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 Näinä koettelemusten ja 
vaikeuksien aikoina, kun 

meidän on erityisen tärkeää 
tuntea Henkeä ja pysyä vah-
vana, meidän tulee muistaa, mitä 
presidentti Ezra Taft Benson 
sanoi Mormonin kirjasta: ”Tässä 
kirjassa on voimaa, joka alkaa 
virrata elämäänne heti, kun 
alatte tutkia sitä vakavasti. Saatte 
enemmän voimaa vastustaa 
kiusauksia. Saatte voimaa välttää 
petosta. Saatte voimaa pysyä 
kaidalla ja kapealla polulla.” 1

Kun 20-vuotiaana löysin 
kirkon, minua opettaneet lähe-
tyssaarnaajat – vanhin Daniel 
Grigg ja vanhin Thayne Whipple 
– kehottivat minua lukemaan 
Mormonin kirjan Kolmannesta 
Nefistä luvun 11. Kun aloin lukea 
sitä, tunsin sen voiman, josta 
presidentti Benson on puhu-
nut. Koin samoin kuin Parley P. 
Pratt, kun hän kertoi, ettei voinut 
lopettaa tuon kirjan lukemista. 
Lukiessani sitä sen opetukset 
Israelin kokoamisesta liikuttivat 
minua voimallisesti. Kun pääsin 
Moronin kirjan luvun 10 lop-
puun, minun oli aivan pakko 
alkaa lukea kirjaa uudestaan, 
mutta tällä kertaa aloitin sen 
alusta. Ehtiessäni Kolmannen 
Nefin lukuun 11 tuntemani 
rauha ja ilo kannustivat minua 

elämän puun hedelmää maistet-
tuaan sitä itse, minäkin olen tun-
tenut tarvetta kertoa Mormonin 
kirjasta muille. Unohtumattomassa 
puheessaan ”Täyttäkäämme 
maailma Mormonin Kirjoilla” 
presidentti Benson on sanonut: 
”[ Jumala] on ilmoittanut minulle, 
että meidän on ehdottoman tär-
keää viedä nyt Mormonin kirjaa 
ihmeenomaisesti eteenpäin.” 2

Mormonin kirja on auttanut 
minua kertomaan evankeliu-
mista. Joka kerta kun olen anta-
nut Mormonin kirjan jollekulle, 
todistukseni on vahvistunut, 
koska olen osoittanut uskoani ja 
noudattanut profeetan neuvoa. 
Jokaisessa näistä tilanteista Herra 
on opastanut minua ja auttanut 
minua niin että jokainen on 
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Mormonin kirjan voima
vanhin José l. Reina, espanja
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin José L. 
Reina (seitse-
mänkymmenen 
koorumista)

tekemään parempia päätöksiä 
elämässäni.

Mormonin kirjan lukeminen 
on auttanut minua elämäni vai-
keimpina hetkinä. Olen lukenut 
sen kannesta kanteen silloin kun 
olen eniten tarvinnut sen tuomaa 
voimaa ja innoitusta, kuten sil-
loin kun olin lähetyssaarnaajien 
koulutuskeskuksessa, kun minut 
kutsuttiin vaarnanjohtajaksi, kun 
minun piti valmistella konfe-
renssipuhe tai kun presidentti 
Gordon B. Hinckley elokuussa 
2005 antoi meille haasteen lukea 
sen. Jokaisella näistä kerroista se 
on vaikuttanut minuun uskomat-
tomalla tavalla. En ole tuntenut 
tätä voimaa ainoastaan silloin kun 
olen lukenut sen alusta loppuun, 
vaan tunnen sen syvän vaikutuk-
sen myös, kun luen sen sisältämiä 
kertomuksia milloin ja missä 
tahansa. Muistan, kun tyttäreni 
Lidia Maria ja minä päätimme 
lukea Mormonin kirjan yhdessä. 
Me vietimme useita päiviä joh-
dannon parissa, ja meillä oli pyhiä 
kokemuksia, joita emme unohda 
koskaan. Mormonin kirja yhdisti 
ja vahvisti meitä suunnattomasti.

Aivan kuten profeetta Enos, 
joka huolehti veljiensä hyvinvoin-
nista saatuaan syntinsä anteeksi, 
tai kuten profeetta Lehi, joka 
halusi perheensäkin nauttivan 
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ottanut kirjan vastaan kiitollisena. 
Rukoilen, että jonakin päivänä 
saan tietää, millainen vaikutus 
jokaisella näistä arvokkaista lah-
joista on ollut muiden elämään.

Muistelen mielelläni sisar 
Elena Henriquezin esimerkkiä. 
Hänellä oli Mormonin kirja esillä 
kaupassaan, ja hän kysyi aina 
tilaisuuden tullen asiakkailtaan: 
”Pidättekö lukemisesta?”

Presidentti Benson on sano-
nut: ”[Mormonin kirja] on kirjoi-
tettu meidän aikaamme varten. 
Nefiläisillä ei koskaan ollut tätä 
kirjaa, ei myöskään muinaisten 
aikojen lamanilaisilla. Se on 
tarkoitettu meille.” 3

Minä tiedän, että jos me 
seuraamme profeettojamme ja 
luemme Mormonin kirjaa päi-
vittäin, me tulemme saamaan 
vahvuutta ja voimaa kohdata 
mitä tahansa. Tulemme tun-
temaan, kuinka Pyhä Henki 
on kanssamme öin ja päivin. 
Todistuksemme Jeesuksesta 
Kristuksesta on vahvistuva, ja 
halumme tehdä Hänen tahtonsa 
on oleva kaikkien toimiemme 
kannustimena. Auttakoon Herra 
meitä olemaan suhtautumatta 
kevytmielisesti Mormonin kirjaan 
(ks. OL 6:12), jotta voimme saada 
kaikki ne siunaukset, jotka Hän 
on valmistanut meille. Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼
viitteet
 1. ”Mormonin kirja – uskontomme laki-

kivi”, Liahona, lokakuu 2011, s. 57.
 2. ”Täyttäkäämme maailma Mormonin 

Kirjoilla”, Valkeus, tammikuu 1989, s. 4.
 3. ”Mormonin kirja – uskontomme laki-

kivi”, Liahona, lokakuu 2011, s. 55.

 Nuorten perinteinen 
Rautakaide- 

konferenssi järjestettiin 
Turussa 31.12.–2.1.2013. 
Konferenssin teemana 
oli todistuksen jakami-
nen, ja konferenssipäi-
vät täyttyivätkin sekä 
tuttujen että tuntemat-
tomien kanssa jaetuista 
todistuksista.

Perheiltaa ja 
viidakkodiskoa

Maanantai- 
iltapäivänä Turun lyseon koulu 
täyttyi iloisesta naurusta ja 
puheensorinasta, kun noin 200 
nuorta saapui konferenssiin. 
Maanantai-illan ohjelmaan kuu-
lui perheilta, jossa tutustuttiin 
konferenssin teemaan, hiottiin 
tanssiaskeleet kuntoon, koristel-
tiin muffineja ja opittiin uusia, 
hyvin mielenkiintoisia asioita 
evankeliumista, kun vyöhyke-
seitsenkymmen vanhin Matti 
Jouttenus sekä Tampereen 
vaarnan johtaja vanhin Samuel 
Koivisto vastailivat nuorten 
esittämiin evankeliumiaiheisiin 
kysymyksiin. Illalla tarjoutui 
mahdollisuus päästää oma sisäi-
nen leopardinsa tai tutkimus-
matkailijansa valloilleen In the 
Jungle -diskossa, joka huipentui 
vuodenvaihteeseen ja värikkäi-
siin ilotulituksiin.

P a i K a l l i s e t  u u t i s e t

Todistuksen voimaa Rautakaiteessa
susanna Koivisto, turku

Rautakaiteeseen 
osallistuneita 
nuoria
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sählyä ja muuta toimintaa
Vuoden ensimmäiseen aamuun 

herättiin hyvin aikaisin turkulais-
nuorten aamuradion merkeissä. 
Aamuradio, jonka teemana olivat 
uudenvuodenlupaukset, inspi-
roi monia nuoria olemaan tänä 
vuonna taas hiukan parempia 
kuin edellisenä. Vuosi lähti hyvin 
käyntiin erityisesti länsirannikon 
poikien sählyjoukkueella, joka 
voitti perinteisen sählyturnauksen. 
Sählyturnauksen ohella osallistu-
jille tarjottiin myös tilaisuus laittaa 
kyntensä juhlakuntoon, tutustua 
uusiin ystäviin paremmin lautape-
lien merkeissä tai osallistua illan 
juhlatanssien valmisteluun askar-
telemalla piñataa.

hengellisyyttä
Hengellistä puolta ei tiistai-

päivän ohjelmassa unohdettu, 
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vaan iltapäivällä pidettiin neljä 
erittäin innoittavaa hengellistä 
luokkaa. Luokissa keskusteltiin 
nuoria kiinnostavista aiheista, 
kuten miten todistaa ystäville 
luontevasti evankeliumista tai 
miksi seurustelun ikäraja on 
16 vuotta. Luokat olivat erittäin 
onnistuneita, ja monet nuoret 
kertoivat niiden olleen yksi kon-
ferenssin kohokohdista. Tiistai-
ilta huipentui juhlaruokailuun 
ja -tanssiaisiin, joissa jokaiselle 
nuorelle tarjoutui mahdollisuus 
pukeutua parhaimpiinsa ja lois-
taa tanssilattialla.

Jännittävä seminaarikilpailu
Keskiviikkoaamuna aamura-

dion tytöt olivat jälleen vauhdissa 

päällimmäisenä mieleen todis-
tamisteema. Konferenssiin oli 
hankittu suuri, läpinäkyvä astia, 
johon sai laittaa kaksi karkkia 
joka kerta, kun oli jakanut oman 
todistuksensa jonkun kanssa. 
Konferenssipäivien aikana 
saimme nähdä, kuinka purkissa 
olevien karkkien määrä kas-
voi, kuten myös oma todistuk-
semme. Todistuksen jakaminen 
vahvistaa joka kerta sekä omaa 
että sen henkilön uskoa, jonka 
kanssa on todistuksensa jakanut. 
Konferenssin viimeisenä päi-
vänä purkissa oli jo aika monta 
karkkia, ja jokainen nuori lähti 
kotimatkallensa sydämessään 
hieman vahvempi todistus evan-
keliumista. ◼

Seminaarikil-
pailun voit-
tajat Oulun 
seurakunnasta
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ja keskustelivat ihan oikeiden 
poikien kanssa siitä, mitä pojat 
tekevät sillä aikaa, kun tytöt 
laittautuvat tanssiaisiin. Aamu-
päivällä oli koko konferenssin 
ehkä jännittävin ohjelmanumero, 
perinteinen seminaarikilpailu. 
Enkeli Moronin patsas lähti tänä 
vuonna voitokkaiden oululais-
ten matkaan. Seminaarikilpailun 
jälkeen konferenssin huipensi 
todistuskokous, jossa monet nuo-
ret pääsivät kirjaimellisesti nou-
semaan, loistamaan ja jakamaan 
todistuksensa muiden kanssa.

todistuksen jakamista –  
ja vahvistumista

Itselleni – ja varmasti monille 
muille – jäi konferenssista 
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Kirkko on kiinnostunut jäsenten hallussa 
olevasta kirkkoon liittyvästä historiallisesta 

aineistosta ja sen keräämisestä. Sitä varten on 
luotu maailmanlaajuinen ohjelma. onko hallus-
sasi tällaista aineistoa ja haluaisitko toimittaa 
sen turvaan kirkon arkistoihin Suomessa tai Salt 
Lake Cityssä?

Tällaista aineistoa ovat esimerkiksi kirkkoon liit-
tyvät pöytälaatikkokirjoitukset, päiväkirjat, käänty-
miskertomukset, hengelliset kokemukset, kirjeen-
vaihto, valokuvat, esineet, musiikki ja muu taide.

Jos arvelet, että sinulla on sellaista aineistoa, 
jota haluaisit luovuttaa kirkon arkistoon Suomessa, 
ota yhteyttä arkiston hoitajaan sisar Pirkko 
Lahteen. Hän toivoo, että hän saisi tietää esimer-
kiksi jäsenten mahdollisista kirkkoon liittyvistä 
jäämistöistä ennen niiden hävittämistä.

Jos taas haluat toimittaa historiallista aineistoa 
(vaikkapa skannattuna) kirkon arkistoon Salt Lake 
Cityssä, ota yhteyttä vyöhykkeen kirkon historia-
neuvojiin, joina toimivat Leena ja Risto Kurra.

ota heihin yhteyttä myös, jos haluat osallis-
tua suullisen historian tallennusohjelmaan, niin 
sovimme ajankohdasta. Haastattelussa voisit 
kertoa elämästäsi ja hengellisistä kokemuksistasi 
jälkipolville ja tulevaisuuden historiantutkijoille. 
Haastattelu toimitetaan äänitiedostona Salt Lake 
Cityn arkistoon.

yhteystiedot
Pirkko lahti:
pirkko.i.lahti@gmail.com
041 443 7057
leena ja Risto Kurra:
kirkon.historia@gmail.com
0440 541 712
0400 641 856 ◼

 En ole koskaan epäillyt 
evankeliumin totuutta siitä 

hetkestä asti, kun siitä kuulin, 
mutta todistustani on koeteltu 
useaan kertaan. Kun olin ollut 
jäsen Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkossa yhden viikon, kutsui 
eräs lestadiolainen perhe minut 
kokoukseensa kahvin tarjoi-
luun. Kun heidän kokouksensa 
oli päättynyt, he alkoivat koko 
joukon voimalla käännyttää 
minua pois kirkosta. He tiesivät 
niin paljon asioita, joista minä 
en ollut koskaan kuullut, kuten 
väite, että Joseph Smith teki 
itsemurhan. Sanoin, että minä en 
asiaa tunne, mutta kysyn lähe-
tyssaarnaajilta. Henki oli todella 
huono, ja lopuksi he alkoivat 
riidellä keskenään. Muistin 
lähetyssaarnaajasisarien ope-
tuksen: ole ystävällinen ja jaa 
aina todistuksesi. Ääneni värisi, 
mutta todistin, että minä menin 
kasteelle seuratakseni Jeesusta 
Kristusta Hänen tosi kirkossaan.

Seuraava päivä oli sun-
nuntai. Olin niin järkyttynyt, 
että kyyneleet valuivat koko 
todistuskokouksen ajan. Seura-
kunnanjohtaja Risto Lehti näki 
suruni, ja hän kutsui minut toi-
mistoonsa. Hän antoi minulle 
pari viisasta neuvoa:

Tiedote: Kirkon historiallisen 
aineiston kartuttaminen

J ä s e n t e n  K e R t o m a a

Hän pyyhkii pois  
jokaisen kyyneleen
helinä allman
Fredrikstad, Norja

1. Evankeliumi on täydellinen.
2. Kirkon jäsenet ovat 

epätäydellisiä.
3. Älä sekoita näitä kahta.

En silloin ymmärtänyt, kuinka 
viisas neuvo se oli – se on vain 
viisastunut totuudessan 39 vuo-
den aikana.

lähetystyöhön ilman  
isän tukea

Yhden vuoden jäsenyyden jäl-
keen lähetin lähetystyöpaperini. 
Pyhä Henki oli kertonut minulle 
hyvin selvästi ajankohdan, koska 
minun pitäisi lähteä, ja minä tun-
sin selvästi, että Herra tarvitsee 
minua työssään. Se päätös koet-
teli jälleen kerran isäni rakkautta. 
Päätettyäni kodinhoitajaopis-
keluni Tampereella tulin kotiin 
isäni luo, ja se olikin vaikein 
aika elämässäni lapsuudenko-
dissani. Isä, joka oli aina ollut 
auttamassa ja tukemassa, halusi 
antaa minulle fyysisen selkäsau-
nan. Olin useita kertoja metsässä 
odottamassa hänen rauhoittu-
mistaan. Vanhin sisareni Lilja oli 
luvannut lähettää minulle talou-
dellista tukea lähetystyöhöni, 
mutta sain kirjeen, että hänen 
miehensä oli sen kieltänyt. Olin 
opiskellut koko kirkossaoloai-
kani, joten minulla ei ollut kuin 
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se 250 markan summa, jonka 
olin saanut stipendinä, kun olin 
ollut paras oppilas.

Lainaan päiväkirjaani. 
16.1.1975: ”Aloitin tänään suu-
renmoisen työni. Tulin eilen 
bussilla kotoa. Tunnelma oli 
siellä surullinen. Isä itki ja sanoi, 
etten näe häntä elävänä, hän 
murehtii itsensä hautaan. Isä 
pyysi myös, että ’älä kirjoita, kun 
sinulla on nälkä, en voi auttaa’. 
Hän ei kantanut raskasta lauk-
kuani, vaikka pyysin, vaan istui 
sängyn päällä ja itki. Sydämeni 
oli murtua, enkä olisi tätä ikinä 
tehnyt hänelle, jos en tietäisi, että 
tämä on Herran työtä. Ainoa aja-
tukseni oli: pois äkkiä, en jaksa 
nähdä isäni aitoa murhetta.”

lupasi siunauksessani seuraavaa: 
”Tulee aika, jolloin saat opettaa 
vanhempiasi.” Kätkin nämä sanat 
sydämeeni ja tutkin niitä, aivan 
kuten Maria (ks. Luuk. 2:19), ja 
odotin, että isä vielä kuuntelisi 
minua lähetystyöni jälkeen.

Lähetystyön päätyttyä monet 
ystäväni löysivät elämäntove-
rin, perustivat perheen ja olivat 
hyvin onnellisia. Minä vain koin 
vuosi toisensa jälkeen, että olin 
viimeisenä jonossa, mitä tulee 
temppeliavioliittoon, ja se siir-
rettiin aina seuraavalle ja sitä 
seuraavalle vuodelle. Etsin usein 
lohtua ja innoitusta pyhistä kir-
joituksista. Herra puhui minulle 
lohdutuksen sanoja Alman kirjan 
luvun 36 jakeessa 3: ”Ja nyt, oi 
[tyttäreni Helinä], katso, sinä olet 
nuoruudessasi, ja sen tähden 
minä pyydän sinulta, että kuulisit 
sanojani ja oppisit minusta, sillä 
minä tiedän, että jokainen, joka 
panee turvansa Jumalaan, saa 
vahvistusta koettelemuksissaan 
ja vastoinkäymisissään ja ahdin-
goissaan, ja hänet ylennetään 
viimeisenä päivänä.”

Se pisti sydämeeni silloin, ja 
tiesin, että se oli kirjoitettu suo-
raan minulle. Ja yhä vielä se pis-
tää sydämeeni yhtä paljon joka 
kerta, vaikka olen lukenut sitä 
kohta 40 vuoden ajan. Turvaa 
Herraan – se on avain onnelli-
seen elämään!

tukholman temppelissä 1986
En saanut koskaan opettaa 

vanhempiani siinä muodossa, 

Helinä Allman

HE
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Kun minut asetettiin lähetys-
saarnaajaksi, olin varma, että 
koko Suomi kääntyy evankeliu-
miin. Totuus paloi rinnassani, ja 
iloitsin sen kertomisesta. Vapaa-
päivinä olin usein luonnossa, sillä 
siellä saatoin vapaasti keventää 
siitä surusta aiheutunutta taakkaa, 
jota isäni tunsi puolestani. Kuinka 
usein luinkaan kohdan Matteus 
10:37: ”Joka rakastaa isäänsä tai 
äitiänsä enemmän kuin minua, 
ei kelpaa minulle.” On vaikea 
kuvata sanoin, kuinka paljon 
lähetyssaarnaaja oppii lähetys-
työssään rakastamaan Herraa. 
Sain lähetystyössä ollessani elä-
mälleni kestävän perustan. Aset-
taessaan minut lähetyssaarnaajan 
tehtävään lähetysjohtaja Wade 
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kuin me yleensä ajattelemme, eli 
että kaikki istuisimme yhdessä ja 
niin edelleen.

Istuessani vuoden kuluttua isäni 
kuolemasta Tukholman temppe-
lissä opin jotakin hyvin tärkeää. 
Kotiopettajani veli Friström oli 
kehottanut pappeuden siunauk-
sessa, että minun tulisi viedä isäni 
nimi temppeliin. En ollut todella-
kaan ajatellut sitä, mutta kehotus 
oli niin selvä, että tietysti toimin sen 
mukaan. Kun hyvä ystäväni veli 
Matti Kuosmanen suoritti sijais-
toimitusta isäni puolesta, tunsin 
kiitollisuutta siitä, että olin ottanut 
evankeliumin vastaan, mennyt 
kasteelle ja lähetystyöhön ja että 
olin 12 vuoden aikana isäni luona 
vieraillessani päättänyt mennä kirk-
koon sunnuntaisin huolimatta siitä, 
että matka oli yli 60 kilometriä ja 
minun piti lähteä aikaisin sunnun-
taiaamuna. Vierailuni jäi suhteelli-
sen lyhyeksi, perjantai-illasta sun-
nuntaiaamuun. Mutta kuinka suuri 
merkitys sillä olikaan ollut minun 
rakkaaseen isääni. Siellä pyhässä 
huoneessa tajusin, että olin kuiten-
kin opettanut isääni 12 vuoden ajan 
näillä yksinkertaisilla valinnoillani.

Mikään ei voi vetää vertoja sille 
syvälle ilolle, jota silloin tunsin, kun 
tiesin ja koin, että isäni oli läsnä 
tässä sijaistoimituksessa. Niitä, jotka 
kääntyivät evankeliumiin lähetys-
työni hedelmänä, ei ollut kovin 
montaa, mutta vaikka isäni olisi 
ollut ainoa, oli se enemmän kuin 
sen arvoista. Kaikki kyyneleeni on 
pyyhitty pois, ja ne ovat muuttu-
neet syviksi ilon pisaroiksi. ◼

 Tietokoneita ja tietotekniikkaa 
on käytetty kirkkomme jäsen-

ten keskuudessa muun muassa 
sukututkimuksen tekemiseen 
jo tovin. Nykypäivänä kirkko 
tarjoaa mahdollisuuden viimei-
simpien teknisten oivallusten 
hyödyntämiseen jokapäiväisessä 
elämässämme. Kaikki kirk-
komme materiaali on sähköis-
tetty tai vaiheessa sähköistymi-
seen. Tämä ei tarkoita painetun 
sanan katoamista kokonaan 
vaan mahdollisuuksien lisään-
tymistä suoriutua arkisista 
rutiineistamme joustavammin. 
Olen voinut perinteisen pyhien 
kirjoitusten tutkimisen lisäksi 
saada kätevästi lisää valoa päi-
vääni tutkimalla pyhiä kirjoituk-
sia esimerkiksi matkustaessani 
julkisissa liikennevälineissä.

Perheeseemme oli tullut 
ensimmäinen tietokone jo ennen 
minun syntymääni 1980-luvun 
alussa. Minulla on aina ollut sen 
myötä tietynlainen suhtautumi-
nen tietotekniikan hyödyntämi-
seen. Ystäväni ei ollut uskoa, 
kun kerroin, että meillä oli 
internetyhteys kotona jo vuonna 
1989, sillä internetyhteydet yleis-
tyivät vasta 1990-luvun puolivä-
lin tienoilla.

Palattuani lähetystyöstä 
vuonna 2008 työllistyin 

v e R K o s s a

Tietotekniikka  
apuna evankeliumissa
lauri vuori, helsinki

tietotekniikka-alan yrityksen 
palvelukseen. Työhöni kuului 
uusimpien laitteiden ja niihin 
soveltuvien palveluiden myynti. 
Samalla opin itse hyödyntä-
mään tietotekniikkaa kaikessa 
mitä tein. Niihin aikoihin kävin 
kirkkomme instituuttikurssia. 
Eräänä kertana istuessani mui-
den oppilaiden joukossa pää 
alas painuneena opettaja pyysi 
minua lukemaan kohdan pyhistä 
kirjoituksista. Uskon, että hän 
ajatteli herättävänsä huomioni 
takaisin meneillä olevaan oppi-
aiheeseen, mutta hän ei tuol-
loin vielä osannut aavistaa, että 
seurasin opetuksessa käsiteltäviä 
pyhien kirjoitusten kohtia kän-
nykästäni. Luokan jälkeen huo-
neen toisella laidalla istunut tyttö 
totesi ihmeissään, miten olinkin 
muistanut pyydetyn kirjoitus-
tenkohdan ulkoa, mutta kertoi 
huomanneensa myöhemmin 
minun käyttävän matkapuhelin-
tani lukemiseen. Tuohon aikaan 
älypuhelimet eivät olleet yleisiä 
ja kosketusnäytöllisetkin laitteet 
olivat vielä tulevaisuutta.

Nykyään pappeuskokouksen 
iäkkäämmätkin jäsenet ovat 
varustautuneet erilaisilla mobiili-
laitteilla. Yhdessä laitteessa 
yhdistyy kirkon koko kirjalli-
nen opetusmateriaali. Onhan 
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huomattavasti helpompi kuljettaa 
mukana yhtä laitetta kuin useita 
lähteitä perinteistä painettua 
sanaa.

Kirkko tarjoaa mobiililaitteille 
suunnatussa ohjelmistossaan 
nykyään jopa mahdollisuutta 
merkitä pyhien kirjoitusten 

konferenssin (piirin) johtaja Carl August Ekille 
on tässä lainattu Ekin kirjeestä Skandinavian 
lähetyskentän johtaja Christian Fjeldstedille. 
Blom kirjoittaa Åminneforsin ruukilta Pohjasta.

Olen terve ja tunnen itseni onnelliseksi 
evankeliumissa, vaikka välillä näyttääkin vähän 
synkältä. Olen hävinnyt hovioikeusprosessin, 
ja minut on tuomittu maksamaan sakkoja jul-
kaisujen levittämisestä, kahden naisen kasta-
misesta 2 sekä kastamisesta sunnuntai-iltana, 
mikä on selitetty sapatin rikkomiseksi.3 Sakot 
nousevat 597 markkaan ja oikeudenkäyntiku-
lut 913 markkaan, mikä yhteensä tekee 1510 
markkaa.4 Kulut hoidetaan pienen kotini ulos-
mittauksella, ja sakot minun on varojen puut-
teen vuoksi sovitettava 28 päivällä vankilassa 
vedellä ja leivällä. Minulle annettiin kuitenkin 
lupa valittaa jutusta senaatille 60 päivän aikana 
laskettuna 30:nnestä kesäkuuta, ja olen lähet-
tänyt oikeuden päätöksen sekä täkäläiseltä 
nimismieheltä saamani todistuksen köyhyydestä 
Ruotsin pääkonsulille saadakseni asian senaa-
tin eteen hänen toimiensa kautta. Odotamme 
ja katsomme, mikä lopputuloksesta tulee. 
Olen parhaillaan täällä Åminneforsin ruukilla 

Tukholman 
konferenssin 
(piirin) johtaja 
Carl August Ek 
seurasi Johan 
Blomin koette-
lemuksia Suo-
messa ennen 
lähtöään Uta-
hiin myöhem-
min vuonna 
1884. Kuva 
on julkaisusta 
scandinavian 
Jubilee album 
1850–1900.
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Varhaisia dokumentteja, osa 7
Johan Blomin kirje Carl a. ekille, 18. heinäkuuta 1884.1

kohtia sekä kirjoittaa muistiin-
panoja, niin että ne tallentuvat 
suoraan henkilökohtaiseen LDS 
Accountiin, jolloin ne ovat käy-
tettävissä kaikilla käytössä ole-
villa laitteilla. LDS Gospel Library 
-niminen ohjelmisto löytyy käy-
tännössä kaikille mobiililaitteille. 

Eri laitteiden kauppapaikoista 
on saatavissa myös monia jäsen-
ten itse tekemiä ohjelmistoja. 
Olen kokenut itseni siunatuksi 
voidessani elää näinä aikoina, 
jolloin Herra on siunannut meitä 
monella tavalla toteuttaa ja edis-
tää Hänen työtään. ◼

 Liahonassa on aikaisemmin julkaistu mate-
riaalia oikeusprosessista, johon ruotsalainen 

kirkon jäsen Johan Blom vuonna 1883 jou-
tui asuessaan perheineen Länsi-Uudenmaan 
Pohjassa. Blomin terveiset Tukholman 
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rakentamassa puutarhoja.5 Täkäläiset veljet ja 
sisaret ovat hyviä ja uskollisia, ja uskomme 
näiden vainojen saavan aikaan jotakin hyvää. 
Jotkut ystävistämme sanovat, että mitä suu-
rempia vainot ovat, sitä enemmän heidän 
uskonsa evankeliumiin vahvistuu. ◼
viitteet
 1. Nordstjernan, 8. vsk., nro 17 (1. syyskuuta 1884),  

s. 266–267. Ks. myös Skandinaviens Stjerne, 33. vsk.,  
nro 22 (15. elokuuta 1884), s. 347.

 2. Wendla Lindlöf ja hänen kälynsä Maria God kastettiin 
molemmat Pohjan Lammasjärvessä 4. kesäkuuta 1882.

 3. Blomia ei siis tuomittu piikojensa Alexandra Lindro-
thin ja Ida Ottmanin painostamisesta kasteelle, mistä 
häntä oli alun perin myös syytetty. Turun keisarillisen 
hovioikeuden kymmensivuinen tuomio annettiin 26. 
toukokuuta 1884, julistettiin 30. kesäkuuta 1884 ja on 
kokonaisuudessaan luettavissa (signum Dbb:79, nro 
259) Turun hovioikeuden arkistossa Turun maakunta- 
arkistossa. Ks. myös AD 380/1884, Senaatin oikeus-
osaston arkisto, Kansallisarkisto. Myös ruotsinkielinen 
sanomalehdistö kirjoitti asiasta, ks. esimerkiksi Åbo 
Tidning, 5. heinäkuuta 1884, s. 2 ja Helsingfors Dagblad, 
6. heinäkuuta 1884, s. 3.

 4. Tilastokeskuksen ilmoittamaa muuntokerrointa käyttäen 
tämä on nykyrahassa lähes 7000 euroa.

 5. Åminneforsin ruukki perustettiin 1870-luvulla ja on siten 
nuorin nykyisen Raaseporin viidestä ruukista.
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Teemu  
Palomäki  
Tampereen 1.  
seurakunnasta 
aloitti maalis-
kuussa 2012 
kokoaikaisen 
lähetystyön 
Sapporon 
lähetyskentällä 
Japanissa.

Krista Laine Jyväskylän  
seurakunnasta aloitti toukokuussa 
2012 kokoaikaisen lähetystyön 
Temppeliaukion lähetyskentällä 
Salt Lake Cityssä Utahissa.

Niklas Metsätähti Turun 2.  
seurakunnasta aloitti toukokuussa 
2012 kokoaikaisen lähetystyön 
Nagoyan lähetyskentällä Japanissa

Pauli Nieminen Lahden  
seurakunnasta aloitti heinäkuussa 
2012 kokoaikaisen lähetystyön Tuk-
holman lähetyskentällä Ruotsissa.

Tommi Welling Oulun  
seurakunnasta aloitti maaliskuussa 
2013 lähetystyön Ogdenin lähetys-
kentällä Utahissa Yhdysvalloissa.

Lähetystyön aloittaneita


