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EUROOPAN VYÖHYKKEEN JOHTOHENKILÖN SANOMA

maailmasta korkeammalle 
ajatuksen ja toiminnan tasolle. 
Siunauksen ehtona on tehtävän 
uskollinen täyttäminen.” 2

Niinä hetkinä, jolloin olen 
tuntenut elämän käyvän turhan 
raskaaksi, olen yrittänyt noudat-
taa vanhin Neal A. Maxwellin 
antamaa neuvoa: ”Kun olette 
uupuneita, kestitkää itseänne 
ehtymättömällä evankeliumilla. 
Ette pysty koskaan luotaamaan 
sen syvyyksiä ettekä mittaamaan 
kaikkia sen rajoja. Kun siis kes-
titsette itseänne pyhillä kirjoi-
tuksilla, koette uudistuvanne, 
vaikka olettekin uupuneita.” 3

Kotimaansivut

Tasapainon säilyttäminen elämässämme
Vanhin Hans T. Boom, Alankomaat
Vyöhykeseitsenkymmen

 Kiireisessä elämässämme 
me unohdamme toisinaan 
pysähtyä miettimään, 

missä me olemme ja minne me 
haluamme mennä. Joidenkuiden 
mielestä tasapainon säilyttäminen 
elämässä on yhä vaikeampaa.

Me elämme maailmassa, jossa 
monet tuntevat olevansa suurten 
paineiden kuormittamia eivätkä 
näe valoa tunnelin päässä. Mutta 
me elämme myös loistavana 
aikana – aikana, josta on profe-
toitu paljon.

Herra on antanut kirkkonsa 
jäsenille kaikki ne neuvot, joita 
he tarvitsevat täyttääkseen 
maanpäällisen tehtävänsä. 
Liitoissa, jotka olemme solmi-
neet taivaallisen Isämme kanssa, 
on turvaa. Kasteenliittomme, 
pappeuden liittomme sekä 
temp peliliittojemme mukaan 
eläminen antaa meille tarvitse-
maamme voimaa ja suojaa.

Toisinaan elämän tapahtu-
mat voivat tuntua musertavilta, 
kuten kohdatessamme sairautta 
tai rakkaan ihmisen kuoleman. 
Myös lasten kasvattaminen voi 
aiheuttaa stressiä. Sekin, ettei 
kykene saamaan lapsia, voi 
johtaa ahdistuneisuuteen tai 
masennukseen samoin kuin 
työttömyys tai vajaatyöllisyys tai 
se, että yritämme tasapainotella 
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henkilökohtaisen elämämme 
ja perhe-elämämme velvolli-
suuksien sekä kirkon tehtävään 
kuuluvien velvollisuuksien 
kanssa. Haasteemme saavat 
meidät ajoittain unohtamaan, 
keitä me olemme ja miksi me 
tulimme tämän maan päälle. 
Me olemme Jumalan poikia ja 
tyttäriä emmekä tulleet tänne 
epäonnistumaan.

Meidän ei pitäisi unohtaa 
kuningas Benjaminin neuvoa. 
Hän neuvoi kansaansa olemaan 
menemättä äärimmäisyyksiin, 
edes hyvän tekemisessä. ”Kat-
sokaa, että tämä kaikki tehdään 
viisaasti ja järjestyksessä, sillä 
ihmistä ei vaadita juoksemaan 
nopeammin kuin hänellä on 
voimaa.” 1 Hän muistutti myös, 
että meidän tulee olla uutteria.

Tehtävät, joita saamme kir-
kossa, antavat meille mahdolli-
suuden palvella ja edistyä. Ne 
suojelevat meitä. Kun otamme 
vastaan tehtäviä ja meidät 
erotetaan niihin, saamme tämän 
siunauksen:

”Erottaminen voidaan käsittää 
kirjaimellisesti. Se on erottamista 
synnistä, erottamista siitä, mikä 
on lihallista, erottamista kaikesta, 
mikä on karkeata, alhaista, 
turmeltunutta, halpamaista tai 
mautonta; tulemista erotetuksi 
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Tällä kertaa avajaiset pidettiin 
nurmikon kauniisti vihertäessä. 
Edellisinä vuosina on ollut 
runsaasti lunta ja pakkasta. Nyt 
maassa ei ollut lunta ja ilmassa-
kin oli muutamia lämpöasteita. 
Silti oli mukavaa tilaisuuden 
päätteeksi juoda vierastalon 
ruokailutilassa lämmintä glögiä 
ja syödä joulupipareita.

Maanantaina 12. joulukuuta 
2011 oli vierastalon ruokailutilaan 
kutsuttu temppelissä säännöl-
lisesti työskentelevät virkailijat. 
Mukana oli yli 50 ihmistä: vaki-
tuinen henkilökunta, temppelin 
lähetyssaarnaajat, sinetöijät, 
vuoronjohtajat jne. Lämminhenki-
sen tilaisuuden ohjelmaan kuului 

Pyhät kirjoitukset antavat 
meille tarvitsemaamme voi-
maa ja ymmärrystä. Löydämme 
niistä suurenmoisia lupauksia 
niille, jotka pitävät kunniassa 
kutsumuksensa – Henki pyhit-
tää heidät heidän ruumiinsa 
uudistamiseksi 4.

Alman luvussa 37 meitä 
opetetaan kääntymään Jumalan 
puoleen kaikessa mitä teemme, 
suuntaamaan kaikki ajatuk-
semme ja tunteemme Häneen 
sekä tekemään Hänestä osan 
elämäämme 5. Ja sitten jakeessa 
37 seuraa ihmeellinen lupaus, 
että kun me kysymme neuvoa 
Herralta kaikissa tekemisis-
sämme, meidät korotetaan 
lopulta.

Minulla on vahva todistus 
tästä periaatteesta. Kun me 
käännymme Herran puoleen 
joka päivä, tutkimme pyhiä kir-
joituksia, pidämme kutsumuk-
semme kunniassa ja elämme 
liittojemme mukaan, saamme 
voiman kestää ja löydämme 
tasapainon elämässämme kerta 
toisensa jälkeen. Me tunnemme 
iloa ja onnea siitä, että tiedämme 
Jumalan elävän ja rakastavan 
meitä ja että Kristus on henki-
lökohtainen Vapahtajamme ja 
Lunastajamme. Jokainen meistä 
eläköön sillä tavoin että voimme 
vaatia osaksemme näitä suuria 
siunauksia. ◼
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 Lauantaina 26. marraskuuta 
2011 vietettiin jo perinteeksi 
muodostuneen jouluseimi-

asetelman avajaisia. Tällä kertaa 
asetelma oli saanut uuden pai-
kan temppelille vievän ajotien 
reunassa. Uusi paikka on myös 
lähellä temppelin ohitse kul-
kevaa vilkasta katua. Valaistu 
jouluasetelma näkyy erinomai-
sesti tälle kadulle ja saa jotkut 
ohikulkijat hidastamaan vauh-
tiaan paikan ohittaessaan.

Aiemmin jouluasetelma oli 
lähempänä vierastaloa ihastutta-
massa temppelitontille tulijoita 
ja vierastalossa asioivia, mutta se 
ei juurikaan näkynyt temppelin 
ohitse kulkeville.

Avajaistilaisuutta johti tällä 
kertaa temppelin johtokunnasta 
Pekka Roto. Espoon 1. seura-
kunnan lapset ja nuoret lauloi-
vat joululauluja Lasse Marjasen 
ja Annika Saarisen johdolla ja 
Meija Saarinen luki jouluevan-
keliumin jo vankalla monivuo-
tisella kokemuksella – onhan 
Meija lukenut jouluevankeliumin 
jo useampana jouluna.

PAIKALLISIA UUTISIA

Temppelillä vanhoja ja uusia perinteitä
Ville-Matti Karumo

Jouluseimiase
telma uudella 
paikalla temp
pelin ohittavan 
vilkasliiken
teisen kadun 
varrella.
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asetelman ava
jaiset näkyivät 
hyvin myös 
temppelin ohit
tavalle kadulle.
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tietysti temppelinjohtajan joulu-
tervehdys ja joululaulujen laula-
mista. Niitä laulettiin suomeksi, 
englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi.

Joululeivonnaisia ja tarjoilua oli 
yllin kyllin. Oli mukava napostella 
niitä ja keskustella sellaistenkin 
kanssa, joita on tavannut temp-
pelissä mutta joiden kanssa ei 
välttämättä ole temppelissä ollut 
aikaa vapaaseen keskusteluun.

Virvokkeiden nauttijat yllätti 
knihti, joka tuli pyytämään lupaa 
saada laulaa kansainväliselle 
yleisölle. Perinteisen Tiernapoi-
kien esityksen sanat oli käännetty 
ja jaettu vieraskielisille, jotta he 
voisivat nauttia paitsi esityk-
sen puvuista ja laulusta, myös 

Monia sukulaisia 
temppelissä
Mari Alakoski, Kerava

esityksen sanomasta. Eivätkä 
tietysti pikkujoulujuhlatkaan ole 
mitään, ellei joulupukki pistäydy 
paikalla. Joulupukki toi perintei-
seen tapaan joululahjoja, mutta 
pikkujouluun hän toi vain pieniä 
lahjoja säkissään – irtokaramelleja.

Temppelissä työskentelee 
säännöllisesti melko mittava 
määrä vapaaehtoisia, joista suuri 
osa olikin tullut tilaisuuteen. 
Mutta kaikille löytyi vielä sija ruo-
kailutilasta. Toimitus seuraa mie-
lenkiinnolla, tuleeko tästä tavasta 
temppelille uusi perinne. ◼

Meija Saarinen 
luki jouluevan
keliumin vuo
sien rutiinilla.
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Tiernapojat vasemmalta Pekka 
Airaksinen, Seppo Heinilä, Pertti 
Vorimo ja Hannu Koponen.
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 Mari Alakoski oli jo nuoruudessaan ollut 
kovin kiinnostunut sukututkimuksesta 
mutta ei oikein osannut aloittaa omin päin. 

Liityttyään kirkkoon vuonna 1978 hän alkoi saada 
opastusta sukututkimukseenkin. Siitä tuli hänelle 
rakas ja läheinen asia. Pitkään hän luuli olevansa 
ainut kirkon jäsen isossa suvussa ja vastuussa kovin 
suuresta määrästä esivanhempien temppelitoimituk-
sia. Monen vuoden aikana sisar Alakoski teki suku-
tutkimusta ja osallistui itse temppelityöhön ja myös 
lähetti ison määrän esivanhempien nimiä temppe-
liarkistoon, aivan kuten monet muutkin tekivät.

Kun sisar Alakoski vuonna 2006 aloitti työn 
Helsingin temppelin ensimmäisessä emäntäkun-
nassa, hän sai ikään kuin aitiopaikan laajaan suku-
tutkimusverkostoon. Hänen suureksi hämmäs-
tyksekseen ja ilokseen varsin pian niin Suomessa 
kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa alkoi tulla esille 
monia kirkon jäseniä, joilla on yhteisiä esivanhem-
pia hänen kanssaan. Kolmen vuoden aikana näitä 
henkilöitä löytyi lähes 30. Monien esivanhempien 
puolesta temppelitoimitukset oli tehty, ja nyt oli 
hyvä koota nimiä yhtenäisiksi ketjuiksi.

Sukututkimuksessa on tehty vuosien mittaan 
mielenkiintoisia löytöjä. Elias Pakarinen, joka on 
syntynyt ennen vuotta 1620, ja vaimonsa Helga 
Sorritar elivät Rautalammilla maanviljelijäperheenä 
ja saivat 7 lasta. Elias kuoli vuonna 1661, ennen 
isäänsä ja vain vuosi nuorimman lapsensa synty-
män jälkeen. Helgasta mainitaan kuolleiden kirjassa, 
että ”hän eli 19 vuotta neitona, 19 vuotta avioliitossa 
ja 45 vuotta leskenä. Kasvatti itse kaikki lapsensa.” 
Hänet on haudattu kirkon suuren oven alle.

Sisar Alakoski on Eliaksen ja Helgan jälkeläinen.
Eräänä päivänä sisar Vorimo ihmetteli ääneen, 

miksei hän ole saanut tilaamaansa Pakaristen suku-
kirjaa Rautalammilta. Sisar Alakoski tiesi Heikki 
Pakarisen, jonka vastuulla kyseinen sukukirja oli, 
menehtyneen auto-onnettomuudessa joitakin 
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viikkoja aikaisemmin. Sisar Vorimon hämmästel-
lessä, kuinka ihmeessä sisar Alakoski voi tietää 
asiasta, hän kertoi Heikki Pakarisen olevan hänen 
koulukaverinsa, samalta kylältä kotoisin ja perheen 
iltatähtenä hänen äitinsä serkku.

Varsin pian selvisi, missä sukupolvessa heillä 
on yhteiset esivanhemmat.

Kerran sisar Alakoski huomasi temppelin toimis-
tossa Marja-Leena Kuosmasen (os. Jäkkö) lähettä-
män nimikortin, jossa oli Rautalammin Pakarisia. 
Pienen selvityksen tuloksena päädyttiin tuohon 
samaan Eliaksen ja Helgan perheeseen. Samasta 
perheestä polveutuu useita muitakin kirkon jäseniä.

Sisar Alakoski polveutuu Eliaksen ja Helgan 
vanhimmasta lapsesta, Henricistä, joka on syntynyt 
vuonna 1645. Jäköt polveutuvat toiseksi vanhim-
masta lapsesta, Annasta, joka on syntynyt vuonna 
1647. Kirsti Vorimo taas polveutuu toiseksi nuorim-
masta lapsesta, Eliaksesta, joka on syntynyt vuonna 
1659. Näin ollen samaan aikaan temppelin emäntä-
kunnassa palveli ikään kuin ”kaksi saman per-
heen tytärtä”, pitkäänkin tietämättä polveutuvansa 
samoista esivanhemmista.

Näin on saatu huomata, miten yhteistyö auttaa 
löytämään yhä suuremman joukon nimiä suku-
verkostoihin. Suomen kokoisessa maassa on aivan 
selvää, että kovin monet löytävät suvuistaan samoja 
esivanhempia jonkun toisen kanssa. Perheitä saa-
daan sinetöidyiksi yhteen, sukulaisuussiteet lujittu-
vat ja kuuliaisuuden ansiosta yhä useammat pääse-
vät osallisiksi niistä ihanista lupauksista ja siunauk-
sista, joita sukututkimuksen ansiosta voi saada. ◼

 Kotimaansivuilla voidaan 
julkaista vaarnojen, piirien 
ja seurakuntien tapahtu-

mien lisäksi myös kirkkoon ja 
jäseniin liittyviä yleistä mielen-
kiintoa herättäviä artikkeleita. 
Runoja tai muita vastaavia kir-
joituksia ei kuitenkaan julkaista 
paitsi osana laajempaa artikkelia.

Paikallisia uutisia -osiossa pyri-
tään julkaisemaan useita mutta 
melko lyhyitä uutisartikkeleita.

Jäsenten kertomaa -osion 
artikkelit ovat kirjoittajien oma-
kohtaisia kokemuksia evanke-
liumin vaikutuksesta elämäänsä 
(enintään 300 sanaa).

Mistä tiedän -osiossa jäsenet 
kertovat kääntymisestään ja siitä, 
kuinka he ovat saaneet todis-
tuksen evankeliumin totuudesta 
(enintään 400 sanaa).

Lempikohtani pyhissä kirjoi-
tuksissa -osiossa nuoret jäsenet 
kertovat, mikä on heidän lempi-
kohtansa pyhissä kirjoituksissa  

Lähetystyön aloittaneita

Artikkeleiden 
lähettäminen Liahonan 
kotimaansivuille

Kuvassa vasemmalta Heikki Jäkkö, Petri Jäkkö,  
MarjaLeena Kuosmanen (Jäkkö), Mari Alakoski, 
Annika Saarinen (Vorimo) ja Kirsti Vorimo.
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Samuel Happonen Hyvinkään 
seurakunnasta aloitti kesäkuussa 
2010 lähetystyön Minneapolisin 
lähetyskentällä Minnesotassa 
Yhdysvalloissa.
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(enintään 250 sanaa).
Kuin Jeesus mä olla tahdon 

-osiossa lapset kertovat jostakin 
Alkeisyhdistyksen Evankeliu-
min tasovaatimukseni -kohdan 
mukaisesta kokemuksesta  
(enintään 100 sanaa).

Lukijapostia -osiossa lukijat 
antavat palautetta Liahonasta  
tai kotimaansivuista (enintään 
100 sanaa).

Artikkeliehdotukset voi lähet-
tää osoitteella mirkku.karumo@
kolumbus.fi tai postitse osoit-
teella Mirkku Karumo, Kelta-
rousku 4, 02730 Espoo.

Uutisosion artikkelit tulee 
lähettää viimeistään neljä viik-
koa tapahtuman jälkeen.

Valokuvien tulee olla tasovaa-
timusten mukaisia ja hyvälaatui-
sia. Kuvat voivat olla sähköisessä 
muodossa korkealla resoluu-
tiolla mieluiten jpg-muodossa.

Kaipailemme erityisesti lasten 
ja nuorten kokemuksia. ◼


