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Kirkon uutisia

Parit voivat oppia tärkeitä evankeliumin periaatteita ja suhdetaitoja kursseilla,
jotka on tarkoitettu vahvistamaan avioliittoa.

Kirkon oppikurssit tähtäävät avioliiton
ja perhesuhteiden vahvistamiseen
Eric Eames, kirkon lehdet

V

aihtelevien yhteiskunnallisten
arvojen murentaessa perinteistä
perhettä kirkon vakaana tarkoituksena on ”ylläpitää ja vahvistaa
perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä” (”Perhe – julistus maailmalle”,
Liahona, lokakuu 2004, s. 49).
Koko maailmassa avioerojen
määrä väheni hieman vuonna 2007,
mutta avoliittojen ja aviottomien lasten määrän kasvu osoittaa yhteiskunnan heikkenevää uskoa perinteiseen
avioliittoon ja perheeseen.
Kirkko pyrkii taistelemaan näitä
suuntauksia vastaan, ja sillä on kolme oppikurssia ja niihin liittyvät
oppikirjat, joiden tarkoituksena on

auttaa jäseniä ymmärtämään perheiden tärkeyteen liittyviä oppeja, jotka
auttavat heitä vahvistamaan ja ylläpitämään kestäviä perhesuhteita.
Oppikurssit tarjoavat aineistoa

Vuonna 2000 uusittu oppikirja
Avioliitto ja perhesuhteet tähdentää
etenkin perhejulistusta. Kirjassa on
kaksi osaa: Osa A, ”Avioliiton vahvistaminen”, ja osa B, ”Vanhempien velvollisuudet perheen vahvistamiseksi”.
Kurssia opetetaan tavallisesti pyhäkoulun aikana, ja jäsenet voivat osallistua jommallekummalle tai molemmille kursseille henkilökohtaisista
tarpeista riippuen.

MAP-perhepalvelut tuotti myöhemmin, vuonna 2006, kaksi uutta
kurssikirjaa: Strengthening Marriage
[Avioliiton vahvistaminen] ja Strengthening the Family [Perheen vahvistaminen]. Näitä oppikursseja opetetaan MAP-perhepalvelupisteissä ja
joissakin seurakunnissa ja vaarnoissa,
vaikkakaan ei pyhäkoulun aikana.
Pyhäkoulun ja perhepalveluiden
kurssit ovat sikäli samanlaisia, että
niistä voi olla apua sekä jo naimisissa oleville että vihille valmistautuville. Perhettä käsittelevät osat auttavat perheitä oppimaan, kuinka tärkeää heidän on kasvattaa ja ojentaa
lapsiaan ”Herran tahdon mukaan”
(Ef. 6:4).
Oppikirjoissa on myös eräitä
merkittäviä eroja. Avioliitto ja perhesuhteet on tarkoitettu pääasiassa
jäsenille ja siinä keskitytään voimakkaasti sellaisiin pyhissä kirjoituksissa
oleviin ja myöhempien aikojen profeettojen ja apostolien opettamiin
oppeihin ja periaatteisiin, jotka auttavat jäseniä löytämään vastauksia
omiin tilanteisiinsa.
”Tämän kurssin käynyt henkilö
ymmärtää paremmin niitä jumalallisia periaatteita, jotka ovat olennaisia
onnellisille avioliitoille ja perhesuhteille, ja hänellä on niistä todistus”,
sanoi David Marsh, kirkon opetussuunnitelman kehittämisosaston
päällikkö.
Vaikka perhepalvelu-kirjatkin
keskittyvät evankeliumin periaatteisiin, ne sisältävät lisäksi sellaisten
ammatti-ihmisten kuten perheneuvojien ja terapeuttien näkemyksiä ja
selittävät olennaisia tutkimustuloksia
sekä tarjoavat koulutusta osallistujien
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(jäsenten ja muiden) auttamiseksi
parantamaan ihmissuhdetaitoja roolileikkiharjoitusten avulla.
Avioliiton tukeminen ja perheen

he ovat oppineet nämä tärkeät perheisiin liittyvät evankeliumin periaatteet. ”On ollut ihmeellistä nähdä,
miten nämä avioliitot ovat tästä hyötyneet”, hän sanoi.

vahvistaminen

Kurssit ovat erityisen hyödyllisiä
opetettaessa vastikään avioituneille
ja käännynnäisille iankaikkisen perheen tärkeyttä ja sitä, kuinka perhettä voidaan vahvistaa [haitallisia]
yhteiskunnallisia vaikutuksia vastaan.
”Kirkkoon tulee paljon perheitä,
joilla on erilainen kulttuuri, perinne
ja tausta”, veli Marsh sanoi. ”Avioliitto ja perhesuhteet -kirja auttaa
heitä oppimaan, mitä Herra opettaa
perheistä.”
Sergio Navarron luokan avioparit
Cholulan vaarnassa Pueblassa Meksikossa sanoivat, että Strengthening
Marriage [Avioliiton vahvistaminen] kirja antoi heille halun tulla paremmiksi aviomiehiksi ja vaimoiksi ja että
roolileikkiharjoitukset auttoivat heitä
kehittämään taitoja suhdeongelmien
ratkaisemiseksi.
Jokainen oppiaihe perhepalvelukirjoissa sisältää kolme tai useampia
oppimistoimintoja, joiden avulla
osallistujien on helpompi asettaa
tavoitteita ja omaksua evankeliumin
opetuksia. Esimerkiksi luvussa
”Communicating with Love” [Rakastava kommunikointi] kirjassa Strengthening Marriage [Avioliiton vahvistaminen] koulutettu opettaja auttaa
osallistujia harjoittelemaan reagoimista puolison syytöksiin asettumatta puolustuskannalle.
Veli Navarro sanoi, että hän on
nähnyt avioeron partaalla olevien
parien päättävän pysyä yhdessä, kun
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Profeetat kehottavat aviopuolisoita
jatkamaan seurustelua

Monien MAP-avioparien suhteelle
on pienempänä vaarana äkkiloppu
kuin suhteen loppuunpalaminen.
Loppuunpalamisessa avioparin rakkauden liekki hiipuu välinpitämättömyyden takia. Avioliitto ja perhesuhteet -kurssilla opetetaan jatkuvan
seurustelun tärkeyttä avioliitossa –
toisin sanoen ajan järjestämistä toisilleen ja kiintymyksen osoittamista
pienin tavoin.
Presidentti Spencer W. Kimball
(1895–1985) on sanonut: ”Rakkaudenkaan ei voida odottaa kestävän
ikuisesti, ellei sitä ravita jatkuvasti
rakkauden annoksilla, arvostuksen
ja ihailun osoituksilla, kiitollisuuden
ilmauksilla ja epäitsekkyyden huomaavaisuudella” (”Ykseys avioliitossa”, Liahona, lokakuu 2002, s. 40).
Kuinka vanhemmat ja osallistujat voivat saada voimaa

Strengthening the Family [Perheen vahvistaminen] -kirja ja vanhemmuutta koskeva osio kirjassa
Marriage and Family Relations
[Avioliitto ja perhesuhteet] rakentuvat avioliittoa koskevien oppiaiheiden varaan auttaen puolisoita saavuttamaan yksimielisyyden sen suhteen,
kuinka ja mitä heidän pitäisi opettaa
lapsilleen. Sisar Marta Tilley, perhepalvelulähetyssaarnaaja Lakelandin
vaarnasta Floridasta USA:sta sanoi,

että erilaiset vanhemmuustyylit tuottavat epäluottamuksen ja ristiriitaisuuden tunteita vanhempien välille
ja johtavat kaaokseen kodissa.
Molemmat kirjat auttavat vanhempia toimitaan yhteistyössä ja kuvaavat
sellaisia myönteisiä vanhemmuuden
taitoja kuin perheiltojen ja perhekokousten pitäminen. Strengthening
the Family [Perheen vahvistaminen]
auttaa vanhempia erityisesti ymmärtämään paremmin lapsia, niin että
ongelmat voidaan ratkaista rakastavasti ja kärsivällisesti.
”Nämä ohjelmat antavat taitoja,
joita voi toteuttaa evankeliumin
tasovaatimusten puitteissa ja jotka
auttavat menestymään paremmin

Lisätietoja
Marriage and Family Relations [Avioliitto ja perhesuhteet]
on jo saatavissa jakelukeskuksista
(Yhdysvalloissa ja Kanadassa osoitteesta LDSCatalog.com) 38 kielellä, ja se on suunniteltu julkaistavaksi vielä 17 kielellä.
MAP-perhepalvelukirjat ovat
tällä haavaa saatavissa seuraavilla
kielillä: englanti, espanja ja portugali. Käännökset ovat tekeillä seuraavilla kielillä: japani, ruotsi,
saksa, ukraina ja venäjä. Niiden
seurakuntien ja vaarnojen johtohenkilöiden, joita kiinnostaa järjestää kurssi, tulisi ottaa yhteyttä
paikalliseen MAP-perhepalvelutoimistoon. Ellei alueella on perhepalvelutoimistoa, ottakaa yhteyttä
Sharon Parriin osoitteella parrsd@
ldsfamilyservices.org. ■

vanhempana”, sisar Tilley sanoi.
Opettajat ovat huomanneet, että
kumpaisenkin ohjelman todellinen
voima tulee sitoutumisesta ja osallistujien aktiivisesta osallistumisesta. Kumpainenkin kurssi kannustaa avoimeen
keskusteluun ja kanssakäymiseen,

niin että parit voivat oppia toisiltaan
uusia taitoja.
Kurssin aikana osallistujat oppivat
tiedostamaan paremmin taivaallisen
Isän rakkauden heitä kohtaan ja sen,
että Hän on kaikessa mukana heidän
elämässään. ■

Presidentti Monson tapasi Panaman
presidentin
unnuntaina 10. elokuuta 2008
pidetyn Panamán temppelin vihkimistilaisuuden jälkeisenä maanantaina presidentti Thomas S. Monson
ja muita kirkon johtajia tapasi Panaman presidentin Martín Torrijosin ja
tämän vaimon Vivian Fernández de
Torrijosin.
Vastauksena presidentti Torrijosin
tiedusteluihin presidentti Monson
kertoi lähemmin temppelin rakentamisesta ja vihkimisestä. Presidentti Monson
otti myös vastaan
Panaman johtajan
kiitokset kirkon
Panamassa tekemästä humanitaarisesta työstä. Erityisen kiinnostavia olivat ne lukuisat projektit,
joista hyötyvät
lapset, kuten
pyörätuolien
jakelu, tuhkarokko- ja poliorokotuskampanjat sekä pyrkimykset
luku- ja kirjoitustaidon edistämiseksi.
Rouva Torrijos kuvaili käyntiään
temppelin avoimien ovien päivillä ja

kertoi vaikutelmiaan temppelistä ja
häntä kiertokäynnillä opastaneista
kirkon jäsenistä.
Keskustelujen aikana presidentti
Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, esitti näkemyksensä temppelin arvosta Panaman myöhempien
aikojen pyhien yhteisön jäsenille ja
sanoi, että temppeli toisi voimaa ja
siunauksia maan kaikille asukkaille.

VALOKUVA © PANAMAN TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA
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Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista puhui
Panaman kanavan vaikutuksesta
maailmassa ja kiinnitti huomiota
kanavan rakentamisen ja toiminnan
tuomiin muutoksiin. Hän ilmaisi
käsityksenään, että myös Panamán
temppelistä tulisi tärkeä osa maan
maisemaa.
Presidentti Monson lahjoitti
presidentti Torrijosille ja tämän
vaimolle veistoksen, joka kuvaa
lapsen ensi askeleita, ja selitti
tulkintaansa taideteoksesta. Hän
uskoo sen ilmentävän sitä, että
suhteet alkavat pienin askelin,
kun opimme toisistamme ja
vahvistamme toisiamme.
Panaman ensimmäinen seurakunta perustettiin vuonna 1941.
Nykyisin Panamassa on yli 41 000
jäsentä. ■

Presidentti Dieter F. Uchtdorf, hänen vaimonsa Harriet, Panaman presidentti
Martín Torrijos, hänen vaimonsa Vivian, presidentti Thomas S. Monson, hänen
tyttärensä Ann M. Dibb, toinen neuvonantaja Nuorten Naisten ylimmässä
johtokunnassa, vanhin Richard G. Scott, Mary Ann Clarke ja vanhin Don R. Clarke.
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Kirkko lähetti Etiopiaan atmitia

K

VALOKUVA ADAM C. OLSON

irkko lähetti kolmen kuukauden
aikana Etiopiaan yli 635 tonnia
atmitia, erikoisruokaa pahasti nälkiintyneille lapsille. Viimeisen erän
oli määrä saapua tähän kuivuuden
koettelemaan maahan marraskuuhun 2008 mennessä.
Ainakin 14 miljoonaa etiopialaista
tarvitsi ruokaa tai rahallista apua.
Vaikka kriisi johtui pääasiassa ankarasta kuivuudesta, joka tuhosi paikoitellen koko kevätsadon, maassa
on koettu myös korkeita ruoanhinnan korotuksia, luonnonmullistuksia ja somalien asuttamalla alueella
kapina, joka aiheutti häriöitä ruoan
jakelussa.

Kirkko toimitti 635 tonnia atmitia
nälänhädästä kärsivään Etiopiaan.
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Muistaen kirkon merkittävän avun
vuoden 2003 nälänhädän aikana Etiopian valtion edustajat lähettivät avunpyynnön. Kirkko reagoi lähettämällä
maahan yli 30 kontillista atmitia.
Elokuun lopusta lokakuun loppuun
kirkko lähetti maahan viisi konttia
viikossa. Matkaan kului aikaa 6–8
viikkoa.
Samoin kuin vuonna 2003 kirkko
toimi nytkin läheisessä yhteistyössä
Project Mercyn kanssa, joka on valtioista riippumaton avustusorganisaatio ja jolla on kokemusta Etiopiasta. Project Mercy toimi läheisessä yhteistyössä Etiopian viranomaisten kanssa valvoessaan
atmitin jakelua.
Atmit on seos, joka sisältää
kaurajauhoa, maitojauhetta,
sokeria, suolaa, vitamiineja ja
mineraaleja, ja kun siihen lisätään vettä ja ruokaöljyä, siitä
tulee kermaisen keiton tapaista.
Se on osoittautunut menestykselliseksi keinoksi ruokkia
pahasti nälkiintyneitä.
Kirkko lähetti ruoka-apua
Etiopiaan ensimmäisen kerran
vuonna 1985, jolloin maa kärsi
koko vuoden kestäneestä nälänhädästä, jossa kuoli yli miljoona
ihmistä. Vuoden 2000 Etiopian
ruokakriisin aikana brittiläiset kirkon jäsenet säkittivät kirkon Englannissa omistamilta maatiloilta
saatua viljaa ja lähettivät sen Etiopiaan. Vuonna 2003 kirkko lähetti
hätää kärsiville alueille yli 4 500 tonnia lisäravintoa. ■

Kirkko edistää
Kongon
demokraattisen
tasavallan ohjelmaa

R

okotuskampanjat leviävät kirkon
humanitaaristen palvelujen avulla
suuremmista kaupungeista Afrikan
syrjäisimpiin kyliin tartuntatautien
ehkäisemiseksi.
Yksi viidestä lapsesta kuolee vuosittain Kongon demokraattisessa
tasavallassa ehkäistävissä oleviin tauteihin, ja maa on ottanut kirkolta vastaan rokotuskampanjan edistämisapua suuntauksen kääntämiseksi.
”Lapsikuolleisuus on Kongossa
hyvin suuri, koska ihmisillä ei ole
varaa terveydenhoitoon ja he hakevat apua usein liian myöhään”, sanoo
sisar Marilyn Barlow, humanitaarisen
palvelun lähetyssaarnaaja, joka palvelee miehensä Farrellin kanssa Kongon demokraattisessa tasavallassa.
”Edes kirkon jäsenten keskuudesta
on vaikea löytää perhettä, joka ei
olisi menettänyt ainakin yhtä lasta,
ja jotkut ovat menettäneet monta.”
Mutta todellinen murhenäytelmä
on siinä, että yksinkertainen, halpa
rokote olisi voinut säästää monta
ihmishenkeä. Kirkon humanitaarisen
avun vapaaehtoistyöntekijät auttoivat
vuonna 2007 hankkimaan julkisuutta
maan tuhkarokkorokotusohjelmalle.
Sen tuloksena yli 670 000 lasta sai
tuhkarokkorokotuksen.
Kirkon tapa hoitaa osuutensa tuhkarokkorokotuskampanjasta, johon
kuului radio- ja televisiotietoiskuja,
teki Kongon demokraattisen tasavallan

VALOKUVA FARRELL BARLOW’N LUVALLA

Vanhin Farrell Barlow esittelee aineistoa tri Charlotte Ngokaballe (keskellä) ja
tri Edward Ngindalle Kongon demokraattisesta tasavallasta.

terveysviranomaisiin sellaisen vaikutuksen, että he pyysivät apua toiseenkin projektiin.
Vuonna 2008 kirkko maksoi
päivitetyn aineiston – julisteita ja
selailukortteja – tuottamisen niin
että viranomaiset voivat kouluttaa

terveysasiantuntijoita ja opettaa
äideille, kuinka tärkeitä ovat sellaiset
ensirokotukset kuin rokotukset tuhkarokkoa, poliota, jäykkäkouristusta
ja tuberkuloosia vastaan.
”[Kirkon] lahja auttaa meitä
opettamaan perheitä parempaan

terveyteen pyrkimisessä”, sanoi
tri Charlotte Ngokaba, kansallinen
rokotejohtaja Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Vuodesta 2003 lähtien liki
60 000 kirkon vapaaehtoistyöntekijää on toiminut yhdessä WHO:n
UNICEF:in, Amerikan Punaisen
Ristin ja eri maiden terveysministeriöiden kanssa tuhkarokkokuolemien vähentämiseksi.
WHO:n mukaan työ alkaa tuottaa
tulosta. Tuhkarokkokuolemat ovat
vähentyneet Afrikassa vuoden 1999
jälkeen 93 prosenttia. Maailmanlaajuisesti tuhkarokkokuolemat ovat
laskeneet 73 prosenttia, 900 000:sta
vuonna 1999 vuoden 2006 lukuun
242 000. ■

Kirkko auttoi tulvan uhreja itäisessä Euroopassa
irkon humanitaariset palvelut
lähettivät 22. elokuuta 2008
varoja Euroopan itäiselle vyöhykkeelle hätäaputarvikkeiden ja -materiaalin ostamiseksi niiden satojen
tuhansien avuksi, jotka joutuivat kärsimään alueen pahimmista tulvista
200 vuoteen.
Ainakin 65 ihmistä kuoli, ja tulva
vahingoitti 90 000 asuntoa osissa
Ukrainaa, Moldovaa ja Romaniaa.
Osa asukkaista pakeni alueelta
toisten jäädessä.
”Monet vain istuvat pihallaan katsellen taloaan itkien”, sanoi vanhin
Austin Hinkle, kokoaikainen vanhempi lähetyssaarnaaja Kiovan lähetyskentältä Ukrainasta. Hän palvelee
vaimonsa, sisar Susan Hinklen
kanssa.
Kutakin tulva-aluetta lähellä olevat

kirkon jäsenet ja lähetyssaarnaajat
muodostivat ryhmiä ja matkustivat
tulvan uhreiksi joutuneisiin yhdyskuntiin ja kyliin auttamaan siivoustöissä. Jäsenet kokosivat myös hygieniapakkauksia jaettaviksi kyläläisille.
”Suurimmat menetykset tulivat

tavallisten ihmisten osaksi, mutta
he ovat kiitollista väkeä”, sanoi sisar
Connie Durrance, joka palvelee vyöhykkeen huoltotyöasiantuntijana
Euroopassa.
Kirkon jäsenet auttoivat uhreja
myös korjaamaan talojaan, jotka

VALOKUVA GERALD D. JACOBS
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Tämä talo oli yksi niistä 90 000:sta, joita historiallinen tulva turmeli itäisessä
Euroopassa.
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Tulvat alkoivat miltei viikon kestäneiden kaatosateiden jälkeen heinäkuun 2008 lopulla. Sade sai joet
tulvimaan yli äyräidensä ja peitti
alleen taloja, siltoja ja teitä. Tulva

pilasi myös yli 90 000 hehtaaria
viljelymaata.
Apua virtasi kaupunkeihin ja kyliin
jatkuvasti koko elokuun ajan ja vielä
syyskuun alussakin. ■
VALOKUVA BUSATH PHOTOGRAPHY

oli joissakin tapauksissa valmistettu
pääasiassa savesta ja oljista. Vanhin
Hinkle sanoi, että tulva pilasi myös
joidenkuiden ihmisten talven varalle
hankkimaa ravintoa.

Sisar Thompson puhui adoptoinnin puolesta
kansallisessa konferenssissa Yhdysvalloissa

N

uorena sosiaalityöntekijänä Barbara Thompson, toinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä
johtokunnassa, tunsi suurta surua,
kun eräs työtoveri todella ajatteli
niin, että abortti on hyvä vaihtoehto
raskaana oleville tytöille, jotka eivät
pysty hoitamaan lasta.
Hän selitti sosiaalityöntekijätoverilleen, että adoptiosta koituisi iloa
usealle ihmiselle.
”Olen nähnyt, mitä siunauksia
tulee niiden nuorten vanhempien elämään, jotka antavat rakastavasti lapsensa adoptoitaviksi”, sisar Thompson sanoi FSA:n (Families Supporting
Adoption, Adoptoimista tukevat perheet) kansallisessa konferenssissa,
joka pidettiin 8.–9. elokuuta 2008
Laytonissa Utahissa Yhdysvalloissa.
Useat Yhdysvaltain osavaltiot ja

viisi Kanadan provinssia osallistui
omiin alueellisiin konferensseihinsa,
ja sisar Thompsonin pitämä pääpuhe
lähetettiin kullekin alueelle yleiskokouksen aikana 9. elokuuta.
Erilaisia työpajoja tarjoten ja
paneelikeskusteluja käyden konferenssi auttoi biologisia äitejä ja adoptiovanhempia tutustumaan paremmin adoptointiprosessiin ja suhtautumaan siihen asiallisemmin.
Dan ja Aranne Urbancic, jotka
kuuluvat Lake Meadin vaarnan Palo
Verden seurakuntaan Hendersonissa
Nevadassa Yhdysvalloissa, sanoivat,
että kukin esitys antoi kuulijoille
avointa ja rehellistä palautetta. Pariskunta, joka osallistui konferenssiin
Laytonissa ja haluaa adoptoida lapsen, oli hyvin tyytyväinen myös eri
opettajien asiantuntemukseen.

Barbara Thompson

”He ymmärsivät tilanteen eivätkä
vain lukeneet kirjasta”, veli Urbancic
sanoi.
MAP-perhepalveluiden tukemana
FSA pyrkii edistämään myönteistä
näkemystä adoptiosta ja tukemaan
biologisia vanhempia, adoptioperheitä ja adoptoinnin ystäviä. ■

UUTISISSA

Päivitetty kokouspaikan paikannin
käytettävissä osoitteessa LDS.org

K

irkon kokouspaikkojen paikantimen
päivitetty versio otettiin käyttöön
20. elokuuta 2008 osoitteessa maps
.lds.org. Sinne pääsee myös osoitteista
LDS.org (napsauta About the Church,
Find a Meetinghouse) ja Mormon
.org (napsauta Worship with Us).
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Parannettu ohjelma käyttää Googlen ja Microsoftin kartannimien
etsintäkoneita ja tarjoaa käyttäjille
tarkan ja visuaalisen näkymän kappeleiden ympäristön kaduista, etäisyyksistä ja sijainneista kautta maailman.
Internet Coordinationin johtaja

Larry Richman sanoi, että aiempaan
versioon verrattuna parannettu
versio antaa käyttäjille tarkempia
ohjeita kappeleille kautta maailman.
Sivuja voidaan käyttää myös
mobiililaitteilla ja niillä kerrotaan
myös lähialueen erityyppisistä seurakunnista, mm. erikielisistä seurakunnista ja nuorten yksinäisten
aikuisten yksiköistä. ■

SUKUTUTKIMUKSESTA MERKILLE PANTAVAA

Lisää maakohtaisia
sivustoja

K

irkon uudet englanninkieliset
maakohtaiset sivustot Tyynenmeren vyöhykkeen maista sekä Tahitin
tahitinkieliset sivut otettiin käyttöön
4. elokuuta 2008.
Osoitteessa www.sdj.org.pf olevat
Tahitin sivut sisältävät paikallisesti
kiinnostavaa aineistoa, kuten vyöhykkeen johtokunnan sanomia, paikallista kirkon historiaa, uutisia, toimintoja ja kalenteriasioita.
Maakohtaisia sivustoja on nyt 64,
ja tekeillä on vielä muita (Kroatia,
Unkari, Belgia, Portugali, Filippiinit,
Paraguay ja Uruguay). Linkit eri maakohtaisille sivuille ovat osoitteessa
LDS.org kohdassa ”About the
Church”. ■

Mormonin kirja
painettu singalin
kielellä

M

ormonin kirjan käännös ja tuottaminen singalin kielellä, joka
on yksi Sri Lankan virallisista kielistä,
saatiin päätökseen elokuussa 2008.
Mormonin kirjan singalinkielisen
laitoksen jakelu kirkon yksiköille
alkoi syyskuussa. Singalinkielisillä
jäsenillä on ollut tähän asti vain valittuja kohtia Mormonin kirjasta vuodesta 1983 lähtien. Singalia puhuu
yli 16 miljoonaa ihmistä.
Sri Lankassa, joka sijaitsee aivan
Intian kaakkoisrannikon edustalla,
on yli 20 miljoonaa asukasta, ja se
kuuluu Singaporen lähetyskenttään.

Kirkon jäsenille suotu vapaa pääsy

FamilySearch ja Ancestry.com tekevät

partneriorganisaatioiden väestönlas-

yhteistyötä Yhdysvaltain väestönlas-

kentakuviin Yhdysvalloissa

kenta-asiakirjojen parissa

Kirkon jäsenet pääsevät vapaasti
katselemaan sellaisten partneriorganisaatioiden kuin Ancestry.com
ja Findmypast.com väestönlaskentakuvia FamilySearch.org:in kautta
vuonna 2009, jolloin FamilySearchiin
tulee jäsenten validointijärjestelmä
sen sivuston rekisteröityneille käyttäjille. Lisäksi vapaan pääsyn saavat
kaikki FamilySearchin vapaaehtoistyöntekijät ja indeksoijat, jotka täyttävät osallistumisen vähimmäisvaatimukset kunkin vuosineljänneksen
aikana. Kaikki FamilySearchin vapaaehtoistyöntekijöiden indeksoimat
tiedot tulevat jatkossakin vapaasti
kaikkien saataville.

FamilySearch ja Ancestry.com
ovat vaihtaneet aineistoaan voidakseen julkaista uusia verkkohakemistoja ja kuvia Yhdysvaltain liittovaltion väestönlaskenta-asiakirjojen
kokoelmasta (1790–1930). FamilySearch antoi heinäkuussa 2008
Ancestry.com:ille parannettuja
digitaalisia kopioita alkuperäisistä
väestönlaskenta-asiakirjoista.
Ancestry.com puolestaan antoi
FamilySearchille kopioita omista
väestönlaskentahakemistoistaan.
FamilySearch yhdistää omat hakemistonsa Ancestry.com:in hakemistoihin luodakseen parempia väestönlaskentahakemistoja, joissa on
useita uusia haetettavan tiedon
kenttiä.

FamilySearchin pilottisivustolla on jo
liki puoli miljardia haettavaa nimeä

Yli 467 miljoonalla nimellään
Record Searchin pilottisivusto auttaa FamilySearchia lisäämään sukututkimusasiakirjojen tavoitettavuutta. Osoitteessa pilot.family
search.org olevaan sivustoon lisättiin hiljattain 46,3 miljoonaa nimeä
ja 1,2 miljoonaa kuvaa, kun Yhdysvaltain väestönlaskentatiedot vuodelta 1850 päivitettiin, vuoden 1870
väestönlaskentatietoihin lisättiin
15 osavaltiota ja Meksikon väestönlaskentatiedot vuodelta 1930 päivitettiin. Myös Englannin väestönlaskentatiedot vuosilta 1841 ja 1861
julkaistiin linkkeineen osoitteessa
Findmypast.com oleviin kuviin.

Kirkko sai Sri Lankassa virallisen aseman 2. maaliskuuta 1979. Sri Lankan

FamilySerarch kumppaneineen
parantaa brittiläisten väestönlaskenta-asiakirjojen saatavuutta

FamilySearch ryhtyi heinäkuussa
2008 yhteistyöhön kolmen Yhdistyneen kuningaskunnan organisaation
kanssa parantaakseen merkittävästi
englantilaisten ja walesilaisten väestönlaskenta-asiakirjojen saatavuutta.
Findmypast.com, The Origins Network ja Intelligent Image Management julkaisivat yhdessä FamilySearchin kanssa verkkohakemiston
Englannin ja Walesin väestönlaskentaasiakirjoista vuosilta 1841–1901. Vuosien 1841–1861 väestönlaskenta-asiakirjoja voidaan nyt käyttää osoitteissa
FamilySearch.org ja Findmypast.com.
Projektin edetessä käyttöön tulee
muidenkin vuosien väestönlaskentaasiakirjoja. ■
muut viralliset kielet ovat tamili ja
englanti. ■
K I R KO N U U T I S I A TAMMIKUU 2009
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YHTEINEN TUOKIO

Lisäideoita
yhteiseen tuokioon
tammikuu 2009
Seuraavassa on yhteiseen
tuokioon lisää ideoita,
joita Alkeisyhdistyksen
johtohenkilöt voivat käyttää tammikuun 2009 Liahonassa julkaistujen yhteisen tuokion ohjeiden lisäksi. Nämä ideat liittyvät oppiaiheeseen ”Minulla on taivaassa Isä,
joka rakastaa minua” sekä ohjeisiin ja tehtäviin, jotka ovat tämän
lehden lasten osion sivuilla Y4–Y5.
1. Lausukaa yhdessä Opin ja liittojen kohta 138:56 siten, että korvaatte
sanat he (huomaa, että myös sanat
’saivat’ ja ’opetuksensa’ muuttuvat) ja
heitä sanoilla me ja meitä. Me elimme
taivaallisen Isän luona ja
saimme tehtäviä. Näytä
kuvia pyhien kirjoitusten
henkilöistä, jotka saivat
kuolevaisuutta edeltävässä
elämässä tehtäviä auttaa
taivaallisen Isän työn
toteuttamisessa (esimerkkejä: Jeesus, Jeesuksen
äiti Maria, Aadam ja Eeva,
Johannes Kastaja sekä
Joseph Smith). Valmista
sanaliuskoja, jotka kertovat
MAALAUS © 2002 GARY KAPP
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kunkin henkilön maan päällä tekemästä työstä. Anna sanaliuskapussin
kiertää säestäjän soittaessa ”Noudatan
Jumalan suunnitelmaa” (Lasten laulukirja, s. 86–87). Kun musiikki lakkaa, pyydä sitä lasta, jolla pussi on,
lukemaan jokin sanaliuska ja yhdistämään se oikeaan kuvaan.
Pyydä kutakin luokkaa keskustelemaan jostakin tehtävästä, joka heillä
saattaa olla tulevaisuudessa (esimerkiksi: lähetyssaarnaaja, isä tai äiti,
Alkeisyhdistyksen opettaja, piispa).
Anna luokkien keskustella opettajiensa kanssa siitä, mitä sellaista he
voivat tehdä nyt, mikä valmistaa
heitä siihen tehtävään ja muihin tehtäviin, joita heille saattaa tulla. Valmista erivärisiä sanaliuskoja, joissa
on sellaisia kohtia laulusta ”Noudatan Jumalan suunnitelmaa”, jotka
kertovat, mitä me voimme tehdä nyt
valmistautuaksemme tehtäviimme
(esimerkkejä: ”noudatan”, ”työtä
teen”, ”rukoilen”, ”kuljen tietään”).
Pyydä niitä lapsia, joilla on vaatteissaan samaa väriä kuin sanaliuskassa,
nousemaan ylös, kun sitä kohtaa lauletaan. Todista siitä, että meidän on

tärkeää valmistautua nyt niihin tehtäviin, joita meille on annettu.
2. Kirjoita taululle: ”Perhe on
Jumalan säätämä”. Pyydä lapsia sanomaan se yhdessä. Pyyhi pois yksi
sana, ja pyydä lapsia sanomaan lause
uudestaan. Jatka pyyhkimällä pois
yksi sana kerrallaan ja anna lasten
toistaa lausetta, kunnes kaikki sanat
ovat poissa. Kysy: ”Minkähän vuoksi
taivaallinen Isä suunnitteli asiat niin,
että me elämme perheissä?” Pyydä
jotakin vanhempaa luokkaa nousemaan seisaalleen ja laulamaan kertosäkeen ensimmäinen rivi laulusta
”Jumalan perhe” (Liahona, lokakuu
2008, Y12–Y13). Kysy: ”Millä tavalla
perhe voi auttaa meitä tulemaan sellaisiksi kuin Jumala haluaa meidän
tulevan?” Näytä kuvaa Joseph Smithin perheestä (kuva 3-7 kuvapaketista Alkeisyhdistys 3).
Lukekaa yhdessä Joseph Smith –
historia 22, 50. Tähdennä, että Josephin isä tuki Joseph Smithiä ja auttoi häntä suorittamaan tehtävänsä.
Pyydä ennalta ja piispan tai seurakunnanjohtajan luvalla muutamia
aikuisia tai lapsia kertomaan jostakin
myönteisestä tapauksesta,
jolloin jonkun perheenjäsenen rakkaus ja tuki on auttanut heitä. Jaa paperia ja
kyniä ja pyydä kaikkia lapsia
kirjoittamaan tai piirtämään
kuva jostakin sellaisesta,
mitä he tekevät tällä viikolla
vahvistaakseen perheessään
vallitsevaa rakkautta. Pyydä
heitä kirjoittamaan samaan
paperiin: ”Perhe on Jumalan
säätämä”. ■

P A I K A L L I S I A

U U T I S I A

VYÖHYKKEEN JOHTOKUNNAN SANOMA

Etsikää iankaikkisia totuuksia
Vanhin Robert C. Oaks, Euroopan vyöhykkeen johtaja

K

un olin lentäjäkoulutuksessa
vuonna 1960, tein hyvin kovaa
työtä menestyäkseni, koska
minulla oli hyvin suuri halu tulla
hävittäjälentäjäksi.
Eräänä päivänä reputin yhden
tärkeän lentokokeen ja tiesin, että
minut potkaistaisiin ulos lentäjäkoulutuksesta. Olin hyvin pettynyt. Olin
tehnyt kuusi vuotta työtä päästäkseni
elämässä siihen pisteeseen, ja nyt
en saavuttaisikaan tavoitettani.
Sain toisen tilaisuuden. Tein työtä
entistä kovempaa, voitin aiemmat
ongelmani ja läpäisin lentäjäkoulutuksen. Suoriuduin jopa niin hyvin,
että pääsin hävittäjäohjelmaan.
Opin sen, että menestyäkseen lentäjäkoulutuksessa oppilaan täytyy hallita lentämisen perusperiaatteet kuten
sääilmiöt, aerodynamiikka, työntövoima, fysiikka ja kemia. Tämä tulee
sen lisäksi, että oppii käyttämään lentokoneen hallintalaitteita, ohjaussauvaa, kaasua ja peräsintä, niin että lentokoneen voi ohjata sinne, minne
sen haluaa menevän. Kaikkea tätä
tarvitaan suuren ja pienen lentokoneen ohjaamiseen. Ellei opi
lentämisen perusperiaatteita, voi
joutua moniin vaikeuksiin.
Yhdysvaltain ilmavoimien akatemiassa on patsas, jossa on hyvin vaikuttava tähän periaatteeseen liittyvä
kaiverrus: ”Ihmisen lentoa elämän
halki kannattaa hänen tietämyksensä
voima.”
Se on suurenmoinen sanonta,
olipa työkenttämme mikä tahansa.
Se koskee kirurgia, urheilijaa, auto-

mekaanikkoa, kirvesmiestä ja teurastajaa. ”Tietääkö hän mitä tekee?”
Kaikki ajallinen menestys perustuu
”tietoon siitä mitä tekee”.
Jos tämä pätee tähän maailmaan,
niin kuinka paljon enemmän se pätee
iankaikkisuuksiin? Olet oikeassa. On
hyvin tärkeää, että me opimme evankeliumin iankaikkiset perusperiaatteet, joiden ansiosta voimme suunnistaa turvallisesti tämän elämän halki ja
takaisin taivaallisen Isämme eteen.
Ja se kestää koko elämän. Se ei ole
pelkkää uskonkappaleiden ja muutamien pyhien kirjoitusten kohtien
ulkoa opettelua eikä käy kuin tanssi
kaiken loksahtaessa paikoilleen niin
kuin hyvässä Tarzan-elokuvassa. Läpi
koko elämän tulee sellaisia monimutkaisia haasteita, jotka vaativat meitä
oppimaan jatkuvasti Herran periaatteita iankaikkisesta lennosta.
Tästä periaatteesta on olemassa
eräitä suurenmoisia pyhien kirjoitusten kohtia. Haluaisin kosketella joitakin niistä kanssanne muutaman
minuutin.
Aloittakaamme Opin ja liittojen
kohdasta 93:36: ”Jumalan kirkkaus
on äly eli toisin sanoen valo ja
totuus.” Kuinka selkeä, voimallinen
lausunto tämä onkaan antaessaan
meille näkemyksen erääseen taivaallisen Isämme luonteen merkittävään
osaan. Hänen kirkkautensa perustuu
älyyn, totuuteen ja valoon. Ja me
tiedämme, kuinka voimme saada
totuutta ja valoa – tutkimalla, rukoilemalla ja etsimällä. Me saamme sitä
paljon pienempinä annoksina, mutta

Vanhin Robert C. Oaks

me voimme saada sitä vähä vähältä.
Mutta meillä on taipumus arvioida
asioita nykyisen ymmärrystasomme
mukaan. Presidentti Brigham Young
katsoo tätä hieman toisenlaisesta näkökulmasta. Lainaan: ”En lakkaa oppimasta niin kauan kuin elän, enkä silloinkaan kun saavun henkimaailmaan,
mutta siellä oppimiseni on paljon helpompaa. Ja kun saan jälleen ruumiini,
opin tuhat kertaa enemmän tuhat kertaa vähemmässä ajassa, enkä silloinkaan aio lakata oppimasta vaan jatkan
yhä tutkimuksiani.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997,
s. 194–195.) Kuinka suuren ja tärkeän
asian hän esittikään meille niin selkeästi. Meidän on jatkettava oppimista
kaikkina elämämme päivänä.
Tämä on yksi totuudelle perustuvan palautetun Jeesuksen Kristuksen
kirkon voimallisimmista puolista. Itse
asiassa se sisältää ja käsittää kaiken
totuuden, ne totuudet, joita yleensä
pidämme ajallisina tai maallisina, sekä
K I R KO N U U T I S I A TAMMIKUU 2009
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taivaalliset eli iankaikkiset totuudet.
Yksi tärkeä totuuteen liittyvä pyhien
kirjoitusten kohta on Joh. 8:32: ”Te
opitte tuntemaan totuuden, ja totuus
tekee teistä vapaita.” Jokainen haluaa
olla vapaa, ja tässä Herra kertoo
meille, kuinka voi tulla vapaaksi. Oppikaa tuntemaan totuus! Mutta kuinka
se käy päinsä? Palatkaamme lentokoneisiin. Tuhansien vuosien ajan
ihmiset vain uneksivat lentämisestä.
Itse asiassa monet kuolivat mielettömissä kokeiluissa, kuten tekemällä
itselleen siivet ja hyppäämällä korkeilta paikoilta. Mielenkiintoista ja jännittävää, mutta ei kovin tuloksellista.
Mutta kun ihminen keräsi lisää tietoa
ja lisää totuutta, hän alkoi ymmärtää
painovoimaan, aerodynamiikkaan,
metallurgiaan ja polttomoottoriin liittyviä fysiikan lakeja. Orville ja Wilbur
Wright osasivat yhdistää kaiken tämän
totuuden, ja kas, he olivat vapaita,
vapaita lentämään ja vapaita irtautumaan maan painovoiman kahleista.
Palatkaamme nyt tärkeämpiin iankaikkisiin totuuksiin nähdäksemme,
kuinka niiden tunteminen voi tehdä
meistä vapaita. Kun hyväksyn ajatuksen, että tupakka ei ole ruumista varten, vapaudun niistä hyvin tuhoisista
vaikutuksista, joita sillä on kehooni.
Pystyn juoksemaan nopeammin,
sukeltamaan syvemmälle ja selviämään kuiville paremmin kuin tupakoivat ystäväni.
Voisin käydä samalla tavalla läpi
kaikki ohjeet, jotka liittyvät viisauden
sanaan, alkoholiin, huumeisiin, kahviin
ja teehen. Niistä erossa pysyminen ja
tämän totuuden mukaan eläminen sallii meidän olla vapaita pahanhajuisesta
hengityksestä, huonoista hampaista,
K10

heikoista keuhkoista, heikosta sydämestä ja huonoista ystävistä. Totuus
todellakin tekee meistä vapaita.
Mutta mikä tärkeämpää, voimme
käydä samoin tuloksin läpi kaikki
evankeliumin totuudet: pitämällä
Herran käskyt me vapautamme
itsemme eräistä erityisistä todellisista ongelmista.
Ottakaamme tarkasteltavaksi eräs
erityinen totuus, joka on monimutkaisempi kuin viisauden sana mutta
aivan yhtä todellinen. ”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” (Moosia 3:19).
Luonnollinen ihminen on pikkumainen, pahansuopa, kostonhaluinen
ihminen, ja siksi hän ei usein viihdykään itsensä eikä läheistensä seurassa.
Mutta kun hän taipuu Pyhän Hengen
kutsuun, riisuu päältään luonnollisen
ihmisen ja tulee kärsivälliseksi ja
sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta,
hänestä tulee ystävällisempi ja
anteeksiantavaisempi muita kohtaan.
Tämä tuo hänen kumppaneistaan
esiin ystävällisemmän puolen, ja
häntä itseäänkin kohdellaan paremmin. Hän on vapaa siitä tuskasta
ja kurjuudesta, joka on luontaista
luonnollisen ihmisen itsekkyydelle.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan eläminen ei estä kaikkea
tuskaa tulemasta elämäämme. Me
olemme tulleet tämän maan päälle
koeteltaviksi koettelevissa tapahtumissa ja oloissa. Mutta on olemassa,
oi, niin paljon sellaista tuskaa ja kärsimystä, josta me voimme vapauttaa
itsemme, jos noudatamme evankeliumin totuuksia sellaisina kuin niitä
meille opetetaan. Käytännöllisesti katsoen kaikkien vankiloiden kaikki vangit olisivat kirjaimellisesti vapaita, jos
he olisivat tunteneet evankeliumin
totuudet ja eläneet niiden mukaan.
Toivon, että näemme selkeästi
sen, kuinka tärkeää on oppia evankeliumia ja ajallisia totuuksia koko elämämme ajan. Se on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin keskeinen arvo.
Mutta kuinka se tapahtuu? Vastaus
tähän kysymykseen on helpommin
sanottu kuin tehty. Juuri siksi meillä
on pyhäkoulun ja pappeuskokouksen
oppiaiheet kaikkina elämämme päivinä. Juuri siksi meillä on pyhät kirjoitukset, ja juuri siksi profeetat kehottavat meitä niin voimakkaasti ja niin
säännöllisesti lukemaan niitä päivittäin, eivätkä pelkästään lukemaan
niitä vaan myös pohtimaan niitä ja
lukemaan muitakin hyviä kirjoja ja
kuuntelemaan hyvää musiikkia. Myös
niistä voi löytää suuria totuuksia.
Olemme mukana jännittävässä
seikkailussa. Sallinette minun päättää
lainauksella presidentti Gordon B.
Hinckleyn sanoista: ”Teillä ei ole varaa
lakata [oppimasta]. Te ette saa jäädä
lepäämään kehityksessänne. – – Opittavaa on niin paljon ja aikaa niin vähän
sen oppimiseen. Myönnän, että tietojeni niukkuus kauhistuttaa minua

VALOKUVA: TIMO HAPPONEN

jatkuvasti, ja ainoa mielipaha, jota luulen kokevani, liittyy niihin moniin kiireellisiin vaatimuksiin, jotka rajoittavat
mahdollisuutta lukea.”
Minusta tuo lainaus avaa iankaik-

kisen totuuden jatkuvaan etsimiseen
suurenmoisen näkökulman. Lisätkää
voimaa lentoonne elämän halki avartamalla ja syventämällä evankeliumin
tuntemustanne. ■

Superi meni metsään
Teksti ja kuvat Sari Laine ja Timo Happonen

T

todistus tulee Pyhän Hengen kautta.
Veden äärellä keskusteltiin siitä,
että vesi on ollut tärkeä elementti ja
sen avulla on opetettu merkittäviä
periaatteita. Ajatelkaamme veden
puhdistavaa vaikutusta ja kasteen
vesiä tai veden elämää ylläpitävää voimaa ja sitä, että Jeesus kertoi olevansa
elämän vesi, unohtamatta myöskään
sitä, että vesi on läsnä sakramentissa.
Erään nuotiopaikan luona vaeltajia
kehotettiin keräämään aarteita taivaaseen eikä maan päälle, ja vielä seuraavalla taukopaikalla pohdiskeltiin sitä,
mitä palvelijat tekivät saamillaan
talenteilla ja miten Herra odottaa
meiltä tilintekoa tässä elämässä saamistamme mahdollisuuksista. Myös
vertaus kymmenestä morsiusneidosta

VALOKUVA: TIMO HAPPONEN

ampereen vaarnan seminaarikausi
avattiin vaeltamalla Isojärven kansallispuiston maisemissa Kuhmoisissa lauantaina 23.8. Kolmisenkymmentä nuorta ja kymmenkunta
aikuista lähes kaikista vaarnan seurakunnista tutustui luonnon keskellä
Jukka Lehtimäen johdolla Jeesuksen
elämän vaiheisiin ja opetuksiin melkein autenttisessa ympäristössä vuorilla, vesien äärillä ja erämaassa.
Vuorella pysähdyttäessä Jukka Lehtimäki kertoi, miten vuoret ovat olleet
tärkeitä paikkoja monissa pyhien kirjoitusten tapahtumissa ja että niillä
ollessaan ihmiset ovat päässeet
lähemmäksi Luojaansa, josta Uusi testamentti kertoo. Lisäksi keskusteltiin
Pietarin todistuksesta ja siitä, että

Koko joukko yhteiskuvassa Kuorejärven rannalla.

Veli Lehtimäki oli varustautunut
opetustuokioihin maastokäyttöön
tarkoitetuilla pyhillä kirjoituksilla.

käsiteltiin ja pohdittiin sitä, miksei
öljyä voinut antaa toisille yhtään sen
helpommin kuin voimme antaa heille
moraalista puhtauttamme, uskoamme
tai henkilökohtaista todistustamme.
Vaelluksen aikana kulkijat joutuivat konkreettisiin valintatilanteisiinkin sateisen kesän jäljiltä sangen kosteassa maastossa, vaikka itse vaelluspäivä olikin aurinkoinen ja lämmin.
Kahden polun risteyksessä pohdittiin,
valitaanko se, jonka päässä odottaa
maallinen mammona, vai se, joka johtaa taivaallisiin aarteisiin. Matka vaihtelevassa maastossa tarjosi muitakin
vertauskohtia elämän matkaamme:
välillä ponnisteltiin ylämäkiä ja kivikkoisia sekä juurakkoisia polkuja, kun
taas välillä matka taittui mukavasti alamyötäistä. Kuljettiin petollisten soiden ohitse ja vältettiin niiden vaikeudet pelastavien pitkospuiden avulla.
Ja koska ihminen ei elä ainoastaan
hengellisestä ravinnostakaan niin
välillä pysähdyttiin syömään maallista
ruokaa eväsrepuista.
Vaellusosuuden ja retkieväiden jälkeen ohjelma jatkui Lortikan kämpällä
retkikeittimellä päivällistä valmistaen,
nuotiolla makkaraa paistaen sekä
K I R KO N U U T I S I A TAMMIKUU 2009
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uiden ja saunoen. Siinä missä nuoret
naiset tyytyivät avustamaan toisiaan
virkistävään ja raikkaaseen uimareissuun keikuttamalla laituria, nuoret
miehet ottivat mittaa toisistaan hyppimällä laiturilta muun muassa voltteja
tehden tai kirjaimellisesti lankesivat
maaston pauloihin kahlatessaan kaulaa myöten rantasuossa.

Tansseja ei vaellussuperissa järjestetty, silti musiikki soi nuotiolla, ja
hengellisen sanoman lisäksi päivän
parasta antia oli pienessä porukassa
kavereiden kanssa keskustelu. Tämä
oli toinen kerta, kun syyskauden
ensimmäinen Superi vietettiin luonnon helmassa. Jatkoa seurannee ensi
vuonna – muodossa tai toisessa. ■

Kirkon tiedotus vuonna 2008
Teksti: Ville-Matti Karumo

H

elsingin temppelin avoimien
ovien päivät syksyllä 2006 onnistuivat yli odotusten. Henkilökohtaisesti tulin erittäin vakuuttuneeksi
siitä, että taivaallisen Isämme ohjaus
on aina lähellä. Lukuisat kokemukset
Hengen ohjauksesta vahvistivat käsitystäni Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta Suomen kansaa kohtaan.
Temppeliin liittyvät asiat vaikuttivat
myös tiedotusvälineisiin ja lukuisiin
suomalaisiin. Tiedotuksessa olemme
pyrkineet toiminnassamme saamaan
kirkolle ystäviä. Työ on kantanut
hedelmää, ja olemme saaneet monia
ystäviä tiedotusvälineiden edustajista.
Näistä uusista ystävyyssuhteista ja
koko tästä avoimien ovien tapahtumasta on koitunut kirkolle ja tiedotukselle merkittäviä siunauksia, joiden vaikutusta alamme vähitellen
paremmin ymmärtää ja nähdä.
Keskitetty tiedotusorganisaatio valmistautui parin vuoden ajan Helsingin temppelin avointen ovien tapahtumaan. Avointen ovien päivien jälkeen tiedotusvastuuta alettiin siirtää
enemmän vaarnoille, joihin myös
on tänä vuonna muodostettu omat
tiedotuskomiteat. Sekä Helsingin
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vaarnan tiedotusjohtaja Outi Suominen että Tampereen vaarnan tiedotusjohtaja Markku Partanen osallistuivat aktiivisesti avointen ovien päivien
järjestelyihin. He olivat osallistuneet
tätä ennen jo pitkään kansallisen tiedotusneuvoston kokouksiin ja olleet
mukana avointen ovien tilaisuuden
järjestelyissä ja koulutustapahtumissa.
Vuosi 2008 alkoi osaltani kirkon
kansallisena tiedotusjohtajana
karusti. Tuhopolttaja sytytti Tampereen seurakunta- ja vaarnakeskuksen
tuleen. Yleisradion toimittaja otti
yhteyttä minuun aikaisin lauantaiaamuna 5. tammikuuta 2008 pyytäen
kommenttia Tampereen seurakuntakeskuksen tulipalosta. Siinä vaiheessa
minulla ei vielä ollut tietoa mistään
tulipalosta. Siitä alkoi nopeatempoinen päivä. Piti soittaa monia puheluita ja selvittää tiedotusvälineiden
edustajille, että Tampereen vaarnan
tiedotusjohtaja Markku Partanen on
tapahtumapaikalla koordinoimassa
tiedottamista ja toimimassa linkkinä
eri osapuolten välillä.
Veli Partanen joutuikin tulipalon
yhteydessä mukaan melkoiseen
mediapyöritykseen ja haastatteluihin.

Hän oli valmistautunut ja saattoi siksi
toimia ammattilaisen tavoin ja Hengen innoittamana kirkon tiedottajana
tässä yllättävässä tilanteessa.
”Talkoilla noussut kirkko katosi
yhdessä yössä.” ”Kirkkopalo saattaa
liittyä tuhopolttojen sarjaan.” ”Kirkon
raunioilla riitti uteliaita.” ”Luterilainen
kirkko voi auttaa pyydettäessä.” ”Mormonikirkosta jäi jäljelle vain raunio.”
”Tampereen mormonikirkon paloa
epäillään tuhopoltoksi.” ”Kaksi pidätetty mormonikirkon palosta.” Tässä
esimerkkejä lehtiuutisten otsikoista.
Tamperelainen Aamulehti seurasi
tapahtumia tarkasti ja uutisoi tilanteen edistymisestä. Veli Partasen
haastatteluja olikin useaan otteeseen
luettavissa eri lehdistä. Eri televisiokanavat uutisoivat tulipalosta tapahtumapäivän pääuutisena useaan kertaan. Lisäksi eri medioiden verkkosivuilla oli runsaasti tietoja tulipalosta.
Kirkon virallisen verkkosivuston kävijämäärä moninkertaistui välittömästi
ja lehtiartikkeleissa mainitun kirkon
verkkosivustolinkkien kautta tuli
satoja käyntejä verkkosivuillemme.
Muutamia päiviä tulipalon jälkeen
tiedotusvälineet alkoivat selvittää
taustoja ja vastata kysymykseen ”keitä
ja millaisia ihmisiä mormonit ovat”.
Aamulehti kirjoitti mukavan artikkelin Mika ja Satu Lehtimäen perheestä
otsikolla ”Kirkko paloi, elämä jatkuu”.
Artikkelissa sanotaan mm. ”Tähän asti
Lehtimäen perhe on joka sunnuntai
lähtenyt Valkeakoskelta mormonikirkkoon Tampereelle. Nyt seurakunnalla
on edessä evakkotaival tilapäisissä
kokoontumistiloissa, kunnes uusi
kirkko saadaan pystyyn. Niin ikävä
asia kuin kappelin tuhopoltto onkin,
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Palossa tuhoutunut Tampereen seurakuntakeskus.

niin varmaan tässä tilanteessa oppii
paremmin ymmärtämään mikä on
oleellista, sanoo Mika Lehtimäki.”
Yleisradion ”Kotimaan kasvot”
ohjelmasta oli torstaina 31. tammikuuta 2008 ohjelmatiedoissa seuraava kommentti: ”Kotimaan kasvot
YLE TV2 19.20–19.30 Mormonikirkko paloi raunioiksi Tampereella.
Vaikka tapaus pelästytti seurakuntalaisia, vihanpitoon ei nähdä aihetta.
Haastateltavana on Lea Härö Tampereelta.” Erittäin asiallista ohjelmaa oli
kuvattu palaneen seurakuntakeskuksen raunioilla, Häröjen kotona ja
Adventtikirkon tiloissa Alkeisyhdistyksen toimintaillassa.
Tulipalon jälkeen Tampereen kaksi
seurakuntaa kokoontuivat läheisen
Sammon keskuslukion tiloissa. Aamulehti kirjoitti mm. ”Myös evankelisluterilaiset seurakunnat ja adventtikirkko tarjosivat mormoneille väliaikaistiloja. Adventtikirkon tiloja mormonit aikovatkin käyttää joihinkin
kokouksiinsa. Yhteistyö yli uskontorajojen ei ole ennenkuulumatonta.”
Tämä uskontojen välinen yhteistyö
oli esillä myös televisiouutisoinnissa,
jossa haastateltiin lähemmin mm.
paikallisen adventtikirkon johtoa.

Huhtikuussa 2008 uutisoitiin texasilaislahkon tilalta evakuoiduista naisista ja lapsista. Jotkin ensimmäisistä
uutisista samaistivat lahkon jäseniä
kirkkoon. Yhteydenottomme Suomen
Tietotoimistoon korjasi nopeasti asian
ja uutisointi muuttui muotoon ”moniavioinen lahko” ja STT:n välittämiin
uutisiin tuli mukaan lausuma ”Varsinainen Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen kirkko, luopui
moniavioisuudesta jo vuonna 1890.
Kirkko korostaa, ettei sillä ole mitään
tekemistä Jeffsin ryhmän kanssa.”
Mielestäni tämän tekstimuutoksen
nopean käsittelyn taustalla oli suurelta
osin temppelin avointen ovien päivien
aikana syntynyt ystävyys ja luottamus
STT:n toimituksen kanssa.
Texasilaisjutun yhteydessä joillakin verkkosivustoilla käytettiin termiä mormonilahko. Lähetin toimituksille kirkon lausunnon asiasta ja
pyysin oikaisua asiaan, täydennykset
ja/tai korjaukset verkkosivustoille
tapahtuivat useissa tapauksissa puolen tunnin sisään. Samoin pyyntööni
lisätä kirkon virallinen nimi tuhopolttouutisoinnissa toteutuivat
useimmiten lyhyessä ajassa. Televisiouutisista valiteltiin, että nimen

lukeminen vie liikaa aikaa ja ilmeisesti siksi kirkon virallinen nimi
pantiin kulkemaan ruudun alareunan uutisnauhassa.
Tampereella saatiin väliaikaistilat
käyttöön 27. huhtikuuta 2008. Aamulehden toimittaja oli mukana kokouksissa ja otsikoi uutisen ”Ensimmäistä
jumalanpalvelusta uusissa tiloissa
häiritsi vain rock” ja kirjoitti mm.
”Kaksi jumalanpalvelusta eli sakramenttikokousta keräsi sunnuntaina
Pyynikille pari salillista eli noin 250
seurakuntalaista. Entisen Suomen Trikoon remontoiduissa konttoritiloissa
puhuttiin mm. siitä, että dekkarin
sijaan kannattaa tarttua pyhiin kirjoituksiin. – – Iltapäivän levollista tilaisuutta häiritsi viereisistä tiloista kolmen aikaan kaikunut rock musiikki.
Saliin kantautunut Nirvanan kappale
’Come As You Are’ ei sopinut hartaaseen tunnelmaan. – – Nykyisissä
tiloissa on pari puutetta, jotka korjaantuvat vasta, kun uusi kirkko valmistuu. Mormoneilla ei ole nyt aikuisten kastamisessa tarvittavaa kasteallasta eikä omaa monitoimisalia.”
Elokuussa Aamulehti saattoi
lopulta raportoida, että ”Mormonikirkon rauniot viimeinkin maan
tasalle.” Asiasta oli kyselty Aamulehden yleisönosastokirjoituksessa.
On ollut mielenkiintoista havaita,
kuinka tiedotusvälineiden suhtautuminen kirkkoa kohtaan on muuttunut
parin viime vuoden aikana. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on tullut ”hovikelpoiseksi”. Kirkkoa pidetään nyt ”oikeana
kirkkona” eikä sitä ole juurikaan kutsuttu enää lahkoksi.
Tämä asia tuli hyvin esille myös
K I R KO N U U T I S I A TAMMIKUU 2009
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Elokuisen tiedotuksen koulutustilaisuuden osallistujat vasemmalta Jorma ja Lotta
ynnä kuopus Nieminen (verkkolähetyssaarnaajat), Rex ja Vicky Lewis (tiedotuslähetyssaarnaajat), Pekka Holopainen (web master), Outi Suominen (Helsingin
vaarnan tiedotusjohtaja), Gabriele Sirtl (Euroopan vyöhykkeen tiedotusjohtaja),
Heini Alsio (Helsingin vaarnan media-asiantuntija), Markku Partanen (Tampereen
vaarnan tiedotusjohtaja), Ismo Määttä (Helsingin vaarnan johtaja), Markku Leirimaa (lähetyshallitus), Ville-Matti Karumo (kansallinen tiedotusjohtaja) sekä Alpo
Matilainen (Kuopion tiedottaja).

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin liittyvässä uutisoinnissa kirkon jäsentä,
Massachusettsin entistä kuvernööriä
Mitt Romneya koskevassa uutisoinnissa tammikuussa 2008. Esimerkiksi
Kotimaa-lehti kirjoitti asiasta artikkelin, jossa sanottiin mm. ”Ehdokas
kuuluu Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen kirkkoon eli
hän on mormoni. Hänen ehdokkuutensa on aiheuttanut USA:ssa paljon
keskustelua kristittyjen keskuudessa.
Voiko kristitty äänestää mormonia, on
kyselty. Mormonien virallisilta Internetsivuilta eikä sen koommin suomalaistenkaan mormonien nettisivuilta
löydy uutista ’kirkon oman pojan voitosta’. Miksi ei, Suomen Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
kirkon tiedottaja Ville-Matti Karumo?
– ’Kirkko on asiassa hyvin puolueeton
eikä koeta ottaa kantaa suuntaan tai
toiseen. Romney pyrkii virkaan yksityishenkilönä, ei kirkon jäsenenä.’”
Helsingin Sanomat raportoi tiistaina 29. tammikuuta 2008 uutisen
presidentti Hinckleyn kuolemasta
otsikolla ”Mormonikirkkoa maailmalla kasvattanut johtaja kuoli”, ja
artikkelin tietokulmaosassa sanotaan
K14

mm.: ”Varakas kirkko tekee laajaa
lähetystyötä. – Mormonikirkon eli
viralliselta nimeltään Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon perusti Joseph Smith Yhdysvalloissa 1830. – Mormonit ovat kristittyjä, mutta he eivät kuulu katolilaisiin tai protestantteihin.”
Helsingin Sanomien yleisönosastolla 30. tammikuuta 2008 pastori
(ev.lut.) Petri Hiltunen vastaa tähän kirjoitukseen otsikolla ”Mormonien oppi
poikkeaa kristinuskosta” ja jatkaa kristillisyydestä ”Määrittely ei tee oikeutta
sen enempää mormoneille kuin kristityillekään. Mormoneja eli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa voidaan pitää kristillisperäisenä uskonnollisena yhteisönä,
mutta ei kristittyinä. Yksinkertaisen
rajanvedon tekevät kristilliset uskontunnustukset, joihin mormonit eivät
voi yhtyä. Mormonien opetus Jumalan
kolminaisuudesta poikkeaa kristinuskon käsityksestä. Heidän mukaansa
Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kolme
erillistä olentoa, kun taas kristinusko
korostaa Jumalan olevan yksi, vaikka
Hänessä on kolme persoonaa.”
Suomen tiedottajat kutsuttiin

koulutustilaisuuteen Espoon seurakuntakeskukseen 30. elokuuta 2008.
Koulutuksesta vastasivat Euroopan
vyöhykkeen tiedotusjohtaja Gabriele
Sirtl sekä Rex ja Vicky Lewis, jotka
toimivat kirkon tiedotuslähetyssaarnaajina Tukholmassa ja ovat kaikkien
Pohjoismaiden apuna.
Koulutusohjelmaan sisältyi katsaus
viimeisen 12 kuukauden uutisointiin
Suomessa, jossa oli merkillepantavaa
se, että en löytänyt kootessani aineistoa yhtään varsinaisesti kirkkoa vastustavaa kirjoitusta. Sen sijaan oli monia
myönteisiä lähetystyöhön liittyviä kirjoituksia. Oululaisessa koko aukeaman
artikkelissa nimeltä "Lähetystyöhön
lomaparatiisiin” kerrottiin Tapio Hännisen lähdöstä kahdeksi vuodeksi Bulgarian lähetyskentälle. Etelä-Saimaa
-lehdessä artikkelisarjassa ”Kasvo” oli
kuva kahdesta lähetyssaarnaajasta ja
juttu otsikolla ”Lähetystyössä ei tule
koti-ikävä”. Järjestellessäni toimittajan
ja lähetyssaarnaajien tapaamista toimittaja totesi, että hehän puhuvat suomea ja tietysti sitten englantia. Vastasin myöntävästi. Mahtoi toimittaja kuitenkin hieman yllättyä, kun hän Lappeenrannassa tapasikin tanskalaisen ja
latvialaisen lähetyssaarnaajan. Kirkon
seurakunta on nyt ollut 40 vuotta
Savonlinnassa. Itä-Savo kirjoitti jutun,
jossa haastateltiin paikallista seurakunnan johtaja Antti Lampilaa otsikolla
”Perhe on mormonille tärkeä”.
Merkittävä osa koulutusta oli
opastusta siihen, miten voimme valmistautua vuoden 2009 toukokuulle
ajoittuvaan Brigham Youngin yliopiston Young Ambassadors -esiintymisryhmän vierailuun Suomessa.
On ihmeellistä huomata ja tuntea,
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kuinka Herra ohjaa työtään. Vaikka
olemme tiedottajina vain pieninä osasina Herran valtakunnassa, voimme
kuitenkin olla eturintamalla näkemässä, miten suhtautuminen kirkkoon on muuttumassa myönteiseksi
ja miten kirkko on lopultakin tulemassa esiin pimeydestä. Euroopan
vyöhykkeen tiedottajien kokouksessa
syyskuussa kiinnitti huomiotani
seikka, että muutamat muut maat
raportoivat samankaltaisesta kehityksestä – kirkkomme hyväksytään kirkoksi. Odotan mielenkiinnolla Tampereen uuden seurakuntakeskuksen
valmistumista parin vuoden kuluttua
ja siellä järjestettäviä avoimien ovien
päiviä. Silloin on erityinen tilaisuus
kertoa suomalaisille uskostamme. ■

Vaasassa
seurakunnan
johdossa veljekset
Teksti: Markku Alahäivälä,
kuva: Mari Alakoski

Vaasan seurakunnan johtokunta veljekset Kronqvist. Vasemmalta Santtu, Toni
sekä Tommi Kronqvist.

neuvonantajana kolmisen kuukautta
ennen muuttoaan Ouluun.
Toni Kronqvist, 32, asuu vaimonsa
Niinan ja neljän lapsensa, Kian, Åsan
ja kaksospoikien Tomasin ja Robinin,
kanssa Vaasassa. Veli Kronqvist palveli lähetystyössä Utahissa. Perheen,
kirkon ja työn lisäksi veli Kronqvistin
elämässä ovat tärkeällä sijalla musiikki, remontoiminen, autot, moottoripyörät sekä liikunta.
Tommi Kronqvist asuu niin ikään
perheineen Vaasassa. Hänen perheeseensä kuuluvat vaimo Kajsa sekä lapset Maya ja Max. Tommi Kronqvist
palveli lähetystyössä Englannissa.

Veljensä lailla Tommi harrastaa musiikkia, rakentaa, pitää autoista ja
moottoripyöristä sekä urheilemisesta.
Santtu Kronqvist palasi vuoden
2008 keväällä lähetystyöstä Venäjältä.
Hänkin asuu Vaasassa ja opiskelee
englantia Vaasan yliopistossa. Veljiensä
tavoin Santtu on vahva musiikkimies.
Vaasan seurakunta on voinut vuoden ajan tehdä työtä yhdessä tehtävälleen omistautuneen Kronqvistin
veljeskolmikon kanssa. Erityisenä
siunauksena Vaasan seurakunta on
saanut nauttia soittavan ja laulavan
seurakunnan johtokunnan taidokkaista musiikkihetkistä. ■

Kokoaikaisessa lähetystyössä

T

ammikuun 20. päivänä 2008 koettiin Vaasan seurakunnassa erityinen päivä: seurakunnan johtokunta
vaihtui. Aiempi seurakunnan paimen,
Håkan Eriksson, muutti perheineen
Äänekoskelle ja uusi mies kutsuttiin
tehtävään. Jo se, että seurakunnanjohtaja vaihtuu, on merkittävä muutos seurakunnan elämässä. Vaasassa
muutos oli toisellakin tapaa hyvin erityinen: seurakunnanjohtajan, Toni
Kronqvistin, neuvonantajiksi kutsuttiin hänen veljensä Tommi ja myöhemmin keväällä toiseksi neuvonantajaksi veljeskolmikon kuopus Santtu
Kronqvist. Sami Airaksinen ehti toimia

Ville Pärkkä Vaasan seurakunnasta

Klaus Lindgren Helsingin 2.

aloitti 26. elokuuta 2008 lähetystyön

seurakunnasta aloitti 4. syyskuuta

New Yorkin pohjoisella englanninkieli-

2008 lähetystyön Münchenissä

sellä lähetyskentällä Yhdysvalloissa.

Saksan–Itävallan lähetyskentällä.
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HELSINGIN TEMPPELIN kalenteri 2009
23.10.2008
Helmikuu

Tammikuu

Maaliskuu

1

30-31 jou
Suljettu
1–3
Temppelipiirin
perheviikko

6
Suomen
lähetyskenttä

3–7

2
6–10
Moskovan ja
Moskovan läntinen
lähetyskentät

7

3
13–17
Tampereen vaarna

8
Suljettu

4
20–24
Naimattomat
aikuiset

9
24–28
Samaran
lähetyskenttä

10–14
Suljettu

17–21

10
Novosibirskin
lähetyskenttä

Huhtikuu
3–7

5–9

23
Suomen
lähetyskenttä

2–6

11
10–14
Moskovan läntinen
lähetyskenttä

15
Nuoret
naimattomat
aikuiset

7–11

20
Samaran
lähetyskenttä

12–16

24
Temppelipiirin
perheviikko

9–13

12
Tampereen
vaarna

17–21

16
Tampereen
vaarna

14–18

21
Pietarin
lähetyskenttä

19–23

25
16–20
Moskovan läntinen
lähetyskenttä

13
Rostovin ja
Samaran
lähetyskentät

24–28

17
Viron ja
Liettuan
piirit

21–25

22
26–30
Helsingin vaarna

26
23–27
Helsingin vaarna
ja Jekaterinburgin
lähetyskenttä

Marraskuu

Joulukuu

Syyskuu
4–8

Lokakuu

27
30 kes–4
Suomen
lähetyskenttä

32
Novosibirskin
lähetyskenttä

28
Rostovin
lähetyskenttä

7–11

33
11–15
Pietarin
lähetyskenttä

37
Suljettu

8–12

29
Tampereen
vaarna

14–18

34
18–22
Tampereen vaarna

38
Suljettu

30
Viron piiri

21–25

35
25–29
Helsingin vaarna ja
Samaran lähetyskenttä

39
Nuoret
naimattomat
aikuiset

36
Suomen
lähetyskenttä

1–5

6–10

45
Suomen
lähetyskenttä

3–7

49
Naimattomat
aikuiset

1–5

42
13–17
Rostovin
lähetyskenttä

46
Samaran
lähetyskenttä

10–14

50
Pietarin
lähetyskenttä

8–12

15–19

43
Tampereen
vaarna

47
Tampereen
vaarna

17–21

51
15–19
Tampereen vaarna

22–26

44
27–31
Helsingin vaarna
ja Moskovan
läntinen
lähetyskenttä

48
24–28
Jekaterinburgin
lähetyskenttä

52
22–23
Helsingin
seurakunnat (1.–3.)
24–26
Suljettu

41
Liettuan piiri

20–24

40
29–3 lok
Helsingin vaarna

Perheviikko:
• Vierastalo perheiden käytössä
• 6 perheenjäsentä yhdessä huoneessa, jos vähemmän/enemmän, niin miehet/naiset omissa huoneissaan
• Varaukset ilmoittautumisjärjestyksessä
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53
29–2 tam
Temppelipiirin
perheviikko

EUROPE AREA (FINNISH)

18
28–2 tou
Helsingin vaarna
Elokuu

31
28–1 elo
Moskovan
lähetyskenttä

Kesäkuu

19
Moskovan
lähetyskenttä

5
27–31
Helsingin vaarna
Heinäkuu

Toukokuu

14
31 maa–4
Suomen
lähetyskenttä

