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ja saamme edellytykset työllistyä 
helpommin.

”Etsi jonkun esivanhemman tiedot” 
on myös keino, joka tuo erityistä valoa 
ja siunauksia, kun etsimme ennen 
meitä eläneiden nimiä ja suoritamme 
pyhät toimitukset heidän puolestaan. 
Kun otamme askeleita sitoaksemme 
sukuamme yhteen kautta sukupol-
vien, voimme hämmästellä, mitä elä-
mässämme tapahtuu. Näemme todis-
teita siitä, että profeetallisia lupauksia 
varjeluksesta, johdatuksesta ja ilosta 
vuodatetaan päällemme.

Jos ette jo ole kokeilleet edellä 
olevia kolmea askelta, vielä ei ole liian 
myöhäistä. Voitte aloittaa nyt. Huo-
maatte nopeasti, kuinka nämä kolme 
yksinkertaista kehotusta vaikuttavat 
teihin ja lähipiirissänne oleviin.

Miksi me teemme näitä asioita? 
Ennen kaikkea siksi, koska meidän 
taivaallinen Isämme, joka on lähet-
tänyt meidät tänne, haluaa meidät 
takaisin luokseen. Ikään kuin oli-
simme vain menneet kouluun päi-
väksi, iankaikkisessa mielessä. Hän 
haluaa meidän palaavan turvallisesti 
luokseen, ja Hän haluaa, että poissa 
ollessamme olemme onnellisia. Nämä 
ovat asioita, jotka tuovat meille rauhaa 
ja onnea ja samalla sallivat meidän 
auttaa muitakin pääsemään kotiin. ◼

KOTIMAANSIVUT

 Tammikuussa julkistettiin yksinker-
taistettu vyöhykkeen suunnitelma. 

Vuodesta on kulunut jo yli puolet. Nyt 
on hyvä hetki kysyä itseltänne, kuinka 
olette edistymässä kolmen keskeisim-
män asian suhteen.

”Tuo ystävä mukaan” - kehotuksen 
on tarkoitus kuulostaa mukavalta. 
Meillä on mielikuva ystävistä, jotka 
lähtevät kanssamme kävelylle tai jääte-
lölle tai jotka tulevat kanssamme sak-
ramenttikokoukseen, kun pidämme 
puheen. Moni on ottanut ystäviään 
mukaan katsomaan elokuvaa ”Tutustu 
mormoneihin”. Ystävämme huo-
maavat, että heistä tuntuu erilaiselta 

tällaisten kokemusten jälkeen, ja 
he kenties miettivät, mistä se johtuu.

”Tule hengellisesti ja ajallisesti 
omavaraiseksi” tarkoittaa, että jos 
emme seiso lujasti omilla jaloillamme 
hengellisesti, elämän myrskyt vie-

vät meidät liian helposti mukanaan. 
Hengellisen omavaraisuuden ytimenä 
on päivittäinen rukous ja pyhien 
kirjoitusten tutkiminen. Siunaukset 
tulevat välittömästi, kuten silloin kun 
paastoamme kuukausittain, annamme 
runsaan paastouhrin ja maksamme 
rehelliset kymmenykset. Ajallinen 
omavaraisuus tekee meistä luottavai-
sempia, kun hankimme koulutuksen 

Euroopan vyöhykkeen 
suunnitelman päivitys
Vanhin Patrick Kearon, Iso- Britannia
Euroopan vyöhykkeen johtokunta

Vanhin  
Patrick Kearon
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 Muistelen kirkkoon liittymistäni 
edeltäviä tapahtumia ja sitä, 

miten tulin vakuuttuneeksi Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon totuudesta. 
Tutustuin kirkkoon alun perin 13–15 
vuoden ikäisenä siskojeni ansiosta. 
Vieraillessani Espoossa Virpi- siskon 
luona kävimme kirkossa Helsingin 
Neitsytpolun seurakunnassa, ja sis-
koni Irjan kanssa kävin kirkossa ja 
nuorten toiminnoissa Jyväskylässä. 
Olin myös saanut lukea Mormonin 
kirjaa ja erityisesti kirjan alkulehdiltä 
kirkon palautuksesta, ja tiesin alusta 
pitäen, että se on totta. Tietoni kir-
kosta ja evankeliumista oli kuitenkin 
vähäistä ja liittyi ulkoisiin seikkoihin.

Ylioppilaaksi päästyäni työskente-
lin kotiapulaisena Lontoossa kuuden 
kuukauden ajan syksystä 1980 kevää-
seen 1981. Tuolloin suunnittelimme 
Irja- siskon kanssa, että hän tulisi 
käymään luonani joululomallaan. 
Hän pyysikin kirjeessään minua otta-
maan selville, missä on lähin kappeli, 
jonne voisimme sitten yhdessä mennä 
kirkkoon. Loppujen lopuksi tapaa-
misemme ei toteutunut, mutta nyt 
minulla oli tieto Hyde Parkin kappelin 
sijainnista.

Eräänä marraskuisena vapaa-
päivänäni olin käymässä luonnon-
historiallisessa museossa, joka 

sijaitsee aivan Hyde Parkin kappelin 
läheisyydessä. Uteliaisuuttani päätin 
pistäytyä myös kappelin yhteydessä 
olevassa vierailukeskuksessa. Siellä 
tapasin viehättävän amerikkalaisen 
lähetyssaarnaajapariskunnan Israen 
ja Arline Heatonin. He kierrättivät 
minua vierailukeskuksessa, ker-
toivat evankeliumista ja antoivat 
minulle kirkon lehtisiä luettavaksi. 
Joulukuussa Heatonit kutsuivat minut 
kotiinsa päivälliskutsuille, joille oli 
kutsuttu myös muita nuoria eri 
maista ja kansallisuuksista.

Helmikuun alussa sisar Heaton 
soitti minulle ja kysyi, haluaisinko 
lähetyssaarnaajien opettavan minua. 
Olin yllättynyt hänen soitostaan, koska 
Heatoneiden olisi pitänyt lähteä takai-
sin Provoon jo tammikuussa. Vanhin 
Heaton oli kuitenkin sairastunut, ja siksi 
heidän kotiinlähtönsä oli siirtynyt muu-
tamalla viikolla. Minä suostuin sisaren 
ehdotukseen, joskin pohdin mielessäni, 
millaista opetus olisi ja pitäisinkö siitä. 
Toisaalta olin aina halunnut tietää, mikä 
kaikista maailman uskonnoista ja kir-
koista olisi tosi ja oikea.

Seuraavana vapaapäivänäni keski-
viikkona 11. helmikuuta menin kappe-
lille ensimmäiseen opetukseen. Siellä 
sisar Heaton esitteli minut kolmelle 
lähetyssaarnaajalle, joista yksi sanoi 
selvällä suomen kielellä ”terve”. Hän 

oli vanhin Hannu Kassinen, joka oli 
lähetyssaarnaajana jossakin toisessa 
Lontoon seurakunnassa. Hänet oli 
pyydetty mukaan opetustuokioon siltä 
varalta, että englannin kieli tuottaisi 
minulle vaikeuksia. Tämän jälkeen kävin 
kappelilla kahden amerikkalaisen lähe-
tyssaarnaajan opetettavana neljä kertaa 
ja he kävivät minun luonani kolme ker-
taa. Opin paljon evankeliumista, esitin 
kysymyksiä ja sain vastauksia.

Toisella opetuskerralla 18. helmi-
kuuta lähetyssaarnaajat ehdottivat, 
että minut kastettaisiin kolmen vii-
kon kuluttua. Olin hämilläni, koska 
en ollut ajatellut koskaan meneväni 
kasteelle vaan halusin ainoastaan 
tutkia kirkon oppia. Ihmettelin, 
miten saisin todellisen varmuuden 
kirkon totuudesta. Mielestäni minulla 
ei ollut riittävästi tietoa. En tuntenut 
itseäni kelvolliseksi enkä uskonut 
koskaan voivani olla samanarvoinen 
kuin muut kirkon jäsenet. Ajatus 
kasteesta tuntui myös pelottavalta, 
kun mietin perheeni ja ystävieni suh-
tautumista asiaan. Lähetyssaarnaajat 
neuvoivat minua opiskelemaan 
pyhiä kirjoituksia ja rukoilemaan 
asiasta. Niin tehdessäni sain tun-
tea saman rauhallisen ja lämpimän 
tunteen, jonka olin tuntenut kirkon 
tilaisuuksissa ja opetustilanteissa 
– Pyhän Hengen. Tutkija- aikanani 
minulla oli työni takia mahdolli-
suus käydä sunnuntaina kirkossa 
ainoastaan kerran. Lisäksi muistan 

K Ä Ä N T Y M Y K S E N I

Tieni kohti Kristuksen kirkkoa
Sari Ikonen, Mikkelin seurakunta
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tilaisuudessa. Näiden kolmen vii-
kon aikana ennen omaa kastettani 
mieleeni hiipi välillä epäilys, mutta 
jatkoin rukoilemista ja opiskelemista. 
Lopulta tulin vakuuttuneeksi siitä, 
että tämä kirkko on palautettu ja 
tosi Jeesuksen Kristuksen kirkko. 
Ymmärsin myös, että minulla ei tar-
vitse olla täydellistä tietoa evankeliu-
mista voidakseni mennä kasteelle.

Minut kastettiin ja konfirmoitiin 
sunnuntai- iltana 8. maaliskuuta 1981 
Hyde Parkin kappelilla Lontoossa. 
Kasteen jälkeen minulla oli ihana, rau-
hallinen tunne sisimmässäni, ja tiesin 
tehneeni oikean päätöksen.

Olen hyvin kiitollinen johdatuksesta 
elämässäni ja siitä, että sain löytää 
palautetun evankeliumin, mennä kas-
teelle ja saada Pyhän Hengen lahjan. 
Olen kiitollinen kaikista niistä ihmi-
sistä, jotka auttoivat minua ja antoivat 
minulle tukensa: sisarilleni Virpille 
ja Irjalle, lähetyssaarnaajapariskunta 
Heatoneille, lontoolaisille ystävilleni 
Gill Blakelle ja Satu Juntuselle (myöh. 
Cairns). Olen kiitollinen, että minulla 
oli rohkeutta ottaa tämä tärkeä askel 
elämässäni.

Kolme viikkoa kasteeni jälkeen 
palasin Lontoosta takaisin Suomeen 
ja Kangasniemelle. Pian paluuni 
jälkeen sain postia veli Matti Ojalalta: 
kirjeen ja instituutin opiskeluoppaan. 
Kirjeessään veli Ojala toivotti minut 
tervetulleeksi Mikkelin seurakuntaan 

Temppelimatkat Sveitsiin
Auto toi perheelle ennen kokemat-

tomia elämyksiä mutta myös uusia 
haasteita. Perhe lähti mummo muka-
naan ensimmäiselle temppelimatkalle 
Sveitsiin kesällä 1965 – päivä sen jäl-
keen kun Anu oli saanut ajokortin. Se 
että Ruotsissa oli vasemmanpuoleinen 
liikenne, hieman huolestutti Anua.

Matkalle valmistauduttiin nöyrin 
rukouksin, Luojan apuun luottaen ja 
matkavarusteet huolellisesti pakaten. 
Oli otettava mukaan Olavin pyörätuoli 
sekä teltta ja telttasänky. Koska tuo-
hon aikaan ei ollut kokoontaitettavia 
pyörätuoleja, Olavin tuoli laitettiin 
kokonaisena Neckarin katolle suksi-
telineiden päälle. Jotta pyörätuoli 

säilyisi kuivana ja siistinä, Anu ompeli 
sille sadetta pitävän suojapeiton.

Tarjalle oli varattu autosta oma 
nukkumapaikkansa. Hän kertoo: 
”Äiti näytti minulle takaikkunalla ole-
vaa tavaroille tarkoitettua tilaa, pientä 
koloa, missä saisin nukkua ajomat-
kan aikana. Olin innoissani! Minua ei 
sidottu turvavöihin, sillä niitä ei silloin 
edes ollut.”

Tarja kertoi rakastaneensa laiva-
matkoja, mutta toisin oli Olavin laita. 
Hän joutui Naantali–Kapellskär- välin 
istumaan autossa laivan kuumassa 
ruumassa eikä tietenkään saanut siellä 
nukutuksi.

Matkan aikana yövyttiin leirintä-
alueella. Anu pystytti teltan ja viritti 

K I R K O N  H I S T O R I A A  S U O M E S S A

Ester Mustosesta aina viidenteen  
sukupolveen, osa 2/2
Tarja Kinnusen kirjoitusten ja haastattelujen pohjalta toimittanut Leena Kurra

ja tiedotti tulevan kesän nuorisokon-
ferenssista ja Festinord- tapahtumasta. 
Hän kertoi kirjeessään myös, että 
Tukholmaan rakennettaisiin temp-
peli. Olen kiitollinen kaikille Mik-
kelin seurakunnan jäsenille, jotka 
tukivat minua evankeliumin alku-
taipaleella. Olen onnellinen, kun 

saan vuosien jälkeen taas olla koti-
seurakuntani jäsen.

Tiedän, että Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 
on tosi ja palautettu Kristuksen kirkko, 
että Mormonin kirja on totta ja että 
Herra johtaa tätä kirkkoa profeetto-
jensa kautta. ◼
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telttasängyn Olaville. Muut nukkuivat 
teltan lattialla. Perillä Zollikofenissa 
teltta pystytettiin temppelin viereiseen 
metsikköön muutaman muunkin suo-
malaisen teltan viereen. Olavin hoita-
minen niissä olosuhteissa oli hankalaa 
ja raskasta Anulle.

Tarja kertoo: ”En tuolloin enkä 
paljon myöhemminkään ymmärtänyt, 
mihin kaikkeen äitini pystyi, mitä 
hän joutui perheemme hyväksi teke-
mään ja mihin voimiaan säästämättä 
venymään. Hän oli mahtava nai-
nen. Hänen täytyi olla välillä todella 
uupunut, mutta sitä hän ei näyttänyt. 

Ristiriitatilanteissa hän osasi luovia.
Isäni ei pitänyt leirintäalueista, vaan 

pyysi äitiä ajamaan Tukholmasta yötä 
myöten suoraan Berniin ja Bernistä 
Tukholmaan. Isäni ihmetteli, miksei 
äiti jaksa ajaa koko matkaa kerralla. 
Nyt jälkeenpäin ymmärrän heitä 
molempia. Ei telttamajoitus 60- luvulla 
ollut suinkaan pelkkää huvia niska-
nikamasta alaspäin halvaantuneelle. 
Äitinikin sen ymmärsi, ja siksi nopeus-
mittari näytti melkoisia lukemia äidin 
painaessa kaasupoljinta. Hän halusi 
väsymyksensä torjuen tehdä matkan 
isälle mahdollisimman helpoksi.”

Tarja muistelee omia matkakoke-
muksiaan: ”Minusta oli tosi mukavaa, 
kun sain monena päivänä olla temp-
pelin lastenhuoneessa. Noista hetkistä 
minulle jäi hyvät muistot. Siellä meitä 
kohdeltiin hyvin ystävällisesti. Temppe-
lissä oli lapsenakin ihanaa. Perheemme 
sinetöitiin yhteen 23. elokuuta 1965.

Kerran matkalla Zollikofeniin 
minulle nousi kova kuume. Lähetys-
johtaja Malcolm J. Asplund tuli ja 
siunasi minut autossa. Muistan, kuinka 
unilta herättyäni olin aivan terve.

Muistamme- kirjassa (s. 48) lähetys-
johtaja Asplund kirjoittaa samaisesta 
tapahtumasta seuraavasti: ”Tapasin 
sisaren (Anu Mustosen) viikkoa myö-
hemmin Bernissä – –. Kysyin heti 
hänet nähdessäni, miten matka oli 
mennyt. ’Hienosti’, hän sanoi. Kysyin 
sitten, miten hänen tyttärensä voi, 
mutta en osannut odottaa [saamani 

kaltaista] vastausta. Sisar katsoi 
minuun epäuskoisesti ja sanoi: ’Etkös 
sinä antanut hänelle siunauksen?’”

Tarja Kinnunen jatkaa: ”Temppeli-
matkoja tehtiin vuosi toisensa jälkeen, 
vähintään 15 kesänä. Ester- mummoni 
rakasti matkustamista. Hän osallistui 
jokaiselle matkalle joka ainoa kesä, 
mikäli oikein muistan. Vaikka hän 
oli aina mukanamme, niin temppe-
lissä hän ei käynyt. Kesällä 1968 hän 
kuitenkin teki poikkeuksen ja meni 
temppeliin sen yhden ainoan kerran.

Mistä mummolle tuli tuo halu ja 
jopa kiire? Keväällä 1968 hänellä oli 

Anu Mustonen
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tamiseksi oli tehty kaikki tarvittavat 
kokeet. Isä ja äiti tiesivät sairaudesta, 
mutta minulle siitä ei hiiskahdettu 
sanallakaan.

Syöpädiagnoosi tuli tietooni vasta 
vuosien kuluttua mummoni joudut-
tua sairaalahoitoon muun sairauden 
vuoksi. Tuolloin hänen luonaan vie-
raillessani sain lukea hänen potilas-
kansiostaan, ettei syksyllä 1968 
tehdyssä lääkärintarkastuksessa syö-
pää enää löytynytkään. Lääkäri oli 
kirjoittanut mummon hoitopapereihin, 
ettei oikein ymmärtänyt, kuinka se oli 
mahdollista.”

Kaikkivaltias Luoja säästi Esterin 
sairaudelta tiettyä tarkoitusta varten. 
Perhe tarvitsi häntä vielä vuosiksi 
eteenpäin.

Vuodet kuluivat ja elämä jatkui. Anu 
ja Olavi kävivät sunnuntaisin kirkossa. 
Arkisin he tekivät töitä 70- luvulla 
perustamassaan fysikaalisessa hoitolai-
toksessa. Joka aamu Anu nosti Olavin 
ensin vuoteesta pyörätuoliin, pyörä-
tuolista autoon ja autosta pyörätuoliin 
ja sitten oltiin töissä. Olavi antoi asiak-
kaille aikoja puhelimitse ja Anu hieroi. 
Samat nostorutiinit toistuivat iltaisin 
kotiin lähdettäessä. Vieraita työnteki-
jöitä oli enimmillään seitsemän.

Kolmas sukupolvi – Tarja
Tarja kertoo omasta elämästään: 

”Äitini esimerkkiä seuraten avioi-
duin varhain, jo 18- vuotiaana. Menin 

temppeliavioliittoon Sveitsissä heinä-
kuussa 1977. Seuraavana vuonna 
syntyi ensimmäinen lapseni Maarika. 
Keväällä 1979 kirjoitin ylioppilaaksi. 
Samana keväänä silloinen aviomieheni 
jäi pois kirkosta, avioliittomme kariu-
tui, ja kesäkuussa isäni kuoli – paljon 
tuskaa yhdelle vuodelle.

Isän kuolema oli raskas isku äidil-
leni. Muistan hänen sanoneen, että 
häntä oli tähän valmistettu, mutta ettei 
hän koskaan ollut osannut kuvitella, 
miltä se lopulta tuntuisi. ’Onneksi oli 
Maarika’, äitini totesi. Äiti ja mummo 
hoitivat Maarikaa kilpaa. Maarika oppi 
kävelemään Olavi- ukkinsa hautajai-
sissa 15. kesäkuuta 1979.

Olavi Mustonen sylissään ensimmäinen lapsenlapsensa
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Asuimme isäni kuoleman jälkeen 
edelleen yhdessä, me kaikki neljä: 
mummo, äiti, minä ja Maarika kukin 
omine murheinemme. Minä olin 
avioliittoni särkymisen myötä vanno-
nut, etten enää ikinä mene naimisiin. 
Mummo oli menettänyt ainoan poi-
kansa, eikä kukaan meistä ymmär-
tänyt mummon tuskaa. Äiti suri isää. 
Pari vuotta sitä kesti.

Elämän täytyi 
jatkua. Mentiin töi-
hin, tultiin töistä ja 
käytiin kirkossa. Äiti 
ja minä saimme toi-
meentulomme äidin 
yrityksestä. Siinä työs-
kentelyn lisäksi olin 
iltaisin töissä ravintola 
Kimmelin vaatenaula-
kolla, ja kahden työn 
ohella opiskelin mer-
konomiksi. Yhdessä 
hoidimme kaikki 
asiamme, myös Maa-
rikan. Anu- äitini vei 
tytön aamuisin päivä-
hoitoon ja mummoni 
haki pois. Maarika oli 
ennen kouluikää pal-
jolti mummojensa hoi-
vissa, erityisesti Esterin. 
Hän oli suurenmoinen 
siunaus perheellemme. 
Hän kulki koko elä-
mänsä meidän rinnal-
lamme ja auttoi meitä 

monin tavoin. Emme olisi selvinneet 
ilman häntä. Hänen merkityksensä vah-
vistui edelleen äitini kuoltua marras- 
kuussa 1986 vain 45- vuotiaana.

Neljän polven tiivis yhteisasumi-
nen päättyi äidin kuolemaan. Tosin 
Ester, minä ja Maarika asuimme 
edelleen paljon yhdessä, mutta 
aikaisempaa löyhemmin. Esterillä 
oli näet oma mökkinsä, jonne hän 

häipyi meihin suututtuaan. Hän tuli 
kuitenkin mielellään aina takaisin, 
kun oli kysymys Maarikasta ja tämän 
tarpeista.

Kimmelissä tapasin Jarmon. Leikil-
läni lupasin mennä hänen kanssaan 
naimisiin, jos hän liittyisi kirkkoon. 
Jarmo otti sanomiseni tosissaan. Hänet 
kastettiin 27. lokakuuta 1985.

Jarmoon tutustuttuani peruin 
vanhat päätökseni – ei enää koskaan 
naimisiin – ja vastasin myöntävästi 
hänen kosintaansa. Jarmo ja minut 
sinetöitiin yhteen ajaksi ja iankaikki-
suudeksi 24. lokakuuta 1992. Meille 
syntyi kaksi tytärtä: Elmiina, jota  
Ester- mummoni vielä ehti hoitamaan, 
sekä Wilhelmiina.

Alussa kerroin pikkutyttönä käsien 
puristuksella sinetöidystä lupauk-
sestani hoitaa mummoni, jos hänen 
voimansa ehtyisivät. Tuli lupauksen 
lunastamisen aika, ja niin vuonna 
1993 Ester muutti asumaan meille, 
Jarmon ja minun kotiin. Kaikkein 
parasta oli, että Jarmo ja vanhin tyttä-
reni Maarika halusivat auttaa minua 
lupaukseni täyttämisessä. Koko perhe 
piti omalla tavallaan huolta mum-
mosta, mutta päävastuun otti Maarika. 
Hän oli 15- vuotias ryhtyessään Esterin 
omaishoitajaksi. Viimeisinä aikoinaan 
mummoni oli pyörätuolissa ja tarvitsi 
paljon apua.”

Ester kuoli tammikuussa 1996 
vain muutamaa viikkoa ennen kuin 
olisi täyttänyt 90 vuotta. Hän oli ollut 

Perhekuva Olavi, Anu ja Tarja Mustosesta  
(nyk. Kinnunen)
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seurakunnan jäsenten luona vahvista-
massa heidän todistustaan evankeliu-
mista, satunnaisesti on mahdollisuus 
auttaa jossakin isommassa siivous-  tai 
muussa palvelutehtävässä. Lounas 
nautitaan joko asunnolla tai jonkun 
seurakunnan jäsenen luona, istutaan 
busseissa ja kävellään koko päivä. 
Illallista syödään joko kotona myö-
hään tai päivän aikana jonkun luona. 
21.00–21.30 saavutaan kotiin, jotta 

ehditään suunnitella seuraavaa päi-
vää. 22.30 iltarukous ja nukkumaan.

Ere Silvennoinen vastasi kysymyksiin:

1. Kielen oppiminen – kuinka 
kauan kesti ennen kuin pärjäsit 
itsenäisesti ja onko alueellisia 
murre- eroja?

Englannin kanssa oli vielä hanka-
luuksia ja oli vaikeaa puhua satunnai-
sille ihmisille kadulla, enkä ollut edes 
varma, mitä sanoa.

L Ä H E T Y S T Y Ö N  A L O I T T A N E I T A

Lähetyssaarnaajan matkassa, osa 1:  
Ere Silvennoinen – Columbus, Ohio, Yhdysvallat
Tämä artikkelisarja kertoo neljän kysymyksen avulla muutaman lähetyssaarnaajan ajasta lähetystyössä. Artikkelit on 
koottu yhteistyössä lähetyssaarnaajien, heidän perheidensä sekä Hämeenlinnan seurakunnan johtokunnan kanssa.

kirkon jäsenenä 41 vuotta. Hänen 
hautansa siunasi kylmänä talvisena 
päivänä Tarjan puoliso, Joensuun 
seurakunnan johtaja Jarmo Kinnu-
nen. Samaan hautaan Kettuvaaran 
hautausmaalla oli jo aikaisemmin 
laskettu Olavin biologinen äiti Martta 
Mononen, Olavi, tämän vaimo Anu 
ja viimeisimpänä Ester Mustonen.

Esterin avatessa sydämensä ja 
kotinsa vastasyntyneelle hän aloitti 
kauaskantoisen palvelutehtävänsä 
Jumalan ja lähimmäistensä hyväksi. 
”Kun olette lähimmäistenne palveluk-
sessa, olette pelkästään Jumalanne 

palveluksessa” (Moosia 2:17). Esterin 
osoittama rakkaus, vankkumattomuus, 
luja usko ja todistus Vapahtajasta 
elävät yhä hänen jälkeläisissään jo 
viidennessä sukupolvessa.

Viides sukupolvi
Esterin aateluus velvoittaa nyt 

Maarikaa ja Vesaa, viidennen 
sukupolven rakentajia. He meni-
vät naimisiin vuonna 2001 Tuk-
holman temppelissä. Heillä on 
kaksi poikaa, Reko ja Kare, jotka 
ovat pioneeriäiti Ester Mustosen 
lapsenlapsenlapsenlapsia.

 Hämeenlinnan seurakunnasta 
palvelee lähetystyössä eri puo-

lilla maailmaa yhteensä neljä nuorta. 
Lähetyssaarnaajan tyypillinen päivä 
on seuraavanlainen: 6.30 herätys, 
aamurukous, kuntoilu ja suihku. 
7.30 henkilökohtaista opiskelua ja 
opiskelua toverin kanssa 2 tuntia. 
9.30 ulos asunnosta, tavataan ihmisiä 
kadulla ja opetetaan kodeissa, etsi-
tään uusia tuttavuuksia ja vieraillaan 

Reko pelaa jalkapalloa ja viihtyy 
Joensuussa käydessään Alkeisyhdis-
tyksessä, jossa Tarja- mummo opettaa. 
Kare puolestaan pitää niin kovasti 
mummonsa Pöpi- kissasta, että voisi 
vaikka muuttaa mummolaan – 
ainakin hetkeksi.

Herran johdatus näkyi aivan 
ihmeellisellä tavalla Esterin ja hänen 
läheistensä elämässä. Vaikka kolhuja 
ja koettelemuksia oli enemmän kuin 
tarpeeksi, ne voitettiin lujan uskon 
ja rakkauden avulla. He saivat tiensä 
taivaltamiseen ”voiman korkeudesta” 
(Luuk. 24:49; ks. myös Moosia 8:16). ◼



K8 L i a h o n a

2. Mikä yllätti kyseisessä maassa?
Kysymyksiin vastatessa pal-

velen pienellä paikkakunnalla 
Ohion Danvillessa, joka on Ohion 
amissi keskittymä. Lyhyesti amissit 
on uskonto, jossa ihmiset elävät 
ja pukeutuvat 1700- luvun tyyliin. 
Heillä ei ole autoja eikä sähkö-
laitteita. On kiinnostavaa tutustua 
näihin ihmisiin ja heidän elämänta-
paansa. Olen huomannut, että lapset 
ovat erittäin tottelevaisia ja heillä on 
omat tehtävät perheen päivittäisissä 
toimissa jo 3- vuotiaasta lähtien.

Dansvillessa asuu muutamia 
kirkkomme jäsenperheitä, jotka 
ovat entisiä amisseja. Heillä on 
uskomattomat kääntymyskerto-
mukset siitä, kuinka he saivat tietää 
kirkon olevan totta. Kääntymisen 
seurauksena heidät karkotettiin 
entisestä yhteisöstään. Näiden 
jäsenten ystävällisyydestä kertoo 
mm. se, että saamme päivittäin 
ilmaiseksi vasta leivotut leivät 
läheisestä leipomosta.

3. Mihin on vaikeinta sopeutua?
Minulta meni kokonainen vuosi 

tottua maapähkinävoihin, jota kaikki 
täällä niin rakastavat. Ilmasto on aika 
samanlainen kuin koti- Suomessa. 
Sää on kylläkin vähän lämpimämpi 
ympäri vuoden, mikä on hyvä asia 
muulloin kuin kesällä. Ihmiset ovat 
ystävällisiä ja paljon avoimempia kuin 
Suomessa.

4. Miten ihmiset 
suhtautuvat siellä 
lähetyssaarnaajiin?

Huomasin, että ihmi-
set ovat paljon kiinnos-
tuneempia kuulemaan, 
mitä vaaleatukkainen 
lähetyssaarnaaja Euroo-
pasta haluaa sanoa.

Oli onni, että lähdin 
lähetystyöhön! Mieleni 
on avautunut aivan 
uudelle hengelliselle 
tasolle. Olen saanut 
monia hyviä ystäviä. 
Olen oppinut monia 
tärkeitä elämän oppi-
tunteja, joita on vaikea 
saada muualla kuin 
palvellessa Herraa lähe-
tystyössä. Tiedän, että 
palattuani kotiin saan 
nauttia monista siunauk-
sista – siunauksista, jotka 
voivat tulla vain käyttä-
mällä nämä kaksi vuotta 
oikein palvelemalla, 
opiskelemalla, opettamalla ja rakas-
tamalla. Näihin siunauksiin kuuluvat 
henkilökohtainen ilmoitus, kehittyneet 
Kristuksen kaltaiset ominaisuudet, 
vahva todistus evankeliumista ja laa-
jentunut pyhien kirjoitusten ymmärrys. 
Tärkeintä kaikesta, mitä olen oppinut, 
on uusi näkemys siitä, mikä on oikeasti 
tärkeää ja mikä ei, ja halu pyrkiä 
oikeaan suuntaan omassa elämässä. FIN
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Kaikille nuorille, jotka eivät ole 
vielä varmoja, haluavatko mennä 
lähetystyöhön, sanoisin, että se 
on paras päätös, minkä voit tehdä 
juuri nyt. Lähetystyö auttaa meitä 
valitsemaan oikein myös tulevissa 
tärkeissä päätöksissä. Miksi? Lähe-
tystyön aikana opimme tuntemaan 
ja noudattamaan Pyhän Hengen 
johdatusta. ◼

Ere Silvennoinen
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