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Kirkon uutisia

Tässä kuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun presidentti David O. McKay
kehotti jokaista jäsentä olemaan lähetyssaarnaaja.

”Jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja”
– toimeksianto jo 50 vuoden ajan

T

ässä kuussa tulee kuluneeksi
50 vuotta siitä, kun presidentti
David O. McKay (1873–1970)
keväällä 1959 puhui Suolajärven
tabernaakkeliin kokoontuneille jäsenille kirkon 129. vuosikonferenssissa.
Päättäessään kokouksen presidentti
McKay lausui todistuksensa palautetusta evankeliumista ja antoi jäsenille
toimeksiannon, joka on edelleen
voimassa tänä päivänä.
Presidentti McKay kertoi, kuinka
vuonna 1923 vastauksena kielteiseen
yleiseen mielipiteeseen Britannian
lähetyskentällä johtavat veljet lähettivät jäsenille ohjeita lausuen: ”Antakaa
jokaiselle kirkon jäsenelle tehtävä,
että tänä vuonna 1923 jokainen jäsen
on lähetyssaarnaaja. Jokainen jäsen
on lähetyssaarnaaja! – Joku kuulee

totuuden hyvän uutisen teiltä.”
”Ja se on sanoma tänä päivänä”,
presidentti McKay sanoi esittäen
haasteen tuolle vuoden 1959
konferenssiyleisölle. ”Jokainen
jäsen – puolitoista miljoonaa –
on lähetyssaarnaaja!”
Sitten hän lainasi kohtaa OL
107:99: ”’Ja niin, jokainen oppikoon
nyt velvollisuutensa ja toimimaan
virassa, johon hänet on nimitetty,
kaikessa uutteruudessa.’
Se on jokaisen miehen ja naisen ja
lapsen velvollisuus, joka on kuunnellut tätä suurenmoista ja hienoa konferenssia”, presidentti McKay sanoi.
”Jumala auttakoon meitä olemaan
uskollisia velvollisuudellemme ja tehtävillemme.” (Ks. julkaisu Conference
Report, huhtikuu 1959, s. 122.)

Kirkon kasvaessa puolestatoista
miljoonasta jäsenlähetyssaarnaajasta
yli 13 miljoonaan Herran profeetat
ovat toistaneet tämän kutsun.
”Olemme vuosikausia muistaneet
presidentti David O. McKayn sanat:
’Jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja’”,
sanoi presidentti Henry B. Eyring,
ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, huhtikuun 2008 yleiskonferenssissa.
”Olen varma, että tulee päivä,
jolloin tulemme jäsenten uskon
ansiosta näkemään suurempia
ihmisjoukkoja, jotka kutsutaan
kuulemaan Jumalan sanaa ja jotka
sitten tulevat totiseen ja elävään
kirkkoon.” (”Tosi ja elävä kirkko”,
Liahona, toukokuu 2008, s. 22.) ■

Pyhiä kannustetaan
uskomaan Herran
taloussuunnitelmaan
Allie Schulte, huoltotyöpalvelut

J

ason ja Alanea Hanna joutuivat
monien taloudellisten kysymysten
eteen, kun Jason menetti työpaikkansa. Pitäisikö heidän muuttaa
muualle etsimään työtä? Pitäisikö heidän yrittää löytää työtä sieltä, missä
he sillä hetkellä asuivat? Harkittuaan
useita vaihtoehtoja he esittivät kaikkein tärkeimmän kysymyksen: ”Mitä
Herra haluaisi meidän tekevän?”
”Tutkimme profeettojen ja apostolien puheita sellaisista aiheista kuin
velka, talousarvion laatiminen ja
säästäminen yrittäessämme saada
selville, mitä Herra halusi meidän
tekevän”, Alanea selittää. ”Tiesimme,
että Herran suunnitelma oli paras
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kääntyessään pois maailman ajattelumalleista ja luottaessaan Jeesuksen
Kristuksen evankeliumiin ja kirkon
johtajien neuvoihin.
Lehtisessä Valmistakaa kaikki
tarpeellinen: Perheen raha-asiat
ensimmäinen presidenttikunta pyytää kaikkia kirkon jäseniä miettimään talousasioitaan ja pyrkimään
tulemaan omavaraisemmiksi hengellisesti ja ajallisesti: ”Kehotamme
teitä, asuittepa missä päin maailmaa
tahansa, valmistautumaan vastoinkäymisiin tarkastelemalla rahatilannettanne. – – Jos olette maksaneet
velkanne ja teillä on vararahasto, – –
te ja perheenne tunnette olonne
turvallisemmaksi ja koette sydämessänne suurempaa rauhaa.”1
Lehtisessä tuodaan esiin viisi
perusperiaatetta: kymmenysten
ja uhrien maksaminen, velan
välttäminen, talousarvion noudatta-

minen, vararahaston kerääminen
ja perheenjäsenten opettaminen.
Vaikka näiden periaatteiden mukaan
eläminen vaatii kärsivällisyyttä, itsekuria ja uhrautumista, kuuliaisuus
Herran taloussuunnitelmalle tuo
suurempaa rauhaa ja iloa kuin yksilöt ja perheet voisivat koskaan kokea
elämällä maailman tavan mukaan.
Maksakaa kymmenykset ja uhrit

Kun Richard Moyer joutui työttömäksi, hän ja hänen perheensä söivät kotivarastossaan olevaa ruokaa,
maksoivat laskut käyttäen säästöjään
ja maksoivat edelleen uskollisesti
kymmenykset. Työttömyydestään
huolimatta veli Moyer hämmästyi
huomatessaan, että hänellä oli
täsmälleen yhden Yhdysvaltain
dollarin verran enemmän tuloja sinä
vuonna kuin edellisenä. ”Olen aina
laskenut sen ihmeen elämässämme

VALOKUVA STEVE BUNDERSON

suunnitelma ja että meitä siunattaisiin, jos noudattaisimme sitä.”
Rukoiltuaan ja pohdittuaan Jason
ja Alanea päättivät kumpikin palata
yliopistoon ja suorittaa loppuun
alemman korkeakoulututkinnon. He
ottivat pienimmät mahdolliset opintolainat maksaakseen opiskelunsa, ja
molemmat työskentelivät kokopäiväisesti maksaakseen muut kulunsa. He
sovittivat työaikansa niin, että jompikumpi heistä oli aina kotona lasten
kanssa. He laativat tarkan talousarvion, käyttivät rahansa välttämättömyyksiin eivätkä enää kuluttaneet
rahaa pikaruokaan, kaapeli-TV-maksuihin tai uusiin vaatteisiin. Jason
jopa kulki polkupyörällä kouluun ja
töihin vähentääkseen polttoaine- ja
autovakuutusmaksuja.
Nyt Jason työskentelee insinöörinä. Alanea suoritti myös tutkintonsa ja hoitaa tällä hetkellä tehtäviään kokoaikaisena viiden lapsen
äitinä. He elävät yhä varojensa
mukaan, tekevät tarkan talousarvion,
maksavat kymmenykset ja elävät kirkon johtajien antamien taloudellisten ohjeiden mukaan. ”Olemme kiitollisia koettelemuksesta ja kokemuksesta”, Alanea sanoo. ”Siitä tuli
loppujen lopuksi suuri siunaus elämässämme, ja se opetti meille, että
Herra siunaa meitä aina, jos me
olemme kuuliaisia.”
Herran taloussuunnitelma

Herra on sanonut kirkolleen: ”Te
ette kuulu maailmaan, koska minä
olen teidät siitä omikseni valinnut”
(Joh. 15:19). Vaikka jäsenet kohtaavat kenties taloudellisia koettelemuksia, he voivat tuntea turvallisuutta
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Herran taloussuunnitelman mukaan eläminen vaatii kärsivällisyyttä, itsekuria,
uhrautumista ja kuuliaisuutta.

kymmenysten maksamisen ansioksi”,
veli Moyer selittää. ”Herra siunaa
ihmistä aina, kun hän tekee sen,
mitä Herra haluaa hänen tekevän.”
Siunausten, joita perheen vakaa
raha-asioiden hoito tuo, on rakennuttava rehellisten kymmenysten
maksamisen ja runsaan paastouhrin
antamisen perustalle. Kirkon jäsenillä on tilaisuus antaa takaisin Herralle osa tuloistaan ymmärtäen, että
heidän panoksensa auttaa rakentamaan Jumalan valtakuntaa siten, että
rakennetaan seurakuntakeskuksia ja
temppeleitä, pidetään huolta vähemmän onnekkaista ja viedään evankeliumia kaikkialle maailmaan.
Jäsenet saavat todistuksen tästä
periaatteesta elämällä sen mukaan.
Kun jäsenet rukoilevat ymmärtääkseen sen tärkeyden ja saadakseen
lisää tietoa siitä, kuinka heidän
panoksensa on muille siunaukseksi,
he tulevat pitämään kymmenysten
ja uhrien maksamista siunauksena.
Kun jäsenet ottavat tavaksi ottaa
heti erilleen kymmenysten ja uhrien
osuus tuloja saadessaan, siitä tulee
tärkeä asia heidän talousasioiden
hoidossaan.
Presidentti N. Eldon Tanner
(1898–1982) ensimmäisestä presidenttikunnasta on opettanut, että
kymmenykset ovat käsky, johon liittyy lupaus: ”Kun suoritat tämän velvollisuutesi Luojallesi, saat suurta
onnea, jollaista vain tälle käskylle
uskolliset voivat kokea.”2 Kuuliaisuus tälle käskylle tuo rauhaa ja
turvallisuudentunnetta. Kun kirkon
jäsenet maksavat kymmenykset ja
uhrit, he kokevat elämässään ihmeitä
aivan kuten Moyerin perhe.

Lehtisessä Valmistakaa kaikki
tarpeellinen: Perheen raha-asiat
opetetaan Herran taloussuunnitelmaa.
Välttäkää velkaa

Se, että käyttää vähemmän rahaa
kuin ansaitsee, on taloudellisen turvallisuuden perusehto. Vanhin
Joseph B. Wirthlin (1917–2008) kahdentoista apostolin koorumista on
opettanut, että kulutusluotto on
orjuuden muoto, joka vaikuttaa yksilöihin sekä ajallisesti että hengellisesti. Hän on sanonut: ”Luulemme
omistavamme tavaroita, mutta todellisuudessa tavaramme omistavat meidät.”3 Tästä syystä ensimmäinen presidenttikunta kannustaa jäseniä välttämään velkaa vaatimattoman kodin
hankkimista tai koulutuksen maksamista lukuun ottamatta.
Kloostermanin perhe on nauttinut
siunauksista, joita velan orjuudesta
vapautuminen tuo. Kun Kevin Kloosterman kutsuttiin seurakuntansa
piispaksi Illinoisissa USA:ssa, hänen
perheellään oli jonkin verran
kulutusluottoa. Piispa Kloostermanin
vaarnanjohtaja muistutti häntä ensimmäisen presidenttikunnan neuvoista,
ja hän lähti puhuttelusta päättäneenä
maksaa luoton pois. ”Olimme aina

– – yrittäneet asettaa Herran ensimmäiselle sijalle”, hän muistelee. ”Tässä
yhdessä tapauksessa emme olleet
tehneet niin.”
Kloostermanin perhe tutki pyhiä
kirjoituksia ja nykyajan neuvoja rahaasioista ja velasta ja otti tarvittavat
askeleet tavoitteensa saavuttamiseksi.
Kävi selväksi, että Herra siunasi heitä
palvelijoidensa neuvojen noudattamisesta. ”Kuolevaisuudessa ei ole sellaista koettelemusta, jota Vapahtaja
ei voi parantaa”, piispa Kloosterman
sanoo. ”Jos Hän voi vapahtaa meidät
synnin ja kuoleman orjuudesta, Hän
voi todellakin vapahtaa meidät taloudellisesta orjuudesta.”
Jos kirkon jäsenillä on velkaa, heidän pitäisi maksaa velka pois mahdollisimman nopeasti. Velanlyhennyskalenteri on mainio keino auttaa
luomaan tarkka suunnitelma velattomuuden saavuttamiseksi. Suunnitelman laatimisen jälkeen jäsenet voivat
asettaa etusijalle tarpeellisten lyhennysten suorittamisen heti kymmenysten ja uhrien maksamisen jälkeen. Ennen kaikkea jäsenten tulee
olla kärsivällisiä sen suhteen, miten
pitkään velattomuuden saavuttaminen voi viedä luottamalla Herran
apuun ja pyrkimällä noudattamaan
Hänen käskyjään.
Noudattakaa talousarviota

Yksi keino auttaa jäseniä elämään
varojensa mukaan on talousarvio.
Vaikka ihmiset usein ajattelevat, että
taloudellinen turvallisuus riippuu
rahamäärästä, jonka he ansaitsevat,
presidentti Tanner opetti, että sen
sääteleminen, kuinka rahaa käytetään – olipa summa suuri tai pieni –
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on todellisen taloudellisen rauhan ja
onnen lähde. ”[Monet] ihmiset ajattelevat, että talousarvio riistää heiltä
heidän vapautensa. Mutta menestyksekkäät ihmiset ovat huomanneet,
että talousarvio auttaa heitä kokemaan todellista taloudellista
vapautta”4, hän sanoi.
Jeffreyn perhe Illinoisin osavaltiosta
USA:sta antaa tunnustuksen vapaudelle, jonka raha-asioiden hoitaminen
talousarvion avulla tuo. Kun Jeffreyn
perheen lapset olivat aivan pieniä,
perhe oivalsi, että kolme lapsista palvelisi lähetystyössä samaan aikaan.
Tajutessaan taloudellisen rasitteen,
joka tästä perheelle koituisi, perheen
äiti Olga otti käyttöön tiukan talousarvion. Sen lisäksi että sisar Jeffrey maksoi perheen tuloista kymmenen prosenttia kymmenyksinä, hän asetti syrjään toiset kymmenen prosenttia säästääkseen rahaa tuleville lähetyssaarnaajilleen. ”Ymmärsin, että talousasioista
voisi tulla kompastuskivi ja että meidän piti valmistautua hankkimalla
varat siihen, että lapsemme voivat
palvella Herraa”, sisar Jeffrey sanoo.
Kun Jeffreyn lapset alkoivat lähteä
lähetystyöhön, heidän vanhempansa
olivat taloudellisesti valmistautuneet,
ja Herra siunasi heitä.
Jeffreyn perheen tavoin kirkon
jäsenet voivat hallita rahankäyttöään
laatimalla talousarvion. Talousarviolomaketta käyttäen jäsenet voivat tarkastella tulojaan ja menojaan edellisen viikon tai kuukauden perusteella.
Ottamalla selville, mihin suurin osa
rahasta kuluu, he voivat myös etsiä
keinoja karsia menoja. Sitten he voivat laatia talousarvion arvioimalla
seuraavan viikon tai kuukauden
K4

tulot ja suunnittelemalla, miten he
haluavat ansionsa käyttää. Menojaan
seuraamalla jäsenet voivat arvioida,
pysyivätkö he talousarviossa, ja
tehdä muutoksia seuraavaa viikkoa
tai kuukautta varten.
Kerätkää vararahasto

Silloinkin kun ihmiset näyttävät
olevan taloudellisesti valmistautuneita, odottamattomat koettelemukset kuten sairaus, työttömyys tai suuret korjaustyöt voivat aiheuttaa taloudellisia taakkoja. Ensimmäinen presidenttikunta kehottaa kirkon jäseniä
valmistautumaan näihin tapahtumiin
keräämällä vähitellen vararahaston,
jota käytetään vain hätätilanteissa.
Se, että säästää vähän säännöllisesti,
etenkin vaurauden aikoina, auttaa
jäseniä valmistautumaan taloudellisesti vaikeisiin aikoihin tai odottamattomiin hätätilanteisiin.

Lisäaineistoa

K

irkko tarjoaa englanniksi,
espanjaksi, portugaliksi ja
saksaksi Internet-aineistoa auttaakseen jäseniä hoitamaan perheensä raha-asioita. Aineistoon
kuuluu kirkon johtajien puheita,
laskureita, aineistoa perheiltaoppiaiheisiin ja jopa raha-asioita
koskeva verkkokurssi. Lisätietoa
on sivustolla ProvidentLiving.org.
Lehtinen Valmistakaa kaikki
tarpeellinen: Perheen raha-asiat
on luettavissa Internetissä 24 kielellä osoitteessa ProvidentLiving
.org/content/display/0,11666,7587
-1-4087-1,00.html. ■

Vanhin L. Tom Perry kahdentoista
apostolin koorumista on ehdottanut,
että ”maksettuanne Herralle kymmenyksenne te maksatte itsellenne
ennalta päätetyn summan suoraan
säästötilille. Minusta on hämmästyttävää, että niin monet ihmiset tekevät työtä koko elämänsä ruokatavarakauppiaan, vuokraisännän, sähkölaitoksen, autokauppiaan ja pankin
hyväksi mutta arvostavat omia ponnistelujaan niin vähän, etteivät
maksa itsellensä mitään.”5
Talousarviota suunnitellessaan
jäsenet voivat myös päättää tietyn
summan, jonka he panevat ansioistaan säästöön. Sen ei tarvitse olla
suuri summa. Niin kauan kuin he
panevat johdonmukaisesti tuon
rahan säästöön, se lisääntyy nopeasti.
Ottakaa tavaksi panna rahaa säästöön
heti kymmenysten ja uhrien maksamisen sekä mahdollisten velanlyhennysten jälkeen. Älkää langetko kiusaukseen käyttää säästöjä tarpeettomaan. Varatkaa ne sen sijaan hätätilanteisiin. Jos kirkon jäsenet pyrkivät
harjoittamaan itsekuria, he ovat valmistautuneet taloudellisiin koettelemuksiin. Kun heille on kertynyt vararahasto, he voivat jatkaa säästämistä
tuleviin tarpeisiin kuten lähetystyöhön, koulutukseen, eläkkeelle jäämiseen ja muihin välttämättömyyksiin.
Opettakaa perheenjäseniä

Vanhemmat epäröivät usein
ottaa lapsiaan mukaan talousasioiden
hoitoon. Mutta kun me opetamme
perheenjäsenille talousasioiden
hoidon periaatteita ja otamme heidät mukaan laatimaan talousarviota
taloudellisine tavoitteineen, me

valmistamme heitä heidän tulevaisuuttaan varten. Vanhin M. Russell
Ballard kahdentoista apostolin
koorumista on neuvonut: ”Vanhempien tulee opettaa lapsilleen jo pienestä pitäen, että vakaa taloudellinen pohja on erittäin tärkeä tekijä
onnellisessa kodissa.”6 Kun jäsenet
tutkivat ja pohtivat rukoillen lehtisessä Valmistakaa kaikki tarpeellinen: Perheen raha-asiat olevia
periaatteita, heidän tulee miettiä
keinoja opettaa perheenjäseniä ja
auttaa heitä elämään näiden periaatteiden mukaan.
Vanhemmat voivat ottaa perheenjäsenet mukaan talousarvion laatimiseen ja perheen raha-asioihin liittyvien tavoitteiden asettamiseen. He
voivat opettaa lapsilleen työteon tärkeyden tulojen saamiseksi, rahankäytön asettamisen tärkeysjärjestykseen
sekä oman talousarvion laatimisen
kulujen seuraamiseksi. He voivat
myös järjestää lapsilleen mahdollisuuksia maksaa kymmenykset ja
säästää rahaa lähetystyöhön, opiskeluun ja muihin kuluihin. Perheillat
voivat olla erinomaisia tilaisuuksia
keskustella raha-asioista ja opettaa
niitä. Kukin perheenjäsen voi vaikuttaa perheen yleiseen omavaraisuuteen, ja koko perhe huomaa siunaukset, joita koituu Herran rahaasioiden suunnittelua koskevien neuvojen noudattamisesta.
Perheen raha-asioista koituvat
siunaukset

Taloudellisen valmiuden sanoma
ei ole uusi. Tällä taloudenhoitokaudella kirkon johtajat ovat kannustaneet jäseniä valmistautumaan

hoitamalla viisaasti raha-asioitaan
ja ovat luvanneet siunauksia niille,
jotka noudattavat näitä neuvoja.
Ensimmäinen presidenttikunta
on sanonut: ”Myöhempien aikojen pyhiä on jo monia vuosia neuvottu valmistautumaan vastoinkäymisiin panemalla syrjään vähän
rahaa. Säästäminen lisää mittaamattomasti turvallisuutta ja
hyvinvointia.”7
Perheet ja yksilöt niin ennen
kuin nykyäänkin ovat todistaneet
rauhan siunauksista, jotka johtuvat
heidän kuuliaisuudestaan näille
neuvoille. Kun kirkon jäsenet nou-

dattavat lehtisessä Valmistakaa
kaikki tarpeellinen olevia ohjeita
ja hyödyntävät muuta kirkon antamaa raha-asioita koskevaa neuvontaa, hekin kokevat elämässään
näitä siunauksia. ■
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Presidentti Monsonin elämäkerta-DVD
on nyt saatavilla

O

n the Lord’s Errand [Herran
asialla], uusi DVD-levy presidentti Thomas S. Monsonin elämästä
ja palvelutyöstä, on nyt saatavilla 14
kielellä jakelukeskuksista. Tunnin
mittainen video, joka lähetettiin
lokakuun 2008 yleiskonferenssikokousten välissä, sisältää presidentti

Monsonin, perheenjäsenten, työtovereiden ja ystävien haastatteluja.
Kielet, joilla video on saatavilla, ovat:
amerikkalainen viittomakieli, cebu,
englanti, espanja, italia, japani, kantoninkiina, korea, mandariinikiina,
portugali, ranska, saksa, tagalog ja
venäjä. ■

Lapsille tarkoitettuja kertomuksia kaivataan

O

nko sinulla jokin uskoa vahvistava lapsille sopiva ja lapsista
kertova tosikertomus, jonka haluaisit jakaa muiden kanssa?
Liahona on kiinnostunut saamaan näitä kertomuksia mahdollista
lehdessä julkaisemista varten.
Mahdollisia aiheita ovat mm. anteeksianto, palvelu, sakramentti,
todistukset, kymmenykset, viisauden sana jne.
Lähetä kertomuksia osoitteeseen liahona@ldschurch.org tai
osoitteeseen Liahona, Children’s Stories, 50 E. North Temple St.,
Rm. 2420, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA. ■
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Nuorten Naisten arvoihin
on lisätty hyveellisyys

E

nsimmäinen presidenttikunta
ilmoitti äskettäin, että Nuorten
Naisten johtoaiheeseen on lisätty
arvo ”hyveellisyys”.
”Tämä lisäys auttaa nuoria naisia
omaksumaan korkeita moraalin tasovaatimuksia”, sanottiin 28. marraskuuta 2008 päivätyssä ensimmäisen
presidenttikunnan kirjeessä. ”Kehotamme vanhempia ja johtajia opettamaan siveyden ja moraalisen puhtauden oppia auttaakseen jokaista
nuorta naista olemaan hyveellinen ja
kelvollinen tekemään pyhiä liittoja ja
pitämään ne sekä saamaan temppelin toimitukset.”

Nuorten Naisten johtoaiheessa
oleva luettelo arvoista kuuluu nyt seuraavasti: ”usko, jumalallinen luonne,
henkilökohtainen arvo, tieto, valinnat
ja vastuu, hyvät teot, nuhteettomuus
ja hyveellisyys.”
Nuorten Naisten johtohenkilöitä
kehotetaan ottamaan heti lisäys
”hyveellisyys” käyttöön, kun he toistavat johtoaiheen nuorten naistensa
kanssa.
”Hyveellisyys” tullaan lisäämään
Edistyminen-ohjelman arvoihin liittyviin kokemuksiin ja projekteihin.
Ohjeet tämän muutoksen käyttöönotosta lähetetään johtohenkilöille. ■

Vaalikaa hyveellisyyttä
Elaine S. Dalton, Nuorten Naisten ylijohtaja

U

seita vuosia sitten olin patikkaretkellä Tetonvuorilla Wyomingissa
erään nuorten naisten ryhmän
kanssa. Patikoiminen oli vaikeaa, ja
toisena päivänä saavuimme retken
vaarallisimmalle osuudelle.
Aikomuksenamme oli patikoida
Hurricane Passin [Hurrikaanisolan]
kautta, joka on saanut osuvan nimensä
siellä lähes aina puhaltavista voimakkaista tuulista. Metsänvartija neuvoi
meitä pysyttelemään keskellä polkua,
pysyttelemään mahdollisimman matalana sen osan matkasta, joka oli alttiina
tuulille, kiinnittämään kaiken tukevasti
rinkkoihimme ja etenemään reipasta
vauhtia. Se paikka ei ollut valokuvaamista eikä vitkastelua varten. Olin
helpottunut ja onnellinen, kun
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Elaine S. Dalton

jokainen nuorista naisista oli onnistuneesti selviytynyt tuosta kohdasta.
Ja tiedättekö mitä? Yksikään heistä ei
kysynyt, kuinka lähelle jyrkänteen

reunaa he voisivat mennä!
Joskus kulkiessamme elämän polkuja me haluamme maleksia vaarallisissa paikoissa ajatellen, että se on
hauskaa ja jännittävää ja että tilanne
on hallinnassamme. Joskus ajattelemme, että voimme elää synnin partaalla ja silti säilyttää hyveellisyytemme. Sellaisella alueella oleskelu
on kuitenkin vaarallista. Kuten profeetta Joseph Smith on meille sanonut: ”Onni on olemassaolomme päämäärä ja tarkoitus, ja se tulee olemaan sen päätöksenä, jos kuljemme
siihen johtavaa polkua; ja tämä polku
on hyve” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, toim. Joseph Fielding
Smith, 1985, s. 254).
Opissa ja liitoissa Herra antaa
yhdelle kallisarvoisista tyttäristään –
Emma Smithille – neuvon olla uskollinen ja vaeltaa ”hyveen polkuja minun
edessäni” (OL 25:2). Herran neuvo
Emma Smithille on myös Hänen neuvonsa kaikille Hänen kallisarvoisille
tyttärilleen. Mitä nuo polut ovat ja
mitä on hyve?
Hyve tai hyveellisyys on korkeisiin
moraalin tasovaatimuksiin perustuva
ajattelu- ja käyttäytymismalli. Siihen
sisältyy siveys ja moraalinen puhtaus.
Hyveellisyys sisältää säädyllisyyden –
ajatuksissa, kielenkäytössä, pukeutumisessa ja käyttäytymisessä. Hyveellisyys tarjoaa ankkurin polulla, joka
johtaa taivaallisen Isämme eteen.
Hyveen polut johtavat onneen tässä
elämässä ja tulevassa elämässä.
Hyveen polut johtavat lujiin perheisiin. Hyveen polut sisältävät peruskivet iankaikkisuuden siunauksiin. Ne
johtavat temppeliin. Ei ihme, että
profeetta Joseph Smith on sanonut:

”Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää,
sitä me etsimme” (UK 13).
Eräässä toisessa ilmoituksessa
Herra lupaa meille kullekin, että jos
annamme hyveen kaunistaa ajatuksiamme lakkaamatta, me saamme
luottamusta. Hän lupaa, että luottamuksemme vahvistuu ja Pyhä Henki
on kumppaninamme alati (ks. OL
121:45–46). Eläminen kirkon tasovaatimusten mukaan auttaa meitä kutakin pysymään hyveen poluilla. Aina
kun olemme kelvolliset Pyhän Hengen jatkuvaan kumppanuuteen, me
voimme luottaa siihen, että päivittäin
tekemämme päätökset ovat oikeita
silloinkin kun ne ovat vaikeita.
Kaikkialla maailmassa nuoret naiset elävät hyveellistä ja puhdasta elämää. Se näkyy silmistänne ja säteilee
valona, joka loistaa kasvoiltanne.
Mutta maailmassa, joka ympäröi meidät näkymillä ja äänillä, musiikilla ja
viesteillä, jotka ovat vähemmän
hyveellisiä, voi olla vaikeaa pitää
kiinni hyveellisyydestä. Entä ne, jotka
ovat tehneet matkan varrella virheitä?
Presidentti Monson on sanonut:
”Jos joku teistä on kulkenut harhaan,
on niitä, jotka auttavat teitä tulemaan
jälleen tahrattomiksi ja kelvollisiksi.
Piispanne tai seurakunnanjohtajanne
on halukas ja valmis auttamaan, ja
hän tekee ymmärtäväisesti ja myötätuntoisesti kaiken voitavansa auttaakseen teitä parannuksenteossanne,
niin että voitte jälleen seistä vanhurskaudessa Herran edessä.” (”Vanhurskauden esimerkkejä”, Liahona, toukokuu 2008, s. 66.)
Koskaan maailmahistoriassa ei ole
ollut aikaa, jolloin hyveellisyyttä on

tarvittu enemmän. Hyveellisyyden siunaukset ja lupaukset auttavat teitä olemaan vapaita ja onnellisia ja kelvollisia
pääsemään Herran pyhiin temppeleihin. Siitä syystä olemme lisänneet

Nuorten Naisten arvoihin ja johtoaiheeseen ”hyveellisyyden”. Kun joka viikko
toistatte johtoaiheen, toivon teidän saavan muistutuksen siitä, mitä hyveellisyyden vaaliminen tarkoittaa. ■

Jäsenet voivat paikallistaa seurakuntakeskuksia Internetissä 16 kielellä.

Uusi LDS Maps [MAP-kartat]
saatavilla 16 kielellä

S

eurakuntakeskusten paikallistamispalvelu, LDS Maps, johon pääsee sivustoilta LDS.org, Mormon.org
ja maps.lds.org, on nyt saatavilla 16
kielellä.
Palvelu, jonka avulla kuka tahansa
voi etsiä Internetistä lähimmän myöhempien aikojen pyhien jumalanpalveluspaikan, on saatavilla englanniksi,
espanjaksi, hollanniksi, italiaksi, japaniksi, kiinaksi, koreaksi, norjaksi,
portugaliksi, ranskaksi, ruotsiksi,
saksaksi, suomeksi, tanskaksi,
t‰ekiksi ja venäjäksi.
Nykyisten hakuvaihtoehtojen
avulla vierailijat voivat etsiä lähimmät
jumalanpalveluspaikat ja ajat antamalla

osoitteen tai tunnistamalla kartassa
olevan paikan. Yksiköiden Internetsivuille ohjaavien linkkien avulla saa
muita yhteystietoja kuten puhelinnumeroita, tietoja yksiköistä sekä
ajo-ohjeita.
Vierailijat voivat löytää lisää tietoja
myös eri kielisistä seurakunnista,
opiskelijaseurakunnista sekä nuorten
naimattomien aikuisten yksiköistä.
Seurakuntakeskusten paikallistamispalvelu tuli saataville Internetiin
ensin Yhdysvaltojen ja Kanadan
asukkaille toukokuussa 2001. Maailmanlaajuisesti se tuli käyttöön elokuussa 2008, ja käännös 16 kielelle
tuli käyttöön joulukuussa 2008. ■
K I R KO N U U T I S I A HUHTIKUU 2009
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YHTEINEN TUOKIO

Lisäideoita
yhteiseen tuokioon
huhtikuu 2009
Seuraavassa on yhteiseen
tuokioon lisää ideoita,
joita Alkeisyhdistyksen
johtohenkilöt voivat käyttää
huhtikuun 2009 Liahonassa julkaistujen yhteisen tuokion ohjeiden
lisäksi. Nämä ideat liittyvät oppiaiheeseen ”Jeesus Kristus on minun
Vapahtajani” sekä ohjeisiin ja
tehtäviin, jotka ovat tämän lehden
lasten osion sivuilla Y4–Y5.
1. Minulla on todistus siitä, että
Jeesus Kristus on minun Vapahtajani.
Pyydä paria päivää etukäteen kahta
tai kolmea vanhempaa lasta tulemaan Alkeisyhdistykseen valmistautuneena todistamaan Jeesuksesta
Kristuksesta. Kirjoita taululle: ”Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä minä
tein valinnan __________ ________
__________.” Pyydä lapsia muistelemaan viime viikon keskustelua valinnasta, jonka he tekivät kuolevaisuutta edeltävässä elämässä (seurata
Jeesusta Kristusta). Toistakaa lause
yhdessä. Kerro lapsille, että heidän
valintansa seurata Jeesusta Kristusta
osoittaa, että heillä oli todistus
Hänestä kuolevaisuutta edeltävässä
elämässä ja että heidän todistuksensa

§
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vahvistuu, kun he saavat edelleen
tietoa Hänestä tässä elämässä. Käytä
taulua opettaaksesi oppikirjan Alkeisyhdistys 7 oppiaiheen 30 toimintaehdotuksen 2. Käytä kohtaa Joh. 14:6
vahvistaaksesi ajatusta, että aivan
kuten tikkaat olivat ainoa keino
päästä ylös kuopasta, Jeesus Kristus
on ainoa keino päästä iankaikkiseen
elämään. Anna jokaiselle lapselle
paperi ja lyijy- tai värikynä. Kehota
lapsia piirtämään kuva siitä, miten
he voivat seurata Jeesusta Kristusta.
Tähdennä sitä, että pyhät kirjoitukset, hyvä musiikki ja muiden todistukset voivat auttaa rakentamaan ja
vahvistamaan heidän todistustaan
Jeesuksesta Kristuksesta. Kehota
lapsia, joita olet pyytänyt etukäteen,
lausumaan todistuksensa.
2. Seuraamalla Jeesusta Kristusta
me voimme elää jälleen taivaallisen
Isän ja Jeesuksen luona. Pyydä, että
lapset koettavat piirtää jonkin heille
oudon asian (esimerkiksi epätavallisen eläimen tai kukan). Näytä heille
sitten kuva siitä ja pyydä heitä piirtämään se uudestaan. Keskustelkaa
siitä, kuinka mallit auttavat meitä.
Selitä sitten, että presidentti Thomas
S. Monsonin toimiston seinällä on
hänen suosikkimaalauksensa Vapahtajasta. Hän on sanonut: ”Kohdatessani
vaikeita tilanteita katson sitä usein
kysyen itseltäni: ’Mitä Hän tekisi?’ Sitten olen yrittänyt toimia sen mukaisesti.” (Artikkelissa Jeffrey R. Holland,
”Presidentti Thomas S. Monson –
Mestarin jalanjäljissä”, Liahona-lehden liite, kesäkuu 2008, s. 2.)
Anna kullekin luokalle yksi tai
useampia pyhien kirjoitusten viitteitä,

jotka havainnollistavat Vapahtajan
esimerkkiä. Pyydä luokan jäseniä
lukemaan ne ja ottamaan selville,
mitä Jeesus teki näyttääkseen
mallia, ja pyydä heitä ehdottamaan
tapoja, joilla he voivat seurata tuota
esimerkkiä. Mahdollisia kohtia:
Joh. 19:26–27 (osoitti huolenpitoa
äidistään); Joh. 13:14–15 (palveli
muita); Ap. t. 10:38 (kulki ympäri
maata tehden hyvää); Matt. 4:23
(opetti evankeliumia); Mark. 1:9
(kastettiin); Luuk. 2:52 (hänelle
karttui viisautta); Mark. 10:14–16
(rakasti pieniä lapsia); 3. Nefi
17:15–17 (rukoili).
Nuoremmille lapsille: Etsi kuville,
joissa Jeesus näyttää mallia, pari
kuvista, joissa lapset seuraavat Hänen
esimerkkiään. (Mahdollisia kuvia:
Evankeliumiaiheisen kuvaston (EAK)
kuva 206 (Jeesuksen Kristuksen lapsuus) – kuva 2-23 (poika auttaa isää)
oppikirjan Alkeisyhdistys 2 kuvapaketista; EAK 242 (Jeesus ja Hänen
äitinsä) – kuva 1-46 (lapset isoäitinsä
kanssa) oppikirjan Alkeisyhdistys 1
kuvapaketista; EAK 212 (Vuorisaarna)
– EAK 607 (Nuori tyttö puhuu kirkossa); EAK 208 (Johannes Kastaja
kastaa Jeesuksen) – kuva 2-20 (kaste)
oppikirjan Alkeisyhdistys 2 kuvapaketista; EAK 205 (Jeesus-lapsi temppelissä) – EAK 617 (Tutkikaa kirjoituksia); EAK 216 (Kristus ja lapset) –
kuva 2-49 (perhe retkellä) oppikirjan
Alkeisyhdistys 2 kuvapaketista; EAK
225 (Viimeinen ateria) – EAK 604
(Sakramentin jakaminen); kuva 1-64
(Kristus rukoilee nefiläisten kanssa)
– kuva 1-9 (tyttö rukoilee) oppikirjan
Alkeisyhdistys 1 kuvapaketista. ■

P A I K A L L I S I A

U U T I S I A

VYÖHYKKEEN JOHTOKUNNAN SANOMA

Pääsiäinen: Juhlien juhla
Teksti: Vanhin Robert C. Oaks, Euroopan vyöhykkeen johtaja

K

aikki rakastavat juhlapäiviä –
lomapäiviä koulusta tai työstä.
Silloin saatetaan saada jopa
lahjoja tai kenties nautitaan erityinen
juhla-ateria, johon kuuluu lempiruokia. Ei ihme, että me kaikki odotamme innokkaasti juhlia. Juhlapäiviä
on kuitenkin monia, ja niitä on erilaisia. Kysyttäessä useimmat ihmiset
väittävät joulun olevan heidän lempijuhlansa, kun taas toiset ovat erityisen viehättyneitä muista perhekeskeisistä juhlapäivistä kuten äitienpäivästä. Jokaisella on kuitenkin oma
lempijuhlansa.
Minun rakkain juhlapäiväni on
pääsiäinen. Ensinnäkin rakastan vuodenaikaa, johon pääsiäinen sijoittuu.
Kevät – mikä voi olla mukavampaa
kuin päivä, jolloin juhlitaan talven
päättymistä ja lehtien puhkeamista
puihin ja pensaisiin ruohon alkaessa
kauniisti viheriöidä? Lisäksi niityillä ja
karsinoissa nähdään vastasyntyneitä
karitsoja, vohlia ja vasikoita muistuttamassa uudesta elämästä maailmassamme. Voin jopa alkaa käyttää joitakin kesävaatteita ja pakata pois paksummat talviasut.
Mutta todellinen pääsiäisen ilo on
juhlapäivän perusaiheessa itsessään
– sen juhlimisessa, että Herra Jeesus
Kristus nousi haudasta, johon Hänet
oli pantu kolmeksi päiväksi ristinkuolemansa jälkeen. Hänen kärsimyksensä kunniakas painajainen oli
päättynyt. Hänelle ennalta asetettu
tehtävä oli suoritettu. Menneiden
aikojen kuolleet sielut ja tulevien
sukupolvien elävät sielut voivat

innokkaasti huudahtaa: ”Missä on
voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?”1
Jumalan, iankaikkisen Isämme,
täydellistä Poikaa oli todellakin ruoskittu Pilatuksen hovissa, Hänet oli
ristiinnaulittu Golgatalla ja Hän oli
kärsinyt tuskaa Getsemanessa, mikä
kaikki merkitsi, että tahrattoman
Jumalan Karitsan sovitusuhri oli
annettu kokonaisuudessaan. Koko
ihmiskunta voi olla ikuisesti varma
siitä suurenmoisesta siunauksesta,
että se nousee haudasta sille määrättynä ylösnousemuksen hetkenä.
Ketään ei tuomittu jäämään vaille
fyysisen ruumiinsa ja henkensä
yhdistymistä. Se oli toinen kahdesta
kaikille annetusta suuresta lahjasta,
jotka seurasivat Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista ja Hänen ylösnousemuksestaan tuona ensimmäisenä
pääsiäisaamuna. Siinä pelkästään on
riittävästi syytä asettaa pääsiäinen
minkä tahansa juhlapäiväluettelon
kärkeen.
Mutta paras on vielä tulossa. Sen
Kristuksen rakastavan palvelemisen
ja uhrin ansiosta, joita sovitus ilmentää, koko ihmiskunnalla on kallisarvoinen mahdollisuus saada syntinsä
anteeksi uskonsa, parannuksensa,
kasteensa ja kuuliaisuutensa
ehdoilla. Tämän anteeksiannon mahdollisuuden vuoksi kaikki todella
parannuksen tehneet voivat palata
Isän ja Pojan eteen ja elää iankaikkisesti Heidän kanssaan selestisinä,
täydellisiksi tehtyinä olentoina iankaikkisessa perheessä. Se on toinen

Vanhin Robert C. Oaks

suuri lupaus, jonka Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri teki mahdolliseksi lähes 2000 vuotta sitten. Ja se
kaikki huipentui siihen, kun enkelit
vierittivät haudan suulta kiven, niin
että Kristus saattoi tuona loistavana
pääsiäisaamuna tulla ulos haudasta
henki ja ruumis jälleen yhdistyneinä
ikuisiksi ajoiksi.
Kummankin näistä kahdesta verrattomasta lahjasta, ylösnousemuksen ja mahdollisuuden anteeksiantoon, me saamme suoraan seurauksena Kristuksen kärsimyksestä. Lahjat ovat suurenmoisia, mutta se painajaismainen kärsimys oli ihmismielelle käsittämätöntä. Siksi meidän
täytyy vain ottaa se kaikki vastaan
äärettömän syvästi kiitollisina ja
omistautuneina tekemään omasta
elämästämme niin hengellistä kuin
kykenemme osoittaaksemme arvonantomme vilpittömyyden.
Vanhin Neal A. Maxwell (1926–
2004) tiivisti sen parhaiten sanoessaan: ”Koko ihmiskunta riippui
K I R KO N U U T I S I A HUHTIKUU 2009
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VALOKUVA: SEIJA KARPPINEN

Taiteilija Ismo Lampinen
VALOKUVA: SEIJA KARPPINEN

Kristuksen luonteen saranan varassa
– eikä Hän kavahtanut.”2 Jumalalle
kiitos Hänen ainosyntyisen Poikansa
Kristuksen, koko ihmiskunnan
Lunastajan ja Vapahtajan suuruudesta. Olkaamme aina innokkaita
juhlimaan Hänen voittoaan kuolemasta ja haudasta tuona keväisenä
viikonloppuna Jerusalemissa niin
monta vuotta sitten. Olkaamme aina
innokkaita omistamaan elämämme
uudelleen Hänen palvelukseensa
pyrkien alati jäljittelemään Hänen
suurenmoista esimerkkiään. Kiitos
Jumalalle lahjoista suurimmasta,
Hänen Pojastaan Jeesuksesta
Kristuksesta, Vapahtajastamme
ja Lunastajastamme. ■
Viitteet
1. 1. Kor. 15:55.
2. Ks. ”Kyntäkää toivossa”, Liahona,
heinäkuu 2001, s. 73.

Helsingin vaarnan
naimattomien
aikuisten
syyskonferenssi
Teksti: Seija Karppinen

O

li pimeä marraskuun loppu, päivinä 28.–29.11.08. Ilmassa oli jo
talven tuntua, vaikka ei ollut vielä
ennättänyt sataa lunta. Maa oli musta
ja taivas oli musta, mutta Marjaniemen kappelissa loistivat valot kirkkaina ja oli lämmin tunnelma. Siellä
kokoontui tänä merkittävänä viikonloppuna suuri joukko naimattomia
sisaria ja veljiä maamme eri kolkilta
ja sen ulkopuoleltakin.
Perjantai-illan teemana oli
”luovuus”. Yhteisen avauksen jälkeen hajaannuimme kahteen eri
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Näytelmästä ”Puhtaat purjeet” kohtaus Juhannustanssit tähtiartistina ”Taito
Reipale”

toimintaan. Valittavana oli taideluokka, jossa Ismo Lampinen Oulusta
ohjasi luokkaansa taiteen tekemisessä. Lopuksi kukin sai maalata seinälle levitetylle paperille oman valintansa mukaisen kuvan.
Veli Lampinen kertoi jälkeenpäin
joidenkin olleen niin epävarmoja taidoistaan, että he vaivoin suostuivat
maalaamaan, mutta kun heille annettiin pensseli käteen, niin tulostakin
syntyi. Toinen luokka kokoontui kirjallisuuden merkeissä. Ennakkoon
oli pyydetty siihen osallistujia ottamaan mukaansa julkaisemattomia

kirjoituksiaan. Vetäjänä toimi Eeva
Lapinsuo Espoosta. Kaksi sisarta oli
tuonut mukanaan materiaalia. EevaLiisa Oulusta luki meille aikoja sitten
kirjoittamansa sadun Punahilkasta,
joka kyllästyi olemaan aina kiltti. Se
oli hauska, ja päiväkotilapset olivat
pitäneet siitä. Hän oli testannut sitä
työpaikallaan lastentarhanopettajana
päiväkodissa. Toinen sisar, joka rohkeni myöntää kirjoittaneensa jotain,
oli kirjastonhoitaja. Hän lausui kirjoittamiaan runoja. Kirjallisuusluokan
lopussa kaikki saivat osallistua jatkokertomukseen omalla vuorollaan

VALOKUVA: SEIJA KARPPINEN

sanomalla sanan tai kokonaisen lauseenkin. Naurua riitti. Se alkoi niin
kuin hyvät tarinat alkavat sanoilla:
”Olipa kerran...” Perjantai-ilta päättyi
tanssiaisiin. Juhlasalin tuolit nostettiin seinustoille ja musiikki alkoi.
Lauantain aloitti temppeli-istunto.
Sen jälkeen oli yhteinen lounas
Marjaniemessä, ja sitä seurasi Timo
Koposen pitämä esitelmä Mormonin
kirjasta.
Iltapäivä jatkui kolmen eri teeman
merkeissä. ”Leskenlehdet”-ryhmään
kokoontuivat leskeksi jääneet keskustelemaan ja toisiltaan lohtua saamaan. ”Onnenapilat” oli seuraava
ryhmä, jonka tarkoituksena oli löytää
ikuinen aviopuoliso. Kolmannessa
ryhmässä ”Balsami” käsiteltiin niitä
ongelmia, joita mahdollisesti oli kohdattu ihmissuhteissa.
Luokkien jälkeen oli ruokailu
ennen illan kohokohtaa.
Sali alkoi täyttyä, ja lopuksi se oli
niin täysi, että täytyi jopa käytäviltä
kerätä penkitkin, jotta katsojilla olisi
riittävästi istuimia. Iltaan oli kutsuttu
myös muita seurakuntalaisia katsomaan musikaalia ”Puhtaat purjeet”,
jonka esityksestä vastasivat naimattomat aikuiset. Käsikirjoituksen olivat kirjoittaneet Ann-Britt Kronqvist
ja Irmeli Räsänen. Ann-Britt myös
ohjasi musikaalin.
Näytelmä kesti kokonaista kaksi
tuntia taukoineen, jolloin nuoret

aikuiset kiersivät salia katsojien joukossa tarjoillen piparkakkuja ja
mehua.
Esitys päättyi kukituksiin ja raikuviin aplodeihin.
Todellakin, meidän ryhmästä löytyy monipuolisen lahjakkaita sisaria
ja veljiä. ■

Muistojen
NVK-konferenssi
Teksti: Leena Kosmo

N

uorten valistuskerho eli NVK järjestettiin kirkossa 1860-luvun
lopulla Brigham Youngin toimesta,
ja sen tarkoitus oli vahvistaa nuorten
uskoa sekä virkistää heitä niin fyysisten, älyllisten kuin hengellistenkin
toimintojen avulla.
Suomen lähetyskentällä NVK:sta
tuli koko kirkon toimintaa elävöittävä
ja kehittävä työmuoto 1940-luvun viimeisistä vuosista alkaen. NVK:ssa
kävivät usein sekä seurakuntien nuoret että aikuisetkin jäsenet ja ystävät.
NVK toimi Suomen lähetyskentällä
noin 25 vuoden ajan aina 1970-luvun
puoliväliin asti, jolloin nuorisotyön
malli koko kirkossa muuttui.
NVK:n toimintakauden aikana
vuosittain pidetyt kesäkonferenssit
olivat tapahtumia, jotka kokosivat
yhteen koko Suomen NVK:laiset.
Näistä konferenssiviikonlopuista

VALOKUVA: LEENA KOSMO

Tunnelmia kirjallisuusluokasta

muodostui odotettuja tilaisuuksia.
Monenlaiset taide-, taito- ja urheilukilpailut, joihin valmistauduttiin huolella eri seurakunnissa pitkin vuotta,
värittivät konferenssien tunnelmaa ja
loivat me-henkeä osallistujissa.
Lauantain ohjelma huipentui
yhteiseen juhlaan, jossa esitettiin
musiikkipitoinen näytelmä, ja ilta
päättyi illallistanssiaisiin.
Juhlavissa konferenssin sunnuntaikokouksissa osallistujille tarjoutui
mahdollisuus kokea hengellistä innoitusta ja johdatusta puheiden ja joka
vuosi uusiutuvan johtoaiheen avulla.
Hyvät muistot näistä konferensseista ovat säilyneet halki vuosikymmenten.
Erityisesti vuonna 1964 Tampereella pidetty NVK-konferenssi on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Joukko
silloisia NVK-laisia lähetysjohtaja Philip Estesin innoittamana suunnitteli ja

Pertti Vorimo innoittamassa yleisöä
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VALOKUVA: LEENA KOSMO

60-luvun NVK:laisia

VALOKUVA: LEENA KOSMO

Järjestelytoimikunnan alkutervehdys

Yleisöä

järjestikin kesällä 2008 NVK-konferenssin 1960-luvun henkeen.
Yhdessä olemisen ja tekemisen
hyvien muistojen innoittamina
kokoontui toistasataa entistä NVKlaista Suomea, Ruotsia ja Amerikkaa
myöten 13.–15. kesäkuuta 2008 Korpilahden Alkio-opistolle muistojen ja
muisteluiden ääreen. Ajatus ja toive
K12

kokea vielä kerran jotain nuoruuden
ajan yhdessä toimimisen ilosta ja
evankeliumin valosta, jota nuoruudessamme usein niin voimakkaasti
koimme, tuli monella tapaa todeksi
Korpilahden kauniiseen kirkonkylään
kokoontuneille konferenssivieraille.
Se, että kaikki toiminnat ja ohjelmat sekä ruokailu ja majoitus olivat

samassa paikassa, osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi: kerrankin tuntui olevan aikaa ja mahdollisuus seurustella ystävien ja tuttavien kanssa ja
nauttia kauniista kesäpäivistä Päijänteen rannalla.
Perjantain kotiseuturetki vei linjaautollisen väkeä ihastelemaan keskisuomalaisia maisemia ja tutustumaan
muun muassa paikalliseen maatalouserikoisuuteen: villisikafarmiin. Kukkivat niityt ja pientareet ja metsien
vehreys tarjosivat upean Päijänteen
kanssa retkeläisille kesän kauneutta.
Perjantain ohjelma alkoi konferenssin järjestäneen neuvottelukunnan kalevalaisella tervehdyksellä.
Pian koivuin ja kukin koristellun juhlasalin valtasi Kuopion iloinen esiintyjäryhmä Pauli Huttusen johdolla
esittäen hauskaa ohjelmaa suomalaisen iltamaperinteen mukaisesti. Vanhoista NVK:n vihreistä laulukirjoista
poimitut yhteislaulut ja yhteiset piirileikit kuuluivat erottamattomasti
iltamatunnelmaan.
Lauantaina oli mahdollisuus tutustua erilaisiin tee-se-itse -näyttelyihin
vanhan NVK-perinteen mukaisesti.
Näihin näyttelyihin olivat osallistujat
tuoneet hengen- ja kädentuotteitaan
taidokkaista maalauksista ja koskettavista runoista aina mestarillisesti
sidottuihin kirjoihin ja upeaan, lapselle omin käsin tehtyyn hääpukuun.
Oli myös aikaa muistella yhdessä
menneitä, katsella vanhoja valokuvia,
nauraa nuoruuden hassutuksille ja
viettää aikaa maisemista ja kyläkävelystä nauttien.
Lauantai-iltapäivän ohjelmassa
oli myös konferenssikuoron Negro
spiritual -konsertti, jonka ohjelma

VALOKUVA: LEENA KOSMO
VALOKUVA: LEENA KOSMO

Negro spiritual -konsertista

Pelimannit

kypsään kiitokseen eletystä elämästä.
Monien oli vaikea
liikutukseltaan laulaa
lapsuudessa ja nuoruudessa rakkaiksi tulleita
hengellisiä lauluja ja
virsiä.
Konferenssin päätti
juhlakokous, jossa kuoron, solistien ja yleisön esittämä
musiikki ja puheet vuorottelivat.
Tunnelma oli ihmeellinen – kuin
silloin ennen, kuin silloin ennen!
Pertti Vorimo ja Silja Viinikka-Allen
innoittivat joukkoaan – ja kuin silloin
ennen – juhlapuhujina meitä opastivat lähetysjohtajat Mark Anderson
ja J. Malcolm Asplund – hän tosin
videotervehdyksen välityksellä
oltuaan sairauden johdosta estynyt
saapumaan konferenssiin. Sisar Marilyn Anderson soitti viulusoolon ”Hän
elää Vapahtajani” niin kuin monissa

VALOKUVA: LEENA KOSMO

noudatteli vuonna 1967 Helsingin
Vanhalla ylioppilastalolla esitettyä.
Kuoroa johti Johanna Sjöblom ja
mahtavan soolon, kuten muinoin
Helsingissäkin, esitti Arja Havakka.
Taito Salmi luki laulujen sanojen
innoittamat runonsa, kuten hän oli
lukenut aikaisemmassakin esityksessä vuosia sitten.
Lauantai-illan juhlisti ”Johnnyn
tarina”. Ilman Johnnya ei olisi ollut
koko konferenssia!
Tämä musiikkinäytelmä, jonka
NVK:n konferenssia varten kirjoittivat
Ron Simpson ja Maisa Tuominen, esitettiin ensimmäisen ja ainoan kerran
vuonna 1964 Tampereen Yhteiskunnallisella korkeakoululla, nykyisellä
yliopistolla, pidetyssä NVK:n konferenssissa. Nyt esitykseen osallistui
kymmenkunta jo vuonna 1964
mukana ollutta esiintyjää Maisa ja
Ron Simpsonin johdolla. Laulut
kajahtivat yhtä sykähdyttävinä kuin
44 vuotta sitten ja nostattivat mieleen kauniita nuoruusmuistoja.
”Eteenpäin, Johnny, eteenpäin, ei
mikään sua tieltäs saa väistymään” jäi
kaikumaan mieleemme, kun juhlapoloneesin tahdittamana antoisa päivä
päättyi.
Sunnuntaiaamun ensimmäinen
juhlahetki oli yhteislaulukonsertti,
jonka johti monitaituri Helena
Nieminen-Ortiz, joka oli myös vastuussa koko konferenssin musiikkipuolesta. Korpilahden kansallispukuiset pelimannit, kanteletaituri ja
runoesitykset toivat tilaisuuteen
erityistä juhlavuutta.
Ihmiselämä kulki laulujen sanoissa
ja sävelissä lapsuuden ajan ihmettelystä ja kyselemisestä aikuisuuden

Yleisöä

konferensseissa silloin ennenkin.
Patriarkka Tauno Savolainen ja temppelinjohtaja ja entinen lähetyssaarnaaja silloin ennen Melvin J. Luthy
palauttivat mieleemme yhteisiä
muistoja.
Leena Kosmo toi konferenssivieraille matkaevääksi elämää varten
taivaan Isän uuden johtoaiheen:
”Jos joltakin teistä puuttuu viisautta,
anokoon sitä Jumalalta.”
Lopuksi juhlaväki yhtyi kuoron
K I R KO N U U T I S I A HUHTIKUU 2009
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Iltanuotiolla Maisa ja Ron Simpson

Marilyn Anderson tutustumassa näyttelyyn

sekä Veikko Tuominen

jakoi tämä kesäinen juhla meille
sekä lohdun ja rohkaisun että uskon
ja ilon evankeliumin sanomaa tosi
ystävyyden ilmapiirissä. ■
VALOKUVA: VILLE-MATTI KARUMO

kanssa laulamaan toinen toisillemme siunauksena Punnu HartialaMagnussonin innoitetussa johdossa

”Herra olkoon tiellä kanssasi”.
Samoin kuin nuoruutemme
NVK antoi meille monenlaisia
eväitä elämäämme silloin ennen,

Opastetut temppelikierrokset
Teksti: Ville-Matti Karumo

T

emppelialueella on kahtena
peräkkäisenä kesänä järjestetty
opastettuja tutustumiskierroksia, ja
aikomuksena on jatkaa perinnettä
tulevanakin kesänä. Osallistujien
määrä on lisääntynyt kuukausi kuukaudelta ja kun aikaa avointen ovien
tilaisuudesta on kulunut enemmän,
monet ovat halunneet tulla uudelleen temppelialueelle ja tuoneet
ystäviään mukanaan. Monet jäsenperheet ovat käyttäneet myös tilaisuutta hyödykseen ja tulleet opastetulle kierrokselle koko perheenä
ja tuoneet mukanaan muutamia
ystäviäänkin. Myös kokoaikaiset
lähetyssaarnaajat ovat tuoneet monia
tutkijoita tutustumaan temppelialueeseen.
Vuoden 2008 kesäkuukausina
kesä-, heinä- ja elokuussa oli joka
torstai-iltana tilaisuus tutustua temppelialueeseen vajaan tunnin mittai-
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sen opastetun kierroksen merkeissä.
Tutustumiskierros aloitettiin katsomalla vierastalossa video, joka
valmistettiin temppelin avointen
ovien tilaisuutta
varten. Runsaat
kymmenen
minuuttia kestävän videon ja muutamien kysymysten jälkeen opas johdatti osallistujat temppelin ylätasanteelle ja kertoi siellä temppelin tarkoituksesta, tornin huipulla olevasta
enkeli Moronin patsaasta sekä vastasi
osallistujien esittämiin kysymyksiin.
Tämän alkuesittelyn jälkeen opas
johdatti vieraita kulkemaan temppelirakennuksen ympäri vastaillen kysymyksiin ja aina välillä kertoen temppeliin liittyvistä asioista.

Harri Myllylä toimi oppaana elokuun
loppupuolen torstai-iltana näyttäen
vierastalossa temppelivideon sekä
kertoen temppelin tarkoituksesta.

Vaikka temppelialueen ympärillä
onkin aita, on alue ollut koko ajan
avoinna, ja muutenkin kuin opastettujen kierrosten aikoina on alueella ollut
ihmisiä kävelemässä ja ihailemassa
istutuksia sekä nauttimassa alueella
vallitsevasta rauhallisesta ilmapiiristä.

Elokuun lopun kierroksella
oppaana toiminut ja kesän kierrosjärjestelyistä vastannut Harri Myllylä
kertoi kävijöitä olleen jokaisella viikolla. Joinakin kertoina oli vain
muutamia, mutta esim. elokuun
viimeisenä torstaina osallistujien
suuren määrän vuoksi vierashuo-

neeseen piti tuoda runsaasti lisää
tuoleja.
Monet vieraista ovat ihastelleet
temppelialueella olevia runsaita kukkaistutuksia ja muuta kasvillisuutta
sekä hyvin hoidettuja nurmikoita,
joiden hoidosta ovat huolehtineet
puutarha-alan ammattilaiset. ■

Seminaarin pyhien kirjoitusten
nan yhdistetyn seminaarin joukkue
hallintakilpailu

V

VALOKUVA:VISA VORIMO

uodenvaihteen Rautakaidenuorisokonferenssin yhteydessä
pidettävän perinteisen seminaariin
liittyvän pyhien kirjoitusten hallintakilpailun voittajaksi selviytyi
Espoon 1. ja Espoon 2. seurakun-

ja toiseksi Oulun ja kolmanneksi
Tampereen joukkueet. Espoon 1.
seurakunnassa on ollut vain yksi
oppilas, Ere Silvennoinen. Kaikki
muut espoolaiset seminaarinuoret
ja opettaja kuuluvat Espoon 2.
seurakuntaan. ■

Espoon seurakuntien yhdistetty seminaarijoukkue: vasemmalta alarivissä:
Jasmi Ahonen, Iida Nuutinen ja Atso Ahonen. Toinen rivi: Timi Vorimo, Anniina
Leirimaa, Ewe Silvennoinen ja Michael Voutilainen. Kolmas rivi: Saul Hentunen,
Mikael Mustonen, Nora Vorimo kädessään Moroni-kiertopalkinto, Rebekka
Nordlund, Camilla Kirsi, Julia Hakanpää, Miia Ahola ja Karoliina Korkonen.
Neljäs rivi: Julius Hakanpää, Pontus Mikkola, Ville Karjalainen, Anette Nordlund,
Ere Silvennoinen, Joel Hentunen ja Iida Leppänen. Ja takarivi: Kim Seppänen,
Shem Jones, Sebastian Kirsi, Kristian Leirimaa ja Nina Mikkola.

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. ■

Valkeuden kotimaan
sivut verkkosivuilla

K

irkon virallisen suomenkielisen
verkkosivuston www.mormonit.fi
sisältöä on laajennettu jatkuvasti liittämällä mukaan Valkeus-lehden varhaisimpia numeroita 60 vuoden takaa
K I R KO N U U T I S I A HUHTIKUU 2009
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Tuoreimmat Paikalliset uutiset ovat vuosikohtaisilla sivuilla. Haluamansa lehden
saa luettavaksi klikkaamalla lehden kuvaketta.

numero skannattuna toimittajan
sähköpostiin mirkku.karumo@
kolumbus.fi.
Toisena Valkeus-lehden aikajaksona vuodesta 1967 vuoteen 1998
lehden kotimaan sivut toimitettiin
Suomessa ja lehti painettiin Saksassa.
Joitakin tämän aikakauden lehtien
kotimaan sivuja on vielä skannaamatta, mutta skannausta jatketaan,
kunnes kaikki numerot ovat verkkosivuilta luettavissa oletettavasti
kesään 2009 mennessä.
Liahona lehdessä julkaistut kotimaan sivut tullevat myös kesään
2009 mennessä kaikki skannatuiksi
verkkosivuille. Tuoreimmat ”Paikalliset uutiset” tulevat verkkosivuille
suoraan painon tekeminä pdf -tiedostoina yleensä joitakin päiviä painetun
Liahonan ilmestymisen jälkeen. ■

Lähetystyön
aloittaneita

Valkeus-lehden varhaiset numerot ovat verkkosivuilla kohdassa ”Kirkon kirjallisuutta”. Haluamansa numeron saa luettavaksi klikkaamalla lehden numeroa.

sekä uudempien lehtien ”kotimaan
sivuja” aina viimeisimpiin Liahonan
”Paikallisia uutisia” -osastoon saakka.
Tätä kirjoitettaessa verkkosivuilla
ovat skannattuina kaikki Valkeus-lehden ensimmäisestä numerosta vuodelta 1948 lähtien kaikki Suomessa
toimitetut Valkeus-lehdet kokonaisuudessaan lukuun ottamatta vuoden
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1948 Valkeuden numeroa 12. Verkkosivuilla haluamansa lehden saa luettavaksi Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla (ladattavissa ilmaiseksi Adoben
verkkosivuilta). Toimittaja esittää täten
pyynnön niille, joilla mahdollisesti on
olemassa kyseinen Valkeus-lehden
numero (12/1948), ottamaan toimittajaan yhteyttä tai lähettämään ko.

Hanna Huittinen Espoon 1.
seurakunnasta aloitti 10. lokakuuta
2008 lähetystyön Manchesterin
lähetyskentällä Englannissa.

■

EUROPE AREA (FINNISH)

Alleviivaamattomia numeroita ei ole skannattu eivätkä ne ole luettavissa.

