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VALOKUVA WELDEN ANDERSEN

Kirkon uutisia

Palvelulähetyssaarnaaja auttaa asiakasta piispojen varastohuoneessa Salt Lake
Cityssä Utahissa.

Kirkon huoltotyö tarjoaa muutakin kuin
lyhytaikaista apua hätätilanteissa
Kirkon antamaan apuun, joka on
erityisen ajankohtaista tämänhetkisissä olosuhteissa, sisältyvät piispojen varastohuoneet, MAP-kirkon
työllistämispalvelut sekä lehtiset Valmistakaa kaikki tarpeellinen, joissa
opetetaan kaukonäköisen elämäntavan periaatteita.
Piispojen varastohuoneet

Pian sen jälkeen kun kirkko
perustettiin vuonna 1830, kirkon
johtajat ja jäsenet kokoontuivat Kirtlandiin Ohion osavaltioon Yhdysvalloissa. Joulukuussa 1831 kutsuttiin
kirkon toiseksi piispaksi Newel K.
Whitney. Piispana hän oli seurakunnan ajallisten ja hengellisten tarpeiden taloudenhoitaja. Monilla
jäsenistä ei ollut juuri mitään, ja
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pävarmuuden kasvaessa maailmassa monet jäsenet oppivat
arvostamaan entistä enemmän
kirkon johtajien toistuvia neuvoja
olla valmiita. Vahinko ei kuitenkaan
tule aina kello kaulassa. Työttömyys,
rakkaan ihmisen menettäminen tai
luonnonkatastrofi eivät yleensä ole
tapahtumia, jotka voi merkitä kalenteriin kuukausia etukäteen.
Kun onnettomuus vie omavaraisuuden, kirkon avun tarkoituksena
on auttaa jäseniä paitsi lyhyellä aikavälillä niin myös heidän elämänsä
uudelleen rakentamisessa. Kirkon
huoltotyöohjelma on kehitetty antamaan apua sitä tarvitseville ja opettamaan heille samalla omavaraisuuden
periaatteita ja tarjoamaan heille tilaisuuksia kehittää tuota omavaraisuutta.

he olivat tulleet Ohioon jalkaisin
kantaen mukanaan kaiken omaisuutensa.
Asuessaan John Johnsonin
talossa Hiramissa Ohiossa profeetta
Joseph Smith sai ilmoituksen varastohuoneen perustamisesta: ”On
välttämätöntä, että kansallani on
organisaatio varastohuoneen asioiden järjestämiseksi ja vakiinnuttamiseksi kansani köyhiä varten sekä
tässä paikassa että Siionin maassa”
(OL 78:3).
Alueella olevia avuntarvitsijoita
varten veli Whitney kokosi viljaa ja
muita hyödykkeitä varastoitavaksi ja
jaettavaksi köyhille. Siten Kirtlandiin
perustettiin ensimmäinen malli piispojen varastohuoneesta.
Nykyiset 146 piispojen varastohuonetta, jotka ovat toiminnaltaan hyvin
paljon tuon varhaisen varastohuoneen
kaltaisia, palvelevat avuntarvitsijoita
eri puolilla läntistä pallonpuoliskoa. Ja

Ihmiset, jotka toivovat voivansa
parantaa työllisyystilannettaan,
osallistuvat MAP-työllistämiskeskuksen
tarjoamaan uravalmennukseen.
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paikoissa, joissa ei ole virallisia piispojen varastohuoneita, kukin piispa johtaa uskollisten kirkon jäsenten ajasta,
kyvyistä ja muista pyhitetyistä resursseista koostuvaa toisenlaista varastohuonetta, jota piispa voi käyttää
auttaakseen avun tarpeessa olevia
(ks. Kirkkokäsikirja, kirja 1: vaarnojen johtokunnille ja piispakunnille,
2006, s. 18).
Aivan kuten Newel K. Whitneyn
varastohuoneessa olevat tavarat
olivat niitä välttämättömimpiä,
nykyisissä piispojen varastohuoneissa on varastossa perusruokaa
ja kodintarvikkeita.
Niille, jotka saavat piispan avulla
hyödykkeitä, annetaan tilaisuuksia
tehdä työtä kykyjensä mukaan korvaukseksi saamistaan tavaroista.
Tehtäviin voi kuulua seurakuntakeskuksen siivoamista tai jonkun
muun avuntarvitsijan auttamista.
Näin avunsaajat voivat kokea omistavansa sen, mitä saavat, ja saaneensa aikaan jotakin. He saavat
näin myös tilaisuuden maksaa
takaisin.
Varastohuoneiden toiminta
rahoitetaan kirkon jäsenten eri
puolilla maailmaa lahjoittamilla
paastouhrivaroilla. Piispojen varastohuoneissa suurimman osan työstä
tekevät auttamishaluiset ja ystävälliset ihmiset, jotka toimivat vapaaehtoisina. Alueilla, joissa piispojen
varastohuonetta ei ole, piispat voivat käyttää paastouhreista kertyneitä varoja. Nämä varat käytetään
ruoan ja välttämättömyystarvikkeiden hankkimiseen apua tarvitseville
henkilöille.
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Kirkko on antanut ohjeita kaukonäköisestä elämäntavasta auttaakseen jäseniä
selviytymään vaikeista taloudellisista ajoista.
MAP-työllistämispalvelut

Työllistämiskeskukset, joita on eri
puolilla maailmaa, tarjoavat maksuttomia palveluja niille, jotka etsivät
työtä tai yrittävät parantaa työllisyystilannettaan.
Yhdysvalloissa on yli 100 keskusta, ja yli 150 keskusta on eri puolilla Afrikkaa, Aasiaa, Tyynenmeren
aluetta, Eurooppaa ja Latinalaista
Amerikkaa. Palvelut ovat kenen
tahansa käytettävissä, eivät pelkästään kirkon jäsenten.
Työllistämiskeskukset tarjoavat
apua avointen työpaikkojen ja mahdollisuuksien löytämisessä sekä
osoittavat palveluja käyttäville,
kuinka he voivat pätevöityä paremmin työelämään.
Tarjottuja palveluja ovat muun
muassa ilmoitukset avoimista työpaikoista, työnhakukoulutus, yksilöneuvonta sekä urasuunnittelu.
Kursseja on ansioluettelon laatimisesta, Internetin käyttämiseen liittyvistä ATK-taidoista, työhaastattelussa
toimimisesta sekä valmennuksesta
tiettyihin työtehtäviin.
Vuonna 2006 eri puolilla maailmaa

työllistyi yli 225 000 henkilöä. MAPtyöllistämispalvelut auttaa ihmisiä
löytämään työpaikan nopeasti olemassa olevien verkostojen sekä opittujen ja käytäntöön sovellettavien
uusien taitojen ansiosta.
Lisää tietoa MAP-työllistämispalveluista on sivustolla ProvidentLiving
.org. Internet-sivustolla on vinkkejä,
jotka auttavat työnhakijaa tulemaan
palkatuksi, neuvoja urasuunnitteluun
sekä tietoa koulutuksen rahoittamisesta ja työtilaisuuksista. Karttahaulla
voi paikallistaa työllistämiskeskusten
sijainnin.
Taloudellinen valmistautuminen

Vuosikymmenten ajan kirkon
johtajat ovat neuvoneet jäseniä elämään varojensa mukaan, hankkiutumaan eroon veloista ja pysymään
velattomina. Niin toimimalla ehkäistään tarpeettomia paineita avioliitossa ja perhesuhteissa ja saadaan
vakautta epävakaassa taloudellisessa
tilanteessa.
Presidentti N. Eldon Tanner
(1898–1982) ensimmäisestä presidenttikunnasta on sanonut: ”Ne,

jotka huolehtivat elintasostaan
niin, että heille jää ylimääräistä,
ovat tilanteensa herroja. Ne, jotka
käyttävät enemmän kuin ansaitsevat, ovat tilanteensa vankeja. He
ovat kahleissa.” (Ks. ”Pysyvyyttä
muutoksen keskellä”, Valkeus,
toukokuu 1980, s. 137.)
Pyrkimyksessään auttaa kirkon
jäseniä saamaan raha-asiansa hallintaan ja elämään velattomina kirkko
on tuottanut lehtisen, jossa esitellään
perheen raha-asioiden perusasiat.
”Myöhempien aikojen pyhiä on jo
monia vuosia neuvottu valmistautumaan vastoinkäymisiin panemalla
syrjään vähän rahaa”, ensimmäinen
presidenttikunta kirjoitti lehtisessä
Valmistakaa kaikki tarpeellinen –
perheen raha-asiat. ”Sen tekeminen
lisää mittaamattomasti turvallisuutta
ja hyvinvointia. Jokaisen perheen
tehtävänä on huolehtia omista tarpeistaan mahdollisimman pitkälle.”
Jäseniä kehotetaan noudattamaan
muutamaa yksinkertaista sääntöä,
jotta he saisivat raha-asiansa järjestykseen. Ensimmäinen asia luettelossa on kymmenysten maksaminen,
ja lehtisessä tuodaan esiin siunaukset, joita täydet kymmenykset maksavalle luvataan. Muita askelmia
ovat velan välttäminen kuluttamalla
vähemmän rahaa kuin ansaitsee ja
talousarvion noudattaminen. Kulujen merkitseminen muistiin auttaa
näkemään, kuinka budjetoidut varat
käytetään.
Vararahaston kokoaminen vähitellen on eräs tapa valmistautua hätätilanteisiin. Vanhempia kehotetaan
opettamaan perheenjäsenille taloudenhoidon periaatteet ottamalla

kaikki mukaan talousarvion laatimiseen ja raha-asioita koskevien tavoitteiden asettamiseen.
”Kehotamme teitä, asuittepa
missä päin maailmaa tahansa, valmistautumaan vastoinkäymisiin
tarkastelemalla rahatilannettanne”,
ensimmäinen presidenttikunta
kirjoitti. ”Kehotamme teitä pitämään kulunne kohtuullisina. Noudattakaa hankintoja tehdessänne
itsekuria velan välttämiseksi. Maksakaa velka niin pian kuin voitte ja
vapauttakaa itsenne sen orjuudesta.
Säästäkää hieman rahaa säännöllisesti, jotta teille kertyy vähitellen
vararahasto.”

Olkaa valmiita

Maailmalla vallitsevan epävarmuuden ympäröidessä jäseniä
he voivat saada toivoa noudattamalla profeettojen sanoja ja tekemällä kaiken vallassaan olevan
ollakseen valmiita. Huoltotyöpalvelut on yksi tapa, jolla ihmiset valmistautuvat vaikeisiin aikoihin ja
toipuvat niistä.
Piispojen varastohuoneet, MAPtyöllistämispalvelut ja se, että jäsenet
oppivat panemaan kotinsa raha-asiat
järjestykseen, ovat keinoja, joilla he
voivat ponnistella eteenpäin tietäen,
että ”jos te olette valmiita, te ette
pelkää” (OL 38:30). ■

Uudet temppelinjohtajat aloittaneet
palveluksensa

E

nsimmäiseltä presidenttikunnalta saamansa tehtävän mukaisesti 39 uutta
temppelinjohtajaa puolisoineen on nyt aloittanut palveluksensa. Panáman
temppelin Panamassa, Rexburgin temppelin Idahossa Yhdysvalloissa ja Twin
Fallsin temppelin Idahossa Yhdysvalloissa johtajat aloittivat palveluksensa
aiemmin vuonna 2008 temppelien vihkimisen jälkeen. Draperin temppelin
johtaja Utahissa Yhdysvalloissa aloittaa palvelemisen, kun temppeli on vihitty
käyttöön 20. maaliskuuta 2009.

Temppeli

Uusi johtaja

Adelaide Australia
Philip F. Howes
Apia Samoa
John P. Hanks
Asunción Paraguay
David K Udall
Baton Rouge Louisiana USA
Max P. Brough
Bern Sveitsi
Raimondo Castellani
Billings Montana USA Ronald M. Morrison
Bismarck Pohjois-Dakota USA
John R. Reese
Bogotá Kolumbia
Jorge J. Escobar
Boise Idaho USA
Wenden W. Waite

Columbia Etelä-Carolina USA
Brent H. Koyle
Curitiba Brasilia
Jason G. Sousa
Draper Utah USA
Donald L. Staheli
Freiberg Saksa
Frank H. Apel
Guayaquil Ecuador
Jorge A. Rojas
Idaho Falls Idaho USA Larry G. Stoddard
Jordan River Utah USA
F. Wayne Chamberlain
Kona Havaiji USA
Opurainonarii Mo’o
Logan Utah USA
W. Rolfe Kerr
Los Angeles Kalifornia USA
Grant R Brimhall
K I R KO N U U T I S I A HELMIKUU 2009

K3

VALOKUVA EDWARD LEDENO PEREZ

Guayaquilin temppeli Ecuadorissa on yksi niistä 39 temppelistä, joissa on uusi
temppelinjohtaja.

Louisville Kentucky USA
Dale R. Hettinger
Lubbock Texas USA
E. Dale Cluff
Madrid Espanja
Garry K. Moore

Mount Timpanogos Utah USA
L. Edward Brown
Newport Beach Kalifornia USA
D. Thomas Borgquist

Kirkko auttoi pyörremyrskyjen uhreja

V

uoden 2008 pyörremyrskykausi on
vaikuttanut moniin ihmisiin. Sähkökatkot, veden tulviminen sisään ja
muut vahingot, joita rakennuksille

on aiheutunut, ovat jättäneet monet
vaille kattoa pään päällä. Yli 20 kirkon
rakennusta eri puolilla Karibianmeren
aluetta ja Yhdysvaltoja on käytetty

Oakland Kalifornia USA
Richard A. Hunter
Ogden Utah USA
Robert R. Steuer
Panáma Panama
Ronald D. Jamison
Rexburg Idaho USA
Val R. Christensen
Suolajärven temppeli
Sheldon F. Child
San Antonio Texas USA
Marion D. Woods
San Diego Kalifornia USA Bruce L. Olsen
Snowflake Arizona USA
Lewis Tenney
Suva FidÏi
LaRon P. Woolley
Sydney Australia
W. John Bailey
Haag Alankomaat
Jacob J. Van Ry
Toronto Ontario Kanada
Stephen M. Hadley
Twin Falls Idaho USA Donald R. Gerratt
Vernal Utah USA
Mac W. Holmes
Washington D.C. USA Earl C. Tingey ■

hätäsuojina. Arviolta 35 jäsenten kotia
on tuhoutunut ja yli 250 on vaurioitunut pahoin.
Pyrkimyksessään auttaa myrskytuhoalueita kirkko reagoi nopeasti
lähettäen kipeästi kaivattua apua ja
tarvikkeita. Pappeusjohtajat jakoivat
tarvikkeita yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

VALOKUVA CARINA OLSEN

Pyörremyrsky Gustav

David Dickamore yllään Mormon Helping Hands -paita karsii puuta, jonka
pyörremyrsky Ike kaatoi Texasissa Yhdysvalloissa.
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Pyörremyrsky Gustav, toinen vuoden 2008 suurista hurrikaaneista,
muodostui 25. elokuuta 2008 noin
420 kilometriä kaakkoon Port-auPrincestä Haitista ja aiheutti lopulta
suurta vahinkoa Dominikaanisessa
tasavallassa, Haitissa, Jamaikassa,
Caymansaarilla, Kuubassa sekä
Yhdysvalloissa Floridassa, Louisianassa, Mississippissä, Alabamassa
ja Arkansasissa.
Kaatosateet ja voimakkaat tuulet
kulkivat Haitin läpi 26. elokuuta

pyörremyrsky Gustavin tuhoisan reitin jättäessä ihmisiä kodittomiksi ja
vaille monia välttämättömyystarvikkeita. Ainakin neljä suurta myrskyä
riehui alueella vuoden 2008 pyörremyrskykautena (Fay, Gustav, Hanna
ja Ike) jättäen jälkeensä hävitystä ja
tarpeen auttaa jälkisiivouksessa.
Kirkko lähetti kolme lentokonelastillista tarvikkeita Port-au-Princeen, ja
pappeusjohtajat tekivät työtä useiden
järjestöjen kanssa auttaakseen avun
jakamisessa. Tarvikkeissa oli hygieniapakkauksia, käsisaippuaa, siivouspakkauksia, telttoja, generaattoreita,
muovipaneeleja, vasaroita ja nauloja.
Kirkko lähetti myös lisävaroja ruoan
ja muiden välttämättömien avustustarvikkeiden hankkimiseen.
Monet kirkon jäsenet Haitissa auttoivat kokoamalla ja järjestelemällä
avustustarvikkeita, jotka sitten jaettiin apua tarvitseville alueille.
Haitissa tehdyn avustustyön lisäksi
apua lähetettiin uhrien avuksi Yhdysvaltojen eteläosaan, jota myrskyt
myös koettelivat ankarasti. Kirkko lahjoitti yli 20 rekkalastillista tarvikkeita
mukaan lukien yli 7 rekkalastillista
hygieniapakkauksia (103 600 kpl) ja
11 rekkalastillista siivouspakkauksia
(22 176 kpl). Nelihenkiselle perheelle
tarkoitettuja ruokalaatikoita jaettiin
noin 1 200 perheelle. Jokaisessa ruokalaatikossa oli riisiä, kasviöljyä, pähkinävoita, hedelmäjuomasekoitusta
sekä lajitelma säilykkeitä.
Slidellissä Louisianan osavaltiossa
olevasta piispojen varastohuoneesta
lähetetyssä lisäavussa oli ruokaa, vettä,
generaattoreita, työkaluja, makuupusseja, moottorisahoja, makuualustoja ja
muita pienempiä tavaroita.

Pyörremyrsky Ike

Kolmas vuoden 2008 suuri hurrikaani, pyörremyrsky Ike, kulki syyskuun alkupuolella Haitin, Dominikaanisen tasavallan, Kuuban ja Yhdysvaltojen halki jättäen jälkeensä tuhoa.
Yhdysvalloissa se riehui Mississippin,
Louisianan ja Texasin osavaltioissa.
Kirkko valmistautui pyörremyrsky
Ikeen lähettämällä tarvikkeita Slidelliin Louisianaan sekä Texasin osavaltioon Houstoniin, Carrolltoniin,
Lufkiniin ja San Antonioon. Eri
alueille jaettiin yli 9 000 siivouspakkausta ennen myrskyn tuloa.

Muihin varautumisstrategian
mukaisiin tarvikkeisiin, joita lähetettiin, sisältyi ruokaa ja hygieniatuotteita sekä valikoima hätätarvikkeita,
kuten huopia, makuupusseja, työhansikkaita, moottorisahoja, kottikärryjä, ensiapupakkauksia,
telttasänkyjä, telttoja ja vettä.
Vasteena kaikkeen tuhoon
arviolta 1 300 raivaustyössä vapaaehtoisesti mukana ollutta jäsentä
teki kahden vuorokauden aikana
yhteensä yli 18 500 tuntia työtä.
Tänä aikana saatettiin loppuun
noin 2 500 hanketta. ■

Kirkko on antanut mormon.org-sivustolle
uuden ilmeen ja uutta sisältöä

K

irkko on tehnyt selaamiseen ja
visuaaliseen ilmeeseen liittyviä
muutoksia sivustolla mormon.org
ja lisännyt siihen multimediasisältöä
tehdäkseen siitä helppokäyttöisemmän ja tehokkaamman.
”Kun mormon.org-sivustolla kävi
aiemmin, joutui selailemaan liian pitkään ennen kuin pääsi oppia koskeviin asioihin”, sanoi Ron Wilson,
Internetistä ja markkinoinnista vastaava johtaja lähetystyöosastolta.
Uuden suunnittelun ansiosta sivustolla on ”selkeämpi ilme, sitä on
yksinkertaisempaa selata ja siitä saa
avoimemman käsityksen”.
Mormon.orgissa on tietoa kirkon
perususkonkäsityksistä, vastauksia
useimmin esitettyihin kysymyksiin,
ohjeita kirkon kokouspaikoista kullakin alueella ja kokouksiin osallistumisesta sekä vierailijoille tarjottu
mahdollisuus suoraan yhteydenpitoon

lähetyssaarnaajien kanssa.
Vaikka sivuston yleissisältö ja tarkoitus eivät olekaan muuttuneet, sitä
on päivitetty. Visuaalisten muutosten
lisäksi uudella Internet-sivustolla on
enemmän sisältöä, joka monipuolistaa eri medioiden käyttöä. Sivustolla
on johtavien auktoriteettien ja eri
puolilla maailmaa asuvien jäsenten
lausumia todistuksia. Saatavilla
on nyt myös uusi video nimeltään
Onnen löytäminen, joka antaa
näkemystä elämän tarkoituksen
löytämiseen.
Uuden sivuston etusivulla käsitellään heti näitä neljää yleisesti esitettyä kysymystä: Mikä on elämäni
tarkoitus? Tunteeko Jumala todella
minut? Mitä tapahtuu, kun kuolen?
Onko Jumala tyytyväinen minuun?
Päivitetyn sivuston tarkoituksena
on auttaa niin kirkkoon kuulumattomia kuin kirkon jäseniäkin. Kaikki
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Mormonin kirja saavuttanut 140
miljoonan virstanpylvään

M

Päivitetyssä mormon.org-sivustossa on
enemmän sisältöä, ja sen on tarkoitus
vedota paremmin kaikkiin sivustolla
kävijöihin.

sivustolla olevat tiedot ja opetukset
ovat yhdenmukaisia julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani olevien lähetystyöoppiaiheiden kanssa.
Jäseniä kannustetaan käyttämään
sivustoa ja kertomaan siitä usein
muille. He voivat antaa Internetosoitteen ihmisille, jotka kysyvät kirkosta, tai etsiä vastauksia muiden
kysymyksiin tai omiinsa. ”Tämä on
jäsenille turvallinen ja tungettelematon tapa tutustuttaa muita ihmisiä evankeliumiin”, veli Wilson sanoi.
Suunnitelmiin kuuluu helpottaa
tulevaisuudessa mormon.org-sivuston linkittämistä jäsenten omiin
blogeihin, sosiaalisten verkostojen
sivuihin ja henkilökohtaisiin Internet-sivuihin.
Päivitetty Internet-sivusto lanseerattiin 18. syyskuuta 2008 englanniksi, ja sen odotetaan olevan
käytössä espanjankielisenä vuoden
2009 alkupuolella. Suunnitelmissa
on, että päivitetty sivusto saadaan
yli 20 kielellä myöhemmin vuoden
2009 aikana. ■
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ormonin kirjan – toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta
sadasneljäskymmenesmiljoonas kappale painettiin äskettäin, ja samalla
ohitettiin jälleen yksi virstanpylväs
kirjan historiassa. Siitä lähtien kun
Mormonin kirja ilmestyi ensi kertaa
vuonna 1830, yli miljoona lähetyssaarnaajaa on vienyt sitä eri puolille
maailmaa. Tällä hetkellä se on saatavissa 107 kielellä.
Vuonna 2003 Book-niminen lehti
nimesi Mormonin kirjan yhdeksi
niistä ”20 kirjasta, jotka muuttivat
Amerikan” (heinä/elokuun numero,
s. 59). Lokakuussa 2007 presidentti
Gordon B. Hinckley (1910–2008)
kuvasi sen nykyistä vaikutusta:
”Kaikkien näiden vuosien ajan kriitikot ovat yrittäneet selittää sitä. He
ovat puhuneet sitä vastaan. He ovat
pilkanneet sitä. Se on kuitenkin
kestänyt heitä kaikkia kauemmin,
ja sen vaikutus on nykyään suurempi kuin minään aikana sen historiassa.” (”Vuoresta irronnut kivi”,

Kirkko on painanut yli 140 miljoonaa
Mormonin kirjaa vuodesta 1830
lähtien.

Liahona, marraskuu 2007, s. 85.)
Mormonin kirjaa on kuvattu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon ”lakikiveksi” (ks.
Mormonin kirjan johdanto) ja sitä
käytetään rinnan Raamatun kanssa
jäsenten opetuksessa ja henkilökohtaisessa tutkimisessa. ■

TEMPPELIUUTISIA

Twin Fallsin temppeli avattu

T

win Fallsin temppeli Idahossa
Yhdysvalloissa on avattu ja on
ollut toiminnassa sen jälkeen, kun
presidentti Thomas S. Monson vihki
sen 24. elokuuta 2008. Se on 128.
toiminnassa oleva temppeli maailmassa ja neljäs Idahon osavaltiossa.
”Olemme kiitollisia tästä kauan
odotetusta vihkimispäivästä, kun
tämä Sinun pyhä huoneesi on tullut

valmiiksi”, presidentti Monson sanoi
vihkimisrukouksessa. ”Me rukoilemme Sinua, että siunaisit niitä
uskollisia jäseniä täällä ja kautta maailman, jotka ovat lahjoittaneet kymmenyksensä, joiden ansiosta tämä
mahtava rakennus Sinun nimesi kunniaksi ja kirkkaudeksi ja kaikkien
tänne tulevien siunaukseksi on tehty
mahdolliseksi.”

Twin Fallsin temppeli Idahossa

innoissamme tämän Herran huoneen vihkimistä ja siunausta, joka se
tulee olemaan pyhille”, ensimmäinen
presidenttikunta sanoi jäsenille osoitetussa kirjeessä, joka on päivätty
15. syyskuuta 2008.
Avointen ovien päivät alkavat
torstaina 15. tammikuuta 2009, ja
niiden on tarkoitus jatkua lauantaihin 14. maaliskuuta 2009 asti paitsi

sunnuntaisin. Vihkimistilaisuudet
ovat perjantaista 20. maaliskuuta
sunnuntaihin 22. maaliskuuta 2009,
niin että kunakin kolmena päivänä
järjestetään neljä tilaisuutta.
Draperin temppelistä ilmoitettiin
2. lokakuuta 2004 ja maa murrettiin
5. elokuuta 2006. Temppeli avautuu
virallisesti maanantaina, 23. maaliskuuta 2009. ■

Yhdysvalloissa vihittiin käyttöön
elokuussa 2008.

Uuteen temppelipiiriin kuuluu 14
vaarnaa, ja se palvelee noin 42 000
jäsentä Etelä-Idahon keskiosissa.
Temppelissäkävijät näkevät kauniin
idaholaisen maiseman vesiputouksineen ja jasmikkeineen (Idahon kansalliskukka) kuvattuna 2 900 m2:n
kokoisen temppelin seinissä, lasimaalauksissa ja maisemoinnissa.
Temppelin avointen ovien päivinä,
jotka olivat kuukausi ennen vihkimistä, temppeliin tutustui yli 150 000
kävijää. Temppelistä ilmoitettiin lokakuussa 2004 ja maa murrettiin huhtikuussa 2006. ■

Draperin temppelin
avoimista ovista ja
vihkimisestä
ilmoitettu

E

nsimmäinen presidenttikunta
on ilmoittanut Yhdysvalloissa
Utahissa sijaitsevan Draperin temppelin avointen ovien ja vihkimisen
päivämäärät. Siitä tulee 12. toiminnassa oleva temppeli Utahissa ja
129. maailmassa.
”Odotamme teidän kanssanne

LY H Y E S T I M A A I L M A LTA

Joseph Smithin opetuksia sisältävä
oppikirja saatavissa PDF-muodossa
11 kielellä

Kirkon opetussuunnitelmaosasto on laajentanut oppikirjan
Kirkon presidenttien opetuksia:
Joseph Smith saatavuutta Internetissä 11 kielelle.
Oppikirjan PDF- ja MP3-tiedostot ovat saatavissa englanniksi,
espanjaksi, italiaksi, japaniksi, kantoninkiinaksi, koreaksi, mandariinikiinaksi, portugaliksi, ranskaksi,
saksaksi ja venäjäksi. Saatavissa on
myös tiedostot amerikkalaisella
viittomakielellä.
Oppikirja ja muita kirkon julkaisuja on osoitteessa www.lds.org/
gospellibrary/pdfindex.
Kolmoissidos julkaistu kiinaksi
(yksinkertaistetuin kirjainmerkein)

Uusi painos kolmoissidoksesta
kiinan kielellä (yksinkertaistetuin
kirjainmerkein) on ollut saatavilla
kirkon jakelukeskuksista lokakuusta
2008. Painos sisältää Mormonin kirjan, Opin ja liitot, Kallisarvoisen

helmen sekä tutkimisen apuvälineen nimeltään Pyhien kirjoitusten
opas. Kiinankielinen Mormonin
kirja (yksinkertaistetuin kirjainmerkein) ilmestyi vuonna 2001.
Kiinankielinen Mormonin kirja
(perinteisin kirjainmerkein) ilmestyi vuonna 1965, ja kolmoissidos
vuonna 2007.
Pohjoisamerikkalaiset lähetyssaarnaajat lähteneet Boliviasta

Boliviassa palvelleet 102 pohjoisamerikkalaista lähetyssaarnaajaa
siirrettiin Perun lähetyskentille syyskuussa 2008. Siirto tehtiin Boliviassa
toimivien Yhdysvaltain hallituksen
edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen ja yhteistyössä
Bolivian maahanmuuttoviranomaisten kanssa varotoimenpiteenä levottomien olojen johdosta.
Kirkko odottaa heidän palaavan
takaisin olojen rauhoituttua. Kirkolla on hyvät suhteet Bolivian
viranomaisiin, ja kirkko toteuttaa
maassa merkittävää humanitaarista
avustusohjelmaa. ■
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YHTEINEN TUOKIO

Lisäideoita
yhteiseen tuokioon
helmikuu 2009

– 613 [Sairaan siunaaminen]). Anna lapsille

oikeassa järjestyksessä, ja lukekaa uudelleen

tilaisuus kertoa ajatuksiaan saamastaan

kohta OL 59:18–19. Todista, että Jumalan luo-

siunauksesta. Huolehdi siitä, että lapset

makunta on meille siunaukseksi.

peudenhaltijaa, he voivat saada siunauksia

tus” (MAP-lauluja, 43, 1. ja 3. säkeistö). Esit-

Seuraavassa on yhteiseen
tuokioon lisää ideoita, joita
Alkeisyhdistyksen johtohenkilöt
voivat käyttää helmikuun 2009 Liahonassa julkaistujen yhteisen tuokion ohjeiden
lisäksi. Nämä ideat liittyvät oppiaiheeseen ”Minä olen vahva lenkki” sekä
ohjeisiin ja tehtäviin, jotka ovat tämän
lehden lasten osion sivuilla Y4–Y5.

kotiopettajilta, lähetyssaarnaajilta, piispalta

tele laulu pyytämällä lapsia kuuntelemaan,

tai seurakunnanjohtajalta tai muilta Melkise-

kenen pitäisi olla meidän kalliomme eli

dekin pappeuden haltijoilta.

perustuksemme, kun luet kohdan Hel. 5:12.

§

1. Opeta pysäkkien avulla, että pappeus

ymmärtävät, että ellei heillä ole kotona pap-

3. Laulun esittely: ”Niin varma on perus-

Pysäkki 3: Pyydä lapsia mainitsemaan

Pyydä yhtä lasta pitelemään kuvaa kal-

ominaisuuksia, joita miehillä pitää olla, jotta

liosta ja kuvaa Jeesuksesta Kristuksesta, kun

he ovat kelvollisia saamaan pappeuden.

laulat ensimmäisen säkeen. Pyydä lapsia tois-

Pyydä heitä tai heidän opettajiaan kirjoitta-

tamaan säe. Kirjoita tauluun ”usko Hänen

maan kukin ominaisuus paperiin. Pyydä

___________”. Pyydä lapsia kuuntelemaan

lapsia valitsemaan yksi ominaisuus ja kerto-

sanoja, niin että he osaavat täydentää tyhjän

maan, mitä Alkeisyhdistyksessä oleva poika

kohdan, kun laulat toisen säkeen. Täydennä

on Jumalan voima ja valtuus, jota käytetään

voisi tehdä nyt kehittääkseen tätä ominai-

lause sanalla ”hyvyyteensä”. Pyydä heitä laula-

meidän siunaukseksemme ja opastuksek-

suutta. Lausu todistuksesi siitä, että kun

maan säe. Kysy: Mitä Hän on ilmoittanut

semme. Kutsu piispan tai seurakunnanjoh-

meillä on pappeus siunaamassa meitä, on

hyvyydessään? (Pyhät kirjoitukset.) Pyydä

tajan hyväksymiä pappeudenhaltijoita

kuin taivaallinen Isä olisi lähellä koko ajan.

yhtä lasta tulemaan eteen ja pitelemään

opettamaan kullakin pysäkillä. Pyydä säes-

2. Aseta esille kuvia, jotka kuvaavat kuta-

kädessään pyhiä kirjoituksia. Pyydä lapsia lau-

täjää soittamaan jotakin pappeudesta ker-

kin luomispäivää. Opeta, että taivaallinen

lamaan kaksi ensimmäistä säettä. Laula kol-

tovaa laulua, kun lapset siirtyvät pysäkiltä

Isä ja Jeesus Kristus loivat maailman ja kai-

mas säe. Anna lapselle pyhiä kirjoituksia lisää,

toiselle (ks. ”Pysäkit”, Opettaminen, kutsu-

ken, mitä siinä on, ihmisten hyödyksi ja

kunnes hänellä on kaikki pyhät kirjoitukset,

muksista suurin, 2000, s. 175).

käytettäväksi. Lukekaa yhdessä kohta OL

Liahonan konferenssinumero ja kuvia nyky-

59:18–20 ja keskustelkaa siitä.

ajan profeetoista osoittamassa, kuinka run-

Pysäkki 1: Aseta esille kuva Jeesuksesta
Kristuksesta. Opeta kuvien avulla pappeuden

Teippaa yksi seuraavista sanaliuskoista

saasti Herra on hyvyydessään antanut meille

palautuksesta (esimerkkejä: Evankeliumiai-

kahdeksaan lapseen: miellyttämään silmää,

sanaansa. Pyydä lapsia laulamaan kolmas säe.

heisen kuvaston kuva 407 [Johannes Kastaja

ilahduttamaan sydäntä, ravinnoksi, vaatteiksi,

Pyydä heitä kuuntelemaan, kun laulat neljän-

antaa Aaronin pappeuden] ja 408 [Melkise-

mauksi, tuoksuksi, vahvistamaan ruumista,

nen ja viidennen säkeen, mikä sana toiste-

dekin pappeuden palautus]). Pyydä pap-

elävöittämään sielua. Pyydä näitä lapsia istu-

taan kolme kertaa. (”Sanassaan.”) Kysy

peudenhaltijaa kertomaan pappeuden

maan niin, että he ovat kasvokkain muiden

lapsilta, mikä on Hänen sanaansa meille

seuraannostaan aina Jeesukseen Kristukseen

Alkeisyhdistyksen lasten kanssa. Pyydä yhtä

(kaikki, mitä lapsella on käsissään), ja pyydä

saakka antamalla lasten esittää pappeudenhal-

uutta lasta valitsemaan ensimmäistä luomis-

lapsia laulamaan neljäs ja viides säe. Näytä

tijoita tässä seuraannossa, kun hän kertoo

päivää kuvaava kuva ja pitelemään sitä. Anna

kunkin kolmannen säkeistön säkeen koh-

heistä. Toistakaa yhdessä viides uskonkappale.

lasten päättää, mikä sanaliuskoista sopii

dalla kuvaa Jeesuksesta Kristuksesta. Pyydä

Pysäkki 2: Opeta lapsille toimituksista ja

tähän luomistapahtumaan. Pyydä lasta, jolla

lapsia kuuntelemaan säkeissä neljä ja viisi,

siunauksista, jotka ovat mahdollisia pappeu-

on tämä sanaliuska, pitelemään kuvaa. Kysy,

kenen kätten suojassa me kuljemme. (”Kaik-

den ansiosta, näyttämällä kuva ja kertomalla

kuinka me osoitamme arvonantoamme ja

kivaltiaan [Jeesuksen Kristuksen].”)

jokin kuvaan sopiva henkilökohtainen koke-

hyvää arvostelukykyä käyttäessämme tätä

mus (esimerkkejä: kastaminen ja konfirmoi-

luomistyötä. Toimi samoin jokaisen luomis-

perustus ja että jos me rakennamme

minen – Evankeliumiaiheisen kuvaston kuva

päivän kohdalla. Pyydä lapsia, joihin on kiin-

Hänen evankeliumilleen, meidän perus-

601 [Kaste]; parantavan siunauksen saaminen

nitetty sanaliuskat, nousemaan seisomaan

tuksemme ei sorru. ■
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Todista, että Jeesus Kristus on varma

P A I K A L L I S I A

U U T I S I A

VYÖHYKKEEN JOHTOKUNNAN SANOMA

Avunhuuto
Teksti: Vanhin Erich Kopischke

E

räs nuori mies ilmaantui joulun
tienoilla vuonna 2007 erääseen
pieneen yksikköön EteläEspanjassa ja pyysi päästä kasteelle.
Muutamaa viikkoa aikaisemmin
hän oli tavannut tuttavia, jotka olivat
kirkon jäseniä. He olivat puhuneet
hänen kanssaan elämästä ja siitä, että
evankeliumi oli tuonut heille onnea
ja rauhaa. Tuolloin hän ei ollut lainkaan kiinnostunut. Hänen elämänsä
sujui hyvin. Hän menestyi ammatissaan ja eli onnellisena ja tyytyväisenä
tyttöystävänsä ja lapsensa kanssa. Sitten kaikki sortui: Hänen liikekumppaninsa kuoli, hänen tyttöystävänsä
jätti hänet ja hän jäi yksin pettymyksen ja masennuksen valtaan. Silloin
hän muisti tuttavansa ja näiden
uskonnon, joka antoi heille niin
paljon lohtua. He olivat kertoneet
hänelle eräästä kirjasta, ja nyt hän
halusi ehdottomasti saada sen. Hän
ei kuitenkaan tiennyt, mistä hän voisi
sen saada. Viimein hän etsi Internetistä. Hän osti Mormonin kirjan huutokaupasta. Ei kestänyt kauankaan,
ennen kuin hän huomasi löytäneensä
totuuden. Hän etsi taas Internetistä,
tällä kertaa kirkon yksikköä. Hän
löysi osoitteen ja kokousajat. Tammikuussa 2008 hänet kastettiin.
Julkaisussa Saarnatkaa minun
evankeliumiani sanotaan: ”Tämän
luvun opit ja periaatteet vahvistavat
uskoasi siihen, että Herra valmistaa
ihmisiä ottamaan vastaan sinut ja
palautetun evankeliumin” (s. 165).
Monet kirkon jäsenet pitävät lähetystyötä ongelmallisena velvollisuu-

tena. Heillä on pelkoja ja ajan puutetta mutta myös vääriä käsityksiä
siitä, mitä tämä velvollisuus meille
todella merkitsee. Kaikki tämä estää
meitä toisinaan kutsumasta muita
ihmisiä yhteisten evankeliumin siunausten äärelle.
Kenties tärkein oivallus, minkä
voimme tässä asiassa saada, on se,
ettei meidän tehtävämme ole valmistaa ihmisiä evankeliumin vastaanottamiseen. Emme ole myöskään
vastuussa siitä, minkä päätöksen he
tekevät sen jälkeen kun me olemme
kutsuneet heidät. Meidän velvollisuutemme rajoittuu kahteen asiaan:
1) Me autamme niiden etsimisessä,
jotka ovat valmistautuneet, ja 2) me
autamme lähetyssaarnaajia ystävystymällä heidän löytämiensä ihmisten
kanssa ja ottamalla nämä mukaan
yhteisöömme.
Profeetta Moroni, joka näki meidän aikamme, selitti, kuinka ihmisiä
valmistetaan vastaanottamaan evankeliumi. Hän kysyy: ”Rakkaat veljeni,
ovatko ihmeet lakanneet? Katso, minä
sanon teille: eivät, eivätkä enkelit ole
lakanneet palvelemasta ihmislapsia.
– – Ja heidän palvelutyönsä virkana on kutsua ihmisiä parannukseen ja täyttää Isän ihmislasten
kanssa tekemät liitot ja tehdä niiden
työ, raivata tietä ihmislasten keskuudessa julistamalla Kristuksen sanaa
Herran valituille astioille, jotta he
voivat todistaa hänestä.
Ja niin tekemällä Herra Jumala
raivaa tien, niin että muutkin ihmiset
voivat uskoa Kristukseen, niin että
Pyhällä Hengellä voi olla heidän sydämessään voimansa mukainen sija; ja
tällä tavalla Isä toteuttaa ne liitot, jotka

Vanhin Erich Kopischke

hän on tehnyt ihmislasten kanssa.
Ja Kristus on sanonut: Jos teillä on
usko minuun, teillä on voima tehdä
kaikki, minkä minä näen hyväksi.”
(Moroni 7:29, 31–33.)
Jättäkäämme ihmisten sydämen
valmistaminen evankeliumin vastaanottamiseen Herralle ja ”näkymättömälle maailmalle” ja puhukaamme
evankeliumista kaikissa soveliaissa
tilaisuuksissa, joita meille tulee. Silloin alamme tavata ihmisiä, joita on
valmistettu, tai he tulevat meidän
luoksemme puhumaan kanssamme.
Voimme rukoilla päivittäin sellaisia
tilaisuuksia. Omalta kohdaltani hämmästyn aina, kuinka helppoa se on.
Mutta vaikka meille ei vielä olisikaan suotu sellaisia kokemuksia, ei
ole mitään syytä murheeseen.
Lähetyssaarnaajat löytävät sellaisia
ihmisiä joka viikko. On uskomatonta,
kuinka paljon heitä on. Sellaisillakin
alueilla, joita perinteisesti kuvataan
vaikeiksi lähetystyöalueiksi, löytyy
K I R KO N U U T I S I A HELMIKUU 2009
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joka viikko joku, joka kuuntelee lähetyssaarnaajien sanomaa ja haluaa
saada siitä lisää tietoa. Tapaamme joka
sunnuntai miltei jokaisessa yksikössä
ihmisiä, jotka eivät ole kirkon jäseniä.
Jotkut heistä ovat jopa jo ottaneet
vastaan kutsun kasteelle. Vain murtoosa näistä ihmisistä todella kastetaan.
Juuri sen haluan sanoa tänään. Lähetyssaarnaajat tarvitsevat meidän
apuamme. Tiedän, että meillä kullakin
on siinä ongelmia. Tiedämmehän me,
että oikeastaan lähetyssaarnaajien
on määrä auttaa meitä. Mutta todellisuudessa meidän vyöhykkeellämme
lähetyssaarnaajat löytävät useimmat
kirkon tutkijat. Se ei ole järkyttävää,
kunhan me otamme velvollisuudeksemme tukea lähetyssaarnaajia ja
ottaa heidän tutkijansa meidän
tutkijoiksemme.
Lähetyssaarnaajien ei pitäisi joutua
kerjäämään, että joku lähtisi viikolla
heidän kanssaan opettamaan jotakuta
kiinnostunutta. Lähetyssaarnaajien
ei pitäisi joutua taistelemaan sellaista
leviävää tunnetta vastaan, että he
kastavat ihmisiä liian varhain tai kelvottomina. Lähetyssaarnaajien tulisi
voida olla varmoja siitä, että me
teemme yhdessä kaikkemme huolehtiaksemme jokaisesta henkilöstä,
jonka Herra lähettää heidän luokseen
viikon aikana. Rakkauden ja palvelun
henki tulee jokaiseen yksikköön,
jossa lähetystyöstä puhumisesta joka
viikko ja tulevan viikon yhteisestä
suunnittelusta tulee iloinen tehtävä.
Sellaisessa yksikössä me tuemme
kaikella voimallamme ja innokkuudellamme jokaista henkilöä, joka
osoittaa kiinnostusta, ja kuljemme
heidän rinnallaan. Me kannustamme
K10

heitä ja piristämme heitä silloin, kun
heidän on vaikea muuttaa elämäänsä.
Me riemuitsemme heidän kanssaan,
kun he onnistuvat pitämään jonkin
käskyn. Tunnemme myötätuntoa
heitä kohtaan, kun he yhä kamppailevat sen kanssa. Joka tapauksessa
me tuemme heitä kaikin voimin heidän vanhurskaiden tavoitteidensa ja
toiveidensa saavuttamisessa.
Tämä on se avunhuuto, jonka
osoitan teille tänä päivänä. Jokainen
henkilö voi auttaa siinä. Olen vakuuttunut siitä, että sellainen henki rikastaa meitä suuresti henkilökohtaisesti
ja saa aikaan perinpohjaisen muutoksen yhteisössämme. Valmistautuneista

ja kiinnostuneista ihmisistä ei ole
puutetta. Heitä kohtaan on vain liian
vähän kiinnostusta.
Meidän vallassamme on saada
aikaan muutos siinä tekemällä voitavamme. Jumalan käsissä on ilmoittaa
meille ylösnousemuksen voima ja
täyttää lupaukset, jotka Hän on antanut maistamme pyhien profeettojensa ja apostoliensa kautta.
”Sen tähden, suuresti rakastetut
veljet, tehkäämme iloisin mielin
kaikki, mikä on meidän vallassamme;
ja pysykäämme sitten sijoillamme täysin varmoina saadaksemme nähdä
Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoittamisen” (OL 123:17). ■

Nuorten Naisten valtakunnallinen leiri
Teksti: Miia Ahola ja Karoliina Korkonen

K

oko Suomen Nuorten Naisten
leiri pidettiin tänä vuonna
15.–19.7.2008 Sauvon Ahtelassa. Leirin teemana oli ”Luja kuin kallio”. Se
näkyi erilaisina toimintoina ja esim.
ryhmien nimissä. Ensimmäinen
päivä alkoi asettumisella leirialueelle;
mökit jaettiin ja muutenkin leirialueeseen tutustuttiin. Illalla leiri aloitettiin virallisesti nostamalla viiri ja
hengellisellä aloituksella. Hengellisen ajatuksen jälkeen oli erilaisia
tutustumisleikkejä, joiden avulla eri
vaarnojen ja piirien nuoret naiset
pystyivät tutustumaan paremmin toisiinsa. Leirin ensimmäinen ilta lopetettiin nuorten naisten esitykseen ja
iltapalaan.
Toinen päivä aloitettiin aamunavauksella, jossa saimme nähdä jälleen esityksen. Keskiviikkona
aamupäivällä nuorleirinjohtajat

olivat järjestäneet nuoremmille leiriläisille erilaisia rasteja, joissa aiheina
oli mm. nuotion sytyttäminen ja eri
pilvimuodostelmien tunnistaminen.
Päivällä oli myös mahdollisuus käydä
uimassa ja saunoa. Illalla vuorossa
olivat vaarnojen ja piirien omat
illat. Esimerkiksi Helsingin vaarnan
illassa ensikertalaiset toivotettiin
tervetulleiksi leirikasteen muodossa, jonka teemana oli Kiviset ja
Soraset. Uusien nuorten naisten
kauneutta hoidettiin kivikautisella
tyylillä; he saivat teemaan sopivat
kynnet ja kampaukset.
Kolmas päivä alkoi edelliseen
tapaan esityksellä ja viirin nostolla.
Päivän toimintana oli vaellus ja
ensiapurastit. Vaelluksessa kierrettiin ympäri suurta leirialuettamme
ja osallistuttiin eri rasteihin, jossa
päästiin mm. melomaan kanooteilla

VALOKUVA: PÄIVI TAPOLA
VALOKUVA: PÄIVI TAPOLA

VALOKUVA: PÄIVI TAPOLA

Leirin aloitus.

Leiriläiset saivat muistoksi palan
kiveä, josta Helsingin temppeli
on tehty.
Leiriläiset harjoittelemassa jousiammuntaa.

ja pohtimaan kuka on ryhmänsä
Peppi Pitkätossu. Ensiapurasteilla
puolestaan opeteltiin ensiapua eri
tilanteissa. Illalla uinnin ja saunomisen sekä päivällisen jälkeen oli
hengellinen konsertti, jossa ensin
saimme kuulla kauniin ja hengellisen
musikaalin. Lisäksi saimme kuulla eri
seurakuntien nuorten naisten musiikkiesityksiä ja syötyämme iltapalan
menimme nukkumaan.
Perjantaina eli neljäntenä päivänä
nuorleirinjohtajat pitivät jälleen
nuoremmille leiriläisille rasteja mm.

kierrätyksestä ja luonnon tarkkailusta. Iltapäivällä pidettiin perinteinen todistuskokous, joka on yksi
leirin kohokohdista. Henki oli vahvasti läsnä nuorten todistaessa.
Todistuskokouksen jälkeen oli jälleen mahdollisuus käydä uimassa ja
saunomassa, minkä jälkeen oli päivällinen. Päivällisen jälkeen nuorleirinjohtajat menivät viettämään iltaa
keskenään, kun nuoremmat leiriläiset viettivät iltaa Aurinkoklubilaisten
eli nelosvuositasolaisten johdolla.

Viimeinen päivä alkoi muitten
tapaan aamunavauksella, jossa
viiri nostettiin viimeistä kertaa lipputankoon. Aamupalan jälkeen
alkoi pakkaus ja paikkojen siivous.
Tämän jälkeen oli luvassa leirin
päätös, jossa jaettiin leirisuoritustodistuksia. Päätöksen jälkeen
alkoivat niin vanhojen kuin uusien
kavereiden hyvästely ja halailu.
Leiri oli jälleen aivan upea kokemus, niin hengellisesti kuin ihan
vain kavereittenkin suhteen. ■
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MAP-perhepalvelujen uutisia
Teksti: Katarina Alhovuori

M

AP-perhepalvelut on toiminut
Suomessa vuodesta 1997.
Maritta Kauppisen johtaman Perhepalvelutyöryhmän uraauurtavan
työn innoittamana kirkko on kehittänyt uuden toimintamallin, jolla
Perhepalvelujen palveluja tuodaan
maihin, joissa kirkolla ei voi olla
erillistä toimistoa ja palkattua henkilökuntaa. MAP-perhepalvelujen tarkoituksena on tarjota johtajille ja
jäsenille koulutusta ja neuvontaa
erilaisissa psykososiaalisissa ongelmissa. Suomen Perhepalvelut on
toiminut koko olemassaoloaikansa
osana kirkon Family Service -palveluja, ja vuonna 2007 tapahtuneiden
organisaatiojärjestelyjen myötä se
on toiminut osana Perhepalveluiden
pohjoismaista neuvostoa, jonka
jäsenet ovat vyöhykkeen johtokunnan kutsumia. Vastaava alueellinen
neuvosto toimii Pohjoismaiden
lisäksi myös Keski-Euroopan
alueella.
Tällä hetkellä Suomen
Perhepalveluiden johtajana
toimii Katarina Alhovuori
Keravan seurakunnasta
(lastensuojelun johtava
sosiaalityöntekijä). Lisäksi
työryhmässä toimii Minna
Kirsi Espoosta (NLP-practitioner), Stina Hänninen
Tampereelta (terveystieteilijä), Mirja Aromaa Vaasasta
(psykiatrinen sairaanhoitaja, perhe- ja psykoterapeutti) ja Paavo Järvi Turusta
(päihdeperheisiin suuntautunut
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erityistason psykoterapeutti). Vaatimuksena kaikille Perhepalveluiden
työntekijöille on ammatillinen sosiaalija terveydenhuollon pätevyys ja heillä
on sen myötä myös vaitiolovelvollisuus. Ryhmän työntekijät toimivat
ammateissaan mm. päihde-, mielenterveys-, parisuhde- ja lastensuojeluongelmien parissa.
Perhepalveluiden ensisijaisena tarkoituksena on antaa konsultaatioapua
pappeus- ja apujärjestöjen johtajille,
jotta jäseniä voidaan auttaa ja heidän
ongelmiaan ennaltaehkäistä seurakunnan piirissä, ennen kuin on
tarpeen turvautua ammattiapuun.
Lisäksi Perhepalvelut pyrkii järjestämään seurakunta-, piiri- ja vaarnatasolla koulutuksia sekä erilaisia
ryhmiä. Pääkaupunkiseudulla on syksyllä 2008 alkanut Avioliiton vahvistaminen -kurssi, jonka tarkoituksena
on antaa hengellisiä ja käytännön
työkaluja parisuhteen kehittämiseen.
Lähiaikojen tavoitteena on aloittaa

vastaavat ryhmät myös muualla
Suomessa, sekä lisäksi kartoittaa
yhdessä pappeusjohtajien kanssa
riippuvuusryhmien ja/tai koulutettujen tukihenkilöiden tarvetta.
Perhepalvelut tavoittaa neuvontapuhelimesta, jossa yksi ryhmän työntekijöistä päivystää aina kuukauden
kerrallaan. Neuvontapuhelin vastaa
sunnuntaisin klo 17–20 välisenä
aikana. Neuvontapuhelin on tarkoitettu ensisijaisesti pappeus- ja apujärjestöjen johtajille, mutta toistaiseksi
Suomessa palvelua on pyritty tarjoamaan edelleen myös suoraan jäsenille. Neuvontapuhelimen numeron
saa oman seurakunnan piispalta tai
seurakunnanjohtajalta.
Vuonna 2007 alkaneen uuden
organisaation ja toimintamallin suurin
muutos on se, että Perhepalveluilla
on mahdollisuus tarjota lyhytterapiaa
joko Perhepalveluiden oman työntekijän tai kirkon ulkopuolisen terapeutin kanssa. Perhepalvelut pyrkii
löytämään terapeutteja, joiden arvot
ja työtapa ovat sopusoinnussa kirkon
opetusten kanssa. Ennen yhteistyön

Perhepalveluiden suomalainen työryhmä: Stina Hänninen, Paavo Järvi, Katarina
Alhovuori, Mirja Aromaa ja Minna Kirsi.

alkamista Perhepalvelut myös kertoo
tarkemmin kirkon opetusten merkityksestä jäsenten elämässä. Mikäli
jollakin jäsenellä on kokemusta
yhteistyöstä yllämainitut vaatimukset täyttävän terapeutin tai hoitohenkilön kanssa, hän voi ottaa
yhteyttä Perhepalveluihin.
Toinen muutos on, että Perhepalveluiden tuottamat palvelut kuten
terapia tai eri kurssit ovat osaksi
maksullisia. Maissa, joissa on paljon
jäseniä, kirkon Perhepalveluilla on toimistot, joiden palvelut ovat jäsenille
maksullisia. Suomessa ja muissa

Pohjoismaissa jäsenet maksavat saamastaan terapiasta niille Perhepalveluiden työntekijöille, jotka toimivat
ammatinharjoittajana tai kirkon ulkopuoliselle terapeutille. Kirkon sisäisten
terapeuttien maksut ovat edullisempia
kuin kirkon ulkopuolisten ja niihin
on mahdollisuus saada taloudellista
tukea piispan tai seurakunnanjohtajan
kautta paastouhrivaroista. Kirkko ei
kuitenkaan sitoudu avustamaan pitkäkestoisia terapioita. Perhepalveluiden
tarjoaman terapian tarkoitus on tukea
pappeusjohtajan tarjoamaa hengellistä
apua ja tukea, ei korvata sitä. ■

Kuulutko sukuuni -tapahtuma Vantaalla
Teksti: Kati Hietala

M

AP-kirkon sukututkimuskeskus
osallistui 11–12. lokakuuta
Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n järjestämään Kuulutko sukuuni -tapahtumaan, joka järjestettiin Tikkurilassa
Vantaan ammattiopiston tiloissa.

Vuotuiseksi perinteeksi muodostunut tapahtuma järjestettiin nyt
kymmenettä kertaa, ja se on yksi
merkittävimpiä sukututkimuksen
harrastajia kokoavia tapahtumia koko
Suomessa.

Heikki Hietala kertomassa sukututkimustyöstä Kuulutko Sukuuni -näyttelyssä.

Tapahtumaosastoja oli yli 80. Osastoja oli yksittäisillä sukututkijoilla,
sukuseuroilla, arkistoilla, sukututkimuksen ammattilaisilla, museoilla
ja kirjastoilla. Lisäksi ohjelmassa oli
suuri määrä laadukkaita luentoja ja
tietoiskuja.
Tapahtuman anti olisi varmasti
ollut äärimmäisen kiinnostavaa sukututkimusta harrastaville vaarnamme
jäsenille. Muutaman näinkin pujottelevan osastojen lomassa. Itse löysin
tapahtuman ansiosta täydennystä
sukupuuhuni ja tapasin joitain
ennalta tuntemattomia sukulaisia.
Kirkkomme osastolla esiteltiin
PAF-sukututkimusohjelmaa, FamilySearch-internetpalvelua ja sukututkimuskeskusten toimintaa. Olimme
tällä kertaa liikkeellä tavallista vähäisemmillä resursseilla, mikä näkyi
osastomme kävijämäärässäkin. Kun
osastolla ei koko ajan ollut innostunutta vilskettä ja vilinää, kuten aiemmin, eivät ujoimmat kävijät uskaltaneet lähestyä meitä.
Toiset kävijät tulivat hakemaan
vastauksia hyvinkin spesifioituihin
kysymyksiin koskien esimerkiksi
FamilySearch-sivustojen toimintoja
tai Amerikkaan muuttaneita sukulaisia. Toivottavasti onnistuimme palvelemaan heitä mahdollisimman hyvin,
vaikka itse jouduinkin liian usein
toteamaan, etten tiedä vastausta heidän kysymykseensä.
Ensi kerralla olemme toivottavasti taas mukana tapahtumassa –
ja suuremmalla joukolla. Kuulutko
sukuuni -tapahtuma on hyvä paikka
tehdä kirkkoa tunnetuksi ja luoda
kontakteja pääkaupunkiseudun
sukututkijapiireihin. ■
K I R KO N U U T I S I A HELMIKUU 2009
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Sukututkimusyhdistyksen
kuukausikokous Lappeenrannassa

L

hengessä ja moniin sukututkijoita
askarruttaviin kysymyksiin saatiin
vastauksia. Illan ohjelmassa annettiin paljon mahdollisuuksia kysyä
erilaisista asioista, ja ilahduttavan
moni oli kiinnostunut kirkon toiminnasta tarkemmin.
Kaikki vierailijat saivat illan päätteeksi mukaansa maaliskuun Liahona-lehden, joka keskittyi erityisesti
Kristukseen. Vierailijoille jaettiin
myös useita Mormonin kirjoja. ■

VALOKUVA: MATTI RÖYSKÖ

appeenrannan seurakunta oli kutsunut syyskuussa seudun sukututkimusyhdistyksen sukututkijat
kuukausikokoukseen seurakuntakeskukseen.
Sukututkijoille esiteltiin sukututkimuksen lisäksi kirkkomme oppeja
ja käytännön toimintaa. Noin 30 vierailijaa tutustui lähes kolmen tunnin
ajan seurakunnan tiloihin ja kirkon
toimintoihin.
Tilaisuus sujui miellyttävässä

Piispa Ilpo Silvennoinen kertoo vieraille, miksi sukututkimusta tehdään.

Piispakunta vaihtui Espoossa

E

spoon ensimmäinen seurakunta
on saanut uuden piispakunnan.
Piispaksi kutsuttiin Esa A. Reiman,
ensimmäiseksi neuvonantajaksi Kenneth Lampinen ja toiseksi neuvonantajaksi Matthew Davis.
Piispa Reiman toimii johtajana
pankin Business Control -yksikössä.
Esa ja Sirke Reimanilla on kolme
lasta: 10-vuotias Sofia sekä 6-vuotiaat
kaksostytöt, Sara ja Salla. Reimanit
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asuvat Tuomarilassa runsaan 300
metrin päässä seurakuntakeskuksesta. Sirke on kotiäiti ja seurakunnan Apuyhdistyksen johtaja. Sekä
veli että sisar Reiman ovat molemmat toisen polven jäseniä ja osallistuneet Alkeisyhdistyksestä alkaen
kaikkiin kirkon toimintoihin.
Piispa Reimanilla on pitkä kokemus erilaisten kirkon tehtävien
hoitamisesta. Hän on ollut mm.

vyöhykkeen apulaistilintarkastajakouluttaja, vaarnan korkean neuvoston jäsen, vaarnan pyhäkoulun
johtaja, vaarnan tiedotusjohtaja, vaarnan toimisihteeri, piispan neuvonantaja, seurakunnan Nuorten Miesten
johtaja, seurakunnan lähetystyönjohtaja, seurakunnan pyhäkoulun johtaja, seurakunnan kirjastonhoitaja ja
kokoaikainen lähetyssaarnaaja New
Yorkin lähetyskentällä.
Veli Kenneth Lampinen on sukunimestään huolimatta syntyperäinen
Yhdysvaltain kansalainen ja hän työskentelee suuressa suomalaisessa
kansainvälisessä yrityksessä. Veli
Matthew Davis on puolestaan nimestään huolimatta suomalaissyntyinen.
Uusi piispakunta on monikulttuurinen ja pystyy vastamaan seurakunnan tarpeisiin hyvin. Piispakunnan
jäsenten kansainvälisistä taustoista
huolimatta piispakunnan kokoukset
pidetään suomeksi, mutta koska seurakuntaan kuuluu jäseniä ainakin 14
eri maasta, tulkataan sakramenttikokoukset englanniksi, ja piispa Reiman
onkin jo ehtinyt pitää puhutteluja
jäsenille kolmella eri kielellä.
Sakramenttikokouksen läsnäoloilla
mitattuna Espoon 1. seurakunta on
yksi Helsingin vaarnan kolmesta suurimmasta seurakunnasta.
Helsingin temppeli sijaitsee seurakunnan alueella. Piispakunta pitää
temppelin sijaintia alueella hienona
mahdollisuutena, mutta myös haasteena. ”Kun temppeliin on jäsenillä
lyhyt matka, monilta saattaa jäädä
suunnittelematta tai käymättä säännöllisesti temppelissä”, piispa Reiman sanoo.
Temppelissä käyminen ja liittojen

VALOKUVA: VILLE-MATTI KARUMO

Espoon 1. seurakunnan uusi piispakunta, vasemmalta 1. neuvonantaja Kenneth
Lampinen, piispa Esa A. Reiman ja 2. neuvonantaja Matthew Davis.

pitämisen korostaminen on uudelle
piispakunnalle erityisen tärkeää.
He aikovat myös keskittyä jäsenten

hengellisistä tarpeista huolehtimiseen ja perheiden vahvistamiseen
sekä tietysti lähetystyöhön. ■

Yöretki Mormonin kirjan maailmaan
Teksti. Riku Karjalainen, valokuva: Visa Vorimo

A

jatus Mormonin kirja -aiheisesta
roolipelistä heräsi noin puolitoista vuotta sitten erään Nuorten
Miesten yöretken jälkeisenä kesäaamuna Espoon Pirttimäen urheilukentällä, jossa seurasimme runsaan
sadan keskiaikaisiin taisteluvarusteisiin pukeutuneen nuoren aikuisen
kokoontumista lopputaisteluun.
Meteli oli melkoinen ja kaikilla näytti
olevan hauskaa. Voisiko Mormonin
kirjan maailmaan hetkeksi sukeltaa
ja eläytyä samalla tavalla, mutta pienemmällä joukolla ja vaatimattomammalla varustuksella? Jälkeenpäin
saadun palautteen perusteella voi
kyllä, ja monen Espoon 2. seurakunnan nuoren miehen mielestä syyskuun alussa 2008 Espoon Nuuksiossa

järjestetty yöretki olikin yksi ikimuistoisimmista.
Retkemme jännitys ja paras anti
perustui sotimisen ja väkivallan
sijasta epätietoisuuteen siitä, mitä
seuraavaksi tapahtuisi ja nuorten
miesten kykyyn selvitä tilanteista
ilman ulkopuolista apua ja nykyajan
teknologiaa. Siksi kaikkea sitä, mitä
tuona pimeänä yönä erämaassa
tapahtui, ei kannata tässä paljastaa.
Seurakuntien Nuorten Miesten johtokunnat voivat tiedustella roolipelin
yksityiskohtaista käsikirjoitusta ja
taustamateriaalia sähköpostiosoitteesta sekstantti@gmail.com.
Alunperin loppukevääksi suunniteltu ”larppaus” sijoitettiin Nuuksion
järviylängölle, jonka maastoon saattaa

iltahämärissä hyvin kuvitella Mormonin Kirjan maailman. On tiheää metsää, kukkuloita, vaihtelevaa maastoa,
suuria vesiä ja kapeita kannaksia.
Nuorilla miehillä oli kevät ja kesä
aikaa tutustua lukutehtävään (Helamanin kirja, 3. Nefi 1–10), omaan
henkilökohtaiseen rooliin ja valmistautumistehtävään yöretken nettisivustolla, jolta löytyi ohjeita mm.
tulen sytyttämiseen ja ruoan valmistamiseen Uuden Maailman välinein
ja maustein.
Roolipelissä eläydyttiin hetkeksi
aikaan ennen Vapahtajan ilmestymistä Amerikan mantereella tilanteessa, jossa Gaadiantonin rosvot
uhkasivat heimoiksi jakautuneita
kansoja. Yöretki alkoi tilanteessa,
jossa yksi Mormonin kirjan profeetoista oli lähettänyt kaikille heimoille
kutsun saapua ja kokoontua turvaan
pyhälle paikalle. Heimojen reitit ja
kulku pyhälle paikalle oli pidettävä
salassa rosvojen väijytysten välttämiseksi. Eksyminen tai heimon vaelluksen paljastuminen saattaisi johtaa
heimon tuhoutumiseen. Koska Gaadiantonin rosvoilla oli ylivoima ja
he tunsivat alueen paremmin kuin
urheiden nuorukaisten ryhmä, taistelukosketusta ja kiinnijäämistä oli vältettävä kaikin tavoin.
Nuoret Miehet jakautuivat suuren
osallistujamäärän takia kahteen noin
kymmenhenkiseen ryhmään. Kullakin ryhmän jäsenellä oli oma tärkeä
osansa tehtävän onnistumisessa.
Navigoijan piti pystyä suunnistamaan
perille taivaankappaleiden avulla,
Tiedustelijan löytää turvallinen reitti
rosvotukikohtien ohi, Metsästäjän
K I R KO N U U T I S I A HELMIKUU 2009
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VALOKUVA: VISA VORIMO

Espoon 2. seurakunnan Nuoret Miehet valmistautumassa illan koetukseen.
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jännittävä kokemus ja saapuminen
Pyhälle Paikalle silminnähden helpotus. Poikien nuotiolla Mormonin kirjan ajan raaka-aineista ja mausteista

valmistama ateria ei varmasti unohdu.
Siitä, mitä aamun valjetessa tapahtui,
voidaan kertoa Nuorten Miesten leirinuotiolla myöhemmin. ■

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)

löytää ruokaa ja Savenvalajan valmistaa se Tulentekijän sytyttämän nuotion lämmöllä.
Eläytymisen kannalta oli tärkeää,
että retkelle ei otettu mitään sellaista,
mitä ei olisi ollut saatavissa Mormonin kirjan aikana. Pois jätettiin
omat eväät (lue: makeiset, sipsit),
kännykät, taskulamput, kompassit,
mp3-soittimet. Kulttuurishokki oli
melkoinen. Mitä jos eksymme? Mitä
jos joku katkaisee jalkansa? Miten
muinoin eläneet olisivat toimineet
vastaavassa tilanteessa? Valmiita vastauksia ei annettu. Jo viilentyneen
vuodenajan takia vaatetukselle ei
kuitenkaan asetettu samanlaisia
autenttisuusvaatimuksia.
Suunnistaminen Pyhälle Paikalle
suusanallisten ohjeiden perusteella,
ilman karttaa nopeasti pimenevässä
illassa, Gaadiantonin rosvojen vartiopaikkoja ja ansoja vältellen oli aidosti

