikkisia”, presidentti Monson sanoi
jäsenille osoitetussa kirjeessä. ”Ne,
jotka tulevat tähän pyhään huoneeseen, tuntevat Jumalan rakkauden
lapsiaan kohtaan ja saavat enemmän
ymmärrystä omasta jumalallisesta

alkuperästään ja mahdollisuuksistaan
Hänen poikinaan ja tyttärinään.”
Uudet temppelit nostavat temppeleiden kokonaismäärän Arizonassa viiteen ja helpottavat ruuhkaa osavaltion
tällä hetkellä toiminnassa olevissa
Mesan ja Snowflaken temppeleissä.
Kirkon temppeliosaston mukaan
Mesan temppelissä, joka rakennettiin
vuonna 1927, käy enemmän jäseniä
kuin missään muussa temppelissä
Utahin ulkopuolella, ja se palvelee
74 vaarnan jäseniä.
Mitään aikataulua kolmen uuden
temppelin rakentamiselle ei ole
annettu. Niiden myötä maailmanlaajuisesti toiminnassa tai suunnitteilla
olevien temppelien kokonaismäärä
on 140. ■

Presidentti Monson vihki temppelin ja
tapasi varapresidentin Brasiliassa

C

uritiban temppelin vihkimisviikolla Brasiliassa tuhannet jäsenet
kokoontuivat kuulemaan presidentti
Thomas S. Monsonia eri paikoissa
eteläistä ja keskistä Brasiliaa.
Presidentti Monson, jonka seurassa olivat vanhin Russell M. Nelson
kahdentoista apostolin koorumista ja
vanhin Charles Didier seitsemänkymmenen koorumista, vihki Curitiban

temppelin neljässä istunnossa sunnuntaina 1. kesäkuuta 2008.
Edellisenä iltana tuhannet jäsenet
täyttivät jalkapallostadionin kulttuuri-illassa, johon profeettakin
osallistui.
Curitiban temppeli on viides
temppeli Brasiliassa, jossa jäsenmäärä lähenee miljoonaa. Temppelin avointen ovien tilaisuuksissa
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kävi yli 42 000 ihmistä. Brasilian
kuudes temppeli on suunnitteilla
Manausiin.
Maanantaina, 2. kesäkuuta, presidentti Monson lensi Brasilian pääkaupunkiin Brasíliaan tapaamaan
Brasilian varapresidentti Jose Alancaria. Yhdessä vanhin Nelsonin ja
vanhin Didierin kanssa presidentti
Monson luovutti varapresidentti

Alancarille pienen patsaan, joka
esittää perhettä, sekä kehystetyn
perhejulistuksen (”Perhe – julistus
maailmalle”, Liahona, lokakuu
2004, s. 49).
Sen jälkeen vanhin Nelson ja
hänen vaimonsa Wendy sekä presidentti Monson puhuivat noin 8 000
jäsenelle useamman vaarnan yhteisessä perheillassa. ■

Hongkongilaiset jäsenet auttoivat
maanjäristyksen uhreja

M

uutamassa päivässä valtavan
maanjäristyksen jälkeen, joka
järisytti Sichuanin maakuntaa Kiinassa toukokuussa, yli 600 kirkon

jäsentä Hongkongista matkusti
Shenzhenissä Kiinassa olevaan tehtaaseen kokoamaan uhreille 10 000
hätäapupakkausta.

Jokaisessa pakkauksessa oli keksejä, maitojauhetta, säilykelihaa,
pikanuudeleita, saippuaa, hammasharja ja hammastahnaa, pyyhkeitä,
sadetakki, peite ja juomavettä.
Latter-day Saint Charities,
kirkon humanitaarinen järjestö,
organisoi projektin, joka sisältyy
laajempaan käynnissä olevaan hankkeeseen maanjäristyksen uhrien
auttamiseksi. Siihen kuuluu arvoilta
5 000 teltan ja 4 000 makuupussin
ja alustan toimittaminen.
Avustustarvikkeiden lisäksi
Latter-day Saint Charities luovutti
hallituksen edustajille ja Shenzhenin Punaiselle Ristille sekin. Varat
ovat peräisin kirkon jäsenten lahjoituksista Hongkongissa ja muualla
maailmassa.
Hongkongilainen liikemies ja kirkon jäsen Bruce Lai antoi käyttöön
Shenzhenissä sijaitsevan tehtaansa
tapahtumaa varten.
China Charity Federation järjestö
jakaa tarvikkeet maanjäristysalueella
oleville paikkakunnille. ■
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Presidentti
Uchtdorf tapasi
eurooppalaisia
pyhiä

P
Yli 600 kirkon jäsentä Hongkongista matkusti Shenzheniin Kiinan mantereelle
kokoamaan 10 000 hätäapupakkausta maanjäristyksen uhreille.
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residentti Dieter F. Uchtdorf,
toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, tapasi
kirkon jäseniä ja vieraita vuoden
2008 toukokuun lopun ja kesäkuun
alun kiertomatkalla Englannissa,
Saksassa ja Ranskassa.
Viitaten Saksan ja Ranskan
historiaan hän sanoi pariisilaisille,
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Sadas MAP-seurakunta perustettu
Taiwanissa

Mingchienin seurakunnan
perustamisen myötä toukokuussa
2008 kirkolla on nyt Taiwanissa
sata seurakuntaa. Mingchien on
pieni kaupunki Taiwanin keskiosassa. Sata yksikköä palvelevat
jäseniä, joiden kokonaismäärä
lähestyy 50 000:ttä.
Ensimmäiset lähetyssaarnaajat
saapuivat 1950-luvun lopussa, ja
heidät määrättiin usein johtamaan
seurakuntia. Nykyään kaikki maallikkojohtajat tulevat paikallisten
jäsenten piiristä.

http://scriptures.lds.org. Verkkoversiossa on alaviitteitä, tutkimusapua, karttoja, valokuvia sekä
mahdollisuus merkitä kohtia.
Auttaakseen useampia jäseniä
saamaan pyhät kirjoitukset
käyttöönsä kirkko on lisännyt
Internetiin aiemmin englannin-,
espanjan-, italian-, portugalin-,
ranskan- ja saksankieliset kolmoissidokset. Kirkon pyhiä kirjoituksia
ollaan parhaillaan muokkaamassa
yli kahdella tusinalla kielellä sellaiseen muotoon, että niitä voidaan
käyttää Internetissä.
Apuyhdistys vietti viikonlopun

Lehdistökonferenssi Ranskassa

palvellen

rakentaa suhteita ja vie evankeliu-

Apuyhdistyksen jäsenet Fountain Coloradon vaarnasta Colorado Springsissä Coloradon
osavaltiossa USA:ssa käyttivät
toukokuun toisen viikonlopun
sahaamiseen, hiomiseen, ompelemiseen ja palvelemiseen. Lahjoitettuaan ensin verta paikalliseen
veripankkiin Apuyhdistyksen sisaret kokosivat sitten paikalliselle
Punaiselle Ristille 200 apupakkausta ja solmivat käsin 400
fleecehuopaa.
He lahjoittivat myös yli 500
puista lelupalikkaa, 25 tilkkutäkkiä, 82 nukkea sekä 187 uutta
vaatekappaletta kirkon humanitaariselle keskukselle.
Tietoa Humanitaarisiin palveluihin lahjoittamisesta saa osoitteesta
www.lds.org/humanitarianservices
tai soittamalla numeroon
+1 801 240 5954. ■

Presidentti Dieter F. Uchtdorf tapasi

mia eteenpäin

myöhempien aikojen pyhiä Pariisissa.

Vaarnan johtohenkilöt Lyonissa
Ranskassa järjestivät lehdistökonferenssin FamilySearchin uusista
hakuominaisuuksista. He käyttivät
toukokuun 13. päivän tilaisuutta
tuodakseen kirkon opin paikallisten toimittajien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien huomioon
selittäessään sukututkimuksen tärkeyttä kirkon jäsenten elämässä
sekä iankaikkisten perheiden periaatetta. ”Mukana olleet olivat hyvin
kiinnostuneita”, sanoi Lyonin vaarnan johtaja Daniel Mocellin.

jotka osallistuivat kokoukseen
Versaillesissa, että ”vaikka kahden
maan välillä on käyty monia sotia,
me olemme nyt ystäviä ja hyviä naapureita. Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla on voima tehdä meistä
kaikista parempia ihmisiä, eikä se
erottele ketään kansallisuuden tai
ihonvärin perusteella.”
Hän jatkoi: ”Me olemme
kaikki yhtä, kaikki veljiä ja sisaria.
Evankeliumi on vastaus maailman
haasteisiin, kaikkiin perheitä,
yhteisöjä ja kansakuntia koskeviin
kysymyksiin.”
Presidentti Uchtdorfista tuli kirkon jäsen nuorena poikana Saksassa.
Hänet nimitettiin neuvonantajaksi
ensimmäiseen presidenttikuntaan
tämän vuoden helmikuussa. ■

Hollannin-, tanskan- ja unkarinkieliset kolmoissidokset saatavissa
Internetissä

Hollannin-, tanskan- ja unkarinkieliset kolmoissidokset ovat nyt
saatavissa Internetissä osoitteessa

K I R KO N U U T I S I A LOKAKUU 2008
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YHTEINEN TUOKIO

Lisäideoita
yhteiseen tuokioon
lokakuu 2008
Seuraavassa on yhteiseen
tuokioon lisää ideoita,
joita Alkeisyhdistyksen
johtohenkilöt voivat käyttää
lokakuun 2008 Liahonassa julkaistujen yhteisen tuokion ohjeiden
lisäksi. Nämä ideat liittyvät oppiaiheeseen ”Voin olla palvelijansa”
sekä ohjeisiin ja tehtäviin, jotka
ovat tämän lehden lasten osion
sivuilla Y4–Y5.
1. Hanki ennen yhteistä tuokiota
kuvat nykyisen ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenistä. Kiinnitä ne
liitu- tai tussitauluun. Tee sanaliuskoja heidän nimistään ja kiinnitä ne
taulun sivuun.

§
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Aloita pyytämällä lapsia yhdistämään ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin
koorumin jäsenten nimet oikeisiin
kuviin. Auta lapsia panemaan kuvat
oikeaan järjestykseen kutsumuksen
ja palvelukauden pituuden mukaan.
Valitse viimeisimmästä yleiskonferenssista tai muista Liahonan numeroista ensimmäisen presidenttikunnan
ja kahdentoista apostolin koorumin
jäsenten pitämiä puheita, jotka keskittyvät palvelemiseen. Kerro näistä
sanomista, ja keskustelkaa tavoista,
joilla lapset voivat soveltaa oppimaansa avukseen palvellessaan muita.
Viittaa kohtaan OL 4:2, ja muistuta
lapsia siitä, että me palvelemme sydämestämme, väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme. Laulakaa
profeetoista kertova kirkon laulukirjan tai Alkeisyhdistyksen laulu. Lausu
todistuksesi siunauksesta, että meillä
on profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia, jotka opettavat meille
sanoillaan ja esimerkillään, kuinka
me voimme palvella toisiamme.
2. Kirjoita taulun yläreunaan

viikoittainen evankeliumin periaate:
”Koska muut palvelevat minua, minäkin haluan palvella.” Kutsu lapset laulamaan lauluja, jotta he saavat selville,
ketkä palvelevat heitä. Pyydä heitä sitten laulamaan Alkeisyhdistyksen tai
kirkon lauluja Vapahtajasta, profeetoista, perheestä, ystävistä jne. Tee
luettelo lauluissa mainituista henkilöistä lauseen Koska muut palvelevat minua alle.
Verratkaa kohtia OL 4:2 ja 59:5.
Auta lapsia löytämään molemmista
kohdista sanat sydän, väkevyys,
mieli ja voima. Selitä, että meidän
tulee rakastaa ja palvella taivaallista
Isää ja muita sydämestämme, väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme. Varaa tarvittava aineisto,
niin että lapset voivat tehdä sivulla
Y4 olevan mobilen valmiiksi.
Kun mobilet ovat valmiit, kutsu
lapset laulamaan lauluja, joista he saavat selville, miten he voivat palvella.
Laulakaa sitten Alkeisyhdistyksen tai
kirkon lauluja palvelemisesta. Kirjoita
heidän lauluista keksimänsä vastaukset lauseen minäkin haluan palvella
alle. Lausu todistuksesi siunauksista,
joita saamme palvelemalla muita, ja
siitä, kun muut palvelevat meitä. ■
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VYÖHYKKEEN JOHTOKUNNAN SANOMA

Miksi me seuraamme profeettaa
Vanhin Erich W. Kopischke

T

ämän vuoden alussa näimme,
kuinka Thomas S. Monsonista,
kelvollisesta ja uskollisesta miehestä, tuli presidentti Gordon B.
Hinckleyn seuraaja. Etenkin huhtikuun yleiskonferenssin juhlakokouksessa saimme nähdä ja tuntea,
kuinka vaikuttavasti hänelle siirtyi
vastuun viitta ja sen myötä erityinen
voima, vahva säteily ja suuri rakkaus
ja huolenpito kirkon jäseniä ja kaikkia ihmisiä kohtaan.
Yksi suurista palautuksen siunauksista on, että profeetta Joseph
Smithistä alkaen meillä on ollut katkeamattomassa seuraannossa keskuudessamme profeetta, jolla on
Jumalalta saatu valtuus. Hänellä on
kaikki pappeuden avaimet, ja hän
johtaa kirkon jäseniä vanhurskaudessa. Hänen neuvonsa vastaavat
Jumalan tahtoa meidän aikanamme,
ja jos me noudatamme hänen ohjeitaan, me olemme turvassa harmeilta,
murheelta ja synniltä.
Kun nyt kirkon johdossa on uusi
profeetta, on aika pohtia vähän syvällisemmin tätä siunausta. Moroni
sanoi: ”Katso, minä tahtoisin kehottaa teitä näitä asioita lukiessanne –
jos on Jumalan viisauden mukaista,
että saatte ne lukea – muistamaan,
kuinka armollinen Herra on ollut
ihmislapsille Aadamin luomisesta
aina siihen aikaan asti, kun te saatte
nämä asiat, ja pohdiskelemaan sitä
sydämessänne.”1
Tämän jakeen ydin on kehotus
muistaa Jumalan armollisuus Aada-

mista aina nykyhetkeen asti. Aikana,
jolloin monet ihmiset eivät enää
usko Jumalaan tai epäilevät Hänen
armollisuuttaan, se on todella rohkea väite. Mutta tämän pohdiskelemisen avain on ”Aadam”. Hän oli
paitsi ensimmäinen ihminen niin
myös ensimmäinen opettaja ja profeetta maan päällä:
”Ja sinä päivänä laskeutui Aadamin päälle Pyhä Henki, joka todistaa
Isästä ja Pojasta sanoen: Minä olen
Isän Ainosyntyinen alusta asti, vastedes ja ikuisesti, niin että koska sinä
olet langennut, sinut voidaan lunastaa, ja koko ihmissuku, vieläpä
kaikki, jotka tahtovat. Ja sinä päivänä
Aadam siunasi Jumalaa, ja hänet täytettiin, ja hän alkoi profetoida kaikista maan suvuista.”2
Jumalan armollisuus on sitä,
että Hän sallii itseään etsittävän,
puoleensa hapuiltavan ja itsensä
löydettävän, ja ettei Hän ole kaukana yhdestäkään meistä.3 Aadamin
ajoista nykyhetkeen Hän on lähettänyt pyhiä profeettojaan, joiden
kautta Hän ilmoittaa salaisuutensa.4
Jos me kuuntelemme Hänen profeettojaan, silloin Hänen neuvonsa
ja Hänen lunastuksensa ovat lähellä
ja meidän ulottuvillamme, jos me
vain tahdomme.
Profeetoilla on ollut kaikkien
sukupolvien aikana usein vaikeaa.
Heidän sanomansa ei ollut eikä ole
aina tervetullut. Monien on täytynyt
sinetöidä lähetystehtävänsä hengellään. Kenties yksi surullisimmista

Vanhin Erich W. Kopischke

hetkistä Jeesuksen Kristuksen elämässä tulee ilmi Hänen Jerusalemia
koskevassa valituksessaan:
”Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat
profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti
olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin
kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla.”5
Voimme ymmärtää, että ihmiset,
jotka eivät välitä Jumalasta, hylkäävät
profeetat. Mutta entäpä me, jotka
sanomme rakastavamme ja kunnioittavamme Jumalaa? Voimmeko mekin
kivittää profeettoja, jotka on lähetetty keskuuteemme? On esimerkiksi
välinpitämättömyyden kivi, torjunnan kivi tai sattumanvaraisuuden
kivi. Me otamme vastaan elävän profeettamme neuvot vain innottomasti
tai valikoiden tai sanomme, ettei
K I R KO N U U T I S I A LOKAKUU 2008
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jokin tietty neuvo sovellu meihin ja
meidän tilanteeseemme. Jerusalemia
koskevassa valituksessaan Kristus
toi myös ilmi kiven heittämisen seurauksen, kun Hän sanoi: ”Katso,
’teidän huoneenne on jäävä
hyljätyksi’.”6
Kuka meistä haluaa jäädä hylätyksi
eli kauas Jumalasta? Niin kuitenkin
juuri käy, ellemme me ota varteen
profeettamme neuvoja.
Erään profeetan varoitus

”Kun tilanne oli kireä PohjoisMissourissa syksyllä 1838, profeetta
Joseph Smith kutsui kaikkia myöhempien aikojen pyhiä kokoontumaan turvaan Far Westiin. Monet
olivat syrjäisillä maatiloilla tai hajallaan olevissa siirtokunnissa. Erityisesti hän antoi neuvon Jacob
Haunille, pienen Haun’s Milliksi
kutsutun siirtokunnan perustajalle.
Eräässä senaikaisessa asiakirjassa
kerrotaan seuraavaa: ’Veli Joseph
oli lähettänyt myllyn omistajan
Haunin välityksellä sanan tiedottaakseen siellä asuville veljille, että heidän tuli lähteä ja tulla Far Westiin,
mutta Haun ei toimittanut sanomaa
perille.’ Myöhemmin profeetta
Joseph kirjoitti historiaansa: ’Tähän
päivään asti Jumala oli antanut
minulle viisautta pelastaa ihmiset,
jotka ovat noudattaneet neuvoa.
Kukaan, joka on noudattanut neuvoani, ei ole saanut surmaansa.’ Sitten profeetta kirjasi sen surullisen
tosiasian, että viattomia ihmishenkiä
olisi voitu säästää Haun’s Millissä,
jos hänen neuvonsa olisi otettu
vastaan ja niitä olisi noudatettu.”7
Aivan kuten Joseph Smith neuvoi
pyhiä omana aikanaan, me saamme
K10

presidentti Monsonilta tärkeitä
neuvoja ja ohjausta meille. Meidän
tulee pohtia niitä ja soveltaa niitä
elämäämme.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tästä ensimmäisestä konferenssista, jossa me kaikki hyväksyimme
presidentti Monsonin profeetaksi,
näkijäksi, ilmoituksensaajaksi ja kirkon presidentiksi:
1. ”Me Jumalan pappeuteen asetetut voimme vaikuttaa asioihin ratkaisevasti. Kun olemme kelvollisia
saamaan Herran apua, me voimme
vahvistaa poikia, me voimme parantaa miehiä, me voimme tehdä
ihmeitä Hänen pyhässä palveluksessaan. Mahdollisuutemme ovat rajattomat. Meidän tehtävämme on olla
soveliaita esimerkkejä – –.
2. Jokaisen on kysyttävä: Ovatko
käteni tahrattomat? Onko sydämeni
puhdas? Olenko minä kelvollinen
Herran palvelija? – –
3. Nuoret ystäväni, olkaa vahvoja.
Meitä ympäröivät ihmisten filosofiat.
Tänä päivänä synti verhotaan usein
suvaitsevuuden naamiolla. Älkää
antako pettää itseänne, sillä sen julkisivun takana on sydänsurua, murhetta ja tuskaa. Te erotatte oikean
väärästä, eikä mikään naamio, olipa
se kuinka vetoava tahansa, pysty
muuttamaan sitä. – –
4. Melkisedekin pappeuden veljet,
pyrittekö joka päivä tunnollisesti
elämään siten kuin teidän pitäisi?
Oletteko ystävällisiä ja rakastavia vaimoanne ja lapsianne kohtaan? Oletteko rehellisiä kanssakäymisissänne
muiden kanssa – kaikkina aikoina ja
kaikissa olosuhteissa?”8
5. ”Mikään ei tuota suurempaa
iloa ja menestystä kuin evankeliumin

opetusten mukaan eläminen. Olkaa
esikuvia, olkaa hyvää aikaansaavia.”9
6. ”Haluaisin kannustaa kirkon
jäseniä, missä heitä onkin, osoittamaan ystävällisyyttä ja kunnioitusta
kaikille ihmisille kaikkialla. Maailma,
jossa me elämme, on täynnä monimuotoisuutta. Me voimme ja meidän
tulee osoittaa kunnioitusta niitä kohtaan, joiden uskonkäsitykset eroavat
omastamme.
7. Osoittakaamme ystävällisyyttä
ja rakkautta myös omassa perheessämme. Kotimme on oltava enemmän kuin turvapaikka. Sen tulee olla
myös paikka, jossa Jumalan Henki
voi asua, jossa myrskyt jäävät oven
ulkopuolelle, jossa rakkaus vallitsee
ja rauha asustaa. – –
8. Me sodimme syntiä vastaan,
mutta meidän ei pidä luopua toivosta. Se on sota, jonka me voimme
voittaa ja jonka me voitamme. Taivaallinen Isämme on antanut meille
tarvitsemamme välineet sen tekemiseen. Hän on johdossa. Meillä ei
ole mitään pelättävää. Hän on valon
Jumala. Hän on toivon Jumala.
Todistan, että Hän rakastaa meitä –
jokaista.
9. Kuolevaisuus on koetusten
ajanjakso, aika todistaa olevamme
kelvollisia palaamaan taivaallisen
Isämme luokse. Jotta meitä voitaisiin koetella, meidän on joskus kohdattava haasteita ja vaikeuksia. Jos
huomaatte joutuneenne sellaiseen
tilanteeseen, pyydän hartaasti teitä
kääntymään taivaallisen Isämme puoleen uskossa. Hän auttaa ja opastaa
teitä. Hän ei aina poista kärsimyksiänne, mutta Hän lohduttaa ja johdattaa teidät rakastavasti kaikkien
kohtaamienne myrskyjen läpi.”10

VALOKUVA: VALTTERI HAPPONEN

Tiedän, että presidentti Monson
on Jumalan valittu puhetorvi tätä
aikaa varten. Haluan olla tarkkaavainen hänen sanoilleen ja soveltaa
niitä elämääni. Kehotan teitä tekemään samoin. Se tuo elämäämme ja
perheeseemme kiinteyttä ja lujuutta,
joita me todella tarvitsemme. ■

Iloa ja onnea
konferenssista
Teksti: Outi Suominen

H

elsingin vaarnan vuoden 2008
kevätkonferenssi Messukeskuksessa juhlisti jälleen äitienpäivää.
Lähes tuhatpäinen yleisö sai kuulla
vaarnanjohtaja Määtän muistuttavan,
että taivaan ikkunat ovat auki, kun
kirkon musiikki soi kodeissamme.
Meidän tulee elää laulu sydämessä ja
iloita musiikista. Vaikka perhettä koskevat myrskyennusteet ovatkin huonot, me voimme muistella profeetta
Monsonin sanoja, jotka tuovat rauhaa. Hän sanoi, että meidän tulee
rukoilla Isää, joka haluaa meidän
aina onnistuvan.
Nuori Juha Toropainen Mikkelistä
puhui ajallisista ja hengellisistä siunauksista, joita kirkon jäsenyys tuo
tullessaan. Samaa aihetta käsitteli

Vyöhykeseitsenkymmen Per Malm, vaarnanjohtaja Ismo Määttä ja vanhin Johann
Wondra Euroopan keskisen vyöhykkeen johtokunnasta
VALOKUVA: VALTTERI HAPPONEN

VIITTEET
1. Moroni 10:3.
2. Moos. 5:9–10.
3. Ks. Ap. t. 17:27.
4. Ks. Aam. 3:7.
5. Matt. 23:37.
6. Matt. 23:38, vuoden 1938 suomennos.
7. Henry B. Eyring, ”Turvalliset neuvot”,
Liahona, heinäkuu 2008, s. 4–9.
8. Thomas S. Monson, ”Vanhurskauden
esimerkkejä”, Liahona, toukokuu 2008,
s. 65–68.
9. Lainattuna artikkelissa ”Vanhurskauden
esimerkkejä”, s. 65–68.
10. ”Taaksepäin katsoen ja eteenpäin kulkien”,
Liahona, toukokuu 2008, s. 87–90.

Erityisen koskettavia konferenssissa olivat Noora Holopaisen johtaman nuorten
aikuisten kuoron esitykset. Monen äidin silmä kyyneltyi kuunnellessa laulua
”Tunnen rakkauden”.

nuoriin aikuisiin kuuluva Anna Aura
Helsingistä. Hänen mukaansa onnen
lähteitä ovat tunteet, joita evankeliumi tuo, kirkon toiminnat ja perhe.
Sisar Estes kehotti erityisesti lähetyssaarnaajia, mutta myös jäseniä olemaan ehdottoman kuuliaisia,
tekemään uutterasti työtä ja rakastamaan lähimmäisiään. Hän muistutti
vanhin Hollandin ajatuksesta, että
kun me lähestymme Herraa, me
löydämme tien, sillä Hän on tie.
Lähetysjohtaja Estes antoi ohjeen
erityisesti pojille ja aviopareille:
Hankkikaa julkaisu Saarnatkaa
minun evankeliumiani, valmistautukaa ja lähtekää lähetystyöhön.
Vyöhykeseitsenkymmen Per Malm

puhui hymystä ja rakkauden hengestä. Hänen mukaansa pienet asiat
auttavat meitä nousemaan ongelmien ja vaikeuksien yläpuolelle ja
olemaan onnellisia. Yksi sellainen
asia on hymy. Hän laski leikkiä suomalaisten ja ruotsalaisten jääkiekkoinnostuksesta ja uskosta voittoon.
Me uskomme moniin asioihin, mutta
olemme täällä maan päällä kiinnittämässä uskomme ja katseemme Kristukseen. Voimme kokea Kristuksen
rakkauden joka päivä.
Vanhin Wondra, joka palveli
vielä tuolloin Euroopan keskisen
vyöhykkeen johtokunnassa, vakuutti,
että kirkko tulee kasvamaan,
kun jäsenet ovat onnellisempia. PapK I R KO N U U T I S I A LOKAKUU 2008
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peusjohtajatkin kutsutaan tehtäviinsä,
jotta he auttaisivat jäseniä olemaan
onnellisempia. Me opimme voittamaan maailman Kristuksen todellisen
rakkauden avulla, sillä vain Kristuksen
voiman avulla me voimme tuntea
todellista onnea. ■

Tampereen vaarnan
Nuorilla Naisilla
oma temppelipäivä

L

ähes 50 nuorta naista ja yli 20
aikuista osallistui lauantaina 17.5.
Tampereen vaarnan Nuorten Naisten
temppelipäivään ja Arvojen iltaan
Helsingin temppelissä.
Päivä aloitettiin yhteisesti vierastalossa Jyväskylän seurakunnan nuorten
naisten musiikkiesityksellä ja yhteisellä rukouksella. Aamupäivän kasteiden jälkeen nautittiin lounasta, minkä
jälkeen ohjelma jatkui vierastalon

Rauman nuoret musisoimassa.
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ruokalassa Arvojen illalla. Eri seurakuntien nuoret naiset olivat valmistaneet sinne Nuorten Naisten arvoista
kertovia musiikkiesityksiä ja pienoisnäytelmiä. Puhujina Arvojen illassa
olivat sisar Sari Laine Tampereen vaarnan Nuorten Naisten johtokunnasta,
Tampereen vaarnan korkean neuvoston jäsen Mauri Jormanainen, jonka
vastuulla Nuoret Naiset olivat toukokuuhun asti, sekä vaarnanjohtaja
Matti Jouttenus.
Päivä oli onnistunut kokonaisuus,
ja niin nuoret, vanhemmat kuin johtajatkin nauttivat sisarten yhteisen
temppelipäivän tunnelmasta. ■

Lastenpsykiatri
Sinkkonen
Neitsytpolulla
Teksti: Heini Kilmer

S

aimme lastenpsykiatri Jari Sinkkosen vieraaksemme Neitsytpolulle
tiistai-iltana 13.5. Illan aihe oli Sinkkosen viimeisin kirja: Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Sali oli
täynnä kiinnostuneita kuulijoita ja
kyselijöitä. Ensimmäinen esiintyjä oli
Pihla Huhtala, joka luki meille otteita
kirkkomme perhejulistuksesta. Kuulemaansa Sinkkonen viittasi myöhemmin kertoessaan nykyajan
kuumasta aiheesta, joka liittyy sukupuolieroihin. Kirkossa siis uskomme,
että jo ennen syntymäämme olimme
joko miehiä tai naisia ja että sukupuolella on tarkoitus Jumalan suunnitelmassa. Sinkkosen esiintuomat
tutkimustulokset kertoivat muistakin
kuin fyysisistä ja kulttuurin luomien
erilaisten roolien aiheuttamista
eroista miesten ja naisten välillä.

Vieraamme aloitti illan viittamaalla Meidän perhe -lehden nettikysymyksiin, joihin hän oli juuri
ollut vastaamassa koko ruumiin ja
sielun voimin, koska ihmisillä oli
ollut oikeasti isoja kysymyksiä. Hän
otti esille muutaman kysymyksen ja
esitti niihin vastauksia. Hän kehotti
nk. superlahjakkaan eskarilaisen
kohdalla unohtamaan lahjakkuuden
ja keskittymään sosiaalisiin taitoihin,
eli kuinka ollaan ihmisten kanssa.
Usein jollakin alueella kovin lahjakas
lapsi ei ole sosiaalisilta kyvyiltään
lahjakas. Sinkkonen muistutti, että
vaikka lapsesta aikuisena tulisi ydinfyysikko, joutuisi hän työskentelemään ryhmässä toisten tutkijoiden
kanssa. Hän kertoi, että usein syrjäänvetäytyvät superlahjakkuudet
ovat syvästi onnettomia.
Ilta soljui eteenpäin poukkoillen
aiheesta toiseen, koska Sinkkosen
jutustellessa yleisö esitti väliin
kysymyksiä ja toivoi vinkkejä. Jari
Sinkkonen sanoi, että ei ole paikalla
antamassa valmiita vinkkejä, koska
jokainen lapsi on yksilö ja vanhempi
voi kuunnella itseään ja löytää kulloiseenkin tilanteeseen ratkaisun.
Emme voi antaa tiettyä ikää rajapyykiksi eri asioille: eskarilainen voi
saada kahden tai kolmen vuoden
uhmaiälle tyypillisen kiukkukohtauksen, ja vieraamme muistutti, että
niinpä taitavat saada aikuisetkin aina
välillä! Koko ilta oli huumorilla höystetty. Eräs seurakuntamme sisar
sanoikin illan tarjoilun lomassa, ettei
ole pitkään aikaan saanut osallistua
niin hersyvän hauskaan ja sympaattiseen iltaan, jossa puhuttiin tärkeistä
asioista ammattitaidolla.
Itse olen aina ollut Sinkkos-fani.

VALOKUVA: KATI PASSILA

Pihla Huhtala ja piispa Karumo keskustelemassa Jari Sinkkosen (keskellä) kanssa.

fyysistä väkivaltaa, riehumista tai
huutamista, vaan monenlaista toimintaa, joka ei auta lasta kehittymään. Muutaman tällaisen asian
Sinkkonen otti esille. Hän kertoi
olevansa huolissaan nykyajan vanhempien muutamista tavoista.
Yksi liittyi siihen, että emme
jaksa kuunnella lapsen kiukkua tai
muita vaikeita hetkiä. Haluamme
kaiken sujuvan normaalisti ja hienosti.

VALOKUVA: KATI PASSILA

Pidän hänen kirjoistaan, jotka
ovat hyvin armeliaita suuressa maailmassa elämään opettelevaa lasta
kohtaan, mutta kuitenkin jollakin
tapaa myös armeliaita meitä kasvattajia kohtaan. Ja kuitenkin ne osaavat puhua niin selvästi ja painavasti
kaikkein tärkeimmistä asioista:
mitä lapsi tarvitsee ja mikä häntä
voisi haavoittaa pahasti. Haavoittamisella en tarkoita ainoastaan

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen puhumassa ja vastaamassa yleisön kysymyksiin
Neitsytpolun kappelissa.

Siksi lahjomme jo etukäteen lapset
tyyliin: ”Jos nyt teet tämän, saat
tämän…”. Itse olen sortunut siihen
liian helposti. ”Jos puet kiltisti, saat
tarran.” Sinkkonen sanoi, ettei lapselle ole hyväksi, jos häntä palkitaan
normaalista käytöksestä, mutta että
joskus niinkin voi tehdä. Jos esimerkiksi tiedämme etukäteen, että jokin
asia on AINA painajaismainen lapsen
kanssa (automatka mummolaan, nukkuu vanhempien vieressä vieläkin
joka yö), niin lapselle voisi antaa palkinnon, jos tilanne sujuukin toivotulla
tavalla. Mutta sen jälkeen ei enää palkita samalla tavoin. Kun lapsi esimerkiksi on nukkunut omassa sängyssä,
hän saa palkinnon. Sen jälkeen palkinnon saa seuraavan kerran omassa
sängyssä viikon ajan nukkumisen jälkeen, ja sitten ei enää palkita vaan
asia on opittu ja tällainen palkitseminen on tukenut lapsen kehittymistä.
Usein vanhemmat eivät jaksa
kuunnella lapsen kiukkua ja tunteiden ilmaisemista. Jostakin syvältä
menneisyydestä ilmeisesti tulee se
ajatus, että lapsi ei saisi näyttää tunteitaan itkemällä ja vihastumalla.
Sinkkonen painotti illassa sitä,
kuinka tärkeää lapsen on saada
osoittaa tunteensa, mutta eri asia
on, saako hän tehdä jotakin samassa
tilanteessa. Erottakaamme siis
vihantunne ja teot.
Toinen nykyajan ongelma on kuulemma se, että neuvottelemme liian
monesta asiasta lapsiemme kanssa.
Pienen lapsen ei tulisi joutua valitsemaan liian paljon ja liian isoja asioita
elämässään. Hän voi valita kahdesta
paidasta, kumman haluaisi päälleen,
mutta ei seitsemästä, sitä suuremmista valinnoista puhumattakaan.
K I R KO N U U T I S I A LOKAKUU 2008
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Sinkkonen puuttui myös lapsen
itkettämistyyppiseen unikouluun.
Hän selitti, mitä vauvalle siinä fysiologisesti tapahtuu, ja kertoi sen
traumatisoivuudesta. Vauvan itkuun
tulisi vastata viipymättä. Vauvoihin
(ja vanhempiinkin lapsiin) liittyy
myös sellainen vanhakantainen ajatus, että lapsesta voi tulla sylikissa,
jos hän on aina sylissä. Totuus kuitenkin on se, että mitä enemmän
läheisyyttä, kosketusta ja hyvänä
pitoa lapsi saa, sitä valmiimpi hän
on lähtemään pois vanhempiensa
helmoista.
Parisuhteen laadun vaikutuksesta
lapseen vieraamme kertoi, että erittäin traumatisoivaa lapselle on vanhempiensa välinen piikittelevä ja
toista nolaava käytös. Se on kuulemma pahinta suoranaisen väkivallan jälkeen.
Kommentit illasta olivat positiivisia. Monelle asiat olivat jo tuttuja,
mutta esimerkiksi omat vieraani olisivat kuunnelleet pidempäänkin ja
saivat illasta eväitä omaan arkeen.
Hyvä ystäväni huokaisi Sinkkosesta:
”Hän sai kaiken kuulostamaan niin
helpolta.” Ei huutamista, vaan kerrot vain maltillisesti lapselle, että
”Voi, sinua nyt vähän harmittaa.”
Kun spagetit ovat lautasella väärässä
asennossa, et ainakaan käännä niitä
oikein päin, eikä se ole kurinpidon
paikka. Näin meitä opastettiin.
Näine enkelimäisine ohjeine saatoin
itsekin kotiin palattuani jatkaa taas
eteenpäin. Maltillisella äänellä heti
aamulla muistutin: ”Tämä ei ole
hyvää käytöstä. Jos teet vielä näin,
menemme istumaan vessan jakkaralle.” (Huom. Sen opin, että arestipaikan ovea ei saisi sulkea!)
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Illan päätteeksi vieraamme sai
piispa Karumolta kiitokset kukkakimpun, perhejulistuksen ja
Mormonin kirjan kera, ja saimme

vielä jatkaa jutustelua ja nauttia
suklaapiirakkaa ja poreilevaa juomaa. Kiitos järjestäjille ja illan ajan
lapsia hoitaneille. ■

Joensuun seurakunnan sisaria
Apuyhdistyksen vuosijuhlassa 15.3.2008
Teksti: Elsa Mustonen

APUYHDISTYKSEN JUHLA
Juhlapäivä meille sisarille koitti,
kun kevät jo pahimmat pakkaset
voitti.
Tänne nyt yhdessä kokoontua
saamme.
Täällä toistemme seurasta nauttikaamme.
Sunnuntaisin on puolitettu luokat
meiltä.
Pyhäkoulu löytyy myös samoilta teiltä.
Nyt tuntia lyhyempi on kokousten
sarja.
Aiemmin pääsee kotiin tään kirkon
karja.

Joensuun Apuyhdistyksen sisaria

Tähän lienee yhtenä syynä
vähyytemme,
kun uusia mukaan ole saaneet
emme.
Täällä tilaa olis kyllä suuremmankin
joukon,
kun vain useammat huomaisi
tämänkin loukon.
Rauha kun maailmassa horjuvan
näyttää,
täällä sielumme tarpeita voidaan
täyttää.
Jos ihmisellä mielessään rauha on
syvä,
hänen sodankin keskellä olla on
hyvä. ■

Tampereen 2. seurakunnan piispakunta vaihtui
Teksti: Anna-Maria Muhonen

Tampereen 2. seurakunnan piispakunta. Vasemmalta 1. neuvonantaja Pauli
Lindgren, piispa Matti Härö ja 2. neuvonantaja Ville-Matti Riihikoski.

VALOKUVA: ANNA-MARI MUHONEN

ampereen 2. seurakunnan
johtajisto vaihtui sunnuntaina
1.6., kun lähes viisi vuotta piispan
tehtävässä palvellut Arto Lammintaus neuvonantajineen vapautettiin.
Uudeksi piispaksi kutsuttiin Matti
Härö. Hänen neuvonantajinaan toimivat Pauli Lindgren ja Ville-Matti
Riihikoski.
Piispa Härö asuu perheineen
Pirkkalassa, Tampereen kupeessa.
Perheeseen kuuluvat vaimo Päivi
sekä lapset Jenni, 16, Laura, 14 ja
Atte, 4. Ansiotyössään piispa Härö
toimii projektipäällikkönä. Päivi
Härö on sairaanhoitaja.
Piispa Härö sanoi ottaneensa
uuden tehtävänsä vastaan nöyrällä ja

VALOKUVA: ANNA-MARI MUHONEN

T

Piispa Härö perheineen. Vasemmalta Jenni, 16, Päivi-äiti sylissään Atte, 4, piispa Härö ja Laura, 14.
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Pyhäranta 7:ssä sijaitsevissa tiloissa.
Seurakunnan sunnuntaikokouksiin

osallistuu säännöllisesti lähes sata
henkeä. ■

Uusi lähetyssaarnaajapariskunta
Helsingin instituutin toimintakeskuksessa

Paul ja Leena Lindell Helsingin 1. seurakunnasta aloittivat toukokuussa 2008
lähetystyön Helsingin instituutin toimintakeskuksessa.

■

Aineistot Liahonan kotimaansivuille

K

otimaansivuilla 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
kotimaansivuja. ■

EUROPE AREA (FINNISH)

kiitollisella mielellä. Ennen kutsumistaan piispaksi hän palveli seurakunnan
talouskirjurin tehtävässä sekä säestäjänä Alkeisyhdistyksessä. Aiemmin
asuessaan Joensuussa hän on palvellut
myös seurakunnanjohtajana. Perhe
suhtautuu perheenpään uuteen ja vaativaan kutsumukseen kannustavasti ja
positiivisesti, vaikkakin se tuo Päivi-vaimon mukaan ajankäytöllisiä haasteita.
Uusi tehtävä vaatii myös perheeltä
sitoutumista ja halua palvella.
Pian kutsumisensa jälkeen piispa
Härö kertoi näkevänsä piispan tehtävän siunauksena. ”En tiedä, miksi
Herra on kutsunut juuri minut,
mutta siinä on varmasti suuri viisaus
takana. Herra on jostakin syystä nähnyt, että tämä on hyväksi seurakunnalle ja minulle”, hän toteaa.
Piispa Härön mukaan piispan
tehtävässä on monta tärkeätä asiaa,
mutta yksi keskeisistä tehtävistä on
omalta osaltaan auttaa jokaista seurakunnan jäsentä tulemaan enemmän
Kristuksen kaltaiseksi. Ihmiset ovat
tärkeämpiä kuin ohjelmat sinänsä,
ja hänen tavoitteenaan on keskittyä
ihmiseen. Seurakunnassa tärkeitä
asioita ovat rakkaus, välittäminen
ja toisista huolehtiminen.
Uudessa tehtävässään piispa Härö
on nähnyt selvästi sen, kuinka hienosti kirkon ja seurakunnan organisaatio toimii. Kirkon toiminta ei nojaa
yksittäisen ihmisen suoritukseen
samalla tavoin kuin toiminta vaikkapa
työelämän organisaatioissa. Häntä on
hämmästyttänyt myös se, kuinka paljon seurakunnassa on ihmisiä, jotka
tekevät paljon hyvää ikään kuin piilossa, ilman suurempaa huomiota.
Tampereen 2. seurakunta kokoontuu nykyisin Tampereen Pyynikillä,

