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 Kun pelastuksen työ etenee, me tunnemme 
riemua nähdessämme yhä useampien Juma-

lan lasten liittyvän jäseniksi Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon, joka on 
koko maan päällä ainoa tosi ja elävä kirkko1.

Ajattelen yleensä, että uusi käännynnäinen on 
kuin hiomaton timantti, jonka todellinen kauneus 
jalokivenä tulee vähitellen esiin huolellisessa 
leikkaus-  ja hiomisprosessissa. Tämä prosessi edel-
lyttää mestarillista taitoa, jossa yhdistyvät rakastava 
kärsivällisyys ja johdonmukainen omistautuminen.

Kun kaivoksesta louhitaan timantti, se ei näytä 
kauniilta. Monivuotisen koulutuksen ja kokemuk-
sen saaneen asiantuntijan on työstettävä timanttia, 
ennen kuin se näyttää kauniilta. Jumala haluaa 
jokaisen lapsistaan tulevan Kristuksen luokse ja 
tulevan täydelliseksi Hänessä 2. Hohtavien timant-
tien tavoin täydellisiksi tulevat myöhempien 
aikojen pyhät ovat kauniita, yleviä ja erinomaisia. 
Heidän uskonsa ja tekonsa loistavat kuin valon 
majakka maailmalle, eikä ole epäilystäkään siitä, 
että he ovat erilaisia ja ainutlaatuisia.

Kiiruhtaminen eteenpäin täydellisyyteen joh-
tavalla tiellä on useimmiten pelottava tehtävä. Se 
edellyttää merkittäviä ponnisteluja ja uhrautumista. 
Se vaatii myös sinnikkyyttä. Ja siihen kuuluu 
ehdottomasti se, että tietää, mitä tulee tehdä ja 
kuinka se tulee tehdä. Armossaan Herra on päättä-
nyt, että Hänen lastensa tulee työskennellä yhdessä 
toisiaan auttaen, jotta he pystyisivät elämään 
evankeliumin lain mukaisesti. Kun Alma meni 
Mormonin vesien luo paeten kuningas Nooan 
jumalattomia pappeja, niin ”melkoinen joukko” 
seuraajia kerääntyi yhteen ja halusi tehdä liiton 
Jumalan kanssa. Alma tunsi, että he olivat valmiita 

kasteeseen, sillä he olivat ”halukkaita kantamaan 
[toistensa] kuormia, jotta ne olisivat keveitä – –, 
ja – – suremaan surevien kanssa, – – lohduttamaan 
niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, ja olemaan 
Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja 
kaikkialla – – aina kuolemaan asti” 3.

Uudet jäsenet ovat ensimmäisen kerran mais-
taneet Jumalan Henkeä. Näin on käynyt, kun 
jäsenet ja lähetyssaarnaajat ovat todistaneet heille. 
Mielessään ja sydämessään he ovat tunteneet 
evankeliumin olevan totta Pyhän Hengen kautta, 
joka on tullut heidän päällensä ja asunut heidän 
sydämessään4. Nyt – jotta kasteenliitto täyttyisi 
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edelleen – heitä pitää rakastaa ja tukea niin että 
tämän esimerkin avulla he voivat kokea vieläkin 
suurempaa iloa ja heissä voi kasvaa voimakas halu 
tehdä samaa muille kuin on tehty heille.

Kuten edesmennyt presidentti Gordon B. 
Hinckley muistutti meille kaikille, uuden käännyn-
näisen täytyy hylätä aiempia tapoja ja jopa vanhoja 
ystäviä ja tuttavia. Tämä yhtäkkinen kääntyminen 
pois vanhoista tavoista uusiin tapoihin ei ole help-
poa, ja uusi käännynnäinen saattaa usein lannistua. 
Muistattehan israelilaiset, kun heidät vapautettiin 
Egyptin orjuudesta. Kun heillä oli kaikenlaisia 
koettelemuksia erämaassa, kun heitä oltiin joh-
dattamassa ”luvattuun maahan”, he olivat usein 
suunniltaan ja toivoivat voivansa palata Egyptiin5. 
Puhuessaan uusista jäsenistä presidentti Hinckley 
esitti tämän profeetallisen haasteen:

”Jokainen heistä tarvitsee kolmea asiaa: ystävää, 
tehtävää ja sitä, että heitä ravitaan ’Jumalan hyvällä 
sanalla’ 6. Näiden asioiden tarjoaminen on meidän 
velvollisuutemme ja mahdollisuutemme.” 7

Vilpitön rukoukseni on, että jokainen meistä 
ottaa kirkkoon tulevat uudet käännynnäiset vas-
taan avosylin osoittaen kärsivällisyyttä ja ystäväl-
lisyyttä sekä aitoa epäitsekästä rakkautta. Niin 
tehdessämme me osallistumme merkittävästi 
puhtaaseen ja tahrattomaan jumalanpalvelukseen8. 
Me autamme heitä hohtamaan kuin timantit, ja me 
hohdamme itsekin entistä kirkkaammin. Viime 
kädessä me autamme heitä kehittämään itsessään 
Kristuksen ominaisuuksia samalla kun me itsekin 
kehitämme näitä ominaisuuksia itsessämme. ◼

VIITTEET:
 1. Ks. OL 1:30.
 2. Ks. Moroni 10:32.
 3. Moosia 18:8–9.
 4. Ks. OL 8:2.
 5. Ks. 2. Moos. 16:3.
 6. Moroni 6:4.
 7. Ks. ”Jokainen käännynnäinen on kallisarvoinen”,  

Liahona, helmikuu 1999, s. 9.
 8. Ks. Jaak. 1:27.

 ”Sillä minun sieluni on mielty-
nyt sydämen lauluun; niin, 

vanhurskaiden laulu on minulle 
rukous, ja siihen vastataan siu-
nauksella heidän päällensä.” 1

Musiikki on aina liittynyt 
tiiviisti Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon seurakuntaelämään. 
Tekniikan myötä kirkon lau-
luja voi käyttää helpommin ja 
monipuolisemmin.

Sivustoa http://www.music.
lds.org voi käyttää tukena sekä 
kirkon tehtävissä että omissa 

V E R K O S S A

Musiikkia kirkossa ja internetissä

perheissämme. Sivustolla on 
kirkon laulukirjoja sekä musiik-
kikokoelmia, tukea ja apua eri 
musiikillisiin tehtäviin sekä myös 
soitto- ohjelma, jonka avulla voi 
kuunnella kirkon laulukirjan lau-
luja joko pelkästään soitettuna 
tai myös laulun kanssa. Valitet-
tavasti tällä hetkellä aineisto on 
saatavilla vain englanniksi.
Liahona- lehdessä vuodesta 

1990 lähtien ilmestyneet lau-
lut ovat osoitteessa https://
www.lds.org/music/library/
church- magazine- music- liahona. 

Kuvakaappaus sivustosta http://www.music.lds.org
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Sivustolla voi kuunnella lauluja 
soitettuna, jolloin niiden oppimi-
nen on helpompaa. Liahonassa 
ilmestyneitä kappaleita käytetään 
etenkin Alkeisyhdistyksen tar-
peisiin, mutta muutkin järjestöt 
sekä perheet voivat yhtä lailla 
hyödyntää tätä aineistoa.

Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
musiikkia on hyvin paljon myös 
muilla sivustoilla. Mormonien 
tabernaakkelikuoron musiikkia 
voi kuunnella maksutta esimer-
kiksi osoitteessa http://www.
youtube.com, kuoron omilla 
kotisivuilla osoitteessa http://
www.mormontabernaclechoir 
.org sekä erilaisissa musiikkipal-
veluissa kuten Spotifyssa.

”Kirkon laulut voivat tuoda 
perheille kauneuden ja rauhan 
hengen, ja ne voivat edistää rak-
kautta ja yhtenäisyyttä perheen-
jäsenten keskuudessa. – –

Sen lisäksi, että kirkon laulut 
tuovat meille siunauksia kirkon 
ja perheiden jäseninä, ne voivat 
suuresti hyödyttää meitä yksi-
löinä. Kirkon laulut voivat kohot-
taa henkeämme, antaa meille 
rohkeutta ja saada meidät teke-
mään vanhurskaita tekoja. Ne 
voivat täyttää sielumme taivaal-
lisilla ajatuksilla ja tuoda meille 
rauhan hengen.” 2 ◼

VIITTEET
 1. OL 25:12.
 2. MAP- lauluja, s. ix–-x.

 Kotimaansivut on Liahona- lehden 
osio, jossa voimme jakaa erilaisia 

kokemuksia omasta elämästämme 
tai seurakuntiemme toiminnoista 
ja sillä tavalla kohottaa Kotimaansi-
vujen lukijoita. Hengellisistä koke-
muksista kertominen voi vahvistaa 
omaa hengellisyyttämme sekä luoda 
yhtenäisyyden tunnetta seurakun-
tien välillä. Toimitus toivookin lisää 
aineistoa Kotimaansivuille.

Julkaisemme artikkeleita seuraa-
vien otsikoiden alla:
• Paikallisia uutisia: seurakuntien 

tapahtumia ja yhteisiä projekteja.
• Jäsenten kertomaa: omia 

hengellisiä kokemuksia esim. 
sukututkimus-  ja lähetystyöstä.

• Mistä tiedän: oman todistuk-
sen saaminen evankeliumin eri 
opinkohdista.

• Lempikohtani pyhissä kirjoi-
tuksissa: lyhyt kuvaus lempikoh-
dasta ja syy, miksi se koskettaa.

• Kuin Jeesus mä olla tahdon: 
lasten kokemuksia ja kertomuksia 
evankeliumin periaatteista.

• Kirkon historiaa Suomessa: 
tässä osiossa esitellään kirkon 
vahvistumista ja kasvua Suomessa.

• Kommentteja: julkaisemme 
toimitukseen tullutta palautetta 
Kotimaansivujen artikkeleista.

T O I M I T U K S E L T A

Artikkelien lähettäminen 
Kotimaansivuille

Artikkelien pituus voi olla 150–300 
merkkiä. Jokainen artikkeli luetaan ja 
myös pidempiä artikkeleita voidaan 
julkaista, joskus useammassa osassa. 
Artikkelissa tulee selkeästi ilmaista, 
kuka sen on kirjoittanut ja halutessa 
myös mistä seurakunnasta kirjoittaja 
on. Yhteystiedot ovat tärkeät, erityi-
sesti postitse lähetetyissä artikkelieh-
dotuksissa. Kotimaansivuilla ei voida 
julkaista jäsenten sakramenttiko-
kouksessa pitämiä puheita tai kirkon 
oppeja käsitteleviä artikkeleita.

Artikkelien yhteyteen liitettä-
vien kuvien mukana tulee olla 
kuvan ottajan nimi ja yhteystiedot 
sekä kuvassa näkyvien henki-
löiden nimet. Kuvien tulee olla 
.jpg- muodossa ja kooltaan yli 
300KB, jotta niiden painojälki on 
tarpeeksi hyvä.

Kaikki aineisto voidaan lähettää 
joko sähköisesti tai kirjeitse seuraa-
viin osoitteisiin:
• irina.riihikoski@gmail.com
• Irina Riihikoski  

Siltapellonkuja 2 L 11 
000740 Helsinki
Kiitos siitä suurenmoisesta työstä, 

jota teette! Toivomme, että kynnys 
tekstien lähettämiseen olisi matala, 
ja pyrimme tarvittaessa auttamaan 
tekstien laatimisessa. ◼
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Elokuussa 2006 kirkko sai päätökseen Helsingin temp-
pelin rakentamisen, joka on 10. temppeli Euroopassa 

ja ensimmäinen Suomessa.
Kahden viikon ajan, 21. syyskuuta – 7. lokakuuta 

2006, yleisö kävi tutustumassa temppeliin avointen ovien 
päivinä. Avointen ovien päivien jälkeen temppeli vihittiin 
käyttöön sunnuntaina 22. lokakuuta. Temppelipiirin 
alueen myöhempien aikojen pyhiä varten järjestettiin 
neljä vihkimiskokousta.

Temppelin vihkimisen yhteydessä Espoossa pidettiin 
lauantaina 21. lokakuuta 2006 musiikkia ja tanssia 
sisältävä kulttuuritapahtuma koko temppelipiirin alueella 
asuville kirkon jäsenille.

Temppelissä kelvolliset jäsenet voivat saada temppelin 
siunaukset osallistuessaan pyhiin liittoihin ja toimituksiin 
ja saadessaan opetusta elämästä ennen kuolevaisuutta, 
tämän elämän tarkoituksesta ja Jeesuksen Kristuksen 
keskeisestä roolista kaikkien Jumalan lasten Lunastajana.

”Jokainen temppeli on vertauskuva uskostamme 
Jumalaan ja todiste uskostamme elämään kuoleman jäl-
keen”, vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin 
koorumista on sanonut. ”Temppeli on tavoitteena jokai-
sessa toiminnassa, jokaisessa oppiaiheessa, jokaisessa 
edistysaskeleessa kirkossa. Kaikki pyrkimyksemme julistaa 
evankeliumia, tehdä pyhät täydellisiksi ja lunastaa kuol-
leet johtavat pyhään temppeliin.” (”Prepare for Blessings 
of the Temple”, Ensign, maaliskuu 2002, s. 17.)

Temppelin siunaukset ovat nyt helpommin niiden 
temppelipiirin noin 26 000 jäsenen ulottuvilla, jotka 
asuvat Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko- 
Venäjällä ja Venäjällä.

Suomessa on yli 4 500 kirkon jäsentä. Lähetystyö 
Suomessa alkoi 1800-luvun lopussa. Ruotsalaiset lähe-
tyssaarnaajaveljet saarnasivat Vaasassa vuonna 1876. 
Sinä vuonna kastettiin Suomessa ensimmäiset kään-
nynnäiset, ja vuoteen 1886 mennessä oli suomenruot-
salaisia kastettu 25. Suomen lähetyskenttä järjestettiin 
vuonna 1947, kun Suomessa oli vain 129 jäsentä. 
Seuraavien seitsemän vuoden aikana kirkko sai laillisen 
aseman ja Mormonin kirja käännettiin suomeksi. Hel-
singin vaarna perustettiin lokakuussa 1977, ja siinä oli 
3 642 jäsentä.

Helsingin temppelin rakentami-
sesta ilmoitettiin 2. huhtikuuta 2000 
kirkon 170. vuosikonferenssissa. 
Maanmurtotilaisuus Helsingin naa-
purikaupungin Espoon Karakalliossa 
pidettiin 29. maaliskuuta 2003. Hel-
singin temppeli on 124. toiminnassa 
oleva temppeli maailmassa ja kolmas 
Pohjoismaissa. Tukholman temppeli 
vihittiin vuonna 1985 ja Kööpenha-
minan temppeli vuonna 2004.

”Nämä temppelit ovat tosiaan 
erilaisia kuin muut rakennuk-
set”, presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut. ”Ne 
ovat opetushuoneita. Ne ovat paikkoja, joissa tehdään 
liittoja ja lupauksia. Niiden alttarien ääressä me polvis-
tumme Jumalan, Luojamme, eteen ja meille annetaan 
lupaus Hänen iankaikkisista siunauksistaan. Näiden 
huoneiden pyhyydessä me olemme yhteydessä Häneen 
ja muistamme Hänen Poikaansa, Vapahtajaamme ja 
Lunastajaamme, Herraa Jeesusta Kristusta, joka teki 
sijaistyön meidän kaikkien puolesta antaessaan itsensä 
sijaisuhrina meidän kaikkien edestä. Temppeleissä me 
asetamme syrjään itsekkyytemme ja teemme palvelus-
työtä niiden puolesta, jotka eivät voi auttaa itseään. 
Siellä, Jumalan tosi pappeuden voimalla, meidät liitetään 
yhteen pyhimmässä kaikista ihmissuhteista – miehenä ja 
vaimona, lapsina ja vanhempina sekä perheinä – sinetöi-
misellä, jota aika ei voi tuhota eikä kuolema murtaa.

Näitä pyhiä rakennuksia pystytettiin niinäkin synkkinä 
vuosina, jolloin myöhempien aikojen pyhiä hellittämättä 
häädettiin ja vainottiin. Niitä on rakennettu ja hoidettu 
köyhyyden ja vaurauden aikoina. Ne ovat seurausta 
niiden alati kasvavan joukon elävästä uskosta, jotka 
todistavat elävästä Jumalasta, ylösnousseesta Herrasta, 
profeetoista ja jumalallisesta ilmoituksesta sekä siitä ian-
kaikkisten siunausten suomasta rauhasta ja varmuudesta, 
jonka voi saada vain Herran huoneessa.” (”Miksi nämä 
temppelit”, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon temppelit, 2000, s. 18–19.) ◼
– Liahona-lehden Kirkon uutisia -osion artikkelista,  
tammikuu 2007.

Kymmenes temppeli Euroopassa avattiin
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