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 Kun vaimoani ja minua puhuteltiin nykyiseen 
kirkon tehtäväämme, vaimoni kysyi: ”Mikä on 

tärkein velvollisuutemme?” Vastaus oli suora ja 
paljonpuhuva. ”Te olette lähetyssaarnaajia.” Nuo 
yksinkertaiset sanat saivat minut ajattelemaan 
syvästi jokaisen tehtävän ja kutsumuksen todellista 
luonnetta.

Joka kerta, kun otamme vastaan jonkin kirkon 
tehtävän, me yleensä rajaamme palvelemisemme 
siihen malliin, jota käytämme määritellessämme 
tehtävämme. Toisin sanoen kooruminjohtaja 
ajattelee, että hänen vastuunsa koskee ensisijai-
sesti hänen kooruminsa jäseniä. Alkeisyhdistyksen 
johtohenkilö keskittyy lapsiin, ja niin tapahtuu 
kaikissa muissakin kirkon tehtävissä. Mutta todel-
lisuudessa kaikilla kirkon tehtävillä on yhteinen 
perusta, tehtävään sisältyvä kutsumus, itse asiassa 
se todellinen kutsumus.

Herra auttaa meitä ymmärtämään tämän peri-
aatteen. ”Sen tähden minä, Herra, esitän teille 
tämän kysymyksen: Mihin teidät on asetettu? Saar-
naamaan minun evankeliumiani.” (OL 50:13–14.) 
Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Loppujen 
lopuksi suurin ja tärkein [velvollisuutemme] on 
saarnata evankeliumia” (Kirkon presidenttien 
opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 345). Siis riip-
pumatta siitä kirkon tehtävästä, johon meidät on 
erotettu, tai siitä pappeuden virasta, johon meidät 
on asetettu, meidän jokaisen todellinen kutsumus 
on saarnata evankeliumia. Siten seitsenkymmen 
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on lähetyssaarnaaja, ja niin on myös vaarnanjoh-
taja, piispa ja jokainen kirkon jäsen. Meidät kaikki 
on kutsuttu lähetyssaarnaajiksi, koska se on todel-
lakin kaikkien kirkon tehtävien todellinen luonne 
Jumalan valtakunnassa.

Herra on päättänyt jouduttaa pelastuksen työtä 
meidän aikanamme. Kaikkialla ympärillämme 
Siionin seurakunnissa ja vaarnoissa Euroopassa 
näemme ihmeitä, kun monet, jotka ottavat vas-
taan evankeliumin iloisesti ja uskollisesti, kokevat 
kääntymyksen. Monet jopa pyytävät oma-aloit-
teisesti saada liittyä kasteen kautta Jumalan valta-
kuntaan. Minua liikuttaa yhä muisto siitä, kun 
eräs hyvä sisar esitti konferenssissa voimallisen 
todistuksen. Hän kertoi, kuinka hän oli tuntenut 
halua auttaa erästä naapuria, joka ei kyennyt 
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huolehtimaan itsestään jouduttuaan onnettomuu-
teen. Auttaessaan naista hän näki monien muiden, 
myös muutamien nuorten amerikkalaisten, käyvän 
naisen kotona. Kun hän kysyi, keitä kaikki ne 
ihmiset olivat, hänelle kerrottiin, että he olivat sen 
kirkon jäseniä, johon hänen naapurinsa kuului, ja 
että amerikkalaiset olivat lähetyssaarnaajia. Kun 
kirkon jäsen myöhemmin meni naapurinsa luo 
kysyäkseen tältä, kuinka hän voisi korvata naisen 
runsaan avun, tämä vastasi yksinkertaisesti: ”En 
halua rahaa enkä lahjoja, mutta on yksi asia, jonka 
voisit tehdä hyväkseni, jos todella haluat kiittää 
minua. Anna minun tavata lähetyssaarnaajanne.” 
Hänet kastettiin viikkoa myöhemmin, ja myös 
hänen aviomiehensä ja poikansa kastettiin pian 
sen jälkeen. Herra oli valmistanut koko perhettä 
liittymään kirkkoon.

Tämä on ihmeiden aikaa. Herra valmistaa ystä-
viemme, sukulaistemme ja naapuriemme sydäntä 
toisin kuin koskaan ennen. Jos me ymmärrämme 
kutsumuksemme todellisen luonteen, ponniste-
lumme voimistuvat ja lisääntyvät moninkertai-
sesti. Ollessani lähetystyössä opetin evankeliumia 
eräälle nuorelle miehelle, joka palveli lähe-
tystyössä silloin kun olin vielä itsekin lähetys-
saarnaaja. En olisi koskaan osannut arvata, että 
opettaisin evankeliumia nuorukaiselle, joka sitten 
itsekin lähetyssaarnaajana vaikuttaisi monien 
elämään, aivan kuten hänen lapsensa hänen 
jälkeensä ja minun lapseni minun jälkeeni – kuin 
hengellinen ketju, jolla ei ole loppua. Lopulta 
emme pysty edes kuvittelemaan sen työn iankaik-
kista merkitystä, jota teemme lähetyssaarnaajina.

Ammon keskittyi lähetystyöpyrkimyksissään 
yhteen perheeseen, nimittäin kuningas Lamonin 
perheeseen, ja siunaukset ulottuivat koko kansa-
kuntaan (ks. Alma 19:36). Niin voi käydä meidän-
kin kohdallamme nykyään tänä ihmeiden aikana, 
jos me vain avaamme suumme. Ymmärtäkäämme 
tehtävämme todellinen luonne – tehtäväämme 

viralliset sivut ovat osoitteessa 
www.mormonit.fi, jossa on 
perustietoa kirkosta ja opetusai-
neistoa sekä Helsingin temppelin 
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Kirkon internet-sivuja

 Internetissä voi tutustua 
Myöhempien Aikojen Pyhien 

Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
erilaisiin verkkosivuihin. Suomen 

Kirkon uutissivuston etusivu osoitteessa www.mormonienuutishuone.fi.

sisältyvä todellinen kutsumus – olla lähetyssaar-
naajia, tietäen, että monien sydäntä on valmistettu 
ja että Herra siunaa ponnistelujamme ja monin-
kertaistaa vaikutuksemme iankaikkisuuksissa. 
Meidät kaikki on kutsuttu lähetyssaarnaajiksi. Nyt 
on aika tehdä Hänen työtään. ”Katsokaa minuun 
jokaisessa ajatuksessa; älkää epäilkö, älkää 
pelätkö” (OL 6:36). ◼
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aikataulu ja yhteystiedot.
Kirkon uutistiedotteisiin 

voi tutustua osoitteessa www.
mormonienuutishuone.fi, jossa 
on kirkkoa koskevaa uutisai-
neistoa suomen kielellä. Sivusto 
on suunnattu toimittajille, mie-
lipidejohtajille sekä suurelle 
yleisölle. Vastaava sivusto löytyy 
englannin kielellä osoitteesta 
www.mormonnewsroom.org.

Englanniksi tietoa on kir-
kon virallisilla verkkosivuilla 
osoitteessa www.lds.org, jossa 
on kattavasti oppiaineistoa ja 
esimerkiksi opetusideoita eri 
apujärjestöille. Jokainen jäsen 

www.mormon.org, jossa on 
jäsenten vastauksia yleisimpiin 
kirkosta esitettyihin kysymyksiin 
sekä monien eri jäsenten esitte-
lyitä. Sivusto toimii pääasiassa 
englannin kielellä.

Erilaista mediasisältöä välittää 
sivusto www.mormonchannel.org, 
jolla on myös oma YouTube- 
kanava. Kyseinen kanava on saa-
nut tunnustusta menestyksestään 
YouTubessa, jossa olevia videoita 
on katsottu yhteensä yli 61 miljoo-
naa kertaa.1 ◼

viitE
 1. Mormonien uutishuone; Mormon 

Channel sai tunnustusta menestyk-
sestä YouTubessa.

voi myös luoda sivustolla oman 
LDS Account -tilin, jonka kautta 
voi synkronoida muistiinpanoja 
ja nähdä oman seurakunnan 
yhteystiedot sekä tarkastella 
vaarnan kalenteria. Mikäli tar-
vitset apua LDS Account -tilin 
luomisessa, kysy apua seurakun-
tasi johtohenkilöiltä.

LDS Account -tunnuksilla 
voi kirjautua myös sukutut-
kimussivustolle osoitteessa 
www.familysearch.org, jossa on 
helppo rakentaa omaa suku-
puuta ja valmistella omia nimiä 
temppelitoimituksia varten.

Verkossa on myös sivusto 
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Varhaisia dokumentteja, osa 12
Aamulehti, 13. syyskuuta 1891, s. 3.

 Anna Carolina Ruthin (1828–1916) elämä vei 
hänet Viipurista mm. Sipoon ja Helsingin kautta 

Utahiin. Hänet kastettiin mormoniksi Helsingissä 
syksyllä 1883, runsaat puoli vuotta nokikolari-
mestarimiehensä kuoleman jälkeen. Kolme vuotta 
myöhemmin hän lähti siirtolaiseksi Utahiin, jossa 
hän asui Salt Lake Cityssä jonkin aikaa samassa 
osoitteessa kuin Suomessa vuonna 1884 työsken-
nellyt lähetyssaarnaaja Alexander Hedberg (ks. osa 
9) ja tämän suomalainen vaimo Maria Reutervall. 
Anna Carolina tunnettiin Salt Lake Cityssä nimellä 
Karoline Root, ja hänet on haudattu Salt Lake Cityn 
kaupungin hautausmaalle korttelin S hautaan 42.

suomalainen mormooni käymässä kotimaassa.
Noin 5–6 wuotta takaperin lähti Suomesta 

kymmenkunta naista mormoonisaarnaajan seu-
rassa, joka oli keräämässä uskolaisia maassamme, 
Ameriikan mormooniwaltioon. Joukossa oli 
myöskin wanhanpuoleinen warakas leskirouwa 
K. Ruth, jolla oli talo Helsingissä ja maatila lähi-
pitäjässä. Wiime kewännä tuli rouwa R., joka on 
hyvin wilkas ja ropsa ikäisekseen (hän on 70 
wuoden paikoilla,) käymään kotona kesä-aikaan. 
Hän sanoi olewansa hywin tyytywäinen suolakau-
pungin oloihin, jossa hän harjoittaa jonkunlaista 
rawintolaliikettä. Toisetkin sikäläiset suomettaret 




