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 Vyöhykkeen johtokunnalla on 
erinomainen visio kirkon kasvusta 

Euroopassa. Kuten vyöhykkeen vuosi-
suunnitelmassa kerrotaan, sakrament-
tikokoukseen osallistuvien jäsenten 
määrä on täysin mahdollista kaksin-
kertaistaa vuoteen 2019 mennessä. Sen 
vision toteuttamiseen tarvitaan uskoa, 
toivoa, Kristuksen kaltaista rakkautta 
ja kovaa työtä. Toisinaan me ajatte-
lemme kasvua isoina lukumäärinä ja 
isoina ihmisjoukkoina, jotka palvele-
vat Jumalaa yhdessä. Kun niin käy, se 
on suurenmoista. Me vahvistamme 
toisiamme ja palvelemme toisiamme. 
Mutta ehkä sitäkin tärkeämpää on 
se ihana kääntymys, joka tapahtuu 
kunkin yksilön sydämessä, ja se voima, 
joka perheessä suojaa, vahvistaa ja kir-
jaimellisesti pelastaa kunkin jäsenen.

Koko tämän suurenmoisen palve-
luvuoden kuluessa täällä Euroopan 
vyöhykkeellä olen nähnyt ja tuntenut 
Herran Hengen voiman ulottuvan jäsen-
ten sydämeen ja kotiin monissa maissa. 
Olen henkilökohtaisesti tuntenut Hänen 
rakkautensa kutakin ihmistä kohtaan. 
Toisinaan minusta tuntuu, että enem-
män todellista hyvää saadaan aikaan 
tapaamalla yksi kamppaileva sielu hen-
kilökohtaisesti kuin kaikella sillä, mitä 
sanotaan vaarnakonferenssin yleisessä 
kokouksessa. Kokoukset ovat tietenkin 
tärkeitä, koska jokainen yksilö voi tuntea 
Hengen tukea antavan vaikutuksen ja 
Henki tekee sanomista henkilökohtaisia.

Kunkin jäsenen kohdalla suurim-
pana haasteena on kenties jatkuva 

Meistä useimpien 
näyttää olevan vaikeinta 
antaa takaisin kallisar-
voisia voimavarojamme 
– sekä aikaamme että 
varojamme. Kenties siitä 
syystä Herra on aset-
tanut kymmenykset ja 
uhrit liittojen tekemisen 
ja lujan uskollisuuden 
mittapuiksi. Mutta käs-
kyn mukana Hän lupaa 
niin suloisia siunauksia 
ja vakuutuksia, että ne 
moninkertaisesti ylittä-

vät mahdolliset vaikeudet. Ja mikä tär-
keintä – uskomme vahvistuu. Olemme 
onnellisempia. Saamme todellisen var-
muuden siitä, että Hän tuntee meidät ja 
että Hän välittää.

”Ja viekää sinne – – kymmenyk-
senne – – ja vapaaehtoiset lahjanne 
– –. Siellä teidän tulee Herran, Juma-
lanne, edessä syödä ja iloita perheenne 
kanssa työnne tuloksista, joilla hän on 
teitä siunannut.” 3 ”Herra, teidän Juma-
lanne, koettelee teitä näin saadakseen 
tietää, rakastatteko häntä koko sydä-
mestänne ja koko sielustanne. Teidän 
tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, 
pelätä häntä [kunnioittaa häntä], nou-
dattaa hänen käskyjään, totella häntä 
ja pysyä hänen uskollisina palveli-
joinaan.” 4 Vaikka profeetat lausuivat 
nämä sanat tuhansia vuosia sitten, ne 
pätevät yhä ja ovat yhä totta. Herra 
vaatii meidän sydämemme ja meidän 
liittomme – jotta Hän voi siunata meitä 
määrättömästi. ◼

Viitteet:
 1. Ks. Alma 38:2.
 2. Ks. 5. Moos. 6:23.
 3. 5. Moos. 12:6–7.
 4. 5. Moos. 13:4–5.
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Lujuus
Vanhin Kent F. richards, yhdysvallat
Toinen neuvonantaja Euroopan vyöhykkeen 
johtokunnassa

uskollisuus. Olen nähnyt 
monia ihmisiä, jotka 
ovat päättäneet pitää 
”vapaata” aktiivisuu-
desta. Silloinkin, kun he 
palaavat, heidän on vai-
kea yltää siihen, mitä he 
olisivat ehkä oppineet ja 
tunteneet ja mitä heistä 
ehkä olisi tullut, jos he 
olisivat pysyneet aktiivi-
sina koko ajan. Puhues-
saan uskollisesta pojas-
taan Siblonista profeetta 
Alma käytti voimallisia 
sanoja: ”vakautesi”, ”uskollisuutesi”, 
”edelleenkin” ja ”kestää loppuun asti”.1 
Näissä sanoissa ja niiden merkityksessä 
on suurta onnea ja hyvyyttä. Perim-
mäinen päämäärämme matkallamme 
kuolevaisuudessa on saada temppeli-
toimitukset niihin liittyvine liittoineen 
ja sitten pitää nuo liitot iankaikkisesti. 
Ne ovat todellakin iankaikkisia liittoja, 
jotka me olemme solmineet Isämme 
kanssa. Nämä toimitukset ja liitot 
ovat välttämätön avain iankaikkiseen 
onneemme – ja ne jättävät varjoonsa 
kaikki haasteet ja ylivoimaisilta tuntuvat 
ongelmat, jotka usein koettelevat meitä.

Vapahtaja Jeesus Kristus on tuonut 
meidät pois ”Egyptistämme” – vapaut-
tanut meidät ongelmistamme, synneis-
tämme, peloistamme – johdattaakseen 
meidät rauhaan ja iloon sekä kestävään 
onneen ja toivoon.2 Hänen lupauk-
sensa ovat todellisia. Ne ovat vakaita. 
Ne ovat henkilökohtaisia. Ne eivät kos-
kaan petä. Hän elää ja on syli avoinna 
iankaikkisesti – jotta voimme tehdä 
sydämessämme liiton ottaa päällemme 
Hänen nimensä, pitää Hänen käskynsä 
ja palvella muita.

Vanhin Kent F. Richards
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 Vanhin M. Russell Ballard, joka 
on kahdentoista apostolin koo-

rumin jäsen Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kir-
kossa, vieraili Tukholmassa ja tapasi 
paikallisia lähetyssaarnaajia ja kirkon 
jäseniä. Hänen kanssaan oli muuta-
mia kirkon johtohenkilöitä: piispa 
Gérald Caussé johtavasta piispa-
kunnasta, vanhin José Teixeira, joka 
toimii kirkon Euroopan vyöhykkeen 
johtajana, sekä ruotsalainen  
vyöhykeseitsenkymmen Ingvar Olsson.

Vaarnakonferenssikokousta edeltävänä lauantai-
iltana hän puhui Tukholmassa nuorille naimatto-
mille aikuisille. Hartaustilaisuus lähetettiin 402 seu-
rakuntakeskukseen ja siten noin 56 000 eurooppa-
laiselle nuorelle naimattomalle aikuiselle Euroopan 
vyöhykkeellä. Nuoret naimattomat aikuiset ovat 
18–30-vuotiaita naimattomia mormoneja.

Vanhin Ballard puhui nuorille kirkon jäsenille 
avioliiton merkityksestä. Hän myös korosti, että 
valinnat, joita he tekevät eläessään kirkon opetus-
ten mukaan, tulevat suurelta osin määrittelemään 
kirkon tulevaisuuden.

“Tunne, joka minulla oli kuunnellessani konfe-
renssia, oli valtavan hyvä. En muista, koska olisi 
viimeksi tuntunut näin hyvältä. Minusta tuntui 
jopa paremmalta kuin kastepäivänäni. Olin ravittu 
niin henkisesti kuin fyysisesti”, sanoi 22-vuotias 
Thor Jonsson, hiljattain kasteelle mennyt kirkon 
jäsen Islannista.

Myös toinen nuori mies jakoi saman innos-
tuneisuuden konferenssista. Niclas Molander 
on 21-vuotias hiljattain kastettu jäsen Ruotsista. 
“Aina siitä lähtien kun aloin saada tietoa kir-
kosta, minua on kiehtonut ajatus elävistä apos-
toleista ja profeetoista. Odotin etenkin juuri tätä 
konferenssia ja mahdollisuutta kuulla apostolia 

henkilökohtaisesti”, Molander sanoi.
Seuraavana aamuna vanhin Ballard puhui kirkon 

jäsenille Pohjoismaiden yhteisessä vaarnakonfe-
renssissa, joka lähetettiin seurakuntakeskuksiin 

Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa 
ja Norjassa. Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kir-
kolla on Pohjoismaissa 123 seura-
kuntaa ja yli 23 400 jäsentä.

Vanhin Ballard kertoi uudelleen 
kirkon alkuajoista skandinaavi-
sissa maissa ja osoitti kunnioitusta 
varhaisille kirkon jäsenille, jotka 
tekivät uhrauksia uskonsa vuoksi. 
Hän muistutti pohjoismaisia jäseniä 
niistä monista siunauksista, joita 

heillä on ja joista heidän on kiittäminen niitä, jotka 
ovat valmistaneet tien heille. Hän kehotti jäseniä 
katsomaan varhaisten kirkon jäsenien esimerkkiä 
ja jatkamaan uskossa elämistä.

Myös vanhin José Teixeira puhui konferenssissa. 
“Uudistan tänään kutsuni kaikille ääneni kuulu-
villa oleville: Kutsukaamme perheenjäsenemme, 
ystävämme ja naapurimme kokemaan sitä samaa 
iloa, jota olemme itse tunteneet, kutsumalle hei-
dät mukaan sakramenttikokoukseen. Vakuutta-
kaamme heille, että he ovat tervetulleita”, vanhin 
Teixeira sanoi.

Se, että apostoli tulee vierailulle ja opettaa paikal-
lisia kirkon jäseniä, merkitsee heille paljon. ”Olen 
varma, että vanhin Ballardin vierailu on vahvistanut 
kirkkoa Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa ja muualla 
Euroopassa. Kirkon jäsenet, perheet ja ystävät, jotka 
soveltavat hänen opetuksiaan elämäänsä, saavat 
siunauksekseen uutta halua elää liittojensa mukaan 
ja kertoa evankeliumista muille. Olivatpa heidän 
olosuhteensa millaiset tahansa, he saavat elämäänsä 
siunauksia ja lisää hengellistä voimaa, mikä aut-
taa heitä saamaan iloa elämäänsä ja rakentamaan 
Herran valtakuntaa”, sanoi vanhin Ingvar Olsson, 
joka palvelee vyöhykeseitsenkymmenenä. ◼

Lähde: www.mormonienuutishuone.fi
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Vanhin Ballard puhui tuhansille 
kirkon jäsenille Pohjoismaissa

Vanhin Ballard 
puhumassa 
konferenssiin 
osallistujille.
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 ”Huomenta! Me aiotaan uhmata säätä 
ja mennä kuitenkin puistoilemaan. 

Herkkuja tarjolla, toivottavasti näh-
dään!” Tämä tekstiviesti tavoitti Lahden 
seurakunnan Alkeisyhdistykseen kuu-
luvien lasten vanhemmat tiistaiaamuna 
11.6.2013. Viestin lähetti Alkeisyhdis-
tyksen johtaja Mari Sollitt. Pilvet ja sade 
eivät lannistaneet lapsia ja aikuisia, kun 
tapasimme puistossa klo 10. Paikalle 
saapui yhteensä 20 henkilöä. Joukossa 
oli 10 lasta sekä isompia tyttöjä, äitejä 
ja yksi isi.

Perhepuistossa on monta osaa, joten 
lapset saivat vuorotellen päättää, mihin 
leikkipaikkaan menisimme. Tutkimme 
puiston melkein kaikki paikat. Kävimme 
linnassa pari kertaa leikkimässä hippaa 
ja haamuilemassa. Sitten lapset kiipeilivät 
suuressa hämähäkkiverkossa. Polkuautot 
ja hassut polkupyörät saivat hien pintaan 
sateen yllättäessä. Yksi hauskimmista 
paikoista oli varmasti iso keinu, johon 
mahtui viisi lasta kerralla. Isot liukumäet 
piti myös kokeilla.

Pari tuntia meni nopeasti. Vettä ripot-
teli aina välillä, mutta olimme varustautu-
neet hyvin, eikä se pilannut retkeämme. 
Herkut nautimme puiston kerhotiloissa. 
Siellä oli mukavaa syödä herkullisia kar-
jalanpiirakoita, joita toinen neuvonantaja 
Mariia Patomo oli tuonut. Sitten saimme 
ihania kuppikakkuja, keksejä ja lakuja. 
Nam! Kyllä oli kaikilla maha täynnä ja 
iloinen mieli. Retkemme oli onnistunut 
säästä huolimatta. ◼

Polkuautoa 
polkiessa 
sadekin 
unohtui.
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alkeisyhdistyksen  
lapset  
perhepuistossa
päivi jäkkö, lahti
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Rovaniemen seurakunta 
sai uudet kokoustilat
irina riihikoski

 14. huhtikuuta Rovaniemellä vietettiin ensim-
mäinen sunnuntai uusissa kokoustiloissa. 

Edelliset tilat olivat olleet käytössä jo useamman 
vuosikymmenen ajan. Uudet tilat sijaitsevat aivan 
Rovaniemen keskustassa, jonne on vierailijoiden-
kin helppo löytää.

Rovaniemen seurakunta perustettiin vuonna 1967.
Kirkon kaikkien seurakuntien yhteystiedot  

ja koko usajat löytyvät internetistä osoitteesta  
maps.lds.org. ◼ Kappelisali
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jiraporn pharmsin  
Helsingin 1. seurakun
nasta aloitti joulukuussa 
2011 kokoaikaisen 
lähetystyön Lontoon 
eteläisellä lähetysken
tällä Englannissa.

miro putkonen  
Helsingin 3. seurakun
nasta aloitti kesäkuussa 
2012 kokoaikaisen 
lähetystyön Alp
pien saksankielisellä 
lähetyskentällä.

juha toropainen 
Kymenlaakson seu
rakunnasta aloitti 
elokuussa 2012 koko
aikaisen lähetystyön 
Alppien saksankielisellä 
lähetyskentällä.

pontus mikkola  
Espoon 2. seurakun
nasta aloitti marras
kuussa 2012 koko
aikaisen lähetystyön 
Nagayon lähetyskentällä 
Japanissa.

samuli ihalmo  
Hyvinkään seurakun
nasta aloitti marras
kuussa 2012 koko
aikaisen lähetystyön 
Lyonin lähetyskentällä 
Ranskassa.


