MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO • SYYSKUU 2009

Kirkon uutisia

Louise Parker Etelä-Afrikasta voitti hankintapalkinnon teoksellaan Jos hyvän
vaimon löydät II.

Kirkko esittelee kansainvälisen
taidekilpailun satoa

K

irkon historian museon järjestämän kahdeksannen kansainvälisen taidekilpailun näyttely
avattiin yleisölle konferenssikeskuksessa 23. maaliskuuta 2009, ja se
päättyy 11. lokakuuta 2009. Kilpailun
teemana on ”Jumalan suurten tekojen muistaminen”.
Tämänvuotiseen kilpailuun osallistui lähes 1 100 teosta sekä kirkkoon
kuuluvilta ammatti- että harrastajataiteilijoilta. Tuomaristo arvosteli saapuneet teokset ja valitsi niistä näyttelyyn 266. Museon vanhempi näyttelynjohtaja Robert Davis sanoi, että
kolmasosa valituista teoksista tuli
Yhdysvaltain ulkopuolelta – ne edustavat 44 valtiota.
Tuomaristo haki uusia taideteoksia,

jotka keskittyvät evankeliumin aiheisiin ja edustavat maailmanlaajuisia
kulttuuri- ja estetiikan perinteitä,
taidetyylejä ja eri teostyyppejä.
Kilpailussa on edustettuna mm.
maalauksia, piirustuksia, veistoksia, kirjontatöitä sekä puuleikkauksia.
Yksi näyttelyn kolmiulotteisista teoksista on pronssipatsas,
joka kuvaa kahta rinnakkain valjastettua hevosta pellolla, jonne
piispa jätti ne tuntiessaan innoitusta käydä seurakuntaansa kuuluvan vanhuksen luona. Toinen, syyrialainen teos, on armenialaista tähtipitsiä. Pitsi kuvaa niitä Herran suuria
tekoja, joita taiteilija oppi äidiltään,
joka opetti hänelle myös pitsin

tekemisen taidon. Eräs uruguaylainen jäsen osallistui kilpailuun puuleikkauksella, joka kuvaa temppeliavioliittoa ja sinetöimisvaltuutta. Eräs
unkarilainen jäsen lähetti maalauksen naisesta, joka lukee lapselleen
Raamattua. Maalauksen mukana tullut kuvaus oli osa laulusta, joka on
Lasten laulukirjasta.
Veli Davis sanoi, että vaikka taideteokset edustivat monia lajeja, niitä
kaikkia yhdisti evankeliumi.
Jubal Aviles Saenz Meksikosta sai
hankintapalkinnon maalauksestaan
Näemme toisemme jälleen toisella
puolella. Maalaus kuvaa naista, joka
vie haudalle kukkia esivanhempiensa
muistoksi. Veli Avilesin poika Leonardo edusti isäänsä palkintojenjakotilaisuudessa. Leonardo kertoi, että
hänen isänsä pyrki kuvaamaan naista,
joka kunnioitti esivanhempiaan

Donna Moyer Kaliforniasta
Yhdysvalloista sai tunnustuspalkinnon
tilkkutäkistään nimeltä Katsokaa
kedon kukkia.
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Taidekilpailun voittajat
vainajien muistopäivänä (päivä, jolloin Meksikossa kunnioitetaan edesmenneitä) ja joka saattoi kunnioittaa
esivanhempiensa elämää myös
tekemällä heidän puolestaan
temppelityön.
Teoksessa Rukouksen henki,
joka myös sai hankintapalkinnon, on
brasilialaisen Claudio Roberto Aguiar
Ramiresin maalaamat kolme kuvaa
Nefistä. Ensimmäisessä kuvassa Nefi
on polvistuneena rukoukseen saadakseen apua laivan rakentamisessa.
Toisessa kuvassa hän kamppailee
myrskyn keskellä voidakseen polvistua rukoukseen, vaikka hänet on
sidottu kiinni laivaan. Kolmannessa
kuvassa hänet esitetään rukoilemassa hänen saavuttuaan luvattuun
maahan.
”[Nefi] oli aina kiitollinen Herralle
ja tunnusti Hänen kätensä omassa
elämässään”, veli Ramires sanoi selittäessään, miksi hän oli maalannut
kunkin kuvista.
Utahilainen Adam Abram, joka sai
tunnustuspalkinnon maalauksestaan
Getsemane, sanoi taideteoksestaan:
”Tämä ei ole maalaus kärsimyksestä
vaan maalaus kärsimyksen kestämisestä.” Hän sanoi toivovansa, että
ihmiset voisivat hänen maalauksensa
avulla tarkastella oman elämänsä
kamppailuja ja koettelemuksia ja tietää, että he voivat selvitä Vapahtajan
turvin.
Museo tarjosi 18 hankintapalkintoa lisätäkseen teoksia kokoelmaansa. Tuomaristo myönsi 20 tunnustuspalkintoa tilaisuudessa, joka
pidettiin perjantaina 20. maaliskuuta. Kolme muuta teosta tulee
näyttelyn päättyessä saamaan
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Hankintapalkinnot

Tunnustuspalkinnot

Jubal Aviles Saenz, Meksiko,
Näemme toisemme jälleen
toisella puolella
Cassandra Barney, Utah, USA,
Sovitus
Chin Tai Cheng, Taiwan, Monet
kansat lähtevät liikkeelle
Rose Datoc Dall, Virginia, USA,
Pako
Ramon Ely Garcia Rivas, Ecuador,
Käyn minne vain tahdot
Filiberto Gutierrez, Texas, USA,
Jeesuksen luokse
Michael Tom Malm, Utah, USA,
Sen pelastaminen, mikä on
kadonnut
Eréndira de Martínez Hernández,
Meksiko, Jumala ei erottele
ihmisiä
Emily McPhie, Utah, USA,
Taivaan ikkunat
Valentina Oleksejevna Musejenko,
Ukraina, Me sisaret yhdessä
Louise Parker, Etelä-Afrikka,
Jos hyvän vaimon löydät II
Emmalee Rose Glauser Powell,
Utah, USA, Joseph William Billy
Johnson: Herralle pyhitetty
Claudio Roberto Ramires, Brasilia,
Rukouksen henki
GayLynn Lorene Ribeira, Kalifornia,
USA, Kasvattakaa lapsenne
valossa ja totuudessa
Ai Meng Tsai, Taiwan, Neuvo mua
valossa taivaltamaan
Colleen Wallace, Australia,
Kristuksen tuleminen
Elspeth Young, Utah, USA,
Tällaisia aikoja varten
Josephus Matheus Wilhelmus
Van Gemert, Alankomaat,
Minä olen Alfa ja Oomega

Adam Abram, Utah, USA,
Getsemane
Ruben Alfredo Cabrera, Uruguay,
Ikuisesti yhdessä
Jaimie Davis, Montana, USA, Schimmelbuschin perheen tilkkutäkki
Jacob Elton Dobson, Indiana, USA,
Uskonkappaleet 2 ja 3
Tracy Ann Holmes, Kalifornia, USA,
Kolme puutarhaa
Irene Monson Jenkins, Utah, USA,
Perintömekko siunaus- ja
nimenantotilaisuuteen
Lurain Lyman, Kalifornia, USA,
Puutarhahauta
Donna Moyer, Kalifornia, USA,
Katsokaa kedon kukkia
Nnamdi Okonkwo, Nigeria,
Rakkaus
Kathleen Bateman Peterson, Utah,
USA, Lapsi
Walter Clair Rane, Kalifornia, USA,
Siunattuja ovat ne, jotka ovat
uskollisia ja kestävät
J. Kirk Richards, Utah, USA, Suurin
taivasten valtakunnassa
Randall Todd Stilson, Utah, USA,
Salvador Mundi
Leroy Transfield, Uusi-Seelanti,
Joosef ja Jeesus-lapsi
Lesa Udall, Utah, USA, Kun lintujen
laulun kuulla saan
Rebecca Wagstaff, Utah, USA,
Syntyminen kuolevaisuuteen
William Whitaker, Illinois, USA,
Seitsemän sukupolvea: Rachel
pukeutuu mustaan
Sherri Williams, Utah, USA,
Katsokaa pienokaisianne
Blanche Wilson, Utah, USA,
Minä muistan
Janis Lorene Wunderlich, Ohio, USA,
Keskittyminen perheeseen

”On tyydytystä tuottavaa nähdä,
millä tavoin ihmiset ilmaisevat
itseään”, veli Davis sanoo. ”Taide on
henkilökohtainen asia, ja uskon, että
se saa jumalallista innoitusta. Ihmisissä on ainutlaatuisuutta, joka ilmenee heidän taiteessaan, mutta he
palvelevat myös monin eri tavoin

Ruben Alfredo Cabrera Uruguaysta sai
tunnustuspalkinnon puuleikkaukses-

evankeliumin todistajina.”
Liahonassa ja Ensignissa on usein
esillä monia näistä teoksista. Tämänvuotisen näyttelyn sekä aikaisempien
näyttelyiden teoksia on nähtävissä
myös kirkon historian verkkosivuilla
osoitteessa www.lds.org/church
history/museum/competition. ■

Kirkko julkaisi Raamatun
MAP-laitoksen espanjaksi
Heather Whittle, kirkon lehdet

taan nimeltä Ikuisesti yhdessä.

museovieraiden suosikki -palkinnon.
Kirkko on järjestänyt kansainvälisen taidekilpailun joka kolmas vuosi
vuodesta 1987 lähtien. Alun perin
museo kehitti kilpailun lisätäkseen
taidekokoelmaansa.
”Olen ollut tekemisissä kaikkien
näiden näyttelyiden kanssa, ja se on
ollut erittäin antoisaa”, veli Davis
sanoi. ”Se on hyvä asia. En tiedä
maailmassa mitään tätä vastaavaa.”
Aiemmin näyttely on ollut
esillä kirkon historian museossa.
Taidekilpailun osanoton kasvaessa
näyttely on kuitenkin tänä vuonna
siirretty konferenssikeskukseen,
jotta sille riittäisi enemmän tilaa.
Taideteokset ovat esillä sekä huhtikuun että lokakuun yleiskonferenssien ajan.
Näyttely on esillä konferenssikeskuksen Grand Atrium Foyer -hallissa
osoitteessa 60 West North Temple,
Salt Lake City, Utah. Vierailijoiden
sisäänkäynti on ovesta numero 15.
Näyttely on avoinna maanantaista
lauantaihin klo 10.00–19.00 ja sunnuntaisin klo 11.00–19.00.

R

aamatun uuden espanjankielisen
myöhempien aikojen pyhien laitoksen ilmestyessä 1. syyskuuta
ensimmäinen presidenttikunta on
kehottanut espanjankielisiä kirkon
jäseniä osallistumaan erityiseen
25 minuuttia kestävään Raamatun
uuden laitoksen esittelyyn. Esittely
lähetetään satelliitin välityksellä ensi
lokakuun yleiskonferenssin aamu- ja
iltapäiväkokousten välissä sekä
lauantaina että sunnuntaina.
Lähetys sisältää sanomia Raamatun espanjankielisen MAP-laitoksen
ilmestymisestä, sen tehokkaasta käyttämisestä sekä siitä saatavasta hyödystä ja erityisen sanoman presidentti Thomas S. Monsonilta. Yksiköille lähetetään tietoa siitä, kuinka
tämä sekä espanjaksi että englanniksi
lähetettävä esittely voidaan nähdä.
Yksiköitä kehotetaan nauhoittamaan
lähetys, jotta jäsenet voivat nähdä
sen vastaisuudessa.
Esittely tulee myös olemaan saatavissa verkossa niille jäsenille, jotka
katsovat yleiskonferenssia kokouspaikan ulkopuolella tai katsovat sen
myöhemmin uudelleen.

Tämä uusi Raamatun laitos tulee
olemaan saatavissa syyskuussa painettuna, sähköisessä muodossa sekä
äänitteinä. Yli 800 000 kirjaa painetaan kirkon kirjapainossa Salt Lake
Cityssä ja lähetetään kirkon jakelukeskuksiin kaikkialle maailmaan. Kirjoja on saatavissa pehmeä- ja kovakantisina sekä nahkakantisina. Tämä
uusi laitos on saatavana heikkonäköisille myös sokeainkirjoituksella sekä
isotekstisenä. Nelossidosta ei tällä
hetkellä ole saatavissa.
Osoitteessa Escrituras.lds.org
on saatavissa uusi laitos – mukaan
lukien opiskelun apuneuvot – sähköisessä muodossa, mikä mahdollistaa sen, että jäsenet, joilla on internetyhteys, voivat suorittaa hakuja
avainsanojen avulla. Raamatun ja kolmoissidoksen äänitteet ovat saatavissa cd-kokoelmana kirkon jakelukeskuksista tai MP3-tiedostoina
osoitteesta Escrituras.lds.org.
Joukko kääntäjiä on valmistanut ja
tarkastanut tämän uuden laitoksen
ensimmäisen presidenttikunnan ja
kahdentoista apostolin koorumin
johdolla. Heidän apunaan oli johtavia
K I R KO N U U T I S I A SYYSKUU 2009
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Lokakuun
yleiskonferenssikokousten välissä
esitetään lähetys, joka käsittelee
Raamatun uutta espanjankielistä
MAP-laitosta.

auktoriteetteja, vyöhykeseitsenkymmeniä, kielentutkijoita ja kirkon jäseniä. Raamatun espanjankielinen MAPlaitos pohjautuu vuoden 1909 ReinaValera -raamatunkäännökseen, joka
on varhaisempi versio kuin mitä
espanjankieliset jäsenet ovat käyttäneet tähän asti.
Vuoden 1909 Reina-Valeran espanjankielisen Raamatun kunnioittavaa
kieltä, joka vastaa Kuningas Jaakon
raamatunkäännöstä, on hieman
nykyaikaistettu korvaamalla vanhentuneita kieliopillisia rakenteita sekä
sanoja, joiden merkitys ja hyväksyttävyys ovat muuttuneet.
Uudet kappaleiden johdannot,
alaviitteet, ristiviittaukset kaikkiin kirkon pyhiin kirjoihin, kartat ja muut
opiskelun apuvälineet, jotka sijoittuvat julkaisun viimeisille sivuille, tekevät pyhistä kirjoituksista hyödyllisempiä espanjankielisille pyhille. Uuden
laitoksen nimeksi tulee ”Santa Biblia:
Reina-Valera 2009”.
"Kehotamme jäseniä hankkimaan
itselleen tämän Raamatun uuden
laitoksen ja käyttämään sitä säännölK4

lisesti henkilökohtaisessa ja perheen
kesken tapahtuvassa tutkimisessa sekä kirkon
kokouksissa ja
tehtävissä", sanotaan ensimmäisen
presidenttikunnan
kirjeessä. "Kun jäsenet opiskelevat ja
opettavat pyhiä kirjoituksia
rukoillen, heidän todistuksensa kasvaa ja he saavat
suurempaa johdatusta jokapäiväiseen elämäänsä."
Lisätietoja espanjaksi ja
englanniksi on osoitteessa
SantaBiblia.lds.org. ■

Mitä on saatavissa
Seuraavia painettuja ja äänitettyjä versioita voidaan ostaa kirkon jakelukeskuksen kautta. Käytättehän tilatessanne oikeata varastonumeroa.
Pehmeäkantinen, musta (36547 002)
Kovakantinen, musta (36903 002)
Nahkakantinen, musta (36544 002)
Nahkakantinen, viininpunainen (36546 002)
Nahkakantinen, musta, lovetut reunat (08131 002)
Nahkakantinen, viininpunainen, lovetut reunat (08133 002)
Pehmeäkantinen, musta, suurikokoinen (21,6 cm x 27,9 cm) näkövammaisia varten (36072 002)
Sokeainkirjoitus, moniosainen kokoelma (36547 004)
Vanha testamentti äänitettynä cd-levyillä (50021 002)
Uusi testamentti äänitettynä cd-levyillä (50022 002)

Kirkon virallinen radiokanava
aloitti verkossa
Kimberly Bowen, kirkon lehdet

M

ormon Channel [mormonikanava], kirkon virallinen radioasema, aloitti toukokuussa 2009
osoitteessa Radio.lds.org. Uusi
asema toimii temppeliaukiolla Utahin Salt Lake Cityssä, ja se lähettää
uusia, erityisesti tälle kanavalle tehtyjä ohjelmia ja ohjelmia kirkon
arkistoista sekä yrityskumppaneilta,
kuten Deseret Book, Bonneville
International, Deseret News, LDS
Business College ja Brigham Youngin
yliopiston kampukset.
Asema lähettää ohjelmaa verkossa
vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa, ja se on kuultavissa
myös HDRadion kautta kaikilla Bonnevillen radion kuuluvuusalueilla

Yhdysvalloissa, kuten Salt Lake
Cityssä Utahissa, Los Angelesissa
Kaliforniassa, Washington D.C.:ssä,
Chicagossa Illinoisissa, Phoenixissa
Arizonassa ja Seattlessa Washingtonissa. Muitakin jakelumahdollisuuksia, kuten satelliittiradiota ja siirrettäviä laitteita, tutkitaan parhaillaan.
Kirkkoon keskittyvä ohjelmisto
sisältää aineistoa monille kuulijakunnille ja ikäryhmille. Sisältö on pääasiassa englanninkielistä, mutta osa
siitä on espanjaksi ja portugaliksi.
”Tämä on uusi tilaisuus lähettää
evankeliumin sanomaa kaikkialle
maailmaan”, sanoi mormonikanavan
ohjelmapäällikkö Rob Boshard.
Kanava aloitti 11 ohjelmalla, joista

joitakin, kuten Church News (Kirkon
Uutisia), lähetetään monta kertaa
päivässä. Joitakin ohjelmia, kuten
Mormon Identity (mormoni-identiteetti), lähetetään kerran viikossa.
Monet ohjelmista sisältävät MAPyhteisöön kuuluvien ihmisten, kuten
kirkon johtajien, myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien taiteilijoiden ja
muiden uskollisten jäsenten haastatteluja eri puolilta maailmaa.

Toisissa ohjelmissa on kertomuksia yleiskonferenssista, dramatisoituja kertomuksia Vapahtajan elämästä ja tehtävästä sekä lapsille
suunnattuja pyhien kirjoitusten kertomuksia. Yhdessä ohjelmassa käsitellään evankeliumin aiheita musiikin säestyksellä.
History of Hymns (Kirkon laulujen historiaa) -nimisessä ohjelmassa
tarkastellaan kirkon laulujen taustoja.

Toisessa ohjelmassa – nimeltään
Legacy (Perintö) – kerrotaan kirkon
historia- ja sukututkimusosastolle tallennetuista uskollisten kirkon jäsenten kokemuksista eri puolilta maailmaa. Tabernaakkelikuoron musiikkia
soitetaan pitkin päivää.
Veli Boshard sanoi, että kanavalla
esitetään myös sellaisia arkistoituja
äänitteitä kuten presidentti Wilford
Woodruffin (1807–1898) ja presidentti Joseph F. Smithin (1838–
1918) nauhoituksia sekä Mormonien
tabernaakkelikuoron levyjä vuodesta
1911 alkaen.
Internetissä on näkyvissä kahden
seuraavan viikon ohjelmatiedot. Lisätietoa mormonikanavan ohjelmistosta saa osoitteesta Radio.lds.org.
Lähetysten jälkeen kaikki kirkon
omistama aineisto arkistoidaan verkossa toimivaan tietokantaan, josta
sen voi ladata podcastina. ■

Kirkko ja
Mutombon
säätiö yhdistivät
voimansa sairaalan
avustamiseksi

U

Mormon Channel, kirkon virallinen radioasema, aloitti verkossa
englanninkielisenä toukokuussa 2009.

usi yhteistyökumppanuus kirkon
ja Dikembe Mutombon säätiön
välillä tietää uutta vesilähdettä
Biamba Marie Mutombo -sairaalalle
ja tutkimuskeskukselle, joka sijaitsee
Kinshasassa, Kongon demokraattisen
tasavallan pääkaupungissa.
”Tulimme mukaan tähän projektiin, koska he näyttävät tekevän kaikkensa tarjotakseen laadukasta lääkärinhoitoa, mutta tarvitsevat yhä lisää
K I R KO N U U T I S I A SYYSKUU 2009
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VALOKUVA KIRKON TIEDOTUKSEN LUVALLA

Paikalliset työntekijät poraavat raskaalla kalustolla uutta kaivoa osana kirkon ja
Dikembe Mutombon säätiön yhteistyötä.

voimavaroja”, sanoi Matthew Heaps,
joka valvoo kirkon järjestämiä puhtaan veden projekteja. ”Autamme
heitä auttamaan itseään täydentämällä sairaalan olemassa olevaa vesilähdettä lisäkaivolla, jotta heillä olisi
pysyvä ja luotettava vesilähde.”
Tämä voittoa tavoittelematon
sairaala, joka avattiin vuonna 2007,
oli Dikembe Mutombon haave.
Hän vetäytyi tänä vuonna eläkkeelle
USA:n NBA-koripallosarjasta 18
pelatun kauden jälkeen. Tällä
hetkellä vuodepaikkoja on 150,
ja suunnitelmissa on yhteensä
300 vuodepaikkaa.
”Sairaala rakennettiin, jotta se auttaisi kotikaupunkini ihmisiä elämään
terveinä ja tuotteliaasti”, sanoi
Dikembe Mutombo, joka keskusteli
projektista kirkon johtajien kanssa
Salt Lake Cityssä pidetyssä kokouksessa. ”Tämä kaivoprojekti täydentää
niitä vesivaroja, joita meillä on tällä
hetkellä paikan päällä, ja se tarjoaa
K6

äärimmäisen tarpeellisen ja arvokkaan puhtaan veden lähteen silloin,
kun yleisessä vedenjakelussa ilmenee ongelmia tai vesipulaa.”
Maailman terveysjärjestön
mukaan keskimääräinen eliniän odotus Kongon demokraattisessa tasavallassa on 46–49 vuotta. Lähes joka
viides vastasyntynyt kuolee viidenteen ikävuoteen mennessä.
Sairaala huolehtii vedenkäyttönsä laadusta ja määrästä, ja sillä
on jo järjestelmä, jossa vesi käsitellään sekä ennen että jälkeen käytön. Olemassa olevassa yleisessä
vedenjakelussa on kuitenkin hidas
virtaus, mikä estää paikan päällä
olevia vesisäiliöitä täyttymästä kokonaan. Tämän projektin ansiosta sairaala saa jatkuvan puhtaan veden
virtauksen.
Kun kaivo on valmis, se on noin
91 metriä syvä. Vettä pumpataan
50 000-litraiseen vesitorniin, josta
sitä johdetaan painovoiman avulla

sairaalaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.
Dikembe Mutombo sanoo, että
vedestä aiheutuneen taakan lievittäminen parantaa sairaalan kykyä lisätä
erityispalveluja.
”Kinshasan kaupungissa on vain
yksi dialyysikeskus, ja se on ylikuormitettu eikä voi vastata tarpeeseen”,
hän sanoi. ”Uusi vesilähde auttaa
meitä saavuttamaan ensimmäisen
askeleen pyrkimyksessämme lisätä
kymmenen vuodepaikan dialyysiyksikkö, joka palvelisi vuosittain useita
satoja potilaita.”
”Olemme nähneet, kuinka aidosti
Dikembe Mutombon säätiö huolehtii
puutteenalaisista kaikkialla maailmassa”, sanoi veli Heaps, ”ja olemme
iloisia voidessamme auttaa Biamba
Marie Mutombon sairaalaa tehtävänsä toteuttamisessa.”
Sairaalassa on 450 henkilökuntaan
kuuluvaa, ja viime vuonna siellä
annettiin lääkärinhoitoa 22 000 potilaalle. Projektin arvioitu kesto on
kolme kuukautta. ■

UUTISISSA

Mormonin kirja
julkaistu guaraniksi

E

nsimmäinen presidenttikunta
ilmoitti 29. huhtikuuta 2009 Mormonin kirjan julkaisemisesta guaranin kielellä, jota puhutaan pääasiassa
Paraguayssa.
Kirjeessään Paraguayn pyhille
ensimmäinen presidenttikunta kehotti
heitä hankkimaan itselleen nämä
pyhät kirjoitukset ja tutkimaan niitä
säännöllisesti niin henkilökohtaisesti

kuin perheensäkin kanssa sekä käyttämään niitä kirkon kokouksissa ja
tehtävissä.
Tämä koko Mormonin kirjan
käännös korvaa otteita Mormonin
kirjasta sisältävän laitoksen, joka
on ollut saatavissa vuodesta 1982
alkaen. Koko Mormonin kirja on
tällä hetkellä julkaistu 82 kielellä.
Otteita Mormonin kirjasta on saatavilla 25 muulla kielellä.

Maailmassa on noin 22 800 guarania puhuvaa jäsentä, 79 guaraninkielistä yksikköä ja 6 180 000 guarania
puhuvaa ihmistä.
Guarania, jolla on vahva suullinen
perinne, puhutaan pääasiassa Paraguayssa, jossa perheissä on paljon
lukutaidottomuutta. Kirkossa on valmisteilla myös Mormonin kirja guaraninkielisinä äänitteinä. Se ilmestyy
vuonna 2010. ■

Tongankieliset pyhät kirjoitukset
saatavissa uudessa muodossa

H

uhtikuusta 2009 alkaen tongankielinen kolmoissidos, joka sisältää Mormonin kirjan, Opin ja liitot
sekä Kallisarvoisen helmen, on ollut
saatavilla verkossa osoitteessa scriptures.lds.org/to.
Tongankielinen kolmoissidos ilmestyi painettuna vasta kaksi vuotta sitten. Se palvelee tongankielisiä jäseniä,
joita on noin 80 000, sekä niitä, jotka
puhuvat tongaa toisena kielenään.
Tongankielisen kolmoissidoksen
verkkoversiossa on alaviitteitä, kart-

toja ja valokuvia, ja se antaa lukijalle
mahdollisuuden merkitä pyhien kirjoitusten kohtia ja suorittaa hakuja
avainsanoista.
Tonga on kolmastoista kieli kirkon
pyhien kirjoitusten verkkosivustolla.
Pyhien kirjoitusten kolmoissidos
oli jo aiemmin verkossa englannin,
espanjan, hollannin, italian, norjan,
portugalin, ranskan, ruotsin, saksan,
suomen, tanskan ja unkarin kielillä.
Joitakin kieliä valmistellaan parhaillaan verkossa julkaistavaksi. ■

Kirkko auttoi Floridassa tulvan
jälkeisessä siivoustyössä

K

irkko jakoi Floridan Pensacolassa
ja Live Oakissa yhteistyössä
Yhdysvaltain Punaisen Ristin kanssa
siivoustarvikepakkauksia tulvimisen
jälkeen, joka aiheutti kahden ihmisen kuoleman, tuhosi 125 taloa, vaurioitti yli 500 asuntoa ja johti 336 tien
ja 25 sillan sulkemiseen.
Perättäiset myrskyt saivat Floridan

pohjoisosissa joet tulvimaan yli äyräidensä, mikä aiheutti tulvavahinkoja.
Tulvan jälkeen vallitsi edelleen huono
sää, mikä vaikeutti pelastustöitä.
Tulvavesi vahingoitti taloja 16
piirikunnassa kautta Floridan. Viranomaiset järjestivät evakuoinnin seuraavissa kuudessa piirikunnassa: Calhoun, Columbia, Hamilton, Madison,

Suwannee ja Walton. Kaikki lähetyssaarnaajat olivat turvassa, eikä jäseniä
loukkaantunut eikä kuollut. Monia
jäsenperheitä evakuoitiin, ja he menivät sukulaisten tai kirkon jäsenten
luokse.
Vaurioituneista taloista ainakin
sata vaurioitui pahasti. Tulvavesi ei
vahingoittanut jäsenten koteja eikä
kirkon tiloja. ■

Jäsenet
osallistuivat
auttamiseen
pyörremyrskyn
iskettyä
Arkansasiin

L

ähes 50 kirkon jäsentä Fort
Smithin vaarnasta Arkansasissa
Yhdysvalloissa auttoi siivoustöissä,
kun pyörremyrsky oli iskenyt Arkansasin Menaan aiheuttaen kolmen
ihmisen kuoleman ja vahingoittaen
30 muuta. Loukkaantuneiden ja surmansa saaneiden joukossa ei ollut
jäseniä eikä lähetyssaarnaajia, eikä
kirkon tiloja vahingoittunut.
Pyörremyrsky, joka iski maahan
yöllä 9. huhtikuuta 2009, vaurioitti
600 kotia, mukaan luettuna 10 jäsenten kotia, ja johti siihen, että monet
joutuivat etsimään itselleen yösijan
muualta.
Alustavat tutkimukset osoittivat,
että pyörremyrsky aiheutti jopa 219
km/h tuulenpuuskia, mikä tarkoittaa
kolmostasoa viisiasteisella parannellulla Fujitan asteikolla.
Pappeusjohtajat auttoivat kotinsa
menettäneitä jäseniä. ■
K I R KO N U U T I S I A SYYSKUU 2009
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YHTEINEN TUOKIO

Lisäideoita
yhteiseen tuokioon
syyskuu 2009
Seuraavassa on lisää
ideoita, joita Alkeisyhdistyksen johtohenkilöt
voivat käyttää syyskuun 2009
Liahonassa julkaistujen yhteisen
tuokion ohjeiden lisäksi. Nämä
ideat liittyvät oppiaiheeseen ”Profeetat opettavat minulle, kuinka voin
vahvistaa perhettäni” sekä ohjeisiin
ja tehtäviin, jotka ovat tämän
lehden lasten osion sivuilla Y8–Y9.
1. Raamatun profeetat opettavat minulle, kuinka voin vahvistaa perhettäni. Opeta, että kautta
aikojen Jumala on kutsunut profeettoja opettamaan ja ohjaamaan Hänen
lapsiaan. Raamatussa on kertomuksia
ensimmäisistä profeetoista maan
päällä. Kertaa yhdessä lasten kanssa
kertomuksia Raamatun profeetoista
laulamalla kahdeksan ensimmäistä
säkeistöä laulusta ”Profeettaa seuraa”
(Lasten laulukirja, s. 58–59) ilman
kertosäettä. Lapsia voi pyytää esittämään kutakin profeettaa käyttämällä
nimilappua tai yksinkertaista esinettä.
Auta lapsia ymmärtämään, että
vaikka Raamatun profeetat elivät
kauan sitten, heidän opetuksensa
auttavat meitä yhä tänä päivänä.

§
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Kirjoita erillisille paperilapuille jonkun Raamatun profeetan nimi ja viittaus pyhien kirjoitusten kohtaan,
jossa kerrotaan yhdestä hänen opetuksestaan. Esimerkiksi: Jesaja – Jes.
54:13 (kertokaa lapsille Herrasta),
Malakia – Mal. 3:10 (maksakaa kymmenykset), Henok – Moos. 6:33
(palvelkaa Herraa), Jaakob – Jaak.
1:5 (pyytäkää Jumalalta). Laita paperilaput eri puolille huonetta.
Peitä yhden lapsen silmät liinalla
ja pyydä toisia lapsia johdattamaan
hänet yhden paperilapun luokse laulamalla laulun ”Profeettaa seuraa”
kertosäettä. Neuvo heitä laulamaan
kovemmalla äänellä, kun lapsi lähestyy paperilappua, ja hiljaisemmalla
äänellä, kun hän loittonee siitä.
Kun sokkona oleva lapsi löytää
paperilapun, pyydä kaikkia lapsia
etsimään kyseinen pyhien kirjoitusten kohta, ja lukekaa se yhdessä. Kysy
lapsilta, kuinka kyseinen opetus voi
vahvistaa heitä ja heidän perhettään.
Jatkakaa, kunnes kaikki paperilaput

on löydetty. Todista jostakin Raamatun profeetan opetuksesta, joka on
vahvistanut sinua.
2. Kuulen profeettojen sanoja
kuunnellessani yleiskonferenssia. Kerro lapsille vertaus, jossa ylhäinen mies käski palvelijoitaan istuttamaan oliivipuita viinitarhaansa ja
rakentamaan tornin, ”niin että joku
voi valvoa ympäröivää maata, olla vartijana tornissa” (OL 101:44–45).
Selitä, että vartijalla on tornista
parempi näkyvyys ja hän näkee kauas.
Hän voi auttaa suojelemaan toisia
varoittamalla heitä, kun vaara lähestyy.
Opeta lapsille, että profeetat ja apostolit ovat meidän vartijoitamme tornissa.
Herra on kutsunut heidät vartioimaan
ja suojelemaan meitä. Laulakaa yhdeksäs säkeistö laulusta ”Profeettaa seuraa” (Lasten laulukirja, s. 58–59).
Valmistele lapsia kuuntelemaan
tulevassa yleiskonferenssissa auttamalla heitä oppimaan ensimmäisen
presidenttikunnan ja kahdentoista
apostolin koorumin jäsenten nimet ja
tunnistamaan heidän kasvonsa. Pelatkaa yhdistä parit -peliä käyttäen heidän kuviaan. Pyydä lapsia katsomaan
kuvia ja toistamaan nimet. (Kuvia on
Liahonan toukokuun ja marraskuun
numeroissa.)
Kirjoita taulun toiselle puolelle
ensimmäisen presidenttikunnan
ja kahdentoista apostolin nimet.
Laita taulun toiselle puolelle heidän
kuvansa satunnaisessa järjestyksessä.
Pyydä lapsia vuorotellen yhdistämään
kuvat nimiin. Opeta, että voimme luottaa eläviin profeettoihin, ja todista siitä.
Jos kuuntelemme ja noudatamme heidän sanojaan, olemme turvassa. ■
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EUROOPAN VYÖHYKKEEN JOHTOKUNNAN TOIMEKSIANNOSTA LAADITTU SANOMA

Katsominen ylöspäin ja ulospäin
Vanhin Patrick Kearon, Englanti
Vyöhykeseitsenkymmen

P

uiden lehdet ovat muuttumassa
punaisiksi, ruskeiksi ja kullankeltaisiksi. On tullut uusi vuodenaika. Muiden asioiden ohessa tämä
vuodenaika merkitsee uuden kouluvuoden alkua. Se voi olla huolestuttavaa aikaa niille, jotka siirtyvät uuteen
luokkaan tai toiseen kouluun, niille,
jotka aloittavat yliopisto-opinnot, ja
niille, jotka menevät töihin ensimmäistä kertaa. Se on levottomuutta
herättävää aikaa myös vanhemmille.
Onko tehty oikeita päätöksiä siitä,
missä koulussa tai yliopistossa pitäisi
opiskella? Onko tämä lapsi löytänyt
itselleen sopivimman ammatin? Joidenkuiden on vaikeaa löytää työtä.
Silloin on palavan rukouksen ja
isän siunausten aika. Perheet miettivät ensimmäisten erossaolojen näkymiä, olipa sitten kyse muutamista
tunneista, jos kouluun lähdetään
ensimmäistä kertaa, tai useista viikoista, jos kyse on yliopistosta.
Monet ottavat uusia askelia, ja joskus
huomaamme suhtautuvamme epävarmoina tai jopa peläten siihen,
mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Muistakaamme kuitenkin, mitä
presidentti Henry B. Eyring on opettanut: “Herra ei pane meitä kokemaan tätä koetusta vain antaakseen
meille jonkin arvosanan. Hän tekee
sen, koska prosessi muuttaa meitä.”
(”Waiting Upon the Lord”, BYU
Speeches, 30. syyskuuta 1990.) Mikä
prosessi meidän on käytävä läpi, kun
kohtaamme uusia kokemuksia, joita
tämä vuodenaika monille tuo?

Presidentti Packer on opettanut
meille, ettei se, mitä me omistamme,
anna meille voimaa, vaan se, mitä me
tiedämme (ks. ”A Defense and a
Refuge”, Ensign, marraskuu 2006).
Jos sovellamme käytäntöön sitä, mitä
tiedämme Herran rakkaudesta ja
suunnitelmasta meitä varten, meidän
ei tarvitse pelätä. Merkittävän epävarmuuden aikaan meidän on katsottava ylöspäin ja annettava uskomme
ja todistuksemme vakauttaa meitä
ja ankkuroida meidät taivaaseen.
Huomaamme kuitenkin, että meidän on tarpeen muistuttaa jatkuvasti itseämme siitä, että Jumala on
ohjaksissa, kun meillä on taipumus
harhailla takaisin vanhoihin pelkoihimme.
Muutoksen tai mullistusten
aikoina, jolloin suuri osa huomiostamme on keskittynyt itseemme ja
omiimme, tämä itsekeskeisyytemme
voi alkaa heikentää meitä. Olemme
liian huolissamme emmekä katso
riittävän paljon itseämme kauemmas.
Meitä saattaisi auttaa se, että katsoisimme ulospäin miettien, kuka toinen kokee parhaillaan jotakin näistä
muutoksista, ja kysyisimme, voisimmeko me kenties tehdä jotakin
vähentääksemme heidän ahdistustaan. Onko kokemuksissamme jotakin sellaista, joka saattaisi lievittää
muiden huolia? Olemmeko etsineet
käsiimme jonkun, jonka tarve on
suurempi? Olemmeko auttaneet lapsiamme huomaamaan, että kun ojennamme auttavan kätemme muille,

Vanhin Patrick Kearon

huomiomme kääntyy pois itsestämme ja oivallamme, että paitsi että
olemme keventäneet toisen kuormaa on myös oma kuormamme
ihmeellisesti nostettu harteiltamme?
Me oivallamme, ettemme ole yksin.
Itse asiassa lapsemme voivat huomata, että monilla heidän ikätovereillaan on samoja pelkoja kuin heillä.
Sen oivaltaminen ja sitten se, että
ryhdymme auttamaan toista, on
suuri lääke omiin huoliimme.
Presidentti Boyd K. Packer on
opettanut: ”Jotkut ovat loputtomiin
huolissaan siitä, etteivät palvelleet
lähetystyössä tai avioliitosta, joka ei
onnistunut, tai lapsista, joita ei tullut
tai lapsista, jotka näyttävät eksyneen,
tai toteutumattomista unelmistaan
tai siitä, että ikä asettaa rajoituksensa
sille, mitä he voivat tehdä. En usko,
että Herra on mielissään, kun kannamme huolta siitä, ettemme mielestämme koskaan tee tarpeeksi, tai
siitä, ettei tekemämme ole koskaan
K I R KO N U U T I S I A SYYSKUU 2009
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tarpeeksi hyvää.” (”Yksi näistä
vähäisimmistä”, Liahona, marraskuu
2004, s. 87.)
Tämän vuoden huhtikuun yleiskonferenssissa presidentti Monson
muistutti meille, että ”tulevaisuus
on yhtä kirkas kuin uskomme”.

Odottaessamme tätä uutta vuodenaikaa ja tulevia muutoksia saamme
voimaa, toivoa ja rauhaa katsomalla
ylöspäin ja ulospäin. Seuratkaamme
profeettamme johtoa päättämällä
olla uskollisempia ja auttamalla muitakin tekemään niin. ■

Avioliiton koko kirjo
Teksti: Ville-Matti Karumo
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MAP-perhepalveluiden parissa työskentelevät Katariina Alhovuori ja

VALOKUVA: VILLE-MATTI KARUMO

H

aagassa sijaitsevan seurakuntakeskuksen juhlasali oli koristeltu
näyttävän kauniiksi Iiris Hakanpään
johdolla ja orkesterille rakennettu
oma koroke. Amalia Surakka oli
onnistunut tilaisuuden mainosten
laatimisessa, ilmoittautumiset oli hoidettu hyvin ennakkoon ja oli miellyttävää saapua Helsingin vaarnan avioparien tilaisuuteen. Tilaisuudesta vastaava Vesa-Pekka Kirsi oli juhlasalin
ovella toivottamassa osallistujat tervetulleiksi. Sitten saikin vapaasti
valita itselleen istumapaikan kauniisti
koristelluista pöydistä mukavien vieraiden seurasta. Jokaiselle löytyi
paikka täydestä salista.
Ennen varsinaiseen toiminnalliseen ohjelmaan siirtymistä juhlaväki
saattoi nauttia tilaisuuksien järjestämiseen erikoistuneen yrityksen Pitopiikojen valmistaman erinomaisen
hyvän ja maittavan illallisen seisovasta pöydästä. Tarjoilua oli niin riittävästi, että vielä illan loppupuolella
oli mahdollista tanssin lomassa
käydä tankkaamassa sekä suolaista
että makeaa, sillä myös täytekakkua
riitti loppuun asti.
Avioparien illan ohjelman
suunnitteluun ottivat osaa

Ruoka oli erinomaista ja sitä oli riittävästi. Martti Sloan, Risto Leppänen ja Esa
Reiman ihailemassa pöydän antimia.

VALOKUVA: VILLE-MATTI KARUMO

Helsingin vaarnan avioparien ilta

Minna Kirsi. Teemana oli ”Avioliiton
koko kirjo”. Osallistujajoukko jaettiin avioliittoiän mukaisiin ryhmiin:
alle 5 vuotta aviossa olleet, alle 10
vuotta, alle 20 vuotta, alle 30 ja yli
30 vuotta. Lisäksi oli vielä ryhmä
varttuneempina uudelleen avioituneet. Yllättävästi jakauma oli melko
tasainen, vaikka keskiryhmissä olikin eniten pareja. Mutta myös yli
30 tai 40 vuotta naimisissa olleita
oli suuri joukko.
Ryhmät saivat tehtäväkseen

Illan juontaja Vesa-Pekka Kirsi ja ohjelman suunnitteluun osallistunut MAPperhepalveluiden vastaava Katariina Alhovuori.

VALOKUVA: VILLE-MATTI KARUMO

Mitenkähän monta näitä pillereitä nyt pitikään ottaa – ei hätää, onhan meillä
suurennuslasi, jotta saadaan tekstistä selvää. Tuula ja Lasse Marjanen.

VALOKUVA: VILLE-MATTI KARUMO

miettiä, mikä oli mukavinta tuossa
omassa elämänvaiheessa. Sen jälkeen
piti miettiä tuohon elämänvaiheeseen liittyviä haasteita. Sitten piti valmistella lyhyt sketsi ryhmässä, miten
esittää oman elämänvaiheensa tilannetta käyttäen hyväksi juhlasalin lattialle tuotuja rekvisiittoja: kirja, pipo,
tumput, vauvanvaippa, kaulin, kukkanen, pilleripurkki, hammasproteesin kiinnitysaine, mattopiiska, huivi,
suurennuslasi jne.
Ideointi pääsi vauhtiin ryhmissä
ja rekvisiittatavarat varattiin nopeasti
ryhmien käyttöön.
Ennen kuin ryhmä sai esittää
oman sketsinsä, tilaisuuden juontaja
veli Kirsi kyseli joltakin toiselta ikäryhmältä, mitä he kuvittelivat saavansa kohta nähdä. Näytti siltä, että
jo seuraavaan elämänvaiheeseen
ehtineet osasivat paremmin kuvitella
mitä aiemmassa elämänvaiheessa
olevat parit tulisivat esittämään kuin
päinvastoin. Kokemuksesta oli siis
tässä ”kisassa” merkittävää etua.
Historiaan liittyviä asioita on huomattavasti helpompi ennustaa kuin
tulevaisuutta.
Esitetyissä sketseissä tuli esiin
avioliiton koko kirjo. Nuoren parin
elämässä oli haasteena ruoan valmistus ja puolison huomiointi. Pienten
lasten vanhempien haasteena oli
saada aikaan rauhallinen ja sopuisa
perheilta. Teini-ikäisten vanhemmat
kokivat haasteena saada kotijoukot
ajoissa autoon ja liikkeelle sunnuntaisin kirkkoon. Lasten lähdettyä
pesästä on aviopareilla enemmän
keskinäistä aikaa, mutta alkavat varttuneempien elämän uudet haasteet:
pitää kytkeä kuulolaite päälle ja ottaa

Kyllä valmistamasi ruoka oli ihan hyvää – tässä kukka. Ville ja Diana Jounio.
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VALOKUVA: STIG STRÖMBERG

VALOKUVA: VILLE-MATTI KARUMO

Illan orkesterin lauluryhmä: Timo Felin sekä taustalaulajat Ruska Junkkari ja
92 vuotta syyskuussa täyttävä Åke

Saara Koponen. Taustalla Jukka Marjanen.

Renlund.

suurennuslasi avuksi, jotta saa luettua ohjeet lääkepurkista.
Illan musiikista vastasi nuorten
aikuisten orkesteri. Elävä musiikki
antoi oivan loppusilauksen hyvin

onnistuneelle ja hauskalle illalle.
Oli miellyttävää kuunnella vokalisti
Timo Felinin ja taustalaulajien Saara
Koposen ja Ruska Junkkarin esittämiä lauluja. ■

”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?”
Teksti: Stig Strömberg

F

ilippus kutsui ystävänsä Natanaelin kanssaan tapaamaan Nasaretin
Jeesusta, Joosefin poikaa. Natanael,
joka tiesi, että Nasaret oli vain pieni
ja merkityksetön kyläpahanen Jerusalemin pohjoisenpuoleisessa laaksossa, kysyi: ”Voiko Nasaretista tulla
mitään hyvää?” Filippus vastasi
hänelle: ”Tule, niin näet.” (Joh.
1:45–46)
Vähän aikaa sitten pidetyssä kirkon yleiskonferenssissa nostin käteni
antaakseni tukeni vanhin Dale Renlundille. Vanhin Renlundin isä Åke
Renlund on kotoisin samalta pieneltä

K12

Strömsholmin saarelta Luodossa eli
Larsmossa kuin minäkin. Meidän
kotimme olivat vain noin 50 metrin
päässä toisistaan.
Monien muitten tuolta alueelta
USA:han muuttaneitten tavoin Åke
Renlundkin tuli Utahiin nuorena
miehenä, tyhjin taskuin. Hän haki
töitä kirvesmiehenä, ja kun häneltä
kysyttiin oliko hän finish carpenter
(viimeistelykirvesmies), hän luuli,
että kysyjä tarkoitti Finnish carpenter (suomalainen kirvesmies). Tietysti Åke sanoi: ”Kyllä, olen Finnish
carpenter.” Hänet palkattiin sitten

viimeistelykirvesmieheksi. Hän tiesi
yhtä paljon viimeistelykirvesmiehen
töistä kuin hän tiesi siitä, miten sähkömoottori rakennetaan. Ajan oloon
hän oppi kirvesmieheksi ja hänestä
tuli menestyvä rakennusurakoitsija –
kodinrakentaja Suolajärven laaksossa. Hän erikoistui rakentamaan
kalliita taloja merkkihenkilöille, jotka
olivat enemmän kiinnostuneita laadusta kuin siitä, mitä talo maksoi.
Yksi hänen asiakkaistaan oli vanhin
Franklin D. Richards. Hän rakensi
myös 97 kerrostalohuoneistoa kirkolle North Temple -kadulle.
Nuorina poikina Luodossa me
kävimme mormonien pyhäkoulussa,
joka pidettiin kylässämme serkkuni
kotona. Åke Renlund muutaman
muun aikuisen kirkon jäsenen kanssa
kävi pyhäkoulua meidän lasten kanssa.
Vähänpä tiesin silloin, että jonain
päivänä istuisin laiskanlinnassani

VALOKUVA: MIKE TERRY, DESERET NEWS

kotonamme Salt Lake Cityssä ja
kohottaisin käteni antaakseni
tukeni Åke Renlundin pojalle
seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäsenenä.
Åkella, joka täyttää 92 vuotta
syyskuussa, on edelleen hyvä
terveys selkävaivaa lukuun ottamatta. Hän elelee yksinään
talossa, jonka hän rakensi omin
käsin, ”jokainen laudanpätkä ja
tiili talossa ovat kätteni työtä”.
Nuorena miehenä hän tapasi
lähetyssaarnaajat, jotka tulivat
Ruotsista tekemään lähetystyötä
Suomen ruotsinkielisillä alueilla.
Luotoon perustettiin pieni seurakunta, jonka jäsen Åken äiti oli.
Åke oli vähän yli 20 vuotta, kun
hänet kastettiin meressä kotinsa
lähettyvillä yhdessä muutaman
naapurin kanssa.
Neuvostoliittoa vastaan käydyn
talvi- ja jatkosodan aikana 1939–1944
hän muutti Ruotsiin, jossa hänestä
tuli aikaa myöten Ruotsin kansalainen. Satojen muitten kirkon jäsenten
lailla Åkellakin oli tuolloin voimakkaita tuntemuksia, jotka koskivat
muuttoa Utahiin. Toteuttaakseen
haaveensa hän teki kovasti työtä
säästääkseen kylliksi varoja ostaakseen niillä lipun valtameren poikki.
Pian Salt Lake Cityyn saapumisensa jälkeen Åke tapasi ikäisensä
kauniin ruotsalaisen naisen, jonka
nimi oli Mariana Anderson. Hän oli
saapunut Salt Lake Cityyn pari vuotta
aikaisemmin seurueessa, johon kuului siirtolaisia Ruotsista. Heistä tuli
ystäviä, ja ystävyys johti seurusteluun
ja seurustelu avioliittoon, joka solmittiin Suolajärven temppelissä.

Sisar Ruth Lybbert Renlund ja vanhin
Dale G. Renlund loivat menestyksekkäät ammatilliset urat. Sisar Renlund
toimi asianajajana ja vanhin Renlund
kardiologina.

Nuoripari eleli jonkin aikaa hyvin
vaatimattomissa oloissa haasteenaan
selviytyä taloudellisesti palkanmaksupäivästä toiseen. Jotta ymmärtäisimme paremmin heidän tilanteensa,
lienee syytä mainita yksi humoristinen tapahtuma. Eräänä päivänä
Mariana käytti heidän viimeiset
rahansa ja osti koiran. Kun Åke tuli
kotiin sinä iltana ja tajusi, mitä hänen
vaimonsa oli tehnyt, hän meni ulos,
käveli edestakaisin pihamaalla hammasta purren ja itsekseen jupisten.
Koska hän oli niin lempeäpuheinen,
hän ei puhunut vaimolleen koirasta,

ennen kuin hallitsi täysin
tunteensa.
Tuosta onnellisesta avioliitosta syntyi neljä lasta.
Gary oli esikoinen. Tänä
päivänä hän on professori
Utahin valtionyliopistossa.
Dale, josta tuli lääkäri, syntyi seuraavaksi. Kahden
pojan jälkeen tuli kaksi tyttöä. Anita, tytöistä vanhempi, asuu New Mexicossa. Linda oli seuraava, ja
hän asuu perheensä kanssa
Utahin Sandyssä.
Dale, jolle haluamme
osoittaa kunnioituksemme
tänään, solmi avioliiton
Ruth Lybbertin kanssa, josta
Åke sanoi: “Dale antoi
minulle ihmisen, joka oli
kuin toinen vaimo minulle.
Hänen vaimonsa on ollut todella
hyvä minulle, kuten kaikki lapsenikin, ja hän on aina huolehtinut
minun kaikista tarpeistani.” Dale palveli piispana jonkin aikaa ja myöhemmin vaarnanjohtajana useita
vuosia. Ennen kuin hänet kutsuttiin
seitsemänkymmenen ensimmäiseen
koorumiin, hän palveli viimeksi kuluneet yhdeksän vuotta Suolajärven
vyöhykkeen vyöhykevaltuutettuseitsenkymmenenä.
Åken vaimo sairastui ja kuoli
vuonna 1994. Murheissaan ja kyynelsilmin Åke puhuu yksinäisistä ja vaikeista vuosistaan pitkäaikaisen
sydänkäpysensä kuoleman jälkeen.
Hän toisti minulle toistamistaan:
”Stig, sinua on siunattu ja olet
onnenpekka, kun sinulla on vaimo
rinnallasi:”
K I R KO N U U T I S I A SYYSKUU 2009
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Åke puhuu lapsistaan ylpeänä
ja kiitollisena. ”He ovat kaikki käyttäytyneet kunnolla”, hän sanoi, ”ja
kaikki neljä ovat menestyneet elämässään.” Ja hän toistaa kolmannen
kerran seuraavan lauseen: ”Ja
Dale on menossa Johannesburgiin
Etelä-Afrikkaan heinäkuussa.”

Johannesburgissa hän palvelee johtokunnassa, joka valvoo kirkon toimintaa tuolla alueella.
”Voiko pienestä Strömsholmin
kyläpahasesta Suomessa tulla mitään
hyvää?” Kyllä, samasta syystä kuin
paljon hyvää tuli Galilean Nasaretista.
”Tule, niin näet.” ■

Lähetystyön
aloittaneita

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 mieluiten jpg-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. ■

Jari Hankiala Turun 2. seurakunnasta
aloitti 28. joulukuuta 2007 lähetystyön
Tukholman lähetyskentällä Ruotsissa.
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Vanhin Bednar varoitti nuoria aikuisia
menettämästä kosketusta todellisuuteen

K

irkon koululaitoksen takkavalkeaillassa, joka lähetettiin
toukokuussa BYU:n Idahon
kampukselta, vanhin David A.
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Bednar kahdentoista apostolin
koorumista kehotti kirkon
nuoria aikuisia katsomaan
asioita sellaisina kuin ne ovat.

Käyttäen Mormonin kirjan määritelmää totuudesta asioina ”niin kuin
ne todella ovat” ja asioina ”niin kuin
ne todella tulevat olemaan” (MK Jaak.
4:13) vanhin Bednar varoitti elämästä
vaihtoehtoisessa todellisuudessa ja
puhui ruumiin tärkeydestä osana
Jumalan pelastussuunnitelmaa.

”Kapinoimisensa tähden Lusifer on evännyt itseltään kaikki
kuolevaisuuden siunaukset ja
kokemukset, jotka ovat mahdollisia liha- ja luuruumiin ansiosta.”
Vanhin Bednar selitti, että
Lusifer kutsuu ja houkuttelee
meitä olemaan yhtä kurjia kuin
hän kannustamalla meitä käyttämään väärin ruumistamme ja
vähättelemällä fyysisen ruumiimme tärkeyttä laiminlyömällä
iankaikkisia ihmissuhteita.
”Videopelaaminen ja monet
erilaiset tietokonevälitteiset viestinnän tavat voivat osaltaan minimoida fyysisen ruumiimme tärkeyden”, vanhin Bednar sanoi.
Vaikka hänen mukaansa tekniikan keksintöjä voidaan käyttää
tärkeiden tarkoitusten saavuttamiseen, simulaatiot tai mallinnukset voivat johtaa hengellisiin häiriöihin ja vaaroihin, jos tarkoitukset
ovat jumalattomat.
Vanhin Bednar tähdensi, ettei hän
väitä, että kaikki teknologia on luonnostaan pahaa tai että sen monia
mahdollisuuksia ei pitäisi käyttää
sopivilla tavoilla. Hän sanoi, ettei
meidän pitäisi hukata tai vahingoittaa
todellisia ihmissuhteitamme muodostamalla pakkomiellettä keksittyihin.
”Tänään kohotan apostolisen
varoituksen äänen joidenkin verkkoavaruuden vuorovaikutuksen muotojen ja kokemusten mahdollisesta
vaientavasta, tukahduttavasta, nujertavasta ja rajoittavasta vaikutuksesta
sieluumme”, vanhin Bednar sanoi.
Sellaisia vaaroja on televisiossa,
musiikissa ja muuntyyppisissä
medioissa, mutta ne ovat läpitunke-

Vanhin David A. Bednar

vampia ja voimakkaampia verkkoavaruudessa, jossa asiat voidaan esittää todentuntuisemmin, hän varoitti.
”Varottehan uppoamasta ja keskittymästä niin täysin – – tiedotusvälineiden ja internetin mahdolliseen
riippuvuuskäyttöön, että teiltä jää
oivaltamatta fyysisen ruumiinne tärkeys ja menetätte henkilökohtaisen
viestinnän rikkauden.”
Vanhin Bednar sanoi, että ohjelmat, joissa käyttäjät voivat luoda
uusia tai vääriä identiteettejä kuvaamaan itseään virtuaalimaailmassa,
ovat perusolemukseltaan asioita sellaisina kuin ne todellakaan eivät ole,
vastaavatpa ne todellisuutta kuinka
pitkälle hyvänsä.
”Jos vastustaja ei pysty houkuttele-

maan meitä käyttämään väärin
fyysistä ruumistamme, niin yksi
hänen tehokkaimpia taktiikoitaan
on viekoitella teidät ja minut ruumiillisina henkinä irrottautumaan
vähitellen ja fyysisesti asioista niin
kuin ne todella ovat”, vanhin
Bednar sanoi.
Vanhin Bednar ehdotti kahden kysymyksen esittämistä henkilökohtaisessa pohdiskelussa ja
rukouksentäyteisessä tutkimisessa: 1) Kutsuuko vai haittaako
se teknologia, jota käytän, Pyhän
Hengen jatkuvaa läsnäoloa?
2) Laajentaako vai rajoittaako
aika, jonka käytän erilaisiin teknisiin laitteisiin ja tiedotusvälineisiin, kykyäni elää, rakastaa ja palvella merkityksellisellä tavalla?
Todistaessaan asioista sellaisina kuin ne todella ovat vanhin
Bednar sanoi lopuksi: ”Jumala elää
ja on taivaallinen Isämme, pelastussuunnitelman luoja. Jeesus on Vapahtaja. Hän on noussut kuolleista ja
johtaa tätä kirkkoa. Se, että saa
olla Hänen rakkautensa käsivarsien
ympäröimä, on todellinen eikä virtuaalikokemus.” ■

Uusin apostoli
kannusti pyhiä
hankkimaan
Jumalan viisautta

H

uhtikuussa vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista kannusti Brigham Youngin
yliopiston Idahon kampukselta valmistuvia etsimään Jumalan viisautta.
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Vanhin Neil L. Andersen

viisautta. On maailman viisautta,
jota voidaan käyttää myönteisiin tai
kielteisiin tarkoituksiin, ja on Jumalan viisautta.
5. Maailmassa hankittu viisaus
on arvokkainta silloin kun se
alistuu Jumalan viisauteen. Kaikkea
viisautta ei ole luotu tasaveroiseksi.
Jumalan viisaus on täydellistä, puhdasta ja epäitsekästä. Toisinaan
tämä viisaus on vastakkaista maailman viisaudelle ja suorassa ristiriidassa sen kanssa: ”Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne
eivätkä teidän tienne ole minun
teitäni” (Jes. 55:8).
Vanhin Andersen sanoi, ettei
Jumalan viisauden etsimisestä saa
välitöntä tyydytystä. Se tulee rivinä

rivin päälle, käskynä käskyn
päälle.
Vanhin Andersen lainasi
profeetta Joseph Smithin
sanoja: ”Se, mikä on Jumalasta, on suuriarvoisinta ja voidaan saada selville vain ajan ja
kokemuksen sekä huolellisen
pohdiskelevan ja vakavan ajattelun myötä” (History of the
Church, osa 3, s. 295).
Lähteemme Jumalan viisauteen eroaa hänen mukaansa
maailman viisauden lähteestä.
Se löytyy pyhistä kirjoituksista,
profeettojen opetuksista ja
rukouksistamme, ja se kiteytyy
aina mieleemme Pyhän Hengen voimalla.
Vanhin Andersen tähdensi
Jumalan viisauden soveltamista henkilökohtaisiin rahaasioihimme. Maailma opettaa,
että jos me haluamme jotakin
nyt, voimme saada sen ottamalla
velkaa. Jumalan viisaus perustuu
omavaraisuuteen ja työhön: rehellisten kymmenysten maksamiseen,
varojemme mukaan elämiseen,
halujen ja tarpeiden erottamiseen
ja siihen, että olemme rehellisiä
kaikissa velvoitteissamme.
Luvatessaan Herran siunauksia
niille, jotka etsivät Jumalan viisautta,
vanhin Andersen sanoi: ”Hän
on innokas antamaan viisauttaan
meille, ja jos me olemme kuuliaisia
ja rukoilemme ja etsimme sitä, me
saamme sitä. Meidän täytyy olla kärsivällisiä, jos emme saa sitä kaikkea
heti – – ja aivan kuten maallinen
isänne haluaa teille hyvää, Hän
haluaa sitä vieläkin enemmän.” ■

EUROPE AREA (FINNISH)

Vanhin Andersen sanoi:
”Tässä informaation tulvassa me
tarvitsemme kipeästi viisautta,
viisautta lajitella ja erottaa joukosta se, miten voimme soveltaa
käytäntöön oppimaamme.”
Siitä valtavasta tiedon määrästä huolimatta, joka voidaan
löytää verkosta, vanhin Andersen
sanoi kuitenkin: ”Mitä enemmän
opin Jumalan viisautta, sitä
enemmän uskon, että olen
vasta viisauden alkupäässä.”
Vanhin Andersen esitti viisi
kohtaa Jumalan viisaudesta ja
sen hankkimisesta:
1. Meidän on etsittävä viisautta. Viisauden hankkimisen
kumppanina on aina kuuliaisuus
käskyille.
2. Viisaus on monitasoista.
Jumalan viisaus on hengellinen
lahja, jonka ansiosta voimme nähdä
nykyisiä olosuhteitamme kauemmas
asioihin sellaisina kuin ne ovat ja
tulevat olemaan. ”Älä etsi rikkauksia
vaan viisautta, ja katso, Jumalan
salaisuudet paljastetaan sinulle,
ja silloin sinut tehdään rikkaaksi.
Katso, se, jolla on iankaikkinen
elämä, on rikas.” (OL 6:7.)
3. Varhain hankittu viisaus tuo
suunnattomia siunauksia. ”Voimme
hypätä yli monien surullisten kokemusten, joita jotkut kokevat elämässä, hankkimalla viisautta varhain,
omaa ikäämme enemmän. Etsikää
tätä viisautta. Pohtikaa, tarkkailkaa
huolellisesti ja ajatelkaa sitä, mitä
koette.”
4. Yhdellä alueella hankittua viisautta ei kenties voi siirtää muualle.
On monia eri alueita, joilla voi hankkia

