
 E l o k u u  2 0 1 2  K1

 Huhtikuun 26. päivänä 
1832 profeetta Joseph 
Smith sai seuraavan ilmoi

tuksen Herralta:
”Sillä Siionin täytyy kasvaa 

kauneudessa ja pyhyydessä; sen 
rajojen täytyy laajentua; sen vaar
nat täytyy vahvistaa; niin, totisesti 
minä sanon teille, että Siionin 
täytyy nousta ja pukeutua kaunii
siin vaatteisiinsa” (OL 82:14).

Herra on kehottanut kaikkina 
taloudenhoitokausina pyhiä 
rakentamaan Siionia, ja nykyään, 
enemmän kuin koskaan, tämä 
kutsu on osoitettu jokaiselle 
meistä. Saatamme joskus aja
tella, että olemme liian nuoria, 
liian vanhoja, liian kiireisiä, liian 
merkityksettömiä tai ettemme 
ole kyllin lahjakkaita, jotta voi
simme rakentaa valtakuntaa. Se 
ei ole totta! Riittämättömyyden 
tunteet eivät ole totuudenmu
kaisia, ja ne tulevat vastustajalta. 
Jokaisella meistä on kykyjä, joita 
Herra voi käyttää.

Joten kuinka me tosiaan
kin voimme osallistua kirkon 
todelliseen kasvuun? Kuinka 
minä voin yksilönä olla tehokas 
pyrkimyksissäni?

Presidentti Harold B. Lee antoi 
meille selkeän vastauksen opet
tamalla, että kirkon todellisen 

esimerkkiä. ”Ette te valinneet 
minua, vaan minä valitsin 
teidät, ja minun tahtoni on, 
että te lähdette liikkeelle 
ja tuotatte hedelmää, sitä 
hedelmää joka pysyy. Kun 
niin teette, Isä antaa teille 
kaiken, mitä minun nimessäni 
häneltä pyydätte.” ( Joh. 15:16, 
lihavointi lisätty.)

 2. Tehkää parannus: Tiellämme 
pelastukseen meidän täytyy 
käyttää Vapahtajan sovitus
uhrin kallisarvoista lahjaa. Me 
voimme etsiä Hänen apuaan 
muuttuaksemme. Parannuk
senteko on jatkuva prosessi, 
joka tuo todellista edistystä 
sielulle. Se ei vaadi meitä vain 
hylkäämään syntejämme ja 
huonoja tapojamme, vaan se 
tarkoittaa, että korvaamme ne 
hyvillä teoilla ja käännämme 
sydämemme ja halumme täy
sin kohti Jumalaa.

Kotimaansivut
Euroopan vyöhykkEEn johtohEnkilön sanoma

sillä siionin täytyy kasvaa kauneudessa ja pyhyydessä…
Vanhin Patrick Boutoille, Ranska
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin Patrick 
Boutoille

voiman mittana on sen jokaisen 
jäsenen todistuksen voima (ks. 
Mexico Area Conference Report, 
elokuu 1972, s. 25–27).

Näin ollen todellinen kasvu 
kirkossa tarkoittaa sitä, että 
jokainen meistä pysyy uskolli
sena todistuksessaan ja aktiivi
sena palvelussaan, nuoremme 
pysyvät siveinä, nuoret mie
hemme palvelevat uskollisesti 
lähetystyössä ja nuoret mie
hemme ja nuoret naisemme 
solmivat avioliiton temppelissä, 
pysyvät lujina uskossa ja kasvat
tavat vanhurskaita jälkeläisiä. Se 
tarkoittaa myös, että autamme 
uusia jäseniä sopeutumaan ravit
semalla heitä Jumalan hyvällä 
sanalla, tarjoamalla heille ystä
vyyttä ja tukea sekä järjestämällä 
heille tilaisuuksia palvella.

Veljet ja sisaret, me voimme 
sisällyttää valtakunnan raken
tamisen jokapäiväiseen elä
määmme. Saanen ehdottaa nel
jää toimintatapaa, joiden kautta 
voimamme voi tukea kirkkoa.

 1. Vahvistakaa halua: Vaikka 
olisimme olleet jäseniä vain 
vähän aikaa tai todella kauan, 
meidän täytyy vahvistaa halua 
tehdä hyvää, olla hyviä ja seu
rata Jeesuksen meille antamaa 
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 3. Vastaanottakaa evankeliu-
min toimitukset: ”Sen  
tähden sen toimituksissa 
ilmenee jumalisuuden 
voima. Ja ilman sen toimi-
tuksia ja pappeuden val
tuutta jumalisuuden voima 
ei ilmene ihmisille lihassa.” 
(OL 84:20–21, lihavointi 
lisätty.) Evankeliumin toimi
tukset ovat välttämättömiä 
askelia elämässämme, ja mei
dän tulee tavoitella sitä toimi
tusta, joka meillä on seuraa
vana vuorossa. Joillekuille se 
on kaste, toisille temppeliin 
meneminen ja joillekuille 
toisille se on liittojen uusi
minen viikoittain nauttimalla 
sakramentti tunnollisesti.

 4. Eläkää kääntymyksenne 
mukaisesti: ”Niin totta kuin 
Herra elää, kukaan niistä 
lamanilaisista, jotka uskoi
vat heidän saarnaamiseensa 
ja kääntyivät Herraan, ei 
koskaan luopunut” (Alma 
23:6, lihavointi lisätty). Tätä 
kääntymyksen tasoa mei
dän täytyy tavoitella. Meidän 
täytyy vahvistaa uskoamme 
siinä määrin, että mitä tahansa 
elämäämme tuleekin, mitä 
tahansa tapahtuukin, me 
pysymme lujina ja ankkuroitu
neina Vapahtajamme Jeesuk
sen Kristuksen evankeliumiin.

Veljet ja sisaret, minä todella 
tiedän, että me voimme kas
vaa yksilöinä ja kirkkona niin 
määrällisesti kuin henkilökoh
taisessa vanhurskaudessakin, 
mikä auttaa Siionia nousemaan 
ja pukeutumaan kauniisiin  
vaatteisiinsa. ◼

Maija ja Pekka 
Hurme sinetöitiin 
Helsingin temp-
pelissä maalis-
kuussa 2012.

jäsEntEn kErtomaa

kutsusta valmistautua  
seurasi sinetöiminen temppelissä
Marita Timonen, Tampere

 Pekka ja Maija Hurme 
olivat asuneet naapureina 
samassa kerroksessa pitkän 

aikaa. Kun Maijan kirjahylly kaa
tui lasten leikkiessä, tuli Pekka 
auttamaan. Maija palasi töistä ja 
ihmetteli, miksi naapurin mies 
oli polvillaan kokoamassa hänen 
kirjahyllyään. Tästä kaikki alkoi. 
Oli vuosi 1987. Kymmenen 
vuotta myöhemmin soittivat 
lähetyssaarnaajat heidän ovi
kelloaan ja vuoden 1998 alussa 
Hurmeet kastettiin.

Vaikka meidän Vapahta
jamme on koko ihmiskunnan 
Vapahtaja, Hänen suhteensa 
jokaiseen meistä on kuin oli
simme ainoa ihminen maan 
päällä. Niin tärkeitä me olemme Jeesukselle.  
Hän palveli ihmisiä yhtä kerrallaan. Profeettamme, 
Thomas S. Monson, on todellinen Kristuksen seu
raaja ja suurenmoinen esimerkkimme. Hänkin pal
velee ihmisiä yhtä kerrallaan. Vapahtajan esimerkin 
innoittamana Euroopan vyöhykkeen johtokunnan 
tärkeänä kohteena ovat yksittäiset ihmiset. Vierail
lessaan noin vuosi sitten Tampereella vyöhykkeen
johtaja vanhin Erich W. Kopischke halusi tavata 
muutamia jäseniä heidän kodeissaan. Tampereen 
2. seurakunnan piispaa, Matti Häröä, pyydettiin 
rukoilemaan, keitä nämä ihmiset tässä seurakun
nassa voisivat olla.  Hän esitti vanhin Kopischkelle 
kaksi perhettä, joista toinen oli Hurmeen pariskunta.

Vanhin Kopischke vieraili Pekka ja Maija 
Hurmeen luona yhdessä vyöhykeseitsenkymmen 
Matti Jouttenuksen kanssa. Tämä vierailu merkitsi 
ihmeellisten asioiden alkua veli ja sisar Hurmeen 
elämässä. Vanhin Kopischke esitti Hurmeille  
kutsun alkaa valmistautua temppelisinetöimistä 
varten. Hän lupasi olla paikan päällä, jos he 
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laittanut muiden matkatavaroi
deni joukkoon. Pienemmässä 
laukussa minulla oli kuitenkin 
5 vihkoa Mormonin kirjaa 3, 
jotka he ottivat minulta, sano
jensa mukaan tutkiakseen niitä 
lähemmin. Matkasin välittömästi 
pohjoiseen pitkin merenrannik
koa Pietarsaareen, jossa tapasin 
kolme kirkon jäsentä, nimittäin 
Passanderin perheen ja Gran
holmnimisen lesken, jotka olivat 
hyvin iloisia saapumisestani.4 
Sisar Granholm oli nähnyt vie
railuni kaksi viikkoa etukäteen 
unessa, minkä vuoksi hän tiesi 
kuka olin heti nähdessään minut.

Tein sen jälkeen veli Passan
derin kanssa matkan joidenkin 
pitäjien läpi lähetystyötä tehden 
ja vieraillen muutamien hänen 
sukulaistensa luona. Sen jälkeen 
palasin Nikolainkaupunkiin ja 
pyysin tullivirkailijalta saada 
Mormonin kirjan vihkoni takai
sin, mutta hän kertoi minulle, 
että ne oli toimitettu kaupungissa 
olevalle Rankenimiselle tohto
rille tutkittaviksi.5 Vierailin pian 

menisivät temppeliin vuoden sisällä. Hän kehotti 
heitä myös pyytämään tehtävän seurakunnassa. 
Hurmeet kutsuttiin yhdessä opettamaan Uskollis
ten luokan 8–11vuotiaita poikia.

Pekka ja Maija Hurme suhtautuivat vanhin 
Kopischken kutsuun vakavasti. Tehtävänsä lisäksi 
he sitoutuivat voimallisesti rukoukseen, pyhien 
kirjoitusten tutkimiseen ja kirkossa käymiseen. He 
aloittivat myös temppeliseminaarin. Maaliskuun 
15. päivänä 2012 veli ja sisar Hurme menivät 
temppeliin. Vanhin Kopischke sinetöi heidät, ja 
lisäksi paikalla olivat vanhin Jouttenus sekä joita
kuita Hurmeiden ystäviä.

Sisar Hurme kertoo, että haasteen vastaanotta
minen ei ollut vaikeaa. ”Se oli Herran tahto”, hän 
sanoo. Veli Hurme puolestaan koki haastavana 
temppelisuosituspuhuttelun kysymyksen: Oletko 
omasta mielestäsi valmis menemään temppeliin? 
Veli Hurme myöntääkin vähän jännittäneensä 
temppelissä. Sisar Hurme kuvailee tuntemuksiaan 
temppelissä ihaniksi ja lämpimiksi. ”Sitä ei osan
nut kuvitella etukäteen”, hän muistelee.  Kokemus 
oli kummallekin jännittämisistä huolimatta hyvin 
myönteinen. Veli Hurmeen neuvo toisille vastaa
vassa tilanteessa oleville on: ”Älkää pelätkö!”

Hurmeiden lasten suhtautuminen vanhempien 
sinetöimiseen on ollut melko neutraalia. Mutta las
tenlapset ovat ihmetelleet, miksi mummo ja pappa 
on vihitty kaksi kertaa. Veli ja sisar Hurmeen har
tain tulevaisuuden toive on, että lapset seuraisivat 
heidän esimerkkiään tiellä temppeliin.

Vapahtajamme on esittänyt kaikille ihmisille 
kutsun: ”Tulkaa minun luokseni.”  Vanhin Jout
tenus sanoo, että Hurmeet ovat ihana esimerkki 
ihmisistä, jotka kuulevat Vapahtajan äänen ja 
kutsun. Ne ihmiset, jotka tähän kutsuun vastaavat, 
ovat Kristuksen lampaita. Vyöhykkeen johtokunta 
on antanut meille kaikille jäsenille haasteen nou
dattaa Vapahtajan esimerkkiä ja kutsua ihmisiä 
kirkkoon. Tämä on todellakin Vapahtajan antama 
malli. Näin tekevät seitsenkymmenet, apostolit 
ja erityisesti profeettamme, presidentti Monson. 
Mutta tämä ei ole vain johtavien auktoriteettien 
tehtävä. Se on meidän tavallisten jäsenten, kaik
kien meidän tehtävämme: esittää ihmisille lempeä 
kutsu tulla Vapahtajan luo. ◼

 Vuoden 2011 alussa Kim 
Östmanin englanniksi 
julkaiseman uskontohis

torian ja sosiologian väitöskirjan 
sivutuotteena syntyi iso kokoelma 
dokumentteja, jotka Kim Östman 
on aikonut julkaista kommentoi
tuna lähdeteoksena. Dokument
teja on kertynyt niin maakunta
arkistoista, Kansallisarkistosta, 
vanhoista sanomalehdistä kuin 
myös kirkon arkistoista Yhdysval
loista. Ne sisältävät mm. kirkon 
sisäistä kirjeenvaihtoa, lehtiartik
keleita, pöytäkirjoja ja maallisen 
virkavallan pohdintoja eri kielillä.

Oheinen lähetystyökertomus 
jatkaa Liahonassa kesäkuussa 
2012 aloitettua asiakirjojen sarjaa.
Morgenstjernen, 3. vsk., nro 19 

(1. lokakuuta 1884), s. 327–329:
Työskennellessäni lähetyssaar

naajana Norrlannissa, Ruotsissa, 
sain 16. elokuuta 1879 Tukhol
masta kirjeen, jossa minut kut
suttiin menemään lähetystyöhön 
Suomeen, ja tätä kutsua totellen 
lähdin viimeksi mainitusta kau
pungista 27. päivänä samaa kuuta 
mennäkseni uudelle työmaalleni. 
Saavuin Nikolainkaupunkiin2 
3. syyskuuta. Ennen maihinnou
sua tulliviranomaiset tarkastivat 
kaikkien matkustajien tavarat, 
mutta olin hyvin varovaisesti 
pakannut osan kirkon kirjoista 
matkakirstuni pohjalle, ja niiden 
päälle olin laittanut palan pahvia, 
joka näytti kirstun pohjalta, niin 
etteivät tullivirkailijat nähneet 
muita kuin joitakin henkilö
kohtaisista kirjoistani, jotka olin 

per o. petterssonin1 
lähetystyökertomus

Peter Peterson  
Utahissa vuonna 1894.
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tämän herran luona, ja kun hän 
ei halunnut antaa niitä minulle, 
pyysin häntä lähettämään ne Tuk
holmaan antamaani osoitteeseen, 
minkä hän myös teki lähettämällä 
paketin niin, että siitä piti maksaa 
täysi postimaksu. Sen tarkoitus 
oli tietenkin ryövätä ”mormonit”, 
koska mitä suurin postimaksu 
nousi 10 kruunuun. Mutta kun 
olin saanut tietää tohtorin pää
töksestä, ilmoitin siitä presidentti 
L. M. Olsonille Tukholmaan, ja 
kun paketti tuli, hän kieltäytyi siksi 
maksamasta suurta postimaksua, 
minkä vuoksi se lähetettiin takaisin 
lähettäjälle, jonka itse oli lunastet
tava se 14 Suomen markalla.6

Lokakuun alussa matkus
tin takaisin Tukholmaan ja olin 
läsnä konferenssikokouksessa, 
minkä jälkeen matkustin jälleen 
Suomeen, ja tällä kerralla nousin 
maihin Helsingissä, maakunnan 
pääkaupungissa. Tulin sinne 18. 
lokakuuta ja matkustin samana 
päivänä 20 kilometriä maalle 
tapaamaan hajallaan olevia pyhiä, 
mutta havaitsin että useimmat 
heistä olivat luopuneet uskosta, 
sillä kolmestatoista tuolla alueella 
vuotta aikaisemmin kastetusta 
jäsenestä ainoastaan kolme olivat 
uskollisia, nimittäin yksi veli ja 
kaksi verisisarta. Toinen sisarista 
oli saanut suuren todistuksen 
”mormonismin” totuudesta tule
malla veljien Forssell ja Tullgren 
voitelemaksi, niin että hän parani 
heti eräästä sairaudesta, jonka 
lääkärit olivat todenneet parantu
mattomaksi.7 Pidettyäni muutamia 
kokouksia ja levitettyäni joitakin 
kirjasia ympäristössä lähdin 1200 
kilometriä pitkälle matkalle poh
joiseen, aina Suomen ja Ruotsin 

sillä minä tahansa silmänräpäyk
senä saattoi tulla poliisivirkailija 
karkotusmääräyksen kanssa, ja 
minun täytyi aina totella sellaista, 
sillä kuten muistetaan ei Suomessa 
ole uskonnonvapautta. Maan noin 
kahdesta miljoonasta asukkaasta 
vain noin 200 000 osaa ruotsia, 
huolimatta siitä että se oikeasti on 
maan virallinen kieli. Lähetystyöni 
oli pääosin kohdistettu ruotsinkie
liseen väestöön, joka suurimmaksi 
osaksi asuu kaupungeissa ja pitä
jissä pitkin Suomenlahtea. Koko 
väestö voi siten yhdessä pitäjässä 
olla ruotsinkielinen, ja koulut sekä 
jumalanpalvelukset pidetään ruot
siksi, kun taas kaikki viereisessä 
pitäjässä puhuvat suomea, jota 
ymmärsin hyvin vähän. ◼

ViiTTEET:
 1. Per Olof Pettersson (1853–1947) kastet-

tiin kirkon jäseneksi Tukholmassa syys-
kuussa 1874. Hän työskenteli Suomessa 
nk. paikallislähetyssaarnaajana, eli häntä 
ei kutsuttu lähetystyöhön Utahissa vaan 
paikallisten johtajien toimesta. Vuonna 
1881 hän lähti siirtolaisena Utahiin, jossa 
hän työskenteli vaunuseppänä ja englan-
tilaisti nimensä Peter Petersoniksi.

 2. Nykyinen Vaasan kaupunki.
 3. Mormonin kirja oli julkaistu ruotsiksi 

vuonna 1878, aluksi osavihkosina ja 
sitten sidottuna teoksena.

 4. Johan (1835–1900) ja Helena (1841–
1885) Passander sekä Katrina Granholm 
(1826–1920) olivat lähetyssaarnaajien 
Axel Tullgren (1826–1924) ja Carl 
Sundström (1846–1909) kesällä 1877 
kastamia käännynnäisiä.

 5. Kulttuurivaikuttaja Oskar Rancken.
 6. Nykyrahassa noin 67 euroa.
 7. Tullgren ja ruotsalaissyntyinen lähetys-

saarnaaja Olof Alfred Theodor Forssell 
(1844–1904) olivat keväällä 1878 työs-
kennelleet Sipoossa.

 8. Lars Johan Karlsson (1853–1945) kastet-
tiin kirkon jäseneksi Ruotsin Vingåke-
rissa heinäkuussa 1879 ja oli Pettersso-
nin tavoin paikallislähetyssaarnaaja.

 9. Tänä aikana kaksikko kävi mm. Poh-
janmaan Larsmossa. He kastoivat siellä 
heinäkuussa 1880 joidenkin nykyjäsen-
ten esivanhemmat, aloittaen Suomen 
pisimmän jäsensukupolvien ketjun.

 10. David Olof Magnus Ekenberg (s. 1860) oli 
paikallislähetyssaarnaaja, joka työskenteli 
Suomessa yksin. Hän lähti siirtolaisena 
Utahiin kesällä 1882.

rajalle asti, ja kuljin Tammisaaren, 
Turun, Uudenkaupungin, Porin, 
Kristiinankaupungin, Nikolainkau
pungin, Uudenkaarlepyyn, Pietar
saaren, Kokkolan, Raahen, Oulun, 
Tornion, Haaparannan ja joiden
kin pienempien matkalla olevien 
kauppaloiden läpi. Todistin evan
keliumista kaikkialla, jossa sain 
siihen mahdollisuuden. Tällä mat
kalla kuljin ”aitoSuomenmaan” 
läpi, missä en ymmärtänyt ihmis
ten kieltä. Maihinnousustani Hel
singissä aina 17. toukokuuta 1880 
saakka matkustin jalan yhteensä 
3 750 kilometriä, ja toukokuussa 
matkustin takaisin Tukholmaan 
olemaan läsnä konferenssikokouk
sessa 22. ja 23. toukokuuta.

Eräs veli L. J. Carlson annettiin 
minulle nyt avustajaksi, ja tein 
yhdessä hänen kanssaan kolman
nen lähetysmatkan Suomeen.8 
Saavuimme Nikolainkaupunkiin 
23. kesäkuuta ja työskentelimme 
keskeytyksettä 28. syyskuuta 
saakka, jolloin matkustimme 
Turusta Tukholmaan.9 Konferens
sikokouksessa 2. ja 3. lokakuuta 
meidän kummatkin vapautettiin, 
ja eräs veli Ekenberg lähetettiin 
Suomen seurakunnan johtajaksi 
minun sijastani.10 Tuona aikana 
kastettiin kahdeksan henkilöä, 
pidettiin 35 kokousta, ja kirjoja ja 
kirjoituksia myytiin 100 kruunun 
arvosta. Vierailin yhteensä 16:ssa 
Suomen kauppaloista.

Minut karkotettiin kolme kertaa 
niistä kaupungeista, joissa oles
kelin, ja yhtenä kertana minulle 
annettiin vain kahdeksan tuntia 
tehdä itseni lähtövalmiiksi. Missään 
lähetyskentällä minulla ei ollut 
paikkaa, jossa pystyin oleskele
maan tai lepäämään rauhassa,  
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