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 Meidän nykyaikai-
sessa ja tapahtu-

mia täynnä olevassa 
ajassamme on omat 
haasteensa. Nykyään on 
monia, jotka eivät osaa 
nähdä asioiden koko 
kuvaa. Heistä tuntuu, 
ettei heillä ole juuri-
kaan mahdollisuuksia 
tai toivoa tulevaisuu-
desta. Meillä Myöhem-
pien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäsenillä on onneksemme eri-
lainen näkemys elämästä. Se johtuu 
siitä, että meillä on kokonaisvaltainen, 
iankaikkinen näkökulma.

Haluaisin kertoa ajatuksiani siitä 
pyhien kirjoitusten ilmentämästä 
iankaikkisesta näkökulmasta, jossa 
puhutaan, että ”lasten sydämet [kään-
netään] isien puoleen” (Mal. 3:24; ks. 
myös 3. Nefi 25:6). Meillä täytyy olla 
altis henki ja ymmärtäväinen sydän 
voidaksemme käsittää niitä suuren-
moisia lupauksia ja siunauksia, jotka 
liittyvät siteisiin, jotka syntyvät meidän 
tutkiessamme omaa sukuamme ja 
alkaessamme rakentaa suhdetta omiin 
esivanhempiimme.

Kirkolla on käytettävissä monia 
voimavaroja, jotka voivat olla kaikkien 
maailman ihmisten apuna sukututki-
mustyössä. On tärkeätä ymmärtää, millä 
tavoin nykyään ulottuvillamme olevat 
aikakirjat ja tekniset apuvälineet ovat 

olemme osa heidän näkökulmaansa. 
Meillä on osamme heidän iankaikki-
sessa päämäärässään. Emmekö huo-
maakin tässä taivaallisen Isämme näke-
män ihmeellisen rakkauden ja oikeu-
denmukaisuuden näkökulman, jossa me 
voimme olla välineinä Herran käsissä 
esivanhempiemme siunaamiseksi?

Tämän työn myötä me opimme 
katsomaan kuoleman verhon tuolle 
puolen ja näkemään aikamme maan 
päällä uudesta näkökulmasta. Nefi 
ilmoitti meille: ”Sillä minä tiedän, että 
te olette tutkineet paljon, monet teistä, 
tietääksenne tulevista asioista; sen 
vuoksi minä tiedän teidän tietävän, 
että meidän lihamme täytyy kuihtua ja 
kuolla; kuitenkin me saamme ruumiis-
samme nähdä Jumalan” (2. Nefi 9:4).

Me olemme kaikki rakastavan tai-
vaallisen Isän lapsia, jotka Hän lähetti 
maan päälle kokemaan iloa. Suurin 
ilo, mitä voimme kokea, tulee siitä, että 
palvelemme ja rakastamme toisiamme 
niin, että se ulottuu kauas kuolevaisen 
elämämme rajojen ulkopuolelle. Me 
voimme tarjota ihmisille iankaikkisen 
näkökulman, mikä tarkoittaa seuraavaa:

”Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden 
sielun kanssa, jonka olette johdatta-
neet minun luokseni minun Isäni val-
takuntaan, kuinka suuri teidän ilonne 
onkaan, jos johdatatte monta sielua 
minun luokseni!” (OL 18:16.)

Todistan näiden opetusten totuudesta 
ja sukututkimustyöhön kuuluvasta ilosta. 
Sukututkimustyö suo meille mahdolli-
suuden antaa esivanhemmillemme tilai-
suus kokea tuonpuoleisessa elämässä 
kaikki ne evankeliumin siunaukset, joita 
he eivät voineet kokea täällä. ◼
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Meidän iankaikkinen päämäärämme
vanhin Detlef adler, saksa 
vyöhykeseitsenkymmen

yhteydessä evankeliumin 
periaatteisiin.

Me todistamme tai-
vaallisesta Isästämme 
( JS–H 17), jolla on suun-
nitelma meitä Hänen 
lapsiaan varten. Tähän 
suunnitelmaan kuuluu 
se, että me voimme 
palata Hänen luokseen 
vastaanottamalla pyhiä 
toimituksia ja pitämällä 
niihin liittyvät liitot. 
Nämä toimitukset ja liitot 

avaavat tien takaisin Hänen luokseen.
Koska monet esivanhemmistamme 

ovat lähteneet maailmasta ilman mah-
dollisuutta saada näitä toimituksia, 
taivaallinen Isä on hyvyydessään luonut 
meille tilaisuuden toimittaa ne pyhissä 
temppeleissä esivanhempiemme puo-
lesta. Voidaksemme tehdä sen meidän 
täytyy kuitenkin ensin tunnistaa esivan-
hempamme. Kun olemme löytäneet hei-
dän nimensä, meillä on tilaisuus suorit-
taa nämä toimitukset sijaistyönä heidän 
puolestaan. Tällä tavalla me saamme 
suurenmoisen etuoikeuden luoda esi-
vanhempiimme erityisen suhteen, johon 
kuuluu rakkautta ja palvelemista.

Saanen kertoa lyhyesti tämän elämän 
näkökulmista ja yhdistää ne tuonpuolei-
sen elämän näkökulmiin. Koska hengillä 
on tieto näiden toimitusten välttämät-
tömyydestä, monet heistä odottavat 
toisella puolella, että tämä lunastava 
työ tehtäisiin heidän puolestaan. Me 

Vanhin Detlef Adler
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Jo perinteeksi muodostunut 
nuorten aikuisten tapahtuma 

Mustelma järjestettiin myös 
tänä vuonna Oulussa helmi-
kuun viimeisenä viikonloppuna 
22.–23.2.2013. Tapahtuma on 
vakiintunut hyvin nuorten aikuisten 
keskuudessa vuosittaiseksi koko 
Suomen lopputalven kohtaami-
seksi. Tänäkin vuonna osallistujia 
oli lähes 70 ympäri Suomen, ja 
heistä noin puolet oli Oulun piirin 
ulkopuolelta lähetyskentältä ja 
vaarnoista.

Mustelma-nimi tapahtumalle 
juontaa juurensa vuosikymmeniä 
taaksepäin, jolloin tapahtuman 
aktiviteetit olivat lasketteluun ja 
muuhun talviurheiluun painottu-
neita ja mustelmat hyvin konkreet-
tisia. Viime vuosina pakkasrajoja ja 
rinteiden kovuutta ei ole lähdetty 
kokeilemaan vaan tärkeimmiksi 
elementeiksi tapahtumalle ovat 
muodostuneet yhdessäolo, hengel-
liset luokat, tanssi, hyvä ruoka ja 
Hengen läsnäolo.

Tänä vuonna tapahtuman 
teema oli 5. Moos. 13:3–4: 
”Jumalanne koettelee teitä näin 
saadakseen tietää, rakastatteko 
häntä.” Elämän haasteita nuorten 
aikuisten näkökulmasta käsiteltiin 
lauantai-iltapäivän hengellisessä 
tuokiossa, jossa lähetyssaarnaaja-
aviopari vanhin ja sisar Gourley 
toimivat alustajina ja oppiaiheve-
tureina. Hyvää palautetta luokasta 
tuli etenkin toiminnallisuudesta, 
joka toteutettiin ryhmätehtävien 

 Liahonan Kotimaansivujen toimitus vastaanottaa 
mielellään artikkeleita seurakunnilta ja jäseniltä 

ympäri Suomen. Näitä voivat olla muun muassa 
uutisaiheet ja tapahtumat, omat henkilökohtaiset 
kääntymyskertomukset sekä muut hengelliset 
kokemukset.

Paikallisissa uutisissa julkaisemme artikkeleita 
seurakuntien tapahtumista. Ne voivat olla varsin 
erilaisia, lyhyestä uutisvälähdyksestä aina pidem-
pään kuvaukseen. Suositeltava sanamäärä on enin-
tään 300 sanaa. Mukaan voi liittää kuvia. Toimi-
tuksessa toivomme, että kynnys uutisartikkeleiden 
lähettämiseen olisi matala.

Kotimaansivuilla julkaistavat hengelliset koke-
mukset ovat arvokkaita ja osaltaan vahvistavat 
meidän jokaisen omaa henkilökohtaista todistusta. 
Lempikohdat pyhissä kirjoituksissa, kertomukset 
omasta lähetystyöstä ja monet muut hengelliset 
kokemukset ovat tärkeä, elleivät tärkein osa Koti-
maansivuja. Olen varma siitä, että meillä jokaisella 
on jotakin jaettavaa ja voimme rohkaista myös 
lapsiamme ja nuoriamme kertomaan todistukses-
taan tätäkin kautta. Pituus voi vaihdella 150 sanasta 
aina 350 sanaan. Vaikka kuulemme usein kosket-
tavia puheita, Kotimaansivuilla ei kuitenkaan voida 
julkaista yksittäisiä puheita.

Kaikki toimitukselle tarkoitettu materiaali  
voidaan lähettää joko sähköisesti osoitteeseen 
irina.riihikoski@gmail.com tai postitse:

Irina Riihikoski
Siltapellonkuja 2 L 110
00740 Helsinki
Myös puhelimitse voi ottaa yhteyttä numeroon 

044 343 4424.
Liittäkää omat yhteystietonne lähetettävään 

materiaaliin lisätiedusteluja varten.
Toimitus kiittää siitä työstä, jota teemme yhdessä 

Kotimaansivujen hyväksi! ◼
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Mustelma – lähetystyötä 
teoriassa ja käytännössä
pekka laitinen, oulu

ja keskustelun avulla. Viimeistään 
todistuskokous, joka pidettiin heti 
päiväinstituutin perään, vahvisti 
Hengen läsnäoloa. Oli uskoma-
tonta huomata, kuinka paljon 
keskuudessamme oli palanneita 
lähetyssaarnaajia, kutsun saaneita 
nuoria aikuisia ja niitä, jotka aiko-
vat lähikuukausina laittaa lähe-
tystyöpapereita eteenpäin. Tämä 
on todella sukupolvi, joka edistää 
Herran työtä! Oli erityistä kuulla 
todistuksia myös Mustelmaan 
osallistuneilta tutkijoilta.

Tapahtumassa oli erityinen 
lisäosio, joka ei varsinaisesti ollut 
osa Mustelmaa. Eräs nuori aikui-
nen kastettiin Oulun kappelilla 
lauantaina, ja kaikilla halukkailla oli 
mahdollisuus osallistua kasteti-
laisuuteen. Käytännössä kaikki 
nuoret aikuiset olivat mukana, ja 
Henki todisti voimallisesti, kuinka 
aiemmat todistukset, oppiaiheet 
ja lähetystyön tärkeydestä puhutut 
seikat konkretisoituivat hyvin todel-
lisella tasolla. Harvoin on mah-
dollisuus siirtyä teoriasta ja opista 
käytäntöön näin hienolla tavalla!

Voimakkaan hengellisen ravin-
non lisäksi tapahtuman aikana oli 
luonnollisesti mm. pelejä, sählyä, 
lipunryöstöä, tanssia ja diskoilua. 
Huomasimme jälleen kerran, että 
tapahtuman tekevät ihmiset eivätkä 
ulkoiset puitteet tai monimutkaiset 
rakenteet. Kiitos kaikille järjestäjille 
ja osallistujille läheltä ja kaukaa! 
Nähdään ensi vuonna, mikäli ette 
kaikki ole lähetystyössä! ◼

Materiaalin lähettäminen 
Kotimaansivuille
toimitus
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 Liahonassa on aikaisemmin 
julkaistu materiaalia oikeus-

prosessista, johon ruotsalai-
nen kirkon jäsen Johan Blom 
joutui vuonna 1883 asuessaan 
perheineen Länsi-Uudenmaan 
Pohjassa. Turun keisarillinen 
hovioikeus julisti kesäkuussa 
1884 langettavan tuomion, jonka 
kumoamista tai muuttamista 
Blom tässä valituksessa pyy-
tää. Dokumentin kirjoitti Johan 
Blomin puolesta Helsingissä 
asunut oikeustieteen kandidaatti, 
ja käytännössä valituksen hoiti 
keisarillinen senaatti Helsingissä.

Mitä voimallisin, armollisin 
Keisari ja Suuriruhtinas

Tyytymättömänä Teidän 
Keisarillisen Majesteettinne Turun 
Hovioikeuden 30. kesäkuuta tänä 
vuonna antamaan tuomioon2, 
jonka välityksellä minut on tuo-
mittu sakkoihin mormonioppiin 
kuuluvien kirjoitusten levittämi-
sestä, osallistumisesta tiettyjen 
henkilöiden luopumukseen 
evankelis-luterilaisesta kirkosta ja 
sapatin rikkomisesta, saan mitä 
nöyrimmin pyytää Teidän Keisaril-
liselta Majesteetiltanne tähän muu-
tosta sekä siihen liittyen samoin 
nöyrimmin esittää seuraavaa:

Muiden ihmisten tietoiseksi 
tekemisen uskonnollisista opeista, 
kuten minä olen tehnyt, on sitten 
kyseessä evankelis-luterilaiset tai 
mitkä tahansa muut opit, tapahtuu 

sen hengen kanssa. Mutta vaikka 
mainittua julistusta ei voitaisikaan 
pitää täysin lain kumoamana, ei 
sitä kuitenkaan nykyisin voida 
soveltaa yleisen oikeuden- ja 
uskonnontunnon perusteella, 
ja se on myös käytännössä täy-
sin menettänyt merkityksensä. 
Kuinka monet ”vieraat” uskolaiset, 
kreikkalais-venäläiset, katolilai-
set, baptistit, jopa juutalaisten ja 
muhamettilaisten tapaiset ei-kris-
tityt, täällä harjoittavatkaan uskon-
nollisia menojaan julkisesti, omine 
pappeineen ja kirkkoineen, ilman 
että edes kiihkein luterilainen 
kokisi tarvetta loukkaantua siitä 
tai aikoisi vedota vuoden 1781 
julistuksen vastuuasetuksiin heitä 
vastaan, joka kuitenkin kiistatta 
soveltuu näihin ”vieraisiin uskolai-
siin” yhtä paljon kuin esimerkiksi 

K i r K o n  h i s t o r i a a  s u o m E s s a

Varhaisia dokumentteja, osa 8
johan Blomin 28. elokuuta 1884 päivätty kirje venäjän  
keisari aleksanteri iii:lle 1

Kim Östman

se sitten suullisten esitysten 
kautta tai näitä esittelevien kirjoi-
tusten saataville tekemisestä, ei 
pitäisi meidän aikanamme olla 
rikolliseksi leimattavaa, kaikkein 
vähiten, kun tähän ”levittämi-
seen” ei ole kuulunut pienintä-
kään yritystä taivutella ketään 
luopumiseen siitä opista, jota 
hän tunnustaa. Tammikuun 24. 
päivänä 1781 päivätty kuninkaal-
linen julistus 3, johon hovioikeus 
vetoaa, kylläkin määrää sakkoja 
sille ”vieraalle uskolaiselle, joka 
taivuttelee jonkun oppeihinsa 
tai levittää tarujaan”, mutta eikö 
tätä julistusta tulisi pitää vuoden 
1869 kirkkolain kumoamana 4? 
Se kylläkin puhuu ainoastaan 
seurakuntalaisista mainitsematta 
erityisesti mitään vieraista usko-
laisista, mutta toisaalta se kumoaa 
täysin rikoskaaren pykälät kolme 
ja neljä, joissa määrätään luo-
pumuksesta ”oikeasta evankeli-
sesta opistamme” ja ”harhaisten 
oppien” levittämisestä, ja siten sen 
on nähtävä ottaneen niin näiden 
lainkohtien kuin ensinnä mainitun 
julistuksen paikan, jonka julistuk-
sen kirkkolaki myös kumoaa niiltä 
osin, joilta se ei ole sopusoinnussa 
kirkkolain määräysten kanssa. Ja 
määräykset sakoista henkilölle, 
joka taivuttelee jonkun oppei-
hinsa tai levittää tarujaan, eivät 
epäilemättä ole sopusoinnussa 
kirkkolain kanssa, eivät ainakaan 

Pohjan kruu-
nunnimismies 
Carl Österholmin 
allekirjoittama 
todistus  
Johan Blomin 
taloudellisesta 
tilanteesta.

Ki
M

 Ö
ST

M
aN

 / 
Ka

NS
aL

LiS
ar

Ki
ST

O



K4 L i a h o n a

mormoneihin, jotka kuitenkin 
ovat ja joiden kaikki myöntävät 
olevan kristinuskon tunnustajia? 
Niin maan pääkaupungissa kuin 
monin paikoin maakunnissa on 
myös hiljattain moitteitta pidetty 
julkisia esityksiä, joiden henki on 
täysin vihamielinen, ellei kris-
tinuskoa kohtaan niin ainakin 
valtionkirkkomme oppia kohtaan, 
ja mikäli esittäjää kohtaan olisi 
silloin pyritty soveltamaan samoja 
lainkohtia, joiden perusteella 
minua on sakotettu, täsmälleen 
samanlaisesta toiminnasta paitsi 
että minun esitykseni eivät ole 
olleet julkisia, niin näitä esityksiä 
tarkkaavaisesti seurannut kansa 
olisi kokenut oikeudentuntoaan 
syvästi loukatun. Kun mainittu 
asetus on siten täysin vaipunut 
oikeutettuun unholaan, uskallan 
nöyrimmin pyytää, että Teidän 
Keisarillinen Majesteettinne olisi 
armollinen kumoamalla kyseen-
omaisen Hovioikeuden tuomion 
ja vapauttamalla minut tuomitusta 
rangaistuksesta ja korvausten 
maksamisesta asiassa.

Mikäli kuitenkin Teidän 
Keisarillinen Majesteettinne ei 
armollisesti huomioi sitä, mitä 
olen yllä nöyrimmin esittänyt, 
saanen yhtä nöyrästi pyytää, eikö 
mormonismin oppien ja siihen 
liittyvien kirjoitusten levittämistä, 
jota olen tehnyt, tulisi pitää vain 
sen niin kutsutun rikoksen valmis-
teluna tai osana, johon rikokseen 
olen syyllistynyt, osallistumalla 
Hovioikeuden yllä mainitun 
tuomion selittämällä tavalla tiet-
tyjen henkilöiden luopumukseen 
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 1. AD 380/1884, Senaatin oikeusosaston 

arkisto, Kansallisarkisto.
 2. Ks. Dbb:79, nro 259, Turun hovioikeuden 

arkisto, Turun maakunta-arkisto. Ks. 
myös AD 380/1884, Senaatin oikeusosas-
ton arkisto, Kansallisarkisto.
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Publique Handlingar, Placater, Förordnin-
gar, Resolutioner Och Publicationer, osa 
12 (Tukholma, 1799–1802), s. 138–147.

 4. Pääarkkitehtinsa mukaan nimetty ”Schau-
manin kirkkolaki” koski ainoastaan evan-
kelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja erotti 
kirkollisen lainsäädännön huomattavassa 
määrin maallisesta laista. Ks. Suomen 
Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 
wuodelta 1869 (Helsinki: Keisarillisen 
Senaatin kirjapaino, 1870), nro 30.

 5. Oikeudenkäynnissä kuultiin Blomin 
lisäksi kolmeakymmentäyhtä todistajaa, 
joista suurin osa asui Blomin tavoin 
Brödtorpin tilalla Pohjassa.

evankelis-luterilaisesta kirkosta ja 
heidän siirtymiseensä mormonis-
miin, ja että rangaistus edellisestä 
rikoksesta siksi sisällytettäisiin sak-
koihin, joihin minut on tuomittu 
jälkimmäisessä tarkoituksessa.

Viimein uskallan nöyrästi 
pyytää, että koska tunnustin 
välittömästi oikeudenkäynnin 
alussa kaiken, mihin minut on 
myöhemmin havaittu syylliseksi, 
ja koska asian käsittelyä on 
tarpeettomasti pitkitetty kuul-
tujen todistajien lukumäärän 
vuoksi 5, minkä takia minulle on 
aiheutettu huomattavia rahallisia 
menoja ja ajanhukkaa, ilman 
että minua vastaan olisi osoitettu 
vähäisintäkään asiaa sen lisäksi, 
minkä välittömästi tunnustin, Tei-
dän Keisarillinen Majesteettinne 
joka tapauksessa olisi armollinen 
ja vapauttaisi minut niin todis-
tajanmaksujen kuin muidenkin 
korvausten maksamisesta.

Liitän nöyrimmin mukaan 
valituksen kohteena olevan hovi-
oikeuden tuomion ja todistuk-
sen, jonka mukaan olen köyhyy-
den vuoksi kykenemätön maksa-
maan minulle tuomitut sakot tai 
hankkimaan niistä vakuuden.

Esittää mitä syvimmin 
kunnioittaen

Mitä Voimakkaimmalle, 
Armollisimmalle Keisarille ja 
Suuriruhtinaalle

Teidän Keisarillisen 
Majesteettinne

nöyrin palvelija
Johan Blom
Puutarhuri,
Ruotsin alamainen ◼

Osa Liahonaa on kokoaikaiseen lähetystyöhön 
kutsuttujen sisarten ja veljien sekä pariskuntien esit-
teleminen kuvan kera. Suomesta lähtee koko ajan 
palvelemaan uusia lähetyssaarnaajia, ja he voivat 
yhdessä perheensä kanssa miettiä, haluavatko he 
julkaista kuvansa Kotimaansivuilla. Kuvan mukana 
julkaistaan tieto lähetyskentästä sekä lähtökuukausi 
ja -vuosi. Tietoja lähetettäessä pyydämme ottamaan 
huomioon julkaisun viiveen, joka on noin neljä 
kuukautta. ◼
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Lähetystyössä  
palvelevien tiedot
toimitus

Timothy Helske Kemin 
seurakunnasta palveli kokoai
kaisessa lähetystyössä heinä
kuusta 2011 alkaen Lontoon 
eteläisellä lähetyskentällä.

Leo Laitinen Oulun  
seurakunnasta aloitti huhti
kuussa 2013 kokoaikaisen 
lähetystyön Alppien saksan
kielisellä lähetyskentällä.


