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• maan täyteys on meidän
• Herra vastaa, kun kutsumme Häntä
• entistä suurempi hengellinen voima
• ajallinen hyvinvointi
• suurempi myötätunto muita kohtaan
• suurempi halu palvella
(ks. OL 59:9–20; Jes. 58:6–11; Hel. 3:35).

Kutsu etsiä esivanhempiamme ja 
tehdä työ heidän puolestaan temppe-
lissä tuo suuria siunauksia.

Vanhin David A. Bednar on luvan-
nut: ”Kutsun kirkon nuoria oppimaan 
Elian hengestä ja kokemaan sitä. – – 
Minä lupaan, että teitä varjellaan vas-
tustajan voimistuvalta vaikutukselta. 
Kun osallistutte tähän pyhään työhön 
ja rakastatte sitä, teitä suojellaan nuo-
ruudessanne ja koko elämänne ajan.” 
(”Lasten sydämet kääntyvät”, Liahona, 
marraskuu 2011, s. 26–27.)

Se, että asetamme henkilökohtaisia 
tavoitteita työn kaikilla näillä kolmella 
osa- alueella niin että pystymme ne saa-
vuttamaan, saa aikaan jotakin kaunista.

Se, että otamme varteen Herran 
palvelijoiden sanat, tuo aina onnelli-
suuden ja turvallisuuden siunauksia.

Kahdesti vuodessa huhtikuussa 
ja lokakuussa me vietämme erityistä 
aikaa, kun yleiskonferenssin aikana 
saamme opetusta Herran palvelijoilta. 
Nämä sanomat hyödyttävät meitä suu-
resti elämässämme ja auttavat meitä 
pysymään vahvoina ja uskollisina.

KOTIMAANSIVUT

 Matkalla erääseen piirikonferenssiin 
nautin näkymästä katsellessani 

ulos lentokoneen pienestä ikkunasta. 
Näin maailman eri tavalla kuin seisoes-
sani maan pinnalla. Tämä muistuttaa 
minua niistä suurista siunauksista, joita 
olen saanut elämässäni, koska olen 
elänyt aikana, jolloin meillä on eläviä 
profeettoja maan päällä.

Oma näkemykseni siitä, mihin 
suuntaan mennä, on toisinaan epä-
selvä seisoessani maan pinnalla, mutta 
Herra on valmistanut keinon, jolla Hän 
auttaa ja johdattaa meitä läpi elämän, 
koska Hänellä on parempi näkymä.

Elämme aikana, jolloin korviimme 
kantautuu kutsuääniä kaikkialta. 
Koskaan aiemmin emme ole saaneet 

niin paljon tietoa yhdessä päivässä 
kuin nykyään. Mitä meidän tulee 
tehdä kaikella tällä tiedolla ja kuinka 
voimme saada selville, mikä on 
meille todella arvokasta?

Kaiken tämän sekasorron keskellä 
Herran vakaa käsi ohjaa meitä palve-
lijoidensa välityksellä johtaen meitä 
rakkaudella ja ystävällisyydellä, sillä 
Hän on sanonut:

”Siunattuja olette te, jos otatte var-
teen näiden kahdentoista sanat, jotka 
minä olen valinnut teidän keskuudes-
tanne opettamaan teitä ja olemaan 
palvelijoitanne” (3. Nefi 12:1).

Se on yksi palautuksen suurista 
siunauksista. Heidän sanansa, kun 
tutkimme ja toteutamme niitä käy-
tännössä, ovat meidän liahonamme, 
joka ohjaa meitä sinne, minne meidän 
tulee mennä, ja kertoo, mitä meidän 
tulee tehdä elääksemme onnellista ja 
turvallista elämää.

Yksi niistä sanomista, joita olemme 
saaneet aikaamme varten juuri nyt, liit-
tyy siihen, että etsimme muita ja kut-
summe ystävän kirkkoon. Saamme 
siitä suurta iloa!

Toinen koskee sitä, että tulemme 
omavaraisemmiksi ja sillä tavoin 
enemmän taivaallisen Isän kaltaisiksi. 
Paaston laki ja lepopäivän pyhittäminen 
yhdistettynä rukoukseen auttavat meitä 
tulemaan omavaraisemmiksi. Meille on 
tarjolla runsaita siunauksia kuten
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Olen elämässäni oppinut rukoile-
maan profeettamme ja hänen neu-
vonantajiensa sekä kirkon johtavien 
auktoriteettien ja paikallisten johto-
henkilöiden puolesta. Rukoilemalla 
heidän puolestaan me vahvistamme 
heitä ja olemme avoimempia heidän 
innoitetuille sanomilleen.

Todistan, että kun teemme näitä 
asioita, meitä siunataan ja voimme 

aina taputtaa käsiämme ilosta kuten 
Mormonin vesien äärellä seisovat 
ihmiset, jotka olivat juuri kuulleet kas-
teenliitosta (ks. Moosia 18:11).

Toiveeni ja nöyrä rukoukseni on, 
että voimme aina kestitä itseämme 
profeettojemme sanoilla, juoda 
elävän veden lähteestä ja pystyttää 
telttamme kohti tornia, jotta voimme 
kuulla. ◼

minulle isoisästäni ja edesmenneistä 
vanhemmistaan. Minulla ei ollut kos-
kaan tilaisuutta tavata näitä suuren-
moisia ihmisiä, mutta tunsin rakkautta 
heitä kohtaan ja tiesin, ettei heitä unoh-
dettaisi ja että voisin välittää isoäitini 
kertomukset seuraaville sukupolville.

Isästäni en tiennyt juuri mitään. 
Luulin, että tiesin hänen etunimensä 
ja yritin vuosikausia turhaan löytää 
hänet. Eräänä päivänä osuin sattumalta 
Facebook- profiiliin, joka saattoi olla 
hänen, siltä minusta tuntui. Sitä ei ollut 
ollut aikaisemmin, kun olin yrittänyt 
etsiä häntä, mutta eräänä päivänä se 
yhtäkkiä putkahti esiin. Myöhemmin 
isäni kertoi minulle, että hän oli itse 
asiassa vaihtanut etunimensä, koska ei 
pitänyt siitä, ja luonut uuden Facebook- 
profiilin vanhalla nimellä, jotta hänen 
armeijanaikaisten ystäviensä olisi 
helpompi löytää hänet. Näiden tapah-

tumaketjujen ansiosta pääsin 
kuin pääsinkin 20 vuoden 

jälkeen yhteyteen isäni 
kanssa, ja yllätyksek-
semme olimme asu-
neet vain 15 minuutin 

ajomatkan päässä toi-
sistamme monta vuotta, 

ennen kuin lähdin 
Englannista.

Matkustin 
sinne takasin 
vuonna 2011, ja 
me tapasimme 
ensimmäisen ker-
ran, ja tuntui kuin 

välissä ei olisi ollut 
aikaa ollenkaan. Vierai-

lullani isäni kertoi minulle isovanhem-
mistani ja näytti minulle paikan, jossa 

U U T I S I A

Sukupuuni pieni taimen
Emma Jane Lumerto

 Eräät elämäni suurimmat ihmeet 
ja siunaukset ovat tulleet 

sukututkimustyöstä.
Liityin Myöhempien Aikojen Pyhien 

Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon Farn-
borough’ssa Englannissa täytettyäni 
juuri 18 vuotta. Tunsin heti itseni 
tervetulleeksi ja osaksi suurta perhettä, 
vaikka emme olleetkaan verisukua. Se 
merkitsi erityisen paljon minulle, koska 
tulen pirstoutuneesta perheestä, jonka 
jäsenet ovat vuosien aikana etäänty-
neet toisistaan. Pian kirkkoon liittymi-
seni jälkeen päätin piirtää ensimmäi-
sen sukupuuni, pienen taimen, joka 
koostui äidistäni, sisarestani ja minusta. 
Piirsin sen lupaukseksi siitä, että jona-
kin päivänä etsisin esivanhempiani ja 
kasvattaisin tuota puuta. Alussa tietoja 
oli vain vähän, mutta sain tukea raa-
matunkohdasta ”Hän kääntää isien 
sydämet lasten puoleen ja lasten sydä-
met isien puoleen” (Mal. 3:24) ja tiesin, 

että sukupuun kasvattaminen tehtäisiin 
mahdolliseksi.

Seuraavan vuoden aikana motivaa-
tioni koota yhteen tämän 
särkyneen perheen pala-
set ja saada tietää, mistä 
olen tullut, vahvistui. Tut-
kittuani internetiä monta 
päivää onnistuin saamaan 
yhteyden äitini sisariin ja 
isoäitiini. Suureksi 
onnekseni pys-
tyin luomaan 
hyvän suhteen 
mummooni 
ennen hänen 
poismenoaan. 
Isoäitini oli hyvin 
kiinnostunut 
sukututkimuk-
sesta, vaikkakaan hänellä ei 
ollut ollut paljon menestystä, mutta 
hän välitti minulle mitä tiesi ja kertoi 

Victor James Crosby
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he olivat asuneet, ja Porstmouthissa 
sen paikan, jossa hänen isänsä ja 
äitinsä oli haudattu mereen laivaston 
perinteiden mukaisesti. Yritimme etsiä 
isoisäni isää Victor James Crosbya 
Portsmouthin sotamuistomerkistä, 
koska isäni ei tiennyt hänestä juuri 
muuta kuin nimen ja että hänen 
nimensä saattaisi kuulopuheen 
mukaan olla tuossa muistomerkissä. 
Emme löytäneet hänen nimeään sato-
jen nimien joukosta tuolla matkalla, 
mutta jäljelle jäivät polttavat kysymyk-
set siitä, kuka hän oli ja mitä hän oli 
elinaikanaan tehnyt.

Viiden vuoden aikana tuon 
Englannin- matkan jälkeen olin monta 
kertaa turhaan yrittänyt löytää esi-
vanhempiani FamilySearchista. Aloin 
menettää toivoani ja minusta tuntui, 
etten koskaan löytäisi heistä tietoja 
ja ellen minä niitä löytäisi, heidät 
unohdettaisiin.

Mutta taivaallinen Isä ei unohda 
ainuttakaan lastaan. Hän rakastaa 
jokaista heistä, ja minä uskon, että 
jokaisen ihmisen tarina tämän maan 
päällä on tärkeä. Jostakin minulle 
tuntemattomasta syystä minun ei ollut 
määrä löytää isääni eikä muitakaan 
sukulaisiani ennen kuin määrättynä 
aikana elämässäni. Tiedän, että tai-
vaallinen Isä halusi minun ryhtyvän 
työhön, ja Hän auttaisi minua muussa. 
Tiedän, että perheet ovat keskeisellä 
sijalla Hänen suunnitelmassaan meitä 
varten ja että Hän auttaisi minua löytä-
mään esivanhempiani.

Käytyäni kerran temppelissä aiem-
min samana vuonna innostuin taas 
avaamaan FamilySearchin katsoakseni, 
löytäisinkö jotain. Yhtäkkiä löysin 

isoisäni isän Victor James Crosbyn 
nimen. Muutamassa tunnissa löysin 
hänen laivastotietonsa, hänen veljensä 
ja sisarensa sekä vanhempansa. Löysin 
jopa kokonaisen kirjan hänen sukel-
lusvenemiehistöstään HMS Saracenissa 
(Twixt the Devil and the Deep Blue 
Sea, Dethick & Corke, 2014). Tiedet-
tyäni vuosikausia vain nimen enkä 
mitään muuta löysin yhtäkkiä kirjan, 
jossa oli kokonainen isoisästäni kirjoi-
tettu luku!

Otin yhteyttä kirjan kirjoittajaan ja 
sain sieltä paljon asiakirjoja, valokuvia 
ja muuta tietoa isoisästäni ja lisäksi 
sain yhteyden elossa oleviin sukulai-
siin! Myös isälläni oli myöhemmin ilo 
tavata heidät henkilökohtaisesti.

Victor James Crosby oli Britannian 
laivastossa johtavana sähköttäjänä 
HMS Saracenissa, sukellusveneessä, 
joka aiheutti paljon kauhua saksalai-
sille toisen maailmansodan aikaan. 
Valitettavasti italialaiset käyttivät sitä 
vastaan syvyyspommeja 14. elokuuta 
1943 ja sen eloon jääneet miehistön 
jäsenet vietiin sotavangeiksi Italiaan. 
Kun Italian kanssa oli solmittu ase-
lepo, isoisäni isä pakeni ja yritti päästä 
liittoutuneiden rintamalinjalle mutta 
pääsi vain Fontana Liri - nimiseen 
italialaiseen kylään asti, jossa hän 
sai osuman yrittäessään paeta sak-
salaisia sotilaita, jotka piileskelivät 
sikäläisessä maalaistalossa. Hän kuoli 
34- vuotiaana jättäen jälkeensä vaimon 
ja neljä pientä lasta. Fontana Lirissä 
on nyt hänen muistolleen omistettu 
puutarha, ja hänen tarinansa muis-
tetaan yhä paikkakunnalla. Me koko 
perhe aiomme mennä käymään 
hänen haudallaan Italiassa. Meitä 

on neljä sukupolvea jälkeläisiä, jotka 
eivät ole unohtaneet häntä ja jotka 
rakastavat häntä.

Sukututkimus on auttanut minua 
tuntemaan paremmin itseäni ja tietä-
mään, mistä minä olen tullut. Se on 
yhdistänyt minut elossa oleviin ja 
edesmenneisiin sukulaisiin. Sukuni 
on kasvanut tuosta kolmen hengen 
taimesta kirkkoon liittymisen aikaan 
kukoistavaksi puuksi, joka vain kas-
vaa kasvamistaan. Sukututkimus on 
opettanut minulle, että taivaallinen 
Isä ei unohda ketään ja että mekin 
voimme muistaa sukulaisiamme 
ja heidän elämäänsä tutkimalla 
sukuamme. Olen ylpeä esivanhem-
mistani ja olen iloinen siitä, että 
minulla on nämä tiedot välitettäviksi 
lapsilleni. Minulla on luja todistus 
siitä, että saan nähdä esivanhem-
pani jälleen jonakin päivänä, ja se 
on oleva naurun ja kyynelten päivä, 
kun kokoonnumme yhteen per-
heenä, joka on sinetöity yhteen ian-
kaikkisuudeksi. Tiedän, että he ovat 
odottaneet innokkaasti, että minä 
etsisin heidän nimensä ja tarinansa, 
ja vaikka olen tehnyt paljon työtä, 
aina ei ole oikea hetki löytää näitä 
ihmisiä. Tiedän, ettei minun pitäisi 
lannistua eikä antaa periksi, koska 
he odottavat löytämistään, kun oikea 
hetki koittaa.

Minulla on luja todistus siitä, että 
sukututkimus on tärkeä osa taivaal-
lisen Isän suunnitelmaa ja että sen 
kautta me voimme oppia, päästä 
lähemmäksi sukulaisiamme ja oppia 
rakastamaan ja kunnioittamaan heitä 
enemmän ja olla jonakin päivänä 
yhdessä ikuisesti. ◼
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Ihastuttavia tulkintoja ja sovituksia maa-
ilman tunnetuimmista jazzkappaleista 

uskomattoman taitavien soittajien ja lau-
lusolistin esittäminä, haltioitunut yleisö, 
leppoisa ja viihtyisä ilmapiiri! Tuon kaiken 
sai aikaan BYU Synthesis vaasalaisessa 
kesäravintola Strampenissa.

BYU Synthesis on amerikkalainen 
jazzbigband, joukko tavallisia, innokkaita 
ja iloisia musiikin opiskelijoita Brigham 
Youngin yliopistosta Utahista, tosin 
poikkeuksellisen lahjakkaita. Orkesterissa 
soittaminen on osa heidän opiskeluaan.

Orkesterin johtaja Ray Smith on 
johtanut orkesteria jo 34 vuotta. Hän 
kertoi, että orkesteriin on todella vaikea 
päästä. Vuosittain hakijoita on noin 120, 
joista kokeiden perusteella valitaan 20 
parasta. Tultuaan valituksi opiskelijalla 
on varmistettu opiskelupaikka vain 
yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan. Ennen 
uutta lukukautta järjestetään jälleen uusi 
koetilaisuus, jolloin jälleen 20 parasta 
valitaan. Harjoituksia orkesterilla on neljä 
kertaa viikossa. Omatoimista harjoittelua 
edellytetään kolme tuntia joka päivä.

Lähes kaikki orkesterin jäsenet ovat 
palvelleet lähetystyössä eri puolilla maail-
maa. Ulkomaankiertueita he tekevät joka 
kolmas vuosi. Tänä vuonna neljän viikon 
kiertue suuntautui Suomeen, Viroon, 
Latviaan, Liettuaan ja Ruotsiin. Tämän-
kertainen Suomen- vierailu oli jo kolmas. 
Aiemmin orkesteri on esiintynyt mm. Pori 
Jazz - festivaaleilla.

Troy Streeterin, orkesterin managerin 
ja organisaattorin, kertoman mukaan 
seuraavaa ulkomaan kiertuetta aletaan 
suunnitella heti kotiinpalun jälkeen. 
Sen kohteena on Etelä- Aasia. Rahoitus 
ulkomaan kiertueisiin tulee lahjoituk-
sina. Kaikki kiertueen konsertit ovat 
maksuttomia.

Orkesterin laulusolisti, lois-
tavaääninen ja taitava tulkitsija 
Brigitta Teuscher sanoo, että 
musiikki on hänen elämänsä. 
Hänen tavoitteenaan ja unelma-
naan on esiintyä ja tehdä omia 
levytyksiä. Hänellä on myös oma 
yhtye Hope and Illusion, jonka 
kanssa hän esittää itse teke-
määnsä musiikkia.

Kitaristi Parker Speirs on soit-
tanut Synthesissä jo 2,5 vuotta. 
Hän on juuri saanut opintonsa 
päätökseen eikä sen vuoksi voi 
jatkaa orkesterissa enää tulevana 
lukukautena. Hänellä on siten 
edessä työpaikan haku, ja tieten-
kin hän etsii sellaista työtä, jossa 
voisi olla tekemisissä musiikin 
kanssa joko opettajana, muusik-
kona tai freelancerina.

Synthesisin ohjelmistoon 
kuuluu niin klassinen swing, 
jazz, blues, rock, fusion ja gospel 
kuin latinalaisamerikkalainenkin 
musiikki. Omien kappaleidensa 
lisäksi ryhmä soittaa Count Basien, 
Duke Ellingtonin, Glenn Millerin ja Louis 
Armstrongin kaltaisten jazzlegendojen 
ajattomia kappaleita sekä nykypäivän 
legendojen Gordon Goodwinin, Alan 
Baylockin ja Mike Tomaron moderneja 
kappaleita.

Strampen- illan huipennukseksi bigban-
din johtaja tarttui omaan klarinettiinsa ja 
loihti ilmoille oman tulkintansa niin innok-
kaasti, että yhtäkkiä hän kupsahti kumol-
leen orkesteriaition pimentoon. Yleisön jo 
pelätessä äkillistä sairauskohtausta klari-
netti nousi näkyviin, ja orkesterin johtaja 
jatkoi soittoaan pitkin pituuttaan lattialla 
maaten. Edes vammautuneen jalan pettä-
minen ei voinut estää häntä jatkamasta.

Vaasan- vierailunsa aikana BYU 
Synthesis esiintyi aluksi 12.7.2016 Vaasan 
yliopistolla sisällyttäen siellä ohjelmaansa 
pienen hengellisen takkavalkeaillan, jonka 
aikana myös lähetysjohtaja Wayne T. 
Watson puhui. 13.7. orkesteri esiintyi 
kahteen otteeseen Vaasan kauppatorilla, 
ja loppuhuipennukseksi saimme nauttia 
saman päivän iltana heidän musiikistaan 
kesäravintola Strampenissa. Jokaisessa 
esiintymisessään he toivat kauniisti esille 
sen, että he ovat Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
jäseniä ja että me kirkon jäsenet olemme 
oikeastaan ihan mukavia ihmisiä.

Bändin seuraavaa Suomen- kiertuetta 
odotellessa Sing, Sing, Sing soi vielä monta 
viikkoa ainakin minun korvissani. ◼
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