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 Sain hiljattain sähköpostiviestin miniältäni 
Lisalta, joka kertoi, kuinka suurta iloa hän tun-

tee vastasyntyneestä tyttärestään. Hänen sanansa 
olivat täynnä kiitollisuutta meitä rakastavan tai-
vaallisen Isän ihmeellisestä suunnitelmasta.

Aloin ajatella, kuinka Lisan kokemus synnyt-
tämisestä on auttanut häntä paremmin ymmärtä-
mään kasteenliiton merkitystä sekä syventämään 
hänen todistustaan Jeesuksesta Kristuksesta mei-
dän Vapahtajanamme ja Lunastajanamme.

Kohdassa Joh. 3:5 sanotaan: ”Jos ihminen ei 
synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Juma-
lan valtakuntaan.” Kristus opettaa meille muu-
takin kuin vain sen, että kaste on välttämätön 
pelastukselle. Mitä Hän haluaa meidän oppivan 
vertaamalla kastetta syntymään? Synnytyksen 
jälkeen miniäni Lisa kertoi oivalluksia siitä, mitä 
jäsenyys kirkossamme merkitsee Herralle ja 
mitä se merkitsee meille. Seuraavassa on kah-
deksan asiaa, jotka Lisa on oppinut pieneltä 
Jane-tyttäreltään.

1. Me olemme kasteen jälkeen ehdottoman 
puhtaita ja viattomia. Voisiko Herra selittää meille 
sen selvemmin, että meidän syntimme todel-
lakin pestään pois ja me olemme aivan puh-
taita, kuin vertaamalla meitä vastasyntyneeseen 
pienokaiseen?

2. Kasteelle meneminen ei ole mikään pieni, 
ohimennen tehtävä asia. Meidän puhtautemme 
hintana on Herran sovitus. Hän kuvasi kokemus-
taan kohdassa OL 19:18: ”Mikä kärsimys sai minut, 
tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapise-
maan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta 
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ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä – ja 
minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa 
maljaa.” Näitä samoja tunteita koetaan synnytyk-
sen aikana. Aivan kuten fyysinen syntymä vaatii 
suurta uhrausta ja kipua, samoin hengellinen syn-
tymä vaatii sovituksen lopullisen uhrin ja tuskan. 
Mutta miksi äidit ovat halukkaita synnyttämään 
lapsia? Koska he rakastavat lapsiaan – koska nämä 
ovat todella sen arvoisia. Herra rakastaa meitä, ja 
me olemme todella sen arvoisia.

3. Syntymää edeltää pitkä suhteen ravitse-
misen, vahvistamisen ja luomisen ajanjakso, ja 
siihen liittyy paljon odotusta. Vaikka äiti luo tätä 
sidettä lapseensa yhdeksän kuukauden ajan, 
niin sinä hetkenä, kun hän ensimmäisen kerran 
näkee pienokaisensa ja pitelee tätä, hän tuntee 
sellaista kunnioitusta ja iloa, mitä on mahdotonta 
kuvata. Samalla tavoin Herra ravitsee ja vahvis-
taa lapsiaan, kun nämä valmistautuvat kasteelle. 
Hän odottaa innolla sitä päivää. Kun Hänen lap-
sensa astuvat kasteen vesiin, luotu side on hyvin 
vahva, ja uuden äidin lailla Hän on tulvillaan iloa. 
Kuinka voimallinen vertaus kuvaamaan Hänen 
onnellisuuttaan.

4. Jane sai meidän nimemme ja kuuluu per-
heeseemme. Me otamme Kristuksen nimen 
päällemme, kun meidät kastetaan, ja meistä tulee 
osa Hänen perhettään. Tämän myötä tulee suuri 
vastuu, mutta se myös tekee meistä kaiken sen 
perillisiä, mitä Hänellä on.

5. Äiti on innoissaan kaikesta, mitä hänen vas-
tasyntynyt pienokaisensa tekee. Janen ei tarvitse 
olla täydellinen, jotta hänen äitinsä olisi ylpeä 
hänestä. Uusista käännynnäisistä saattaa tuntua, 
etteivät he yllä samaan kuin pidempään kirkossa 
mukana olleet jäsenet, mutta Herra on hyvin ylpeä 
jokaisesta heidän edistysaskeleestaan.

6. Lisa mainitsi, että hän tietää aina, missä Jane 
on ja mitä tämä tekee, vaikkei vauva näekään 

häntä tai tiedä hänen tarkkailevan. Lisa ei kos-
kaan, koskaan jättäisi Janea yksin. Herra on sitäkin 
tietoisempi meistä: ”Minä käyn teidän kasvojenne 
edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja 
vasemmalla, ja minun Henkeni on teidän sydä-
messänne ja minun enkelini teidän ympärillänne 
tukeakseen teitä.” (OL 84:88.)

7. Jane on ehdottoman riippuvainen äidistään, 
ja hänen äitinsä antaa hänelle kaiken, mitä hän 
tarvitsee. Jos pienokainen sanoisi äidilleen: ”En 
tarvitse sinua”, hän ei pystyisi selviytymään. Se, 
että sanomme Herralle, ettemme tarvitse Häntä, 
on tie, joka johtaa hengelliseen kuolemaan. Me 
tarvitsemme Hänen ravintoaan joka päivä. Hän 
antaa meille itsestään kuten äiti antaa itsestään 
lapselleen.

8. Lisa sanoo: ”En halua Janen pysyvän täl-
laisena ikuisesti. Haluan hänen kasvavan ja 
kehittyvän ja kokevan elämän täyteyden. Koska 
rakastan häntä, haluan hänen kokevan kaiken 
sen ilon, jota itse olen kokenut. Sitä rakastavat 
vanhemmat haluavat lapsilleen.” Meillä on rakas-
tava taivaallinen Isä, ja vaikka nyt saattaa näyt-
tääkin mahdottomalta, että meistä voisi koskaan 
tulla Hänen kaltaisiaan, Hän näkee tulevaisuu-
temme. Hän tuntee mahdollisuutemme. Ja juuri 
sellaisiksi Hän valmentaa meitä tulemaan – ole-
maan Hänen kaltaisiaan. Sitä rakastavat van-
hemmat tekevät lastensa hyväksi, ja me olemme 
Hänen lapsiaan.

Toivon, että ymmärrämme, että voimme palata 
asumaan taivaallisen Isämme kanssa vain turvau-
tumalla Hänen Poikansa armoon ja laupeuteen.1 
Iloitkaamme siitä, että olemme kirkon jäseniä, ja 
olkaamme aina kiitollisia siitä ihmeellisestä suun-
nitelmasta, jonka meidän taivaallinen Isämme on 
antanut meille. ◼

viittEEt: 
 1. Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, s. 61.
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 ”Kun kaunis kevätpäivä saa, 
on silloin meillä mukavaa! 

Luvassa puuhaa monenlaista: 
hauskaa, kivaa, toisenlaista. 
Siksi kaikki toivomme, ett’ sinut 
mukaan saisimme. Ja mukaasi 
jos äidin saat, ois’ teillä kahta 
hauskempaa!”

Näillä sanoilla kutsuttiin 

Neitsytpolun seurakunnasta 
kirjoittaa päivästä näin:

”Oli todella lämmin ja aurin-
koinen päivä, kun joukko 
vaarnamme tyttäriä ja äitejä 
kokoontui Espoon kappelille. 
Salin pöydät oli katettu kauniin 
kesäisiksi ja värikkäiksi. Sisar 
Selja Felin soitti rauhallista 

p a i K a l l i s i a  u u t i s i a

”Olen taivaallisen Isän tytär”  
-päivä tyttärille ja äideille Helsingin vaarnassa
isla jylö ja anu hentunen

Kaija ja Wilma 
Silvennoinen 
opastavat koru-
jen tekemisessä.
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jokaista 10–11-vuotiasta tyttöä 
äiteineen saapumaan jokavuoti-
seen Helsingin vaarnan Alkeis-
yhdistyksen tapahtumaan. Tänä 
vuonna se pidettiin lauantaina 
26.5.2012 Espoon kappelilla, 
jossa kaikki puitteet olivat val-
miina hauskaa päivää varten. 
Nuori ”reportterimme” Isla Jylö 
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alkumusiikkia taustalla. Vieraita 
oli vastaanottamassa ja toivotta-
massa tervetulleeksi sisar Hille 
Lapinsuo. Kun kaikki paikalle 
tulleet olivat istuutuneet pöytiin, 
saimme kuulla pienen hengelli-
sen ajatuksen sisar Sirkka Kopo-
sen kertomana. Sen jälkeen sisar 
Selja Felin kertoi meille, kuinka 
hän oli kasvattanut kykyjään 
musiikin saralla. Saimme oppia, 
että meidän täytyy jokaisen 
uskaltaa luottaa itseemme ja 
niihin lahjoihin, joita taivaallinen 
Isä on meille jokaiselle antanut. 
Saimme kuulla vielä Seljan kau-
niin lauluesityksen ’Smile’, jonka 
jälkeen olikin tanssin vuoro. 
Tanssia meille opetti sisar Nora 
Vorimo. Aloitimme verryttelyllä 

kaikilla tosiaan oli! Jokaisella 
osallistujalla oli pilke silmäkul-
massa ja nauru herkässä.

Korupajassa jokainen sai 
valmistaa itse tehdyt helmet. 
Taitavia tekijöitä olivat ohjaa-
massa Kaija Silvennoinen tyttä-
rensä Wilman kanssa. Värejä oli 
valittavana paljon, ja niitä saattoi 
yhdistellä mielensä mukaan. 
Helmet muovattiin massasta ja 
laitettiin uuniin kovettumaan. 
Jokaisella oli täysin omanlai-
sensa helmet, joista saatiin oma-
peräiset ja kauniit rannekorut.

Vuorossa oli seuraavaksi 
pientä reippailua ulkona kappe-
lin lähiympäristössä. Sisar Anu 
Hentusen opastamina äidit ja 
tyttäret lähtivät kahden kesken 

Sisar Selja Felin 
soitti rauhal-
lista alkumu-
siikkia taustalla.
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ja sitten yritimme ilmaista vah-
voja tunteita tanssin avulla. 
Pian jo harjoittelimme yhdessä 
koreografiaa ohjaajan neuvoin. 
Hetken kuluttua se sujui vaivatta 
jokaiselta. Kaikki todellakin 
antoivat kaikkensa ja osallistui-
vat reippaasti mukaan.

Pienen juomatauon jälkeen 
jakauduimme kahteen ryhmään. 
Seuraavaksi oli luvassa kaksi 
luokkaa: ilmaisutaitoa ja koru-
paja. Ilmaisutaidon luokassa 
leikittiin leikkejä ja improvisoi-
tiin sekä näyteltiin. Ohjaajamme, 
sisar Rosa Hentunen kannusti 
kaikkia olemaan rohkeita ja sel-
vensi, että kun olemme innolla 
mukana ja vapaampia, sitä haus-
kempaa meillä on. Ja hauskaa 
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kartan ja kuvien avulla suun-
nistaen etsimään luonnosta 
kirjaimia, joista muodostui teksti: 
’Taivaallisen Isän tyttärenä olen 
kallisarvoinen ja ainutlaatuinen. 
Hän rakastaa minua ja siunaa 
minua matkallani takaisin kotiin 
Hänen luokseen. Hän on antanut 
minulle juuri tiettyä tarkoitusta 
varten kaikki ne luonteenpiir-
teet, kyvyt ja taidot, joita tulen 
tarvitsemaan sekä itseäni varten 
että lähimmäisteni auttamiseen. 
Koska olen iankaikkinen, minulle 
on suotu mahdollisuus kehittyä 

ja nopein joukko voittaisi. Tyttä-
ret veivät voiton tällä kertaa!

Ja aivan lopuksi meitä odotti 
sisällä salissa noutopöytä, jossa 
oli tarjolla pitsaa aivan joka 
makuun. Upean tarjoilun oli 
loihtinut Minna Lampila veli 
Timo Silvennoisen avustuksella. 
Nyt kaikki saattoivat istua alas 
ja rentoutua päivän puuhas-
teluiden jälkeen. Jälkkäriksi 
nautimme jätskiä ja piirakkaa, 
minkä jälkeen kaikki lähtivät 
kotimatkalle lämminhenkinen 
muisto mielessään.” ◼

Tytöt esitte-
levät ylpeinä 
tekemiään 
rannekoruja.
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pikku hiljaa. Silloin voin iloita 
elämästä ja sen suomista siunauk-
sista kasvaessani ja kehittyessäni 
päivittäin kohti jumaluutta.’ 
Kaikki saivat tehtävästä suoriu-
duttuaan pienen suklaapalkkion.

Sitten nautiskelimme ulkoil-
masta kappelin pihalla. Kaunis-
timme taidokkaasti asfalttiliiduilla 
koko kappelin pihan! Viimeisenä 
vuorossa oli odotettu yllätys: 
äitien ja tyttärien välinen viesti. 
Jokaisen joukkueen jäsenen oli 
ehdittävä pukea kokonainen asu-
kokonaisuus ylleen vuorotellen, 
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 Saadessani vaimoni kanssa kutsun palvella 
yhdessä avioparina Helsingin temppelissä 

tunsimme ikään kuin suositun elokuvan otsikko 
”Paluu tulevaisuuteen” olisi toteutumassa kohdal-
lamme. Tulin Suomeen yli 54 vuotta aikaisemmin 
nuorena lähetyssaarnaajana. Kylmästä talvesta 
ja sanoin kuvaamattoman vaikeasti opittavasta 
kielestä huolimatta rakastuin Suomeen, suomalai-
seen luontoon ja suomalaisiin. Suunnitellessamme 
tulevaa lähetystyötämme tiesimme tulevamme 
kokemaan lukuisia uusia kokemuksia yhdessä, 
meidän tulevaisuudessamme. Mutta odotin myös, 
että mahdollisesti tapaisin jälleen joitakuita ihmi-
siä, joihin olin tutustunut palvellessani lähetys-
työssä niin kauan sitten.

Molemmat asiat ovat toteutuneet. Olemme täällä 
työskentelemässä uudessa temppelissä, jota ei edes 
ollut, kun olin täällä aiemmin. Temppelin rakenta-
minen Suomeen oli jotain, mitä kukaan ei osannut 
ajatella toteutuvaksi. Temppeliin tulee jäseniä joka 
puolelta Suomea ja muista maista, enimmäkseen 
Pohjois- ja Itä-Euroopasta kuten Venäjältä, Virosta, 
Latviasta ja Liettuasta ja myös pitempien matkojen 
takaa. Temppelissä vierailevat voivat käyttää kuu-
lokkeita ja kuunnella opetusta valitsemalla jonkin 
kahdeksasta valittavasta kielestä. Pyynnöstä on kuul-
tavissa myös useita muita kieliä, joista uusimpana 
tamilin kieli. Perheet voivat todellakin olla ikuisesti 
yhdessä. Temppelissä voimme lähes päivittäin 
nähdä, kuinka perheitä yhdistetään palautetun 
pappeuden sinetöimisvoimalla temppelin kahdessa 
sinetöimishuoneessa. Kaikki tämä on nyt osana 
meidän toteutumassa olevaa ”tulevaisuuttamme”.

”Tulevaisuuteemme” sisältyy kuitenkin myös 
suurenmoisia siteitä menneisyyteemme. Kun 

tulimme ensimmäistä kertaa Helsingin temppe-
liin, yksi ensimmäisistä jäsenistä, jonka kohtasin, 
oli Lappeenrannan entisen seurakunnanjohtajan 
poika, johon tutustuin hänen ollessaan teini-ikäi-
nen työskennellessäni Lappeenrannassa vuonna 
1958. Ja kerran kun osallistuimme endaumentti-
istuntoon, vieressäni oli veli, joka minulla oli ollut 
tilaisuus kastaa vuonna 1960.

Kun temppeliin saapuu joukko nuoria teke-
mään sijaiskastetoimituksia ja jos jonkun heistä 
nimi on Lappalainen, kysyn, onko hän sukua lap-
peenrantalaiselle Eeti Lappalaiselle. Usein niin on. 
Eetin vaimo Tyyne liittyi kirkkoon, kun minulla 
ja vanhin Robert G. Wadella oli etuoikeus auttaa 
Pyhää Henkeä opettamaan hänelle evankeliumia. 
(Vanhin Robert G. Wade ja hänen vaimonsa Faye 
olivat myöhemmin Suomessa lähetysjohtajapa-
riskuntana.) Sisar Lappalaisesta tuli uskollinen 
jäsen miehensä vastustelusta huolimatta. Hän piti 
minuun yhteyttä lähettämällä minulle joka joulu 
kortin ja kirjeen. Kolmentoista vuoden jälkeen sain 
jälleen tavanmukaisen joulukirjeen. Sitä oli vaikea 
lukea, koska en osannut enää hyvin suomea. Olin 
unohtanut paljon. Ja lisäksi kirje oli kirjoitettu epä-
selvällä käsialalla. Sitten kirjettä lukiessani tajusin, 
ettei kirje ollutkaan sisar vaan veli Lappalaiselta. 
Aloin lukea kirjettä uudelleen alusta.

Tässä kirjeessään veli Lappalainen kertoi, että 
edellisenä kesänä hän oli joutunut sairaalaan ja 
että hän oli tiennyt joutuvansa olemaan siellä 
joitain kuukausia. Hän päätti ottaa mukaansa 
Mormonin kirjan voidakseen lukea sen ja todistaa 
itselleen, kuinka väärässä se todella oli. Hän otti 
kirjan mukaansa. Hän luki sen. Hämmästyksek-
seen hän saikin varmuuden siitä, että kirja on 

j ä s E n t E n  K E r t o m a a

PALUU TULEVAISUUTEEN
vanhin ja sisar jon ja Donna Kay Carpenter
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totta. Kirjeessään hän kertoi, kuinka hän suunnit-
teli, että kun seuraavana kesänä hänen kastees-
taan olisi kulunut yksi vuosi, hän veisi perheensä 
lähimpään temppeliin Sveitsiin sinetöitäväksi 
iankaikkisuudeksi. Hän teki niin. He yhdessä 

matkustivat sinne ja heidät sinetöitiin. Nyt he siis 
ovat iankaikkisesti yhdessä. Tuossa kirjeessään 
hän vielä sanoi: ”En tiedä, miksi olin niin sokea 
kolmetoista vuotta aiemmin.”

Sitten vuonna 1960 lähetysjohtaja John Warner 
lähetti minut Raumalle katso-
maan, miten lähetystyö edistyi 
kaupungissa, minne lähetyssaar-
naajat olivat hiljattain tulleet. 
Vanhimmat Ames ja Ravsten 
olivat opettaneet erästä perhettä, 
jonka nimi on Hilakari ja joilla 
oli kolme pientä lasta. He oli-
vat kiinnostuneita palautuksen 
sanomasta. He halusivat tulla 
kastetuiksi. Mutta veli Hilakarin 
isä oli voimakkaasti sitä vas-
taan. Hän jopa pyysi paikallisia 
pappeja tulemaan ja puhu-
maan pojalleen ja miniälleen 
järkeä, jotta nämä luopuisivat 
hankkeestaan. Toverini ja minä 
satuimme tulemaan paikalle 
samana päivänä, kun tuo tilai-
suus järjestettiin. Onneksi tilai-
suudesta ei tullut kilpalaulantaa. 
Mutta isä ja papit olivat äänessä 
ja peräänantamattomia. He eivät 
halunneet kuunnella sano-
maamme. Tilaisuuden lopuksi 
he sanoivat meidän olevan susia 
lammasten vaatteissa.

Yksi papeista kehotti vanhim-
pia Ames ja Ravsten lähtemään 
pois ja kielsi heitä koskaan enää 
palaamasta. Sanoin heille, että se, 
palaavatko vanhimmat vai eivät, 
ei riipu näistä vanhimmista. Se 
riippuu tästä nuoresta perheestä. 

Jon ja Donna 
Kay Carpenter 
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 Kotimaansivuilla voidaan julkaista 
vaarnojen, piirien ja seurakuntien 

tapahtumien lisäksi myös kirkkoon ja 
jäseniin liittyviä yleistä mielenkiintoa 
herättäviä artikkeleita. Runoja tai 
muita vastaavia kirjoituksia ei kuiten-
kaan julkaista paitsi osana laajempaa 
artikkelia.

Paikallisia uutisia -osiossa pyritään 
julkaisemaan useita mutta melko 
lyhyitä uutisartikkeleita.

Jäsenten kertomaa -osion artik-
kelit ovat kirjoittajien omakohtaisia 
kokemuksia evankeliumin vaiku-
tuksesta elämäänsä (enintään 300 
sanaa).

kotimaansivuista (enintään 100 sanaa).
Artikkeliehdotuk-

set voi lähettää osoitteella 
mirkku.karumo@kolumbus.fi tai 
postitse osoitteella Mirkku Karumo, 
Keltarousku 4, 02730 Espoo.

Uutisosion artikkelit tulee lähettää 
viimeistään neljä viikkoa tapahtuman 
jälkeen.

Valokuvien tulee olla tasovaati-
musten mukaisia ja hyvälaatuisia. 
Kuvat voivat olla sähköisessä muo-
dossa korkealla resoluutiolla mieluiten 
jpg-muodossa.

Kaipailemme erityisesti lasten ja 
nuorten kokemuksia. ◼
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Artikkelien lähettäminen Liahonan kotimaansivuille

Jos he eivät halua lähetyssaarnaajien tulevan takai-
sin, niin silloin nämä eivät palaa. Mutta jos he 
haluavat lähetyssaarnaajat takaisin, niin sitten nämä 
tulevat takaisin. Tämän sanottuani käännyin veli 
Hilakarin puoleen ja kysyin: ”Mitä haluatte vanhin-
ten tekevän?” Huoneessa oli jännittynyt hiljaisuus. 
Veli Hilakari ei sanonut sanaakaan vaan kääntyi 
ja katsoi vaimoaan silmiin. Ja vaimo katsoi häntä. 
Aika tuntui pysähtyneen hyväksi toviksi. Lopulta 
vaimo vain nyökkäsi. Ja veli Hilakari kääntyi van-
hin Amesin ja vanhin Ravstenin puoleen ja sanoi: 
”Haluamme teidän tulevan takaisin.”

Viime lokakuun yleiskonferenssissa piispa Gary 
Stevens puhui tarpeesta olla rohkea eläessämme 
evankeliumin mukaista elämää. Hän sanoi, että 
meillä tulee olla rohkeutta uskaltaa sanoa ”ei” 
kiusauksille ja myös rohkeutta sanoa ”kyllä” hyväk-
syäksemme evankeliumin ja elääksemme sen 

mukaan. Sisar Hilakarilla oli rohkeutta sanoa ”kyllä” 
nyökkäyksellään. Sen myötä koko tilanne muuttui 
toiseksi. Heidät on sinetöity toisiinsa iankaikki-
suudeksi. Kahdeksan Hilakarin perheen jäsentä 
on palvellut lähetystyössä. He ovat kastaneet yli 
kaksisataa ihmistä kirkon jäseniksi. Suomessa on 
lukuisia Hilakareja, jotka kaikki ovat tulleet siuna-
tuiksi kahden esivanhempansa rohkeuden vuoksi. 
Veli Hilakari on jo kuollut, mutta sisar Hilakarin 
tapaamme iloksemme aika ajoin temppelissä.

Kirkolla on Suomessa kirkas tulevaisuus, sillä sen 
perustana on usko Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
miin. Tämän päivän lapsia siunataan niiden kautta, 
jotka ovat aikoinaan olleet rohkeita ja uskollisia.

Vaimoani ja minua on siunattu tilaisuudella pal-
vella temppelissä joka päivä ja ponnistella kohti 
sitä yhteistä tulevaisuutta, joka meillä kaikilla on 
Jumalan selestisessä valtakunnassa. ◼

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

Lempikohtani pyhissä kirjoituksissa 
-osiossa nuoret jäsenet kertovat, mikä 
on heidän lempikohtansa pyhissä kir-
joituksissa (enintään 250 sanaa).

Kuin Jeesus mä olla tahdon -osiossa 
lapset kertovat jostakin Alkeisyhdis-
tyksen Evankeliumin tasovaatimukseni 
-kohdan mukaisesta kokemuksesta 
(enintään 100 sanaa).

Lukijapostia -osiossa lukijat 
antavat palautetta Liahonasta tai 


