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Joitakin vuosia sitten eräs pap-
peusjohtaja kotivaarnassani esitti 

seuraavan ajatuksen: ”Käytämme 
kaiken aikamme tutkijoiden etsimi-
seen, vaikka meidän pitäisi hyödyntää 
tekniikkaa auttaaksemme tutkijoita 
tulemaan luoksemme.” Osaan nyt 
arvostaa hänen sanojaan, kun kuulen 
apostolien ja profeettojen kannustavan 
meitä käyttämään internetiä evankeliu-
mista kertomiseen. Kesäkuussa 2013 
presidentti Monson sanoi: ”Nyt on aika 
jäsenten ja lähetyssaarnaajien liittyä 
yhteen, – – [ja] tehdä työtä Herran vii-
nitarhassa tuodaksemme sieluja Hänen 
luokseen. Hän on valmistanut meille 
keinot kertoa evankeliumista monin 
erilaisin tavoin, ja Hän auttaa meitä 
ponnisteluissamme, jos toimimme 
uskossa Hänen työnsä toteuttamiseksi.” (”Tervetuloa 
konferenssiin”, Liahona, marraskuu 2013, s. 4.)

Huhtikuun 2014 yleiskonferenssissa vanhin 
Ridd Nuorten Miesten ylimmästä johtokunnasta 
kannusti meitä käyttämään teknisiä välineitä. Hän 
sanoi: ”Tekniikan jumalallinen tarkoitus on jouduttaa 
pelastuksen työtä. – – Herra odottaa teidän käyttä-
vän näitä suurenmoisia välineitä niin, että kohotatte 
Hänen työnsä seuraavalle tasolle, viette evankeliumia 
eteenpäin tavoilla, joita minun sukupolveni ei osaa 
kuvitellakaan. Siinä missä aiemmat sukupolvet vai-
kuttivat naapureihinsa ja kotikaupunkiinsa, teillä on 
voima internetiä ja sosiaalista mediaa käyttäen yltää 
yli rajojen ja vaikuttaa koko maailmaan.” (”Valintojen 
sukupolvi”, Liahona, toukokuu 2014, s. 58.)

Kaikkialla Euroopassa näemme jäsen-
ten käyttävän tekniikkaa avuksi työn jou-
duttamisessa. Esimerkiksi Canterburyn 
vaarnan korkea neuvosto Englannissa 
lähetti kirkon videon ”Hänen ansios-
taan” 180:lle kirkkoon kuulumattomalle 
ystävälle ja kehotti heitä lähettämään 
videon edelleen muille.

Naomi Sveitsissä lähetti sosiaalisen 
median avulla henkilökohtaisen kutsun 
kirkkoon kuulumattomille ystävilleen 
ja sukulaisilleen osallistua hänen lähe-
tystyöläksiäisiinsä. Hänen kutsumistaan 
ihmisistä 80 osallistui kokoukseen ja 
40 heistä tuli kirkkoon ensimmäistä 
kertaa!

Monet jäsenet käyttävät sosiaalista 
mediaa myös kutsuakseen kirkkoon 
kuulumattomia ystäviään ja sukulai-

siaan luontevalla ja rakastavalla tavalla lähetyssaar-
naajien lähtö-  ja kotiinpaluukokouksiin, kastetilai-
suuksiin, seurakunnan juhliin, vauvan siunaamis-
tilaisuuksiin, yleiskonferensseihin ja muihin kirkon 
tapahtumiin.

Nämä esimerkit ovat vasta alkua. Joka ainoa 
pyrkimys, johon ryhdymme julistaaksemme evan-
keliumia, vahvistaa todistusta ja lujittaa kirkkoa. 
Mitä sinä voit tehdä tänään osallistuaksesi evanke-
liumista kertomiseen verkossa? Se on helpompaa 
ja paljon antoisampaa kuin saatat ajatella. Tässä on 
muutamia ideoita.

Voit ”tykätä” ja seurata Facebookissa, 
Twitterissä, Google+:ssa ja YouTubessa 
useita kirkon virallisia sivustoja, kuten kirkon 
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Facebook- sivu, Mormon Channel, Mormon.org, 
Mormon Messages, LDS Youth jne.

Jaa sosiaalisessa mediassa lainaus, kuva tai 
video, joka on peräisin joltakin näistä virallisista 
kirkon sivustoista ja joka kosketti sydäntäsi, ja kerro 
lyhyesti, miksi se kosketti sinua. Kaikissa yhteyden-
otoissasi verkossa ole rehellinen ja ole oma itsesi. 
Vanhin Ballard onkin sanonut: ”Uusien teknisten 
välineiden avulla voitte edistää Herran työtä liitty-
mällä käynnissä olevaan keskusteluun kirkosta.”

Mene sivustolle mormon.org ja luo oma profiili-
sivusi osoitteessa www.mormon.org/create ja jaa se 
sitten ystävillesi, lisää se sähköpostiviestin allekirjoi-
tukseesi, julkaise se sosiaalisessa mediassa jne.

Kun valmistaudumme kutsumisen kuukauteen 
joulukuussa, pane merkille, ketkä kirkkoon kuulu-
mattomista ystävistäsi ovat ”tykänneet” ja kommen-
toineet myönteisesti, kun olet julkaissut sosiaali-
sessa mediassa jotakin hengellistä tai perheeseen 
liittyvää. Rukoile, jotta tietäisit, ketkä näistä ystä-
vistä voisit kutsua tulemaan kanssasi kirkkoon.

Voit löytää monia muita ideoita sivustolta 
lds.org kirjoittamalla hakukenttään ”sharing the 
gospel online”. Jos tarvitset apua näiden ideoiden 
toteuttamisessa, pyydä apua nuorilta tai nuorilta 
naimattomilta aikuisilta seurakunnassasi.

Evankeliumi ja tieto Vapahtajastamme tuovat 
suurta rauhaa ja iloa niiden elämään, jotka otta-
vat sen vastaan. Siksi se on asia, joka pitäisi jakaa 
koko maailman kanssa.

Sisar Dryden ja minä aloitimme äskettäin evan-
keliumiaiheisen keskustelun erään hienon miehen 
kanssa. Se, ettei hän ollut koskaan kuullut yhtään 
niistä nimistä, joilla kirkko tunnetaan, sai meidät 
vakaviksi. Tekniikka on todellakin väline, jota mei-
dän täytyy käyttää tehokkaammin ollaksemme kuu-
liaisia Herran käskylle tuoda Hänen kirkkonsa ”pois 
hämärästä ja pois pimeydestä” (OL 1:30). Jumala 
siunatkoon meitä, kun käytämme sydäntämme ja 
käsiämme Hänen evankeliumistaan kertomiseen. ◼

Eurooppa- päivän lauantaina 
10.5.2014.

Toimintapäivä alkoi isolle 
taululle heijastetulla PowerPoint- 
 esityksellä, jonka avulla tutus-
tuimme eri maissa asuviin 
Alkeisyhdistyksen lapsiin. 
Kansainvälisten kontaktien 
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Eurooppa- päivä Oulun  
Alkeisyhdistyksen tapaan
Maiju Welling, Oulu

 Oulun Alkeisyhdistys 
päätti järjestää tänä 

vuonna aivan uudenlaisen 
toimintapäivän. Virallista 
Eurooppa- päivää vietet-
tiin eri puolilla Eurooppaa 
9. toukokuuta, mutta me 
järjestimme omanlaisemme 
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kautta olimme saaneet haas-
tateltua lapsia seuraavista 
Euroopan valtioista: Saksa, 
Kreikka, Ranska, Sveitsi, 
Iso- Britannia, Ruotsi, Norja ja 
Unkari. Saimme mm. tietää, 
mikä on heidän lempiruo-
kansa ja kuinka heidän kielel-
lään sanotaan ”kiitos”. Näimme 
myös valokuvia näistä lapsista 
ja heidän perheistään. Tarkka-
silmäisimmät tunnistivat muuta-
masta kuvasta myös ennestään 
tuttuja kasvoja – kiitos vain 

 Kuopion seurakunnalle on ollut leimaa antavaa 
sen monipuolinen musiikkitarjonta. Lauantaina 

29. maaliskuuta seurakunnassa pidetty talent show 
paljasti, että seurakunnassa on musiikin lahjojen 
lisäksi muitakin lahjoja.

Seurakunnan lähetystyönjohtaja ja kokoaikaiset 
lähetyssaarnaajat olivat saaneet idean toteuttaa 
seurakunnan tiloissa lähetystyöhenkisen talent 
show’n. Tarkoitus oli, että tilaisuudessa itse kukin 
saisi esittää periaatteessa mitä hyvänsä taitojaan 
musiikista käsitöihin, taiteesta herkkujen tekoon, 
tanssista videokuvaukseen ja niin edelleen. Erityi-
senä pyrkimyksenä oli tuoda esille kirkkoomme 
kuulumattomien kykyjä.

Tilaisuus onnistui erinomaisesti. Paikalla oli noin 
kuusikymmentä henkilöä, joista lähes kaksikym-
mentä vielä kirkkoon kuulumatonta. Monet heistä 
myös esiintyivät tai esittivät muuten lahjojaan.

Ihmetystä herätti se, miten monet ja miten 
paljon seurakunnan jäsenet ovat harrastaneet 
taidemaalausta. Maalaukset oli asetettu näyt-
teille juhlasalin seinille, jotka peittyivätkin taide-
teoksista. Kaiken kaikkiaan maalauksia laskin 
olleen noin neljäkymmentä, valtaosa niistä 

Alkeisyhdis-
tyksen lapsia 
Eurooppa- 
päivän 
tunnelmissa
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kaikille ympäri Eurooppaa 
palveleville lähetyssaarnaajil-
lemme, jotka auttoivat esityk-
sen koostamisessa!

Seuraavaksi ohjelmassa 
oli eri maiden leikkejä, jotka 
sateen vuoksi toteutettiin 
kappelin sisätiloissa. Leikkejä 
seurasi eri maiden lippujen 
askartelua monenlaisista mate-
riaaleista. Toimintapäivämme 
päätteeksi nautimme italialais-
tyyppisen aterian noutopöy-
dästä. Tarjolla oli mm. spagettia 
kastikkeineen, cocktailpaloja, 
tuoretta leipää ja jälkiruokana 
jäätelöannokset. Ruoka maistui 
kaikille, ja ahkerin santsaaja 
taisi hakea sitä lisää ainakin 
viisi kertaa.

Toimintapäivä tarjosi lapsille 
mahdollisuuden oppia uutta 
eri maiden kulttuureista, mutta 
ennen kaikkea se oli loistava 
tilaisuus tuntea yhteenkuulu-
vuutta niin oman Alkeisyhdis-
tyksemme jäsenten kanssa kuin 
myös ympäri maailmaa asuvien 
lasten kanssa. Evankeliumi 
yhdistää kaikkia kirkon jäseniä 
ainutlaatuisella tavalla maasta, 
kansallisuudesta ja kulttuurista 
riippumatta. ◼

Talent show Kuopion 
seurakunnassa
Alpo Matilainen, Kuopio

Talent show täytti juhlasalin yleisöllä
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öljyvärimaalauksia. Taiteilijoita olivat Irmeli ja 
Ahti Räsänen, Pauli ja Pekka Ruotsalainen, Maria 
Kuukasjärvi ja Ritva Koistinen.

Muista jäsenten esityksistä mainittakoon Aija 
Laitisen notkea itämainen tanssi, Mikael Kristolan 
säveltämä ja soittama pianokappale, Anne ja Jukka 
Tuonosen perheen moniääninen lauluesitys, 
Virpi Matilaisen pianolla soittama veli Matilaisen 
säveltämä Nocturnchen, John Marriottin videoteos 
vedenalaisesta baletista ja lähetyssaarnaajien esi-
tykset. Tuija Velling oli tuonut näyttelyyn taidok-
kaasti tehtyjä neulontatöitään.

Kirkkoon kuulumattomat ystävämme esittivät lau-
lua, balettia, tietokoneella tehtyjä taideteoksia, taide-
valokuvia sekä puusta nakerrettuja pienoismalleja.

Oman värityksensä tilaisuuteen toi herkku-
kilpailu, johon otti osaa viisi herkkujen tekijää. 
Yleisön joukosta valittu tuomaristo oli vaikean 
tehtävän edessä valitessaan herkuista parhaim-
man. Tällä kertaa voittajaksi tuli mustaviinimarja- 
juustokakku, mikä oli yllätys kakun tekijälle sisar 
Matilaiselle itselleenkin. Ehkäpä sen pirteä maku 
oli tuomariston mieleen. Maittavia olivat muutkin 

herkut, joita itse kukin tilaisuuteen osallistunut sai 
kilpailun jälkeen nautiskella.

Nyt järjestetty talent show oli hyvin suunniteltu ja 
järjestetty. Siinä oli näytteillä vain osa seurakunnan 
jäsenten lahjoista. Muut odottavat vuoroaan kenties 
seuraavaan täysin remontoidun seurakuntakeskuk-
sen tiloissa järjestettävään talent show’hun. ◼

Talent showssa 
esillä oli myös 
taidetta.
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Esillä oli kaikkiaan noin 40 taideteosta.

AL
PO

 M
AT

ILA
IN

EN

FIN
NI

SH

Joel Hentunen  
Espoon 1. seurakun
nasta aloitti loka
kuussa 2013 koko
aikaisen lähetystyön 
Edmontonin lähetys
kentällä Kanadassa.

Saul Hentunen  
Espoon 1. seura
kunnasta aloitti 
toukokuussa 2014 
kokoaikaisen lähetys
työn Johannesbur
gin lähetyskentällä 
Etelä Afrikassa.

Jari Komulainen  
Kajaanin seurakun
nasta aloitti tammi
kuussa 2014 koko
aikaisen lähetystyön 
Helsingin lähetysken
tällä Suomessa.
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