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EUROOPAN VYÖHYKKEEN JOHTOHENKILÖN SANOMA

vaikuttimena on aina itsekkyys. Ihmi-
siä manipuloidaan ja painostetaan 
jumalattomilla kehotuksilla hienovarai-
sin keinoin, mikä johtaa hengelliseen 
vankeuteen tai jopa riippuvuuteen.

Todellinen tarkoitus ja onni löytyvät 
Vapahtajan meille esittämästä kutsusta: 
”Hän kutsuu – – kaikkia tulemaan 
luoksensa ja pääsemään osallisiksi 
hänen hyvyydestään” (2. Nefi 26:33). 
Innoitetut kutsut ja kehotukset pyytä-
vät ihmisiä tekemään hyvää. Ne, jotka 
esittävät näitä kutsuja, kunnioittavat muiden tahdon-
vapautta, ja heidän vaikuttimenaan on rakkaus.

Nefi selitti, mikä rooli meillä on Vapahtajan 
kutsun esittämisessä: ”Onko hän kieltänyt ketään 
pääsemästä osalliseksi pelastuksestaan? Katso, 
minä sanon teille: Ei; vaan hän on antanut sen 
vapaasti kaikille ihmisille, ja hän on käskenyt 
kansaansa, että sen tulee taivuttaa kaikkia ihmisiä 
parannukseen.” (2. Nefi 26:27.) Sen jumalatto-
muuden ja niiden kiusausten ja petosten vastapai-
noksi, jotka ovat maailmassamme niin vallitsevia, 
kaikkien ihmisten on tarpeen saada innoitettuja 
kutsuja, joiden pohjana on vilpitön rakkaus ja 
huolenpito heitä kohtaan. Kun esitämme näitä 
kutsuja, monet haluavat ottaa ne vastaan.

Viime vuonna kehotimme kaikkia jäseniä 
Euroopan vyöhykkeellä esittämään innoitettuja 
kutsuja sukulaisille ja ystäville kirkon piirissä ja 
kirkon ulkopuolella. Kiitämme kaikkia, jotka ovat 
uskollisesti tehneet niin. Satojen elämää on siu-
nattu – sekä niiden, jotka ovat esittäneet kutsuja, 
että niiden, jotka ovat vastanneet niihin.

Kotimaansivut

Innoitettuja kutsuja ja kehotuksia
Vanhin Erich W. Kopischke, Saksa
Euroopan vyöhykkeen johtaja

 Mormonin kirjan profeetat näkivät ennalta 
paitsi sen lopullisen tuhon, joka kohtaisi 
heidän omaa kansaansa, myös meidän 

aikamme. Moroni sanoi: ”Minä puhun teille ikään 
kuin olisitte läsnä, ettekä te kuitenkaan ole. Mutta 
katso, Jeesus Kristus on näyttänyt teidät minulle, 
ja minä tiedän teidän tekemisenne.” (Morm. 8:35.) 
Moroni ja muut tiesivät siitä ylpeydestä, joka vallit-
sisi nykypäivän maailmassamme – ylpeydestä, joka 
johtaisi lukuisiin synteihin (ks. Morm. 8:36–37).

Profeetat entisaikoina ja nykyään muistuttavat 
meitä siitä, että ratkaisut katastrofeihin, henkilö-
kohtaiseen hätään, epäoikeudenmukaisuuksiin ja 
maailman pahuuteen löytyvät Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumista ja sen pelastavista toimituk-
sista. He kutsuvat meitä valitsemaan tänä päivänä, 
ketä me palvelemme (ks. Joos. 24:15), ja he kehot-
tavat meitä tulemaan Kristuksen luokse ja tarttu-
maan jokaiseen hyvään lahjaan (ks. Moroni 10:30).

Kallisarvoisin Jumalalta saamamme lahja – se, 
mikä erottaa meidät Hänen pojikseen ja tyttärik-
seen – on meidän tahdonvapautemme. Me voimme 
toimia omasta puolestamme. ”Ihminen ei [kuiten-
kaan] voisi toimia omasta puolestaan, ellei yksi 
tai toinen häntä houkuttelisi” (2. Nefi 2:16). Koska 
kaikessa täytyy olla vastakohtaisuutta, maailma on 
täynnä houkutuksia. Mainokset, media ja internet 
tarjoavat pikaratkaisuja kaikkeen. Aivan liian usein 
nämä lupaukset jäävät toteutumatta. Ne palvelevat 
paljon enemmän antajaa kuin saajaa, ja ”ihmisten 
katala viekkaus” sokaisee monet (ks. OL 123:12).

Petolliset kehotukset ovat jumalattomuuden 
synnyttämiä. Nämä ovat niitä houkutuksia, joita 
kohtaamme joka päivä. Toisten viekoittelemisen 

Vanhin Erich W. 
Kopischke
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Kerran eräs aviopari kertoi minulle, kuinka 
perheen isoisä kastettiin sen jälkeen kun hän oli 
monen vuoden ajan kieltäytynyt siitä. Alkeisyhdis-
tysikäinen lapsenlapsi oli juhlimassa syntymäpäi-
väänsä, ja isoisä kysyi tytöltä: ”Mitä toivot synty-
mäpäivälahjaksesi?” Tyttö mietti hetken ja sanoi: 
”Toivon, että sinä, pappa, menisit kasteelle!” Isoisä 
hätkähti kutsua ja sanoi sitten kaikkien yllätyk-
seksi: ”Selvä.” Hänet kastettiin ja pian sen jälkeen 
koko perhe sinetöitiin temppelissä.

Toisinaan me jätämme kutsun esittämättä, 
koska pelkäämme kielteistä vastausta tai olemme 
yrittäneet satoja kertoja aiemmin emmekä usko 
ihmisten muuttuvan. Meidän ei pitäisi kantaa 
huolta muiden reaktioista – me emme ole vas-
tuussa siitä, kuinka he vastaavat kutsuumme.  
Eikä meidän pitäisi olettaa, että ihmiset eivät 
muutu. Presidentti Monson on sanonut: ”Ihmisissä 
tapahtuu muutosta joka päivä.” 1

Näen kirkossa Euroopassa lisääntyvää kasvua, 
joka riippuu kyvystämme esittää innoitettuja kut-
suja. Siksi kehotamme teitä jälleen osallistumaan 
erityiseen kokeiluun kesäkuussa. Tutkikaa innoi-
tettujen kutsujen periaatetta rukoillen. Pohtikaa 
sitä yksin, perheenne kanssa ja kirkon luokissa. 
Kun tutkitte ja rukoilette, Henki johdattaa teitä ja 
mieleenne tulee nimiä. Tiedätte, kuinka ja keille 
voitte esittää innoitetun kutsun. Ihmiset vastaavat 
rakastavaan pyyntöönne kuulla lähetyssaarnaajia 
tai tulla kanssanne sakramenttikokoukseen.

Meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen 
kasvaa, kun esitämme voimallisia kutsuja niille, 
joita rakastamme. Kun kutsumme muita tulemaan 
Kristuksen luokse, valitut kuulevat ja tunnista-
vat Paimenen äänen: ”Minun lampaani kuulevat 
minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat 
minua. Minä annan heille ikuisen elämän.”  
( Joh. 10:27–28.) Rukoukseni on, että esitämme 
kutsuja, jotka johtavat muita iankaikkiseen  
elämään, joka on suurin kaikista lahjoista. ◼

VIITTEET
 1. Ks. Thomas S. Monson, ”Pelastamaan”, Liahona, heinäkuu 

2001, s. 58.

Perheemme  
kokemus ”kutsumisen 
kuukaudesta”
Leland E. Mayall

Vyöhykkeemme johtokunta pyysi meitä 
vaarnan johtokuntana kannustamaan jäse-
niämme kutsumaan ystäviään ja tuttaviaan 

kirkon kokouksiin ja toimintoihin. Päätimme 
nimetä lokakuun Ashtonin vaarnassa Englannissa 
”kutsumisen kuukaudeksi”.

Sunnuntaina 4. syyskuuta 2011 vaarnanjoh-
taja Kevin G. Fletcher ja hänen neuvonantajansa 
Matthew R. Preston ja minä seisoimme Hartshead 
Piken huipulla. Oli tavanomainen syysaamu, 
ja kello oli seitsemän. Kun katselimme ylhäältä 
vaarnamme aluetta, kerroimme toisillemme aja-
tuksiamme siitä visiosta, joka meillä on tästä 
suurenmoisesta vaarnasta. Seisoimme lähekkäin 
tornin takana tuulensuojassa päät painettuina, kun 
vaarnanjohtaja Fletcher lausui rukouksen taivaal-
liselle Isällemme vaarnamme kaikkien jäsenten 
puolesta. Hän kiitti siunauksista ja anoi, että meille 
jokaiselle vuodatettaisiin niitä, kun sitouduimme 
tekemään lokakuusta kutsumisen kuukauden.

Sinä päivänä tein henkilökohtaisen sitoumuk-
sen, että perheemme käyttäisi syyskuun valmis-
tautumalla kutsumisen kuukauteen. Seuraavana 
maanantaina pidimme erityisen perheillan, jossa 
keskustelimme perheemme visiosta esittää loka-
kuun aikana kutsuja mahdollisimman monille. 
Teimme luettelon henkilöistä, jotka voisimme 
kutsua, ja tapahtumista, joihin kutsuisimme hei-
dät. Jokainen perheemme jäsen osallistui aina 
5-vuotiaasta kuopuksestamme Rachelista minuun 
itseeni. Kirjoitimme nimistä ja tapahtumista koos-
tuvan luettelomme paperiarkille ja panimme sen 
jääkaapin oveen (eniten käytetty ovi talossa).

Sitten kutsuimme kotiimme kokoaikaiset lähe-
tyssaarnaajamme, sekä vanhimmat että sisaret. 
Keskustelimme sanomasta yhdessä ja näytimme 
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heille luettelomme, niin että he voisivat rukoilla 
kanssamme, jotta voisimme saavuttaa menestystä 
ponnisteluissamme.

Tuloksia
Rachel kutsui kirkkoon erään ystävänsä koulusta, 

ja vaimoni Berny kutsui tämän äidin kirkkoon tyttä-
rensä kanssa. Kutsusta kieltäydyttiin – toistaiseksi.

Hannah, 10, kutsui kirkkoon erään ystävänsä. 
Berny kutsui tämän tytön äidin kirkkoon tyttä-
rensä kanssa. Hannahin ystävä tuli kirkkoon ja piti 
siitä kovasti. Tytön äiti kieltäytyi kutsusta – toistai-
seksi. Kuukauden viimeisenä sunnuntaina Hannah 
kutsui kirkkoon erään toisen ystävänsä ja Berny 
kutsui tämän äidin. Äiti kieltäytyi ystävällisesti 
mutta antoi tyttärensä tulla kanssamme kirkkoon. 
Tyttö nautti kokemuksesta ja tunsi jo ennestään 
koulusta joitakin Alkeisyhdistyksen lapsia.

Abigail, 13, kutsui erään ystävänsä erityiseen 
Nuorten Naisten toimintaan, jonka lähetyssaarnaa-
jat järjestivät. Ystävä tuli toimintaan ja nautti illasta. 
Ystävän äiti totesi, että hän on iloinen siitä, että 
hänen tyttärensä ja Abi ovat ystäviä, koska hän tun-
tee perheemme moraalikäsitykset ja arvostaa niitä.

Abigail kutsui erään toisen 
ystävänsä Nuorten Naisten lei-
rille, ja ystävä otti kutsun vastaan. 
Aluksi hänen ystävänsä tunsi 
koti-ikävää mutta jäi leirille. 
Torstai-iltana me menimme vaar-
nan johtokuntana leirille, jonka 
todistuskokouksessa vaarnanjoh-
taja toimi johtavana virkailijana. 
Kukin meistä puhui siitä, kuinka 
tärkeää hyveellisyys on nuorille 
naisillemme, ja tähdensi sitä, 
kuinka todella kallisarvoisia he 
ovat. Sitten nuoria naisia kehotet-
tiin lausumaan todistuksensa.

Oli kerrassaan ihmeellinen 
kokemus nähdä, kun nämä 
Jumalan tyttäret kertoivat tunteis-
taan Vapahtajaa, Hänen evanke-

liumiaan ja toisiaan kohtaan. Kokouksen loppu-
puolella Abigailin ystävä nousi kertomaan, kuinka 
kovasti hän oli nauttinut leiristä. Hän kiitti kaikkia 
siitä, että he olivat saaneet hänet tuntemaan itsensä 
todella tervetulleeksi, eikä hän kyennyt pidättele-
mään kyyneleitään, kun hän sanoi lopuksi: ”Kiitos 
siitä, että sain tulla.” Kokouksen jälkeen menin 
hänen luokseen, kiitin häntä siitä, että hän oli 
tullut, ja sanoin hänelle, että hän oli rohkea nous-
tessaan seisomaan kaikkien siellä olleiden edessä. 
Hän hymyili ja katosi sitten näkyvistä – kyynel-
silmäisten nuorten naisten ryhmän halaukseen.

Kutsuimme tämän ystävän ja hänen äitinsä 
kanssamme kirkkoon 30. lokakuuta, kun nuoret 
naiset puhuivat kokemuksistaan leirillä. He soitti-
vat sunnuntaiaamuna ja kertoivat, etteivät voineet 
tulla, mutta Abigail kutsuu ystävänsä lähitulevai-
suudessa vaarnan nuorten toimintaan.

Leah, 15, kutsui erään pojan kirkon tanssiaisiin. 
Hän myös kutsui erään tytön leirille. Poika tuli 
tanssiaisiin Leahin, poikani Nathanin ja minun 
kanssani. Tyttö ei pystynyt tulemaan leirille mui-
den sitoumusten vuoksi.

Nathanilla, 17, ei ollut ketään jääkaapin ovessa 

Mayallin perhe 
perheillassa.

VA
LO

KU
VA

: M
AR

K 
PR

ES
CO

TT



K4 L i a h o n a

olevassa luettelossamme – hänen suunnitelma-
naan oli löytää joku. Hän oli tutustunut hyvin 
alueellamme työskenteleviin vanhimpiin ja meni 
heidän kanssaan opetussopimukselle. Nathan ja 
lähetyssaarnaajat tapasivat viisihenkisen perheen, 
johon kuului äiti ja neljä lasta. Äiti, yksi tytär 
(15-vuotias) ja yksi poika (10-vuotias) olivat sitou-
tuneet menemään kasteelle. Opetussopimuksen 
lopussa vanhimmat kysyivät pojalta, kenen hän 
haluaisi kastavan itsensä, ja poika sanoi: ”Natha-
nin.” Kun kävin hakemassa Nathanin sopimuksen 
jälkeen, hän oli innoissaan, jännittynyt ja hyvin 
otettu. Lokakuun alkupuolella meillä oli neljä 
kastetta. Yhdessä niistä poikani käytti ensi kerran 
pappeuttaan kastaa kastaakseen tämän nuoren 
pojan. Mikä siunaus minulle isänä olikaan, kun 
sain olla todistamassa tätä tapahtumaa!

Vaimoni Berny kutsui useita tyttäriemme ystä-
vien äitejä kirkkoon kanssamme. Kukaan heistä 
ei ole vielä ottanut vastaan hänen kutsuaan, mutta 
jokainen oli kiitollinen saamastaan kutsusta.

Omalta osaltani yritin järjestää illan, jolloin me 
vaarnan johtokunnan jäsenet kävisimme joidenkui-
den vähemmän aktiivisten jäsenten luona, mutta 
kaikki neljä, joiden luona olimme toivoneet voi-
vamme käydä, kieltäytyivät pyynnöstämme. Sen 
sijaan vein 22-vuotiaan tutkijan instituuttiin, jotta 
nuorukainen voisi tavata ikätovereitaan. Matkan 
aikana minulla oli hieno tilaisuus puhua hänen 
kanssaan hengellisistä asioista. Hän päätti mennä 
kasteelle ja pyysi minua toimittamaan kasteen. 
(Mitä tahansa poikani tekee, minunkin pitää tehdä.)

Tunsin Hengen ohjausta esittää kutsun eräälle 
johtamani ja valmentamani jalkapallojoukkueen 
pelaajalle, 20-vuotiaalle nuorelle miehelle. Kut-
suin hänet osallistumaan Lehin matkaa käsitte-
levään hartaustilaisuuteen Ashtonissa. Hän otti 
kutsun vastaan, ja minulla oli ennen kokousta 
mahdollisuus opettaa hänelle muutamia asioita 
kirkosta ja antaa hänelle Mormonin kirja. Poikani 
ja nuorempi veljeni, jotka myös pelaavat samassa 
jalkapallojoukkueessa, istuivat vieraani kanssa 
osoittaen ystävyyttä ja toveruutta. Ennen kuin 

lähdimme hartaustilaisuudesta esittelin vieraani 
kokoaikaisille lähetyssaarnaajille tarkoituksenani 
antaa hänelle mahdollisuus saada kuulla lisää 
kirkosta. Minun täytyy vielä puhua hänelle siitä, 
että lähetyssaarnaajat opettaisivat häntä, mutta 
hän sanoi kokouksesta lähtiessään, että ”se tuntui 
hyvältä, siinä oli järkeä, olen kiinnostunut”.

Perheeni on ollut minulle hyvin suurena  
esimerkkinä kutsumisen todellisesta hengestä.  
Matkan varrella meillä on ollut joitakin pettymyk-
siä, mutta kokemamme menestys on häivyttänyt 
ne mielestä. Lokakuu oli vasta alkua. Nyt meillä 
on perheemme ikioma lähetystyösuunnitelma ja 
ihmisiä, joiden kanssa työskennellä. Meillä tulee 
olemaan useampia tilaisuuksia esittää kutsuja,  
ja uskon, että näemme ihmisiä, joita lähetyssaar-
naajat opettavat, jotka edistyvät kohti kastetta tai 
uudelleen aktiiviseksi tulemista ja jotka tuntevat 
Vapahtajamme rakkauden heitä kohtaan. Näen 
innon vaimoni ja lasteni silmissä, kun he kertovat 
minulle kutsumiskokemuksistaan, ja tiedän, että 
Herra koskettaa hiljaa meidän kunkin elämää. 
Koemme perheenä pyhiä asioita, kun opimme 
ymmärtämään jokapäiväisiä tilaisuuksiamme  
kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen luokse. ◼

Kutsumisluettelo 
jääkaapin ovessa.
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Seurakuntaneuvosto saatiin  
liikkeelle esittämään kutsuja
Thibault Crucy

tekivät yhteistyötä antaakseen 
jokaiselle aktiiviselle jäsenelle 
vähemmän aktiivisen jäsenen, 
jonka kutsua kirkkoon kesä-
kuun aikana.

•	 Jokaiselle	seurakunnan	
jäsenelle lähetettiin kopio 
vyöhykkeen johtokunnan 
kirjeestä.

•	 Joka	sunnuntai	kukin	apu-
järjestö muistutti kutsumisen 
kuukaudesta.

•	 Joka	viikko	seurakunnan	
tiedotteessa mainittiin kutsu-
misen kuukaudesta.

•	 Lähetyssaarnaajia	kehotettiin	
vierailemaan mahdollisimman 

Viime huhtikuussa Nogen-
tin seurakunta Pariisissa 
Ranskassa sai vyöhyk-

keen johtokunnalta kirjeen, jossa 
pyydettiin, että kesäkuu omis-
tettaisiin ”kutsumiselle”. Piispa 
ja hänen neuvonantajansa olivat 
innoissaan kirjeen sisältämien 
lupausten voimasta. Pyynnön 
mukaisesti he lukivat kirjeen 
sakramenttikokouksessa. He 
myös tarkastelivat seurakunta-
neuvostossa, kuinka he voisivat 
parhaiten toteuttaa seurakunnas-
saan ”kutsumisen kuukauden”. 
Seurakuntaneuvosto tarttui tähän 
pyyntöön ja teki seuraavaa:

•	 Toukokuun	viidentenä	sun-
nuntaina piispakunta piti 
kutsumiseen keskittyvän 
oppiaiheen yhdistetyssä pap-
peuden ja Apuyhdistyksen 
kokouksessa.

•	 Alkeisyhdistys	valmisti	erityi-
sen yhteisen tuokion kut-
sumisesta ja innosti kaikkia 
lapsia huolehtimaan lähim-
mäisistään ja auttamaan heitä.

•	Sekä	Nuorten	Miesten	että	
Nuorten Naisten järjestöissä 
pidettiin kutsumiseen keskit-
tyvä oppiaihe.

•	 Ylipappien	ryhmä,	vanhin-
ten koorumi ja Apuyhdistys 

Seurakuntaneu-
voston kokous 
Nogentin 
seurakunnassa.
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monien jäsenten luona rohkai-
semassa näitä osallistumaan.

•	 Kesäkuun	puolivälissä	piispa-
kunta lähetti seurakunnan jäse-
nille sähköpostiviestin antaak-
seen ajan tasalla olevaa tietoa 
seurakunnan edistymisestä.

•	 Seurakunnan	jäsenet	noudat-
tivat edelleen seurakuntansa 
lähetystyösuunnitelmaa, 
johon kuului rukoileminen 
seurakuntana päivittäin lähe-
tystyötilaisuuksien saamiseksi.

Kesäkuu oli täynnä ihmeitä. 
Monet jäsenet kokivat menes-
tystä. Eräs heistä sanoi: ”Vainio 
on vaalennut niin, että hedel-
mät putoavat suoraan käteen. 
Meidän täytyy vain ojentaa 
kätemme kerätäksemme ne!” 
Kaikki eivät saaneet iloita 
onnistumisesta, mutta jokainen 
riemuitsi siitä, että oli yrittänyt 
ja näki muiden onnistuvan. 
Kesäkuun 26. päivänä, kuukau-
den viimeisenä sunnuntaina, 
sakramenttikokoukseen osal-
listui 187 henkilöä – noin 50 % 
tavanomaista enemmän. Kesä-
kuun – kutsumisen kuukauden 
– seurauksena lähetyssaarnaajat 
pystyivät opettamaan useita per-
heitä. Lisäksi joitakin vähemmän 
aktiivisia jäseniä palasi kirkkoon.

Vyöhykkeen johtokunta antoi 
vision kehotuksellaan kutsua 
(ks. Sananl. 29:18). Nogentin 
seurakunnan kokemus osoittaa, 
että kun seurakuntaneuvosto 
työskentelee yhdessä toteut-
taakseen innoitettuja haasteita, 
tapahtuu suuria. ◼

Jäsenten ja  
lähetyssaarnaajien kumppanuus
Samuel Koivisto

 Kun Porin seurakunnan jäsenet Suomen 
lounaisessa kulmassa saivat vyöhykkeen 
johtokunnalta kirjeen, jossa heitä keho-

tettiin tekemään kesäkuusta 2011 ”kutsumisen 
kuukausi”, he hyväksyivät tämän pyrkimyksen 
kokosydämisesti. Rukouksen ja uskon hengessä 
he alkoivat kutsua ystäviään, perheenjäseniään  
ja tuttaviaan tulemaan kanssaan kirkkoon.

He pitivät yllä tätä pyrkimystä kutsua koko 
kesäkuun ajan. Jos heidän kutsustaan kieltäydyt-
tiin, he eivät sanoneet: ”No, nyt olen esittänyt 
kutsun ja hoitanut velvollisuuteni.” Sen sijaan he 
jatkoivat kutsumista koko kuukauden ajan. Jotkut 
paikkakuntalaiset kutsuttiin osallistumaan sakra-
menttikokoukseen useammin kuin kerran.

Porin seurakunnan jäseniä 
ja lähetyssaarnaajat.
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Myös alueella palvelevat kokoaikaiset lähe-
tyssaarnaajat lisäsivät pyrkimyksiään kutsua, ja 
monet ihmiset ottivat kutsun vastaan. He pyysivät 
apua jäseniltä, ja jäsenet vastasivat innokkaasti. 
Jäsenet antoivat kyytejä niitä tarvitseville, terveh-
tivät lämpimästi kaikkia vierailijoita sekä istuivat 
heidän kanssaan kokousten aikana. Ne, jotka 
ottivat vastaan kutsun tulla kirkkoon, tunsivat 
aitoa lämpöä ja rakkautta seurakunnan jäseniltä, 
kun he yhtyivät jäsenten kanssa jumalanpal-
velukseen. Seurakunnan jäsenet tekivät työtä 
lähetyssaarnaajien kanssa luodakseen tilaisuuksia 
opettaa. He avasivat kotinsa lähetystyökeskus-
teluja kuunteleville ja olivat lähetyssaarnaajien 
mukana näiden opetussopimuksilla.

Tämän kutsumispyrkimyksen taustalla oli niin 
lähetyssaarnaajilla kuin jäsenilläkin kuuliaisuu-
den, rukouksen, uskon ja sinnikkyyden asenne. 
He olivat täysin sitoutuneita hyväksymään 
vyöhykkeen johtokunnan antaman kehotuksen 
kutsua. He rukoilivat vilpittömästi saadakseen 
apua pyrkimyksissään kutsua sekä tietääkseen, 
kuinka siunata muiden elämää, ja heillä oli 
uskoa siihen, että heitä siunattaisiin. He eivät 
antaneet yhden kieltäytymisen estää heitä esittä-
mästä kutsuja muille.

Jäsenten ja lähetyssaarnaajien pyrkimysten 
tulos oli, että kesäkuun viimeisenä sunnuntaina 
tässä seurakunnassa, jossa on keskimäärin 36 
jäsentä sakramenttikokouksessa, oli 11 vierailijaa 
muista uskontokunnista, mikä on lähes kolman-
nes lisää heidän tavanomaiseen osallistujamää-
räänsä. Tämän ponnistuksen tuloksena Porissa 
kastettiin tänä vuonna kolme ihmistä. Porissa 
palvelevien lähetyssaarnaajien opetussopimusten 
keskiarvo kasvoi kesäkuun ja marraskuun välillä 
yhdestä viikossa yhdeksään viikossa.

Herra on todella vuodattanut siunauksia 
Porin lähetyssaarnaajille ja jäsenille. Nämä hyvät 
pyhät odottavat innolla päivää, joka ei toivotta-
vasti ole kovin kaukana tulevaisuudessa, jolloin 
Porin lähetysseurakunnasta tulee Porin vaarna-
seurakunta. ◼

Hengen tavoitteleminen 
kutsujen esittämiseksi
Massimo De Feo

V iime keväänä Euroopan vyöhykkeen joh-
tokunta pyysi kaikkia jäseniä seuraamaan 
presidentti Thomas S. Monsonin kehotusta 

auttaa uusia käännynnäisiä, ystäviä, tuttavia ja 
perheenjäseniä ja kutsua heitä tulemaan sakra-
menttikokoukseen kesäkuun aikana. Piispa Guilio 
Celestini Rooman 2. seurakunnasta ja hänen 
perheensä paastosivat tämän kehotuksen johdosta 
ja rukoilivat perheillassa saadakseen tietää, mikä 
perhe heidän tulisi kutsua kirkkoon.

Heidän yhteiset ponnistelunsa ja Hengen 
kuiskaukset johdattivat heidät lähestymään erästä 
perhettä, jonka he olivat tunteneet jo jonkin 
aikaa. He eivät olleet erityisen läheisiä tämän 
perheen kanssa mutta tunsivat heidät sen  
verran hyvin, että uskoivat heidän ainakin  
kuuntelevan kutsuaan.

VA
LO

KU
VA

: S
IM

O
N

 H
AW

S

Sisar Celestini, 
Riccardo Celestini, 
Vallen perhe ja 
piispa Celestini.
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Ensimmäisenä askeleena piispa kutsui 
perheen osallistumaan perheiltaan, jossa hän 
tunsi innoitusta kutsua heidät kirkkoon. He 
hyväksyivät kutsun hieman empien ja tulivat 
kirkkoon seuraavana sunnuntaina. Heidän 
15-vuotias tyttärensä Veronica alkoi osallistua 
Nuorten Naisten viikoittaisiin toimintoihin ja sai 
ystäviä sekä muista nuorista naisista että heidän 
johtajistaan. Hieman myöhemmin piispa vieraili 
perheen luona lähetyssaarnaajien kanssa, ja 
perhe alkoi osallistua lähetystyökeskusteluihin.

Yhtenä aamuna piispan vaimo tapasi tämän 
perheen äidin torilla. Kun hän kysyi naapuril-
taan, miksi tämä oli ostoksilla, nainen vastasi, 
että hän oli ostamassa hametta tullakseen 
kirkkoon seuraavana sunnuntaina. Hän sanoi 
huomanneensa, että kirkon sisaret pukeutuivat 
tietyllä tavalla, ja hän halusi osoittaa kunnioi-
tustaan Herraa kohtaan jäljittelemällä heitä. 
Piispan vaimo juoksi kotiin silmät kyynelissä ja 
soitti miehelleen kertoakseen hänelle, että hän 
tunsi vahvasti tämän perheen olevan valmis 
menemään kasteelle.

Heille esitettiin kutsu mennä kasteelle, 
mutta vain Veronica otti sen vastaan. Samana 
sunnuntaina, kun hänet konfirmoitiin, piispa 
kysyi häneltä, olisiko hän halukas menemään 
temppeliin tuntemaan Henkeä ja tekemään 
kasteita kuolleiden puolesta. Neljä viikkoa 
myöhemmin hän meni vaarnan nuorten kanssa 
Sveitsin temppeliin. Palattuaan kotiin Veronica 
kertoi vanhemmilleen, kuinka onnellinen hän 
oli siitä, että oli ollut temppelissä, ja todisti 
Hengestä, jota hän oli tuntenut siellä. He liikut-
tuivat silminnähtävästi hänen todistuksestaan.

Vanhemmat kutsuttiin osallistumaan eri-
tyiseen kokoukseen, jossa näytettiin kuvia 
useista temppeleistä. Piispa kehotti heitä 
miettimään sitä, että perheet voivat olla 
ikuisesti yhdessä, temppelin merkitystä ian-
kaikkisten perheiden muodostamisessa sekä 
Rooman temppeliä, jota rakennettiin juuri tätä 
tarkoitusta varten. He näkivät kuvat, tunsivat 

Hengen voiman ajatellessaan sitä, kuinka hei-
dät voitaisiin liittää yhteen iankaikkisuudeksi, 
ja päättivät mennä kasteelle. Nyt he laskevat 
päiviä siihen, kunnes heidät voidaan sinetöidä 
temppelissä.

Kaikki tämä tapahtui, koska eräs piispa ja 
hänen perheensä tunsivat innoitusta esittää 
kutsu eräälle perheelle, joka oli heidän vaiku-
tuspiirissään. Uskon, että tämä on erinomainen 
todistus siitä yhdistelmästä, joka muodostuu, 
kun seuraamme profeetan neuvoa, osoitamme 
uskoa Herraan, rakastamme ihmisiä, ympä-
röimme heidät ja halaamme heitä kirkkoper-
heen käsivarsin ja autamme heitä tuntemaan 
temppelin hengen. ◼

Artikkeleiden lähettäminen 
Liahonan kotimaansivuille

Kotimaansivuilla voidaan julkaista 
vaarnojen, piirien ja seura-

kuntien tapahtumien lisäksi myös 
kirkkoon ja jäseniin liittyviä yleistä 
mielenkiintoa herättäviä artikkeleita. 
Runoja tai muita vastaavia kirjoi-
tuksia ei kuitenkaan julkaista paitsi 
osana laajempaa artikkelia.

Paikallisia uutisia -osiossa 
pyritään julkaisemaan useita mutta 
melko lyhyitä uutisartikkeleita. 
Jäsenten kertomaa -osion artikkelit 
ovat kirjoittajien omakohtaisia koke-
muksia evankeliumin vaikutuksesta 
elämäänsä (enintään 300 sanaa).

Mistä tiedän -osiossa jäsenet 
kertovat kääntymisestään ja siitä, 
kuinka he ovat saaneet todistuksen 
evankeliumin totuudesta (enintään 
400 sanaa).

Lempikohtani pyhissä kirjoituksissa 
-osiossa nuoret jäsenet kertovat, mikä 
on heidän lempikohtansa pyhissä 
kirjoituksissa (enintään 250 sanaa).

Kuin Jeesus mä olla tahdon 
-osiossa lapset kertovat jostakin 
Alkeisyhdistyksen Evankeliumin 
tasovaatimukseni -kohdan  
mukaisesta kokemuksesta  
(enintään 100 sanaa).

Lukijapostia-osiossa lukijat 
antavat palautetta Liahonasta 
tai kotimaansivuista (enintään 
100 sanaa). Artikkeliehdo-
tukset voi lähettää osoitteella 
mirkku.karumo@kolumbus.fi tai 
postitse osoitteella Mirkku Karumo, 
Keltarousku 4, 02730 Espoo.

Uutisosion artikkelit tulee 
lähettää viimeistään neljä viikkoa 
tapahtuman jälkeen.

Valokuvien tulee olla tasovaa-
timusten mukaisia ja hyvälaatui-
sia. Kuvat voivat olla sähköisessä 
muodossa korkealla resoluutiolla 
mieluiten jpg-muodossa.

Kaipailemme erityisesti lasten  
ja nuorten kokemuksia. ◼
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