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 Presidentti Henry B. Eyring on 
sanonut: ”Me olemme tehneet liiton 

sekä kohottaa apua tarvitsevia että olla 
Vapahtajan todistajia niin kauan kuin 
elämme.” 1

Kun pidämme pyhinä ne liitot, jotka 
olemme solmineet, me lähestymme 
Jumalaa. Meidän toiveemme mukautu-
vat Hänen toiveisiinsa. Rukouksemme 
annetaan meille Pyhän Hengen voi-
malla. Tulemme tietämään, keitä mei-
dän tulee kutsua sekä milloin ja miten 
meidän tulee kutsua rakkaitamme 
palaamaan.

”Ja sen luona, joka ottaa teidät 
vastaan, minäkin olen.” 2

Joulunvieton aikaan ajatuksemme 
kääntyvät luonnollisesti niiden puoleen, 
jotka ovat harhailleet kielletyille poluille, 
tai niiden puoleen, jotka ovat etään-
tyneet perheen ja Jumalan lämmöstä. 
Mietimme, mitä vielä voimme tehdä tuo-
daksemme heidät takaisin. Kokemukseni 
ja todistukseni on, että kun me luo-
tamme Jeesuksen parantavaan voimaan 
ja Hänen meitä ympäröivään rakkau-
teensa, me tuomme heidät kotiin.

Muistanette Herran lupauksen 
Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille, 
kun he olivat poissa perheidensä luota: 
”Ystäväni Sidney ja Joseph: Teidän 
perheenne voivat hyvin; ne ovat 
minun kädessäni, ja minä teen niille, 
kuten hyväksi näen; sillä minulla on 
kaikki valta.” 3

Alma ja hänen aikansa pyhät rukoi-
livat Alman pojan ja kuningas Moosian 

sydämeen ja kotiin, tuskallinen koke-
mus ei ole ollut turha.” 6

”Siunatkoon Jumala teitä aina kai-
kissa vanhurskaissa pyrkimyksissänne. 
Hän elähdyttäköön ymmärryksenne, 
lisätköön viisauttanne, valistakoon 
teitä kokemuksen kautta, suokoon 
teille kärsivällisyyttä ja rakkautta. – – 
Antakoon Hän teille kyvyn päästä 
[rakkaidenne] sydämeen ja sitten 
kyvyn tietää, että kun olette päässeet 
sinne, olette pyhässä paikassa. – – 
Vahvistakoon Hän tietämystänne tai-
dolla ja voimalla opettaa vanhurskautta. 
Kasvakoon uskonne ja todistuksenne 
ja kasvakoon kykynne vahvistaa ja 
vaalia niitä muissa, niin että ne kasva-
vat voimakkaammiksi päivä päivältä.” 7 
Rukoilen, että tämä joulu voisi tuoda 
parantumisen ja vilpittömän iankaik-
kisen jälleennäkemisen. ”Ja rukoilen 
kaikkea tätä Hänen nimessään, joka 
kuoli, jotta me saisimme elää, Jumalan 
Pojan, maailman Lunastajan, Jeesuksen 
Kristuksen nimessä.” 8 ◼
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 ”Me olemme tehneet liiton sekä kohottaa 
apua tarvitsevia että olla Vapahtajan 
todistajia niin kauan kuin elämme”
Vanhin George r. Donaldson, iso-Britannia
Vyöhykeseitsenkymmen

poikien puolesta. Enkeli puhui heille 
heidän kapinoidessaan: ”Katso, Herra 
on kuullut kansansa rukoukset ja myös 
palvelijansa Alman – joka on isäsi – 
rukoukset, sillä hän on suuresti uskoen 
rukoillut sinun tähtesi, että sinut johda-
tettaisiin tuntemaan totuus; sen tähden 
minä olen tullut tätä tarkoitusta var-
ten, saadakseni sinut vakuuttuneeksi 
Jumalan voimasta ja valtuudesta, jotta 
hänen palvelijoidensa rukouksiin vas-
tattaisiin heidän uskonsa mukaisesti.” 4

Presidentti Eyring muisteli: ”Kotini 
lähellä on erään henkilön hautakivi. 
Hän oli äiti ja isoäiti. Hänet ja hänen 
aviomiehensä oli sinetöity Jumalan 
temppelissä toisiinsa ja jälkeläisiinsä 
ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Hau-
takivessä on kirjoitus: ’Pyydän: ei tyhjiä 
tuoleja.’ Hän pyysi sitä kirjoitusta, koska 
hän tiesi, että se, tuleeko koko perhe 
olemaan yhdessä, riippuu kunkin per-
heenjäsenen tekemistä valinnoista.” 5

”Vaikka jotkut lampaista harhai-
levat, Paimenen silmä näkee heidät, 
ja ennemmin tai myöhemmin he 
tuntevat jumalallisen Sallimuksen 
käsivarren ohjaavan heitä ja vetävän 
heidät takaisin laumaan. Joko tässä 
elämässä tai seuraavassa he palaavat 
kyllä takaisin. Heidän on maksettava 
oikeudenmukaisuudelle velka, heidän 
on kärsittävä syntiensä vuoksi, ja he 
saattavat joutua kulkemaan okaista 
polkua, mutta jos se lopulta johtaa 
heidät kuten katuvaisen tuhlaajapojan-
kin rakastavan ja anteeksiantavan isän 

Vanhin 
George R. 

Donaldson
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Vanhin Timothy J. Dyches 
on liittynyt Euroopan vyö-

hykkeen johtokuntaan vanhin 
José A. Teixeiran, Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris-
tuksen Kirkon Euroopan vyöhyk-
keen johtajan, toisena neuvonan-
tajana. Hän tulee vanhin Kent F. 
Richardsin paikalle Euroopan 
vyöhykkeen keskustoimistoon, 
joka sijaitsee Frankfurtissa Sak-
sassa. Vanhin Richards on palvel-
lut tässä tehtävässä vuoden ajan 
ja siirtyy palvelemaan muissa 
tehtävissä Salt Lake Cityssä Uta-
hissa Yhdysvalloissa.

Vanhin Timothy J. Dyches 
kutsuttiin kirkon puolivuosit-
taisessa yleiskonferenssissa 
6. huhtikuuta 2013 palvelemaan 
seitsemänkymmenen toisessa 
koorumissa. Euroopan vyöhyk-
keen johtajan vanhin José A. 
Teixeiran ensimmäisenä neu-
vonantajana on vanhin Patrick 
Kearon.

Seitsenkymmen on yksi niistä 
viroista, joihin miehiä asetetaan 
Melkisedekin pappeudessa, 
pappeuden korkeammassa 

Vuonna 2013 Oulun seurakunnan Apuyhdistyk-
sen vuosijuhlaa vietettiin perinteistä poiketen 

tiistain sijaan lauantaina. Poikkeuksellista juhlassa 
oli myös sen toteutustapa.

Yhteensä kolme tuntia kestänyt juhla aloitettiin 
toki perinteisin menoin. Alkurukouksen ja -laulun 
jälkeen vuosijuhlan järjestelyistä vastannut Apuyh-
distyksen johtokunnan jäsen Eva-Jo Jylhä esitti pai-
kalle saapuneille noin parillekymmenelle sisarelle 
hengellisen ajatuksen. Sisar Jylhä innoitti kuulijansa 
pohtimaan, millaisia useita pieniä asioita vuosijuhlan 
teema, toivo, heidän itse kunkin elämässä tarkoittaa.

Varsinainen juhla oli täynnä toimintaa. Yhtei-
sen aloituksen jälkeen sisaret jalkautuivat ympäri 
kirkkorakennusta sijoitettuihin toiminnallisiin 
pisteisiin. Ideana oli, että kaiken ikäiset ja mitä 
erilaisimmista tekemisistä kiinnostuneet löytäisivät 
jotakin itselleen mielekästä puuhaa. Kukin sisar sai 
valita, kiersikö hän kokeilemassa useita eri toi-
mintoja vai keskittyikö ehkä vain yhteen itselleen 
mielekkäimpään puuhaan.

Kaiken kaikkiaan kirkkorakennuksesta löytyi 
kahdeksan erilaista pistettä. Sisar Eva-Jo Jylhän 
opissa koristeltiin kuppikakkuja ja valmistettiin 
kuppikakkukoristeita. Sisar Suvi Peltolan johdolla 
sisaret kirjoittivat uutisen muotoon omassa elämäs-
sään eteen tulleita iloisia tapahtumia. Sisar Tanja 
Häyrynen opasti meikkaamisessa ja sisar Tanja 
Robinson vanhojen vaatteiden uudistamisessa.

Sisar Päivi Meriläisen ohjaamassa pisteessä 
sisaret pääsivät valmistamaan helmikoruja, kun 
taas sisar Anneli Lietsalmen pisteessä hulluteltiin 
improvisaation keinoin. Viimeiset kaksi pistettä 
toimivat niin sanotusti miehittämättöminä eli niissä 
tehtäväksi tarkoitettu toiminta ei kaivannut erillistä 
vetäjää. Toisen miehittämättömän pisteen ohjel-
massa oli joy journalin eli iloisten asioiden päivä-
kirjan päällystäminen ja toisessa saattoi hiljentyä 
runojen ja musiikin parissa.

Päivä huipentui sisar Jylhän pisteessä koristel-
luilla kuppikakuilla herkutteluun. Tehosekoittimessa 
pyöräytettiin myös jos jonkinlaisia erilaisia hedelmä/
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Muutos Euroopan  
vyöhykkeen johtokunnassa

Euroopan vyöhykkeen johtokunta: ensimmäisenä neuvonantajana 
toimiva vanhin Patrick Kearon, johtajana toimiva vanhin José A. Teixeira, 
toisena neuvonantajana toimiva vanhin Timothy J. Dyches
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järjestyksessä. Seitsenkymmenet 
on erityisesti kutsuttu ja asetettu 
saarnaamaan evankeliumia ja 
palvelemaan Kristuksen erityi-
sinä todistajina maailmalle.

Vanhin Timothy J. Dyches on 
palvellut kokoaikaisena lähetys-
saarnaajana Saksan eteläisellä 
lähetyskentällä, Portlandin lähe-
tyskentän johtajana Oregonissa 
Yhdysvalloissa sekä erinäisissä 
muissa kirkon tehtävissä. Vanhin 
Dyches suoritti monitieteellisen 
kandidaatintutkinnon (univer-
sity studies) Brigham Youngin 
yliopistossa ja suoritti lääketie-
teen tutkinnon Washingtonin 
yliopiston lääketieteellisessä 
tiedekunnassa. Hän työskenteli 
korva-, nenä- ja kurkkukirurgina 
yksityisvastaanotolla ja toimi joh-
totehtävissä kansallisessa kirurgi-
sen hoidon yrityksessä.

Hänellä ja hänen vaimol-
laan Jill Elizabeth Dudleylla on 
kolme lasta. Ennen muuttoaan 
Frankfurt am Mainiin Saksaan 
he asuivat Renossa Nevadassa 
Yhdysvalloissa. ◼
Lähde: Tiedotus, Frankfurt

oulun seurakunnan 
apuyhdistyksen vuosijuhla
heidi sillanpää
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marjapirtelöitä. Juhlan saattoi päätellä onnistuneen 
hyvin sisarten tyytyväisistä ilmeistä ja myös siitä, että 
monella heistä riitti aikaa ja intoa jäädä siistimään 
kirkkosali sakramenttikokouskuntoon. ◼

katkesi, mutta onneksi nuorem-
man sukupolven edustajat virit-
tivät jälleen ajatuksen yhteisestä 
juhannusjuhlasta.

Niinpä monien valmistelujen 
jälkeen kokoonnuimme juhan-
nuspäivänä 2013 Lemille Kotalah-
den leirikeskukseen. Me kaikki 
Juhanan ja Kertun seitsemän lasta 
olimme paikalla, samoin monet 
lapsistamme ja heidän perheensä, 
yhteensä 116 henkilöä. Sirkka-
Liisan tytär Nina oli valmistanut 
kaikille nimilaput, joiden avulla 
tunnistimme toisemme, ja jokai-
sella perhekunnalla oli myös 
tietyn värinen paita kertomassa, 
”kenen lapsia sitä ollaan”.

Aurinkoinen päivä kului lohi-
keittoa syödessä ja kaikenlaisia 
nyyttikestiherkkuja maistellessa. 
Muistelimme menneitä, lau-
loimme Eilalle syntymäpäivälau-
lun 70-vuotispäivän kunniaksi 
ja söimme hänen tarjoamaansa 
suurta syntymäpäiväkakkua. Sain 
pitää pienen puheen, jossa koros-
tin sitä oikeaa elämänasennetta 
ja ykseyttä, joka meillä on Jäkön 
suvussa, ja sitä, kuinka suuresti 
meitä on siunattu. Ja että olisimme 
aina valmiita jakamaan sitä hyvää, 
jolla meitä on siunattu.

Oli hyvä huomata, että suku-
laisten väliset siteet ovat säilyneet 
lämpiminä ja tärkeinä, ja tuntuu, 
että kaikki haluavat tapaamis-
perinteen jatkuvan. ◼

Yhteiskuvaan 
mahtui monta 
Jäkön suvun 
edustajaa
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Pieni pala Jäkön 
suvun historiaa
pentti jäkkö

 suomea koetteli kansalaissota 
vuonna 1918. Kerttu Bruun 

lähti jo alle 9-vuotiaana nälän 
pakottamana veljensä kanssa 
kodistaan kävelemään mummon 
luo Kuopioon. Väsymys kuitenkin 
yllätti, ja Savitaipaleella eräs ystä-
vällinen yösijan antaja pyysi Kert-
tua lapsenpiiaksi ruokapalkalla. 
Kerttu oli oppinut jo pienenä tur-
vautumaan Jumalaan. Palvelemalla 
hän oppi paljon, kuten rakasta-
maan kaikkia ihmisiä ja erikoisesti 
lapsia. Hän oppi tekemään ruokaa 
kaikista luonnon antimista, keritse-
mään lampaita ja kehräämään 
villat langoiksi. Hän neuloi, kutoi 
ja ompeli ne tarvittaviksi vaatteiksi.

Kerttu unelmoi, että hänellä 
olisi joskus oma suuri perhe. 
Toive alkoi toteutua, kun hän 
vuonna 1935 avioitui Juhana 
Jäkön kanssa. Heille syntyi seit-
semän lasta: Irja, Pentti, Aimo, 
Heikki, Eila, Sirkka-Liisa ja Marja- 
Leena. Äitimme oli kiitollinen 
kaikesta opista ja taidoista, joita 
hän oli saanut, sillä sotien aikana 
ja niiden jälkeenkin hän todella 
tarvitsi niitä. Jumalaan luottaen 
äiti ja isä saivat perheensä ruoki-
tuksi ja vaatetetuksi puutteenkin 
keskellä. Tärkeimpänä äiti piti 

kristillistä kasvatusta. Hän opetti 
meidät rukoilemaan ja kunnioit-
tamaan elämässä kaikkea hyvää 
ja välttämään pahaa. Vuonna 
1950 vanhempamme rakensivat 
kesämökin Taipalsaarelle, ja sinne 
meidät lapset vietiin aina kesäksi. 
Kesät Saimaan rannalla olivat 
meille kaikille parhainta aikaa.

Aikanaan kodin piiri kävi pie-
neksi ja äiti ymmärsi, että pian 
hänen lapsensa jättäisivät suojaisan 
kodin. Äiti rukoili paljon meidän 
lasten puolesta, ja hän jopa toivoi, 
että yhdestä hänen pojistaan tulisi 
pappi. Monien tapahtumien ja 
selkeän johdatuksen kautta minun 
tieni vei Kristuksen kirkkoon ja 
minut kastettiin vuonna 1957.

Kaksi veljeäni ja kolme siskoani 
ja äitikin tekivät kukin vuorollaan 
liiton Jumalan kanssa ottamalla kas-
teen. Äiti sai temppeliendaumentin 
Bernin temppelissä Sveitsissä. 
Kuolemaansa edeltävänä sunnun-
taina äiti näki ja kuuli, kun hänen 
kolme poikaansa pappeuden-
haltijoina todistivat evankeliumin 
palautuksesta ja Jumalan hyvästä 
huolenpidosta. Äiti koki, että kaikki 
hänen toiveensa olivat toteutuneet, 
ja viimeisinä sanoinaan hän kiitti 
Jumalaa – kiitos, kiitos, kiitos.

Meillä seitsemällä lapsella 
säilyi halu ainakin juhannuksena 
olla yhdessä kesämökillä muiste-
lemassa ja tapaamassa toisiamme. 
Muutamiksi vuosiksi tuo perinne 
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Niko Haikola Kemin  
seurakunnasta aloitti maaliskuussa 
2012 kokoaikaisen lähetystyön 
Barcelonan lähetyskentällä Espanjassa.

Aksel Koponen Hyvinkään  
seurakunnasta aloitti tammikuussa 
2013 kokoaikaisen lähetystyön 
Ateenan lähetyskentällä Kreikassa.

Olli Lappalainen Hyvinkään  
seurakunnasta aloitti helmikuussa 
2013 kokoaikaisen lähetystyön  
Alppien saksankielisellä lähetyskentällä.

Aki Huttunen Helsingin 2.  
seurakunnasta aloitti maaliskuussa 
2013 kokoaikaisen lähetystyön  
Alppien saksankielisellä lähetyskentällä.

Alvar Calderon Hämeenlinnan  
seurakunnasta aloitti maaliskuussa 
2013 kokoaikaisen lähetystyön 
Tšekkien/Slovakian lähetyskentällä 
Slovakiassa.

 Fredrik R. Sandbergin kirje Nils C. 
Flygarelle, 5. elokuuta 1886 1

Fredrik Reinhold Sandberg 
(1865–1952) kääntyi mormoniksi 
Ruotsissa vuonna 1881 ja alkoi 
työskennellä paikallislähetys-
saarnaajana Upplandissa syksyllä 
1884. Suomessa hän viipyi kesän 
1886 ajan, minkä jälkeen hän 
lähti siirtolaiseksi Utahiin. Sand-
berg vieraili Suomessa uudelleen 
ollessaan jälleen lähetystyössä 
vuonna 1914, ja myös hänen 
jälkeläisiään on työskennellyt 
Suomessa lähetystyössä. Hänet 
on haudattu Salt Lake Cityn hau-
tausmaalle. Alla esitetään hänen 
21-vuotiaana kirjoittamansa kirje 
Skandinavian lähetyskentän 
johtajalle Nils Flygarelle.

Turku, Suomi, 5. elokuuta 1886
Presidentti N. C. Flygare
Rakas veli!
Nyt kun olen ollut tässä maassa 

1½ kuukautta, ehkä teitä kiinnos-
taisi muutama rivi toiminnastani 
täällä. Erikoiset tuntemukset läpäi-
sivät minut, kun ensimmäistä ker-
taa elämässäni astuin vieraaseen 
maahan, mutta aikaa on kulunut 
ja olen oppinut tuntemaan osan 
ihmisten olosuhteista täällä. Olen 
ollut 250 kilometriä etelässä ja vie-
raillut siellä olevien veljien ja sisar-
ten luona, ja voin lausua heistä 
mitä parhaan todistuksen; he ovat 
hyviä ja ovat osoittaneet minulle 
mitä suurinta ystävällisyyttä – 
sanalla sanoen, he tekevät sen, 
mitä evankeliumi sellaisissa olo-
suhteissa vaatii. Minulla on täällä 
vielä paljon tekemätöntä työtä, 
koska ihmiset ovat ulkona töissä 

täällä paljon tekemistä.
Olen iloinen saadessani kiertää 

Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
min edustajana ja näyttää kansalle 
ikuiseen elämään johtavan kapean 
tien, ja mottoni on: älä koskaan 
anna periksi vaan taistele, kunnes 
voitto on saavutettu.

Lopuksi, vastaanota ystävälli-
nen tervehdys veljeltä ja totuuden 
puolustajalta.

F. R. Sandberg ◼
Viitteet
 1. Nordstjernan, 10. vsk., nro 16,  

15. elokuuta 1886, s. 252. Ks. myös 
Skandinaviens Stjerne, 35. vsk.,  
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 2. Sandberg oli kastanut Pohjassa, 
Sipoossa ja Helsingissä yhden henkilön 
kussakin sekä kaksi henkilöä Porvoossa.

Varhaisia dokumentteja, osa 10
Kim östman

sekä myöhään että aikaisin. Olen 
kastanut viisi henkilöä ja pitänyt 
muutamia kokouksia.2 Täällä 
on useita uskovia, joiden uskon 
tulevan tekemään liittoja Herran 
kanssa lähitulevaisuudessa.

Olen nyt valmis menemään 
Pietarsaareen, 500 kilometrin 
päähän täältä. Siellä on muutamia 
veljiä ja sisaria, joiden luona ei 
ole vierailtu yli kahteen vuoteen. 
Siitä tulee raskas matka, mutta 
uskon Herran vahvistavan minua, 
ja tiedän, että kaikki sujuu silloin 
hyvin. En ole kohdannut mitään 
vainoa, mutta eräänä kertana 
kaksi papin tytärtä oli mukana 
kokouksessa. Yksi heistä kantoi 
Raamattua ja kysyi nimeäni, ja kun 
kysyin häneltä, miksi hän halusi 
tietää nimeni, hän sanoi ilmoit-
tavansa minusta piispalle. Niissä 
olosuhteissa näin parhaaksi olla 
antamatta hänelle pyydettyä tietoa. 
Kerran olin piilossa vihollisilta, ja 
toisella kerralla minua valvottiin 
niin, etten voisi kastaa erästä hen-
kilöä. Onneksi se oli kuitenkin jo 
tehty, ja siten valvonta oli turhaa.

Pari päivää sitten tapasin 
nenäkkään nimismiehen, joka 
kysyi minulta monia asioita, joi-
hin vastasin. En kuitenkaan usko 
hänen olleen paljoa viisaampi 
erotessamme kuin mitä hän oli 
tavatessamme. Näitä poikkeuk-
sia lukuun ottamatta kaikki on 
hiljaista ja rauhallista.

Perinteiden kahleet ja papis-
ton valta sitovat kansaa täällä 
enemmän kuin missään muussa 
paikassa, jossa olen aikaisemmin 
vieraillut, ja sen vuoksi meillä on FIn
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