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 Euroopan vyöhykkeen suunnitelmassa 
vuodelle 2012 sanotaan: ”Perimmäi-
senä tavoitteenamme on lisätä kirkon 

aktiivisten jäsenten määrää Euroopan vyö-
hykkeellä ja valmistaa jäseniä menemään 
temppeliin, jossa he voivat solmia ja ottaa 
vastaan liittoja, jotka ovat välttämättömiä 
heidän ja heidän perheensä korotukselle.” 
Temppelien olennaisena ja ensisijaisena 
tarkoituksena on auttaa sekä eläviä että 
kuolleita saamaan pyhiä toimituksia, joita 
ilman he eivät voi periä selestistä valtakun-
taa, jossa taivaallinen Isämme ja Hänen 
Poikansa Jeesus Kristus hallitsevat. Tämän 
keskeisen tarkoituksen lisäksi temppelit 
siunaavat elämäämme muillakin tavoin.

Temppelissä käyminen auttaa sekä 
uusia käännynnäisiä että pitkään jäse-
nenä olleita vastustamaan maailman 
kiusauksia ja houkutuksia sekä kestä-
mään loppuun asti. ”Jokainen temppe-
lin peruskivi ja jokainen temppeli, joka 
rakennetaan Herran pyhälle pappeudel-
leen ilmoittaman järjestyksen mukaan, 
vähentää Saatanan voimaa maan päällä 
ja lisää Jumalan ja jumalisuuden voimaa, 
saa taivaiden mahtavan voiman liikkeelle 
meidän hyväksemme ja kutsuu meille 
iankaikkisten jumalien ja heidän edessään 
asuvien siunaukset.” 1

Kotimaansivut

Euroopan vyöhykkEEn johtohEnkilön Sanoma

temppeli tarjoaa taivaan siunauksia
Vanhin Matti Jouttenus, Suomi
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin Matti 
Jouttenus
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Temppeli on innoituksen ja voiman lähde 
kaikille, jotka ovat mukana lähetystyössä, 
sekä nuorille että vanhoille: ”Jotta heidän 
sydämensä pehmenisivät, kun palvelijasi 
lähtevät sinun huoneestasi, oi Jehova, 
todistamaan sinun nimestäsi; jotta heidän 
ennakkoluulonsa väistyisivät totuuden 
tieltä ja sinun kansasi saisi suosion kaikkien 
silmissä; jotta kaikki maan ääret tietäisivät, 
että me, palvelijasi, olemme kuulleet äänesi 
ja että sinä olet lähettänyt meidät.” 2

Temppelissä käyminen auttaa kaikkia 
johtajia kirkossa, niin veljiä kuin sisaria, 
oppimaan velvollisuuksiaan ja saamaan 
voimaa toimia niissä. Tämä koskee myös 
seurakuntaneuvostoja: ”Jotta minulle 
rakennettaisiin huone Siionin pelastukseksi 
– kiitospaikaksi kaikille pyhille ja opetus-
paikaksi kaikille niille, jotka on kutsuttu 
palveluksen työhön heidän kaikissa eri 
kutsumuksissaan ja viroissaan; jotta he voi-
vat tulla täydellisiksi palvelutyönsä ymmär-
ryksessä, teoriassa, periaatteessa ja opissa, 
kaikessa, mikä liittyy Jumalan valtakuntaan 
maan päällä, jonka valtakunnan avaimet on 
suotu teille.” 3

Minulla on ollut monia omakohtaisia 
kokemuksia temppelistä ja sen voimasta. 
Kun Tukholman temppeli vihittiin vuonna 
1985, tunsin Pyhän Hengen voimasta 
sellaista rauhaa ja iloa, jollaista en ollut 
koskaan kuvitellut mahdolliseksi. Kun 
linja-auto lähti temppelin luota Tukholman 
keskustaan ja muut menivät katselemaan 
kaupunkia, jäin vaimoni kanssa istumaan 
linja-autoon. Tiesin, että kun lähtisin 
linja-autosta ja menisin maailmaan, tuo 

kallisarvoinen ja pyhä rauha häviäisi, 
ja halusin nauttia siitä mahdollisimman 
pitkään.

Kun vuonna 1987 ensimmäinen vai-
moni kuoli, tieto siitä, että meidät oli 
sinetöity temppelissä ja olisimme iankaik-
kinen perhe, oli korvaamattomana voi-
manlähteenä minulle ja lapsillemme.

Ollessani Helsingin temppelin vihki-
mistä edeltävällä kiertokäynnillä viivyin 
temppelin selestisessä huoneessa enkä 
olisi halunnut lähteä siitä rauhallisesta 
paikasta. Silloin tunsin sydämessäni 
tämän lempeän kehotuksen: ”Matti, nyt 
jatkamaan työtä, mutta jos olet uskollinen, 
saat jonakin päivänä palata selestiseen 
valtakuntaan, ja sitten sinun ei tarvitse 
enää koskaan lähteä pois.”

Todistan, että temppelit ovat Her-
ran huoneita, ja niillä, jotka toimivat 
niissä, on todellinen valtuus Jumalalta. 
Temppelien ja niihin kuuluvan valtuu-
den ansiosta perheet voivat olla ikuisia. 
Todistan, että temppelissä jokainen 
nöyrä ja vilpitön etsijä löytää rauhaa 
yhä uudelleen. Todistan, että temppeli 
antaa voimaa selviytyä jokapäiväisen 
elämän huolista, haasteista ja murheista. 
Todistan, että temppelissä puhdassydä-
miset saavat nähdä Jumalan.4 Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼

Viitteet
 1. George Q. Cannon, artikkelissa ”The Logan 

Temple”, Millennial Star, 12. marraskuuta 1877,  
s. 743.

 2. OL 109:56–57.
 3. OL 97:12–14.
 4. Ks. OL 97:16.
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tampereella tapahtuu
Antti Lampila, tampere

järjestettiin myös tarjoilua, ja 
paikalla kehitettiin uusi versio 
”kuumasta koirasta”: halkaistun 
hillomunkin sisään laitettiin 
A-luokan makkaraa, sinappia 
ja ketsuppia, ja näin tuleva 
suursuosikki näki päivänva-
lon. Ne, jotka kehittivät idean, 
jopa söivät sitä ja kehuivat 
aikaansaannostaan. Kaikkiaan 
osallistujilla oli varsin hauskaa, 
ja toivottiin, että uusi mahdol-
lisuus Herran palvelemiseen 
tällä tavoin tulisi pian. ◼

Aamupäivällä lauan-
taina 9. kesäkuuta 2012 
joukko tamperelaisia 

kokoontui seurakuntakeskuk-
sen pihalle tarkoituksenaan 
kunnostaa piha-alueita. Sää 
suosi talkooväkeä, ja hurtin 
huumorin säestyksellä pihalla 
alkoi tapahtua. Istutukset saivat 
kokonaan uuden ilmeen, kun 

ne ensin puhdistettiin rikkaruo-
hoista ja sitten päälle levitet-
tiin maakangas ja sen päälle 
kuoriketta.

Voidaan varsin hyvällä syyllä 
sanoa, että alueen yleisilme 
muuttui aivan täysin. Siitä 
tuli juuri niin hieno kuin sen 
pitää ollakin, kun kyseessä 
on pyhä paikka. Talkoolaisille 

Tampereen 
kappelin 
pihatalkoot.
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 Roger T. Fuller, 78, ja hänen vaimonsa 
Janice W., 77, aloittivat huhtikuussa 2011 
toisen yhteisen lähetystyönsä Suomessa. 

Lähetystyö päättyy syyskuussa 2012. Heidän 
ensimmäinen lähetystyönsä Suomessa oli silloin 

kun heidät kutsuttiin johtamaan Suomen  
lähetyskenttää heinäkuusta 1993 kesäkuuhun 
1996. Kun vanhin Fuller oli nuori mies, hän 
palveli lähetyssaarnaajana Suomessa lokakuusta 
1953 huhtikuuhun 1956.

jäSEntEn kErtomaa

roger ja janice Fullerin palvelun tie

Janice ja  
Roger Fuller
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Vanhin ja sisar Fuller ovat molemmat viiden-
nen polven mormoneja. Heidän esi-isänsä asuivat 
Nauvoossa lähellä paikkaa, jossa profeetta Joseph 
Smith asui. Myöhemmin nämä esivanhemmat ylit-
tivät tasangot Brigham Youngin joukoissa ja aset-
tuivat asumaan Suolajärven laaksoon ja muualle 
Kalliovuorten alueelle. Vanhin Fullerin äidin 
vanhemmat liittyivät kirkkoon Bernissä Sveitsissä 
ja muuttivat myöhemmin Idahon osavaltioon 
Yhdysvalloissa.

Vanhin Fuller kertoo: ”Kokemukseni nuorena 
lähetyssaarnaajana oli erikoista ja siunattua aikaa. 
Todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen 
evankeliumistaan vahvistui vakaaksi palvelun 
tieksi Hänen valtakunnassaan. Me molemmat kas-
voimme evankeliumikeskeisissä kodeissa, mutta 
meidän piti varttuessamme silti itse löytää todis-
tuksemme. Janice opiskeli BYU:ssa poissa kotoa, 
jolloin kirkosta tuli hänelle hänen perheensä.

Palattuani Suomesta vuonna 1956 menin 
Yhdysvaltain armeijan peruskoulutukseen Kali-
forniaan, jossa myös tapasin Janicen, joka toimi 
silloin opettajana. Kun joukko-osastomme siirret-
tiin Saksaan vuonna 1957, matkusti Janice kahden 
ystävänsä kanssa Eurooppaan niin, että voimme 
avioitua Sveitsin temppelissä syyskuussa 1957.

Vuonna 1958 palasimme Saksasta Utahiin, 
missä päätin opiskeluni suorittamalla talous-
hallinnon tutkinnon sekä aloitin työt isossa 
puhelinyhtiössä.

Meillä on kaksi tytärtä ja kaksi poikaa. Olemme 
palvelleet monissa Apuyhdistyksen ja pappeuden 
tehtävissä Utahissa, New Jerseyssä ja Coloradossa. 
Meillä on nyt 18 lastenlasta ja yksi lastenlasten lapsi. 
Iloitsemme suuresti perheestämme. Viisi lastenlap-
sistamme on vihitty temppelissä. Molemmat poi-
kamme palvelivat lähetystyössä, ja meillä on tällä 

hetkellä kolme lastenlasta lähetystyössä. Kotimme 
on Cedar Cityssä Utahissa.”

Vanhin Fuller on palvellut piispana sekä 
monissa muissa pappeuskutsumuksissa. Sisar 
Fuller on palvellut seurakunnan ja vaarnan Apu-
yhdistyksen johtajana sekä seurakunnan Alkeisyh-
distyksen ja Nuorten Naisten johtokunnissa.

Vanhin Fuller jäi eläkkeelle puhelinyhtiöstä 
vuonna 1989, ja pian sen jälkeen vanhin ja sisar 
Fuller kutsuttiin lähetystyöhön Tukholman temp-
peliin, jossa he palvelivat tammikuusta 1990 hei-
näkuuhun 1991. Kun he olivat ”levänneet” kotona 
Utahissa pari vuotta, heidät kutsuttiin johtamaan 
Suomen lähetyskenttää 1993–1996. Heidät kutsut-
tiin uudelleen lähetystyöhön Tukholman temppe-
liin vuosiksi 2001–2003. Tänä aikana he palvelivat 
vuoden temppelin johtokunnassa. ”Nautimme 
suuresti kahdesta palvelukerrasta Tukholman 
temppelissä ja iloitsimme työstämme ruotsalaisten, 
tanskalaisten, norjalaisten ja suomalaisten pyhien 
kanssa. Meillä oli tällöin myös mahdollisuus har-
joittaa suomen kielen taitojamme.”

”Herra ei päättänyt vielä silloin koulutustamme 
palvella Hänen temppeleissään. Marraskuussa 
2005 saimme kutsun palvella lähellä kotiamme 
olevan Mt. Timpanogosin temppelin (oman temp-
pelimme) johtokunnassa. Tämä oli jälleen suu-
renmoinen tilaisuus palvella taivaallisen Isämme 
lapsia.

Toivoimme, että olisimme voineet tulla Suomen 
temppeliin heti sen valmistuttua, mutta taivaal-
linen Isämme tarvitsi meitä omassa temppelis-
sämme. Nyt tunnemme itsemme hyvin siunatuiksi 
voituamme lopulta tulla palvelemaan Suomeen 
Hänen kauniiseen temppeliinsä, tavata monia 
vanhoja tuttuja ja saada uusia ystäviä. Rakastamme 
teitä kaikkia.” ◼



K6 l i a h o n a

Vuoden 2011 alussa Kim 
Östmanin englanniksi 
julkaiseman uskonto-

historian ja -sosiologian väi-
töskirjan sivutuotteena syntyi 
iso kokoelma dokumentteja, 
jotka Kim Östman on aiko-
nut julkaista kommentoituna 
lähdeteoksena. Dokumentteja 
on kertynyt niin maakunta-
arkistoista, Kansallisarkistosta, 
vanhoista sanomalehdistä kuin 
myös kirkon arkistoista Yhdys-
valloista. Ne sisältävät mm. 
kirkon sisäistä kirjeenvaihtoa, 
lehtiartikkeleita, pöytäkirjoja ja 
maallisen virkavallan pohdin-
toja eri kielillä.

Per Petterssonin lähetystyö-
kokemuksista vuosina 1879 ja 
1880 kerrottiin hänen oman 
kirjeensä välityksellä Liahonan 
numerossa 8/2012. Suomen 
silloiset viranomaiset suhtau-
tuivat Petterssonin kaltaisiin 
”eriuskolaisiin” nihkeästi. Tästä 
käy esimerkkinä kaksi Kansal-
lisarkiston kokoelmissa olevaa 
alkujaan ruotsinkielistä kirjettä, 
jotka on kirjoittanut Sipoon 
nimismies Gustaf Lundberg 
Uudenmaan läänin kuvernööri 
Georg von Alfthanille.

Sofia Lindbergin luona 1, jotka 
molemmat talvella 1878 täällä 
olleiden kahden mormonin2 toi-
mesta saatiin siirtymään näiden 
oppiin ja tulivat näiden kasta-
miksi ja ovat edelleen vakaita 
uskossa mormonismin opinkap-
paleiden totuuteen.

Sitten kun Pettersson oli 
tavannut myös Paippisista ole-
van syytinkiläisen vaimo Anna 
Stina Olanderin3 ja perustellut 
oppiensa totuutta hänelle, tuli 
myös hänen uskonsa niihin niin 
vahvaksi, että hän rohkaistui 
niin että hän, kun Pettersson 
oli vihkinyt lähistöllä virtaavan 
puron siihen tarkoitukseen, astui 
alas kylmään veteen pelkässä 
ohuessa hameessa ja antoi Pet-
terssonin uudelleenkastaa hänet 
mormonismiin yllä mainitun 
Johanna Lindbergin läsnäollessa.

Matkattuaan sitten Porvoon 
pitäjään, jossa hän oli tavannut 
Gustaf Johansson -nimisen 
miehen4 (kutsutaan tavalli-
sesti ”räjäyttäjä-Gustafiksi”) 
Anttilan kylästä, joka myös 
oli aikaisemmin liittynyt mor-
monismiin, näyttää Pettersson 
muutamia päiviä myöhemmin 
palanneen tämän seurassa 

varhaisia dokumentteja, osa 3
Peter Pettersonin lähetystyökokemuksista Suomessa vuonna 1879

17. MArrASKuutA 1879
Herra uudenmaan läänin 
Kuvernöörille

Saatuani tämän kuun alussa 
tietooni, että ruotsalaissyn-
tyinen vaunumaakarinkisälli 
nimeltä Pettersson, joka kuuluu 
”viimeisten päivien pyhien” 
lahkoon, oli saapunut pitäjään 
ja yrittänyt hankkia kannattajia 
opilleen, olen lukuisia kertoja 
tähystänyt tavatakseni mainitun 
henkilön, vaikka se ei olekaan 
onnistunut, koska hän näyttää 
oleilleen paikalla ainoastaan 
vuorokauden ja sitten matkan-
neen eteenpäin osin Helsingin 
kaupunkiin ja osin Porvoon 
pitäjään. Näillä matkoilla olen 
selvittänyt, että Pettersson 
saapui lokakuun lopussa ja oli 
viettänyt yön Ollaksen rusthol-
lissa Martinkylässä, josta hän oli 
matkannut Porvooseen Paip-
pisten ja Linnanpellon kylien 
kautta. Tällä vaelluksella hän 
oli ilmeisesti viettänyt päivän 
Paippisten kylässä asuvan 
Abraham Sandström -nimisen 
maalarin luona ja vieraillut 
sen aikana Sandströmin käly-
jen, Linnanpellon lähellä asu-
vien itsellisnaisten Johanna ja 
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ja vieraillut Linnanpellossa 
muun muassa maanviljelijä 
Karl Adolf Henriksson Näsisin 
luona, joka vaimonsa Annan 
tavoin myös viime vuonna 
oli uudelleenkastettu mor-
monismiin5, ja kysynyt heiltä, 
olivatko he edelleen vakaita 
uskossa mormonismin opin-
kappaleisiin, mutta kun vaimo 
Anna Henriksson oli vastannut 
että hän ei, saatuaan opetusta 
opin harhaisuudesta, muun 
muassa moniavioisuudesta, 
enää uskonut niihin ilman että 
saisi jonkin jumalallisen ilmoi-
tuksen, oli Pettersson siellä 
yön vietettyään taas lähtenyt 
pois ja palannut Martinkylän 

8. touKoKuutA 1880
Herra uudenmaan  
läänin Kuvernöörille

Kuvernöörille lähetetyssä 
kirjeessä 17. viime marraskuuta 
nro 171 olen ilmoittanut, kuinka 
ruotsalaista syntyperää oleva 
vaunumaakarinkisälli Pettersson, 
joka kuuluu ”viimeisten päivien 
pyhien” lahkoon, joka tämän 
pitäjän Paippisten ja Linnanpel-
lon kylissä on uudelleenkasta-
nut mainittuun lahkoon kaksi 
itsellisnaista, on ollut minun 
etsimäni ilman että kuitenkaan 
silloin olisin löytänyt hänet.  
Kun tietooni sitten tuli, että mai-
nittu mieshenkilö oli uudelleen 
saapunut pitäjään, menin tänään 

kautta yllä mainittujen itsel-
lisnaisten Lindberg luokse, 
mukanaan suutarin leski Maria 
Siljander Martinkylästä 6, joka 
nyt myös oli liittynyt mor-
monismiin ja tullut siihen 
uudelleenkastetuksi puron 
kylmässä vedessä. Pettersson 
on viimeksi nähty Linnanpel-
lossa 10. päivänä tätä kuuta, 
mutta hän on silloin sanonut 
olevansa matkalla Helsingin 
kaupunkiin.

Saanen tästä kaikesta mitä 
kunnioittavimmin ilmoittaa, jotta 
Pettersson voitaisiin etsiä käsiin 
Helsingissä ja käsitellä lain 
mukaan.7

Gust. Ad. Lundberg

Ote Gustaf 
Lundbergin 
8. toukokuuta 
1880 päivä-
tystä kirjeestä 
Uudenmaan 
kuvernöörille.
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Linnanpeltoon ja tapasin miehen 
yhden uudelleenkastetun nai-
sen, Sofia Lindbergin, luota.

Hänelle toimitetussa kuulus-
telussa hän näytti kaksi passilip-
pua, joista yhden oli myöntänyt 
kuninkaallisen majesteetin 
käskynhaltija Västernorrlandin 
läänissä vaunumaakarityöläinen 
Pehr Olof Peterssonille 8 Sunds-
vallista, Suomeen matkustamista 
varten, 27. syyskuuta 1879, ja 
toisen Vaasan läänin kuvernööri 
samalle henkilölle Suomessa 
matkustamiseksi ja oleilemiseksi 
yhden vuoden ajan, 29. marras-
kuuta 1879. Viimeksi mainitun 
lipun havaittiin olevan näytetty 
Nikolainkaupungissa 10. jou-
lukuuta 1879 ja Pietarsaaressa 
9. päivänä viime tammikuuta. 
Muutoin mainittu henkilö selitti 
olevansa passeissa mainittu 
Petersson ja että hän on lahkon 
kannattajilta Ruotsista saaduin 
varoin matkustanut läpi maan 
ja on viimeksi tullut Tornion 
kaupungista, ja olevansa mat-
kalla Ruotsiin, vaikka hän ensin 
halusikin kaitsea lahkonsa 
kannattajia täällä ja myös käydä 
katsomassa Porvoon kaupunkia.

Kun Pettersson kerran on 
varustettu asiaankuuluvalla 
passilla, en ole toistaiseksi 
kokenut voivani tehdä muuta 
kuin varoittaa häntä harhaisten 

 4. Gustaf (s. 1824) oli Porvoon pitäjän-
muurari, jonka Axel Tullgren kastoi 
ja Olof Forssell konfirmoi kirkon 
jäseneksi maaliskuussa 1878. Hänet 
asetettiin vanhimmaksi, luultavasti 
joitakin päiviä kasteensa jälkeen. 
Hänen sisarensa Hedvig (s. 1839) 
kastettiin Porvoossa lokakuussa 
1884 ja hänen veljensä Karl (s. 1832) 
samoin Porvoossa heinäkuussa 
1886. Kutojana toiminut Hedvig lähti 
siirtolaiseksi Utahiin vuonna 1888.

 5. Karl (1821–1883) ja Anna (1840–
1916) kastettiin Annan sisaren 
Johanna Falkin (s. 1844) tavoin 
Sipoossa maaliskuussa 1878 ja ero-
tettiin kirkosta syyskuussa 1880.

 6. Maria (1834–1883) oli alkujaan 
kotoisin Porvoon koillispuolella 
olevasta Liljendalista.

 7. Petterssonin toimista kirjoitettiin 
pian kirjeen jälkeen lehdistössä. 
Ks. esimerkiksi ”Mormon i Sibbo”, 
Hufvudstadsbladet, 23. marraskuuta 
1879, s. 1, ja suomeksi ”Mormonilai-
nen Sipossa”, Tapio, 29. marraskuuta 
1879, s. 2. Vanhat lehdet ovat luetta-
vissa internet-osoitteessa http://digi.
kansalliskirjasto.fi.

 8. Tämä ja alla oleva poikkeava nimen 
kirjoitusasu yhdellä t-kirjaimella on 
alkuperäistekstissä.

 9. Pian tämän kirjeen jälkeen 
Petterssonin vaiheista kirjoitettiin 
taas lehdistössä. Ks. esimerkiksi 
”Mormonerne i Sibbo”, Helsingfors 
Dagblad, 12. toukokuuta 1880, s. 3, 
ja suomeksi ”Mormonit Sipoossa”, 
Oulun Lehti, 2. kesäkuuta 1880.
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opinkappaleidensa levittämisen 
seurauksista ja kieltänyt häntä 
levittämästä niitä, minkä lisäksi 
käskin häntä lähtemään koti-
maahansa kahden vuorokau-
den sisällä. Tästä olen kokenut 
tarvitsevani ilmoittaa Herra 
Kuvernöörille.9

Gust. Ad. Lundberg. ◼

Viitteet
 1. Johanna (1825–1888) ja Sofia 

(1831–1912) Lindberg kastettiin 
kirkon jäseniksi maaliskuussa 1878 
ja erotettiin kirkosta syyskuussa 
1880. Sipoossa kastettiin tuona maa-
liskuuna mormoneiksi yhteensä 11 
henkilöä, mikä sai paikallisen evan-
kelisluterilaisen kirkkoherra Fredrik 
Wilhelm Fredriksonin reagoimaan 
voimakkaasti. Ks. Kansallisarkis-
tossa oleva, hänen 2. huhtikuuta 
1878 päivätty kirjeensä Porvoon 
tuomiokapitulille.

 2. Lindbergit kastoi ja konfirmoi 
lähetyssaarnaaja Axel Tullgren 
(1826–1924), jonka toveri oli ruot-
salaissyntyinen Olof Alfred Theodor 
Forssell (1844–1904).

 3. Anna Stina (1832–1913) oli synty-
jään Porvoosta. Hänen miehensä 
Anders (1816–1901) kastettiin 
kirkon jäseneksi heinäkuussa 1886.

Peter Peterson 
Utahissa 
vuonna 1894. Va
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