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 Palautetun kirkon pioneerien 
tarina on aina kiehtonut 
minua. Heidän uskoa ja 

rohkeutta osoittavat tekonsa 
antavat kaikille jäsenille kun-
niakkaan ja korvaamattoman 
perinnön.

Euroopalla on tärkeä osuus 
tässä sankarillisessa tarinassa. 
Eurooppa oli vainio, jossa 
sato oli valmiina korjattavaksi. 
Tuhannet tällaiset pioneerit 
kuulivat evankeliumista ja ottivat 
sen vastaan ennen kuin astuivat 
laivaan lähteäkseen Amerikkaan, 
profeetta Joseph Smithin ilmoit-
tamaan kokoamispaikkaan.

Viime vuosina minulla on 
ollut siunaus käydä joissakin 
niistä paikoista, mistä nuo 
ensimmäiset käännynnäiset 
tulivat. Prestonissa Englannissa 
pysähdyin katselemaan Ribble-
joen tyyniä vesiä. Ensimmäiset 
kasteet Euroopassa tapahtuivat 
siellä vain 175 vuotta sitten. 
Kööpenhaminan satamalaitu-
reilla ihailin Kristina-patsasta, 
joka katse kohti avomerta sym-
boloi niiden tuhansien skandi-
navialaisten toivoa, jotka lähtivät 
sieltä mennäkseen Siioniin.

Monissa maissa, jotka ovat 
vasta viime aikoina avautu-
neet evankeliumille, on hel-
pointa lähestyä ensimmäisiä 
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Vanhin Gérald Caussé, Ranska
1. neuvonantaja vyöhykkeen johtokunnassa

ihmeistä ruokkii uskoamme 
tulevaisuuteen.

Tunnemme, että maan-
osamme yllä vallitsee uusi 
henki. Kasteiden määrä kasvaa 
jatkuvasti. Entistä paljon useam-
pia nuoria lähtee lähetystyöhön. 
Kokouksiin osallistuminen ja 
temppelissä käyminen lisään-
tyvät jatkuvasti. Uusi, runsas 
sadonkorjuu on valmisteilla.

Joitakin vuosia sitten silloi-
nen vanhin Gordon B. Hinckley 
puhui kahdelle nuorelle lähetys-
saarnaajalle Ruotsissa. Hän otti 
käteensä vesilasillisen ja sanoi: 
”Ruotsi on monien vuosien ajan 
ollut kuin tämä lasillinen vettä – 
ei juurikaan liikettä. 1800-luvun 
puolivälissä, kun ensimmäiset 
lähetyssaarnaajat tulivat Ruotsiin, 

käännynnäisiä henkilökohtai-
sesti! Heitä on siellä yhä monia 
aktiivisina, onnellisina ja men-
neisyydestään ylpeinä. He voivat 
kertoa palavasta innosta noina 
varhaisvuosina, jolloin kokouk-
sia pidettiin vaatimattomasti 
kellareissa, elokuvateattereissa 
tai ravintoloiden takahuoneissa. 
Monet tietävät ensimmäisten 
seurakuntakeskusten rakenta-
misesta tai loputtoman pitkistä 
matkoista Sveitsin temppeliin. 
Itä-Euroopan maissa paikalli-
set pioneerit kertovat puutteen 
vuosista rautaesiripun takana 
ja ihmeestä, joka tapahtui, kun 
lähetystyö aloitettiin näissä 
maissa vuoden 1989 jälkeen.

Tarina jatkuu edelleen. Sen 
tapahtumat ovat meneillään 
silmiemme edessä. Profetioita 
on täyttymässä. Herra on perä-
simessä, eikä mikään voi estää 
Hänen työtään etenemästä. 
Tänään kuten eilispäivänäkin 
kirkon kasvuun liittyy uskoa 
osoittavia tekoja ja ihmeitä.

Usean vuoden ajan vyöhyk-
keen johtokunta on julistanut 
kunnianhimoista ja optimis-
tista visiota kirkon kasvusta 
Euroopassa. Itsekin Euroopan 
lapsina olemme nähneet kir-
kon vakiintuvan, kasvavan ja 
kypsyvän. Todistus aiemmista 

Vanhin  
Gérald Caussé
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kirkkoon liittyi tuhansittain 
ihmisiä. Se oli suurenmoinen 
ja mahtava sadonkorjuu. Kun 
menette kotiin, haluan teidän 
kertovan jäsenille, että tulee 
olemaan uusi sadonkorjuu, 
toinen sadonkorjuu Ruotsissa, 
mikä tuo tuhansittain ruotsa-
laisia kirkkoon.” 1

Tuo toinen sadonkorjuu 
on, ja tulee olemaan, laajempi 
kuin ensimmäinen. Euroopasta 
on tullut tienristeys ja kokoon-
tumispaikka koko maailman 
kansoille. Sen nähdäkseen 
täytyy vain kulkea suurimpien 
kaupunkiemme kaduilla.

Jeesus sanoi opetuslapsil-
leen, että viimeisinä aikoina 
”tämä valtakunnan evanke-
liumi julistetaan kaikkialle 
maailmaan, kaikille kansoille 
todistukseksi” 2. Tämä profetia 
on täyttymässä uusien maiden 
avautuessa lähetyssaarnaajille, 
mutta myös omassa maan-
osassamme niiden tuhansien 
ihmisten kääntymisen myötä, 
jotka ovat tulleet kaikista 
maailman kansakunnista. Kun 
nämä erikieliset ja erilaisista 
kulttuureista tulevat ihmi-
set toivotetaan tervetulleiksi 
kirkkoon, he ovat siunauksena 
seurakunnissamme.

Nykyään Euroopassa ole-
villa jäsenillä on historiallinen 
osansa tässä toisessa sadonkor-
juussa, aivan kuten palautuk-
sen varhaisvuosinakin. Rukoi-
len, että tämä kunniakas visio 
toimii kannustimena meille 
kaikille ja että teemme yhdessä 
työtä toteuttaaksemme sen. ◼

Viitteet
 1. Ensign, heinäkuu 2000.
 2. Matt. 24:14.

Kirkkomme 
virkailijat 
Kuopion suku-
tutkimuspäivillä. 
Henkilöt vasem-
malta oikealle 
Leena ja Risto 
Kurra, Marketta 
Saastamoinen, 
Pablo Garaguso, 
Heimo ja Towe 
Lindgren sekä 
Marja-Leena 
Matilainen. 
Kuvasta puuttuvat 
Pekka Ruotsalai-
nen ja Olli-Pekka 
Kämäräinen.
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paikallisia uutisia

sukututkimuspäivät kuopiossa
Alpo Matilainen

 Kuopiossa pidettiin 35. 
valtakunnalliset sukutut-
kimuspäivät perjantaista 

sunnuntaihin 16.–18. maalis-
kuuta 2012. Päivien järjestelyistä 
vastasivat Suomen Sukututki-
musseura ja Savon sukututki-
musharrastajat ry. Päivien semi-
naari pidettiin Kuopion Muotoi-
luakatemiassa aiheena Väestö ja 
asutus Itä-Suomessa. Luennot ja 
perinteinen sukututkimusnäyt-
tely pidettiin Kuopion Musiikki-
keskuksessa. Luennoilla tarjottiin 
suku- ja henkilöhistorian harras-
tajille kahden päivän jatkokou-
lutuspaketti, jossa paneuduttiin 
erityisesti lähdeaineistoihin ja 
niiden käyttämiseen.

Päivillä käsiteltiin myös nai-
sen asemaa itäsuomalaisessa 
talonpoikaisyhteisössä sekä orto-
doksisukujen tutkimuslähteitä.

Sukututkimuspäivien suoje-
lijana olikin Suomen ortodoksi-
sen kirkon arkkipiispa Leo.

Sukututkimuspäivien näyt-
teilleasettajia oli lähemmäs 60. 
Useat sukututkimukseen liittyvät 
järjestöt, yhdistykset, sukuseurat 
ja muut esittelivät toimintaansa. 
Yksi näytteilleasettajista oli 
Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko. 

Kirkollamme oli oma osastonsa 
heti Musiikkikeskuksen aulan 
ensimmäisessä kerroksessa.

Sijainti oli näkyvä ja hyvä. 
Sisääntulijan oli helppo pysäh-
tyä siihen.

Pääosa näytteilleasettajista oli 
keskuksen toisessa kerroksessa.

Kirkkomme esitteli osastollaan 
maailmanlaajuista FamilySearch-
internetpalvelua usean henkilön 
ja tietokoneen voimin. Tarpee-
seen nähden näitä olisi voinut 
olla enemmänkin, sillä kaikkia 
kiinnostuneita ei pystytty palve-
lemaan. Kaiken kaikkiaan kirk-
komme edustajat esittelivät Fami-
lySearchia noin 250 henkilölle.

Näyttelymme järjestelyistä vas-
tasi Euroopan vyöhykkeen suku-
tutkimusosastolla työskentelevä 
aluejohtaja veli Pablo Garaguso, 
jonka erityistoimialueena on 
Pohjoismaat ja Baltian maat. 
Hänen apunaan toimivat Risto  
ja Leena Kurra sekä Marketta 
Saastamoinen Jyväskylästä, 
Heimo ja Towe Lindgren ja  
Marja-Leena Matilainen Helsin-
gistä sekä Olli-Pekka Kämäräinen 
ja Pekka Ruotsalainen Kuopiosta.

Veli Garaguson mielestä 
FamilySearch-osasto oli menes-
tys. Hänelle tapahtuma oli 
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”palkitseva ja hengellinen koke-
mus”. Hän antaa tunnustusta 
kirkkomme edustajille, jotka toivat 
tilaisuuteen hengen ja hyvän ilma-
piirin. ”Jäsenvapaaehtoiset olivat 
show’n tähtiä.” Veli Garaguso ei 
pannut merkille ketään osastol-
lamme käynyttä, joka ei olisi ollut 
kiitollinen ja tyytyväinen saamas-
taan palvelusta, vaikka ei olisi 
löytänytkään FamilySearchista juuri 
niitä nimiä, joita halusi löytää.

Vierailijoitamme kiinnostivat 
muun muassa seuraavat asiat: 
Mikä on FamilySearch? Keitä te 
edustatte? Maksaako FamilySearch 
-palvelu? Kuinka FamilySearchia 
käytetään tietojen saamiseksi Suo-
mesta? Kuinka etsitään suomalais-
ten emigranttien jälkeläisiä USA:sta 
ja Venäjältä? Miten voidaan löytää 
asiakirjoja Venäjältä? Mistä tie-
dot FamilySearchiin tulevat? PAF 
Suomessa? Kirkkomme osastolla 
itsekin käyneenä ja virkailijoiden 
intensiivistä työtä seuranneena 
uskon veli Garaguson tapaan, 
että kysyjät saivat avustajiltamme 
tyydyttävät vastaukset.

Suomen Sukututkimusseuran 
edustajan mukaan Sukututkimus-
päivien osanottajamäärä nousi 
reippaasti yli tuhannen henkilön. 
Nämäkin päivät osoittivat kiin-
nostuksen sukututkimukseen ja 
sukuhistorioihin olevan suurta 
paitsi kirkossamme myös sen 
ulkopuolella. Viime aikoina on jul-
kisuudessa keskusteltu arkistojen 
käytön mahdollisuuksista sukutut-
kijoille. Täytyy vain yhtyä tilaisuu-
den suojelijan toivomukseen:

”Toivon, ettei käsitystä yksityi-
syyden suojasta muodosteta niin 
tiukaksi, että arvokas omien juurien 
ja historian selvittäminen käy vai-
keaksi tai jopa mahdottomaksi.” ◼

uusi kolmoissidos julkaistu venäjäksi
Philip M. Volmar, kirkon uutiset ja tapahtumat

julkaisuksi, 
siihen on 
lisätty 
lukujen 
johdantoja 
ja tiivistelmiä, alaviitteitä, 
rinnakkaisviitteitä sekä pyhien kirjoitusten 
opas, jotka kaikki ovat saatavissa ensim-
mäistä kertaa. (pyhien kirjoitusten opas on 
pyhien kirjoitusten aiheiden aakkosellinen 
luettelo, johon sisältyy noihin aiheisiin liittyviä 
yksityiskohtaisia kuvauksia ja määritelmiä 
sekä tärkeitä viitteitä ja rinnakkaisviitteitä.)

venäjällä, joka on maantieteellisesti maail-
man suurin maa, on yli 21 000 kirkon jäsentä. 
vaikka profeetta joseph smith kutsui lähe-
tyssaarnaajia venäjälle vuonna 1843, hänen 
marttyyrikuolemansa viivytti virallista lähe-
tystyötä maassa vuoteen 1895, jolloin eräs 
ruotsalainen lähetyssaarnaaja kastoi venäjällä 
ensimmäisen perheen. kirkko tunnustettiin 
venäjällä virallisesti toukokuussa 1991.

ja viime kesäkuussa vanhin russell m. 
nelson kahdentoista apostolin koorumista 
perusti venäjän ensimmäisen vaarnan  
moskovaan. ◼

 uusi pyhien kirjoitusten kolmoissidos, jossa 
on yhteen sidottuina mormonin kirja, 

oppi ja liitot sekä kallisarvoinen helmi, on 
nyt saatavissa venäjäksi.

”kannustamme jäseniä hankkimaan itsel-
leen nämä pyhät kirjoitukset ja tutkimaan 
niitä säännöllisesti niin itse kuin perheensäkin 
kanssa sekä käyttämään niitä kirkon kokouk-
sissa ja tehtävissä”, sanotaan ensimmäisen 
presidenttikunnan kirjeessä, joka oli osoitettu 
johtaville auktoriteeteille ja kirkon johtohen-
kilöille venäjänkielisissä yksiköissä. ”kun jäse-
net opiskelevat ja opettavat pyhiä kirjoituksia 
rukoillen, heidän todistuksensa kasvaa ja he 
saavat enemmän johdatusta jokapäiväiseen 
elämäänsä.”

uusi sidos on saatavissa välittömästi 
paikallisista kirkon jakelukeskuksista, verkko-
kaupasta, pyhien kirjoitusten verkkosivustolta 
sekä Gospel libraryn mobiilisovelluksena. 
tämän painoksen ansiosta kolmoissidos on 
julkaistu nyt 44 kielellä.

venäjäksi julkaistut mormonin kirja, oppi 
ja liitot ja kallisarvoinen helmi ovat olleet 
aiemmin saatavissa erikseen. sen lisäksi että 
tämä uusi painos yhdistää kirjat yhdeksi 

Meidän elämämme lipui 
eteenpäin päivä ker-
rallaan. Perheellämme 
oli kuitenkin taakka, 
ja se oli minun liialli-
nen alkoholinkäyttöni. 
Vaimoni sanoi kerran, tai 
aika useasti, että voisin 
lopettaa koko viinaksien 

jäsEntEn kErtomaa

olemme kulkeneet 20  
vuotta evankeliumin tietä
Orvo ja Anneli Levonniemi, Helsingin 1. seurakunta

 Nimeni on Orvo Levon-
niemi. Olemme yhdessä 
vaimoni Annelin kanssa 

olleet MAP-kirkon jäseniä nyt 
20 vuotta. Liityimme kirkkoon 
vuonna 1991. Vanhemmat lap-
semme olivat jo muuttaneet pois 
kotoa, vain nuorin tyttäremme 
Heidi asui silloin vielä kotona. 

Orvo ja Anneli  
Levonniemi avioituivat 
4.1.1992, päivää ennen 
kuin Orvo kastettiin 
kirkon jäseneksi.
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käytön, johon tokaisin, ettei minusta 
tule koskaan absolutistia viinan suh-
teen. Vaimoni sanoi: ”Katsotaanko?”

Eräänä päivänä marraskuussa 
ovikello soi ja tyttäremme meni avaa-
maan ja pyysi minua ovelle. Yleensä 
vaimoni meni avaamaan, ja jos tyt-
täremme meni avaamaan, hän pyysi 
tavallisesti äitiä ovelle. Nyt hän pyysi 
minua. Ovella seisoi kaksi siististi 
pukeutunutta ja hymyilevää nuorta 
miestä. He sanoivat jotain, mitä en 
kuullut, mutta iloisena tokaisin heille: 
”Sisään vaan”, ennen kuin ehdin edes 
ajatella mitään. He riisuivat ulkovaat-
teet ja menimme kolmisin keittiöön.

Nuoret miehet olivat pukeutuneet 
pukuihin ja olivat erittäin hillittyjä ja 
kohteliaita. Kun he alkoivat puhua, 
huomasin, että he puhuivat suomea 
vierasmaalaisittain korostaen. He 
kysyivät heti alkuun, uskoinko Juma-
laan. Kerroin uskovani. He kertoivat 
olevansa Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon edusta-
jia ja tekevänsä lähetystyötä kiertäen 
ovelta ovelle ja vieden evankeliumin 
ilosanomaa kaikille, jotka haluavat sen 
kuulla. Puhuimme Jumalasta, ja he 
kertoivat nuoresta Joseph Smithistä, 
joka oli kultalevyiltä kääntänyt Mor-
monin kirjan, joka oli toinen todistus 
Jeesuksesta Kristuksesta. Kertomus oli 
mielenkiintoinen, ja halusin toki kuulla 
lisää. He antoivat minulle Mormonin 
kirjan, ja sovimme uuden tapaamisen 
samalle viikolle.

Lähetyssaarnaajien lähdettyä vai-
moni kyseli, mitä miehiä he olivat 
olleet. Kerroin ja näytin saamani 
Mormonin kirjan. Vaimoni kyseli, 
paljonko kirja maksoi, ja sanoin, ettei 
mitään. Lähetyssaarnaajat kävivät 
aika usein, ja olimme aina kolmi-
sin keittiössä, kunnes eräänä iltana 
vaimoni suostui kuuntelemaan 
lähetyssaarnaajia.

siitä suuresta kunniasta, jonka sain 
osakseni. Tunsin Jumalan rakkauden 
täyttävän minut päästä varpaisiin, ja 
olisin voinut huutaa ilosta ja riemusta, 
jota tunsin. Olin pari viikkoa täynnä 
Pyhää Henkeä, ja se oli hieno olo. Sain 
kertoa kaikille lähetyssaarnaajille ja 
lähetysjohtajalle kokemastani ”näystä”.

Lähetyssaarnaajat alkoivat sitten 
puhua menostani kasteelle. Silloin 
vasta selvisi, että pitää olla naimisissa, 
jos menee kasteelle, sillä me olimme 
avoliitossa. Vaimoni ei oikein katso-
nut hyvällä, kun lähetyssaarnaajat 
alkoivat puhua siitä, että meidän olisi 
mentävä naimisiin. Vaimoni sanoi, 
etteivät pojanklopit tule meille sano-
maan mitään tuollaista. Asia eteni 
kuitenkin Herran päättämällä tavalla, 
ja me menimme naimisiin 4.1.1992. 
Kasteelle menin 5.1.1992. Vaimoni 
ja tyttäreni Heidi menivät kasteelle 
toukokuun lopussa 1992. Minä sain 
kastaa heidät, mahtavaa.

Vaimoni kertoi minulle myöhem-
min, että hän oli rukoillut joskus puo-
lestani, että tulisin uskoon, sellaiseen 
järkevään, joka kieltää alkoholin. Hän 
ei tosin muistanut sitä silloin, kun lähe-
tyssaarnaajat tulivat meille, vaan vasta 
jälkeen päin se tuli vaimoni mieleen.

Kun kävin ensi kerran Marjanie-
men kappelilla, tunsin tulleeni kotiin. 
Se oli hieno tunne.

Olemme kulkeneet 20 vuotta evan-
keliumin tietä joskus vahvoina, joskus 
heikkoina. Korvissa kuitenkin kaikuu 
aina laulu: ”Eespäin, Herran kansa”. 
Vaimoni kysyi silloin 20 vuotta sitten, 
mitä Mormonin kirja maksoi. Sitä, mitä 
kirja maksoi (antoi), ei voi rahassa 
mitata. Mormonin kirja antoi parem-
man elämän ja lupauksen ikuisesta 
elämästä. Kannatti avata ovi ja kutsua 
veljet sisään kertomaan hienosta evan-
keliumista, joka muuttaa elämämme, 
jos me sitä vain haluamme. ◼

Minulle kaikki, mitä lähetyssaar-
naajat puhuivat, tuntui olevan hyvin 
selvää ja oikein. Vaimoni teki vaikeita 
kysymyksiä ja sai lähetyssaarnaajat 
todistamaan monesti kirkosta, Joseph 
Smithistä ja ennen kaikkea Mormo-
nin kirjasta. Meillä oli kuitenkin aina 
hyvin lämminhenkinen hetki yhdessä. 
Välillä tyttäremmekin oli mukana; se 
oli kerta kaikkiaan niin hieno juttu.

Olen linja-autonkuljettaja, ja olin 
kerran kotona päivällä töistä tauolla. 
Luin Mormonin kirjaa, join kahvia ja 
poltin tupakkaa. Yhtäkkiä sain tun-
teen, etteivät nämä kolme sopineet 
yhteen – Mormonin kirja, kahvi ja 
tupakka. Kun lähetyssaarnaajat taas 
tulivat meille, he puhuivat kahvista, 
alkoholista ja tupakasta. He kysyivät 
minulta, voisinko lopettaa kahvin, 
alkoholin ja tupakan käyttämisen. 
Sanoin heille, että jos he paastoavat 
ja rukoilevat puolestani, olen valmis 
luopumaan moisista haitoista.

Lähetyssaarnaajat paastosivat ja 
rukoilivat puolestani, ja tietenkin itse-
kin rukoilin ja paastosin, ja ihme tapah-
tui: pääsin kaikista niistä eroon. Kolme 
viikkoa väsytti ja oli huono olo, mutta 
sitten oli mitä loistavin olo, mahtavaa.

Rukoilin yhtenä iltana Mormonin 
kirjasta ja siitä, mitä lähetyssaarnaajat 
olivat opettaneet ja puhuneet. Kysyin 
Jumalalta, oliko kaikki totta. Vastaus, 
jonka sain, ylitti kaikki odotukseni. 
Muistan tuon kaiken kuin eilisen 
päivän. Olin vuoteessa silmät kiinni. 
Ja yhtäkkiä näin mielessäni suuren 
pylvästemppelin pihalla valkoisiin 
pukeutuneen, valkopartaisen miehen, 
joka sanoi minulle: ”Nimeni on Lehi. 
Kuule Herraani!” Temppelin takaa 
kuului lempeä ja rakkauden täyttämä 
ääni, joka sanoi: ”Minulla on sinulle 
paljon tehtäviä.”

Tiesin, että Herra puhuu minulle, 
ja olin todella iloinen ja häkeltynyt 
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