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Russelille oli varmasti haastavaa 
nähdä muiden ottavan hänen tava-
ransa ja lähtevän. Mutta sen sijaan että 
hän olisi vastustanut eteensä tullutta 
tilannetta tai katkeroitunut siitä, hän 
yksinkertaisesti jatkoi elämäänsä 
luottaen siihen, että kaikki kääntyisi 
parhain päin. Muutaman seuraavan 
vuoden aikana hän auttoi tuhansia 
pyhiä tekemään lopulliset valmis-
telut ja ylittämään tasangot Utahiin. 
Lopulta vuonna 1859 hän teki matkan 
viimeisen kerran johtaen yhden käsi-
kärrykomppanian länteen, minne hän 
asettui perheensä kanssa ja missä eli 
koko loppuelämänsä.5

Kun elämä tuo eteeni pettymyk-
sen tai vaatii minua tekemään jotakin 
haasteellista, muistan isoisoisoisäni 
Russel Kingin. Sen sijaan että vastus-
taisin haasteita, joita tielleni tulee, tai 
katkeroituisin niistä, voin jatkaa elä-
määni kuten hän ja luottaa siihen, että 
kaikki kääntyy parhain päin. Hänen 
elämänsä kokemukset ja opetukset 
voivat auttaa minua hyvin todellisella 
tavalla parantamaan omaani.

Ei ihme, että profeetta Joseph 
pohdiskeli niin usein tätä perustavaa 
laatua olevaa oppia. ”Omien kuollei-
demme” löytäminen on ratkaisevan 
tärkeää pelastuksellemme, koska se 
tuo Hengen sydämeemme ja opettaa 
meille sellaista, mikä parantaa elä-
määmme. Tämä oppi on ratkaisevan 
tärkeä meille, koska ”he [eivät] voi 

KOTIMAANSIVUT

 Elämänsä viimeisinä kuukausina 
profeetta Joseph Smith pohdiskeli 

usein kuolleiden puolesta tehtävien 
sijaistoimitusten tärkeyttä.1 Itse asiassa 
hän piti työtä esivanhempiemme 
puolesta niin tärkeänä, että hän opetti: 
”Heidän pelastuksensa on välttämätön 
ja tärkeä meidän pelastuksellemme 
– – he [eivät] voi päästä täydellisyy-
teen ilman meitä – [emmekä] mekään 
voi päästä täydellisyyteen ilman 
kuolleitamme.” 2

On helppoa nähdä, kuinka esivan-
hempiemme puolesta tehty sijaistyö 
auttaa heitä pääsemään täydellisyy-
teen, koska ilman meitä he eivät voisi 
saada pelastukselleen välttämättömiä 
toimituksia. Saattaa olla vaikeampaa 
ymmärtää, kuinka ”omat kuolleemme” 
voivat auttaa meitä pääsemään täydel-
lisyyteen. Vaikka tuo viittaus saattaa 
tarkoittaa yleisesti kaikkien elossa 
olevien kuolleita, niin sillä voi myös 
olla henkilökohtaisempi merkitys, joka 
kannustaa meitä jokaista löytämään 
”omat kuolleemme”, koska sen teke-
minen auttaa meitä edistymään.

Esivanhempien löytäminen tuo elä-
määmme Elian hengen, joka jalostaa 
ja vahvistaa meitä. Tiedän sen omasta 
kokemuksesta. Sukulaisteni tekemän 
laajan sukututkimustyön vuoksi sel-
laisten esivanhempien löytäminen, 
joiden puolesta temppelitoimituk-
sia voidaan suorittaa, on todellinen 
haaste. Äskettäin eräs ystävä, joka on 

sukututkimuksen asiantuntija, auttoi 
minua löytämään esivanhemman, jota 
ei aiemmin ollut löydetty. Minun on 
vaikea kuvailla, miltä minusta sinä päi-
vänä tuntui. Kun valmistimme hänen 
nimensä temppeliä varten, tunne 
oli pakahduttava. Tuntui aivan kuin 
hän olisi joutunut odottamaan hyvin 
kauan. Tunsin Hengen jalostavan vai-
kutuksen. Kuten niiden, jotka kuunte-
livat kuningas Benjaminia, minunkin 
sydämeni tuntui muuttuvan.3 Halusin 
olla parempi ihminen. Halusin olla 
uskollinen, jotta jonakin päivänä 
voisin tavata tämän esivanhemman ja 
kiittää häntä siitä, että hän oli kosket-
tanut elämääni.

Esivanhempien tietojen löytämi-
nen voi myös vahvistaa meitä, koska 
tutkiessamme heidän elämäänsä me 
huomaamme opetuksia, jotka soveltu-
vat omaan elämäämme. Talvella 1847 
Russel King Homer oli niiden vaikeuk-
sissa olevien pyhien joukossa Winter 
Quartersissa, jotka valmistautuivat 
lähtemään Brigham Youngin kanssa 
Utahiin myöhemmin sinä vuonna. 
Kolme päivää ennen kuin joukon 
oli määrä lähteä, vanhin Heber C. 
Kimball, kahdentoista apostolin koo-
rumin jäsen, tuli Russelin luo ja pyysi 
tätä tekemään uhrauksen. Russelin oli 
määrä jäädä jälkeen, ja häntä pyydet-
tiin lahjoittamaan vankkurinsa, valjak-
konsa ja tarvikkeensa, jotta muita voisi 
lähteä hänen sijastaan.4

Me emme voi päästä 
täydellisyyteen ilman heitä
David P. Homer, Sveitsi
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin  
David P. Homer
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päästä täydellisyyteen ilman meitä – 
[emmekä] mekään voi päästä täydelli-
syyteen ilman kuolleitamme”. ◼

VIITTEET
 1. Ks. OL 128:1.
 2. OL 128:15.
 3. Ks. Moosia 5:2.

 4. William E. Homer, History of Russel King 
Homer, 2015, s. 61.

 5. Ks. lds.org, Mormon Pioneer Overland Travel 
[Mormonipioneerien matkustus maan halki].
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Yhteisymmärrys erilaisten uskontojen  
ja vakaumusten kesken

YK:n yleiskokous hyväksyi loka-
kuussa 2010 päätöslauselman, 

joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon 
vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen 
ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen 
viikoksi (World Interfaith Harmony Week) 
kaikkien uskontojen ja vakaumusten 
kesken.

Tampereen hiippakunta järjesti kysei-
sellä viikolla 1.2.2017 Vapriikissa nuorten 
katsomuspaneelin. Paneeliin oli kutsuttu 
Aleksandra Sjöberg (Suomen ortodoksinen 
kirkko), Essi Vallbacka (Suomen evankelis- 
luterilainen kirkko), Soumaia Benharraf 
(nuoret muslimit), Merim Al- Kharsani 
(Tampereen islamin keskus, Shia- yhteisö), 
Tommi Murtonen (Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko) ja 
Nadja Mikkonen (Bahá’í-yhteisö). Panee-
lissa käsiteltiin monenlaisia kysymyksiä, 
kuten oletko kokenut syrjintää uskon-
tosi vuoksi, miten toivot, että uskontosi 
otettaisiin huomioon erilaisissa tilanteissa, 
tunnetko olevasi erilainen kuin toverisi ja 
voisitko kuvitella kuuluvasi johonkin muu-
hun uskontokuntaan. Nuorten vastauk-
sista kävi ilmi, että he suhtautuivat varsin 
ymmärtävästi toisten erilaisuuteen eivätkä 
olleet juurikaan kokeneet syrjintää muiden 
taholta uskontonsa vuoksi.

Tommi kertoo siitä, miten hän 
pääsi mukaan paneelikeskusteluun: 

”Tilaisuus tuli mielenkiintoista reittiä 
pitkin. Yksi paneelin järjestäjistä, 
Hanne von Weissenberg, halusi 
mormoninuoren mukaan, ja hänellä 
oli tuttava, joka tunsi yhden seura-
kuntamme jäsenen. Hän lähetti viestiä 
äidilleni, joka välitti viestin minulle. 
Ajattelin tämän olevan upea mah-
dollisuus, enkä kauaakaan pohtinut, 
ennen kuin olin tehnyt päätöksen 
osallistua paneelikeskusteluun.”

Tommia kannusti osallistumaan 
myös hänen halunsa tehdä lähetystyötä: 
”Olin innokas osallistumaan, koska 
olen perusluonteeltani utelias ja rohkea 
tekemään kaikenlaista erikoista. Ajattelin 
tämän myös olevan hyvä lähetystyötilai-
suus. Minulle tämän kaltainen esillä ja 
esimerkkinä oleminen on helpoin tapa 
tehdä lähetystyötä.”

Tommilla on selkeä käsitys siitä, miten 
kirkkojen välistä yhteisymmärrystä voi-
daan lisätä: ”Yhteisymmärrys kirkkojen 
välillä kasvaa, kun onnistuu laajenta-
maan omaa näkökantaa asioihin. Täytyy 
oppia ymmärtämään, miksi joillakin 
kirkoilla on tiettyjä tapoja ja tottumuk-
sia. Pitää olla valmis hylkäämään omat 
ennakkoluulonsa ja menemään pintaa 
syvemmälle. Jos kokee ennakkoluulojen 
hylkäämisen ja toisen aseman tarkaste-
lemisen liian työlääksi, niin on olemassa 

helpompikin tapa: rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi. Rakkaus on kaiken 
mahdollistava voima.”

Kysymykseen, onko sinulla koke-
muksia siitä, miten muut ihmiset ovat 
pyrkineet lisäämään ymmärrystään mor-
moneista, Tommi vastaa: ”Muutamat 
lähimmät ystäväni kyselevät aina välillä 
suhtautumistani joihinkin asioihin. He 
haluavat saada selityksen poikkeavalle 
käyttäytymiselleni. Luulen, että jokai-
sella, joka tuntee kirkkomme jäsenen, 
on kysymyksiä, joihin hän etsii tai kysyy 
vastauksia. Näin ollen olisi tärkeää, 
että edes lähimmät ystävät tietäisivät 
uskostasi.”

Tommi toteaa lisäksi, että elämä, 
lähetystyö ja kehittyminen ovat hyvin 
pienistä asioista kiinni. Pienet asiat ovat 
todella hedelmällisiä ja merkittäviä pit-
källä aikavälillä.

Perustamisestaan lähtien Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkko on tuonut julki pyrkimyksensä 
kunnioittaa kaikkien uskontojen erilaisia 
uskonkäsityksiä. Tämä on yksi mormonis-
min tunnusmerkki. Joseph Smith kannatti 
uskonnonvapauden ja suvaitsevuuden 
periaatetta: ”Me vaadimme oikeutta 
palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman 
omantuntomme vaatimusten mukaan 
ja sallimme kaikille ihmisille saman 
oikeuden, palvelivatpa he miten, missä 
tai mitä tahansa” (Kallisarvoinen helmi, 
11. uskonkappale). ◼
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 Kun angolalaista haastattelee, alkaa 
aloittelevan kulinaristin tehdä mieli 

kysyä sikäläisestä ruoasta. Emmanuel, 
perheen isä, nousee nopeasti tuolista 
ja kävelee keittiöön palaten sieltä 
punainen peltipurkki kädessään. ”Palm 
oil”, hän sanoo näyttäen purkkia, ja 
maistamme kokeeksi öljyä sormen-
päällä. Siitä löytyy yhteinen sävel, ja 
kaikki huokailevat eksoottisten hedel-
mien nimien löytäessä suomalaisia 

vastineitaan, kunnes päästään lopulta 
kansallisruokaan. ”Calulu cominga 
de Angola, siinä on kalaa ja kasvik-
sia, sitä palmuöljyä, papuja ja okraa”, 
Domingas- vaimo luettelee. Mielessä 
kehittyy kuva valurautaisesta padasta, 
jossa mausteet ja kasvikset muhivat 
palmuöljyn aromin vahvistamina. 
Etsimme kuvia verkosta ja katselemme 
Angolan sijaintia Afrikan mantereella 
ja käymme läpi ympäröiviä maita.

Severinot pakenivat Angolasta 
seitsemän vuotta sitten ja päätyivät 

Suomessa virkailijan suosittelemaan 
Pietarsaareen. ”Hän sanoi, että 
se on pieni, rauhallinen paikka”, 
Emmanuel muistelee. Emmanuel on 
viiden lapsen isä ja aviomies. Hän 
opiskelee vaimonsa Domingasin 
kanssa Tampereella ja asuu siellä 
kolmen nuorimman tyttären kanssa. 
Pojat ovat jo kasvaneet ja pelaavat 
Turussa TPS:n nuorten riveissä ja 
opiskelevat urheiluakatemiassa. 
Perhe tuli Suomeen helmikuussa 
2009, jolloin pakkanen ja muistot 
Angolasta koettelivat parin mieltä. 
Pietarsaaressa oli kuitenkin lapsilla 
hyvä olla, ja paikallinen kieli alkoi 
sujua. Siihen aikaan 9- vuotiaat pojat 
saivat opettajakseen Gunilla Backin. 
Samaan aikaan Emmanuel ja Domin-
gas alkoivat käydä aikuisten kieli-
tunneilla. ”Bussien puute mietitytti”, 
Domingas mainitsee naurahtaen 
muistellessaan alkua Pietarsaaressa. 
Myös kaksikielinen alue tuotti pään-
vaivaa, ja Angolan- sukulaisia, läm-
pöä, merta ja ruokaa oli ikävä.

Angolassa asuessaan Domingas 
kävi aktiivisesti kirkossa. Pietarsaaren- 
kotinsa ikkunasta he tarkkailivat 
kadun toisella puolella olevaa raken-
nusta, jonne ajoittain kokoontui 
paljon ihmisiä. Eräänä sunnuntaina 
nähtyään useiden ihmisten astelevan 
sisään rakennukseen hän kiinnostui 
ja puhui asiasta miehelleen. Mies 
kehotti häntä menemään ja selvittä-
mään, mistä oli kyse, ja illan tultua 
he kävelivät rakennukselle katsomaan 

sitä lähemmin. ”Näin Jeesuksen 
Kristuksen nimen talon seinässä 
ja yllätyin. Hehän ovat kristittyjä!” 
Domingas ihmettelee. Seuraavana 
sunnuntaina hän oli valmiina, ja kap-
pelin ovella häntä tervehti veli Sebas-
tian Back. ”Kokouksen aikana aloin 
ajatella, että tämä ei ole minun paik-
kani”, Domingas muistelee. ”Kukaan 
ei ole Afrikasta eikä puhu portugalia”, 
Domingas kertoo verraten koke-
maansa aikaisempiin kokemuksiinsa 
afrikkalaisessa kirkossa.

Domingasin tehdessä vaivihkaa 
lähtöä sakramentin jälkeen ehtii 
Linda Back hänen luokseen, ja 
yllätyksekseen Domingas huomaa 
puhuvansa espanjaa. Seuraavana 
sunnuntaina koko perhe tulee 
mukaan. Angolassa Emmanuel ei 
käynyt kirkossa, mutta kun hän 
Suomeen tultuaan kävi Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkossa, jotakin muuttui. Kun lähe-
tyssaarnaajat esittivät heille kaste-
haasteen Emmanuel ilmoitti: ”Haluan 
mennä kasteelle.” Domingas katsoi 
hiukan epäillen, muistellen vuosia 
Angolassa, jolloin mies ei koskaan 
tuntenut tarvetta muulla tavalla 
tutkia Jumalan sanaa kuin tutkia 
sitä itsekseen. Mutta nyt Emmanuel 
vakuutti tunteneensa, että ”tämä on 
oikea paikka”. He ovat kokeneet, että 
Jumala on selvästi johdattanut, siu-
nannut ja suojellut heidän perhettään 
monella tavalla menneiden vuosien 
haasteissa ja siunaa tänäkin päivänä.

Angola on usein mielessä, ja 
Emmanuel on seitsemän vuoden 
ajan käynyt läpi menneitä tapah-
tumia sisällissodan varjostamassa 
Angolassa. Nyt he ovat kotiutuneet 
Tampereelle, ja vanhempien surut 

Severinot

Portugalia Pietarsaaressa –  
hyvää pataa Angolan tapaan
Salla Tolonen
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kotimaasta ovat helpottaneet ajan 
kanssa. ”Tuntuu todella hyvältä”, 
Emmanuel sanoo. ”Tämä on meidän 
kotimme”, Domingas jatkaa hymyillen. 
Istun mietteissäni, ja ajatukset siirtyvät 
jouluun. Angolassa joulua vietetään 
naapurien ja ystävien kesken. Ovet 
ovat auki joulun ajan, ja naapurit 
kiertävät toistensa luona viettämässä 
aikaa, syömässä, pitämässä hauskaa 
ja kuuntelemassa joulumusiikkia. 
Angolalaiset huolehtivat toisistaan. 
”Naapuri on myös perhettä. Kaikki 
ovat yhdessä, soitetaan rytmikästä 
musiikkia ja mennään sinne, missä 
soitetaan parhaiten. Jos naapuri soittaa 
parempaa musiikkia, mennään sinne”, 
Domingas kertoo naurahtaen.

Kysyn perheen yhteisistä ajoista, 
ja kaikki vakuuttavat, että perheillat 
pidetään. ”Se on meillä joka ilta, koska 
tykkäämme tehdä kaikkea yhdessä. 
Domingas ja Nuna tekevät ruokaa, 
vitsaillaan, katsotaan telkkaria, lue-
taan pyhiä kirjoituksia, ja joku leikkii 
sitä, mitä perheet tekevät yhdessä”, 
Emmanuel ja Domingas tiivistävät.

Alan miettiä, mitä tulevana vuonna 
voisin tehdä toisin ja mistä saisin 
palmuöljyä kasariin, kun Domingas 
jatkaa: ”Afrikkalaiset kaikki tervehti-
vät toisiaan, vaikka eivät tuntisikaan.” 
”Ollaan niin kuin hyvää pataa kaik-
kien kanssa”, ajattelen. Kirjoitan juttua 
kaikesta kuulemastani ihastuneena 
ja iloitsen siitä rikkaudesta, jota maa 
päällään kantaa. Halauksien saattele-
mana astelemme kylmään talviyöhön 
ja teen vakaan päätöksen, että tänä 
alkavana vuotena en anna hangen 
enkä viiman estää minua tervehti-
mästä tuttujen lisäksi myös tuntemat-
tomia ihmisiä ja kyläilemästä rakkai-
den luona. ◼

Oulun seurakunnan nuoret naiset 
ovat alkavana vuonna kirjaimellisesti 

varsin nuoria. Lähes kaikki seurakunnan 
nuoret naiset kuuluvat silloin Mehiläis-
ten tai Ruusutyttöjen luokkaan eli ovat 
iältään 12–15- vuotiaita.

Nuorten Naisten toimintojen suhteen 
nuorekkuus tarkoittaa sitä, että seminaa-
riin osallistuvien määrä putoaa hetkelli-
sesti. Toisaalta sunnuntain oppituokioissa 
voidaan keskittyä nimenomaan Nuorten 
Naisten kahta nuorinta luokkaa parhai-
ten palveleviin teemoihin.

Viikkotoimintojen puolesta nuorek-
kuus on pelkästään hyvä asia – erityisesti 
nuorten naisten johtajille! Jo nyt nuoret 
naiset ovat saaneet johtajansa kokeile-
maan muun muassa Pokémon Gota ja 
koristelemaan kakkuja mitä mielikuvituk-
sellisimmin tavoin.

Yksi vuoden 2016 mieleenpainu-
neimmista viikkotoiminnoista järjestettiin 
toukokuussa, kun nuoret naiset ja hei-
dän isänsä viettivät yhteistä kokkausiltaa. 
Toimintaa vietettiin 
erään nuoren naisen 
kotona, Lietsalmilla.

Toiminnassa tehtiin 
pasta carbonaraa. 
Perheen isä Mikko 
Lietsalmi oli tehnyt 
kyseistä ruokaa 
ennenkin, joten hän 
oli ohjeistamassa 
pastan tekoa kaikissa 
vaiheissa. Kuorittiin ja 
pilkottiin sipulia sekä 
kinkkua. Pastan kyp-
syessä Mikko Lietsalmi 

kertoi meille siitä, että pastan piti olla al 
dente, mikä tarkoittaa sitä, että pastaa 
ei keitetä aivan pehmeäksi vaan jätetään 
hieman hampain tunnettavaksi. Punasi-
puli, valkosipuli, grana padano - juusto, 
kinkku ja oliiviöljy yhdistettiin suuressa 
kattilassa pastan kanssa.

Pastan laiton ohessa valmistettiin 
maukasta leipää, jossa oli oliiveja ja 
sipulia päällä. Leivässä oli myös herkullinen 
oliiviöljyn maku. Mikko Lietsalmi sanoi, 
että hän käyttää oliiviöljyä lähes kaikessa, 
koska siinä on niin mahtava maku.

Pöydässä istuvien nuorten naisten ja 
isien lisäksi syömään liittyivät nuoret mie-
het, joilla oli oma toimintansa lähistöllä. 
Pöydässä juteltiin rennosti, naurettiin, 
kikatettiin, puhua poristiin ja vitsailtiin.

Muiden laittaessa pastaa Taru Liet-
salmi leipoi mainion ja suussasulavan 
mustikkakakun. Sitä nautittiin jälkiruo-
kana pastan ja leivän jälkeen. Toiminnan 
päätyttyä kaikki lähtivät omaan kotiinsa 
täysin vatsoin ja tyytyväisin mielin. ◼

Oulun seurakunnan nuoria naisia. Nämä tytöt tuottavat 
iloa johtajilleen vielä monta vuotta.

Pastaa al dente ja muita herkkuja – Oulun  
seurakunnan nuorten naisten kuulumisia
Elina Jylhä ja Suvi Peltola
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