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kun nautimme Herran 
ehtoollisen pyhät ver-
tauskuvat, uudistimme 
iankaikkisen henkilö-
kohtaisen liittomme 
taivaallisen Isämme 
kanssa ja pyrimme yhä 
päättäväisemmin tule-
maan Hänen Poikansa 
kaltaisiksi.

Antakaamme tämän 
saavutuksen olla perus-
tana tulevalle toivon 
kirkkaudelle kodeis-
samme ja seurakun-
nissamme. Aina kun 
pyrimme kutsumaan 

toisia mukaan, etenkin nautti-
maan sakramentin, oma kunnioi-
tuksemme sovitustyötä kohtaan 
ja ymmärryksemme siitä lisään-
tyvät. Särkynyt sydän paranee, ja 
suloinen rauha täyttää sielumme. 
Sakramentin aikana voimme olla 
hyvin lähellä taivasta.

”Mitä tekemistä sovituksella 
on lähetystyön kanssa?” presi-
dentti Howard W. Hunter on 
kysynyt. ”Aina kun koemme 
sovituksen siunaukset elämäs-
sämme, tunnemme ilman muuta 
huolta muiden hyvinvoinnista 
– –. Yksi merkittävä omakoh-
taisen kääntymisemme osoitin 
on halu kertoa evankeliumista 

 Herra on pyytänyt 
meitä kaikkia osallis-

tumaan suurenmoiseen 
työhönsä, työskentele-
mään yhdessä kaikissa 
kirkon tehtävissä, kutsu-
maan kaikkia tulemaan 
Kristuksen luokse.

Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkossa kaik-
kien johtohenkilöiden, 
jäsenten ja lähetyssaar-
naajien yli pyyhkäisee 
optimismin aalto. Meitä 
kaikkia yhdistää se, että 
autamme taivaallista 
Isäämme ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän 
toteuttamisessa eli pelastuk- 
sen työssä. Jokaisella on oma 
paikkansa tässä työssä – Alkeis-
yhdistyksen tuoreimmasta 
jäsenestä kaikkein vanhimpaan 
sakramenttikokouksessa kävi-
jään. Euroopan vyöhykkeellä 
saatiin juuri kokea yksi suuren-
moisimmista siunauksista ikinä. 
Tällä Euroopan vyöhykkeellä 
sakramenttikokoukseen osallis-
tui kesäkuussa 2013 enemmän 
ihmisiä kuin koskaan aiemmin, 
yli 100 000! Meistä useampi 
kuin koskaan ennen koki ylen-
tyneensä ja rakentuneensa, 

muille ihmisille.” (The Teachings 
of Howard W. Hunter, toim. 
Clyde J. Williams, 1997, s. 248.)

Kuinka voimme pitää tuon 
halun vireänä? Mitä minä voin 
tehdä? Seuraavassa on yksinker-
taisia mutta merkittäviä tavoit-
teita, joita kaikki kirkon jäsenet 
voivat sisällyttää elämäänsä 
halutessaan kertoa evankeliu-
mista muille.
 1. Pyydä päivittäisissä rukouk-

sissasi erityisesti apua siihen, 
kuinka voit kertoa todistuk-
sesi evankeliumista. Pohdi 
rukoillessasi rakkautta, jota 
tunnet Vapahtajaa kohtaan.

 2. Auta tänä vuonna ainakin 
yhtä henkilöä tulemaan sakra-
menttikokoukseen. Kehota 
häntä tulemaan ja näkemään. 
Joku odottaa vain sinun 
kutsuasi, ja todennäköisesti 
jo tunnet hänet!

 3. Pyydä lähetyssaarnaajia pitä-
mään opetustuokio kotonasi 
ainakin neljä kertaa vuodessa. 
Ellet ole jo tehnyt sitä, kutsu 
heidät kotiisi tällä viikolla. 
Evankeliumin ja Herran todel-
listen sanansaattajien kotiisi 
tuoma henki miellyttää ja 
lämmittää. Jos he eivät voi 
tuoda jotakuta kotiisi, mene 
opettamaan heidän kanssaan.

 4. Pidä huoli siitä, ettei kir-
kossa ole muukalaisia. Ole 
aina, aina ystävä. Esittäydy 
jokaiselle uudelle ihmiselle 
ja kättele kaikkia niitä, joita 
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Emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa?
vanhin timothy j. Dyches
toinen neuvonantaja Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa

Vanhin  
Timothy J. 
Dyches



K2 L i a h o n a

et ole tavannut tai joiden 
taakkaa voisit keventää. Tarjoa 
sitten apuasi. Kirkastat jon-
kun päivän ja laajennat omaa 
ystäväpiiriäsi. Jokainen, aivan 
jokainen, tarvitsee enemmän 
ystäviä.

Älä koskaan anna torjunnan 
saada sinua perääntymään. 
”Rohkeus ei aina ole suuri-
eleistä. Joskus rohkeutta on 
se hiljainen ääni, joka päivän 
päättyessä sanoo: ’Huomenna 
yritän uudestaan.’” (Mary Anne 
Radmacher.) Älä koskaan, kos-
kaan anna periksi.

Kun uskomme näihin neljään 
henkilökohtaiseen sitoumuk-
seemme, uskomme kasvaa ja 
elämäämme siunataan. Vanhin 
Jeffrey R. Holland on sano-
nut: ”Todellinen usko Herraan 
Jeesukseen Kristukseen on – – 
yhdistynyt aina uhraamiseen, 
pieneen lahjaamme vertaus-
kuvallisena kaikuna Hänen 
majesteetillisesta uhristaan” 
(”Palvelukseen kutsuttuina”,  
Liahona, marraskuu 2002, s. 37).

Todistan siitä, että olivatpa 
uhrauksemme ja huolenai-
heemme millaisia hyvänsä, niin 
kun kutsumme kaikkia tulemaan 
Kristuksen luokse, tulemme 
huomaamaan, että ikeemme on 
helpompi kantaa ja taakkamme 
on yhä keveämpi. Sanat kyllä 
tulevat. Me seisomme pyhällä 
maalla, Hänen maaperällään 
Hänen palvelijoinaan.

Emmekö me jatkaisi näin 
suuressa asiassa? ◼

 Lahden seurakunta siirtyi kahdessakin mielessä 
uuteen aikaan, kun Hannu Kalevi Patomo, 29, 

asetettiin ja erotettiin piispaksi maaliskuussa 2013. 
Ensiksikin veli Patomo on ensimmäinen lahte-
laispiispa, joka on kasvanut kirkon perheessä. 
Toiseksi seurakunnalla on yli 20 vuoden tauon 
jälkeen piispa, joka itsekin asuu Lahdessa.

Hannu Patomon mielestä perheen tuella on ollut 
valtava merkitys hänen hengelliselle kasvulleen. 
Perhekeskeisen ajattelun mukaisesti hän asettaa 
Mariia-vaimonsa ensimmäiselle sijalle elämässään.

”Mariia on antanut minulle halun ja syyn muut-
tua vielä paremmaksi ihmiseksi.”

Kun piispan vaimolta kysyy aviomiehen hyviä 
puolia, tulee vastaus viipymättä.

”Arvostan sitä, että Hannu kunnioittaa pap-
peutta ja kirkon tehtäviä, ja sitä, miten hän kan-
nustaa minua sekä pyrkii löytämään aina parhaan 
minusta. Hannu ajattelee aina hyvää muista.”

Piispa Patomolla on ollut tilaisuus nähdä elämää 
ja ihmisiä läheltä ja kaukaa. Lukion ja varusmies-
palvelun jälkeen hän oli vajaan vuoden ajan sopi-
mussotilaana kouluttamassa varusmiehiä Hämeen 
rykmentissä Lahdessa. Sen jälkeen hän lähti kesällä 
2005 rauhanturvaajaksi Kosovoon.

Tuleva piispa palveli Isossa-Britanniassa 
Birminghamin lähetyskentällä vuosina 2006–2008. 
Hannu Patomo arvioi, ettei mikään ole vahvistanut 
hänen todistustaan yhä paljon kuin nuo vuodet. 
Nuorelle lähetystyö on ainutkertainen mahdolli-
suus kasvaa pojasta mieheksi.

”Siellä oppi auttamaan ja arvostamaan ihmisiä 
heidän lähtökohdistaan käsin. Ihmistä ei voi tuo-
mita sen perusteella, miltä hän päällepäin näyttää. 
Pitää pystyä näkemään ihmisen potentiaali: se, mitä 
hänestä voi tulla, eikä vain se, mitä hän nyt on.”

Lähetystyötä seurasivat lukkosepän ammatti-
opinnot, joiden kautta avautui reitti työelämään. 

p a i K a l l i s i a  u u t i s i a

Lahden uudelle piispalle  
puoliso on ensimmäisellä sijalla
petri Koivisto, lahti
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Piispa Patomo oli tuntenut tulevan puolisonsa jo 
vuosia, koska he ovat saman seurakunnan kas-
vatteja. Tuttavuus syveni seurusteluksi vuonna 
2010. Seuraavan vuoden lopulla heidät sinetöitiin 
iankaikkiseen avioliittoon Helsingin temppelissä.

Tällä hetkellä Hannu on työssä ja Mariia opiskelee 
fysioterapeutiksi. Temppeliavioliitto merkitsee heille 
sitä, että parisuhteen haluaa ottaa erityisen vakavasti.

Kun vaarnanjohtaja Koivisto oli esittänyt kutsun 
piispan tehtävään, niin neuvonantajat oli helppo 
valita. Lähimmiksi työtovereikseen veli Patomo 
halusi veli Esko Jäkön sekä isoveljensä, veli Antti 
Patomon.

Piispa Patomo on täyttä päätä paneutumassa 
tehtäviinsä ja etenkin siihen, miten hän tehokkaim-
min pystyy auttamaan seurakuntalaisia. Johtoajatus 
on jo selkeänä mielessä:

”Piispana koen tärkeimmäksi, että seurakunta 
on yhtä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ja että 
voin piispakunnan kanssa auttaa seurakuntaa 
yhdistymään Siionin seurakunnaksi. Silloin muut 
palaset loksahtavat kohdalleen.” ◼

Lahden uusi 
piispakunta: 
Piispa Hannu 
Patomo (kesk.) 
sekä neuvon-
antajat Antti 
Patomo (vas.) 
ja Esko Jäkkö.
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Piispa Hannu 
Patomo vai-
monsa kanssa.
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 Ryhmä Kymenlaakson seura-
kuntalaisia teki lauantaina, 

31. elokuuta 2013, kesäretken 
Suomen kaakkoisimpaan kun-
taan, Virolahdelle. Kohteena oli 
Harjun oppimiskeskus.

Kun ryhmämme saapui aurin-
gon valossa kylpevän oppilai-
toksen miljööseen, saatoimme 
mielessämme kokea saapu-
neemme maanpäälliseen paratii-
siin. Oppilaitoksen laajat, rehe-
vän vihreät puistoalueet olivat 
silmiä hivelevän kauniit, samoin 

kävivät myös uimassa. Retken 
osanottajat nauttivat täysin rin-
noin näkemästään ja kokemas-
taan. Sääennusteiden lupaaman 
kaatosateen sijasta aurinko paistoi 
täydeltä terältä koko retken ajan.

Oppainamme vierailun aikana 
olivat veli Olavi Ropponen Kaija-
vaimonsa kanssa. Veli Ropponen 
toimi oppilaitoksen opettajana ja 
rehtorina 19 vuoden ajan. Harjun 
oppimiskeskus aloitti toimintansa 
vuonna 1889. Oppilaitos perus-
tettiin entisen yksityisen maatilan, 
Harjun hovin, paikalle. Tällöin 
omistajana oli Fredrik Beckman. 
Ennen maanviljelijäksi ryhtymis-
tään Fredrik oli ollut Venäjän 

Kymenlaakson 
seurakunnan 
jäseniä Harjun 
oppimiskeskuk-
sen päära-
kennuksen 
rappusilla.

SE
PP

o
 S

uu
Ri

nk
ER

o
in

En

kymenlaaksolaisten kesäretki
olavi ropponen ja sari suurinkeroinen, Kymenlaakso

kuin hyvin hoidetut ja kauniit 
rakennukset, joista monet on 
rakennettu 1800-luvulla. Vierailun 
aikana tutustuimme Harjun his-
toriaan ja nykypäivään, vuonna 
1816 rakennettuun pääraken-
nukseen, piha-alueella olevaan, 
viime sotien aikana rakennetun 
Salpalinjan betonibunkkeriin 
sekä yhteen monista talleista. Sen 
jälkeen siirryimme oppilaitoksen 
rantahuvilalle, jossa nautimme 
veli ja sisar Hyvärisen valmista-
man grilliaterian. Uskaliaimmat 
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armeijan everstiluutnanttina. Hän 
oli husaarirykmentin mukana 
taistelemassa Aleksanteri I:n jou-
koissa Napoleon I:stä vastaan ja 
valloittamassa Pariisia. Fredrik ja 
hänen jälkeensä tilanomistajaksi 
tullut poika, Woldemar, kehittivät 
Harjun hovista mallimaatilan. 
Hovin pellot salaojitettiin tiiliput-
killa jo 1840-luvulla.

Woldemar Beckmanin aloit-
teesta Suomen ensimmäinen kun-
nallinen kansakoulu aloitti toimin-
tansa Virolahdella vuonna 1857. 
Musiikki liittyy monella tavalla 
Harjuun. ”Suomen laulu” on 
saanut kantaesityksensä Harjun 
hovissa pääsiäisenä 1842. Uuno 
Klami oppi pikkupoikana soit-
tamaan pianoa Harjussa. Uunon 
kotona ei ollut pianoa, minkä 
vuoksi Uuno käveli viiden kilo-
metrin matkan kotoaan Harjuun.

Harjusta löytyy Suomessa 
pisimpään havainnoitu terva-
pääsky-yhdyskunta. Yhdyskunta 
syntyi, kun arkkitehti af Segerstad 
suunnitteli vuonna 1907 valmis-
tuneeseen koulurakennukseen 
luokkatilojen lisäksi 48 pesäpaik-
kaa tervapääskyille. Virolahden 
kirkkoherra rengasti tervapääskyt 
ja seurasi tarkoin myös terva-
pääskyjen käyttäytymistä. Hän 
totesi, että pääskyt ovat hyvin 
uskollisia aviopuolisoita. Jos 
tervapääsky jää leskeksi, se voi 
mennä uudelleen naimisiin, 
mutta vain toisen lesken kanssa. 
Kun kirkkoherra kertoi tästä 
havainnostaan vierailijoille, hän 
kysyi: ”Olisikohan tästä meille 
ihmisille jotain opittavaa?” ◼

välillä ihastelua. Saimme hyviä 
tilaisuuksia kertoa kirkosta ja 
auttamistyöstä.

Siivouspäivän aikana kerä-
simme lähes siirtolavallisen 
säkkejä, ja tienoo näytti talven 
lumien sulamisen jälkeen siistiltä. 
Meille jäi hyvä mieli siitä, että 
saimme olla auttamassa ja tuo-
massa alueen asukkaille ja katuja 
ja parkkipaikkoja käyttäville 
silmäniloa ja kevätmieltä.

Siivoustempauksen lopuksi 
kappelille oli järjestetty maittava 
lounas, jonka kiitollisina nau-
timme lähtiessämme kukin jatka-
maan omia lauantaipuuhiamme.

Kaksi paikallislehteä julkaisi 
tapahtumasta kertovan artikkelin 
ja valokuvia siitä. ◼

Keravan 
seurakuntalaisia 
“Helping Hands” 
-liiveissä.
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keravan seurakunnan siivoustempaus
mari alakoski, Kerava

 keravan seurakunnasta löytyi 
innokas ryhmä, joka aut-

tavin käsin lähti siivoamaan 
kappelin ympäristöä ja läheistä 
kaupunginosaa.

Monen sateisen päivän jäl-
keen lauantaiaamu 20.4.2013 val-
keni aurinkoisena. Parisenkym-
mentä seurakuntalaista, iältään 
5-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin, 
sekä lähetyssaarnaajat, pukivat 
päälleen ”Helping hands” -liivit 
ja lähtivät siivousryhmän johtajan 
määrittelemille alueille. Keravan 
kaupunki oli antanut käyt-
töömme roskapihdit ja jätesäkit.

Muutaman tunnin aherruksen 
aikana monet ohikulkijat pysäh-
tyivät juttelemaan ja kysele-
mään, äänessä välillä ihmettelyä, 
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Suomen lähetyskentän NN-leiri vietettiin 
Tyrnävällä Hannuksen Piilopirtissä 16.–

20.7.2013. Pohjois-Suomen heinäkuun säät osoit-
tautuivat varsin monipuolisiksi leiriviikon aikana, 
eli saimme niskaamme vettä, aurinkoa sekä koko 
kesän kylmimmät lämpötilat. Onneksi Hannuksen 
piilopirtin tarjoamat mahtavat sisätilat mahdollistivat 
kaikkien suunniteltujen toimintojen onnistumisen.

Leirin teema oli ”Älkää horjuko”, joka on 
lyhyempi versio tämän vuoden toimintailtojen tee-
masta. On tärkeää, että tuemme ja kannustamme 
toisiamme ja vahvistamme päätöstämme seurata 
Kristusta ja elää hänen opetustensa mukaan.

Leirin suunnitteluvastuu oli tänä vuonna 
Oulun piirillä.

Leiri alkoi tiistaina alkuillasta. Tytöt valvojineen 
saapuivat ajoissa paikalle. Yöpaikat jaettiin, ja 
viimehetken muutoksista huolimatta asiat saatiin 
hyvin järjestymään ja jokaiselle löytyi mieluisa 
huonekaveri. Nautimme herkullisen päivällisen ja 
nostimme leirilipun salkoon. Leiriemot kokosivat 
omat ryhmänsä pyhien kirjoitusten lukuhetkeen 
sekä valmistautumaan tulevia tehtäviä varten, jotka 
vaihtelivat leiritasoittain. Tiistai-iltana aloitimme 
myös kehukirjojen valmistuksen.

Keskiviikkona ohjelmassa suoritettiin suurin osa 
leiritutkintoon vaadituista tehtävistä, joita nuor-
leirinjohtajat olivat valmistelleet. Niissä opittiin 
ensiaputaitoja, tulen käsittelyä, kierrätystä, solmu-
jen tekoa ym. tarpeellisia taitoja. Kaikki tytöt suo-
riutuivat hienosti omista vastuualueistaan. Illalla 
meillä oli 1. ja 2. leiritason järjestämää ohjelmaa 
sekä pihaleikkejä – ja tietenkin myös sauna.

Saunomisen ja Tyrnäväjokeen pulahtelun lisäksi 
päivän paras asia taisi olla kylpytynnyri. Oli ihanaa 
lojua 36-asteisessa vedessä. Se, että ilman lämpötila 
oli 23 astetta alhaisempi, vain tehosti nautintoa. Me 
taisimme tehdä tynnyriennätyksen. Parhaimmillaan 

meitä oli tynnyrissä 15, ja lisääkin olisi mahtunut, 
sekä tyttöjä että kikatusta.

Torstaina oli retkipäivä. Ensimmäisenä tutus-
tuimme Liminganlahden luontokeskukseen. 
Saimme tutustua maailmanluokan näyttelyyn 
”Lintujen 8 vuodenaikaa” sekä nähdä multime-
diaesityksen lintujen elämästä Liminganlahdella. 
Vierailimme myös lintutornilla, jossa toinen 
ryhmistämme sai kokea harvinaisen luontoha-
vainnon: hietatiira oli muiden tiirojen mukana 
kulkeutunut Liminkaan. Emme tainneet – eivät 
ainakaan kaikki – oikein ymmärtää, että todis-
timme todella erityistä tapahtumaa. Tämä yksilö 
oli ihka ainoa koko Suomessa, ja siksi siis tavat-
toman harvinainen. Saimme seurailla aikamme 
sen kaartelua Liminganlahden yllä, kunnes se 
katosi. Onneksi läheisellä pellolla maleksi iso 
lauma lampaita, joita oli huomattavasti helpompi 
bongailla – ne kun olivat sekä isompia että 
hitaampia.

Toinen Limingan kohteemme oli Rantakylän 
virkistysalue, jossa oli hienot lenkkipolut. Niillä 
hoidimme leirimme vaellusosuuden. Rohkeimmat 
kävivät myös uimassa meidän muiden hytistessä 
rannalla. Takaisin Tyrnävälle päästyämme alkoi 
kaatosade. Se ei meitä kuitenkaan enää haitannut, 
koska pääsimme kuivaan ja lämpimään.

Torstai-iltana nuorleirinjohtajat saivat oman 
hemmotteluiltansa Hannuksen Piilopirtin uudessa 
DeLux-saunassa. Itse en päässyt mukaan, mutta 
tällaisia kuulin jälkeenpäin: mansikoita, suklaata, 
kermavaahtoa, limsaa, kasvohoitoja, kampauksia, 
saunomista, kynttilöitä, kylpytynnyri sekä valvo-
mista yli puolenyön.

Perjantaina valmistimme ihania rannekoruja 
erilaisilla punontatekniikoilla. Jokaisen taitota-
soon löytyi sopiva malli, ja muutamat innostuivat 
niin, että valmistivat lopulta rannekorun koko 

älkää horjuko! – Lähetyskentän 
nuorten naisten leiri 2013
leena Kervinen, rovaniemi
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perheelle. Iltapäivällä sauna oli taas lämmin, 
samoin kylpytynnyri. Ruuaksi saimme jälleen 
aivan ihania herkkuja! Leirillä oli eri päivinä eri 
maiden ruokateemoja! Saimme myös vähän mais-
tella nuorleirinjohta jien hemmotteluillasta jääneitä 
nameja. Ja emäntä oli lisäksi leiponut meille läk-
siäiskakut! Mansikkaa ja vadelmaa, mitäpä muuta-
kaan. Muruakaan ei niistä jäänyt…

Illalla meillä oli leirin kohokohta, hengellinen 
polku. Jokainen tyttö kulki polun yksin ja sai siten 
oman tärkeän henkilökohtaisen kokemuksen. 
Polun kuljettuaan jokainen siirtyi yksi kerrallaan 
paviljonkiin odottamaan todistuskokouksen alkua. 
Todistuskokouksen aikana moni tyttö todisti tunte-
neensa vahvasti Pyhän Hengen läsnäolon polkua 
kulkiessaan. On ihanaa tietää, että Pyhä Henki 
voi olla kanssamme ihan jokaisella polulla, jonka 

kuljemme täällä maan päällä. Hän on lupautu-
nut kumppaniksemme ja on paikalla aina, kun 
pyrimme hyvään ja oikeaan.

Lauantaiaamuna oli hyvästien aika. Pakkasimme 
tavaramme, valmistimme kotimatkaeväitä, siivo-
simme ja laskimme leirilipun. Jokainen sai oman 
leiritutkintotodistuksensa. Otimme yhteiskuvia, 
lahjoitimme Mormonin kirjan Hannuksen isäntä-
väelle, joka oli niin ystävällisesti ottanut meidät 
vastaan ja huolehtinut meistä koko leirin ajan. Ilma 
oli täynnä naurua, kyyneleitä, halauksia ja lupauk-
sia tulla leirille ensi vuonna uudestaan. Tytöt olivat 
kaikki kasvaneet taas ison askeleen kohti johta-
juutta, oikeanlaista palvelua ja vastuuta. Ja mikä 
tärkeintä, kaikki olivat kasvaneet hengellisesti ja 
lujittaneet todistustaan Kristuksesta ja hänen evan-
keliumistaan. Mahtava leiri! ◼

Leiriläiset 
Piilopirtin 
portailla.
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Leonard D. Nybergin kirje Nils C. 
Flygarelle, 22. heinäkuuta 1887 1

Leonard Damianus Nyberg (synt. 27.9.1862) 
kääntyi mormoniksi Tukholmassa kesällä 
1884. Hän työskenteli Suomessa lähetys-
saarnaajana kesästä 1887 syksyyn 1888 ja 
Suomen seurakunnan johtajana. Toisin kuin 
useimmat muut Suomessa käyneet lähetys-
saarnaajat, Nyberg ei ilmeisesti myöhemmin 
lähtenyt siirtolaiseksi Utahiin. Alla esitetään 
hänen 24-vuotiaana kirjoittamansa kirje 
Skandinavian lähetyskentän johtajalle.

Helsinki, Suomi, 22. heinäkuuta 1887

Pres. N. C. Flygare.
Rakas veli!

Uskon, että veljeä kiinnostaa kuulla 
jotakin lähetystyöstä Suomessa, minkä 
vuoksi haluan täten lähettää veljelle 
muutaman rivin. Lähdin Ruotsista 
ilolla, vaikkakin sydän pamppail-
len, suorittaakseni lähetystyökutsuni 
Suomessa. Tunsin minulle annetun 
vastuullisen kutsumuksen painon, 
mutta toivoin kuitenkin, että pystyisin 
suorittamaan sen Herran avulla. Ja 
voin sanoa tunteneeni itseni siunatuksi 
yrityksissäni levittää totuuden valoa.

Tässä maassa tarvitaan kaikin 
tavoin varovaista ja viisasta toiminta-
tapaa. Kansalla on omat perinteensä, 
ja sen olosuhteisiin täytyy perehtyä. 
Kun ensin aloitin toimintani tällä tun-
temattomalla maaperällä, minulla oli 
huolia siitä, kuinka se sujuisi, koska 
en tuntenut ihmisten perinteitä ja 
tapoja, enkä myöskään pystynyt kom-
munikoimaan suomea puhuvan väes-
tönosan kanssa. Mutta rohkaistuin, 

Olen onnellinen voidessani työs-
kennellä evankeliumin leviämisen 
eteen. Sisäinen rukoukseni Jumalalle 
on, että hän antaisi minulle voimaa ja 
tarmoa siinä ja antaisi minulle vii-
sautta suorittaa kutsumukseni oikein 
ja ohjaisi askeliani niiden luokse, joilla 
on vilpitön sydän.

Vastaanota lopuksi ystävällinen ter-
vehdys minulta ja kaikilta pyhiltä täällä.

Nöyrä kanssatyöntekijäsi evankeliu-
min levittämiseksi,

Leonard D. Nyberg ◼
viittEEt:
 1. Nordstjernan, 11. vsk., nro 16 (15. elokuuta 

1887), s. 254.
 2. Nybergin toimia kritisoitiin Suomen leh-

distössä vahvasti, kun kolme suomalaista 
käännynnäistä lähti siirtolaisiksi Utahiin 
syyskuussa 1888. Ks. esimerkiksi ”Mormoneja 
Helsingissä”, Uusi Suometar, 21. syyskuuta 
1888, s. 3, jossa kerrotaan Nybergin asuneen 
Helsingissä osoitteessa Iso-Roobertinkatu 35.

Fin
ni

SH

Teemu Hokkanen 
Jyväskylän seurakunnasta 
aloitti maaliskuussa 2013 
kokoaikaisen lähetystyön 
Romania/Moldovan 
lähetyskentällä.

Enni-Riia Sohkanen 
Mikkelin seurakunnasta 
aloitti syyskuussa 2013 
kokoaikaisen lähetystyön 
Kreikan Ateenan 
lähetyskentällä.

Ida-Sofia Nuutinen 
Espoon 1. seurakunnasta 
aloitti syyskuussa 2013 
kokoaikaisen lähetystyön 
Ranskan Lyonin 
lähetyskentällä.

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 11
Kim östman

l ä h E t y s t y ö n  a l o i t t a n E i t a

koska minut kutsuttiin tähän Jumalan 
pappeuden kautta – ja kaikki on 
mennyt hyvin tähän saakka.

Olen vieraillut useimpien pyhien 
luona Suomessa. Heitä on muutama 
siellä ja muutama täällä, ja he ovat 
kaikki olleet iloisia siitä, että heidän 
luonaan on vierailtu. Olen parhaani 
mukaan pyrkinyt rohkaisemaan heitä 
uskollisuuteen Herran kanssa teke-
mässään liitossa.

Minulla oli hiljattain Etelä-Suomeen 
tekemälläni lähetysmatkalla mahdol-
lisuus todistaa myöhempien aikojen 
työstä monille vilpittömille ihmisille, 
ja toivon, että se kantaa hedelmää ajal-
laan. Myin myös monia julkaisuja.2


