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 Onko eteenne koskaan 
tullut kysymystä ”Kuinka 
vahvistan todistustani?” 

tai oletteko kuulleet jossakin 
kirkon luokassa kehotuksen 
”Teidän on ravittava todistus-
tanne pysyäksenne vahvoina”?

Todistuksen hankkiminen ja 
sen pitäminen elävänä osoituk-
sena siitä, minkä tiedämme ole-
van totta, on ratkaisevan tärkeää 
hengelliselle kasvullemme tällä 
matkallamme kuolevaisuudessa. 
Siksi meidän on tarpeen ymmär-
tää, mikä todistus on, kuinka me 
saamme sellaisen ja mitä meidän 
on tehtävä ravitaksemme ja vah-
vistaaksemme sitä.

Aloittakaamme pyrkimällä 
ymmärtämään syvällisem-
min, mikä todistus on. Vanhin 
Dallin H. Oaks on sanonut: 
”Todistus evankeliumista on hen-
kilökohtainen vahvistus, jonka 
Pyhä Henki tuo sieluumme, että 
tietyt iankaikkisesti merkittävät 
asiat ovat tosia ja että me tie-
dämme niiden olevan tosia.” 1

Todistuksen perustana on 
tieto siitä, että taivaallinen Isä 
elää ja rakastaa lapsiaan, että 
Jeesus Kristus elää, että Hän 
on Jumalan Poika ja että Hän 
toteutti äärettömän sovituksen, 

käytäntöön elämässämme. Vasta 
silloin tietomme on täydellistä  
ja kokonaisvaltaista.

Minä esimerkiksi voin tietää, 
että kymmenysten laki on tosi 
periaate ja taivaallisen Isämme 
jumalallinen laki. Tuo tieto voi 
tulla lukemalla kymmenysten 
periaatteesta ja pohtimalla 
sitä sekä rukoilemalla sen 
johdosta tai kuulemalla, kun 
joku opettaa kymmenyksistä, 
ja saamalla Pyhältä Hengeltä 
vahvistuksen, että se on totta. 
Mutta jos en koskaan maksa 
kymmenyksiä sen jälkeen kun 
olen saanut tuon todistuksen, 
kuinka paljon voin sanoa 
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että Joseph Smith on Jumalan 
profeetta, joka kutsuttiin 
palauttamaan evankeliumi, että 
Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko 
on Vapahtajan tosi kirkko maan 
päällä ja että kirkkoa johtaa 
nykyaikana elävä profeetta. 
Todistus kasvaa tältä pohjalta 
ja kattaa kaikki evankeliumin 
periaatteet.

Pyhien kirjoitusten oppaassa 
tieto määritellään etenkin 
Hengen opettaman tai vahvis-
taman totuuden ymmärtämi-
seksi ja käsittämiseksi.2 Kun me 
sanomme, että me tiedämme 
jonkin asian evankeliumissa 
olevan totta, me todellisuudessa 
sanomme, että olemme tunte-
neet sen olevan totta. Me emme 
voi tietää jonkin asian olevan 
totta tuntematta sydämessämme, 
että se on totta!

Pyhien kirjoitusten oppaassa 
meille kerrotaan myös, että 
ymmärrys tarkoittaa tietoa josta-
kin totuudesta tai sen merkityk-
sen käsittämistä ja soveltamista 
elämään.3 Ymmärtääksemme 
tai käsittääksemme ne asiat, 
joiden olemme tunteneet ole-
van totta, meidän on elettävä 
niiden mukaan ja pantava ne 
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todella ymmärtäväni, mistä 
kymmenysten laissa on kyse?

Todistus jostakin evankeliu-
min laista tai periaatteesta on 
julistus sekä tiedosta, jonka Pyhä 
Henki on meille ilmoittanut, että 
ymmärryksestä, jonka saamme 
tuosta tiedosta elämällä jatku-
vasti tuon lain tai periaatteen 
mukaan.

Yksi parhaimmista tavoista, 
millä voimme kehittää ja vah-
vistaa todistustamme, on käydä 
temppelissä. Temppeli on 
meille Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäsenille uskomme ja 
todistuksemme vertauskuva. Ei 
ole parempaa tapaa lisätä sekä 
tietoamme että ymmärrystämme 
evankeliumista kuin käydä 
temppelissä. Ne asiat, joita mei-
dän täytyy tehdä ollaksemme 
kelvollisia pääsemään Herran 
huoneeseen, ja ne asiat, joita 
me sitten opimme siellä olles-
samme, ravitsevat ja vahvistavat 
todistustamme jatkuvasti.

Meitä on siunattu niin, että 
vyöhykkeellämme on monta 
temppeliä. Tehkäämme temppe-
listä omistautumisemme vertaus-
kuva käymällä siellä niin usein 
kuin voimme. Kun teemme niin, 
me saamme edelleen lisää tietoa 
ja ymmärrystä, jotka vahvistavat 
todistustamme ja täyttävät elä-
mämme ilolla ja rauhalla.
ViiTTeeT
 1. ”Todistus”, Liahona, toukokuu 2008, 

s. 26.
 2. Ks. scriptures.lds.org, PKO, hakusana 

”Tieto”.
 3. Ks. scriptures.lds.org, PKO, hakusana 

”Ymmärrys”.

Viime keväänä ilmoitettiin 
uudesta Euroopan vyö-
hykkeen johtokunnasta. 

Vanhin José A. Teixeira aloitti 
1. elokuuta 2012 palvelemisen 
vyöhykkeenjohtajana. Hänen 
ensimmäisenä neuvonantaja-
naan on vanhin Patrick Kearon 
ja toisena neuvonantajanaan 
vanhin Kent F. Richards. Nämä 
veljet tuovat uusiin tehtäviinsä 
monipuolisen taustan ja runsaan 
kokemuksen.

Vanhin José Teixeira
Vanhin José Teixeira hyväk-

syttiin seitsemänkymmenen 
ensimmäisen koorumin jäseneksi 
5. huhtikuuta 2008. Kutsun saa-
dessaan hän johti São Paulon ete-
läistä lähetyskenttää Brasiliassa.

Vanhin Teixeira on saanut 
koulutuksen kauppatieteissä ja 
on suorittanut tutkinnon kir-
janpidossa ja liikkeenjohdossa. 
Ennen kuin hänet kutsuttiin 
kokopäivätoimisesti palvelu-
työhön kirkossa, hän oli kirkon 
kansainvälinen talousjohtaja 
vastuualueenaan Eurooppa ja 
Afrikka. Tässä ominaisuudessa 
hän johti Euroopan/Afrikan 
hallintotoimistoa Solihullissa 
Englannissa ja valvoi talousjoh-
tajia Euroopan itäisellä, Euroo-
pan keskisellä, Euroopan länti-
sellä, Afrikan kaakkoisella sekä 
Afrikan läntisellä vyöhykkeellä.

Aiemmin hän on palvellut 
kirkossa mm. kokoaikaisena 

Euroopan vyöhykkeen johtokunta
lähetyssaarnaajana Lissabonin 
lähetyskentällä Portugalissa, 
vanhinten koorumin johtajana, 
ylipappien ryhmän johtajana, 
piispan neuvonantajana, korkean 
neuvoston jäsenenä, piirinjoh-
tajana, vaarnanjohtajana sekä 
vyöhykeseitsenkymmenenä 
Euroopan läntisellä vyöhykkeellä 
vuosina 1997–2005. Viimeisim-
pänä tehtävänään hän palveli toi-
sena neuvonantajana Euroopan 
vyöhykkeen johtokunnassa.

Vanhin Teixeira syntyi Vila 
Realissa Portugalissa 24. helmi-
kuuta 1961. Hän solmi avioliiton 
Maria Filomena Lopes Teles 
Grilon kanssa kesäkuussa 1984. 
Heillä on kolme lasta.

Vanhin Patrick Kearon
Vanhin Patrick Kearon hyväk-

syttiin seitsemänkymmenen 
ensimmäisen koorumin jäseneksi 
3. huhtikuuta 2010. Kutsun saa-
dessaan hän palveli seitsemän-
kymmenen kolmannen koorumin 
jäsenenä Euroopan vyöhykkeellä.

Vanhin Kearon kävi koulunsa 
Lähi-idässä ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. Hän on 
asunut ja tehnyt työtä Yhdisty-
neessä kuningaskunnassa, Sau-
di-Arabiassa ja Yhdysvalloissa 
sekä työskennellyt eri aloilla, 
kuten terveydenhuolto, elintarvi-
keala, autot ja liikenne. Hänellä 
on ollut myös oma viestintäkon-
sulttiyritys. Yhteiskuntaa hän 
on palvellut johtokunnissa mm. 
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MAP-sairaalassa Salt Lake Cityssä 
Utahissa. Hän on palvellut myös 
neljä vuotta vanhempana vara-
toimitusjohtajana Intermountain 
Health Caressa [Kalliovuorten 
alueen terveydenhuoltoyhtymä] 
ja ollut sen hallintoneuvoston ja 
johtajistokomitean jäsen. Vanhin 
Richards on ollut myös kirurgian 
professorina Utahin yliopistossa.

Vanhin Richards on palvel-
lut monissa kirkon tehtävissä, 
kuten kokoaikaisena lähetys-
saarnaajana Meksikon eteläisellä 
lähetyskentällä, vanhinten koo-
rumin johtajana, piispana, par-
tiojohtajana, korkean neuvoston 
jäsenenä, vaarnanjohtajana sekä 
lähetysjohtajana San Antonion 
lähetyskentällä Texasissa 
Yhdysvalloissa.

Vanhin Richards syntyi Salt 
Lake Cityssä Utahissa 25. helmi-
kuuta 1946. Hän solmi avioliiton 
Marsha Gurrin kanssa elokuussa 
1968. Heillä on kahdeksan lasta.

Jännittäviä aikoja euroopassa
Vuonna 2009 Euroopan 

vyöhykkeen johtokunta, johon 
vanhin Teixeira kuului, totesi 
vyöhykkeen komitean rapor-
tissa: ”Kun säilytämme vakaan 
kasvun käännynnäiskastei-
demme määrässä, pelastamme 
nuoremme ja pyrimme edelleen 
aktivoimaan vähemmän aktii-
visia, kykenemme kaksinker-
taistamaan aktiivisten jäsenten 
määrän Euroopan vyöhykkeellä 
seuraavien kymmenen vuoden 
aikana.” Nykyinen vyöhyk-
keen johtokunta on sitoutunut 

hyväntekeväisyysjärjestöissä, 
koulussa, yrityskeskuksessa  
ja collegessa.

Liityttyään kirkkoon joulu-
aattona 1987 vanhin Kearon 
on palvellut lukuisissa kirkon 
tehtävissä, kuten seurakun-
nan apulaiskirjurina, Nuorten 
Miesten johtajana, piispan 
neuvonantajana, seurakunnan-
johtajana, vaarnanjohtajana ja 
vyöhykeseitsenkymmenenä 
vuosina 2005–2010. Johtavana 
auktoriteettina vanhin Kearon 
on palvellut pappeusosaston 
sekä mediapalvelujen osaston 
apulaistoiminnanjohtajana.

Vanhin Kearon syntyi 
Carlislessa Cumberlandissa 
Englannissa 18. heinäkuuta 
1961. Hän solmi avioliiton 
Jennifer Carole Hulmen kanssa 
vuonna 1991. Heillä on neljä 
lasta, joista yksi on kuollut.

Vanhin Kent F. Richards
Vanhin Kent F. Richards 

hyväksyttiin seitsemänkymme-
nen toisen koorumin jäseneksi 
4. huhtikuuta 2009. Ennen 
tehtävää Euroopan vyöhykkeellä 
hän palveli toisena neuvon-
antajana Chilen vyöhykkeen 
johtokunnassa.

Ammattiin kouluttautues-
saan vanhin Richards suoritti 
kandidaatin tutkinnon luon-
nontieteissä vuonna 1969 ja 
lääketieteen tohtorin tutkin-
non vuonna 1972, molemmat 
Utahin yliopistossa. Hän on 
toiminut kirurgina sekä kirur-
gisen osaston puheenjohtajana 
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jatkamaan tätä hanketta, joka 
alkoi kolme vuotta sitten, pää-
määränään saavuttaa esitetty 
tavoite vuoteen 2020 mennessä.

Euroopan vyöhykkeellä 
tapahtuu suurenmoisia asioita, 
kun jäsenet vahvistavat itseään 
ja perhettään, pyrkivät pelasta-
maan kadoksissa olevia ja kut-
suvat sukulaisiaan ja ystäviään 
osallistumaan sakramenttiko-
koukseen. Nouseva sukupolvi 
kasvaa uskossa ja todistuksessa 
käydessään päivittäistä seminaa-
ria ja instituuttikursseja, osallis-
tuessaan usean vaarnan yhteisiin 
erityisnuorisokonferensseihin ja 
nuorille naimattomille aikuisille 
tarkoitettuihin toimintoihin sekä 
soveltaessaan elämäänsä periaat-
teita, jotka on esitetty kirjasissa 
Nuorten voimaksi, Edistyminen 
ja Velvollisuus Jumalaa kohtaan. 
Joka vuosi kutsutaan yhä 
useampia nuoria kokoaikaisiksi 
lähetyssaarnaajiksi. Temppelissä 
käyminen on kasvussa, samoin 
käännynnäiskasteiden määrä.

Tämän vyöhykkeen joh-
tokunnan jäsenet rakastavat 
Herraa, ja he rakastavat kirkon 
jäseniä Euroopassa. He tietävät, 
että Herra voi tehdä ihmeitä 
täällä, kun pyhät osoittavat 
rakastavansa Häntä seuraamalla 
Hänen profeettaansa ja valit-
tuja johtajiaan, vahvistamalla 
omaa uskoaan ja todistustaan 
sekä omistautumalla muiden 
tavoittamiseen kutsumisen ja 
rakkauden hengessä. Tämä on 
suurenmoista aikaa olla kirkon 
jäsen Euroopassa! ◼

 On kuuma lauantai-ilta. 
Lahden kappelissa val-
mistaudutaan esittämään 

Sakari Topeliuksen kirjoittama 
näytelmä Adalmiinan helmi. 
Näyttelijät ovat valmiina ja ylei-
söäkin on tullut paikalle. Esirippu 
avautuu ja näytelmä alkaa.

Näytelmää on valmisteltu 
noin vuoden verran. Vuoden 
2011 keväällä näyttelijät saivat 
opetusta näyttelemistä varten. 
He harjoittelivat näytelmää 
lukemalla ja kokeilemalla eri 
ilmaisukeinoja ja saivat tietoa 
näyttelemisestä. Saman vuoden 
syksyllä oli tarkoitus harjoitella 
näytelmää oikein kunnolla, jotta 
se olisi valmiina ennen joulua. 
Kävi kuitenkin niin, että kappeliin tuli remontti ja 
juhlasali oli käyttökelvoton. Harjoitukset siis alkoi-
vat aktiivisesti vasta vuoden 2012 tammikuussa ja 
jatkuivat koko kevään. Juhlasalikin valmistui noin 
pari viikkoa ennen esitystä. Näytelmä esitettiin 
26.5.2012, ja esitys kesti noin tunnin verran.

Idean koko seurakuntaa koskevasta näytelmästä 
keksi Merja Järvinen. Sisar Järvisellä oli ajatus, että 
näytelmä yhdistäisi seurakuntaa, että nuoret, lapset 
ja aikuiset saisivat yhteistä toimintaa, että se olisi 
”yhteinen juttu”. Näytelmä olisi myös hyvä tilaisuus 
kutsua ystäviä kirkkoon sitä katsomaan. Sitä se 
olikin. Näytelmää oli katsomassa yhteensä 74 hen-
kilöä, joista 14 oli jäsenten ystäviä. Jäsenet olivat 
kutsuneet paikalle todella monia ystäviä.

Näytelmän ohjaajina toimivat Merja Järvinen, 
Virva Metsäranta ja Heleena Mattila. Yhdessä he 
muokkasivat kolmesta eri versiosta näytelmän, 

adalmiinan helmi -näytelmä 
Lahdessa 26.5.2012
Päivi Jäkkö, Lahti

Näytelmän esiin-
tyjiä: kuningas: 
Markus Metsä-
ranta, kuningatar: 
Janette Moisio, 
prinssi Sigismund: 
Hannu Patomo 
ja prinsessa 
Adalmiina: Mariia 
Patomo.
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joka vielä muovaantui sitä harjoiteltaessa. Näytte-
lijöitä oli mukana yhteensä 29, ja ikäjakauma oli 
9-vuotiaasta yli 70-vuotiaaseen. Loppusilauksen 
näytelmään toi äänimies Ville Patomo.

Lahden kappelin juhlasali oli lavastettu hie-
noksi näytelmää varten. Oli pylväitä, viirejä, kuk-
kia, köynnöksiä, linnansali, mummonmökki jne. 
Rekvisiittaa oli lainattu, kankaita ostettu ja tava-
raa oli löytynyt myös omista varastoista. Puvut 
olivat myös upeat. Niitä olivat eri sisaret ommel-
leet, ja joitakin niistä oli lainattu. Tunnelma oli 
täydellinen Adalmiinan helmeä varten.

Itse näytelmä kertoo prinsessasta, joka saa 
lahjaksi helmen. Niin kauan kuin prinsessalla on 
helmi, hän tulee päivä päivältä kauniimmaksi, 
rikkaammaksi ja viisaammaksi. Jos helmi häviää, 
myös nämä lahjat häviävät. Ikävä kyllä prin-
sessasta tuli helmen avulla myös erittäin ylpeä. 
Kruunu, johon helmi oli laitettu, hävisi. Mene-
tettyään muistinsa prinsessa asui vanhan muorin 
luona, joka opetti hänelle nöyryyttä ja rakkautta. 
Lopulta prinsessa löysi tien takaisin linnaan ja 
muisti, kuinka ilkeä oli ollut aiemmin. Hän oli 
oppinut nöyräksi ja hyväksi ja sai prinssin, joka 
oli rakastunut häneen silloin, kun hän oli vain 
köyhä paimentyttö.

Näytelmä oli erittäin onnistunut. Se toi esiin 
seurakunnan voiman ja yhdisti jäseniä hauskalla 
tavalla. Kaikki olivat tehneet ahkerasti työtä, ja 
sitä kiiteltiin. ◼

 Naimattomien aikuisten 
kesätapahtumaa vietettiin 
8.–10.6.2012 idyllisellä 

Hakolan tilalla Keski-Suomessa. 
Sisar ja veli Hintikka eläimineen 
toivottivat noin 20 sinkkua sydä-
mellisesti tervetulleiksi viettämään 
tänä vuonna ”sinkkujen farmivii-
konloppua” suomalaisittain.

Ensimmäiseksi saimme tutus-
tua viikonlopun ohjelmaan, 
Hakolan maatilan toimintaan ja 
eläimiin. Aluksi kolmea vilkasta 
pikkukiliä ruokittiin tuttipulloilla. 
Lehmät, sonnit, pikkuvasikat, 
kanat, possut, hevoset sekä 
tietenkin kissat valloittavine 
pentuineen katselivat lempeästi 
ihmettelyämme. Suuri bernhar-
dilaiskoira Aatu seurasi mukana 
huolehtien turvallisuudestamme. 
Aina löytyi sylihetkiä kissoille ja 
haleja Aatulle. Halukkaat pääsivät 

suomen mid-singles -tapahtuma
Pirjo Pyykkö ja Heidi Hintikka

ratsastamaan Liekker-nimisellä 
suomenhevosella. Viikonlopun 
aikana maatilalla tehtiin tietenkin 
myös normaalit maatilan työt. 
Aamuvirkut vierailijat pääsivät 
osallistumaan aamulypsyyn!

Perjantai-iltana veli Hintikka 
piti kodassa hengellisen tuokion 
Pyhän Hengen ohjeiden kuun-
telemisesta. Lauantaiaamuna 
vaarnanjohtaja Koivisto vieraili 
ja puhui innoittavassa keskus-
telutuokiossa mm. sitoutumisen 
ja palvelemisen tärkeydestä. 
Tämän jälkeen pääsimmekin 
heti toteuttamaan palvelemista 
käytännön tempauksessa. Maala-
simme läheisen Haapalan kylä-
koulun yhden porraskäytävän 
seinät raikkaan valkoisiksi. Työn 
lomassa oli mukavaa jutella, ja 
välillä syötiin eväitä. Osa teki 
palvelutempausta sisar Hintikan 

Näytelmän esiintyjät loppukumarruksessa.
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ateljeessa valmistaen maalaus-
pohjia iltapäivän maalaustuo-
kiota ja tulevaa lastenleiriä 
varten. Halukkaat saivat maalata 
taulun, joka jollakin tavoin kuvasi 
itseä, omaa elämäntilannetta tai 
omaa tunnetta. Taiteilijoiden 
siveltimet loihtivat hienoja töitä.

Ehdimme vielä sisar Hintikan 
opastuksella tutustua toisiimme 
ja keskustella omavaraisuudesta. 
Teimme vehnänjyvistä spagettia, 
jota sitten nautimme maittavalla 
aterialla. Sen jälkeen veli Lumerto 
luennoi seurustelutaidoista. 
Mieleen jäi kehotus pitää huolta 
henkilökohtaisesta puhtaudesta, 
puhua ja olla rohkea tutustu-
maan. Puhetta riitti iltaan asti, kun 
mietimme yhdessä, mitä veljet toi-
vovat sisarilta ja mitä sisaret vel-
jiltä. Pihapiirissä olevassa kodassa 
jutustelua jatkettiin iltamyöhään 
makkaran- ja letunpaiston ohessa. 
Iltaohjelmaan kuului myös sau-
nomista ja karaoke-laulua.

Sunnuntain sakramentti-
kokouksessa moni rohkaistui 
todistamaan ja kertomaan hen-
gellisistä kokemuksistaan. Kiitos 
jokaiselle osallistujalle hyvän 
hengen ja ilmapiirin luomisesta. 
Viikonlopun tunnelma kiteytyy 
lainaukseen presidentti Thomas 
S. Monsonin puheesta:

”Nauttikaamme elämästä 
päivä kerrallaan, löytäkäämme 
iloa matkasta ja jakakaamme 
rakkauttamme ystäville ja per-
heelle. Jonakin päivänä meiltä 
loppuvat huomiset. Älkäämme 
lykätkö tuonnemmaksi sitä, 
mikä on tärkeintä.” ◼

 Helsingin ja Espoon sairaa-
loissa on vastasyntyneille 
laitettu päähän lämmin 

pipo. Viime talvena sairaaloihin 
ei enää saatu pipoja, ja niiden 
sijaan vauvoille alettiin laittaa 
päähän lämmikkeeksi päähaa-
vojen sitomiseen tarkoitettua 
putkiharsoa.

Espoolaisessa Jorvin sairaa-
lassa työskennellyt kätilö keksi, 
että vauvoille voisi neuloa 
pipoja. Yövuorossa ollut kätilö 
aloitti neulomisen. Kun tuli kiire 
synnytykseen, toinen jatkoi. 
Aluksi pipoja annettiin kaikille 
sunnuntaina syntyneille, sitten 
ystävänpäivänä, karkauspäivänä 
ja naistenpäivänä syntyneille.

Jorvin sairaalassa syntyy 
vuosittain noin 3 500 
vauvaa. Tieto pipotar-
peesta alkoi levitä, ja 
huhtikuussa pipoista 
oli artikkeli Helsingin 
Sanomissa. Espoon 1. 
seurakunnan Apuyhdis-
tyksen sisaret lähtivät 
innolla mukaan tähän 
projektiin. Lehdessä oli 
osoite, johon pipoja voi 
lähettää, sekä yksinker-
tainen pipo-ohjekin. 
Lisäksi verkosta löytyi 
lisää hyviä pipo-ohjeita.

Huhtikuussa Espoon 
1. seurakunnan sisaret 

Espoon 1. seurakunnan apuyhdistyksen 
sisaret osallistuivat pipoprojektiin
Sirke Reiman, espoo

alkoivat neuloa pipoja, ja parin 
viikon välein siihen mennessä 
neulotut pipot kerättiin ja lähe-
tettiin Jorviin. Sisarista on ollut 
hauskaa neuloa pipoja. Vauvan 
pieneen päähän tarvittava pipo 
on niin pieni, että se tulee melko 
nopeasti valmiiksi. Näin kynnys 
herätellä vanhoja neulomistai-
toja henkiin ei ollut kovin suuri. 
Oli hauskaa kokeilla eri värejä ja 
lankoja ja oli innostavaa nähdä, 
kuinka kauniita pipoja sisaret 
saivat aikaan. Mallien ja värien 
kirjo oli oikea aarreaitta, ja 
lisäksi projekti on luonut hyvää 
henkeä sisarten keskuuteen.

Heinäkuussa pipoja oli val-
miina lähes sata, ja projekti 
jatkuu edelleen. ◼

Vastasyntyneille 
vauvoille neulot-
tuja pipoja.

VA
LO

KU
VA

 : 
SI

RK
E 

RE
IM

AN



 L o k a k u u  2 0 1 2  K7

 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.

Kirkon kokouksista 1800-luvun 
Suomessa on säilynyt ainoas-
taan muutama pöytäkirja. Ne on 
tallennettu kirkon arkistoon Salt 
Lake Cityssä Utahissa, ja ne on 
pääosin kirjoitettu ruotsin kielellä. 
Tässä esitetään suomennettuna 
kolme pöytäkirjaa, jotka kertovat 
Pohjanmaalla, kirkolle histo-
riallisesti tärkeällä Pietarsaaren 
ja Luodon alueella, pidettyjen 
neuvonpitojen sisällöstä.

Neuvonpito
Pidetty Luodon pitäjässä 

1. elokuuta 1880.
Laulettiin laulu 22 1, kokousta 

johtanut vanhin P.O. Pettersson 
piti rukouksen.

Laulettiin laulu 23.
Edellisen neuvonpidon 

pöytäkirja luettiin ja sitä ehdo-
tettiin arkistoitavaksi ilman 
huomautuksia.

Neuvonpito avattiin laula-
malla laulu nro 150.

Vanhin A. Pasander piti 
rukouksen.4

Neuvonpitoa johtanut vanhin 
D.O.M. Ekenberg ehdotti, että 
viimeisimmän neuvonpidon pöy-
täkirja luetaan, ja sitä ehdotettiin 
arkistoitavaksi ilman huomau-
tuksia. Kannatettiin yksimieli-
sesti. Vanhin Ekenberg ehdotti, 
että jäsenet Matts Andersson ja 
Anders Johansson asetetaan van-
himmiksi Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kir-
kossa. Kannatettiin yksimielisesti.

Sitten aika annettiin veljille, 
jotta nämä voisivat kertoa tun-
teistaan. He sanoivat olevansa 
iloisia, että olivat tulleet tunte-
maan totuuden, ja he halusivat 
mennä eteenpäin ja toimia täs-
tälähin paremmin kuin mitä he 
olivat tähän saakka toimineet.

Asettaminen suoritettiin, lau-
lettiin laulu nro 154.

Toimitettiin leivän murtaminen.
Laulettiin laulu nro 87.

varhaisia dokumentteja, osa 4
Pöytäkirja 

kokouksesta 
1. toukokuuta 

1881.
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P.O. Pettersson ehdotti, että 
jäsenet Matts Andersson ja 
Anders Johansson asetetaan 
opettajiksi Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kir-
kossa.2 Kannatettiin yksimielisesti.

Asettaminen suoritettiin.
Laulettiin laulu 42.
Toimitettiin leivän murtaminen.
Laulettiin laulu 87.
Veljet Matts Andersson ja 

Anders Johansson ilmaisivat 
ilonsa siitä, että he olivat tulleet 
tuntemaan totuuden ja että heillä 
oli todistus Jumalan valtakuntaan 
kuulumisestaan. P.O. Pettersson 
astui eteen ja vahvisti veljien 
puheen, minkä jälkeen hän todisti 
ja puhui heille pyhän pappeuden 
vastaanottaneiden velvollisuuk-
sista ja rohkaisi itseään ja pyhiä 
elämään puhtaudessa niin että 
Jumalan henki voisi asua heidän 
ruumiissaan ja että he eläisivät 
tästä lähin paremmin kuin mitä 
olivat tähän saakka tehneet, jotta 
he voisivat kerran vastaanottaa 
iankaikkisen elämän kruunun.

Laulettiin laulu 94. Ehdotet-
tiin, että neuvonpito lopetettai-
siin määräämättömäksi ajaksi.

Kannatettiin yksimieli-
sesti. P.O. Pettersson lausui 
kiitosrukouksen.

Neuvonpidon kirjuri. Kirjoitta-
nut vanhin D.O.M. Ekenberg.3

Neuvonpidon pöytäkirja
Neuvonpito pidettiin Pietar-

saaressa 21. marraskuuta 1880.
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Vanhin Ekenberg nousi ja 
kehotti pyhiä uskollisuuteen siinä 
liitossa, jonka he ovat tehneet 
Jumalan kanssa kasteen märässä 
haudassa, ja puhui heidän vel-
vollisuuksiensa täyttämisen 
välttämättömyydestä ja että hän 
itse oli iloinen mahdollisuudesta, 
joka heille oli annettu kokoon-
tua. Ehdotettiin, että neuvonpito 
lopetettaisiin määräämättömäksi 
ajaksi. Kannatettiin yksimielisesti.

Laulettiin laulu nro 169. 
Vanhin Anders Johansson piti 
kiitosrukouksen. Vanhin D.O.M. 
Ekenberg, neuvonpidon kirjuri. 
Kirjoittanut vanhin Ekenberg.

Luodon pitäjässä 1. 
touko kuuta 1881 pidetty 
neuvonpito

Neuvonpito avattiin laulamalla 
laulu 144 ja vanhin D.O.M.  
Ekenbergin pitämällä rukouksella.

Neuvonpitoa johtanut Eken-
berg ehdotti, että edellisen neu-
vonpidon pöytäkirja luettaisiin 
ääneen ja että se vietäisiin arkis-
toitavaksi ilman huomautuksia. 
Kannatettiin yksimielisesti.

Jäseniä Maria Berg ja Carolina 
Smedman vastaan luettiin valitus 
uskottomuudesta evankeliumia 
kohtaan, minkä vanhin Ekenberg 
vahvisti.5 Ekenberg ehdotti, että 
Maria Berg ja Carolina Smedman 
erotetaan Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kir-
kosta. Kannatettiin yksimielisesti.

Toimitettiin leivän murtami-
nen. Laulettiin laulu 87. Aika 
annettiin veljille, jotka sanoivat 
olevansa onnellisia totuudesta, 
joka on ilmoitettu taivaasta näinä 

baptistiksi. Puuseppänä toiminut 
Johan on haudattu Pietarsaaren van-
halle hautausmaalle, lohko 31.

 5. Maria Berg (s. 1844) kastettiin Mus-
tasaaressa tammikuussa 1878. Useat 
hänen perheenjäsenistään olivat 
kirkon jäseniä. Carolina Smedman 
(s. 1848) kastettiin samoin Mustasaa-
ressa 28. toukokuuta 1876. Nykytiedon 
mukaan hän oli järjestyksessä toinen 
Suomessa mormoniksi kastettu hen-
kilö. Ensimmäinen oli vuonna 1852 
syntynyt Johanna Charlotta Berg (kas-
tettu 6. toukokuuta 1876 Vaasassa). ◼
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myöhempinä aikoina. Vanhin 
D.O.M. Ekenberg käytti lopun 
ajan ja puhui veljille ja sisarille, 
että heidän olisi täytettävä velvol-
lisuutensa Jumalaa kohtaan saa-
dakseen siunauksen. Hän sanoi 
olevansa onnellinen siitä, että oli 
tullut totuuden pariin. Kokous 
lopetettiin määräämättömäksi 
ajaksi. Kannatettiin yksimielisesti.

Vanhin Matts Andersson piti 
rukouksen.

ViiTTeeT
 1. On todennäköistä, että laulukirjana 

käytettiin ruotsalaisen Jonas Eng-
bergin kääntämää ja muokkaamaa 
julkaisua Andeliga Sånger til bruk 
för Jesu Christi Kyrkas Sista Dagars 
Helliga (Hengellisiä lauluja Jeesuk-
sen Kristuksen kirkon myöhempien 
aikojen pyhiä varten) ja sen vuodelta 
1873 olevaa kolmatta laitosta. 
Esimerkiksi laulu 22 alkaa sanoilla 
”Ikuinen liitto on asetettu perustaksi, 
aamutähti niin kirkas on noussut”.

 2. Lähetyssaarnaaja Per Olof Pettersson 
(1853–1947) kastoi Matts Anderssonin 
(1815–1889) ja Anders Johanssonin 
(1856–1926) heinäkuussa 1880. 
Pettersson kastoi Andersin vaimon 
Lovisa Eriksdotterin (1844–1919) 
viikkoa myöhemmin. Mattsin vaimo 
Greta (1815–1890) oli Andersin täti 
ja liittyi myös kirkkoon. Hänet kastoi 
Pettersson ja konfirmoi Pettersonin 
ruotsalainen lähetystyötoveri Lars 
Karlsson (1853–1945). Anders ja Lovisa 
alkoivat myöhemmin käyttää sukuni-
meä Strömberg, ja heidät on haudattu 
Luodon evankelisluterilaisen seurakun-
nan hautausmaalle. Heidän jälkeläi-
siään on edelleen kirkon jäsenistössä 
sekä Suomessa että ulkomailla.

 3. David Olof Magnus Ekenberg 
(s. 1860) oli helmikuussa 1879 kas-
tettu ruotsalainen lähetyssaarnaaja, 
joka kutsuttiin Suomeen Petterssonin 
jälkeen lokakuussa 1880. Ekenberg on 
siis ilmeisesti jäljentänyt Petterssonin 
alkuperäisen pöytäkirjan. Ekenberg 
lähti siirtolaiseksi Utahiin kesällä 1882.

 4. Johan Alexander Pasander (1835–
1900) kastettiin vaimonsa Helena 
Sophian (1841–1885) kanssa Pietarsaa-
ressa kesällä 1877. Helenan kuoleman 
jälkeen Johan avioitui alkusyksystä 
1886 Kokkolassa kastetun Fredrika 
Wilhelminan (s. 1840) kanssa. Johanin 
kuoleman jälkeen Fredrika kääntyi 

artikkelien lähettäminen 
Liahonan kotimaansivuille

kotimaansivuilla voidaan julkaista vaarnojen, piirien 
ja seurakuntien tapahtumien lisäksi myös kirkkoon 

ja jäseniin liittyviä yleistä mielenkiintoa herättäviä 
artikkeleita. runoja tai muita vastaavia kirjoituksia ei 
kuitenkaan julkaista paitsi osana laajempaa artikkelia.

paikallisia uutisia -osiossa pyritään julkaisemaan 
useita mutta melko lyhyitä uutisartikkeleita.

jäsenten kertomaa -osion artikkelit ovat kirjoitta-
jien omakohtaisia kokemuksia evankeliumin vaikutuk-
sesta elämäänsä (enintään 300 sanaa).

mistä tiedän -osiossa jäsenet kertovat kääntymi-
sestään ja siitä, kuinka he ovat saaneet todistuksen 
evankeliumin totuudesta (enintään 400 sanaa).

Lempikohtani pyhissä kirjoituksissa -osiossa nuoret 
jäsenet kertovat, mikä on heidän lempikohtansa 
pyhissä kirjoituksissa (enintään 250 sanaa).

kuin jeesus mä olla tahdon -osiossa lapset 
kertovat jostakin alkeisyhdistyksen Evankeliumin 
tasovaatimukseni -kohdan mukaisesta kokemuksesta 
(enintään 100 sanaa).

Lukijapostia-osiossa lukijat antavat palautetta 
Liahonasta tai kotimaansivuista (enintään 100 sanaa).

artikkeliehdotukset voi lähettää osoitteella  
mirkku.karumo@kolumbus.fi tai postitse osoitteella 
mirkku karumo, keltarousku 4, 02730 Espoo.

uutisosion artikkelit tulee lähettää viimeistään neljä 
viikkoa tapahtuman jälkeen.

valokuvien tulee olla tasovaatimusten mukaisia ja 
hyvälaatuisia. kuvat voivat olla sähköisessä muodossa 
korkealla resoluutiolla mieluiten jpg-muodossa.

kaipailemme erityisesti lasten ja nuorten  
kokemuksia. ◼


