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Julkaisussa Saarnatkaa minun evan-
keliumiani sanotaan: ”Muutamat 

luvut oppaassa Saarnatkaa minun 
evankeliumiani keskittyvät siihen, mitä 
sinun on tehtävä lähetyssaarnaajana – 
kuinka opiskella, kuinka opettaa – –. 
Aivan yhtä tärkeää kuin se, mitä teet, 
on kuitenkin se, kuka olet.” 1 Nämä 
molemmat asiat ovat yhteydessä toi-
siinsa: ”Sanojeni ja opetusteni ja suulli-
sen todistukseni ohella minun elämäni 
on oltava osa tuota todistusta Jeesuk-
sesta. Koko olemukseni tulee heijastaa 
tämän työn jumalallisuutta.” 2

Lähetystyössä on kaksi osa-aluetta: 
sanomantuoja ja sanoma, ja niiden 
molempien täytyy olla yhtä. Jeesus 
Kristus on täydellinen esimerkki. 
Hänessä sanomantuoja ja sanoma ovat 
yksi ja sama asia: ”Minä olen tie, totuus 
ja elämä.” 3 Lähetyssaarnaajien täytyy 
pyrkiä noudattamaan Jeesuksen Kris-
tuksen esimerkkiä mahdollisimman 
pitkälle ja omaksua Hänen tuomansa 
sanoma. On kuin lähetyssaarnaajien 
olisi määrä sanoa tulevalle käännyn-
näiselle: ”Jos otat vastaan sanoman, 
jonka me tuomme, ja elät sen mukaan, 
sinusta tulee myöhempien aikojen 
pyhä, jollaisesta me olemme esimerk-
kejä.” Ja samoin käy silloin, kun lähe-
tyssaarnaajat tuovat kirkkoon ihmisiä, 
joita he opettavat. Sanoma, jonka nämä 
saavat tullessaan seurakuntakeskukseen 
ja tavatessaan jäseniä, on: ”Tämä teitä 
odottaa, jos menette kasteelle: se, että 
tulette osaksi tätä kansaa, olette näiden 
ihmisten kanssa ja olette yksi heistä.”

Ja kun he veivät minut kirkkoon – 
ainoaan seurakuntaan, joka Madridissa 
Espanjassa silloin oli – ja tapasin sen 
mormonien ryhmän, halusin olla 
yksi heistä. He olivat sellaisia ihmisiä, 
jollainen itse halusin olla. Ja menin 
kasteelle, jotta voin olla yksi heistä, 
olla heidän kanssaan.

Kuten presidentti Spencer W. 
Kimball on selittänyt: ”Israelin kokoa-
mista on se, että ihmiset liittyvät tosi 
kirkkoon ja tulevat tuntemaan todel-
lisen Jumalan.” 6 Kun minut kastettiin, 
minusta tuli silloin osa kansaa, uuden 
yhteisön jäsen, samaa kansaa kuin 
pyhät77’. Ne, jotka eivät onnistu kehit-
tämään uutta identiteettiä eivätkä 
pääsemään osaksi tätä uutta yhteisöä, 
päätyvät palaamaan sinne, mistä tuli-
vat. Tästä syystä meillä kaikilla, jotka 
olemme kirkossa, on velvollisuus tehdä 
kaikki mahdollinen auttaaksemme 
niitä, jotka astuvat kasteen vesiin, tun-
temaan, että he kuuluvat joukkoon, ja 
pitää mielessä, ettei kirkossa ole enää 
vieraita vaan kaikki kuuluvat ”Jumalan 
perheeseen, samaan kansaan kuin 
pyhät”8. Kun lähetyssaarnaajat kertovat 
sanoman, meistä jäsenistä tulee sanan-
tuojia siitä, mitä tarkoittaa olla myö-
hempien aikojen pyhä. ◼
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Sanomantuoja ja sanoma
Vanhin Faustino López, Espanja
Vyöhykeseitsenkymmen

Tästä 
syystä van-
hin Jeffrey R. 
Holland 
kahdentoista 
koorumista on 
sanonut: ”Emme 
todellakaan voi lähettää tälle maail-
malle voimakkaampaa lähetystyösano-
maa kuin rakastavan ja onnellisen 
myöhempien aikojen pyhän elämän 
esimerkin. Uskollisen kirkon jäsenen 
käytös ja esiintyminen, hymy ja ystä-
vällisyys säteilevät sellaista lämpöä 
ja välittämistä, jota ei mikään lehti-
nen eikä videonauha voi ilmaista.” 4 
Ihmisten kääntymys ei ole vain sitä, 
että tietää, onko lähetyssaarnaajien 
sanoma totta vai ei, vaan se on myös 
halukkuutta elää sen mukaan muiden 
kirkon jäsenten seurassa. Tästä syystä 
vanhin Holland on sanonut myös: ”[Ei] 
mikään lähetyskenttä eivätkä ketkään 
lähetyssaarnaajat voi lopulta menestyä 
ilman alueen jäsenten rakastavaa osal-
listumista ja hengellistä tukea jäsen-
ten työskennellessä tasapainoisesti 
yhdessä lähetyssaarnaajien kanssa.” 5 
Kääntymys edellyttää, että on kiinnos-
tunut sanomasta ja sanomantuojasta.

Muistan hyvin ne lähetyssaarnaajat, 
jotka opettivat minua. Olin 19-vuo-
tias, ja nuo lähetyssaarnaajat, jotka 
olivat yhtä nuoria kuin minä, näytti-
vät olevan ja heillä näytti olevan sitä, 
mitä minä olin etsinyt koko elämäni 
ajan. Halusin saada sen, mitä heillä 
oli, ja tulla sellaiseksi kuin he olivat. 

Vanhin Faustino López
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 Rauman seurakunnan 50-vuotis-
juhlaa vietettiin 22.10.2012 sakra-

menttikokouksessa muistellen Rauman 
Apuyhdistyksen historiaa. Kokouksen 
puhujina toimivat yhden suvun neljän 
polven sisaret kertoen, mitä Apuyh-
distys merkitsee heidän elämässään. 
Samalla luotiin katsaus ”Tyttäriä minun 
valtakunnassani” -kirjan innoittavaan 
vaikutukseen.

Ensimmäiset raumalaiset sisaret 
kastettiin kirkon jäseniksi vuonna 
1960. Seurakuntaa ei vielä ollut, vaan 
raumalaiset kuuluivat Porin seurakun-
taan. Raumalaiset vuokrasivat pikku-
bussin ja kävivät Porissa kokouksissa. 
Parhaina kertoina matkalaisia oli 14 
tutkijaa ja 2 lähetyssaarnaajaa.

Siihen aikaan oli pyhäkoulu aamu-
päivisin ja sakramenttikokous iltaisin. 
Porilaiset jäsenet ottivat raumalaiset 
koteihinsa kokousten väliajaksi tar-
joten heille aterian. Ajatelkaa tätä 
uhrausta omalle kohdallenne: lähes 
kaksi vuotta sunnuntaisin kotonanne 
olisi naapurikaupungista perhe useita 
tunteja, ja vieläpä nälkäisiä lapsiper-
heitä. Ei siinä talonväkikään ruokailun 
jälkeen voinut mennä päivälevolle.

Ystävällisyydellään ja palvelevalla 
rakkaudellaan porilaiset sisaret antoi-
vat raumalaisille hyvän ja vaikuttavan 
esimerkin.

Seiju Hilakari kertoo muistaneensa 
heitä kiitollisena nämä kuluneet 52 
vuotta.

Kotikäyntiopetus aloitettiin vuonna 
1961. Opettajina toimivat sisaret Leena 
Hyppönen ja Seiju Hilakari.

Alussa Raumalla oli kolme sisarta. 
Vuonna 1962 tuli kaksi lisää. Porista 

sai kannustuksena kunniakirjan Apu-
yhdistyksen toiminnan vahvistamisesta 
silloisen koko Suomen Apuyhdistyksen 
johtajan sisar Liisa Uusitalon kädestä.

Apuyhdistyksen toiminta oli moni-
puolista jo 60-luvulla. Apuyhdistyk-
sessä tehtiin perinteisiä tilkkutäkkejä ja 
pidettiin myyjäisiä. Innostus oli suuri. 
Siihen aikaan oli Apuyhdistyksessä 
jäsenmaksu 1 mk 50 penniä, joka 
sitten myöhemmin poistettiin.

Rauman Apuyhdistyksen täyttäessä 
kymmenen vuotta olivat juhlassa kut-
suvieraina raumalaiset pioneerisisaret 
Leena Hyppönen Tampereelta ja Oili 
Roslöf Espoosta. Jokainen osallistuja 
sai kaulaansa pahvisen mitalin, johon 
oli kirjoitettu heidän vuotensa Rauman 
Apuyhdistyksessä. Vierailevat sisaret 
toivat lahjana sakramenttiliinan, joka 
luovutettiin seurakunnan käyttöön.

Jäsenmäärän kasvaessa Rauman 
Apuyhdistyksen toiminta laajeni. Myy-
jäiset olivat suuria tapahtumia. Sisaret 
keittivät tuntikausia kymmeniä litroja 
satakuntalaista perinnevelliä. Ja he lei-
poivat suuria määriä karjalanpiirakoita. 
Partio- ja nuorisotoiminnan rahoitta-
miseksi koottiin monipuolista tavaraa. 
Olivatpa sisaret torillakin myymässä 
itse leipomiaan tuotteita.

Myöhemmin rahan keräämistä rajoi-
tettiin ja raha- ja taloudenhoito siirret-
tiin yksinomaan pappeusjohtajille.

Kappelin rakentaminen oli myös 
suuri voimainponnistus Apuyhdistyk-
sen sisarilta. Sisaret kantoivat katto-
tuoleja ja puhdistivat tiiliä ja lautoja 
edelleen käytettäviksi. He ohjasivat 
liikennettä, muurasivat sisäseiniä ja 
tekivät paljon, paljon erilaisia töitä.

J Ä S E N T E N  K E R T O M A A

Rauman seurakunnan 50-vuotisjuhlakokous
saatiin oppikirjat ja kokoonnuttiin 
sisar Oili Roslöfin kotona. Hänellä 
oli tilava koti ja aivan pieni vauva, 
joten nämä asiat myötävaikuttivat 
tähän järjestelyyn.

Sitten tuli aika seurakunnan perus-
tamiselle. Kirkko vuokrasi 100 neliön 
huoneiston Rauhankatu 10:stä.

Lähetysjohtaja Mark Andersonin 
vaimo, sisar Marilyn Anderson oli 
koko Suomen Apuyhdistyksen johtaja 
sisarien Anna Kivekkään Tampereelta 
ja Liisa Uusitalon Turusta toimiessa 
hänen neuvonantajinaan.

Niinpä sisar Liisa Uusitalo johti 
pappeuden alaisuudessa Rauman seu-
rakunnan Apuyhdistyksen perustamis-
kokousta 15. päivänä joulukuuta 1962.

Johtajaksi kutsuttiin sisar Seiju 
Hilakari ja neuvonantajiksi sisaret Oili 
Roslöf ja Hely Williams. Sihteeriksi 
kutsuttiin sisar Irma Seitasalo.

Tästä kokouksesta Seiju Hilakari 
muistaa sisar Liisa Uusitalon havain-
toesityksen. Tämä piirsi taululle kolme 
tai neljä tikkusisarta hatut päässä. 
Opetus oli se, ettei johtaja saa pitää 
kaikkia hattuja päässään, vaan jokai-
sella johtokunnan jäsenellä on oma 
vastuu. Apuyhdistyksen johtajan 
vastuu on jakaa muille tehtäviä työn 
onnistumiseksi.

Vuoden 1963 alusta aloitettiin 
tiistai-iltaiset viikkokokoukset. Sisarten 
joukko kasvoi tuon vuoden aikana 
neljällä sisarella. Näin saatiin opettajat 
kaikkiin kokouksiin, koska sisaria oli 
jo yhdeksän.

Vuoden 1963 marraskuussa pidettiin 
koko maata käsittävä Apuyhdistyksen 
konferenssi Helsingissä. Seiju Hilakari 
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Tästä pienestä Apuyhdistyksen sisar-
joukosta on sisaria palvellut kokonaisina 
johtokuntina Porin ja Turun piirien sekä 
Tampereen vaarnan Apuyhdistyksissä.

Ikäpolvet vaihtuvat, mutta toivot-
tavasti eivät painu täysin unholaan. 
Voimme muistaa heitä kunnioituksella 
ja rakkaudella ja vahvistaa nuoriamme 
heidän rakentaessaan ja luodessaan nyt 
vuorostaan Apuyhdistyksen historiaa.

Apuyhdistyksen ylijohtaja sisar  
Julie B. Beck on opettanut historian 
muistamisesta: ”Me opiskelemme 
historiaamme, koska se auttaa meitä 
muuttumaan. Viime kädessä historian 
arvo ei ole niinkään sen päivämäärissä, 
ajankohdissa ja paikoissa. Se on arvo-
kasta, sillä se opettaa meille periaatteet, 
tarkoitukset ja mallit, joita meidän on 
määrä noudattaa. Se auttaa meitä tie-
tämään, keitä olemme ja mitä meidän 
on määrä tehdä, ja se yhdistää meitä 
Siionin kotien vahvistamiseksi ja Juma-
lan valtakunnan rakentamiseksi maan 
päälle. Kun Apuyhdistys toimii innoi-
tetulla tavalla, se voi korvata pelon, 
epäilyn ja itsekkyyden uskolla, toivolla 
ja Kristuksen rakkaudella. Kun viemme 
Herran työtä eteenpäin, uskolliset sisa-
ret kaikkialla maailmassa kirjoittavat 
edelleen Apuyhdistyksen historiaa.”

Raumalaiset sisaret ovat jo neljässä 
polvessa olleet todistamassa Apuyh-
distyksen merkitystä.

Juhlakokouksessa oli puhujina neljä 
naista, neljä taivaallisen Isän tytärtä.

Jokaisella heillä on henkilökohtai-
nen todistus evankeliumista ja erityi-
sesti Apuyhdistyksestä.

Seiju Hilakari
”Todistan, että olen aina rakasta-

nut Apuyhdistystä. Se on poistanut 

että tämä ajattelee kuin mies. Eikä 
ajattele, sanon minä. Nainen ajatte-
lee kuin nainen.’ Me sisaret olemme 
Jumalan tyttäriä, ja meillä on luontai-
nen kyky rakastaa ja hoivata. Näitä 
kykyjä tarvitsemme, kun suoritamme 
tehtäviämme naisina. Joseph F. Smith 
on sanonut: ’Kirkon ensimmäisen 
apujärjestön, Apuyhdistyksen, ensisi-
jaisena velvollisuutena on pitää huolta  
Siionin äitien ja tyttärien hengellisestä 
hyvinvoinnista ja pelastuksesta: val-
voa ettei ketään laiminlyödä, vaan 
että kaikkia suojellaan vastoinkäy-
misiltä, onnettomuuksilta, pimeyden 
voimilta ja pahalta, mikä uhkaa heitä 
maailmassa.’

Olen iloinnut äitiydestä, isoäitiy-
destä ja naisena olemisesta. Taivaal-
linen Isä on antanut minulle vahvan 
todistuksen evankeliumin totuudesta. 
Todistuksen, jota en voi koskaan 
kieltää. Lapseni tietävät sen, ja kaikki 
lastenlapseni tulevat tietämään sen. 
Lopuksi haluan lukea muistutuk-
seksi itselleni ja teille jokaiselle Freya 
Madeleine Starkin sanat: ’Et voi olla 
onnellinen, jos asiat, joihin uskot, ovat 
erilaisia kuin asiat, joita teet.’”

Julkaistaan nimettomänä
”Kun lapsemme olivat pieniä, 

he pitivät kovasti supersankareista. 
Ompelin heille monenlaisia supersan-
kariasuja, ja viitat hulmuten he pelas-
tivat maailmaa. Muistan erään perheil-
lan, jossa näytimme profeetta Alman 
hahmoa. Alma opetti kansaa sininen 
viitta yllään. Kysyimme hyvin pieneltä 
pojaltamme, joka nykyään on yli 180 
cm, kuka hahmo on. Hetkeäkään 
epäröimättä hän totesi: ’BATMAN.’ 
Totesimme mieheni kanssa, että ehkä 

pelkojani opettaessaan, että tai-
vaallinen Isä tuntee minut ja rakas-
taa minua. Se on auttanut minua 
syvemmin ymmärtämään ja tunte-
maan Vapahtajan sovitusuhrin mer-
kitystä elämässäni. Tätä siunausta 
haluan jakaa lähimmäisilleni.”

Merja Hilakari
”Olin vuoden ja kaksi kuukautta 

vanhempi kuin lapsenlapseni nyt, kun 
sain nähdä innoitetun unen, joka antoi 
minulle todistuksen evankeliumista. 
Vuosien myötä olen ymmärtänyt, 
miten monesta asiasta minulle annet-
tiin todistus tuon yhden unen kautta. 
Sain todistuksen siitä, että rukoukset 
kuullaan ja niihin vastataan. Sain 
todistuksen kasteen tärkeydestä ja 
iankaikkisesta avioliitosta. Sain todis-
tuksen, että taivaassa on eri kirk-
kausasteita, eikä kukaan voi mennä 
sellaiseen kirkkausasteeseen, johon ei 
ole valmis menemään. Ennen kaik-
kea sain todistuksen, että taivaallinen 
Isä rakastaa minua ja minäkin olen 
Hänelle tärkeä ja arvokas! Se tosiasia, 
että sain todistuksen evankeliumista, 
ei todellakaan tarkoita, että yhtäkkiä 
elämäni olisi ollut helppoa, että olisin 
oppinut kaiken hetkessä ja koettele-
mukset olisivat olleet helppoja kestää. 
Ei, elämänkoulu jatkui. Todistuksen 
saaminen merkitsi vain, että sain elä-
mälleni merkityksen, tarkoituksen ja 
suunnan. Oppiminen jatkui ja jatkuu 
yhä. Nurkan takana on aina odotta-
massa uusi tilaisuus oppia joko uutta 
tai kerrata jotakin, mitä en ole vielä-
kään oppinut.

Eräs hyvin tunnettu ja menestynyt 
nainen on sanonut: ’Miehen suurin 
kohteliaisuus naiselle on tunnustus, 
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evankeliumin opetustamme pitäisi 
tehostaa.

Mielenkiintoista kuitenkin on, 
mikä supersankaruudessa viehättää. 
Sanakirjan mukaan supersankari 
on hahmo, jolla on yli-inhimillisiä 
voimia, hän edustaa ehdottomasti 
hyvyyttä ja hän taistelee pelastaak-
seen hyvät ihmiset maailmassa pahan 
voimilta. Määritelmää tutkaillessani 
totesin mielessäni, että äitini ja isoäi-
tini ovat supersankareita ja Apuyhdis-
tys on täynnä supersankareita, joilla 
on yliinhimillisiä voimia, jotka edusta-
vat hyvyyttä ja jotka taistelevat pelas-
taakseen hyvät ihmiset maailmassa 
pahan voimilta.

Tiedämme, että naisilla, myös 
niillä, jotka pyrkivät elämään evanke-
liumin mukaan, on monia haasteita. 
Vanhin Quentin L. Cookin mukaan 
naiset eivät ole uskomattomia sen 
vuoksi, että he ovat onnistuneet 
välttämään elämän vaikeudet, päin-
vastoin. He ovat uskomattomia sen 
ansiosta, kuinka he kohtaavat elämän 
koetukset. Huolimatta niistä koetuk-
sista, joita elämällä on tarjottavana, 
kun on kyseessä avioliitto tai nai-
mattomuus, lasten valinnat, heikko 
terveys, mahdollisuuksien puute ja 
monet ongelmat, he pysyvät huomat-
tavan vahvoina ja järkkymättöminä 
uskossa. Kaikkialla kirkossa sisaret 
auttavat heikkoja ja apua tarvitsevia. 
Ja silloinkin kun sisaret palvelevat, he 
miettivät, kunpa olisivat voineet tehdä 
enemmän! Vaikka kukaan sisar ei ole 
täydellinen, uskollisten sisarten usko 
rakastavaan taivaan Isään ja varmuus 
Vapahtajan sovitustyöstä täyttää hei-
dän elämänsä ja tekee heidät minun 
mielestäni supersankareiksi!

päivittäistä tapaa, joita meidän piti 
kehittää. Ne olivat:

Ensimmäinen ohje oli rukoilla 
taivaallista Isää joka päivä aamuin ja 
illoin.

Toinen ohje oli lukea Mormonin kir-
jaa joka päivä ainakin viisi minuuttia.

Kolmas ohje oli hymyillä.
Vaikka nämä ohjeet olivat aika 

yksinkertaisia, niin jos ne muisti 
toteuttaa, päivä sujui paremmin ja 
oikeiden valintojen tekeminen ei ollut 
vaikeaa. Nämä samat neuvot, jotka 
on annettu nuorille naisille ohjeeksi 
onnelliseen ja hengelliseen elämään, 
auttavat minua myös Apuyhdistyksen 
sisarena.

Tänä virheellisten minäkuvien, 
hämmennyksen ja häiriötekijöiden 
aikana Apuyhdistyksen on tarkoitus 
olla kompassi ja opas, joka opettaa 
totuutta uskollisille naisille. Nykypäi-
vän vanhurskaat naiset tavoittelevat 
ilmoituksen vuodatusta voidakseen 
vastustaa häiriötekijöitä, taistella hen-
gellistä tuhoa ja pahaa vastaan sekä 
kohota henkilökohtaisten onnetto-
muuksien yläpuolelle kasvamalla 
uskossa, vahvistamalla perhettään 
sekä auttamalla muita.” ◼

Olen saanut elämässäni paljon 
siunauksia Apuyhdistyksen sisarten 
palveluksista. Minun kanssani on 
itketty, naurettu, lenkkeilty, shop-
pailtu, siivottu, luettu pyhiä kirjoituk-
sia, ommeltu, kokkailtu ja rukoiltu. 
Olen tuntenut suunnatonta iloa siitä, 
että kuulun näiden puhdassydämisten 
naisten joukkoon, jotka tietävät, että 
Jumala tuntee heidät henkilökohtai-
sesti. Olen kiitollinen isoäitini ja äitini 
menneisyydessä tekemistä hyvistä 
valinnoista, jotka vaikuttavat minun ja 
tyttäreni elämään tänään. Me olemme 
kaikki lenkkejä sukupolvien ket-
jussa ja kuten profeetta Joseph Smith 
meitä muistutti: ’Jos olemme puhtaita, 
mikään ei voi estää enkeleitä olemasta 
seuranamme!’”

Julkaistaan nimettomänä
”Niiden vuosien aikana, kun olin 

Nuorissa Naisissa, opin monia eri 
asioita. Sain hyviä neuvoja ja ohjeita 
elämääni varten joka sunnuntai 
Nuorten Naisten luokassa. Muun 
muassa Mary N. Cook, joka on 
ensimmäinen neuvonantaja Nuor-
ten Naisten ylimmässä johtokun-
nassa, antoi nuorille naisille kolme 

Varhaisia dokumentteja, osa 6

Vuoden 2011 alussa Kim Östmanin 
englanniksi julkaiseman uskonto-

historian ja -sosiologian väitöskirjan 
sivutuotteena syntyi iso kokoelma 
dokumentteja, jotka hän on aikonut 
julkaista kommentoituna lähdeteok-
sena. Dokumentteja on kertynyt niin 

maakunta-arkistoista, Kansallisarkis-
tosta, vanhoista sanomalehdistä kuin 
myös kirkon arkistoista Yhdysvalloista. 
Ne sisältävät mm. kirkon sisäistä kir-
jeenvaihtoa, lehtiartikkeleita, pöytäkir-
joja ja maallisen virkavallan pohdin-
toja eri kielillä.
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Ruotsalainen Johan Blom  
(1848–1928) muutti vaimonsa Anna 
Margaretan (1843–1887) ja kolmen 
pienen lapsensa kanssa Ruotsista 
Länsi-Uudenmaan Pohjaan keväällä 
1880. Blomin toiminta herätti rajalli-
sen uskonnonvapauden ilmapiirissä 
huomiota. Yksi esimerkki tästä on 
Liahonassa 12/2012 esitetty syyte-
kirjelmä, joka johti Blomia vastaan 
käytyyn oikeusprosessiin. Kuulemiset 
järjestettiin Tammisaaren kestikieva-
rissa, joka on sittemmin purettu.

Kansallisarkistoon sijoitettu Senaa-
tin oikeusosaston arkisto sisältää kym-
meniä sivuja tähän oikeudenkäyntiin 
liittyvää materiaalia. Alla esitetään 
suomenkielinen käännös tähän mate-
riaaliin kuuluvasta, Johan Blomin 29. 
lokakuuta 1883 antamasta todistajan-
lausunnosta.1 Käännösteksti vastaa 
mahdollisimman pitkälle pöytäkirjan 
virkakieltä, monimutkaiset ja pitkät 
lauserakenteet mukaan lukien.

Hänelle esitettyihin kysymyksiin  
vastaaja totesi, että hän, joka oli  
syntynyt 25. joulukuuta 1848 Hargin  
ruukilla Roslagenissa Ruotsin kunin-
gaskunnassa, oli asunut kotona 
vanhempiensa luona vuoteen 1871, 
kun hän ensin muutti asuinkaupunki 
Tukholmaan ja sen jälkeen lukuisille 
muille paikkakunnille Ruotsissa sekä 
viimeksi Östhammarin kaupunkiin 
Roslagenissa, josta vastaaja, joka kui-
tenkin oli siirtynyt Ruotsin valtionkir-
kosta ”Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon”, tai 
kuten heitä pilkaten kutsutaan, ”mor-
moneihin”, ja oli vihitty vuonna 1874 
luterilaisen papin toimesta elossa ole-
vaan vaimoonsa Anna Margarethaan, 
o.s. Lindblad, joka oli myös siirtynyt 

naisen välillä toimitetaan kirkon koti-
maassa, Utahin osavaltiossa Pohjois-
Amerikassa, kirkon temppeleissä ja 
korkeamman pappeuden kautta sekä 
ajaksi että iankaikkisuudeksi, mutta 
toisessa maassa sen voi suorittaa 
valtionkirkon pappi, mutta vain tämän 
elämän ajaksi; että ihminen, joka on 
kuollut hyväksymättä evankeliumia, 
on vapaa hyväksymään sen vielä 
henkien maailmassa, ja mikäli sellai-
nen hyväksyntä on tapahtunut, mistä 
annetaan tieto henkimaailmasta papis-
tolle ilmoituksen kautta, voidaan elävä 
kirkon jäsen kastaa kuolleen henkilön 
puolesta ja hyväksi ja tämä saa sillä 
tavoin syntinsä anteeksi, mitä kutsu-
taan ”kasteeksi kuolleiden puolesta”; 
että vaikka monet mormonit ovat 
naimattomia tai naimisissa vain yhden 
naisen kanssa, eivätkä he nimenomai-
sesti opeta moniavioisuutta uskonkap-
paleena, se on kuitenkin sallittu Pyhän 
Kirjoituksen perusteella ja erityisesti 
Vanhaan testamenttiin sisältyvän 
”avioliiton patriarkaalisen järjestyk-
sen” perusteella; ja sen lisäksi vastaaja 
selitti, että mormonien oppi perustuu 
viime kädessä Pyhään Kirjoitukseen.

Koskien kuultuja syytöksiä, vastaaja 
totesi ensin mitä tulee kahden vanhan 
naisen kasteeseen: että nämä, päivätyö-
läisen vaimo Wendla Lindelöf Brödtor-
pin tilalta, ja räätälin leski Maria God, 
joka nyttemmin ilmeisesti asuu Kis-
kon pitäjässä, pyysivät viime vuoden 
kesänä ilman vähäisintäkään vastaajan 
kehotusta mormonilähetyssaarnaajaa, 
Amerikasta tullutta entistä merimiestä 
Josef Richard Lindvallia,³ kastamaan 
heidät, minkä seurauksena hän, kun oli 
sairas eikä hänellä ollut kasteeseen tar-
vittavia vaihtovaatteita, antoi vastaajalle 

samaan uskoon kuin vastaaja ja jonka 
kanssa hänellä oli avioliitossa viisi 
vielä elossa olevaa lasta, joista vanhin 
yhdeksän vuoden ikäinen, muutti 1. 
toukokuuta 1880 vapaaherra Hisin-
gerin omistamalle Brödtorpin tilalle, 
jossa hän sen jälkeen on työskennellyt 
puutarhurina.

Esille tuotuun kysymykseen mormo-
nikirkon opeista vastaaja selitti, että ne 
sisältyvät oleellisimmilta osiltaan niihin 
kahteen painettuun kirjoitukseen,² 
jotka ovat keisarillisen hovioikeuden 
jutussa vastaanottamissa dokumen-
teissa, mutta sanoi mainittujen oppien 
olevan selkeämmin ja vahvemmin 
ilmaistuna pienemmässä kirjoituksessa, 
jonka vastaaja nyt näytti oikeudelle 
sillä ehdolla, että hän saisi sen takaisin, 
mistä mainitut opit luettiin ja mistä nii-
den havaittiin kuuluvan seuraavasti:

[Tässä kohdassa luetellaan kirkon 
13 uskonkappaletta.]

Sen jälkeen vastaaja, osin vastauk-
sena pormestari Hammarille ja osin 
allekirjoittaneelle puheenjohtajalle, 
edelleen kertoi, että mormonikirkko 
opettaa edellisten uskonkappalei-
den lisäksi muun muassa: kun kir-
kon jäsenet on otettu sen yhteyteen 
upotuskasteen kautta, he eivät nauti 
ehtoollista syntien anteeksisaamiseksi 
vaan ainoastaan muistojuhlana; että 
kirkon jäsenet erotetaan sen yhtey-
destä vakavampien rikkomusten 
seurauksena, ja heidän on kaduttava, 
tehtävä parannus ja tultava kastetuiksi 
uudelleen yllä mainitulla tavalla syn-
tien anteeksi saamiseksi, jotta heidät 
voitaisiin taas ottaa kirkon yhteyteen, 
jolloin heillä on taas myös oikeus 
osallistua ehtoolliseen; että avioliitto 
mormonikirkkoon kuuluvan miehen ja 
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tehtäväksi näiden toimittamisen, joka, 
koska ei uskonut sen olevan laitonta 
naisten itse haluttua sitä omasta tah-
dostaan, sen jälkeen kastoi heidät 
sunnuntaina 4. päivä mainittua vuotta, 
niin kuin vastaaja muisteli, ennen kello 
yhdeksää illalla ”Lammasjärven” sisäve-
sialueessa, noin kahden virstan päässä 
Brödtorpin kartanolta; että kaste, jossa 
ei ollut läsnä muita kuin vastaajan 
vaimo, mainittu Lindvall, ja mahdolli-
sesti yhden mainitun naisen aviomies, 
päivätyöläinen Otto Wilhelm Lindelöf, 
tapahtui siten että kun joko vastaaja 
tai Lindvall oli pitänyt rukouksen 
tilaisuuteen sopivin sanoin, vastaaja 
ja yksi nainen kerrallaan, puettuina, 
vastaaja paitaan ja alushousuihin, ja 
nainen pellavavaatteeseen, alusliiviin ja 
hameeseen, menivät veteen vyötäröön 
saakka, minkä jälkeen vastaaja, joka oli 
tukenut naista yhdellä käsistään, tai-
vutti tätä taaksepäin kunnes koko keho 
oli mennyt veden pinnan alle, ja siinä 
yhteydessä vastaaja oli sanonut sanat 
”Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana 
kastan sinut Isän, Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen, aamen”; että kastettu oli 
sitten noussut vedestä ja mennyt lähei-
seen lehtoon, minkä jälkeen vastaajan 
vaimo oli auttanut häntä vaihtamaan 
vaatteet; ja vastaaja selitti tähän liittyen, 
että hän oli jälkeenpäin jakanut ehtool-
lisen molemmille kastetuille naisille 
sekä samaan aikaan itselleen ja vaimol-
leen, vastaajan muistamatta oliko se 
tapahtunut sunnuntaipäivänä.

Koskien edelleen mormonikirjoi-
tusten levittämistä vastaaja ilmoitti: 
että hän oli joskus – ei muistanut 
milloin – kotonaan tarjonnut, usein 
myös uskonnollisia kirjoituksia saa-
dakseen siellä vierailleille henkilöille, 

– vastaaja ei kuitenkaan muistanut, 
mikä niistä se oli – ja kun vastaaja oli 
lähtenyt ruukilta hän oli jättänyt sen 
siellä palvelijana toimineelle Gustaf 
Holmbergille; että vastaaja ei muista-
nut, oliko mormonikirjoitusten antami-
nen tapahtunut sunnuntaisin.

Koskien kokousten pitämistä vas-
taaja esitti: että hän, joka oli tavannut 
pitää hartauksia kotonaan perheensä 
kanssa joka aamu ja ilta sekä sunnun-
taisin myös muina aikoina päivästä, 
myös kirkonmenojen aikaan aamu-
päivällä, koostuen osin esityksistä ja 
osin rukouksista, ja kun yllä mainittu 
Wendla Lindelöf toivoi sitä aikai-
sempina vuosina, oli hän toimittanut 
sellaisia hartauksia myös sunnuntai- 
iltapäivisin tämän ja tämän aviomiehen, 
päivätyöläinen Lindelöfin, asunnolla, 
joka sijaitsi alle virstan päässä vastaajan 
kodilta Brödtorpin tilalla, ei ollut kehot-
tanut tai houkutellut ketään tulemaan 
sellaisiin hartauksiin tai ilmoittanut 
niistä kenellekään, mutta siitä huoli-
matta niihin oli tullut paikalle useita 
ihmisiä, eikä vastaaja mielestään voinut 
tai hänen edes olisi tarvinnut lähettää 
heitä pois; että vastaaja oli hartauksis-
saan saarnannut ainoastaan sellaisia 
oppeja, jotka voitaisiin hakea suoraan 
Pyhästä Kirjoituksesta, mutta ei ”Mor-
monin” kirjasta, jonka sisältö oleellisilta 
osin on sellaista kuin mitä kirjanen En 
röst från landet Zion selittää; että 
vastaaja ei muistanut, että hän olisi 
näissä kokouksissa puhunut luterilaista 
kirkkoa vastaan muutoin kuin että 
aikuisten kaste upottamalla oli ainoa 
muoto, jonka mukaan kasteen tulisi 
Pyhän Kirjoituksen mukaan tapahtua, 
ja että Pyhän Hengen lahja annettiin 
kirkon yhteyteen kasteen kautta 

luettavaksi teoksen En Sannings Röst; 
että vastaaja uskoi tarjonneensa kerran 
kotonaan kappaleen Mormonin kirjaa 
Erik Gustaf Borgille, Brödtorpin tilan 
esimiehelle; että vastaaja oli joskus 
– ei muistanut milloin – tarjonnut 
joitakin mormonilehti Nordstjernanin 
numeroita Oskar Lindeqvistille, mai-
nitun tilan kirjanpitäjälle tämän huo-
neessa; että vastaaja ei muistanut, oliko 
hän tarjonnut kappaleita teoksesta En 
Röst från landet Zion, mutta vastaaja 
selitti, että viime vuosina hän oli jättä-
nyt muita kuin yllä mainittuja mormo-
nikirjoituksia tietyille henkilöille, osin 
heidän pyynnöstään ja osin ilman; että 
vastaaja oli erityisesti 15. maaliskuuta 
viime vuonna, kun hän oli kuullut 
jonkun Fagervikin ruukilla Inkoossa 
sanoneen, etteivät mormonit uskoneet 
Jumalaan, sen kumotakseen ottanut 
yhden yllä mainituista kirjoituksista 
mukaansa matkalle mainitulle ruukille 

Erastus Snow’n kirjanen En röst från 
landet Zion, [Ääni Siionin maasta]
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otettaville mormonikirkon vanhinten 
kätten päällepanon välityksellä; että 
vastaaja ei koskaan ollut saarnannut 
moniavioisuutta, mutta oli mahdolli-
sesti joskus maininnut sen ohimennen; 
ja että vastaaja sekä muut hartauksissa 
läsnä olleet olivat laulaneet lauluja 
”Siionin lauluja” -nimisestä kirjasta.

Koskien vastaajaan kohdistettua 
syytöstä, jonka mukaan hän olisi 
isäntänä vaikuttanut uskonnollisissa 
asioissa piika Alexandra Lindrothiin, 
joka oli vastaajan palveluksessa 
1. marraskuuta 1881 alkaen samaan 
päivään saakka viime vuonna, sillä 
seurauksella, että tämä antoi kastaa 
itsensä, vastaaja kielsi täysin mai-
nitun syytöksen ja selitti, että hän 
oli ainoastaan kuullut Amerikan 
kansalaiselta, mormonilähetyssaar-
naaja L. F. Svalbergiltä, joka oli tul-
lut alueelle Ruotsista ja oli asunut 
vastaajan luona muutaman viikon 
ennen 12. elokuuta tänä vuonna, 
että Svalberg oli kastanut Alexandra 
Lindrothin ”Lammasjärvessä” mainit-
tuna päivänä, vastaajan olettamana 
samalla tavoin kuin vastaaja oli 
toiminut edellisenä kesänä kahden 
vanhemman naisen kasteessa.

Samoin vastaaja kielsi mitä jyrkim-
min, että hän olisi harjoittanut pienin-
täkään uskonnollista painostusta piika 
Ida Ottmanin kohdalla, joka oli tullut 
hänelle töihin 1. marraskuuta viime 
vuonna, ja vastaaja ilmoitti, että oli sekä 
tämän että Alexandra Lindrothin  
astuessa palvelukseen ainoastaan 
sanonut, että he saisivat, mikäli niin 
halusivat, osallistua vastaajan perheen 
hartauksiin, mutta vastaaja ei ollut mil-
lään tavoin kehottanut heitä tekemään 
niin; ja vastaaja selitti edelleen: että Ida 

mahdotonta välttää puhumista niiden 
ihmisten kanssa, joiden kanssa hän 
olisi tekemisissä, eikä vastaaja ollut 
ajatellut, että vapaaherra Hisinger 
tarkoitti tällä kiellolla keskusteluja 
uskonasioista; että Pohjan edesmennyt 
kirkkoherra, kontrahtirovasti Herman 
Fredrik Sohlberg, oli muutama päivä 
myöhemmin varoittanut vastaajaa 
levittämästä oppejaan, saatuaan sel-
ville vastaajan olevan mormoni niin 
vastaajan antamasta papintodistuk-
sesta kuin omista lähteistään, sillä 
uhalla että vastaaja joutuisi alueen 
kirkkoneuvoston eteen, mitä ei kui-
tenkaan myöhemmin tapahtunut; 
että vastaaja oli pian kahden naisen 
kasteen jälkeen viime kesänä kutsusta 
vieraillut v.t. kappalaisen, armovuo-
densaarnaaja Fredrik Nauklérin luona, 
joka oli sitten kieltänyt vastaajaa enää 
kastamasta ketään, minkä vuoksi 
vastaaja oli kysynyt karkotettaisiinko 
hänet maasta tai kutsuttaisiinko hänet 
kirkkoneuvoston eteen, tai mitä muuta 
hänelle aiottiin tehdä kasteiden seu-
rauksena, jolloin v.t. kappalainen 
Nauklér oli sanonut, ettei sellaista 
tulisi tapahtumaan; ja vastaaja oli 
sitten, varmistaakseen ettei rikkonut 
maan lakeja, kysynyt v.t. kappalaiselta 
Nauklérilta olisiko vastaajan lähetet-
tävä pois ne kuulijat, jotka omasta 
tahdostaan saapuivat hänen hartauk-
siinsa, mihin tämä, joka tiesi vastaajan 
olevan mormoni, oli vastannut että 
pois lähettäminen ei olisi kristillistä; 
että vapaaherra Hisinger oli kodissaan 
4. päivänä seuraavaa maaliskuuta pyy-
tänyt vastaajaa, mikäli hänen hartauk-
siinsa tulisi ihmisiä kuulijoiksi, lähet-
tämään heidät pois; mutta vastaaja 
selitti, ettei hän ollut saanut muita 

Ottman oli tämän vuoden helmikuussa 
tiettyinä aikoina sekä poikennut hänelle 
annetusta työstä että loukannut vastaa-
jaa, ja huolimatta siitä, että vastaaja torui 
häntä, ei hän ollut totellut vastaajaa; että 
Ida Ottman muutamaa päivää myö-
hemmin, kun vastaaja oli taas torunut 
häntä yllä mainituista rikkomuksista, oli 
sanonut: ”Ellen pääse täältä pois, niin 
teen jotakin pahaa tai teen itseni hul-
luksi”, ja sen jälkeen hän oli 27. päivänä 
mainittua kuuta jättänyt työnsä; että Ida 
Ottman oli sen jälkeen viettänyt yön 
torppari Karl Otto Kihlstedtin luona, 
joka asuu noin virstan päässä vastaajan 
kodista, mutta oli palannut vastaajan 
luokse seuraavana aamuna, uhaten 
haastaa tämän oikeuteen ellei hän saisi 
vapautuskirjettä, minkä jälkeen hän 
lähti pois, eikä vastaaja ollut nähnyt 
Ida Ottmania ennen kuin 4. päivänä 
seuraavaa maaliskuuta, kun vapaaherra 
Hisinger oli hakenut tämän Pohjan 
pitäjässä sijaitsevalta Fiskarsin ruukilta 
vastaajan luokse, joka oli silloin havain-
nut Ida Ottmanin olevan täysin mie-
lipuolinen ja pitänyt häntä kodissaan 
päivän ajan, minkä jälkeen Ida Ottman 
asui ajuri Herman Heermanin ja tämän 
vaimon Charlotta Heermanin luona 
muutamia viikkoja, kunnes Ida Ottman 
lähetettiin Helsingin vieressä sijaitse-
vaan Lapinlahden mielisairaalaan.

Lopuksi vastaaja selitti kysymyk-
seen hänelle käsillä olevasta asiasta 
annetusta varoituksesta: että päi-
vänä sen jälkeen, kun vastaaja astui 
vapaaherra Hisingerin palvelukseen 
toukokuussa 1880, tämä oli sanonut 
vastaajalle: ”älä puhu väelle, koska he 
eivät ymmärrä uskonnonvapautta”, 
mihin vastaaja oli todennut, että mikäli 
hän saisi jäädä alueelle, hänen olisi 
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varoituksia tai kieltoja uskonnollista 
toimintaansa koskien kuin mitä hän 
aikaisemmin selitti.

Pormestari Hammarilla ja vapaa-
herra Hisingerillä ei ollut mitään 
erityistä huomautettavaa siitä, mitä 
vastaaja oli esittänyt aikaisemmin, 
vaan sen sijaan jälkimmäinen uskoi, 
että oikeudenkäyntiä varten kutsutut 
todistajat osoittaisivat vapaaherran 
syytökset oikeiksi, ja vapaaherra 
Hisinger lisäsi, ettei halunnut kieltää 
vastaajan tietoja siitä, ettei alueen 
kirkkoneuvosto ollut esittänyt varoi-
tusta, sillä sellaista varoitusta ei 
ollut annettu, kun v.t. kappalainen 
Nauklér, joka kesäkuussa 1881 kuol-
leen rovasti Sohlbergin jälkeen oli 
toiminut kyseisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtajana aina tähän kevää-
seen asti, oli uskonut voivansa saada 
vastaajan lopettamaan saarnaami-
sensa taivuttelun avulla.4 ◼

VIITTEET
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marraskuuta). Suomenkieliset lehdet eivät 
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