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elinaikanne huutaen parannusta tälle 
kansalle ja johdattaisitte ainoastaan 
yhden sielun minun luokseni, kuinka 
suuri teidän ilonne onkaan hänen 
kanssansa minun Isäni valtakunnassa!” 1

Clive tunsi tuota iloa, koska hän 
noudatti vyöhykkeemme johtokun-
nan kehotusta ja kutsui ystävänsä 
tulemaan kirkkoon. Vaikka hän oli 
käynyt aiemmin lukuisia keskusteluja 
evankeliumista ja antanut ystävälleen 
Mormonin kirjan – kaikki erinomaisia 
asioita tehtäväksi – suurinta iloa hän 
koki noudattaessaan Hengen keho-
tusta ja esittäessään tuon kutsun. Itse 
kutsu oli niin tärkeä ja välttämätön, 
että ilman sitä hänen ystävänsä ei 
ehkä olisi koskaan tullut kirkkoon 
eikä siten olisi kenties koskaan koke-
nut kääntymystä Jeesuksen Kristuk-
sen evankeliumiin.

Olen vakuuttunut siitä, että meille 
jokaiselle annettu innoitettu kutsu 
– ”Tuo ystävä mukaan” – on kutsu, 
jonka me kaikki voimme ottaa vastaan 
ja jonka mukaan me voimme toimia. 
Cliven esimerkki on yksi monista, 
jotka todistavat kutsumisen tuomasta 
ilosta. Olen sekä nähnyt sellaisia esi-
merkkejä että kokenut niitä.

Tavoitelkoon meistä jokainen innoi-
tusta havaitaksemme, keille ystävil-
lemme me voisimme esittää kutsun. Ja 
olkoon meillä uskoa ja sitoutukaamme 
sitten toimimaan ja kutsumaan, jotta 
kokisimme tätä samaa iloa. ◼
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 Lontoon eteläisen lähetyskentän 
koordinointineuvostossa (jossa 

vaarnanjohtajat, lähetysjohtajat ja 
vyöhykeseitsenkymmen neuvottelevat 
yhdessä) on perinne aloittaa jokainen 
kokous katsomalla esitys, joka on 
täynnä valokuvia kuluneiden kolmen 
kuukauden aikana kastetuista jäse-
nistä. Usein näissä valokuvissa uusi 
jäsen on pukeutuneena valkoisiin ja 
seisoo perheenjäsenten, lähetyssaar-
naajien ja sen henkilön kanssa, joka 
on hänet kastanut.

Äskettäisessä kokouksessa etenkin 
yksi valokuvista sai sydämeni sykähtä-
mään! Siinä valkoisiin pukeutuneena 
ja käsivarsi toisen miehen ympärillä 
oli rakas ystäväni Clive, jonka kanssa 
muistan seisseeni samankaltaisessa 
valokuvassa lähes 20 vuotta aiemmin.

Vuonna 1998 lukuisat kokemukset 
olivat herättäneet Clivessa hengellisen 
nälän tunteita. Saatuaan Mormonin 
kirjan työtoverilta hän päätti pyöräillä 
Sloughin seurakunnan seurakuntakes-
kukseen ja käydä kirkossa. Hän käveli 
ovista sisään innokkaana oppimaan. 
Piispan tehtävässäni tervehdin Clivea 
ja ilahduin kuullessani, että hän halusi 
saada tietoa kirkosta. Kaksi lähetyssaar-
naajaa oli paikalla, ja he pitivät huolta 
uudesta ystävästään hyvin innokkaasti. 
Joidenkin vaikeiden päätösten ja mer-
kittävien muutosten jälkeen Clive kas-
tettiin muutamaa viikkoa myöhemmin, 
ja hän aloitti uskon ja sitoutumisen 
taipaleen Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä.

Monia vuosia myöhemmin Clive asui 
eri seurakunnan ja eri vaarnan alueella 
ja tarttui tilaisuuteen keskustella erään 
työtoverin kanssa kirkosta. Käytyään 
ystävänsä kanssa joukon keskusteluja ja 
tunnettuaan voimakasta innoitusta Clive 
antoi tälle Mormonin kirjan (johon hän 
oli kirjoittanut todistuksensa).

Kului jonkin aikaa, ja Clive kuuli pai-
kallisessa seurakunnassaan esityksen 
vyöhykkeen suunnitelman kolmesta 
osa- alueesta: ”Tuo ystävä mukaan”, 
”Tule hengellisesti ja ajallisesti omava-
raiseksi” ja ”Etsi jonkun esivanhemman 
tiedot”. Kun Clive istui kuuntelemassa, 
hänen ajatuksensa kääntyivät hänen 
ystäväänsä, jolle hän oli antanut Mor-
monin kirjan. Hän kääntyi vaimonsa 
puoleen ja sanoi: ”Minulla on ystävä, 
jonka voin kutsua kirkkoon.”

Clive toimi tämän innoituksen 
mukaan ja soitti ystävälleen. Hän kut-
sui ystävänsä kirkkoon sopien tapaa-
vansa tämän etukäteen parkkipaikalla. 
Sunnuntai saapui ja niin saapui hänen 
ystävänsäkin, joka nautti kokouksista 
ja tunsi itsensä hyvin tervetulleeksi. 
Ystävä esiteltiin myöhemmin kokoai-
kaisille lähetyssaarnaajille, jotka opetti-
vat hänelle oppiaiheet. Voitteko kuvi-
tella Cliven suuren ilon, kun joitakin 
viikkoja myöhemmin hänen ystävänsä 
pyysi häntä kastamaan itsensä? Se oli 
kutsu, jonka Clive otti iloiten vastaan!

Tämä oli se sinä päivänä näkemäni 
valokuva, joka sykähdytti sydäntäni.

Jeesus on opettanut: ”Ja jos kävisi 
niin, että te tekisitte työtä koko 

Tuo ystävä Hänen luokseen
Vanhin Clifford T. Herbertson, vyöhykeseitsenkymmen, Iso-Britannia

Vanhin  
Clifford T. Herbertson
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 Ensimmäinen kosketukseni Myö-
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 

Kristuksen Kirkkoon oli viisivuotiaana 
vuonna 1968, kun luin Helsingin Sano-
mista artikkelin George W. Romneysta, 
joka oli tuolloin Amerikan yhdysval-
tojen presidenttiehdokkaana. Hän oli 
vuonna 2012 presidenttiehdokkaana 
olleen Mitt Romneyn isä. Muistan, että 
artikkeli käsitteli muun muassa lähe-
tystyöohjelmaa ja temppelivaatetusta. 
Jälkikäteen ajatellen on erikoista, että 
muistan tuon artikkelin niin tarkasti.

Toinen kosketukseni Jeesuksen 
Kristuksen kirkkoon oli Osmonds- 
yhtye, jota ihailin kovasti. Koska 
yhtyeen jäsenet ovat kirkkomme 
jäseniä, kirjoittivat lehdet jonkin ver-
ran myös uskonnostamme. Mormonit 
tuntuivat minusta hyvin mielenkiintoi-
silta kuten juutalaisetkin, joita kohtaan 
tunsin paljon sympatiaa.

Rippikouluikään mennessä olin 
huomannut, että evankelis- luterilainen 
kirkko on väärässä, mutta en vain 
tiennyt, mikä sitten olisi se oikea 
kirkko. Erityisesti minua mietitytti 
kuolleiden pelastus. En voinut uskoa 
niin kuin keskikoulun uskonnon-
opettajani opetti, että toiset on valittu 
elämään kirkossa, jonka kautta he 
pelastuvat, toisten joutuessa kadotuk-
seen; en saanut tyydyttävää vastausta 
siihen, millä perusteella tuo erottelu 
oli suoritettu. En voinut uskoa myös-
kään rippikoulun opettajaan, joka 
julisti kaikkien pelastuvan ainoastaan 
uskosta, koska Kristuksen sovitus-
kuolema tekee omat teot merkityk-
settömiksi. Mietin, eikö kastetta tarvi-
takaan? Onhan Jeesus sanonut: ”Toti-
sesti, totisesti: jos ihminen ei synny 

vedestä ja Hengestä, hän ei pääse 
Jumalan valtakuntaan” ( Joh. 3:5).

Rippikoulussa tutustuin ensi kertaa 
Mormonin kirjaan, kun opettajani pani 
sen kiertämään varoitukseksi harha-
opeista. Olin järjestyksessä viimeinen, 
joten minulla oli aikaa tutustua tarkem-
min tuohon kirjaan. Selaillessani kirjaa 
mielenkiintoni heräsi. Sen painoasu 
kiinnosti, sillä se muistutti niin kovasti 
Raamattua. Kiinnitin erityistä huomiota 
Alman kirjaan; olin luullut, että Vanhan 
testamentin Elisa oli nainen, ja ajattelin, 
että Almakin oli nainen. Niinpä luulin, 
että sekä Raamatussa että Mormonin 
kirjassa on naisprofeetta.

Kuusitoistavuotiaana minuun iski 
kiinnostus juutalaisuuteen. Luin pal-
jon juutalaisten historiasta, tavoista 
ja uskonnosta, katsoin elokuvia, kes-
kustelin juutalaisnuorten kanssa, joita 
lukioluokalleni oli sattunut neljä. Tunsin 
sukulaissieluisuutta juutalaisten kanssa, 
mutta tunsin olevani kuitenkin kristitty. 
Tunsin tietäväni enemmän kuin juu-
talaiset, koska minulla oli Uusi testa-
mentti. Johdonmukaisesti silloin myö-
hempien aikojen pyhät tiesivät ehkä 
enemmän kuin minä, koska heillä on 
Mormonin kirja ja muut pyhät kirjoituk-
set. Siksi tahdoin tutustua heihin tietääk-
seni, mikä Mormonin kirja todella on.

Kuljin silloin tällöin Marjaniemen 
kappelin rakennustyömaan ohi men-
nessäni tapaamaan isääni hänen työpai-
kalleen Puotilaan ja ihmettelin kirkon 
pitkää virallista nimeä: Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkko. Tietosanakirjasta löysin tiedon, 
että kirkon pyhiin kirjoituksiin kuului 
tuo Mormonin kirja, johon olin vuosia 
aikaisemmin tutustunut. Tahdoin entis-
täkin enemmän saada lisää tietoa tuosta 
kirkosta ja sen pyhästä kirjoituksesta.

Lopulta Herra tarjosi minulle tien. 
Ystäväni Kirsti oli ollut vaihto- oppilaana 

Kaliforniassa vuosina 1978–1979, ja 
hänen sikäläinen luokkatoverinsa tuli 
lähetystyöhön Ruotsiin. Hän lähetti 
nimiviitteen Kirstistä. Niinpä helmi-
kuussa 1981 Kirsti sai vieraikseen 
vanhimmat Dan Perkinsin ja Aaron 
Anguianon, jotka lyhyen keskustelun 
jälkeen kutsuivat Kirstin yleisötilaisuu-
teen uusitulle Neitsytpolun kappelille. 
Kun Kirsti kertoi minulle asiasta, innos-
tuin kovasti ajatuksesta nähdä, mitä 
väkeä nuo mormonit ovat. Kirsti sanoi 
minulle, että olin sen verran kahjo, että 
liittyisin vielä mormonikirkkoon.

Joka tapauksessa perjantai- iltana 
6. maaliskuuta 1981 Kirsti, minä ja 
luokkatoverimme Marko astuimme 
Neitsytpolun kappelille tutustumaan 
seurakunnan toimintamuotoihin; Apu-
yhdistys, Alkeisyhdistys, Nuoret Miehet, 
Nuoret Naiset, partio ja muut olivat 
esittelyissä suloisessa sekamelskassa. 
En tajunnut silloin, ettei kukaan osallistu 
kaikkiin näihin toimintoihin. Vierai-
limme vielä yläkerrassa lähetystoimis-
tossa kuulemassa kirkon valtakunnalli-
sesta ja maailmanlaajuisesta toiminnasta.

Uskosta emme saaneet kuulla 
oikeastaan mitään, en muista koko 
illan aikana nähneeni edes Mormonin 
kirjaa. Tilaisuudesta oli yritetty tehdä 
hienovarainen, mutta siitä tulikin sellai-
nen, ettei se antanut minulle sitä, mitä 
odotin. Seuraavana päivänä menin 
Helsingin pääkirjastoon ja lainasin 
Mormonin kirjan, kirkon historiasta 
kertovan Palautetun kirkon ja Uuras 
Saarnivaaran kirjoittaman kirkonvastai-
sen Mormonit Raamatun valossa.

Seuraavalla viikolla näin käyttä-
mämme elintarvikemyymälän ilmoitus-
taululla mainoksen ilmaisista englan-
nintunneista perjantaisin Marjaniemen 
kappelilla. Seuraavana perjantaina 
Kirsti sai minut vielä houkuteltua jää-
mään pois englannintunneilta, mutta 

U U T I S I A

Kääntymykseni
Lari Kauppinen, Mikkelin seurakunta
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sitä seuraavana perjantaina pidin oman 
pääni ja menin englannintunneille ja 
sainpa Kirstinkin mukaani. Päivä oli 
siis 20. maaliskuuta 1981. Opettajana 
luokassani oli sisar Grace Galvanoni, 
josta pian tuli hyvä ystäväni. Tunnin 
jälkeen juttelimme vielä vähän lähe-
tyssaarnaajien kanssa ja pistäydyimme 
veli ja sisar Enlundin tanssikurssilla. 
Huomioni kiinnittyi rakkauteen, joka 
vallitsi jäsenten välillä ja jota riitti 
meille ulkopuolisillekin.

Seuraavana perjantaina oli englan-
nintuntien jälkeen kastetilaisuus, jossa 
kaksi minulle myöhemmin tärkeää 
ihmistä kastettiin: tuleva ”ottoisoäitini” 
Valma Nikander ja tuleva ”ottopikku-
veljeni” Mikko Airto, joka seurakun-
nanjohtajana ollessani oli lähetys-
työssä Mikkelissä. Kun kuulin kasteti-
laisuudesta, kysyin lähetyssaarnaajilta, 
voisinko olla mukana tilaisuudessa. 
Lähetyssaarnaajia asia arvelutti, mutta 
loppujen lopuksi he myöntyivät. En 
tiennyt vielä silloin, että lähetyssaar-
naajia oli kielletty puhumasta uskon-
nosta englannintunneilla.

Uteliaisuuteni kasvoi entisestään, 
joten päätin osallistua seuraavana 

sunnuntaina sakramenttikokoukseen 
ja Evankeliumin perusperiaatteet 
- pyhäkoululuokkaan. Seuraavana 
tiistaina vanhin Perkins ja vanhin 
Anguiano tulivat opettamaan minua 
aiheenaan Joseph Smith ja Mormonin 
kirja. Veljet antoivat minulle oman 
Mormonin kirjan ja joitakin lehtisiä, 
joita tutkin tarkkaan tulevien viikkojen 
aikana. Luin myös Palautetun kirkon 
kannesta kanteen. Se vaikutti minuun 
suuresti, sillä olen aina ollut kiinnostu-
nut historiasta ja tuo kirja oli hyvin kir-
joitettu, elävästi ja innoitetusti. Minua 
kuitenkin kummastutti virke: ”Yli 
21- vuotiaitten lasten on saatava oma 
endowmentinsa ennen kuin heidät 
voidaan sinetöidä vanhempiinsa.” Kun 
kysyin lähetyssaarnaajilta, mikä on 
endowment, he kieltäytyivät vastaa-
masta ja käskivät kysyä asiaa piispalta.

Veljet alkoivat käydä meillä viikoit-
tain, ja aloin pitää heistä, varsinkin 
vanhin Perkinsistä, jonka kanssa olen 
vieläkin Facebook- kaveri. Myös heidän 
kertomansa asiat vaikuttivat minuun 
suuresti: kuolleiden pelastus ja oppi 
elämän kolmesta vaiheesta – henki-
maailmasta, kuolevaisuudesta ja kuole-
man jälkeisestä elämästä – merkitsivät 
minulle paljon. Aloin miettiä todella, 
tulisiko minun liittyä tuohon kirkkoon.

Pääsiäislauantaina 18. huhtikuuta 
1981 päätin mennä ulos rukoilemaan 
siitä, onko kirkko totta. Valitsin kotini 
lähellä olevan mäen ”pyhäksi lehdok-
seni”; myöhemminkin tuo paikka on 
ollut minulle tärkeä. Tuossa melko 
rauhattomassa paikassa polvistuin 
ja pyysin Herralta, että jos lähetys-
saarnaajien kertoma on totta ja Mor-
monin kirja on Jumalan sanaa, Hän 
parantaisi vasenta rannettani pitkään 
vaivanneen rakkulakasvaimen. Menin 
kotiin ajatellen, että ihmeiden aika on 
ohi. Muistin myös Herramme sanat: 

”Tämä paha ja uskoton sukupolvi 
vaatii merkkiä” (Matt. 12:39) ja häpe-
sin pyyntöäni. Herra katsoi kuitenkin 
hyväksi vastata minulle, ja seuraavana 
aamuna, pääsiäissunnuntaina, ran-
teeni oli täysin terve.

Odotin kovasti, että lähetyssaarnaa-
jat älyäisivät antaa minulle kastehaas-
teen. Siksi kysyin seuraavana tiistaina 
heiltä, kuinka kauan kirkosta kiinnos-
tuneet tutkivat kirkkoa, ennen kuin 
he menevät kasteelle. He vastasivat, 
että useita vuosiakin. Pettyneenä ker-
roin eräälle vaarnalähetyssaarnaajalle, 
että minä haluaisin mennä kasteelle, 
mutta lähetyssaarnaajat kehottavat 
minua odottamaan useita vuosia. Tämä 
vaarnalähetyssaarnaaja kertoi sitten 
lähetyssaarnaajille, että odotin kaste-
haastetta. He luonnollisesti antoivat 
kastehaasteen, ja kastepäiväksi sovittiin 
14. toukokuuta. Viimeisetkin epäilyni 
karisivat vappuna 1981, kun luin van-
hin LeGrand Richardsin kirjan Kummia 
tekoja ja ihmeitä, joka sai minut lopulli-
sesti vakuuttuneeksi kirkon totuudesta.

En kuitenkaan mennyt kasteelle 
sovittuna päivänä, koska äitini ja 
ystäväni, varsinkin Kirsti, estelivät 
minua. Lähetyssaarnaajaveljet – 
vanhin Anguianon tilalle oli huhti-
kuun lopussa tullut vanhin Donald 
Kappel – ja sisar Galvanoni sekä 
jäsenystäväni Tarja Mannonen, Tarja 
Rouvinen (nykyään Kronqvist) ja 
Tuulikki Reinikainen tekivät paljon 
hyvää ja kärsivällistä työtä saadak-
seen minut pysymään aktiivisena 
”kuivamormonina”. Myös tuleva 
piispani Jukka Lehtimäki piti minuun 
jatkuvasti yhteyttä, mikä oli minulle 
hyvin tärkeää, sillä hänen kanssaan 
sain selvitettyä joitakin asioita, joista 
oli ollut vaikea muiden kanssa kes-
kustella, kuten aseistakieltäytyminen 
ja jotkin poliittiset asiat.

Larin kaste
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Sisar Parker, silloisen lähetysjoh-
tajan vaimo ja myöhemmin kirkon 
presidentiksi tulleen Ezra Taft 
Bensonin tytär, teki hänkin suuriar-
voista työtä antaessaan minulle aina 
huomiotaan sunnuntain kokouk-
sissa ja takkavalkeailloissa heidän 
luonaan. Juuri hän sai minut lopulta 
menemään kasteelle, sillä hän aina 
vannotti minua menemään kasteelle, 
ennen kuin he lähtisivät kotiin Suo-
mesta heinäkuun alussa.

Niinpä kesäkuun 25. päivänä 
1981, torstai- iltana jonkin verran kello 
kuuden jälkeen vanhin Kappel kastoi 
minut ja sen jälkeen piispakunnan toi-
nen neuvonantaja ja tuleva kotiopetta-
jani Tapani Friström konfirmoi minut 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk-
sen Kristuksen Kirkon jäseneksi.

Runsaan 35 vuoden aikana olen 
saanut palvella monissa tehtävissä, 
mm. Mikkelin seurakunnan joh-
tajana, Mormonin kirjan, Opin ja 
liittojen sekä Kallisarvoisen helmen 
käännöstyöryhmän jäsenenä sekä 
kirkon käännöstoimistossa johtajana, 
kääntäjänä ja kielentarkistajana.

Olen noina vuosina palannut 
usein kohtaan Moroni 10:4–5: ”Ja 
kun te nämä saatte, minä tahtoisin 
kehottaa teitä kysymään Jumalalta, 
iankaikkiselta Isältä, Kristuksen 
nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; 
ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, 
vakain aikein, Kristukseen uskoen, 
hän ilmoittaa niistä teille totuuden 
Pyhän Hengen voimalla. Ja Pyhän 
Hengen voimalla te voitte tietää 
totuuden kaikesta.” Minä olen kysy-
nyt ja saanut vastauksen: Mormonin 
kirja on tosi; ”uskontomme lakikivi, 
ja pitämällä sen käskyt ihminen pää-
see lähemmäksi Jumalaa kuin min-
kään muun kirjan avulla” (Profeetta 
Joseph Smithin opetuksia, s. 192). ◼

 Mervi Multamäki (o.s. Hiltunen) 
Mikkelin seurakunnasta on 

aina ollut musiikin lähettiläs. Hänen 
ensimmäinen albuminsa, hengellinen 
Sydämeni laulut, ilmestyi 30 vuotta 
sitten vuonna 1986.

Albumi oli ensimmäinen virallinen 
kirkon hengellinen albumi Suomessa. 
Levyn kustansi Helsingin vaarna, ja 
sitä myytiin noin 5 000 kappaletta.

”Kaikki myynnistä saadut tulot 
menivät lähetystyön hyväksi. Levy oli 
hyvin suosittu kirkon jäsenten keskuu-
dessa, joten moni varmasti tunnistaa 
edelleen albumin kappaleita niitä 
kuullessaan. Nyt 30- vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi Sydämeni laulut on digi-
toitu”, kertoo Mervi.

1990- luvulla Mervi Hiltunen oli 
Suomessa tunnettu artisti. Tuolloin 
naimaton sisar opiskeli Sibelius- 
Akatemiassa ja kiersi maailmaa esiin-
tyen Adiemus- ryhmässä ja How Many 
Sisters - lauluyhtyeessä.

Lisäksi Mervi oli puherooleissa 
Disneyn piirretyissä. Hänen äänensä 
tunnistaa edelleen suomeksi puhu-
tuista Liisa Ihmemaassa sekä Kauno-
tar ja hirviö - elokuvista.

Vuonna 1994 Merviltä ilmestyi jär-
jestyksessä toinen hengellinen albumi 
Kuka elämääsi elää?

Vauhdikkaan sisaren elämä rauhoit-
tui jonkin verran hänen avioiduttuaan 
vuonna 1998.

Mervi konsertoi harvakseltaan 
Adiemuksen ja How Many Sistersien 
kanssa, mutta keskittyi pääasiassa per-
heen arjen pyörittämiseen Hyvinkäällä.

Vuonna 2007 kolmella lapsella kas-
vanut perhe muutti Mikkelin seudulle 
Etelä- Savoon.

Muuttoa seuranneena vuonna  
Mervi tuotti suomeksi lapsille tar-
koitetun CD:n. Tällä Lapsen rukous 
- nimisellä levyllä on 34 sovitusta Alkeis-
yhdistyksen laulukirjasta. Se sisältää 
muun muassa laulut ”Oon lapsi Juma-
lan”, ”Mua Jeesus rakastaa”, ”Lapsen 
rukous” ja ”Kun jälleen saapuu Hän”.

”Helsingin vaarna lahjoitti levyjä 
vaarnan lapsiperheille avuksi ja tueksi, 
jotta perheet ja lapset voisivat oppia 
rakkaita kirkossa laulettuja lasten lau-
luja”, kertoo Mervi.

Uudessa seurakunnassa Mervi on 
palvellut esimerkiksi Alkeisyhdistyksen 

Musiikki mahtuu mukaan elämään aina
Susanne Hiltunen

Mervi Multamäki
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johtajana ja seminaarinopettajana. 
Muiden tehtävien ohessa hänen ikui-
suustehtävänsä säestäjänä on myös 
saanut jatkoa.

”Olen palvellut säestäjänä lähes 
kaikissa seurakunnissa, joihin olen 
kuulunut, mutta se nyt ei ole mikään 
iso tehtävä”, toppuuttelee musiikin 
ammattilainen.

Vuonna 2011 oli taas hengellisen 
albumin vuoro, kun Mervi julkaisi 
kirkon lauluista kootun Sua kohti 
Herrani - CD:n.

”Olen aina kokenut olevani musiik-
kilähetyssaarnaaja ja siksi olen teh-
nyt hengellisiä levyjä aikaa ja vaivaa 
säästämättä tai voittoa tavoittelematta. 
Olen kokenut, että musiikin avulla 
voin tehdä paljon hyvää ja koskettaa 
ihmisten sydäntä.”

Mervi valmistui 44- vuotiaana musii-
kin maisteriksi Sibelius- Akatemiasta 25 
vuoden oppilaitoksessa kirjoilla olon 
jälkeen. Samoihin aikoihin hän aloitti 
työt musiikin opettajana Mäntyharjulla. 
Hän opettaa siellä laulua, pianonsoit-
toa, erityislasten musiikkia ja ohjaa 
erilaisia lauluryhmiä.

Vuonna 2016 Mervi sai toteutettua 
pitkäaikaisen haaveensa, Christmas 
Impressions - joululevyn.

”Kaikki tupla- CD:n laulut on levy-
tetty sekä suomeksi että englanniksi. 
Levyn tekee erityiseksi ja erilaiseksi 
se, että olen sovittanut joululauluiksi 
sata vuotta sitten eläneiden säveltäjien 
tunnettuja kappaleita”, Mervi kertoo.

Levyllä on myös uudelleen sovitet-
tuina rakkaita suomalaisia joululauluja.

”Koska seurakunnissa ei ole enää 
kirjastoja, joista voisi ostaa levyjä 
tai muuta kirkon aineistoa, minulla 
on nykyisin omat verkkosivuni 
mervi.fi. Sieltä voi tilata levyjäni tai 
käydä kuuntelemassa julkaisemaani 
musiikkia.” ◼
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Turvapaikanhakijoiden avustusprojekti 
Raumalla keväällä 2016
Jari J. Vesterinen
Rauman seurakunnan piispa

 Rauman seurakunta päätti järjes-
tää kaksi eri hanketta Satakun-

nan alueelle ja Rauman kaupunkiin 
tulleiden turvapaikanhakijoiden 
auttamiseksi. Ensimmäisen projektin 
tarkoituksena oli tehdä tuhat hygie-
niapakkausta Satakuntaan sijoitetuille 
800–900 turvapaikanhakijalle. Helmi-
kuussa 2016 otimme vaarnanjohtaja 
Samuel Koiviston kautta yhteyttä 
Euroopan vyöhykkeen vastuuhenki-
löihin ja selvitimme materiaalien han-
kintaa tai saatavuutta. Jo tammikuussa 
2016 eräs pariskunta oli lahjoittanut 
juuri avattuun Rauman vastaanotto-
keskukseen pesukoneen ja kuivaus-
rummun. Toisena, mittavampana 
projektina oli vastaanottokeskuksen 
piha- alueen kunnostustyö.

Hygieniapakkausprojekti
Vyöhykkeellä päätettiin, että hygie-

niapakkauksia varten oli edullisempaa 
lähettää Raumalle lahjoituksina jo 
saatuja tarvikkeita kuin hankkia ne pai-
kallisesti. Tämän lisäksi vyöhykkeeltä 
annettiin 4 500 euroa muiden tarpeelli-
sien materiaalien ja tarvikkeiden hank-
kimiseen turvapaikanhakijoille.

Toimitimme seuraavat tarvikkeet 
SPR:n Raumalla sijaitsevaan vastaan-
ottokeskukseen 8. huhtikuuta 2016:

• 2 ompelukonetta
• 6 lapiota
• 10 polkupyöräkypärää lapsille
• 8 haravaa
• 8 skootteria
• 5 hyppynarua

Rauman seurakunnan  
avustusprojektiin osallistuneita
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• 4 rullalautaa
• 1 lentopalloverkko
• 3 sulkapallosettiä
• 1 lentopallo ja muutamia jalkapalloja.

Lisäksi seurakunnan jäsenet lahjoit-
tivat vanhoja polkupyöriä ja vaatteita.

Kuorma saapui Frankfurtista 
12. huhtikuuta juuri sopivasti samalle 
illalle suunniteltua tapahtumaa aja-
tellen. Olimme järjestäneet kolme 
pakkauslinjaa, mutta koska auttajia 
tuli yllättävän paljon, avasimme vielä 
neljännenkin linjan. Työssä oli 25 
seurakunnan jäsentä ja 18 kirkkoon 
kuulumatonta, heidän joukossaan 
14 pakolaisnaista ja - tyttöä. Kaiken 
kaikkiaan saimme tehdyksi yli 900 
hygieniapakkausta. Jäljelle jääneet 
materiaalit (mm. saippuat ja muut 
hygieniatuotteet) lahjoitettiin Punai-
selle Ristille, joka jakoi ne kahdeksaan 
vastaanottokeskukseen Satakunnassa.

Pakkaustapahtuma kesti vähän yli 
kaksi tuntia, ja kokemus oli hauska ja 
mieltä ylentävä kaikille osallistujille. 
Lopussa oli tarjoilu. Eräs kirkkoon 
kuulumaton naapuri ja hänen tyttä-
rensä olivat myös mukana, ja he olivat 
innoissaan siitä, että heille tarjottiin 
tilaisuus osallistua avustustoimin-
taan. Joitakin viikkoja myöhemmin 
kävimme lähetyssaarnaajien kanssa 
heidän luonaan ja annoimme heille 
miellyttävän tapaamisen yhteydessä 
Mormonin kirjan.

Vastaanottokeskuksen 
pihaprojekti

Pihaprojekti oli edellistä suurempi 
haaste. Ulkoalueet olivat todella surkeat, 
eivätkä sisätilatkaan häävejä olleet. Tar-
kasteltuamme alueita seurakuntaamme 
kuuluvan Rami Parjasen kanssa, joka on 
toiminut toistakymmentä vuotta piha-  
ja maanrakennusyrittäjänä, päätimme 

kohentaa piha- aluetta ja tehdä siitä 
viihtyisämmän.

Lapsille rakennettiin leikkipaikaksi 
5 x 10 metrin hiekkalaatikko, ja lah-
joituksena saatu liukumäki asennettiin 
sopivaan kohtaan. Paikalla ollutta 
grilliä muunnettiin siten, että siitä tuli 
myös leivinuuni, jossa turvapaikanha-
kijat voivat oman perinteensä mukaan 
paistaa leipää – jopa kahdesti päivässä. 
Asuntojen liesiuunit eivät sovellu hei-
dän tekemänsä leivän paistamiseen.

Grillin vieressä oli pilalle mennyt 
ja kulunut 6 x 25 metrin kokoinen 
ruohokenttä. Tämä alue tasoitettiin 
ja uutta nurmikkokenttää varten levi-
tettiin 20 kuutiota multaa. Ruohonsie-
mentä hankittiin 6 kiloa asukkaiden 
kylvettäväksi. Vanha 20 x 20 metrin 
pysäköintialue muutettiin peliken-
täksi, jolla voidaan pelata lentopalloa, 
sulka palloa ja jalkapalloa. Kaikki 
tämä lisäsi vastaanottokeskuksen 
asukkaiden, lasten ja aikuisten, 
vapaa- ajanviettomahdollisuuksia.

Nämä olivat hienoja tilaisuuksia 
auttaa turvapaikanhakijoita Raumalla 
ja Satakunnassa. Jäsenet osallistuivat 
innokkaasti. Lisäksi kaksi seurakunnan 
veljeä järjesti turvapaikanhakijoille 
huhtikuussa ja toukokuussa tilaisuu-
den tehdä linnunpönttöjä. Niitä valmis-
tui kaikkiaan 20. Osa pöntöistä ripus-
tettiin puihin ja loput myytiin Raumalla 
asuvien turvapaikanhakijoiden avusta-
miseksi Punaisen Ristin kirpputorilla.

Vastaanottokeskuksen asukkaat 
ovat vaihtuneet paljon, sillä useimmat 
alkuperäisistä turvapaikanhakijoista 
ovat jo saaneet päätöksensä, ja uusia 
asukkaita on saapunut muista keskuk-
sista, joita on suljettu. Punaisen Ristin 
johtajien mukaan lapsiperheiden 
asuttamiseen erikoistunut Rauman 
vastaanottokeskus pysyy auki vielä 
ainakin 2–3 vuotta. ◼

 Lomalla Brasiliassa marraskuussa 2015 
vietin aikaa paikallisen tuttavaperheen 

kanssa. Matkan jälkeen kiinnostukseni 
maahan ja sen kulttuuriin kasvoi, ja Rion 
olympialaisten alla televisiokanavat myös 
Suomessa näyttivät viikoittain erilaisia 
ohjelmia, jotka kertoivat Brasiliasta.

Eräänä iltana istahdin ajankuluksi 
sohvalle katselemaan tallentamaani 
ohjelmaa, sillä kiinnostukseni Brasiliaan 
ja matkusteluun oli herännyt. Ohjelma ei 
vastannut odotuksiani, ja ajattelin jättää 
sen kesken, mutta jatkoin kuitenkin 
toivoen sen paranevan.

Ohjelmassa kaksi norjalaista matka
miestä ajoivat Etelä Amerikan halki 
autolla pysähdellen kylissä ja tavaten 
sikäläisiä asukkaita. Nyt matka oli eden
nyt Brasiliaan. Jossakin vaiheessa kak
sikko kääntyi puistoon vievälle parkkipai
kalle ja kierteli siellä hetken vain todeten, 
että kyseessä olikin hautausmaa. Heidän 
ollessaan lähdössä kameramies ilmeisesti 
lepuutti otettaan kamerasta ja kuva osui 
hautakiveen, josta näkyi sen yläosa ja 
siinä heikosti kahden ihmisen nimet. 
Heidän sukunimensä herätti mielenkiin
toni, ja jäin ajattelemaan sitä ohjelman 
jatkuessa. Se oli sama kuin brasilialaisen 
ystäväni äidin sukunimi, joka vaikutti 
minusta harvinaiselta. Kelasin nopeasti 
takaisin kohtaan, jossa hautakivi näkyi, 
ja otin siitä kuvan. Lähetin sen ystävälleni 
ja kysyin: ”Ovatko hautakivessä mainitut 
vainajat mahdollisesti sukua äidillesi?”

Jonkin ajan kuluttua juttelimme 
ystäväni kanssa viestejä vaihdellen, ja hän 
kysyi, mistä olin saanut kuvan. Kerroin 

Kuvaajan lepohetki 
brasilialaisella 
hautausmaalla
Salla Tolonen
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avulla. En löytänyt mitään, mikä olisi 
voinut tulla kyseeseen, ja olin jo vähällä 
luovuttaa. Sain kuitenkin ajatuksen, 
että kokeilisin kannettavan tietoko
neeni suurempaa näyttöä siihen asti 
käyttämäni tabletin sijaan. Ihmeekseni 
kartassa näkyivätkin nyt kaikki paikat 
kyseisen reitin varrella ja haku oli 
yksinkertaisempaa. Viimein näytölle 
tuli kuvia hautausmaasta, jonka pylväät 
näyttivät tutuilta ja joiden eteen nor
jalaisten matkamiesten auto ohjel
massa pysäköi. Kiitin Herraa ja kirjoitin 
nopeasti ystävälleni:

State of Rio Grande Do Sol
City of Itapiranga
Cemitério Municipal Jardim Da Saudade

Noin viikkoa aiemmin olin tutkinut 
omaa sukuani ja saanut tietää äidiltäni, 
että isoisäni oli eräässä vaiheessa poliisi
uraansa ollut etsivä. Tunsin yhteenkuu
luvuutta isoisäni kanssa, sillä kokopäi
väinen työ tämän mysteerin parissa 
oli saanut minut hehkumaan innosta 
ja rakkaudesta sukututkimustyötä 
kohtaan. Koin ikään kuin kulkeneeni 
isoisäni rinnalla tutkien, selvittäen 
ja ponnistellen kohti tuntematonta. 
Tämän kokemuksen jälkeen ymmärsin, 
mikä merkitys omilla kyvyillämme, 
esivanhempiemme kyvyillä ja teknolo
gialla on sille, että isien sydämet kään
tyvät lasten puoleen ja lasten sydämet 
isien puoleen (ks. Mal. 3:24) ja pyhät 
tulevat täysin valmiiksi (ks. Ef. 4:12, 
vuoden 1938 suomennos). Kiinnostuk
seni ja palava uskoni sukututkimustyö
hön ja sukuhistoriaan on vahvistunut 
nähdessäni Herran ihmeelliset tavat 
auttaa ja raivata meille tietä (ks. Mark. 
1:3) Hänen kaikkien lastensa tuomi
seksi takaisin Hänen luoksensa. ◼

Kun opettaja ja  
kuulija ymmär
tävät toisiaan
Salla Tolonen

 Olemme opetettavina suuren osan 
elämästämme koulussa, kotona, 

ystäviemme parissa ja kirkossa. Osa tästä 
oppimisesta ja opetuksesta tapahtuu 
huomaamattamme. Me keskustelemme, 
kuuntelemme, autamme ja olemme esi-
merkkinä toisillemme arkisissa hetkissä 
ja eri tilanteissa elämämme varrella. 
Emme useinkaan ajattele näitä arkipäi-
väisiä opetustilanteita, mutta valmistau-
tuessamme opettamaan kirkossa me 
menettelemme eri tavoin.

Jotta olisimme valmiita tuntemaan 
Hengen opetusta ja ymmärtämään 
hengellistä totuutta, meidän täytyy elää 
Jumalan opettamien käskyjen ja ohjei-
den mukaan. Kun istumme kokouk-
sessa, jossa emme ymmärrä sanomaa, 
emme jaksa keskittyä tai tunnemme 
suhtautuvamme opetettuihin totuuksiin 
kielteisesti, voimme tunnistaa jotakin 
tärkeää itsessämme ja kysyä: Miksi tun-
nen näin? Mitä ajattelen ja mikä siihen 
johti? Riippuen valmistautumisestamme 
sekä kyvystämme ottaa vastaan hengel-
listä tietoa ja ohjausta me rakennumme 
itse ja rakennamme muita.

Hengen ääni
Herra on sanonut, että Hän puhuu 

meille hiljaisella äänellä, joka on enem-
mänkin kuiskaus. Hän ei ollut tulenlie-
kissä, ei maanjäristyksessä eikä kovassa 
tuulessa. Hänen tapansa on lempeä, 
rauhallinen, hiljainen. Hän antaa 
sydämeemme tunteita ja mieleemme 
puhtautta. Siten me voimme rakentua, 
ymmärtää ja opettaa Herran tavalla, 
niin että ”se, joka saarnaa, ja se, joka 

katsoneeni ohjelmaa Brasiliasta ja kuvan 
putkahtaneen ruudulle kuin vahingossa 
ja tiedustelin, oliko hän saanut mitään 
selvyyttä hautakiven nimistä. Hän sanoi 
juuri tutkivansa asiaa siskonsa kanssa 
internetissä. ”Toivon vain, että he olisivat 
äidillesi sukua”, kirjoitin toiveikkaana. Seu
raava viesti kertoi heidän olevan sukua ja 
että tämän ansiosta ainakin neljä ihmistä 
– ja kenties vielä heidän lapsensakin – 
saa temppelitoimitukset. En ollut uskoa 
lukemaani ja sitä, mitä oli tapahtunut, 
sillä maapallon toisella puolen tunsin, että 
Herra oli kanssamme tässä mittavassa sala
poliisityössä. Iloitsin Herran rakkaudesta 
ja kaikkitietävyydestä ja siitä, että olin 
seurannut sydämeni ääntä ja kyennyt aut
tamaan näiden ihmisten yhdistämisessä.

Hetken toivuttuani ystäväni kysyi, 
tiesinkö, mistä hautausmaasta oli kyse. 
Tajusin, etten ollut huomannut sitä, ja 
lupauduin selvittämään asian. Kelasin 
ohjelmaa kohtaan, jossa auto kääntyy 
pysäköintipaikalle ja hautausmaan kyltti 
näkyy, melkein. Kuva oli sumea ja kyltti 
kaukana, eikä siitä näkynyt juuri mitään. 
Katsoin kohdan uudestaan monta kertaa, 
mutta turhaan. Sitten kuva kirkastui ja 
erotin ensimmäisen sanan ja toisesta 
puolet. Vietin sen iltapäivän ja illan etsien 
mahdollisia sillä sanalla alkavia hautaus
maita Brasiliasta tietämättä, mistä maan
kolkasta oli kyse. Tehtävä tuntui loputto
malta. Ohjelmassa ei mainittu tarkemmin 
kuin muutama paikka, jossa matkalaiset 
pysähtyivät, joten hautausmaan sijaintia 
oli vaikea selvittää. Lopulta pääsin matka
reitin jäljille kehnon portugalin kielen 
taitoni ja internetistä löytyneen ohjelman 
norjankielisen selostuksen avulla. 

Ohjelmassa näin heidän myös ylittävän 
joen juuri ennen hautausmaata ja aloin 
etsiä löytämäni matkareitin varrella olevia 
mahdollisia hautausmaita Google kartan 
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ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa, ja 
molemmat rakentuvat ja riemuitsevat 
yhdessä” (OL 50:22).

Herran tapa oppia ja opettaa on 
oppia ja opettaa Hengen kautta. Hän 
opetti pyhiä, kun heidän oli vaikeaa 
ymmärtää eri henkien ilmenemistä 
ja olemassaoloa:

”Totisesti minä sanon teille: Saar-
naako se, jonka minä olen asettanut 
ja lähettänyt maailmaan saarnaamaan 
totuuden sanaa Lohduttajan mukaan 
totuuden Hengessä, sitä totuuden Hen-
gessä vai jollakin muulla tavalla?

Ja jos se tapahtuu jollakin muulla 
tavalla, se ei ole Jumalasta.” (OL 
50:17–18.)

Mistä me tunnistamme totuuden Hen-
gen? Paavali puhui Hengen hedelmistä, 
joita ovat ”rakkaus, ilo, rauha” (Gal. 
5:22). Niistä tunnistamme Pyhän Hen-
gen vaikutuksen, ja Hän ”opettaa rauhaa 
tuovia valtakunnan asioita” (OL 39:6).

Valmistautuminen
Maailma kuohuu ja sen mukana 

mielemme rannoille ajautuu kaiken-
laisia oppeja, näkemyksiä, mielipiteitä 
ja totuudelta näyttäviä vääristelyjä. Jos 
olemme valmistautuneet sen varalle ja 
haluamme tuntea totuuden, me voimme 
tuntea opetuksessa Hengen vaikutuk-
sen. Sekä opettajan että kuuntelijan 
vastuulla on valmistautua, sillä silloin 
he kykenevät ”yhdessä kaikkien pyhien 
kanssa käsittämään kaiken leveyden, 
pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja 
[voivat] tajuta Kristuksen rakkauden, 
joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan 
koko täyteys valtaa teidät.” (Ef. 3:18–19.)

Kun me valmistaudumme, me 
voimme rakentua yhdessä ja siten 
rakentaa Siionia, sillä ”totisesti näin 
sanoo Herra: Siion riemuitkoon,  
sillä tämä on Siion: PUHDASSYDÄMI-
SET” (OL 97:21).

Kasvua ykseydessä  
ja ymmärryksessä

Meidän puhdas sydämemme tekee 
meistä alttiita ottamaan vastaan Hengen 
puhetta, sillä me haluamme käyttää 
saamaamme tietoa valtakunnan raken-
tamiseen, hyvän tekemiseen, lähim-
mäisten siunaamiseen ja tullaksemme 
onnellisiksi ja kelvollisiksi palaamaan 
takaisin taivaallisen Isämme kotiin.

Paavali kirjoittaa edelleen Kristuk-
sen kirkon ykseydestä:

”Kun me kaikki sitten pääsemme 
yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan 
Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme 
aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä 
vastaavan kypsyyden, silloin emme 
enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat 
kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä 
ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten 
pelinappuloita. Silloin me noudatamme 
totuutta ja rakkautta ja kasvamme kai-
kin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, 
joka on pää.” (Ef. 4:13–15.)

Olen kokenut tätä pyhien keski-
näistä rakkautta ja Kristukseen kiinni 
kasvamista, kun olen valmistautunut 
antamaan osani opetukseen sunnun-
taisin tai muissa kokouksissa kirkossa. 
Kun olen opettanut, olen tuntenut, 
kuten Nefi todisti, että ”kun ihminen 
puhuu Pyhän Hengen voimalla, Pyhän 
Hengen voima vie sen ihmislasten 
sydämiin” (2. Nefi 33:1).

Tiedän, että Henki tunnistetaan 
hedelmistä ja ettei ”Jumala ole anta-
nut meille pelkuruuden henkeä, vaan 
voiman, rakkauden ja terveen harkin-
nan hengen” (2. Tim. 1:7), jotta me 
voisimme rohkeasti todistaa ja opettaa 
totuutta. Siten me pidämme mielemme 
rannat siisteinä ja voimme laskea jal-
kamme turvallisesti puhtaan opin vesiin 
sekä virkistyä, vahvistua ja kerätä suuria 
tiedon aarteita rakentaaksemme Juma-
lan valtakuntaa. ◼ FIN
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