VANHINTEN KIRJA II

VANHINTEN KIRJA II
AIKAKAUTEMME VANHINTEN Y.M.
KIRJOITUKSIA

TOIMITTANEET

K. PANULA JA E. REUNAMO

SATAKUNNAN
KIRJATEOLLISUUS
OY:N KIRJAPAINO,
PORI, 1939
KUSTANTAJA:
VANHA-LAESTADIOLAIS-KRISTILLINEN YHDISTYS

R.Y.

Näköispainos Paino-Saimaa Oy,
Lappeenranta 1995

ESIPUHE.
Armo, laupeus ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jesukselta Kristukselta kasvakoon ja lisääntyköön kaikille, jotka meidän
Herramme Jesuksen ilmestystä odottavat, nyt ja aina. Amen.
Jo pitemmän aikaa on Ruotsin Lapinmaan ja Suomen saarnaajilla
ollut ajatus painattaa niitä lähetyskirjoja, joita kristillisyytemme vanhimmat ovat kirjoittaneet tänne Suomenmaalle. Nyt painosta ilmestyvään Vanhinten Kirjaan on otettu paitsi Suomenmaalle myöskin muihin
maihin kirjoitettuja kirjeitä ja muita kirjoituksia, jotka koskevat tämän
elävän kristillisyyden kulkua sen myötä- ja vastoinkäymisissä.
Ensimmäisessä "Aikakautemme Vanhinten Kirjassa" näkyy, kuinka
L. L. Laestadius, Juhani Raattamaa, Joonas Purnu ja ne, jotka heidän
kanssaan ovat yksimieliset olleet, ovat kristillisyyttä hoitaneet, hallinneet
ja koossa pitäneet, ja nyt tässä toisessa Vanhinten Kirjassa, kutka heidän
jälkeensä ovat tätä piskuista laumaa hallinneet ja koossa pitäneet neljän
tuulen alla, joista monet ovat menneet lepäämään, niinkuin Samuel Johansson Wettasjärvi, Isak Niku, Frans Vettainen Parakka, Isak Fors
Kuoksu, Isak Stälnacke ja Viktor Björkman sekä monta muuta heidän
kanssansa, ja paljot uskolliset työmiehet täällä Suomenkin maalla, jotka
ovat työnsä yhteenliittäneet Ruotsin Lapin vanhinten kanssa tämän sukupolven muistoaikana, niinkuin A. Kolehmainen, J. Ihalainen, N. Milen,
Juho Ahonen, M. Hulkkonen, O. Vainio, E. Rantanen, I. Kukkonen, A.
Marttala, F. Peltomaa, O. Ryytsä, J. Fager, J. K. Ruusula ynnä monta
muuta, jotka ovat siirretyt lepäämään heidän työpäivänsä perästä niinkuin Danielin kirjan 12:ssa luvussa sanotaan. Mutta eivät he ole oppia
eikä Jumalan voimaa myötänsä vieneet eivätkä taivaan valtakunnan
avaimia; ne ovat jääneet tänne Pyhän Hengen saaneeseen seurakuntaan.
He ovat jättäneet puhtaat siemenet jälkeen jääneille polvikunnille, ettei
tarvitse lainata siemeniä tämän maailman kauppamiehiltä, sillä niissä on
paljon rikkaruohon siemeniä.
Me uskomme totisesti sen, että ne vanhimmat, jotka vielä elävät Ruotsin Lapissa edesmenneitten vanhinten hautain päällä, vielä varjelevat Sio-

nin linnaa ja pitävät huolen tästä kristillisyydestä Euroopan ja Amerikan
maalla; ja niin paljon kuin kuuliaisuutta löytyy sille opille, se tulee auttamaan niitä ihmisiä elämässä ja kuolemassa. Siitä olemme iloiset, että on
paljon uskollisia työntekijöitä Suomenkin maalla, jotka puhtaalla mielellä
rakentavat Jumalan temppeliä sen perustuksen päälle, jonka kristillisyytemme vanhimmat ovat laskeneet, kukin sen lahjan kanssa, jonka Herralta saaneet ovat; ja siihen Jumala antakoon voimaa kaikille uskollisille
työmiehille tällä maailman lopun vaarallisella ajalla, että tämä siunattu
kristillisyys pysyisi koossa, joka on niin suurella vaivalla ja monilla kyyneleillä rakennettu. Ja tahtoisimme kehoittaa nuoriakin kansoja painamaan mieleensä, että jos tähän kristillisyyteen tulee jotakin uutta opin,
elämän tai esikuvan puolesta, niin se turmelee ja sammuttaa elävän hengen, joka tulee näkösälle kaikista niistä joukkioista ja yksityisistä, jotka
ovat lähteneet parantamaan tätä kristillisyyttä, niin ne ovat eksyneet siltä
kaltaiselta elämäntieltä.
Sentähden on se kristityille korkeampi kysymys kuin mikään muu tässä
elämässä, että säilyttää usko puhtaassa ja hyvässä omassatunnossa ja
ottaa tarkka vaari näistä vanhinten kirjeistä, joita tässäkin Vanhinten
Kirjassa on. Niissä tulee näkösälle, minkälaiset neuvot he ovat antaneet
kussakin asiassa, joka työ on kantanut siunatun hedelmän, jota he ovat
tehneet Suomenkin maalla, kun Lapinmaan saarnaajat ovat kolmetoista
kertaa kulkeneet kutsuttuina ja lähetettyinä läpi Suomen kristillisyyden.
Sen työn hedelmänä kasvavat ijankaikkisuuden kukkaset ja hedelmälliset
puut, ja armonlinnut ovat laulaneet kiitosta sille suurelle Luojalle ja Ristinkantajalle; ja jos tämä ääni lakkaisi kuulumasta, niin me kuolisimme murheesta. Me rukoilemme, että se suuri Elon Herra lähettäisi uskollisia
työntekijöitä eloonsa, että lapsemme ja lastemme lapset näkevät vaeltaa
oikeaan Isänmaahan. Ja ennen kaikkea tarvitsemme uskoa synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä sekä uskossa
seurata sen suuren Luojan ja Ristinkantajan verisiä askeleita ja eroittaa
itsemme maailmasta, että saamme katoamattoman elämänkruunun.
Padasjoella, maaliskuun 2 p:nä 1939.
Ville Nieminen.

Joel Ahonen.

JUHO RAATTAMAAN ELÄMÄKERTA.

J. Juhonpoika Raattamaa on syntynyt Kaaresuvannon seurakunnassa
Kuttasen kylässä Tornion Lapissa 12 p. syyskuuta v. 1811. Hänen isänsä
Juho Raattamaa ja äitinsä Anna olivat köyhät uutistalon asukkaat, jotka
elättivät itsensä karjanhoidolla ja kalastuksella. Äiti puhui kodissa lapsille
Jumalasta, ja nämä äidin opetukset painuivat lasten mieliin. Jo nuoruuden aikana tuli Juho heräykseen, joka ei kuitenkaan vaikuttanut pysyvää
mielenmuutosta. Sukulaiset luulivat hänet mielenvikaiseksi, kun hän ahkerasti luki ja rukoili. Pohjoismaassa oli tähän aikaan niitä, jotka hiljaisuudessa etsivät Jumalaa ja kehoittivat muita siihen. Aika ajoin oli Juho
suuressa ahdistuksessa sielunsa pelastuksen tähden ja pyysi Jumalalta,
että Hän säästäisi häntä ijankaikkisesta kuolemasta, mutta maailman
mieli kumminkin voitti hänet. "Vanhan aatamin taipumukset", sanoo hän
itse, "niinkuin kortinlyönti ja turhat leikit, saattoivat minut rikkomaan
paremmat aikomukseni".
Viidentoista vuotiaana hän meni renkipojaksi naimisissa olevan sisarensa luo. Siinä kylässä oli irstainen nuoriso. Sitten sairastui hän kuumetautiin, jonka alla sielun tuskat tulivat ankaraksi, sillä hän uskoi kuolevansa ja menevänsä helvettiin. Tunnontuskain alla tunnusti hän syntejänsä, mitä ikänä muisti tehneensä kaikkein ihmisten kuullen. Eräs ukko
alkoi häntä lohduttaa Pyhän Raamatun sanoilla, että katuvaiset ovat
saaneet armon, mutta hän vastasi: "Minä en ole katuvainen kuten. David,
Manasse ja Maria", ja ukko ei enempää voinut hänelle. Eräänä yönä tuli
iloinen mieli hänelle ja sanoi sisarelleen: "Nyt olen mahdollinen lukemaan
Jumalan sanaa." Viimein parani hän ruumiin puolesta, mutta omassatunnossa oli vaiva.
Seitsemäntoista vuotiaana kävi hän rippikoulun. Silloin muisti hän
kortilla voittaneensa eräältä pojalta hopeanapin. Tämän hän tunnusti papille, kun ei ollut se Lapin poika seutukunnalla. Rovasti Laestadius sanoi
hänelle: "Älä toisten korttia lyö!" Kun Laestadius huomasi hänellä olevan
hyvän ymmärryksen ja lukuhalun, valitsi hän hänet lasten opettajaksi
Kaaresuvannon seurakuntaan. Puolen vuotta opetti Laestadius Juhoa toi-
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meensa. Tämä opetus vaikutti Juhossa vielä suuremman lukuhalun, ja
hän rukoili Jumalalta valistusta Jumalan sanan ymmärtämiseen. Vähän
myöhemmin oli Juho myös langennut juoppouteen ja piti pahaa elämää
viinapäissänsä ja mellasti hurjasti kodissansa. Laestadiuksen täytyi nuhdella häntä monesti ja ankarastikin, mutta ei eroittanut häntä toimestaan,
vaikka vielä lasten vanhemmat kantoivat hänen päällensä, vaikkapa syy
siihen olikin se, että hän vaati lapsilta koulussa ahkeruutta kirjan lukuun.
Jos tuota kirottua viinaa ei olisi ollut, niin hän olisi ollut paras katekeetti
koko Lapinmaassa.
Kuusi vuotta oli hän tuon viinapaheen vallassa, ja tämä aika hänen
elämässään, aina kahteenkymmeneen neljään ikävuoteen asti oli sumuinen ja monta häpeällistä työtä sinä aikana tuli tehdyksi, ja niinkuin hän
itsekin sanoo: "jota vieläkin murheella muistan." Eräänä jouluna löysi
Raattamaa rahakukkaron, jossa oli lähes 700 riksiä. Hän toivoi saavansa
kolmannen osan löytöpalkkiota, vaan ei saanut kun ainoastaan 5 riksiä;
päälliseksi Laestadius nuhteli häntä hävyttömästä omanvoiton pyynnöstä.
Nämä soimaukset ja lopuksi Laestadiuksen hellät puheet vaikuttivat hänessä omantunnon oikean heräyksen. Rovasti kertoi, kuinka eräs Lapintytär oli häntä puhutellut ja ojentanut, kuinka oma vanhurskaus estää katuvaista vastaanottamasta Jumalan armoa. Ne keskustelut herättivätkin
hänessä toivon, että Jumala saattaakin vielä hänen ainoan Poikansa
kautta olla hänelle armollinen ja laupias. "Tästä hetkestä asti", sanoi
hän, "minä maltoin mieleni niinkuin tuhlaajapoika. Nyt tunsin, että syntini painoivat raskaasti ja että ne olivat ne rautanaulat, joita sotamiehet
löivät Golgatan vuorella viattoman Jumalan Pojan käsiin ja jalkoihin.
Sielun murhe synteini tähden tuli sitä raskaammaksi, epäuskon kauhea
synti myös ilmoitti itsensä. Pelkäsin myös tehneeni synnin Pyhää Henkeä vastaan. Tässä tilassa olin kaksi vuotta. Toisinaan tulin evankeliumin kautta lohdutetuksi. En olisi muutoin jaksanut uskoa ja saarnata
muille parannusta." Talvella v. 1843 rupesi Raattamaa saarnaamaan parannusta ja puhumaan kristillisyydestä, mutta hän ei ollut vielä oikein
vapaa viinasta; hyvät ystävät ja vanhat viinaveikot viekottelivat häntä
maistamaan vähäisen. Kauan oli Raattamaa sotinut viinaperkelettä ja
kunnian perkelettä vastaan, ennenkuin hän Jumalan armon kautta voi
vapautua niiden vallasta.
Tammikuussa 1848 Juho Raattamaa tuli Lainioon, joukko Lappalaisten
sikiöitä mukanansa, joista muutamat tuskin tunsivat kirjaimia. Hän selitti
koulutoimensa ohella Kristuksen piinanhistoriaa lapsille sen tavan mukaan,
minkä oli oppinut Rovasti Laestadiukselta Kaaresuvannossa. Iltasin kokoontui myös kylän asukkaita kouluhuoneeseen, joka oli savupirtti. Siellä

pidettiin silloin rukouksia; ja rukousten jälkeen luki hän jonkun Laestadiuksen saarnakartoista, mikä tavallisesti teki sen vaikutuksen, että muutamat suuttuivat ja pötkivät tiehensä, mutta toiset jäivät sisälle. Sen
jälkeen pitkitti Raattamaa keskustelua huoneeseen jääneiden kanssa myöhäiseen yöhön. Nyt heräsi Jukkasjärven Lappalaisissa yleinen uteliaisuus
käymään tuossa kummallisessa koulussa, jossa sanottiin lasten tulevan
hulluiksi, ja hullulta näyttikin maallisissa silmissä, kun muutamat lapsista
vaikeroivat omantunnon tuskissa, toiset taas hyppelivät ilosta. Noin kuukauden ajan oli Raattamaa muokannut tuota kovanlaista maata, minkä
raataja hän oli. Muutamat kylän suurkapakoitsijoistakin rupesivat saamaan pistoksen sydämiinsä. Alussa nousi kova sota ja taistelu viinalohikäärmeen kanssa. Ne, jotka olivat eniten kirjanoppineita, koettivat puolustaa viinan hyötyä ja tarpeellisuutta Raamatun lauseilla, joita otettiin
Salomonin ja Syyrakin kirjoista. Mutta Raattamaa oli siksi opas Raamatuissa, että hän voi kumota heidän väitteensä toisilla Raamatun lauseilla.
Väkevästi ja voimallisesti Raattamaa saarnasi, ei ainoastaan raittiudesta,
vaan myöskin totisesta ja elävästä kristillisyydestä. Hän teki työtä yötä
ja päivää, ainoastaan muutamia tunteja aamuyöstä hän nukahti, ja oli
ihmeellistä, ettei hän kokonaan uupunut, mutta hänellä oli hyvä ruumiinrakennus ja hyvä terveys, hän oli lyhyenpuoleinen miehenvähkyrä, korkea
otsa ja suuret vilkkaat silmät.
Lähetyskoulu muutettiin v. 1849 Pajalaan Könkäsen kylään. Täällä
Raattamaalle taaskin tarjoutui erinomainen tilaisuus tekemään työtä Herran viinamäessä. Uteliaisuus houkutteli sinne Pajalan ja Jukkasjärven
seurakunnassa asuvia lappalaisia, jotka nyt olivat taipuvaisempia kuulemaan kristillisyyttä kuin vuotta aikaisemmin. Heräyksen vaikutukset
alkoivat levitä voimakkaina yli seurakuntia, ja sanomat tästä levisivät
kylästä kylään. Nyt koitti vihdoin se aika, että Jumalan tuli alkoi palamaan niinkuin Jesus on sanonut: "Minä tulin tulta sytyttämään maan
päälle, ja mitä minä soisin, vaan että se jo palaisi." Mutta samalla alkoi
myös hänelle itselleen kuvastua Pyhän Hengen valkeudessa oman sydämen
pahuus ja syvä syntiturmelus, joka onkin yhdelle oikealle saarnaajalle tarpeen, että hän myöskin voisi toisia armoitettuja sieluja johdattaa pyhityksen tiellä; Raattamaa sanookin itse kokemuksistaan: "Useasti kyllä pahat ajatukset, häijyt himot ja halut ovat minua haavoittaneet. Olen myös
ollut kykenemätön itsenikieltämisessä ja ahdistettuna epäilyksiltä, että
olen usein tarvinnut kristittyin todistuksia syntein anteeksi saamisessa
Jesuksen nimessä. Tätä vaellussauvaa olen siis tarvinnut matkalla Isänmaalle, syntein anteeksi antamista Jesuksen nimessä, sillä heikko olen
matkamies."
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Paljon on hän myös saarnannut parannusta ja syntein anteeksi antamista muille; samalla hän on myös rakentanut ja voimassapitänyt viinamäen aitaa, on myös ahkerasti muistuttanut sitä lähetyskirjainsa kautta
kaikille viinamäen rakentajille, että tehkää työtä sen päälle, että Herran
lauma koossa pysyisi. Hän sai jo niin paljon hänen aikanansa nähdä ja
kuulla kristillisyyden laveudesta Euroopan ja Amerikan maalla, kuinka
vihollinen niin monessa muodossa lihallisen vapauden ja väärän jumalisuuden sekä hajoittavaisen eriseuraisuuden kautta tahtoi päästä turmelemaan sitä kallista Jumalan työtä, jonka hän oli nähnyt kristillisyyden
alun niin pienenä kuin sinapin siemen, ja nähnyt sen kasvaneen niin suureksi puuksi, että taivaan linnut ovat sen oksille pesänsä rakentaneet, ja
on oksansa levittänyt yli valtakuntain ja valtamerien. Elämänsä vanhuudessa sai hän nähdä sen, kuinka niistä saarnamiehistä, jotka alussa olivat
olleet yksimieliset, tuli viimein eriseuran rakentajat, jotka sitten kokosivat
kaikista vastahakoisista lauman selkänsä taka, joista Raattamaa sanoo:
"Siitä tunnetaan heitä, etteivät he rakasta esikoisseurakunnan jäseniä."
Lähes vuotta ennen kuolemaansa hän kirjoittaa Amerikkaan: "Minä olen
nähnyt tämän kristillisyyden niin pienenä kuin sinapin siemen, ja pysykää
siinä opissa, josta te hengen ja elämän saaneet olette ja tehkää sen päälle
työtä, että kaikki armoitetut sielut tulisivat liitetyiksi tähän alkuperäiseen
opin puhtauteen, ettei tulisi lahkoja eikä lohkoja. Meidän sota-aseemme
eivät olekaan lihalliset, vaan väkevät varjelluksia kukistamaan ja ottamaan voiton yhden toisensa perästä." Sitten jättää hän viimeiset hyvästit
omaisillensa ja ystävillensä, jotka seisovat hänen vuoteensa ympärillä;
tämä tapahtui 7. p. maaliskuuta v. 1899. Hautajaissaattue, joka kulki
kirkosta parin kilometrin päässä olevalle hautausmaalle, oli niin pitkä, että
ensimmäisten hevosten lähetessä määräpaikkaa, viimeiset lähtivät kirkolta.

JOONAS JOHANSSON PURNUN ELÄMÄKERTA.

Tässä on taas yksi uusi muistutus meidän kuolevaisuudestamme, meille
kaikille, jotka olemme jääneet hänen hautansa päälle. Vanhin Joonas Johansson Purnu, joka on syntynyt Wettasjärvessä Ruotsin Lapissa, kuoli
maaliskuussa 15 p. 1902 Gellivaaran kirkonkylässä saarnaaja Viktor Apelqvistin talossa, elettyään täällä surun ja kyynelten maassa yli puolimäärän
kahdeksankymmentä vuotta. Hän on ollut uskollinen vanhin ja vartija
Sionin muurilla aina Laestadiuksen ajoilta asti yli 50 vuotta, ja on ensin
tullut kristityksi Vittangissa, kun Jukkasjärven seurakuntaan ja Vittangin
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kylään heräys tuli. Hän on ensin tullut tunnetuksi Vittangin ja Gellivaaran seurakunnissa, sillä hän on tullut oven kautta oikeaan seurakuntaan silloin, kun Raattamaa-vanhin piti ensimmäisiä kouluja Vittangissa.
Silloin hän tuli suurella murheella ja omantunnon vaivalla ja vapistuksella
ja suurena syntisenä ja töittensä kaltaisena tähän oikeaan lammashuoneeseen, jossa kaikki synnit anteeksi annettiin ja päästettiin lain kanteesta.
Ja niin hän on ollut uskollisena välikappaleena Herran kädessä aina
niistä päivistä saakka, kun hän oli Laestadiuksen kanssa Tärännön kylässä kanssapuheessa, niin hän asetti hänet jäseneksi kalliiseen lähetystyöhön ja lähetti saarnaamaan ensin tunturi-Lapissa, Gellivaaran ja Jukkasjärven seurakunnissa järvien ja jokien rannoilla köyhäin talollisten ja
nybyggareitten halvoissa majoissa, joissa hän vaikutti suuret ja terveelliset muutokset sanankuulijoissa. Ja niin hän kokosi siihen yhteen lammashuoneeseen, se on, esikoisten seurakuntaan, Laestadiuksen ja Raattamaavanhimman y.m. työkumppaneitten kanssa, sillä hän oli suurilla ja siunatuilla Jumalan lahjoilla varustettu sekä herättämään että vapauteen saattamaan, yhteenliittämään ja koossa pitämään; vieläpä sovintosaarnaajana
on hän itsensä uhrannut lapsille ja vanhemmille, kirjallisesti ja suullisesti,
Norjaan, Suomeen, Ruotsiin, Lappiin ja aina Amerikkaan asti, johon hänet
lähetettiin esikoisten seurakunnalta Raattamaa-vanhimman kanssa, jossa
pitkälliset riidat ovat olleet ja monet raskaat hätähuudot kuuluivat esikoisten seurakuntaan ja vanhimmille Ruotsin Lapissa, jotka hätähuudot
laskeentuivat raskaasti vanhinten ja oikean seurakunnan sydämmelle,
jonka vuoksi he päättivät, että lähettää heille apua, ja Raamattuin jälkeen etsiä huoneenhaltijani seassa, että joku uskolliseksi löydetään. Ja
niin vanhimmat ynnä seurakunnan kanssa löysivät hänet ainoaksi uskolliseksi tähän korkeaan ja painavaan työhön, johon hänet lähetettiin rakkaan veljen Jöns E. Mäntyvaaran kanssa, lähetettynä Raattamaa-vanhimmalta esikoisten seurakunnan kanssa ja Amerikan veljiltä ja sisarilta kutsuttuna. He kulkivat yli koko Amerikan maan aina Tyynen meren rantaan asti ja sieltä monien veljein seuraamina Calumefiin, jossa on yksi
siunattu sovinto heidän aikanansa tehty, josta hedelmät ja sovintokirjat
todistavat nyt ja ijankaikkisesti. Amen.
Ja niin hän on surun ja murheen pitänyt kaikista seurakunnista Euroopassa ja Amerikan maalla ja niin kauas, kuin hänen äänensä on kuulunut, yhdistettynä oikean seurakunnan kanssa. Ja vielä viimeisillä viikoillakin oli hänellä suuri murhe ja huoli Suomen lähetysreisustakin, eikä
hän ennen tyytynyt, ennenkuin hän sai Viktor Apelqvistin ja E. Samuel
Wettasjärven matkaan, sitten hän jäi tyytyväiseksi ja sanoi: "Menkää nyt
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niinkuin Herra on säätänyt!" ja uskoi ja toivotti sitä, että Suomessa leviää
vielä evankeliumin kirkkaus niinkuin Raattamaa-vanhin on ennustanut.
Niin hän on yhdellä äänellä saarnannut viimeiseen hetkeen asti. Ja
sanoi aviokumppanillensa hyvästin ja kaikille läsnäoleville veljille ja sisarille, jotka seisoivat hänen sänkynsä vieressä murheessa ja kaipauksissa,
Jumalan paratiisiin asti, ja sanoi: "Jo te olette tehneet minulle hyvästijättövuoteen", ja niin kiitti vielä kaiken palveluksen ja rakkauden edestä
ja pyysi vielä kristittyin esirukouksia ja syntein anteeksi saamisen todistuksia viimeiseen asti. Ei hän maailmasta mitään pitänyt, vaan ainoastansa kristillisyyden levenemisestä, rakentamisesta ja koossapitämisestä
ja lähetystoimesta hänellä oli suuri huoli ja murheenpito, joissa raskaissa
ja korkeissa asioissa hän sai viettää monta unetonta yötäkin. Senkaltainen oli tämän uskollisen Herran palvelijan huoli ja ajatus, niinkuin Apostoli
sanoo, niinkuin Jesuksella Kristuksella oli. Vieläpä lohdutti jälkeenjääneitä veljiä ja sisaria ijankaikkisen elämän toivolla ja kehoitti huolta pitämään kristillisyydestä vielä hänen lähtemisensä jälkeen niinkuin tähänkin
asti. Ja niin hän nukkui niinkuin makeaan uneen kovan keuhkokuumetaudin ja sydämen heikkouden sairastuksen perästä.
Nyt on tämä Jumalan ja Kristuksen pappi kruunattu vanhurskauden
kruunulla, jonka Herra Jesus Kristus, vanhurskas tuomari, hänelle sinä
päivänä antaa. Nuku nyt vahvassa rauhassa, sinä uskollinen Herran palvelija, siihen asti, kuin Jesus Kristus, sinun vapahtajasi, ylösherättää viimeisenä päivänä lukemattoman lauman kanssa: eipä enää ole kipeä sydän
sinussa eikä kyyneleet vuoda silmistä niinkuin täällä monen paatuneen
ja tottelemattoman ja pilkkaajan tähden. Mutta minkäkaltaisella tunnolla niittenkin pitää seisoman kaikkivaltiaan ja vanhurskaan tuomarin
edessä, jotka ovat niin paljon valhetelleet ja puhuneet kaikenlaista pahuutta Jesuksen nimen tähden, joka onkin kaikkein oikeain Jesuksen opetuslasten osa tässä maailmassa, mutta Jesus on sanonut: iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Ole nyt tyytyväinen
Anna Liisa lastesi kanssa; sinun aviopuolisosi laulaa amenta ja hallelujaa
kaikkein valittuin ja vanhinten ja monen kymmenen tuhannen rakastajainsa kanssa, josta hän on niin usein meille muistuttanut. Ja te, Joonasvanhimman vainajan, lapsi-rakkaat, ottakaa te tarkka vaari teidän isänne
opetuksista, neuvoista ja varoituksista, joita hän on niin monta kertaa
teillekin antanut, että te onnelliseksi tulisitte ajassa ja ijankaikkisuudessa.
Ja te Joonas vanhin-vainajan ystävät ja rakastajat, se on teille ja meille
tarpeellinen, että me murehtien kaipaamme meidän opetusisäämme, joka
nyt on päättänyt maallisen vaelluksensa kaikista matkan vaivoista. Älkää
kuitenkaan murehtiko niinkuin ne, joilla toivoa ei ole, niinkuin apostoli
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Paavali sanoo, sillä pian teidän ja meidän siirtymisemme aika lähestyy.
Silloin saatte, hänen rakas aviokumppaninsa Anna Liisa lasten kanssa, ja
kaikki ystävät ja rakastajat ja hänen rakkaat työkumppaninsa Herran
viinamäessä, tervehdellä häntä Karitsan Emännän kruunussa lävitsepaistavissa kasvoissa ja rakkaudesta palavilla rinnoilla. Silloin ei enää synnin
sumu eikä maailman suruttomuus silmiämme pimitä eikä murheesta enää
sydän lyö rintaluita vastaan niinkuin täällä, vaan aurinko, kuu ja tähdet
paistavat taivaan laella alati ja ijankaikkisesti. Niin lohduttakaa siis teitänne sillä autuaallisella toivolla, kaikki Jumalan valitut Lapissa ja Lannassa ja kaikella neljällä ilmansuunnalla, ja seuratkaa vielä vähän aikaa
Herran Jesuksen verisiä askeleita Yrttitarhasta Golgatan mäelle, katsellen uskossa ja hengessä Häntä elävänä ja kirkastettuna Sionin vuorella
laumansa keskellä, veli-rakkaat ja sisaret, vaikka meidän täytyy jäädä
ensimmäisistä kristillisyytemme vanhimmista niinkuin linnunpojat heidän
hautansa päälle, jossa tulee monta kertaa kysymykseen, joko pääskysen
pojilla siivet kantavat lentää kaikkea rajuilmaa ja vihollisen voimaa ja
valtaa vastaan.
Näitä olemme kirjoittaneet muistutukseksi,-varoitukseksi ja lohdutukseksi rakkaan vanhin-vainajan haudan päällä, sillä hänen äänensä on nyt
lakannut laulamasta, sillä vieraat taivaasta ovat noutaneet hänet pois
täältä. Hän on nyt jättänyt kaikki rakastajansa ja myös kaikki pilkkaajansa ja vastustajansa Jumalan haltuun siinä toivossa, että Jumala vaikuttaa hänen kuolemansa jälkeen sen, mitä Hän ei ole vaikuttanut hänen
eläissänsä. Muistakaa tekin armosta poijeslangenneet ja eksyneet lampaat, kuinka paljon hän on teissäkin vaivaa nähnyt ja työtä tehnyt ja
teitä puhutellut ja freistannut teitä oikealle tielle, mutta te olette usein
pahoin maksaneet hänen vaivansa kuulemattomuutenne tähden. Mutta ei
hän ole enää vaivaamassa teidän korvianne, sillä Jumala näki sen hyväksi,
että hän oli jo kylliksi tehnyt työtä ja saanut kärsiä, ei ainoastaan suruttomilta, mutta myös viekkailta veljiltä ja oikean seurakunnan ylönkatsojilta ja Kristuksen opin hylkääjiltä, jossa hän on lujana seisonut veräjällä
Herran edessä, että lauma koossa pysyy, eroitettuna kuolleen kristikunnan
ja eriseurasten ja ulkokullattuni parista, ja on pitänyt Hengen miekkaa
oikeassa kädessä ja on saanut voiton, yhden toisensa perään, ja on semmoinen saarnaaja, jonka sanankuulijat ovat saaneet Pyhän Hengen, ja on
voittanut rakastajat ja vihamiehet, johon olemme todistajat monen tuhannen kanssa Ruotsin Lapissa, Kainuun ja Luulajan rannoilla ja kirjallisesti Norjaan ja Suomeen, ja Amerikan maalla suullisesti ja kasvoista, ja
sydämen kautta tunnettu rakkaaksi vanhimmaksi ja Sionin muurin vartijaksi Herran viinamäessä, sillä hän on yhdenkaltaisen puheenparren pitä-
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nyt Raattamaa-vanhimman y.m. uskollisten vanhinten kanssa Laestadiuksen ajoista saakka. Ei hän ole liikkunut mihinkään käsin, jonka todistajat me olemme, monet vielä alkuajoista niin tähän siunattuun hetkeen
asti, josta kiitos ja kunnia Jumalalle nyt ja ijankaikkisesti!
Ja nyt hän lepää kaikista töistänsä niinkuin Raamattu sanoo: Heidän
pitää lepäämän heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä,
— ja, jotka monta vanhurskauteen opettaneet ovat, paistavat niinkuin aurinko heidän Isänsä valtakunnassa ja niinkuin tähdet alati ja ijankaikkisesti. Vieläpä rukoilkaamme koko Jumalan valittu lauma idässä, lännessä, etelässä ja pohjoisessa niitten saarnaajain edestä, jotka ovat sielunsa ja ruumiinsa voimat uhranneet seisomaan Herran edessä veräjällä
varjelemaan Jesuksen lampaita ja karitsoita karhun ja jalopeuran hampaista ja susien suusta, että he antaisivat itsensä oikealta seurakunnalta
hallita ja jaksaisivat saarnata sovintosaarnaa sovintoveren voimalla Kristuksen lain jälkeen, sillä Jumala on sovintosaarnan itse säätänyt, että
lauma koossa pysyisi ja hengen yhteydessä, johonka meidän kristillisyytemme vanhimmat ovat suurella voimalla koonneet parannuksen ja syntein anteeksi antamisen saarnalla. Ja nyt olemme jääneet heidän hautansa päälle vähäksi aikaa kaipaamaan ja odottamaan sitä autuaallista
aikaa ja ylösnousemisen ihanaa aamua, jolloin saamme sisälle astua Jumalan Karitsan istuimen eteen pitämään ijankaikkisia Karitsan häitä meidän rakkaitten vanhinten ja koko maasta ostetun lauman kanssa sadan
ja neljän viidettäkymmenen tuhannen seurassa ja niin suuressa joukossa,
jota ei yksikään lukea tainnut, kaikista sukukunnista, kansoista ja kielistä,
jotka olivat heidän vaatteensa pesneet ja Karitsan veressä valaisneet; ei
siellä enää lohdutus puutu eikä tämä synnin ruumis paina eikä rasita.
Sillä toivolla lohduttakaamme meitämme kaikki jälkeen jääneet: Hän vaivoist' meit' vapahtaa, repii pois edestämme paulat. Hänt' pyhät kaik'
ylistävät ja hallelujaa laulavat, Amen.
Tässä olen suuren heikkouden läpi kirjoittanut muistutuksia. Joonas
vanhin-vainajasta jälkeen jääneille hänen hautansa päällä lohdutukseksi
ja yaroitukseksi, sillä vanhurskaan muisto pysyy ijankaikkisesti ja että
viisaat neitseet valvoisivat ja vaatteensa tallella pitäisivät näillä vaarallisilla ja viimeisillä maailman lopun ajoilla, sillä pian tulee ylkä ja ne, jotka
valmiit ovat, menevät Hänen kanssansa häihin ja ovi suljetaan tyhmiltä.
Amen.
Viefä kaikkein viimein pyydän Jumalan valittuin esirukouksia, vieläpä
anteeksi antavaisella sydämellä minuakin armoistuimen Herran Jesuksen
tykö kantamaan. Ja todistan minäkin, teidän heikoin veljenne, kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja kalliiseen vereen kaikki synnit, viat ja epäilykset
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anteeksi kaikille veljille ja sisarille Lapissa ja Lannassa ja niin lavealta
kuin tätä luetaan; todistaa heikko veljenne, osallinen vaivassa ja valtakunnassa
Erik Samuel Johansson Wettasjärvi
toukokuussa 1902.
Tähän olemme todistajat kaikki Ruotsin Lapin seurakuntain saarnaajat monen kymmenen tuhannen kristityn kanssa, sekä vanhimmat että
nuoremmat saarnaajat:
P. O. Fjelldahl (eli Meri-Pietari), Jöns Mäntyvaara, Israel Nattavaara,
Viktor Apelqvist, Frans Parakka, Isak Niku,
Isak Kuoksu, John Michaelson.

P. O. FJELLDAHL'in ELÄMÄKERTA.

Tässä on taas yksi uusi muistutus meille kaikille meidän kuolevaisuudestamme. Saarnaaja ja vanhin P. O. Fjelldahl eli Meri-Pietari on syntynyt Rattangissa Jygen seurakunnassa Norjassa ensimmäisenä päivänä
toukokuuta 1836, elettyänsä täällä surun ja kyynelten ja vaivalloisuuden
maassa 77 vuotta 5 kuukautta ja 12 päivää, ja kuollut Palangissa Ofotissa
vuonna 1913. Suureksi murheeksi ja kaipaukseksi oli hänen kuolemansa
hänen aviokumppanillensa, lapsillensa ja lukemattomille opetuslapsille ja
suurelle kristittyin paljoudelle sekä kaikille rakkaille työkumppanillensa
Norjassa jaRuotsin Lapinmaassa, Suomessa ja aina Amerikassa asti, joka
on kristillisyytemme vanhinten kanssa uskollisesti työtä tehnyt Herran
viinamäessä, erinomattain Raattamaa-vanhimman ja Joonas Purnun ynnä
muitten uskollisten saarnaajain kanssa, esikoisten seurakunnan hengen
yhteydessä loppuun asti, ja on ollut väkevä sotasankari seisomaan veräjällä Herran edessä sekä hengellisesti kuollutta kristillisyyttä, pappiskuntaa ja monenväristä eriseuraa ja kaikenlaisia vihollisen voimia ja vehkeitä
vastaan aina niistä ajoista asti, kun hän sai silmänsä auki suuresta sokeudestansa ja syntisuruttomuudestansa Anders Huikka-vainajan kautta,
joka siihen alkuaikaan tässä kristillisyydessä Norjan rannalla Ofotissa
oli ensimmäisiä, joka on Pyhän Hengen voimalla ja viisaudella ja valkeudella vaikuttanut suuria muutoksia Lapin ja Norjan kansain seurassa,
vieläpä monen muun Norjan- ja tunturilappalaisten kanssa, jotka hänen
kanssansa yksimieliset olleet ovat, on puhtaana vienyt Laestadiuksen ja
Raattamaa-vanhimman opin Länsi-Norjaan, niinkuin Raattamaa itse to-
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disti elämänsä päivinä, jossa tämä uskollinen Herran palvelija P. O. Fjelldahl on ollut yksi uskollinen vartija Sionin muurilla varjelemaan Herran
laumaa Hengen miekalla ja Herran Sebaotin voimalla, joka kyllä ansaitsee
tulla lavealta tiettäväksi tässä kalliissa kristillisyydessä jälkeen tulevaisille
polvikunnille ja heidän lapsillensa, niinkuin meillä on niin monta esimerkkiä Raamatussa ja aikakauden historioissa niistä miehistä, jotka ovat paljon vaikuttaneet kansain uskossa ja elämässä ja voittaneet tuhansittain
rakastajia ja vihamiehiä, joka on ollut vissi merkki Jesuksen ristin kantajista.
Niin oli tämä äskenmainittu Herran palvelija voittanut suuren paljouden rakastajia ja myös vihamiehiä, joka on ollut vissi merkki siihen, että
hän oli kärsivällinen ristinkantaja loppuun asti, vaikka häntä vastaan niin
paljon sanottiin, solvattiin ja pilkattiin ja valehdeltiin suruttomilta papeilta
ja eriseurain saarnaajilta ja heidän ruokkolapsiltansa, vieläpä niiltäkin
monilta, jotka olisivat pitäneet olla hänen omat opetuslapsensa, on hän
saanut paljon kärsiä murhetta ja sydämen kipua. Vieläpä te poislangenneet ja kaikki vastahakoiset, ajatelkaa perään, kuinka pahoin te olette
maksaneet hänen vaivansa, joka teidän tähtenne on kuumia kyyneleitä
niin useasti itkenyt ja niin monta unetonta yötä valvonut, ajatellessa teidän kuolemattomain sieluinne edesvastausta, joka ei ole säästänyt aikaansa
eikä vaivaansa työtä tehdessänsä teidän keskellänne, että te tulisitte saatetuiksi pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallan alta Jumalan tykö vastaanottamaan sitä autuutta, jota silmä ei ole nähnyt eikä korva ole kuullut
eikä yhdenkään sydämeen astunut ole. Mutta hän on jättänyt kaikki
pilkkaajat, vastustajat ja vastahakoiset ja langenneet lapset siinä toivossa,
että jokukaan teistä tuntisi teidän etsikkoaikanne ja pyörtaisitte takaisin
elämäntielle ennenkuin ilta tulee ja armon ovet kiinni pannaan ja joudutte
ylön hiljain sanomaan: Herra, Herra, avaa meidän eteemme, mutta Hän
sanoo: Totisesti sanon minä teille, en tunne minä teitä. Mutta hän on
unhottanut kaikki matkansa vaivat ja saapi nyt levätä hänen töistänsä,
sillä hänen tekonsa noudattavat häntä, niinkuin Raamattu sanoo: Ja jotka
monta ovat vanhurskauteen opettaneet, pitää paistaman niinkuin taivaan
kirkkaus alati ja ijankaikkisesti. Amen.
Nuku nyt vahvassa rauhassa sinun vaivaisi päälle, sinä uskollinen Herran palvelija, siihen asti kuin Jesus Kristus, sinun vapahtajasi, ylösherättää
viimeisenä päivänä kaikkein opettajaisi kanssa sekä opetuslastesi ja aviokumppanisi, työkumppanittesi ja koko maasta ostetun lauman kanssa. Ja
silla ijankaikkisen elämän ja yhteentulemisen toivolla lohduttakaa teitänne,
te, hänen jälkeen jääneet ystävänne ja rakastajanne sekä hänen aviokumppaninsa Bertiina lastesi kanssa ja kaikki veljet ja sisaret Länsi-
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Norjan meren rannoilla ynnä muualla. Teidän isänne ja opettajanne laulaa nyt kiitosta Karitsalle, joka tapettu on, ja on verellänsä meitä meidän
synneistämme pessyt. - Hän on nyt kruunattu vanhurskauden kruunulla,
jota hän saapi kantaa alati ja ijankaikkisesti. Ja te, rakkaat veljet ja
sisaret Norjan meren rannoilla, kilvoitelkaamme sitä kallista uskon kilvoitusta, että te kostuisitte teidän opettajanne kanssa tapetun Jumalan Karitsan häihin, johon ei enää ulotu ampujan nuolet eikä enää yksikään karsaasti katso toisensa päälle eikä maailman julma meri enää pauhaa ja
lainehdi niinkuin täällä, jossa yksi syvyys pauhaa siellä ja toinen täällä,
että Jesuksen opetuslapset usein pelkäävät hukkuvansa epäilyksen aalloissa, ja vielä kun niin monenlaiset viimeisen ajan merkit rupeavat tapahtumaan, jonka tähden Jesus on sanonut, että katsokaa ja nostakaa päänne
ylös, sillä teidän lunastuksenne silloin lähestyy. Mutta olkaa kuitenkin
hyvässä turvassa, rakkaat veljet ja sisaret Norjan rannoilla ynnä kaikkialla, ja te Pietari-vainajan opetuslapset, jotka olette hänen kanssansa
yhdessä mielessä ja hengessä työtä tehneet kristillisyyden päälle ja uskollisena pysyneet esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä rakkauden ja rauhan siteellä yhteen henkeen juotettuna, joka on
puhtaan hedelmän kantanut kärsivällisyyden kautta taivaan valtakunnalle
ja satoja ja tuhansia on jo sen opin hedelmistä leikattu ja siirretty ijankaikkisuuden ihanalle rannalle kukoistamaan kunniaksi Jumalalle ja tapetulle Karitsalle, ja vielä suuri paljous odottaa sitä autuaallista aikaa, että
he ja mekin pääsisimme heidän kanssansa katselemaan Karitsaa ja niitä
kalliisti lunastettuja sieluja, joita taivaallinen Vanhin on suurella vaivalla
ja verensä vuodatuksella synnyttänyt, joka on seisonut siinä suuressa sodassa ja kuoleman kilvoituksessa ristin kuolemaan asti, ja eikä ole säästänyt yhtään ainoata veren pisaraa, jota Hän ei ole antanut vuotaa syntisten lunastukseksi. Ja siinä viattomassa Jumalan Karitsan veressä todistan minäkin, teidän heikko veljenne elämän kaidalla tiellä, kaikki synnit,
viat ja epäilykset anteeksi. Sen muistakaa, rakkaat ja aina muistossa
olevat veljet ja sisaret Norjan meren rannoilla sekä Ofotissa että Lofotissa
ynnä muualla, Norjassa ja Ruotsin Lapinmaassa ja niin lavealta kuin hänen äänensä on kuulunut tässä kalliissa kristillisyydessä, jota tämä äskenmainittu uskollinen Herran palvelija on seurakunnan kanssa yksimielisesti
rakentanut ja levittänyt kuoleman päiväänsä asti ja levollisesti vaipunut
viimeisten todistusten ja hyvästien kanssa kuolemansa uneen ja painanut
silmänsä kiinni siihen asti kuin ylimmäisen enkelin ääni ja Jumalan pasuuna rupeaa soimaan ja heitä herätetään tuhasta ja tomusta ynnä teidän
ja meidän kanssamme. Silloin saamme yhteen ääneen laulaa kiitosta heidän kanssansa Jumalalle ja Karitsalle alati ja ijankaikkisesti. Amen.
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Tämän kuolemanmuiston olen minä suuren heikkouden läpi omalla kädellä kirjoittanut jälkeen jääneille muistutukseksi, varoitukseksi ja lohdutukseksi, sillä vanhurskaan muisto pysyy ijankaikkisesti. Amen.
Helmikuussa 24 p. 1917.
Erik Samuel Johansson
Wettasjärvi, Gellivaara.

ERIK SAMUEL, JOHANSSON WETTASJÄRVI.
Kuolemanmuisto.

Ja nyt, rakkaat veljet, minä annan teidät Jumalan ja Hänen armonsa
sanan haltuun, joka väkevä on teitä rakentamaan ja antamaan teille perinnön kaikkein pyhitettyin seassa. Ap. t. 20 1. 32 v.
Näitten apostoli Paavalin hyvästijättösanain kanssa seisomme tänä päivänä rakkaat veljen ja uskollisen työntekijän Erik Samuel Johansson Wettasjärven kylästä hänen maallisen jäännöksensä ympärillä, joka sai jättää
tämän surun ja murheen laakson se 9. päivä joulukuuta 1928, elettyänsä
täällä 68 vuotta 9 kk. ja 20 päivää. Hänelle se oli iloksi, mutta meille jälkeen jääneille ynnä aviokumppanin, lasten, saarnaajain ja koko Herran
lauman kanssa murheeksi ja kaipaukseksi.
Että kaikilla meillä on tässä elämässä aamu ja ehtoo, toisilla varemmin ja toisilla hiljemmin, mutta se on korkein kysymys, minkä kaltainen
loppu meidän elämällämme on. Oli kuitenkin Jumalan ennättäväinen
armo jo varhain kiinni ottanut hänet 13:nnella ikävuodellansa. Silloin
heräsi hänen omatuntonsa, ja niin hän tuli suureksi syntiseksi ja niin tuli
hänelle hoppu tunnustamaan rikoksiansa ja rukoilemaan niitä anteeksi,
niinkuin hän itse usein muisteli sitä aikaa että, vaikka hän oli poikanen,
niin se tuntui, ettei yhtään poikasta ole niin suurta syntistä kuin hän.
Näin varhain alkoi tämän uskollisen Herran palvelijan matka autuuden
tiellä. Mutta kun synnin voima ei loppunut, vaan vihollinen jäi kiusaamaan, niin tämä nuorukainen alkoi taistelemaan pahain ajatusten kanssa
siihen asti, että hän joutui suostumaan epäilyksiin niin kauas, että joutui
kieltämään uskonsa; ja kun hänen kristityt vanhempansa kysyivät:
"Kuinka jaksat uskoa?", niin vastaus oli: "En jaksa uskoa." Sillä hän ei
saattanut sitä ymmärtää, että se on omanvanhurskauden perkele, joka ei
anna perään, että semmoisella ihmisellä, joka niin paha on, on oikeus uskoa ja uskolla omistaa Jesus Jumalan Poika edesvastaajaksi. Tässä tuli
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hänelle senkaltainen tila, jota hän usein muisti vielä elämänsä viime vuosiin asti, kuinka raskas on senkaltainen elämä; jos tässä tilassa kuolema
tulee, niin olen onneton, ja tein päätöksiä, että kun kokoukset tulevat, en
lykkää parannustani. Ja niin tulikin Joonas Purnu toisena vuonna kokousta
pitämään, ja silloin oli tämä nuorukainen valmis nousemaan ylös lankeemuksesta, vaikka se tuntui raskaalta ja suuri mahdottomuus. Mutta kun
sai uskolla ottaa vastaan Jumalan Pojan edesvastaajaksi kristittyin todistus-sanan kautta, niin täytti Jumalan Pojan rakkaus hänen sydämensä,
että se tuntui niin autuaalliselta, niinkuin taivas olisi ollut maan päällä.
Ja silloin oli hän 14:nnellä ikävuodella. Ja kun se suuri armo hänelle
tapahtui, niin oli hänellä myös mahdoton olla siitä muille sanomatta;
vielä täytyi muistuttaa uskottomia, että ottaisivat vaarin armon ajasta. Ja
kun tuo luonnollisestikin köyhän lapsi alkaa heitä nuhtelemaan, niin jumalattomat ylenkatseen kanssa kirouksella ja pilkalla hyljäsivät. Mutta
niinkuin meille kaikille on tiettävä ja myös koeteltu, että ottaa ristin ja
lähteä Jesusta seuraamaan, niin ei ole helppo lihalle ja verelle. Niin tämäkin nuorukainen joutui sen vertaa vähään uskomiseen, ettei hän ylöskasvamisensa aikana jaksanut niin urhoollinen olla kuin alusta oli; kuitenkin kantoi tämä nuorukainen Jumalan Pojan niin rakkaana sydämellänsä, ettei saattanut suostua jumalattomain tekoihin ja menoihin.
Mutta noin 20:nen ikään tultua tulivat taas kokoukset Wettasjärveen,
ja silloin sai hän uutta hartautta ja uskon voimaa ja sen kanssa suurempi
rakkaus omalle ja muitten sieluille ja niin rupesi hän voimalla särjetyllä
sydämellä saarnaamaan, että oman kylän kristityt tulivat iloiseksi, että
Jumala on edeskatsonut heille saarnaajan. Usein hän muisti sitä aikaa,
kun hänen täytyi hengellisessä lapsuudessaan niin suuren hengellisen köyhyyden ja ymmärtämättömyyden läpi puhua kristillisyydestä, niin vihollinen häpäsi, ettei voinut viitsiä katsoa ihmisten päälle. Mutta saatamme
syystä todistaa, että kun Jumala oli hänen jo varhain valinnut valituksi
välikappaleeksi tässä kalliissa Herran työssä, niin oli hänellä myös mahdoton siitä itseänsä alta vetää, vaan täytyi lähteä, katsomatta luonnollisesti ahtaaseen tilaan, sillä vanhat kivulloiset vanhimmat ja nuorempi pää
lapsista eli siskoista olivat hoidettavana pienessä köyhässä kodissa, ja siihen tuli naiminen, joka lisäsi huolia, ja aika oli muutenkin ahdas elinkeinossa. Mutta niinkuin hän usein sanoi, ettei hänellä ollut pahin pelko
elämästään, kun Jumala on antanut hänelle lahjan työtä tekemään ja
siihen saapi Herralta siunauksen, mutta että olisi tilaa kristillisyyden kalliissa asiassa uhrata aikaansa ja omaansa. Ja niin hän usein, erittäinkin
alkuaikoina, otti sivakat ja lähti toiseen kylään pitämään rukoukset ja
puhumaan tiestä ja matkasta. Ja kun kuuli, että Raattamaa oli tulossa
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Lannanvaaraan eli Vittankiin, niin häntä vastaan, että pääsee enempi seuraamaan ja saamaan valkeutta, kuinka hänen vaeltaman ja Jumalalle kelpaaman pitää; samaten Joonas Purnu. Ja kun Johan Raattamaa ja Joonas Purnu ynnä muut tunsivat tämän nuorukaisen sydämen, niin he sitä
enempi kehoittivat häntä seuraamaan ja saarnaamaan; ja niitten seuraajana ja uskollisena ystävänä ja työkumppanina kerkesi hän olla monta
kymmentä vuotta heidän elämänsä päivinä. Ja kun tämä kallis Herran
työ oli hänen tunnolla, niin se oli myös kaikessa hengellisessä köyhyydessä
suuri tarve ja tarkka vaarin otto siitä, mitä nämä korkeasti Pyhältä Hengeltä ylösvalaistut Jumalan välikappaleet neuvovat ja opettavat, jossa vielä
enempi aukeni eteen monta vaaraa ja vihollisen juonta, joka kaikkina aikoina on tullut elävää kristillisyyttä vastaan.
Se valkeus, jota hän sai jo varhain ynnä sen itsensä uhraavan rakkauden kanssa Herran työssä, valvoen monta unetonta yötä, ja vieläpä kun
rupesi vastoinkäymisiä ilmitulemaan kristillisyydessä, ja kun ensimmäiset
työntekijät menivät levolle, jotka jo sanoivat aikanansa: jos meillä on
ollut raskasta työtä, niin kyllä teille, nuoret miehet, tulee työtä ja työlästä, niin lankesi tämä paino hänen päällensä, joka olisi ollut ylen raskas,
mutta Jumala oli jo edeskatsonut nuoria uskollisia saarnaajia, niin se oli
hänen suurin lohdutuksensa. Mutta niinkuin se on ollut ennen, niin tämänkin kristillisyyden aikana, että vaikka ensimmäiset työntekijät ynnä
suuren opetuslastensa lauman kanssa on koottu lepäämään heidän työstään, niin eivät ne ole oppia eikä Jumalan voimaa myötänsä vieneet, vaan
se on jäänyt siihen seurakuntaan, joka on ensiksi kivulla syntynyt Herran
Jesuksen veristen vaivain läpi, johonka tämäkin uskollinen Herran palvelija lujasti luotti ja opetti myös kaikkia uudestasyntyneitä lapsia siihen
turvaamaan. Vireä oli hän lukemaan ja tutkimaan Pyhää Raamattua ja
muita kirkkoisäin kirjoja niinkuin Lutheruksen ja Laestadiuksen yhdistettynä säarnaajain kanssa, ja kehoitti kaikkia kristityitä siihen esikuvallansa ja opillansa; vieläpä ettei kuollut usko, omavanhurskaus maailman
kunnian ja lihallisen vapauden eli herraskristillisyyden kanssa pääsisi turmelemaan Herran laumaa. Kotisessa ja perheellisessä elämässään oli hän
tarkka ja huolellinen, ja olikin Jumala sen niin runsaasti siunannut, että
lapset täysiksi kasvaneina ja jo perheellisinä ovat kantamassa kristillisyyden sydämillänsä, josta hän iloitsi vielä kuoleman vuoteellakin, että
lapset kuitenkin ovat kristityt.
Nyt on se ääni lakannut kuulumasta, joka on soinut yli 50 vuotta
täällä Pohjanmaalla. Nyt on se koira lakannut haukkumasta, jonka tähden on niin monta suuttunut ja pahentunut ja halpana hyljänneet. Taitavat nyt kaikki vihamiehet, pilkkaajat, vastaansanojat ja valehtelijat
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iloita, että ei se koira ole enää haukkumassa; mutta muistakaa, että se
ääni pitää kerran kalvaa teidän tunnollanne, jos ei täällä, niin ijankaikkisuudessa, ja silloin se on hiljaista. Mutta millä tunnolla seisotte ajan ja
ijankaikkisuuden syrjällä te langenneet lapset, jotka teidän lankeemuksellanne olette vaivanneet ja murheelliseksi saattaneet taivaallisen vanhimman sydämen vielä tämän poismenneen rakkaan opettajan sydämen,
että hänen sydämensä niin murtui, että voi olla mahdollista, että hänen
ikänsä päivät tulivat senkin kautta lyhemmiksi. Ottakaa vaari kalliista
armon ajasta, ennenkuin hiljainen saavuttaa, ja silloin tulee ijankaikkinen
ero. Ja te nuorukaiset, mitä luulette teitä auttavan tämän maailman
turhuus ja koreus, mitä auttaa hekuma ja maailman ystävyys; kun kuoleman enkelin terävä sirppi koskee elämän langalle, silloin kaikki jääpi.
Ja te Erik Samuelin ystävät ja sinä rakas puoliso rakkaitten lasten kanssa,
olkaa lohdutettuna Herrassa: aviokumppani ja isänne veisaa kiitosta kirkkaassa ilmassa. Ja te saarnaajat ja työkumppanit Herran lauman kanssa:
olkaa lohdutetut Herrassa, että vaikka teidän rakkaan opettajan ja vartijan ääni on lakannut kuulumasta, on teillä ja meillä se autuaallinen
toivo, että kun jaksamme kilvoitella vielä vähän aikaa, niin saamme kohdata hänet koko maasta ostetun lauman kanssa Karitsan emännän kruunussa läpi paistavana ja kirkkaampana kuin on auringon terä. Ja vaikka
moni ystävä voipi lohduttaa, että pian minunkin aikani joutuu, ainoastaan
että voiton päällä pysyn loppuun asti, niin moni huokaa parhaansa nuoruutensa ijässä, kuinka pitää perille kostua. Ja emme tiedä siihen muuta,
mutta ottaa Herran apostolin sanat lohdutukseksi, kun hän jätti viimeisen
hyvästin: "Ja nyt, rakkaat veljet, minä annan teitä Jumalan ja Hänen
armonsa sanan haltuun, joka väkevä on teitä rakentamaan ja antamaan
teille perinnön kaikkein pyhitettyin seassa."
Lepää nyt vahvassa rauhassa kaikkein murheitten ja vaivain päälle,
sinä uskollinen Herran palvelija, siihen asti, kuin sinun vapahtajasi sinut
ylösherättää viimeisenä päivänä. Rukoilkaa kaikki rakkaat veljet ja sisaret, että Jumala, rakas Isä, vahvistaisi kaikkein uskollisten työntekijäin
kädet hänen valitun laumansa voitoksi tällä viimeisellä etsikon ajalla, että
kaikilla autuutta kaipaavaisilla sieluilla olisi valkeus, että näkisivät vaeltaa sitä kaitaista tietä, jonka Herramme Jesus on raivannut Getsemanesta
Golgatan läpi turmeluksen pilkkakaupunkia, että kun pääsinpäivä lähestyy,
saatte ja saamme ilolla ja uskon rohkeudella siirtyä siihen kunniaan ja
autuuteen, johonka jo niin suuri paljous ystäviä on kostuneet. Olkaa kuitenkin turvatut Herrassa ja rukoilkaa minunkin edestäni, että onnellisesti
kostuisin Isänmaan rantaan.
Parakka, joulukuussa 1928.
F r a n s Par akka.
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ISAK ISAKSSON NIKUN KUOLEMANMUISTO.

Ja nyt ette silleen saa nähdä minun kasvojani, kaikki te, joittenka
kautta minä olen vaeltanut ja Jumalan valtakuntaa saarnannut. Sentähden todistan minä teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkein verestä, sillä en minä ole estänyt itseäni ilmoittamasta kaikkea Jumalan neuvoa. Ap. t. 20 1. 25—27 v.
Se uskollinen Herran palvelija Paavali jättää näillä sanoilla hyvästin
viimeisen kerran Efesossa, kun hän erkani heistä ja piti mennä Jerusalemiin, jossa hän tiesi hänen edessänsä seisovan vastahakoisuutta ja vainoa,
ja saarnaa itsensä vapaaksi kaikkein verestä, ja että he eivät saa nähdä
hänen kasvojansa tässä maailmassa, ja se erosaarna oli niin raskas kuulla,
että hänen rakkaat opetuslapsensa lankesivat itkein hänen kaulaansa. Ja
näistä sanoista johtuu myös mieleeni, ehkä jokseenkin eri koettelemuksessa, kuitenkin viimeisellä hyvästillä, jossa me taas seisomme kaipauksen
murheella rakkaan veljen ja uskollisen Herran palvelijan Isak Isaksson
Nikun Masuninkylästä hänen maallisen jäännöksensä ympärillä, joka sai
ilolla päivänsä päättää lähetysreisulla Suomen maalla, Oulun kaupungissa,
se 5. p. toukokuuta 1929, elettyänsä täällä murheitten maassa 62 vuotta
10 kuukautta 5 päivää.
Niinkuin me kaikki seisomme sen hirmuisen enkelin edessä, joka kaikki
korjaa ja viepi siihen paikkaan, jossa ijäti oleman pitää, niin on meille
kristillisyyden veljille ja sisarille yksi tärkeä kysymys, minkälainen loppu
meidän elämällämme on.
Niin oli Jumalan henki jo varhain vaikuttanut hänen lapsuudessaan,
jonka hän usein muisti vielä vanhenema päivinä, kun yksi kristitty Lapin
vaimo saarnasi, niin se meni niinkuin salama hänen sydämensä läpi, ja
kristityn äidin kyyneleet, huokaukset ja varotukset jälkeenpäin olivat aina
hänen edessänsä, niin ne vielä enempi herättivät hänen omaatuntoansa,
että vaikka hän ylöskasvatessa joutui jumalattomain joukkoon ja, heidän
kanssansa syntiä tekemään, niin kuitenkin oli aina tunnolla se soimaus:
onneton olen tässä tilassa; jos kuolema tulee tässä tilassa, niin olen helvetin oma. Usein kun oli parhaillaan jumalattomuudessa, niin täytyi pysähtyä, ja kun hän oli jaloluontoinen, niin sanoi toisille syntikumppaneille;
huonosti meille käypi, jos me tätä elämää jatkamme. Kuitenkin jatkui
tämä elämä, että hän kerkesi olla 22 ijällä.
Siihen aikaan oli jo Jumala valmistanut nuoria saarnaajia Lapin
maassa; Samuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu ynnä muita, jotka kulkivat saarnaamassa Jukkasjärven ja Gellivaaran seurakunnan kylissä.
Ja kun Sammeli Henrik Kankaan kanssa piti kokousta Lainiossa, niin
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heräsi siellä suuri hartaus, ja niin tulivat Masunille, jossa oli kauan ollut
kokous pitämättä. Kun he olivat joitakin päiviä pitäneet kokousta, niin
heräsi voimallinen hartaus, jossa myös tämä nuori Isak Niku nousi suuren
mahdottomuuden ja raskaan murheen alta, jota hän usein muisti, että se
näytti ja tuntui siltä, että ei yhtään ole niin suurta syntistä kuin hän.
Mutta kun ei ollut enää tilaa paeta, niin täytyi tarttua uskolla Jumalan
lupauksiin, jota saarnattiin ja todistettiin. Ja kun hän sai armon uskolla
vastaan ottamaan syntein anteeksi saamisen, niin täytti Jumalan Pojan
rakkaus niin hänen sydämensä, ettei hän muistanut muuta, kuin huusi ja
saarnasi toisille uskottomille, että ottaa vaarin kalliista armon ajasta. Ja
siitä lähtein on hänen ollut mahdoton olla puhumatta siitä suuresta armosta, joka hänelle tapahtui, niin myös Jumalan ankarasta vanhurskaudesta, joka lankeaa kaikkein jumalattomain päälle, että he pysähtyisivät
syntinsä juoksusta ja ottaisivat vaarin kalliista armon ajasta ennenkuin
hiljaisuus saavuttaa.
Näin Jumala alkoi työnsä ja otti valmistaaksensa tästä nuoresta ja jaloluontoisesta miehestä itsellensä siunatun aseen. Ja kun hänen täytyi hengellisen köyhyyden läpi puhua, niin oli myös suuri tarve saada oppia kristillisyytemme vanhimpia Johan Raattamaata, Jonas Purnua, Meri-Pietaria ja myös nuorempia saarnaajia. Sillä hänen terävät saarnansa voittivat
pian rakastajat ja vihamiehet, joka onkin kaikkein oikeain Jesuksen opetuslasten osa tästä maailmasta. Ja kun Raattamaa y.m. vanhimmat tunsivat hänen jalot lahjansa ja terävän älyn, niin myös oikean hengellisen
nöyryyden, niin ne kehoittivat hänen kulkemaan ja saarnaamaan. Ja niin
on hän saarnannut puhtaalla omallatunnolla ja Pyhän Hengen voimalla
uskollisena työntekijänä Herran viinamäessä 39 vuotta yhdistettynä Raattamaan y.m. kristillisyydemme vanhinten, ja jälkeen heidän päivänsä, nuorempain saarnaajain ja seurakunnan kanssa, jatkaen sitä kallista Herran
työtä, jota ensimmäiset työntekijät olivat uskollisesti tehneet monta kymmentä vuotta, vieläpä löyttiin uskollisesti esikoisten seurakunnalta lähettää
aina ulkovaltakuntiin, niinkuin Suomen maalle, Etelä-Suomeen saakka,
Isak Kuoksun kanssa jo vuonna 1903 ja siitä lähtein 9 eri kertaa, niin myös
Amerikan Yhdysvaltoihin Frans Larsson Parakan kanssa 1920, ja toisen
kerran saman kumppanin kanssa 1926, ja yhden kerran Länsi-Norjassa.
Ja Lapinmaan seurakuntain kylissä on hän ollut väsymätön työntekijä
saarnaamaan täydellisen lain ja evankeliumin.
Yli ihmisen ajatuksen oli hänen lähtemisensä tästä maailmasta. Kun
he Isak Kuoksun kanssa kulkivat lähetettynä läpi Etelä-Suomen pitäen
kokousta 14 eri paikassa ja palatessaan Oulussa oli hyvästiä saarnaamassa,
tunsi saarnatessa, että hänen voimansa riutuvat, heitti hän saarnaamasta
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ja pyysi jatkamaan, lähti rakkaan vaimonsa ja korttelitalon isännän seuraamana, johonka lääkäri heti kutsuttiin, ja niin hän yhden tunnin kuluessa sairastui ja sydänhalvauksen kautta erkaantui pois tästä maailmasta. Niin oli tämän uskollisen Herran palvelijan levolle pääsemisen
päivä lähestynyt. Ja nyt, rakkaat veljet ja sisaret ja työkumppanit, seisomme hänen maallisen jäännöksensä ympärillä, kuitenkin siinä uskossa,
että eivät he ole oppia eikä Jumalan voimaa myötänsä vieneet, vaan se
on jäänyt siihen seurakuntaan, joka on kivulla syntynyt Herran Jesuksen
veristen vaivain läpi, ja joka hallitaan Kristuksen lain ja asetusten jälkeen,
että lauma koossa pysyy, johonka tämäkin uskollinen Herran palvelija
lujasti luotti ja opetti kaikkia uudestasyntyneitä lapsia siihen turvaamaan.
Vireä oli hän lukemaan ja tutki Pyhää Raamattua y.m. kirkkoisäin kirjoja
yhdistettynä saarnaajain kanssa.
Kotisessa ja perheellisessä elämässä oli hän tarkka ja huolellinen; ja
kun sai saarnaajia ja kristityttä huoneeseensa, se oli hänen suurin ilonsa
juhla, sillä hän usein valitti, että hän on niin kelvoton omassa kodissa ja
omassa kylässä, mutta kun hän saapi saarnaajia ja kristityitä kattonsa
alle, niin niiden kanssa yhdistettynä hän saapi olla vapaa, jos jollekin
vahinko tulee.
Nyt on se ääni lakannut kuulumasta, joka on niin korkeasti soinut
pohjanmaalla 39 vuotta, nyt on se koira lakannut haukkumasta, jonka
tähden on niin monta suuttunut, pahentunut ja halpana hyljänneet. Taitavat nyt kaikki vihamiehet, pilkkaajat ja vastaansanojat ja valehtelijat
iloita, että ei se koira ole enää haukkumassa. Mutta muistakaa vain, että
se korkea ääni pitää kerran kalvaa teidän tunnollanne, jos ei täällä, niin
ijankaikkisuudessa, ja silloin se on hiljaista. Mutta millä tunnolla seisotte
te langenneet lapset ajan ja ijankaikkisuuden syrjällä, jotka teidän lankeemuksellanne olette vaivanneet ja murheelliseksi saattaneet taivaallisen
vanhimman sydämen ja vielä tämän poismenneen rakkaan opettajan sydämen, joka niin paljon on huutanut teidän peräänne. Ettekö ajattele,
kun yksi vartija toisensa perästä temmataan levolle, että jäätte viimein
niinkuin lampaat, joilla ei paimenta ole ja joudutte kaikille pedoille ruoaksi.
Ottakaa vaari, langenneet lapset, kalliista armon ajasta ja pyörtäkää takaisin, ennenkuin hiljainen saavuttaa.
Kaikukoon vielä tämä teidän rakkaan opettajan ja vartijan korkea
ääni teidän korvissanne, ettei saavuttaisi ijankaikkinen pitkä, pimeä yö.
Ja te nuorukaiset, mitä luulette teitä auttavan tämän maailman turhuus
ja koreus, mitä auttaa hekuma ja maailman ystävyys, kun kuoleman enkelin terävä sirppi koskee elämän langalle, silloin kaikki jääpi. Ja vaikka
me veljet ja sisaret ynnä aviokumppanin ja lasten kanssa seisomme vii-
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meisellä hyvästillä, niin älkäämme murehtiko niinkuin ne, joilla ei toivoa
ole. Ja sinä rakas puoliso, Brita Johanna, lastesi kanssa, olkaa lohdutetut
Herrassa! Aviokumppani ja isänne veisaa kiitosta kirkkaassa ilmassa. Ja
te saarnaajat ja työkumppanit Herran lauman kanssa; olkaa lohdutetut
Herrassa, että vaikka meidän opettajamme ja työkumppanimme ja vartijan ääni on lakannut kuulumasta, on teillä ja meillä se autuaallinen toivo,
että kun jaksamme kilvoitella vielä vähän aikaa, niin saamme kohdata hänet koko maasta ostetun lauman kanssa Karitsan emännän kruunussa läpipaistavana ja kirkkaampana kuin auringon terä. Ja vaikka moni ystävä
voipi lohduttaa itseään sillä, että pian minunkin aikani joutuu, ainoastaan
että voiton päällä pysyn loppuun asti, niin moni huokaa parhaassa nuoruuden ijässä, kuinka pitää perille kostua, kun on niin monta vaaraa elämän
tiellä. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolluista jälleen tuottanut sen
suuren lammasten paimenen ijankaikkisen testamentin veren kautta, meidän Herran Jesuksen, saattakoon teidät kaikessa hyvässä työssä toimelliseksi tekemään Hänen tahtoansa ja tehköön teissä, mitä Hänen edessänsä
otollinen on Jesuksen Kristuksen kautta, jolle olkoon kunnia ijankaikkisesta ijankaikkiseen! Amen.
Lepää nyt vahvassa rauhassa kaikkein murheitten ja vaivain päälle,
sinä uskollinen Herran palvelija, siihen asti kuin sinun vapahtajasi sinut
ylös herättää viimeisenä päivänä. Pysy koossa, sinä Herran lauma neljän
ilman alla, sillä sinä olet koottu Sionin vuorelle, elävän Jumalan kaupunkiin, esikoisten seurakuntaan, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksi
saaminen. Ole vapaa, vapaaksi ostettu lauma! Rukoilkaa, kaikki rakkaat
veljet ja sisaret, että Jumala, rakas Isä, vahvistaisi kaikkien uskollisten
työntekijäin kädet Hänen valitun laumansa voitoksi tällä viimeisen etsikon
ajalla, että kaikilla autuutta kaipaavaisilla sieluilla olisi valkeus, että näkisivät vaeltaa sitä kaitaista tietä, jonka Herramme Jesus on raivannut Getsemanesta Golgatalle läpi turmeluksen pilkkakaupunkia, että kun pääsinpäivä lähestyy, saatte ja saamme ilolla ja uskon rohkeudella siirtyä siihen
kunniaan ja autuuteen, johonka jo niin paljon ystäviä on kostunut.
Olkaa kuitenkin turvatut Herrassa ja rukoilkaa minunkin ja perheeni
edestä, että onnellisesti kostuisimme Isänmaan rantaan.
Parakka, toukok. 1929.
Frans Larsson Wettainen.
Parakka.
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FRANS LARSSON VETTAISEN KUOLEMANMUISTO.

"Ja monta, jotka maan tomussa makaavat, heräjävät, muutamat ijankaikkiseen elämään ja muutamat ijankaikkiseen pilkkaan ja häpiään.
Mutta opettajat paistavat niinkuin taivaan kirkkaus, ja jotka monta opettavat vanhurskauteen, niinkuin tähdet alati ja ijankaikkisesti." Pr. Dan.
12. 1, 2. ja 3. v.
Näitten sanain johdosta, jotka on se jalo Herran profeetta puhunut
aikanansa, koska hän hengessä katseli niitä korkeita asioita, jotka ovat
meille osittain vielä salatut niin kauan kun kannamme tätä synnin ruumista, jossa henkemme huokaa ja odottaa poispääsemisen hetkeä, saamme
ikävöiden muistella meidän rakkaan veljen ja uskollisen Herran palvelijan
Frans Vettaisen poismuuttoa tästä kuolevaisuuden maasta, jonka rakkaan
veljen olemme saattaneet viimeiseen leposijaan 24. päivänä helmikuuta
1935.
Paljon oli ystäviä ja työkumppaneita kokoontunut kaikista Lapinmaan
seurakunnista, niinmyös Kainuusta ja Luulajasta, sekä Suomenmaan kristityt kirjeiden kautta. Suurella sydämen murheella ja ikävän kaipauksella
seisoimme vainajan maallisten jäännösten ympärillä, sillä moni työkumppani ja rakas opetuslapsi valitti raskaasti, että miksi Jumala niin teki,
vaan emme yksikään vastausta saaneet. Me uskoimme, että saamme häntä
pitemmän ajan meidän kanssamme täällä pitää sen jälkeen kun hän parani
sairaudestansa kaksi vuotta sitten, vaan ei se ollut Jumalan tahto, sillä
kuka on Herran mielen tiennyt eli kuka on Hänelle neuvonantajana ollut,
vaan Hän on katsonut yhden määrätyn ajan, koska meidän kunkin pitää
täältä lähtemän, eikä katso sitä, kuinka monta orpolasta jääpi vuodattamaan murheen ja kaipauksen kyyneleitä heidän hautansa päälle.
Vainaja oli syntynyt 12. päivänä elokuuta vuonna 1873 ja kuoli 8. päivänä helmikuuta 1935, elettyään tässä kuolevaisuuden maassa 61 vuotta,
5 kuukautta ja 26 päivää. Lapsuutensa aikana, ollessansa alun .toisella
vuosikymmenellä, sai hän kristillisyyden Raattamaa-vanhimman kokouksissa Parakan kylässä, jonka kalliin tavaran hän säilytti kasvama-aikanansa. Mutta mieheksi tultuaan täytyi hänen köyhästä kodista lähteä
maailmalle ajallista toimeentuloansa hakemaan, jossa kävi hänelle niinkuin monelle muulle nuorukaiselle, että lankesi pois uskosta, vaan ei jaksanut kauan sitä raskasta sieluntilaa kantaa, sillä Jumalan hengen ääni
muistutti aina omassatunnossa, että jos kuolema tulee tässä sieluntilassa,
niin olen onneton ijankaikkisesti. Sentähden ei hän voinut pitemmälti
synninteossa aikaa kuluttaa, vaan sai jo kahdenkymmenvuotisena Jumalalta sen armon, että saattoi nousta lankeemuksen tilasta, sillä Jumala
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oli hänet edeskatsonut valituksi aseeksi siihen kalliiseen työhön, jota hän
on uskollisesti tehnyt kuolemaansa asti; vaikka kyllä hän, niinkuin monet
muutkin, jotka oikein itsensä tuntevat, pyysi estellä oman kelvottomuuden tähden, mutta kristillisyyden vanhimmat, jotka tunsivat hänen korkeat lahjansa, painoivat häntä kristillisyyden työhön; ja niin hän alkoi
seurata kristillisyyden vanhimpia jo nuoruudesta asti Raattamaan, Joonas
Purnun, Jöns Mäntyvaaran, Meri-Pietarin, Samuel Vettasjärven, Isak
Kuoksun y.m. mukana, jotka nyt ovat menneet jo lepäämään opetuslastensa kanssa.
Tämän uskollisen Herran palvelijan työala oli tunnettu yli koko elävän
kristillisyyden niin laajalta kuin se on itsensä levittänyt raamatullisen lähetystoimen kautta, sillä esikoisten seurakunta Ruotsin Lapissa oli hänet
uskolliseksi lähetystoimen jäseneksi löytänyt, jota voitiin lähettää, ei ainoastaan Ruotsin Lapin seurakuntiin, vaan myös muihin valtakuntiin, Norjaan, Suomeen ja aina Amerikkaan asti.
Ensi kerran lähetettiin hänet Itä-Norjaan v. 1920 kumppaninsa Björkmanin kanssa ja samana vuonna Amerikkaan Isak Nikun kanssa; toisen
kerran Itä-Norjaan v. 1922 kumppaninsa Björkman'in kanssa ja kolmannen kerran Itä-Norjaan v. 1923 saman kumppanin kanssa; toisen kerran
Amerikkaan v. 1926 Isak Nikun kanssa ja kolmannen kerran Amerikkaan
v. 1930 kumppaninsa Björkman'in kanssa, jolloin he kulkivat yli koko
Amerikan maan aina Tyynen meren rantaan asti. Vuonna 1932 hän teki
matkan Etelä-Suomeen Kuoksu-vanhimman ja Björkman'in kanssa. Neljännen matkan teki vainaja Itä-Norjaan vuonna 1934 saman kumppaninsa
kanssa kuin ennenkin, ja monta eri kertaa kävi hän Länsi-Norjassa ja
viimeisen kerran hän oli lähetysmatkalla Björkman'in kanssa Luulajan
ja Kainuun seurakunnissa, jolla lähetysmatkalla hän sairastui ja joutui
Bodenin sairaalaan, jossa makasi kuusi viikkoa, vaan ei voitu parantaa,
sillä se oli hänelle kuolemantauti, jonka tiedon hän myös otti ilolla vastaan,
kun lääkäri sanoi, ettei hän voi elää enempää kuin korkeintaan kaksi kuukautta, jolloin tämä ihmetteli suuresti, kuinka suurella vapaudella ja rauhallisuudella sairas otti vastaan sen raskaan sanoman. Hän parani kuitenkin sen verran, että pääsi kotiin rakkaan aviopuolisonsa ja rakkaitten
lastensa tykö, joka oli kallista, että sai viimeiset viikot elämästänsä viettää
kotona, ehkä kovin heikkona sairaana, ja saivat omaiset seisoa hänen kuolemanvuoteensa vieressä ja katsoa sitä ihanaa poislähtöä maailmasta, ja
viimeiset sanat, jotka hän sanoi, olivat: "Jo mie nyt pääsen paratiisiin."
Vainaja oli mennyt avioliittoon jo nuorena, jossa hän löysi itsensä onnelliseksi. Ja Jumala oli siunannut hänen avioliittonsa suuresti siinäkin
suhteessa, että kaikki elossa olevat lapset seisoivat isänsä kuolemanvuoteen
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vieressä siinä vahvassa uskossa, että kerran saavat kohdata isäänsä Jumalan paratiisissa. Perheellisessä elämässä hän oli hyvin tarkka ja huolellinen ja jätti yhden siunatun esikuvan puhtaan vaelluksensa kautta sekä
kotona että muualla, jossa kulki, ja uskomme, että ne ovat syvälle sydämille painuneet työkumppaneille ja opetuslapsille, jotka ovat jääneet vuodattamaan murheen ja kaipauksen kyyneleitä hänen hautansa päälle,
monta kymmentä tuhatta Euroopan ja Amerikan maalla.
Sillä rakkaus ei koskaan väsy, vaikka profetiat lakkaavat ja kielet
vaikenevat ja tieto katoo; vaan rakkaus se ylettyy toiselle puolelle kuoleman virran. Nyt on se kirkas tähti Pohjanmaalla siirtynyt lepäämään
pitkän ja vaivaloisen työpäivän päätettyään, niinkuin kirjoitettu on: "Heidän pitää lepäämän heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat
heitä." Ja niinkuin tiedämme, kaikki kristillisyyden veljet ja sisaret,
kuinka suuri merkitys on hänen elämällänsä ollut, sillä Jumala oli hänelle
antanut korkeat luomisen armolahjat ja suuren hengellisen viisauden kristillisyyden painavissa asioissa, jossa on välikappaleena ollut monen kymmenen tuhannen sielun autuuteen, joista on yksi osa mennyt Jumalan
paratiisiin, vaan suuri paljous on vielä täällä kyynelten maassa.
Herättäköön vieläkin hänen poismenonsa kaikki huolimattomat ja molemmin puolin ontuvaiset, niin myös armosta poislangenneita ja jumalattomia, jotka ovat halpana pitäneet niitä korkeita Jumalan välikappaleita
täällä maan päällä, sillä yksi vartija toisensa perästä korjataan lepäämään,
ja harvoiksi tulevat ne uskolliset vartijat, jotka huutavat, mitä aika kuluu.
Sentähden ottakaa vaarin teidän kuolemattomasta sielustanne tässä kalliissa armon ja etsikon ajassa, ettei tulisi korjaamaton vahinko, sillä nyt
on se korkia ääni lakannut kuulumasta, joka on soinut neljäkymmentä
vuotta.
Lepää nyt rauhassa, sinä uskollinen Herran palvelija siihen asti, kun
sinun Vapahtajasi sinut ylösherättää viimeisenä päivänä. Ja sinä rakastettu aviokumppani ja rakkaat lapset ynnä kaikki työkumppanit Herran
lauman kanssa, se on kohtuullinen, että te murehditte, vaan ei kuitenkaan niinkuin ne, joilla ei toivoa ole, sillä yksi jälleennäkemisen päivä
murheet iloksi muuttaa. Ole turvattu Herrassa, sinä piskuinen lauma,
esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen
kautta, neljän ilman alla! Kyllä pian yhteen tulemme tapetun Karitsan
häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa, ijankaikkisesti;
sillä toivolla lohdutamme meitämme kaikkein ikäväin ja murheitten alla
täällä kyynelten maassa, kaikki ystävät, jotka olemme jääneet kristillisyytemme vanhinten hautain päälle vähäksi aikaa. Rukoilkaa, rakkaat veljet
ja sisaret, kaikkein uskollisten työntekijäin edestä, että Jumala, rakas tai-
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vaallinen Isä, heitä vahvistaisi sanansa ja henkensä voimalla tällä viimeisellä maailman lopun ajalla huutamaan, mitä aika kuluu, että autuutta
kaipaavaisilla sieluilla olisi turva ja suoja sen seurakunnan helmassa, johonka syntyneet ovat, ja se kaitainen tie pysyisi auki, jonka on Herra
Jesus avannut Yrttitarhasta Golgatalle. Se on se tie, jossa ei tyhmäkään
eksy, vaan Herran lunastetut sitä vaeltavat. Ole vapaa, sinä vapaaksi
ostettu lauma, valkiat ovat vaatteesi, sinä Karitsan emäntä; pian alkaa
ijankaikkinen hääpäivä, jossa saamme rinnat yhteen painaa koko maasta
ostetun lauman kanssa, jotka käyskentelevät ijankaikkisuuden ihanalla
rannalla ja kantavat vanhurskauden kruunua päänsä päällä ja voiton palmut käsissänsä. Sinne se meidänkin henkemme huokaa näistä ahtaista
asuinsijoista.
Näitä olen kirjoittanut rakkaan veljen ja uskollisen työkumppanin
muistoksi. Rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä, että onnellisesti
kostuisimme Isänmaan rantaan.
Gellivaarassa 26. päivänä helmikuuta 1935.
Viktor Björkman.

ISAK OLSSON FORS KUOKSUN KUOLEMANMUISTO.
Minä olen sen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon
pitänyt. Tästedes on minulle tallelle pantu vanhurskauden kruunu, jonka
Herra, vanhurskas tuomari, sinä päivänä minulle antaa; mutta ei. ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka Hänen ilmestystänsä rakastavat.
Paav. 2 ep. Tmt. 4. 1. 7. ja 8. v.
Tämän kaltaisella tunnolla se jalo Herran apostoli oli, kun tunsi, että
hänen siirtymisensä hetki lähestyy, sillä hän sai paljon kärsiä vaivaa totuuden tunnustamisen tähden, niinkuin myös kaikki totuuden saarnaajat ovat
saaneet sen osakseen vastaanottaa maailmalta, vaikka meidän aikakaudessamme on suuri Jumalan armo siinäkin suhteessa ollut, että kristityt
ovat saaneet vapaasti esivallan suojeluksen alla palvella Jumalaa, josta
kaikesta olkoon kiitos kolmeyhteiselle Jumalalle!
Nämä Paavalin sanat johtuivat mieleeni, kun kävin viime kerran
Kuoksu-vanhimmalle hyvästijättämässä hänen kuolemanvuoteella, ja jonka
maallisen jäännöksen vieressä seisoimme, kristillisyyden veljet ja sisaret,
31. päivä maaliskuuta 1935, saattamassa vanhinta viimeiseen leposijaan.
Paljon oli ystäviä kokoontunut monesta paikkakunnasta, tuhansiin asti.
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Niin myös Suomenmaan kristityt olivat lähettäneet saarnaajia, Joel Ahosen ja Karl Luoman, joiden seuraajana oli K. Helenius tyttärensä AnnaLiisan kanssa, joista kaikista tuli näkösälle, että paljon jääpi orpolapsia
näittenkin viimeisten vanhinten haudan päälle vuodattamaan murheen ja
kaipauksen kyyneleitä, sillä itkun ja valituksen ääni oli suuri, että auta
ja varjele meitä, rakas taivaallinen Isä, ja sitä piskuista laumaa, jonka
Herra Jesus on suuren vaivan ja verensä vuodattamisen kautta koonnut
Hänen verisen ristinsä ympärille. Vaan kuitenkin me sen uskomme, että
vielä on Israelin Jumala elämässä ja muistaa Hänen valansa, jonka Hän
tehnyt on esi-isäin kanssa, ja vahvistaa vieläkin niitä harvoja työntekijöitä,
jotka raskaassa työssä ovat sekä Euroopan että Amerikan maalla.
Vainaja oli syntynyt Pajalan seurakunnassa, Junosuvannon kylässä 6.
päivänä joulukuuta vuonna 1858 ja kuoli 18. päivänä maaliskuuta vuonna
1935, eläen kuolevaisuuden maassa 76 vuotta, 3 kuukautta ja 12 päivää.
Lapsuutensa ajan hän eli syntymäkylässänsä köyhässä kodissa, jossa ei
ollut luonnollista turvaa, vaan täytyi jo pienuudesta asti vieraissa paikoissa palvella ja sen kautta itseänsä elättää. Kasvavana poikana hän
käsitti jo elävän kristillisyyden, mutta kun kasvoi suuremmaksi, niin menetti hän sen kalliin tavaran lankeemuksen kautta, jossa sieluntilassa oli
monta kertaa raskaalla tunnolla, jota hän itse usein muisteli. Seitsemäntoista vuoden vanhana tuli vainaja Kuoksun kylään, jossa ensin palveli
muutaman ajan talonpoikia ennenkuin meni avioliittoon. Mutta jossa
Jumala on jo varhain työnsä alkanut, niin ei hänen ole keveä langennutta
sieluntilaa kantaa, ja sentähden hän jo 19 vuoden vanhana sai Jumalalta
armon nousta lankeemuksen tilasta, jonka edestä hän monta kertaa kiitti
Jumalaa, ja siitä ajasta asti alkoi puhumaan kristillisyyttä toisille. Ja
niinkuin kristillisyyden vanhimmille on aina ollut se sydämen asiana, että
jossa ovat tunteneet Jumalan lahjat olevan, niin niistä he ovat vaarin
ottaneet ja kehoittaneet saarnaamaan ja heitä seuraamaan, vaikka se on
tuntunut mahdottomalta, erityisesti hengellisen lapsuuden aikana, niinkuin
kaikilla itsensä tuntevaisilla siihen koettelemus on. Ja niin on hän seurannut vanhimpia, Raattamaata ynnä muita, monta kymmentä vuotta, ja
on löydetty uskolliseksi esikoisten seurakunnalta lähettää ei ainoastaan
Lapinmaan seurakuntiin, vaan myös muihin valtakuntiin. Ensi kerran
lähetettiin hänet Suomeen vuonna 1903 kumppaninsa Isak Nikun kanssa,
ja siitä lähtien kymmenen eri kertaa, ja niin myös Länsi-Norjaan monta
eri kertaa; ja yli koko elävän kristillisyyden on hän itsensä uhrannut huolen ja murheen pitämään suullisesti ja kirjeellisesti, sillä hän oli väkevä
sovintosaarnaaja sovintoveren voimasta, jonka hänen työnsä todistaa sekä
Ruotsin Lapinmaalla että myös muissa valtakunnissa, sillä hän oli yksi
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väkevä välikappale Herran kädessä; ja missä hengellinen sota raskain oli,
ei hän siinä itseänsä pois alta vetänyt. Sentähden oli omanvanhurskauden
perkele monen kaltaisen väärän opin kautta kovin vihainen ynnä maailman joukon kanssa, vaan ei hän siitä välittänyt, sillä tämä korkea kristillisyyden asia oli hänen sydämellänsä niin kallis, että hän tahtoi kaikessa suojella sitä kallista Jumalan työtä, jota kristillisyyden vanhimmat
suuren vaivan ja monen kyyneleen kanssa ovat tehneet monta kymmentä
vuotta, sillä maailma on aina ollut totuutta vastaan. Mutta kun itse
Herra Jesus on ollut sodan rinnassa, niin on lauma varjeltuna pysynyt
ja voiton saanut vihollistensa ylitse, jossa on selvästi tullut näkösälle, että
tässä on Immanuel, tässä on se, jonka Johannes näkee ilmestyksessä sotivan ja voittavan, ja lyöpi laumansa viholliset suunsa miekalla.
Kotoisessa elämässä oli hän hyvin tarkka ja huolellinen, josta jäi kallis
esikuva lapsille ja ympärillä olevaisille, vaan vielä enemmän hengellisessä
suhteessa, sillä hän oli vireä lukemaan ja tutkimaan Pyhää Raamattua,
Lutheruksen ja muiden kirkkoisäin kirjoituksia, sillä ne olivat hänen sydämelleen kalliit. Jumala oli siunannut hänen aviosäätynsä seitsemällä
lapsella, jotka kaikki ovat täysi-ikäisiä.
Pitkällinen oli hänen sairautensa, jonka tähden useasti kävi lääkärin
tykönä, mutta ei se mitään auttanut, sillä ruumiin voimat alkoivat vähitellen heikontua; ja kun hän sai Fransin kuolemansanoman, niin ei hän enää
ottanut vaatteita päällensä, vaan aivan makasi vuoteessa ja odotti sitä
autuaallista hetkeä, että pääsee siirtymään siihen toivottuun lepoon, ijankaikkiseksi iloksi itselleen, mutta monelle kymmenelle tuhannelle suureksi
murheeksi ja sydämen kaipaukseksi, sillä paljon on kyyneleitä vuotanut
vanhurskasten silmistä tämän vuoden ajalla Euroopan ja Amerikan maalla,
koska niin raskaat koettelemukset ovat saavuttaneet elävää kristillisyyttä,
eikä vähimmin poismenneitten työkumppaneita, jotka ovat jääneet sen
piskuisen lauman vartijoiksi kaikkea vihollisen voimaa vastaan tällä viimeisellä maailman lopun ajalla; sillä kaikki ajan merkit sen todistavat,
niinkuin Jesus sanoo, että meri ja aallot pitää pauhaaman, ja ihmiset
maassa pitää nääntymän pelvon ja odottamisen tähden niitä, kuin maan
piirin päälle tulevat.
Nyt on se kirkas tähti Pohjanmaalta siirretty lepäämään pitkän ja
vaivaloisen työpäivän päätettyään, sillä hänen elämällänsä on ollut suuri
merkitys maailmassa, jonka todistaa se työ, jota on tehnyt, yhdistettynä
toisten saarnaajain kanssa yli 50 vuotta. Rauhallinen oli hänen elämänsä
ilta, sillä ilman suurempia kuolemantuskia painoi hän silmänsä kiinni viimeiseen uneen, hänen rakkaan aviopuolisonsa, jonka kanssa hän tunsi
itsensä onnelliseksi maailmassa, ja rakkaitten lastensa seisoessa hänen
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kuolemanvuoteensa vieressä, ja heidän saadessansa katsoa sitä autuaallista poismenoa tästä maailmasta.
Muistuttakoon vieläkin hänen poismenonsa kaikkia langenneita ja huolimattomia, että ottaisivat vaarin kalliista armon- ja etsikonajasta, ettei
ijankaikkinen onnettomuus tulisi, sillä moni on alkanut hengessä ja päättänyt lihassa, vieläpä jumalattomatkin ottakoot vaaria, jotka pitävät jumalattoman menon eivätkä pelkää tulevaisuutta ja sitä kauheata edesvastausta, joka edessä seisoo.
Lepää nyt vahvassa rauhassa, sinä uskollinen Herran palvelija, siihen
asti, kuin ylimmäisen enkelin ääni ja Jumalan pasuuna soipi, ja meitä
kaikkia kootaan kokoon siihen täydelliseen iloon nauttimaan sitä autuutta,
jota ei silmä ole nähnyt eikä korva kuullut ja ei ihmisen sydämeen ole
astunut, jota Jumala on niille valmistanut, jotka Häntä rakastavat. Ole
vapaa, sinä vapaaksi ostettu lauma neljän ilman alla! Ja sinä rakastettu
aviopuoliso ja lapset ja kaikki työkumppanit siinä kalliissa Herran työssä,
lohduttakaamme meitämme sillä, että kyllä pian yhteen tulemme uuden
ilman kirkkaudessa, jossa yhteen ääneen sanomme; amen hallelujaa, ijankaikkisesti, sillä valkiat ovat vaatteesi, sinä siunattu Karitsan emäntä,
Karitsan verellä pesty ja puhdistettu, josta olkoon kiitos ja kunnia sille
kuolemattomalle Jumalalle nyt ja ijankaikkisesti.
Rukoilkaa minun ja kaikkein Herran palvelijain edestä, että Jumala,
rakas taivaallinen Isä, joka on rikas lahjoista, antaisi kaikille uskollisille
työntekijöille viisautta ja voimaa varjelemaan sitä piskuista laumaa hengen
miekalla ja Herran Sebaotin voimalla.
Näitä olen kirjoittanut rakkaan vanhimman ja työkumppanin muistoksi. Gellivaarassa 25. päivänä maaliskuuta 1935.
Viktor

Björkman.

ISAK STÅLNACKEN KUOLEMANMUISTO.
"Ja minä kuulin äänen taivaasta minulleni sanovan; kirjoita: autuaat
ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästälähin. Jaa, Henki sanoo:
heidän pitää lepäämän heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä." — Ilm.k. 14. 1. 13 v.
Tässä olemme taas saattaneet yhden uskollisen Herran palvelijan viimeiseen leposijaan, Isak Isaksson Stälnacken, 14. p. marraskuuta 1937.
Vainaja oli syntynyt Jukkasjärven seurakunnassa Svappavaaran kylässä
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11. p. toukok. 1878 ja kuoli 9. p. lokak. 1937. Paljon oli ystäviä saattamassa häntä monesta Lapinmaan seurakunnasta, niin myös Suomenmaan
saarnaajat ja kristityt ottivat osaa kirjeen kautta, joka luettiin hautaustilaisuudessa, vaan suurempi lauma oli häntä vastaanottamassa toisella
puolen kuoleman virran. Olemme jääneet suurella sydämen murheella
häntä kaipaamaan, ei ainoastaan täällä Lapissa, vaan niin laajalta, kuin
hän tunnettu oli.
Hän oli kulkenut pitemmän ajan täällä Lapinmaan seurakunnissa kristillisyyden vanhinten matkassa, jonka kautta oli saanut harjaantuneen
mielen Herran työtä uskollisesti tekemään. Vieläpä hänen työalansa on
jatkunut aina etelä-Suomeen asti, jonka lähetysmatkan hän teki Viktor
Björkman'in kanssa v. 1935, lähetettynä Lapinmaan seurakunnalta saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksi antamusta Jesuksen oman käskyn jälkeen. Ja sama lähetysmatka oli taas kysymyksessä v. 1937; matkaan oli päätetty lähteä Gellivaarasta 29. p. syysk. Hän saapui kotoansa
kahta päivää aikaisemmin Gellivaaraan, mutta hän tunsi itsensä huonovointiseksi jonkin verran, jonka syyn tähden hän meni sairaalaan lääkärin
luo. Siellä hänelle sanottiin, ettei lähteä minnekään, vaan että on jäätävä
sairaalaan heti, ja niin katkesi hänen maallinen matkansa siihen. Saarnaajat kuitenkin lähtivät täyttämään Suomen kristittyin pyyntöä siinä toivossa, että heidän työkumppaninsa vielä paranee, vain Jumalan tarkoitus
ei ollutkaan niin, sillä kuka on Herran mielen tiennyt eli kuka on Hänen
neuvonantajansa ollut! Kokoukset olivat juuri alkamassa Viipurin kaupungissa, kun saapui sähkösanoma, että Isak Stälnacke on kuollut Gellivaaran sairaalaan. Sanoma tuli suurena yllätyksenä niin hyvin Lapin
kuin Suomenkin saarnaajille, vaikuttaen syvää surua kokoon tulleessa
suuressa kristittyin laumassa. Suurin suru ja kaipaus kuitenkin jäi hänen omaisilleen ja puolisolleen, sillä hän oli toimellinen niin maallisissa
kuin hengellisissakin asioissa, jonka tähden hän jätti yhden siunatun esikuvan kristillisyyteen; mutta kuolema ei katso sitä, kenen se ottaa — se
katkoo maalliset siteet — vaan ne rakkauden siteet, joita olemme tehneet
verisen ristin alla, niitä ei kuolema voi katkaista.
Vainaja vietti nuoruuden ajan suruttomuudessaan niinkuin moni muu
nuorukainen, vaan kun Jumalan aika tuli, niin Jumala herätti hänen
nukkuneen omantunnon näkemään sen, että ijankaikkiset ja loppumattomat helvetin vaivat ovat edessä, ja niin hän alkoi huutamaan syvyydestä korkeuteen Jumalan armon ja avun perään. Svappavaaran kylässä
olivat kokouksia pitämässä saarnaajat Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka
ja J. H. Olsson; niissä kokouksissa hän alkoi murheen ja katumuksen kyyneleillä syntiänsä anteeksi anomaan; silloin nuo saarnaajat Jumalan puo-
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lesta hänelle saarnasivat ja todistivat synnit anteeksi Herran Jesuksen
nimeen, ja siitä asti oli hän pysyväinen hänen kalliimmassa uskossansa
ja siitä on nyt kulunut jo 25 vuotta. Nyt hän on saanut silmänsä kiinni
painaa viimeiseen uneen. Vaan kuitenkin matkasauvan turvissa on hän,
niinkuin kaikki muutkin matkamiehet, ijankaikkisuuteen matkaa tehnyt
sen seurakunnan helmassa, johon syntynyt oli, vieläpä uskollisena työntekijänä pysynyt loppuun asti, jonka tähden on jäänyt suuri kaipaus, ei
ainoastaan kristityille vaan myös saarnaajille, kun Jumala ottaa niin lyhyen
ajan sisällä niin monta uskollista työntekijää täältä Lapinmaasta, vaan
kaikissa täydymme alistua Jumalan, rakkaan Isän, tahdon alle; Hän kuitenkin näkee ja tietää meidän tarpeemme ja kaikki asiat parhaaksi kääntää niille, jotka Häntä rakastavat.
Puhdas ja kaunis on hänen vaelluksensa aika ollut aina elämänsä iltaan
asti, ja kärsivällisyydellä kantoi sen raskaan taudin (nimittäin syöpä maksassa), joka vei hänet ijäiseen kotimaahan, jossa nyt lepää kaikista matkan vaivoista, sillä hän katsoi palkan maksua. Ole nyt hyvässä turvassa,
rakas aviopuoliso ja perhe! Se on kohtuullista, että te murehditte, vaan
ei kuitenkaan niinkuin ne, joilla ei toivoa ole, sillä yksi jälleennäkemisen
päivä kaikki murheet iloksi jälleen muuttaa. Niin myös kaikki työkumppanit Herrassa ynnä suuren kristittyin lauman kanssa, jotka olemme jääneet sydämen murheella kaipaamaan meidän rakasta työkumppaniamme,
vaan siinä uskossa ja toivossa, että mekin kerran saamme yhdistää
äänemme kaikkein vanhinten ja koko maasta ostetun lauman kanssa,
jossa yhteen ääneen sanomme amen, hallelujaa ijankaikkisesti. Siellä ei
enää tule aika pitkäksi eikä eroikävä paina niinkuin täällä monta kertaa.
Sinne se meidänkin henkemme huokaa monta kertaa täältä maan tomusta,
jossa ei meillä ole yhtään pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me odotamme, jonka rakentaja on Jumala, jossa kaikkein kilvoittelijain palkka
maksetaan ijankaikkisella kunnian kruunulla ja kaikki vaivat runsaasti
palkitaan.
Muistakaa tekin armosta poislangenneet ja jumalattomat, että ette turhaan kuluttaisi teidän kallista etsikkoaikaanne, jonka olette Jumalalta
saaneet sitä varten, että te autuaaksi tulisitte. Katsokaa perään, ettei
tulisi korjaamaton vahinko, sillä nyt on taas yksi huutavan ääni lakannut
kuulumasta, jonka huutajan vaivat ovat monet suruttomat palkinneet pilkalla ja ylenkatseella, vaan antakoon kaikkivaltias Jumala sen armon
teille, että muistaisitte hänen neuvonsanojansa ja ottaisitte vaaria kalliista
armon ja etsikon ajasta niin kauan, kuin teille tarjona on ja ennenkuin
ovi suljetaan ja ijankaikkinen pimeys alkaa, jossa on itku ja hammasten
kiristys.
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Näitä olen kirjoittanut rakkaan veljen ja uskollisen työkumppanin haudan päällä, että tulevaiset kansat ja polvikunnat saavat nähdä, mitä hyvää
Jumala on vaikuttanut uskollisten työntekijäin kautta, jotka ovat siihen
kalliiseen Herran työhön itsensä uhranneet.
Lepää nyt vahvassa rauhassa sinä uskollinen Herran palvelija siihen
asti kuin ylimmäisen enkelin ääni ja Jumalan pasuuna soipi, ja meitä kaikkia kootaan siihen suureen kokoukseen, jossa saamme yhteen tulla sen
lukemattoman lauman kanssa Karitsan emännän kruunussa. Siellä ne voimalliset kiitosvirret soivat Jumalan ja Karitsan kunniaksi, niinkuin kirjoitettu on. Me kiitämme sinua Herra, kaikkivaltias Jumala, joka olit ja
tuleva olet, että sinä olet saanut sinun suuren voimas ja hallinnut. Amen.
Rukoilkaa minun ja perheeni edestä, että onnellisesti kostuisimme perille, pyytää veljenne Herrassa.
Gellivaara, se 28 p. maalisk. v. 1938.
Viktor Björkman.

VIKTOK BJÖRKMAN'in KUOLEMANMUISTO.
Ja minä kuulin äänen taivaasta minulleni sanovan: "Kirjoita: autuaat
ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästälähin. Jaa, Henki sanoo:
heidän pitää lepäämän heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat
heitä." — Ilm.k. 14. 1. 13 v.
Tämän äänen kuuli vainottu ja maanpakolaisuuteen ahdistettu Jesuksen opetuslapsi Johannes tulevan taivaasta. Ja nämä sanat johtuvat mieleemme, kun seisomme rakkaan vanhimman ja uskollisen Herran palvelijan ja työntekijän Viktor Björkman'in maallisten jäännösten vieressä, joka
nyt on päästetty lepäämään töistänsä, ja kun katselemme sitä suurta rakastajain paljoutta, joka on tähänkin tilaisuuteen hänen ympärillensä saapunut saattamaan häntä viimeiseen leposijaansa, Lapinmaasta, Länsi-Norjasta ja Suomen maalta. Läsnä olivat: Länsi-Norjan saarnaajat, seurakunnalta lähetetyt, Mikael Mickelsen, Kristen Hansen, Daniel Josefsen,
Simon Josefsen, Jens Pedersen, Anton Karisen, Hans Karisen, Edv. Franevik ja Jörgen Andreasen ynnä muita kristitytä, Suomesta seurakunnalta
lähetettynä saarnaajat Jonas Rusthol Karhu ja Anders Holm y.m. kristityitä, niin myös kaikki Lapinmaan saarnaajat ja myös Luulajan ja Kainuun sarnaajat ja tuhatmääriin nouseva ystäväin ja rakastajain paljous.
Josta myös tulee se näkösälle, että paljon on jäänyt orpolapsia hänen
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hautansa päälle vuodattamaan murheen ja kaipauksen kyyneleitä sekä
Euroopan että Amerikan maalla.
Ja niin mahdamme sanoa, että kallis on ollut se työ, jota hän on tehnyt Herrassa ynnä hänen työkumppanittensa kanssa, joka työ ja teko noudattaa heitä. Sillä kun katselemme aikaa ja vuosikymmeniä takaisinpäin,
niin kukin kohdallemme tunnustamme ja todistamme, että suuri on se työmaa, jossa tämäkin nyt meidän keskeltämme pois temmattu väkevä ja voimallinen Herran sotamies on työtä tehnyt ynnä monen muun rakkaan
vanhimman ja työkumppanin kanssa, ja on jättänyt monen kymmenten
tuhanten sydämiin senkaltaisen muiston, joka pysyy, ja joittenka sydämistä vieläkin nousee se huokaus, että kiitos sinulle Herrassa kaikesta
siitä uhraavaisuudesta, jota meidän monen tuhanten sieluin ijankaikkisen
autuuden voitoksi olet itsesi alttiiksi antanut ja monen murheen ja raskaitten koettelemusten alla vahvana seisonut Jumalan voiman ja väen
kautta hänen seurakuntansa suojassa ja turvassa, josta on nyt tämä uskollinen palvelija päässyt lepäämään, niinkuin sanottu on: Heidän pitää lepäämän heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä.
Vainaja oli syntynyt Gellivaaran kirkonkylässä 12. p. joulukuuta 1871
ja kuoli 8. p. toukokuuta 1938 elettyänsä tässä kuolevaisuuden maassa
66 v. 4 kk. ja 28 p. Lapsuutensa aikana sai hän hurskaan kotikasvatuksen, sillä hänen vanhempansa harrastivat hurskasta elämää ja tahtoivat myös lapsiansa kasvattaa siinä, että lukea Jumalan sanaa ja elää hurskaasti ja jumalisesti. Ja tämä vaikutti, että vaikka hän oli lapsi, mutta
kun kuuli, että jumalanpalvelusta pidettiin jossakin taloissa, niin oli halu
käydä kuulemassa. Ja niinkuin tietty on, että erittäinkin juhla-aikoina
tuli kansaa kokoon kirkonkylään, ja myös kristillisyyden vanhimmat niinkuin Jonas Purnu, Israel Nattavaara, Samuel Vettasjärvi, Jöns Mäntyvaara ynnä muut työkumppaninsa myös tulivat kirkolle käymään ja pitivät kokouksia ja saarnasivat puhdasta Jumalan sanaa ja elävän kristillisyyden oppia. Ja niinkuin hän itse muisteli, niin oli hänessä halu käydä
kuulemassa, ja sieltä jäi hyvä siemen sydämeen, vaikkapa hän kyllä täydeksi kasvettuansa, kun oli jumalattomain kanssa työpaikoissa, joutui
kyllä juoppouteen ja muuhun synnin tekoon ynnä monen muun hänen
kasvikumppaninsa kanssa. Mutta kun hartaus heräsi kirkonkylässä, ja
monta hänen kasvikumppaneistansa tekivät parannuksen ja lakkasivat
syntiä tekemästä ja alkoivat myös kehoittaa muitakin puhuen siitä suuresta armosta, joka heille on tapahtunut, ja myös usein puhuttelivat häntä,
että hänkin tekee parannuksen, joka vaikutti sen, että hän useasti vastasi,
että kyllä se on teille hyvä, mutta ei minulle, sillä minä olen suuri syntinen. Kun ne harvat kristityt, jotka saivat uusia voimia, alkoivat enempi
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ja enempi pyytää kristillisyyden vanhimpia, että tulla heille ja heidän lapsillensa saarnaamaan, ja myös hänessä tuli enempi halua käydä kuulemassa, niin 27:nnellä ikävuodella sai hän myös sen armon, että jaksoi
avata suutansa anomaan ja uskolla vastaanottaa Herra Jesus, josta voima
lähti, että Jumalan lapseksi tulla.
Ja koska hän itse käsitti sen armon, joka katuvaiselle syntiselle tapahtuu, niin ei hän saattanut olla siitä muille ilmoittamatta; ja kun kristillisyyden vanhimmat sen tunsivat, että Jumala on hänen senkaltaisilla lahjoilla lahjoittanut, niin ne kehoittivat heidän kanssa kulkemaan kokouksissa ja puhumaan siitä, mitä itse sai tuntea ja koetella, ja vielä kehoittivat
Raamatun selitysten kautta puhumaan, jossa hän kyllä ensin, niinkuin
kaikki totuuden saarnaajat ovat sen koetella saaneet, oli vastahakoinen
oman kelvottomuutensa tuntemisen tähden, mutta ei kuitenkaan saattanut kokonansa tottelematon olla. Niin on hän sitten sitä Jumalan lahjaa,
joka hänelle annettu oli, jakanut monelle kymmenelle tuhannelle Euroopan
ja Amerikan maalla, josta tänäkin päivänä todistaa niin suuri kristittyin
paljous, jotka ovat saaneet kuulla korvillansa ja nähdä silmillänsä, että
hän oli valittu ase Herran kädessä Hänen tahtoansa edestuomaan ja
ilmoittamaan kansoille. Ja niin on hän työtä tehnyt lähes neljäkymmentä
vuotta yhdistettynä kristillisyyden vanhinten ja seurakunnan kanssa,
jonka todistaa myös se suuri luottamus, joka esikoisten seurakunnalla on
ollut, että on löydetty uskolliseksi lähettää ei ainoastaan Lapinmaan seurakuntiin, vaan myös muihin valtakuntiin Norjaan, Suomeen ja Amerikaan
asti. 11 eri kertaa on hän käynyt lähetettynä seurakunnalta Länsi-Norjassa; vuonna 1920 kävi hän ensi kerran Itä-Norjassa rakkaan vanhinvainajan Frans Vettaisen kanssa ja toisen kerran Itä-Norjassa vuonna
1922 saman kumppanin kanssa ja kolmannen kerran vuonna 1923 saman
kumppanin kanssa ja sitten vuonna 1927 taas Itä-Norjassa Länsi-Norjan
rakkaitten vanhinten ja työkumppanitten Daniel Josefsenin ja Kristen
Hansenin kanssa sekä vuonna 1930 ensi kerran Amerikassa edellämainitun Frans Vettaisen kanssa. Vuonna 1932 teki hän ensi kerran matkan
Etelä-Suomeen Kuoksu-vanhimman ja Vettaisen kanssa. Viidennen matkan teki vainaja Itä-Norjaan vuonna 1934 edellämainitun Frans Vettaisen
kanssa ja vuonna 1935 toisen kerran Suomeen kumppaninsa rakkaan veljen Isak Stälnacken kanssa ja toisen kerran Amerikaan vuonna 1936 rakkaan veljen J. P. Stöckelin kanssa ja kolmannen kerran Suomeen vuonna
1937, kumppanina rakas veli August Isaksson. Ja nyt oli taasen seurakunnan kokouksessa viime jouluna niin tutkittu ja koeteltu, että hänen piti
käydä Länsi-Norjassa Tysfjordissa, mutta Jumala oli sen niin edeskatsonut, että päästi palvelijansa rauhaan menemään.
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Avioliitossansa tunsi vainaja itsensä onnelliseksi, sillä avioliittoelämän
alussa olivat ahtaammat ajat luonnollisen elämän suhteen, mutta kun Jumala oli siunannut senkaltaisen puolison, joka myös ahkeroitsi huolellisesti taloudenhoidosta vaarin pitää, koska vainaja sai ainoastaan jolloinkin
olla vähäiset ajat kotona, sillä kristillisyys ja Jumalan työ tarvitsi hänet.
Eikä hän säästänytkään itseänsä eli katsonut vaivoja, vaan teki työtä ja
saarnasi Jumalan evankeliumia hyvällä ja sopimattomalla ajalla, jota hän
myös usein sanoi, että meidän pitää työtä tehdä niin kauan kuin päivä on,
sillä yö se tulee, jolloin ei kenkään työtä tee.
Ja sekin armo oli hänelle suotu Jumalalta, että koko perhe ja kaikki
lapsetkin saivat seisoa isänsä kuolemanvuoteen vieressä, joille hän vielä
viimeisessä hyvästissä, ennenkuin silmät kiinni painuivat, muistutti, että
pitäkää rakkaat lapset kiinni kristillisyydestä ja huolta siitä vielä minunkin lähtemiseni jälkeen niinkuin tähän asti, sillä siitä seuraa ajallinen
ja ijankaikkinen siunaus. Ja hänen suurin huolensa olikin se, että Jumalan työ menestyisi, ettei vihamies pääsisi turmelemaan Jumalan peltoa
ja sitä piskuista laumaa.
Perheellisessä elämässä oli hän tarkka ja huolellinen ja jätti yhden
siunatun esikuvan puhtaan vaelluksensa kautta sekä kotona että muualla,
jossa kulki. Ja uskomme sen, että ne ovat syvälle sydämiin painuneet työkumppaneille ja sille opetuslasten paljoudelle, jotka nyt ovat jääneet vuodattamaan murheen ja kaipauksen kyyneleitä hänen hautansa päälle
monta kymmentä tuhatta Europan ja Amerikan maalla, sillä ne rakkauden siteet, joissa olemme sidotut ja kiinnitetyiksi tulleet, ei ole kuoleman
enkelin terävä sirppi voinut katkaista, vaan ne seuraavat yli kuoleman
virran. Mutta meillähän on, veljet ja sisaret, se toivo ja uskallus Jumalaan, että hän suuresta armostansa vahvistaa niiden harvain sieluin uskon,
jotka ovat kilvoittelemassa kalliimmassa uskossansa seuraten niitä neuvoja ja opetuksia, joita ovat ne opettajat ja vanhimmat jättäneet, jotka
ovat menneet poikki kuoleman sillattoman virran, jossa he nyt pitävät
kokousta niin monen heidän opetuslapsensa kanssa; ja jotka monta vanhurskauteen opettaneet ovat, paistavat niinkuin tähdet alati ja ijankaikkisesti.
Ja meidän toivotuksemme ja rukouksemme on Jumalan tykö, että tämänkin rakkaan vanhimman äkkinäinen poismeno herättäisi vielä kaikkia
huolimattomia ja molemmin puolin ontuvia, niin myös armosta pois langenneita ja jumalattomia, jotka ovat halpana pitäneet niitä korkeita ja
kalliita Jumalan välikappaleita, sillä kun Jumala korjaa vartijat yhden
toisensa perästä lepäämään, että niin harvaksi tulevat ne uskolliset vartijat, että usein kysyy ihminen itseltänsä: mikä on nyt Jumalan ajatus?
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vaan ei saa vastausta kuitenkaan. Sentähden ottakaa vaari tästä kalliista
armon ja etsikon ajasta itsekukin ihmislapsi kohdallensa, ettei ketään
ijankaikkinen vahinko saavuttaisi, sillä nyt on tämä korkia ääni lakannut
kuulumasta, joka on soinut monen tuhanten korviin sekä Europan että
Amerikan maalla.
Lepää nyt vahvassa rauhassa, sinä uskollinen Herran palvelija, siihen
asti kuin sinun Vapahtajasi sinut ylösherättää viimeisenä päivänä. Ja sinä
rakastettu aviokumppani ja rakkaat lapset ynnä kaikki työkumppanit koko
Herran lauman kanssa: ei meidän pidä murehtia niinkuin ne, joilla toivoa
ei ole, sillä päivä se valkenee kunniassa, jolloin saatte ja saamme tervehdellä rakasta isää ja opettajaa koko maasta ostetun lauman kanssa Karitsan emännän kruunussa läpipaistavana ja kirkkaampana kuin auringon
terä. Sillä toivolla me lohdutamme meitämme kaikkein ikäväin ja murheitten alla täällä kyynelten maassa, kaikki ystävät, jotka olemme jääneet
kristillisyytemme vanhinten hautain päälle, ettei ole meidänkään päivämme niin pitkä, ettei ilta tule.
Rukoilkaa kaikki rakkaat veljet ja sisaret kaikkein uskollisten työntekijäin edestä, että Jumala rakas Isä heitä vahvistaisi henkensä voimalla
tällä viimeisellä ja vaarallisella maailman lopun ajalla, että jaksaisivat vieläkin huutaa, mitä aika kuluu, että olisi autuutta kaipaavaisilla sieluilla
vieläkin turva ja suoja sen seurakunnan helmassa, johon syntyneet ovat,
ja että se kaltainen tie pysyisi auki, jonka Herra Jesus on avannut Yrttitarhasta Golgatalle sodan ja voiton päivänä, sillä se tie on se, jossa ei tyhmäkään eksy, vaan Herran lunastetut sitä vaeltavat.
Ole nyt vapaa, sinä vapaaksi ostettu lauma kaikkialla; valkiat ovat
vaatteesi, sinä Karitsan emäntä. Pian alkaa ijankaikkinen hääpäivä.
Siellä me saamme vähän ajan perästä rinnat yhteen painaa koko maasta
ostetun lauman kanssa, jossa he nyt päästettynä kuolevaisen ruumiin kahleista kiittävät ja ylistävät Karitsaa voiton edestä, vanhurskauden kruunulla kruunattuna ja voiton palmut käsissä. Siellä ovat nyt niin. monet
opettajat ynnä opetuslastensa kanssa nautitsemassa sitä autuutta, jota
silmä ei ole nähnyt eikä korva ole kuullut eikä kenenkään sydämeen ole
astunut, mitä Jumala on niille valmistanut, jotka Häntä rakastavat.
Ja niin siis, kristillisyyden veljet ja sisaret kaikkialla, kilvoitelkaamme
niin, että me myös heidän kanssansa voittaisimme sen suuren päämaalin,
nimittäin elämän kruunun! Amen!
Mäntyvaara, Gellivaara se 1. p. kesäkuuta 1938.
Johan Mäntyvaara.

Frans Björkman.
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ETSIKKOAIKAMME ENSIMMÄINEN MARTTYYRI,
EMANUEL VÄLIKANGAS.

Tämän etsikkoajan ensimmäinen marttyyri, saarnaaja Emanuel Välikangas, syntynyt 2/5 1850, oli lähetysmatkalla saarnakumppaninsa Mikko
Hulkkosen y.m. veljein kanssa. He tulivat Savitaipaleelle, jossa paikkakunnan kristittyin kanssa alkoivat pitämään kokouksia. Tilaisuuteen oli
saapunut myös uskottomia, jotka kohta kokouksen aikana alkoivat näyttämään vainomieltänsä; niin tapahtuikin, että saarnaaja Emanuel Välikangasta ammuttiin kokouspaikalla vasemman olkapään läpi. Tämä tapahtui perjantaina 29. p. helmik. kello 3—4 välillä i.p. Kovat tuskat kärsittyään nukkui hän kuoleman uneen sunnuntaina 2 p. maalisk. kello 8,30
i.p. Viimeiseen hengenvetoonsa asti hän saarnasi, siihen asti, kuin hänen
kielensä kangistui, ja niin nukkui kuoleman uneen se uskollinen Herran
palvelija. Vainoojalla oli tarkoitus vielä ampua toisiakin saarnaajia, sillä
hänellä oli kaksi ladattua ampuma-asetta, mutta saarnaaja Mikko Hulkkonen pääsi takaakäsin sitomaan murhamiehen kädet ja saivat pois aseen.
Tämä uskollinen Herran palvelija on ollut lähetettynä Jesuksen käskyn
jälkeen saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksi antamusta, mutta
se saarna ei minään aikakautena ole kelvannut uskottavaksi ja vastaanotettavaksi kaikille ihmisille, vaan suurin osa kansasta on heidän sokeain
hengellisten opettajainsa johdattamana alkanut sitä vastaan sanomaan
sekä vihalla ja vainolla sen levenemistä estämään; ja niin on käynyt tämänkin etsikkoajan alussa ja aikana, jossa ensimmäiset työntekijät ovat
saaneet raskaan työpäivän suorittaa, niinkuin Jesus on sanonut: "Minä
lähetän teitä niinkuin karitsat sutten keskelle." Urhoollisena ja pelkäämättömänä on tämäkin Herran palvelija seisonut vartijapaikallaan, huutaen mitä aika kuluu siihen asti, kun hän vainoojan luodin lävistämänä
sai siirtyä Vapahtajan ansion turvissa marttyyrikruunun kanssa Jumalan
ja Karitsan istuimen eteen, jossa on täydellinen ilo ja rauha, eikä lohdutus lopu ijankaikkisesti.
Tästä tapahtumasta kertoi allekirjoittaneelle omin silmin nähneenä
vainajan saarnakumppanina sillä matkalla ollut saarnaaja Mikko Hulkkonen Lappeenrannasta: "Olimme saarnamatkalla Emanuel Välikankaan
ja Timosen kanssa, molemmat Viipurista. Savitaipaleella pidimme kokouksia Karhulan kylässä Joonas Rustholkarhun talossa, johon oli kokoontunut paikkakunnan väestöä ja siellä olevia kristityitä. Helmikuun 29.
p:nä 1884, kun saarnaaja Välikangas oli pitämässä kanssapuhetta kristittyin kanssa huoneessa, saapui mainitun talon pihamaalle hevosella ajaen
Matti Vasara, jonka vaimo Eeva oli uskomassa ja oli myöskin saapunut
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niihin kokouksiin edellisenä päivänä. Vasara astui eteiseen ja aukaisi kamarin oven, jossa kristityt olivat koolla, kiljaisten: "Eeva ulos!" jota käskyä vaimo ei uskaltanut heti noudattaa. Kun he näkivät Vasaran olevan
kovin raivostuneena, aikoivat miehet lähteä häntä rauhoittamaan, mutta
kun he ennättivät eteiseen, oli Vasara hakenut reestä mukanaolleen ladatun haulikkonsa, jolla eteisen ovelta ampui panoksen Välikankaan vasemmanpuoleiseen olkapäähän, senjälkeen yrittäen paeta, mutta Hulkkonen
ja Timonen ennättivät pidättää hänet heti, jotka olivat lähteneet toisesta
ovesta ulos, estääkseen hänen pahan aikomuksensa, mutta pahin oli jo
ennättänyt tapahtua, ennenkuin he rakennuksen toiselta puolelta juostuaan olivat päässeet murhaajaan kiinni. Välikangas itsekin ampumahaavasta huolimatta lähti murhaajaansa kiinniottamaaan, mutta nähtyään, että hänen kumppaninsa jo saavuttivat hänet, kääntyikin takaisin
ja meni huoneeseen, jossa laskeutui vuoteeseen. Tämän järkyttävän tapahtuman jälkeen lähtivät toiset hevosella hakemaan lääkäriä, toiset viemään ampujan nimismiehen haltuun vangittavaksi ja rangaistukseen saatettavaksi harkitusta murhastaan. Lääkäri oli haettava Lappeenrannasta
noin 50 km. päästä tapahtumapaikalta, mutta hänen saavuttuaan oli sairas jo niin heikko, ettei häntä enää voitu pelastaa. Jätettyään viimeiset
hyvästit ympärilläoleville ystävilleen parannuksen armoa toivoen murhaajalleen hän vaipui ijäiseen uneen, jättäen jälkeensä kaipauksen kyyneleitä
vuodattamaan rakkaan aviopuolisonsa Eevan ja yhden tyttärensä sekä
suuren kristittyin lauman, joista jo paljot samoin kuin vaimonsakin ovat
uskossa nukkuneet ja saavuttaneet hänet ijankaikkisuuden ihanalla rannalla. Heidän maallinen tomunsa lepää Viipurin vanhalla hautausmaalla.
Haudalle on Viipurin kristittyjen toimesta kivestä valmistettu hautapatsas.
Oikeudenkäynti aloitettiin kihlakunnanoikeudessa murhaajaa ja murhaan kehoituksesta syytettyä Joonas Laakkoa vastaan, joka viimemainittu oli yhdessä Vasaran kanssa tullut kokouspaikalle tarkoituksella hävittää vihattu väärä usko, tuhoamalla sitä levittävät saarnaajat,
mutta Laakko oli jäänyt lähimpään naapuriin E. Rustholkarhun taloon
seuraamaan tapahtumain kulkua. Oikeus ei kuitenkaan tuominnut kumpaakaan tehdystä rikoksesta, vaan vapautti heidät: Matti Vasaran täyttä
ymmärrystä vailla olevana ja Joonas Laakon todistajain puutteessa.
Asiasta valitettiin aina korkeimpaan oikeuteen asti, mutta asia jäi alioikeuden antaman päätöksen varaan."
Näin päättyi tämän etsikkoajan ensimmäisen marttyyrin maallinen
vaellus, ja Jumala sen yksin tietää, kuinka monet tämän viimeisen ajan
valituista maailman lopun lähetessä saavat seurata häntä, kallistaen päänsä
vainoojain käden kautta marttyyrikruunun alle, mutta uskomme sen, että
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kaikkivaltias Jumala on omansa vahvistava kaikissa vaivoissa, sillä Hän
on luvannut: "Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän
kruunun annan."
Viipurissa helmikuun 15 p:nä 1932.
Antti

Vainikka.

JOHAN RAATTAMAAN SAARNA LANNANVAARAN
KOKOUKSESSA.
Teksti: Apost. T. 10. luku.
Me olemme koossa täällä suuri joukko vanhoja ja nuoria, jotka ovat
Jesusta seuraamassa. Meidän tulee perään ajatella, kuinka Jumalan
Poika on käskenyt opetuslastensa mennä kaikkeen maailmaan saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksi antamusta ja kuinka Hänen vielä
täytyi ilmoituksen kautta taivaasta opettaa heille, ettei sovi pitää ketään
saastaisena, vaan kaikille julistaa totuutta ja laupeutta Kristuksen sovintokuoleman kautta.
Apostoli Pietari ja muut opetuslapset olivat siinä ymmärryksessä, että
ainoastaan ympärileikatuille sopii saarnata evankeliumia, ja nyt täytyi Jumalan Pojan taivaasta ilmoittaa heille, että kaikki, jotka Herraa pelkäävät ja tekevät vanhurskautta, ovat Jumalalle otolliset ja puhtaaksi tehdään Jesuksessa. Ei ollut heillä vielä paljon jumalallista valkeutta, vaikka
jo helluntaina saivat asuvaisen Pyhän Hengen, sillä he olivat vielä lain
alla ja ulkonaisiin säätyihin sidotut, etteivät he tohtineet syödä verta.
Ääni taivaasta sanoi Pietarille: Mitä Jumala on puhdistanut, älä sinä
sano sitä yhteiseksi. Tästä saamme sen valistuksen, että Jumala on puhdistanut kaikki kansat Kristuksen kuolemassa. Ei Jumala saarnannut
itse, vaan lähetti enkelinsä neuvomaan Korneliusta, että panna noutamaan syntisen saarnaajan Jopen kaupungista, Simonin parkkarin talosta.
Koska Pietari ei voinut tohtia mennä sinne saarnaamaan, niin pakotti Jumala hänen siihen. Tästä näemme, että saarnaajat aina ovat tarpeelliset,
jotka avaavat meille oikean ymmärryksen Raamatuista. Jesus soimasi
oman kansansa sokeaksi sanoen: "Voi teitä, te sokeat taluttajat!" Matt.
23: 16. Rukoilkaamme sentähden Jumalaa, että Hän henkensä kautta
armossaan aina aukaisisi meidän luonnosta pimitetyn ymmärryksen oikeen
käsittääksemme Hänen pyhää sanaansa.
On tällä ajalla monta, jotka eivät tohdi sydämen uskolla omistaa evän-
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keliumin omaksensa. Vaan meidän tulee, oppineet ja oppimattomat, omaksemme omistaa Jumalan armosanoja autuudeksemme. Ne, jotka enemmän aikaa ovat olleet heränneessä sielun tilassa ja vaeltaneet näin lain
orjana pitkiä aikoja, ovat tavallisesti, kun elävän uskon käsittävät, lujemmat seisomaan lihan tuhotöitä vastaan. Moni tahtoo pelätä, ettei ole
oikeus saarnata katuvaisille syntejä anteeksi. Mutta Pietari saarnasi rohkeasti, että jokainen, joka uskoo Hänen päällensä, pitää Hänen nimensä
kautta synnit anteeksi saaman.
Pietarin saarnatessa tuli Pyhän Hengen vaikutuksia ilmi. Hän muisteli:
"Nyt minä todeksi löydän, ettei Jumala katso ihmisen muotoa, vaan kaikissa kansoissa, jotka Häntä pelkäävät ja tekevät vanhurskautta, se on
Jumalalle otollinen. Te tiedätte, kuinka jälkeen Johanneksen kasteen Jesus Kristus Judeassa ja Galileassa voideltuna Pyhällä Hengellä ja voimalla, julisti rauhaa ja teki hyvää, parantaen kaikkia, jotka perkeleeltä
vaivattiin. Ja minä ja muut Apostolit olemme näiden tekojen todistajat.
Mutta Hänen he tappoivat ja ripustivat puuhun, vaan Jumala herätti Hänen kolmantena päivänä ja ilmoitti Hänen, ei kaikelle kansalle, vaan
meille, jotka Jumala oli ennen todistajaksi valinnut, me jotka söimme ja
joimme Hänen kanssansa, sitte kuin Hän nousi ylös kuolluista. Hän käski
meitä kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että Hän on se, joka Jumalalta on säätty elävitten ja kuolleitten tuomariksi. Hänestä kaikki profeettaat todistavat, että jokainen kuin uskoo Hänen päällensä, pitää Hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman. Näin asetti Pietari Jesuksen
kuolevaisena ja ylösastuvaisena heidän silmäinsä eteen.
Ilmankin on tässäkin huoneessa niitä, jotka tuntevat ja tunnustavat,
että Jumala on hyvää tehnyt, koska Hän on antanut meille ainoan Poikansa lunastajaksi. Kuolevaisen ja ylösnousevaisen Vapahtajan tarvitsemme, rakkaat saarnaajat, asettaa hellästi ihmisten silmäin eteen vanhan
ihmisen kuolettamiseksi ja uuden hengen ylösnousemiseksi. Niin sanoo
Apostoli Paavali asettaneensa Jesuksen ristiin-naulituksi heidän silmäinsä
eteen, sillä kovia sydämiä murtaaksensa. Pietarin sanat vaikuttivat, että
ne, jotka sen kuulivat, saivat Pyhän Hengen.
Meillä on nyt tässä Pietarin omat sanat kirjoitettuna. Eihän suinkaan
tarvitse kukaan tämän päältä tingata, sillä täällä on nyt sekä saarna että
kirjoitettu sana. Näin ovat myös profeetat puhuneet kuolemasta ja ylösnousemisesta, ja heidän puheensa ovat kirjoitetut meille opetukseksi. Senkaltaisella tyhmällä saarnalla ovat aina ihmiset tulleet autuaiksi. Pyhä
Henki lankesi niitten päälle, kun puheen kuulivat, ja sentähden ei saattanut kukaan kieltää heitä vedellä kastamasta. He saivat siis Pyhän Hengen
ilman kastetta, ja tällä ajalla on niitä, jotka ovat kastetut ja eivät sen-
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tähden ole saaneet Pyhää Henkeä. Oli niitä apostoleinkin aikana, jotka
kastettiin, mutta eivät saaneet Pyhää Henkeä, vaan kätten päälle panemisella he sen saivat. Ei Pietarin tarvinnut kysyä ja tutkia, ovatko ne
saaneet Pyhän Hengen, vaan kaikki saapuville tulleet näkivät sen, ja kaikkein niiden silmäin edessä oli se kieltämätön tosi, että nämä olivat saaneet
niin hyvin Pyhän Hengen kuin Esikoiset Jerusalemissa.
Pietari muistelee tässä näin lyhykäisesti evankeliumin pääasioita, ja se
vaikutti kuulijoissa elävän uskon. Vaikuttakoot vielä nytkin nämä sanat
meidän sydämissämme sellaista uskoa! Se tuntuu, että Pietari on saanut
ristin alla Jesuksen kuolemassa sydämensä murretuksi. Pyhä Pietari on
tässä nyt saarnannut meille, ja joka uskoo hänen sanansa, mitä hän on
Vapahtajasta puhunut, se saapi Pyhän Hengen.
Kaikki janoovaiset tulkaa vetten tykö, joilla ei ole rahaa, tulkaa,, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta ja ilman hinnatta viinaa ja
rieskaa! Miksi te annatte rahan siinä, kussa ei leipää ole, ja teidän työnne
siinä, kussa ei ole ravintoa Kuulkaa minua ja nautitkaa hyvää ja teidän
sielunne riemuitkoon lihavuudessa! Jes. 55. Kun autuaat, etsiväiset sielut
edesmenneinä aikoina tämmöisen saarnan uskoivat, niin he saivat Pyhän
Hengen. Niin on näinä päivinä meidänkin seassamme tapahtunut, sillä
suuria muutoksia on keskuudessamme nähty, niin että suuret synnin harjoittajat ovat seisahtaneet Jumalan sanan eteen, luopuneet synneistä ja
pahentavaisesta elämästään, laanneet sekä saaneet armon ottaa Pyhän
Hengen uskolla vastaan. Ei ole Herran käsi lyhetty. On meidän aikana
sekä halpoja ja oppimattomia että myös pappia ja oppineitakin näin uskoneet Pyhän Pietarin saarnan. Puhaltakoon vieläkin Jesuksen Henki palamaan näitä kynttilän sydämiä!
Sanomme hyvästiä näissä kylmissä Keedarin majoissa, sillä pian
olemme siirtymässä pois tästä ijankaikkiseen kotimaahan. Taitaa nyt olla
viimeiset ajat käsissä, kun me kelvottomat työntekijät viinamäessä kutsumme ihmisiä pois turmeluksen kaupungista. Te olette Jumalan pelto
ja me näemme, että valjenneita paikkoja löytyy pellolla. Me tiedämme
ja ahkeroimme uskoa hyvänä ja pahana aikana, että sovintoveressä on
teidän ja meidän synnit anteeksi annettu. Pian saamme kokoontua Jumalan paratiisiin taivaissa, jossa paljon valituita idästä ja lännestä Karitsan kiitosta veisaavat. Usein olen saanut uskossa ja hengessä tuntuvaisen
vakuutuksen, että saan Häntä kirkkaudessa nähdä, vaikka olen syntinen
ja viheliäinen ihminen. Täällä sanomme nyt hyvästiä, Te ijankaikkisuuden kukkaiset, jotka olette Jumalan yrttitarhaan kasvaneet sovintoveren
kasteesta ja voimasta.
Ilolla olen tervehtinyt teitä, joiden kanssa minulla on ollut rakas kanssa-
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käyminen 50 vuotta. Ole vapaa Herran vapaaksi ostettu lauma, sillä ijäiset
häät kohta tulevat, koska Karitsa on tapettu. Ja uskomme, että Ylkä
pian tulee ja saamme silloin uskon lampuilla mennä rakasta Ylkäämme
vastaan. Riippukaamme tällä vähällä vaelluksen ajalla kiinni valkeudessa,
ettei uupumus ja uneliaisuus saavuttaisi ja tunnon pimeys meitä käsittäisi,
josta ijankaikkinen onnettomuus voi seurata. Koska Pietari on tässä vakuuttanut syntein anteeksi saamisesta, niin tehkää sentähden sydämen
portit avaraksi, että kunnian Kuningas pääsee astumaan sisälle. Hyvästi,
te, jotka odotatte Yljän tuloa, sillä minä toivon ilolla teitä jälleen näkeväni hääilossa! Amen.

JOHAN RAATTAMAAN SAARNA HETASSA 26/4 1896.
Teksti: Luuk. 8: 1—15.
Me kuulemme paljon kansaa seuranneen Jesusta, joista Hän teki sairaita terveiksi ja ajoi ulos riettaisia henkiä, jonka tähden nämä paratut
rakastivat Jesusta ja palvelivat Häntä tavaroillansa, niinkuin tässä sanotaan. Vaan kylväjä-vertauksesta me myös tässä kuulemme, että se ei ole
siementen syy, että ei kaikki kylvö kanna hedelmää taivaaseen, vaan syy
on maan laadussa. Ihmisten sydänten syy se on, että ei tule kaikista hyviä hedelmiä, joihin sana kylvetään, niinkuin me kuulemme tästä neljän
kaltaisesta kylvömaasta. Ei se ole siis opin syy, että muutamat hukkaan
menevät tälläkin ajalla, vaikka ovat kuulleet Jumalan sanaa ja liikkuneetkin. Kun sana nytkin vaikuttaa Vapahtajan vertauksen mukaan, niin,
että useanlaisia sydämenmaita löytyy, ja ainoastaan hyvä maa kantaa
oikean hedelmän kärsivällisyydessä, niin me emme tarvitse epäillä opin
oikeudesta, emme tarvitse muuta valkeutta odottaa, vaan lujasti pysyä
kiinni armon sanassa, joka meille Jesuksesta Kristuksesta saarnattu on.
Onhan tässäkin monenlaisia ihmisiä ja sydämiä; muutamat ovat uskoneet ja pysyneet kärsivällisyydessä, muutamat ovat tukahtuneet orjantappuroihin, tämän maailman rikkauden suruun; muutamain sydämistä
ovat mustat linnut noukkineet pois Jumalan sanan, muutamilla ei ole ollut
kastetta eli märkyyttä taivaasta, joten tämän maailman epäuskon pouta
ne on polttanut ja kuolettanut. Tosin Jumala antaa kaikille rukoilevaisille
taivaan märkyyttä, vaan se on heidän oma syynsä, että he eivät sitä ole
Jumalalta taivaasta rukoilleet. Mikähän se kaste eli märkyys on, jonka
puutos tekee niin suuren vahingon. Minä uskon, että se on se taivaallinen
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kaste, joka alkoi Getsemanessa vuotamaan Jesuksen ruumiista, koska Hänen hikensä olivat niinkuin verenpisarat, jotka maan päälle putosivat.
Tätä taivaallista kastetta me tarvitsemme sydämehemme sovinnoksi, ettei
tämän maailman pouta kuivaisi meitä kuoliaaksi. Tätä yökastetta rukoilkaamme Jumalalta vielä tänäkin iltana, rakkaat veljet ja sisaret, että
sydämemme saisi enemmän tuntea Jesuksen kuoleman osallisuutta ja Hänen ylösnousemisensa voimaa. Ja missä sydämessä tätä märkyyttä ei ole,
siellä kylväjän siemen poudassa kuivettuu, koska tämän maailman myrkylliset tuulet puhaltavat, niin että Jumalan sana ei kanna hedelmää elämäksi, vaan pilkkapuheet ja ilkeät sanat alkavat suusta ulos tulemaan,
jotka eivät ole kristityille soveliaat. Siitä seuraa myös törkeämmät synnit
ja lihan työt, kun ei oteta taivaallista kastetta sydämeen sanan voimasta.
Ja maailman rikkauden orjantappurat murhaavat muutamain sydämen, niin että he enemmän rahaa rakastavat kuin Jumalaa. Muutamain
sydämessä on vihan, vainon ja raateluksen kiviä, jotka jättävät heille
pahan omantunnon. Eivät kaikki varkaat ole sovittaneet pahoja tekojansa, eivätkä vainolliset ole anteeksi rukoilleet niiltä, joita he ovat vainonneet, eivätkä kaikki huorat ja huorintekijät ole parannusta sydämestänsä tehneet, ja niin on sydämen maa jäänyt kiviseksi, jossa taivaallinen
Jumalan sanan siemen ei voi kasvaa hedelmää kantavaksi, vaikka se vähän heitä liikuttaa. Totinen parannus tarvitaan autuaaksi tullaksemme.
Ja kaikki työ menee hukkaan ihmisten sydänten pellossa, jos ei siihen
rukoilla märkyyttä eli kastetta taivaasta, joka Jesuksen pyhästä ruumiista
on vuotanut. Getsemanessa ja Golgatan vuorella ristinpuusta. Rukoilkaamme siis, rakkaat veljet ja sisaret, että taivaallinen Isä lähettäisi Jesuksen nimessä meille sitä taivaallista yökastetta, joka Jesuksen ruumiista
on alkanut vuotamaan Yrttitarhassa, josta olemme saaneet ensimäisen
elämän voiman taivaan tiellä ja josta usein vielä olemme puhtauden ja
rauhan löytäneet. Langetkoon se siunaavainen märkyys teidän sydämeenne, rakkaat matkakumppanit, että pysyisimme voiton päällä hamaan
kuolemaan asti.
Lupaan minäkin näillä viimeisillä askeleillani valvoa ja rukoilla teidän
kanssanne, että Herran Jesuksen pyhä veri meitä tallettaisi ijäiseen elämään. Sillä askeleet lyhenevät, rakkaat ystävät. Rukoilkaa minunkin
edestäni taivaallista Isää! Ja me sanomme nyt hyvästiä, rakastetut veljet
ja sisaret, siihen asti, kun me saamme armosta kohdata ijankaikkisuuden
ihanalla rannalla ja sanoa tervetulemaan Karitsan häissä. Uskomme nytkin Jesuksen veressä syntimme olevan armollisesti anteeksi annetut, kaikki
uskovaiset ja murheelliset sydämet.
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L. L. LAESTADIUKSEN KIRJE JOHAN RAATTAMAALLE
MAALISKUUN 2 P:NÄ 1852.

Uskolliselle työntekijälle Herran viinamäessä, koulumestari Johan Raattamaalle, joka on Nattavaarassa pyytämässä ihmisiä. Armo ja rauha olkoon sinulle ja niille harvoille sieluille, jotka sinun kanssasi kilvoittelevat
loppuun asti! Amen.
Sinä olet alkanut ajattelemaan, minkä tähden sinun sanasi ei ole ollut
niin vaikuttavainen kuin ennen, ei idässä eikä lännessä. Ja minä olen
myös sitä tutkinut, minkä tähden se ensimmäinen rakkaus on jäähtynyt
sekä idässä että lännessä. Vaikka meillä on samankaltaiset verkot kuin
ennenkin, emme sentähden saa kaloja; vaikka meillä on samankaltainen
suola kuin ennenkin, eivät kalat tule sentähden kypsisuolaan, että ne kelpaisivat Herralle syödä, koska vieraat tulevat taivaasta. Minä olen välistä
läpikatsonut minun verkkoani, jos siinä olisi joku reikä, josta kalat pääsevät ulos, mutta en ole sitäkään löytänyt; minä olen koetellut suoloja, jos
ne olisivat mauttomiksi ja väettömiksi tulleet, mutta en ole sitäkään itse
tuntenut; en tiedä, jos muut paremmin tuntevat, että suolat ovat tulleet
mauttomiksi. Ja minä tahtoisin, että joku ilmoittaisi minulle, jos he tuntevat, että minun suolani ovat mauttomiksi tulleet. Mutta minä pelkään,
että me olemme heittämässä meidän verkkomme vasemmalle puolelle, ja
minä pelkään myös, ettei ole Jesus rannalla seisomassa niinkuin ennen.
Ja ne kalat, joita meidän pitää pyytämän, ovat aroiksi tulleet, ne ovat
saivokalat, jotka eivät kärsi kovaa ääntä, ja joita meidän pitää aivan viekkaudella pyytämän. Emme saata niitä paljon suolata, ennenkuin he ovat
korjatut, ja kuitenkin pitää heidät suolattaman, etteivät ne pääsisi mätänemään. Ja minä olen sanonut täällä kouluherralle, että hänen pitää hakeman suoloja ja silmävoidetta; mutta minä en ole saattanut häntä niin
kovin nuhdella, koska hän on ollut mieluinen kuuntelemaan niitä Raamatun selityksiä, joita minä olen pannut hänelle silmäin eteen, niinkuin myös
hänen rouvansa on mieluinen.
Mutta Jumala ja suuri Ristinkantaja, joka on meissä ja teissä hyvän
työn alkanut, valaiskoon meidän silmiämme ja antakoon meille hengellistä
viisautta, että me ymmärtäisimme, kuinka meidän pitää taluttaman tätä
sokeaa kansaa oikealla tiellä. Tällä kansalla on niin suuri sokeus, että
minä olen ihmetellyt, kuinka ne harvat sielut, jotka menneenä vuonna ovat
vähäisen heräykseen tulleet, ovat saattaneet niin sokeana vaeltaa ijankaikkisuuteen. Paljon terveisiä meidän rakkaalle sisarelle Eevalle ja Mosekselle ja Alstadiukselle ja Larensille; ja muistakaa minua teidän rukouksissanne, ja älkää väsykö rukoilemasta niiden sokeain raukkain edestä.
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jotka vaeltavat pimeydessä. Jumalan rauha olkoon teidän kanssanne ja
johdattakoon teitä totuudessansa ja pelvossansa nyt ja ijankaikkisesti!
Amen.
Minä, teidän kanssapalvelijanne uskossa, olen näitä teille kirjoittanut
Gellivaarassa toisena päivänä maaliskuuta 1852.
L. L. L a e s t a d i u s .

RAKKAILLE VELJILLE JA SISARILLE MUUTAMIA RAKKAUDEN
SANOJA JA VAROITUKSIA HUOLIMATTOMILLE.
Rakkautta vaatii laki ja evankeliumi. Ei kuitenkaan ole pysyväinen
rakkaus löytynyt syntiinlankeemuksen jälkeen, vaikka muutamat armonvarkaat ovat sanoneet, että he rakastavat Jumalaa kaikkein enin. Semmoinen on vanhain armonvarkaitten petollinen usko ja rakkaus. Mutta
uudet armonvarkaat ovat oppineet semmoisen läksyn, etfeivät ne tunnusta
paljon uskoa eikä paljon rakkautta, mutta ne ovat nöyrät syntiset mielestänsä, vaikka vastustavat kristityitä, eikä meidän Herran Jesuksen kärsiminen ja kuolema vaikuta heidän sydämissään ei murhetta eikä iloa, vaikka
se asetetaan silmäin eteen. Semmoisilla honkasydämillä on omavanhurskaus autuuden perustuksena ja epäusko sydämessä ja kuollut uskontunnustus pääkallossa. Ja tämä omanvanhurskauden perkele on niin pyhä,
että se tuomitsee eläviä kristityitä, ehkä se ei saata kuoleman syntiä
näyttää. Ottavat vielä honkasydämet siitäkin puolta, koska joku on vikaan tullut, joka on ollut liikutuksissa. Ja niitten langenneitten tähden
tahtoo omavanhurskaus tyhjäksi tehdä Pyhän Hengen vaikutukset ja ajattelee näin: Mitä paremmat ne ovat, jotka itkevät ja ovat iloiset, koska nekin kristityt ovat syntiä tehneet, vaikka ovat olleet liikutuksissa. Ja nyt
hyppää honkasydän ja omanvanhurskauden saastainen vaate parhaaksi
kristityksi ja tahtoisi kaikkein totisten kristittyin murheen ja ilon tyhjäksi
tehdä luullun pyhyytensä kautta. Ja on sitä omanparannuksen synnintuntoa eli lain kolkutusta, joka on herättänyt synnintuntoa, jota vastaan
he sotivat omalla voimalla. Kuitenkin synnin himot voittavat omanvanhurskauden ja epäuskon vankia, vaikka onkin kuollut ja kuiva tunnustus
pääkallossa. Ja kuiva tunnustus pysyy voimassa, koska he tuntevat törkeimpiä perkeleen vaikutuksia lihassa ja veressä, ajatellen, että he ovat
valvomassa. Mutta Kristuksen rakkaus on heille tuntematon. Sentähden
he katsovat niitten rakkautta huoran rakkaudeksi, jotka toisiansa ottavat
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ympäri kaulan. Mutta älä sinä huoli epäuskon ja omanvanhurskauden
kylmä rinta, jonka sydän on niinkuin jää, kyllä sinä kerran tulet valkeuden
eteen sinun pyhyytesi kanssa. Sinä tulet sen eteen, jonka silmät ovat
niinkuin tulen liekki, ja silloin sinä havaitset, että sinä olet musta ja alaston ja saat myös nähdä, että Maria Magdaleena sisartensa ja veljiensä
kanssa, jotka ovat itkeneet ja olleet iloiset ja liikutuksissa, ovat puetut
niillä vaatteilla, jotka ovat puhtaiksi pestyt sillä verellä ja vedellä, joka
on vuotanut Jesuksen sydämestä. Ja ne sydämet, jotka uskon kautta ovat
puhdistetut Jumalan Karitsan verellä, niihin vuodatetaan Kristuksen rakkaus Pyhän Hengen kautta.
Kristuksen rakkaus vaatii meitä kaiken jumalattoman menon hylkäämään. Vaikka ei kristityillä ole niin paljon rakkautta, että he saattaisivat
rakkauden käskyn täyttää. Sentähden täytyy kristittyin pysyä katuvaisina syntisinä joka päivä. Ja joka päivä tuntevat he myös riettauden vaikutuksia lihassa ja veressä, ja sentähden pitää myös tapahtuman jokapäiväinen katumus, ja se katumus pitää tapahtuman Herran Jesuksen
kuoleman katselemisessa. Ja ilo ja riemu syttyy uskovaisten sydämiin,
koska sydän puhdistetaan sillä punaisella ja pyhällä verellä, joka vuotaa
pääkallon paikalla. Ja Herra ilmestyy elävänä ja kirkastettuna katuvaisille ja uskovaisille. Niin on siis syy iloita ja riemuita niillä, jotka
ovat murheellisiksi tulleet synteinsä tähden Herran Jesuksen kuoleman
katselemisessa; syy on iloita ja riemuita Herran Jesuksen kunniallisesta
voitosta Golgatan mäellä.
Ja nyt me rukoilemme kaikki, vaikka olemme kaukana ruumiin puolesta, että Herran Jesuksen tulesta palava sydän sytyttäisi meidän sydämiämme, että me ilolla ja rakkaudella kohtaisimme toisiamme joko täällä
eli elävitten maassa. Kilvotelkaamme siis hyvä uskon kilvoitus, että me
ijankaikkisissa rauhan majoissa saisimme tapetulle Karitsalle kiitosta veisata, joka meitä on lunastanut omistamaan sitä valtakuntaa, jonka Jumala, Isä valmistanut on. Mutta valitettavasti ovat jo muutamat tällä
valkeuden ajalla luopuneet Herrasta. Ilmankin he ovat suuttuneet Herraan, koska he ovat tehneet avioliittoja uskottomain kanssa ja muutamat
niitten kanssa, joiden kristillisyydestä epäillään. Ilmankin on ollut välikappaleena huoruuden, ahneuden ja ylpeyden perkele, sillä ei ylpeyden
vihollinen tahdo kenenkään orjana olla, mutta hän tahtoo tulla isännäksi
ja emännäksi. Ja jotka ovat tulleet uskottomille emänniksi, niin ne ovat
tulleet näkymättömiksi kristittyin seuroissa, vaikka heillä on muka ollut katumustakin naimisen jälkeen. Ottakaa nyt vaari, te Sionin tyttäret, jotka
ette ole vielä Herraan suuttuneet; teitä on Jesus kihlannut itsellensä ijankaikkisessa valtakunnassa asumaan. Sentähden hyljätkää Keetarin majat
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ja mammonan orjat. Ja jos te uskotte ja katsotte Veriyljän rakkauden
tulesta palavaa sydäntä, niin te juovutte ijankaikkisen hekuman esimausta,
sillä täällä tahtoo Jesus morsiamensa kanssa kihlajaisia pitää. Mutta eivät
uskottomat ja pelkurit tule niin liki Jesusta, että he saisivat maistaa siitä
uudesta viinasta morsiamen tytärten kanssa. Mutta te morsiamen tyttäret, te olette saaneet maistaa siitä uudesta viinasta ja olette iloisiksi tulleet
siitä toivosta, että te saatte ijankaikkisesti Karitsan häissä hypätä ja laulaa Karitsalle hallelujaa. Amen.
J. R a a t t a m a a .

Saivonmuotkassa 15. p. heinäk. 1872.
Rakkaille veljille ja sisarille Herrassa Erkki Antti ja Vanhantalon isäntä
Juhonpietistä! Jumalan armo lisääntyköön teille Herramme Kristuksen
kautta!
Minä kiitän teitä kirjeen edestä. Sofia Vilhelmina Laestadius, sinä kysyt
minun ajatuksiani Erkki Antista ja mainitset kirjeessäsi Juhonpietin ja Erkin kristityistä. Sen pitäisi kaikkein kristittyin tietää, että me pidämme
Erkki Anttia hyvänä opettajana, ja Vanhantalon isäntä on ollut kristillisyyden alusta ja on vieläkin kristittyin kestikievari. Niin siis ovat Erkki
Antin ja Juhonpietin kristityt hedelmälliset oksat totisessa viinapuussa,
joita aina Isä Jumala puhdistaa, että ne runsaamman hedelmän kantaisivat. Mutta hedelmättömistä tunnustajista emme saata todistaa, sillä Kristus sanoo, että hyvä maa kantaa hedelmän kärsivällisyydessä. Ei se ole
saarnaajain syy, että huono maa, kivistö ja orjantappurain kanssa kasvava
kristillisyys menee takaisin. Löytyy kuitenkin kansain seassa hyvä maa,
joka kantaa hedelmän kärsivällisyydessä. Sentähden saarnatkoot kaikki
saarnaajat uskossa, että Jumalan sana vaikuttaa. Onpa se vaikuttanut
meidän kristillisyytemme suurimman opettajan, rovastin lapsissakin ynnä
muissa hänen kuolemansa jälkeen, ja vaikuttaa hänen oppinsa tästäkin
edes niin la vialle kuin tämä kristillisyys levenee.
Sinä kirjoitat, että muutamat Erkheikin ja Juhonpietin kristityt tuomitsevat Erkki Anttia. Se on ikävä kuulla. Rientäkää anteeksi anomaan,
jotka ovat tuominneet Erkki Anttia. Ei ole valtaa koko Pohjolan seurakunnalla tuomita häntä kuin Kristuksen opin jälkeen, sillä Erkki Anttia
suojellaan Kristuksen seurakunnan helmassa idässä, lännessä, etelässä ja
pohjasessa. Kristuksen oppi sisällänsä pitää Matheuksen 18. luv. — ettei
seurakuntakaan saa ensin tuomita, vaan neuvoa rikollisia. Mutta koska
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ei ole minkään arvosta rikosta, niin minä sanon teille, rakkaat veljet Erkki
Antti ja Vanhantalon isäntä, Kristuksen seurakunnan puolesta: ottakaa
toinen toistanne ympäri kaulan ja anokaa anteeksi toinen toiseltanne, kyllä
muut seuraavat teitä. Herramme Kristus on antanut vaellussauvan meille
käteen, joka on anteeksi anominen ja anteeksi antaminen, sillä emme ole
synnittömyyden tähden kristityt, vaan että meillä syntein anteeksi saaminen on Hänen veressänsä.
Sinä kirjoitat, että teillä yksimielisyys on muitten harvain kanssa,
jotka provastin aikana jo ovat yksimieliset olleet. Mutta kuinka te saatatte yksimieliset olla niitten kanssa, jotka provastin aikana ovat eriseuraiset olleet ja jälkeen provastia ovat olleet vastaan seisovaiset eriseurasella opillansa. Ja minulle ovat sanoneet Tärännön ja Muonion kappelin kristityt, että ei ole moni Pajalan nuorista kristityistä tulleet anteeksi
anomaan, vaikka ne ovat suruttomina irvistelleet kristityitä. Ei se ole
ihme, että ne porstuasta takaisin pyörtävät, kun ette ole jaksaneet kantaa
majaan. Lotta anoi Daalinmäen kokouksissa moneen kertaan anteeksi, ei
ainoastaan minulta, vaan myös Ylitornion kristityiltä, ja sillä lailla tullaan
seurakuntaan. Koska minä olen esikoinen monen veljen seassa, niin sanon
vielä varoittavaisia terveisiä kaikille Pajalan ja Juhonpietin kristityille,
että ahkeroitkaamme pitää hengen yhteyttä, etteivät rakkauden siteet katkeaisi, ja tehkäämme työtä sen päälle, että seurakunta pysyisi koossa!
Meidän kristillisyytemme suurin opettaja L. L. L. provasti oli ensimmäinen
viinamäen rakentaja Pohjanmaan läänissä. Varjelkaamme siis viinamäen
aitaa ja Sionin linnaa henkeen ja vereen asti! Ja olkaa hyvässä turvassa
Sofia, Erkki Antti ja Vanhantalon isäntä: Karitsan veren kautta olemme
voiton päällä ja ijankaikkisuuden ihanalla rannalla tulemme yhteen. Rukoilkaa edestäni!
Minä ja minun vaimoni sanomme sydämellisiä terveisiä vanhalle mammalle, papille ja rouvalle ja kaikille kristityille, ja olkaa itse ensin tervehditty!
Juhani Raattamaa.

JOHAN RAATTAMAAN KIRJE KEMIN KRISTITYILLE.

Saivonmuotkassa 3. p. syyskuuta 1873.
Lotta Laestadiukselle, rakkaalle sisarelle, ynnä Lallille, Herrassa. Jumalan armo lisääntyköön teille Herramme Kristuksen kautta!
Kiitoksia preivinne edestä! Se ilahduttaa minua, että rovastin lapset
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totuudessa vaeltavat; onpa hän rukouksissansa uhrannut lapsiansa Herralle. Ilmankin Kemissäkin ovat vakuutetut siitä, että Herra on elävän
kristillisyyden alkanut Lapinmaassa, jossa rovasti Laestadius on ensimmäinen ja suurin opettaja, joka on opillansa ja Pyhän Raamatun selityksillänsä valaissut meitä tällä viimeisellä ajalla. Jumala suuresta laupiudestansa valaisi ja herätti hänen. Hän huusi kyykäärmeen sikiöille Pohjanmaan korvessa ja valmisti tietä Herrallemme Kristukselle ihmisten sydämiin. Ei totuuden vihamiehet eikä maailman tuuli jaksanut häntä sujuttaa; hän saarnasi rohkeasti parannusta ja syntein anteeksi antamusta ja
sitoi heränneitten tunnot saarnaamisella tunnustamaan Kristusta maailman edessä. Nyt on kulunut lähes kolmekymmentä vuotta, kun heräys
ja hengellinen liike alkoi ensinnä Kaaresuvannossa ja sitten levisi Tornion
pitäjääseen ja Luulajan Lapinmaahan, Norjaan, Suomeen ja Amerikkaan.
Pikkuinen sinapin siemen on Herran sanan jälkeen kasvanut suureksi
puuksi. Pysykää taivaan linnut tämän siunatun puun oksilla! Pysykäämme Herran sanan jälkeen koossa yhteen henkeen juotettuna! Eiköhän saarnaajat ole vahvimmat oksat, joitten pitäisi Herran laumaa koossa
pitämän. Jos kamppaukset ja riidat tulevat saarnaajain välillä, niin ratkaiskoon seurakunta ja hallitkoon saarnaajansa, sillä seurakunnalle on
Kristus vallan antanut sitoa ja päästää, avata ja sulkea; ja ne ovat oikeat
saarnaajat, jotka kuulevat Pyhän Hengen saanutta seurakuntaa. Seurakunta tarvitsee kaikki saarnaajansa, niinkuin ruumis jäsenensä, ehkä muutamat ovat vähempi ja toiset enempi saarnaajat. Jumala oh seurakunnan
ja majan Isäntä, ja Kristus seurakunnan pää, ja saarnaajat eivät ole kuin
juhdat ja palvelijat. Tyytykäämme tähän korkeaan arvoon, että saamme
olla Jumalan ja Hänen seurakuntansa palvelijat ja palveluspiiat.
Te Suomen saarnaajat, tehkäämme työtä sen päälle, että Herran lauma
pysyisi koossa niin lavialta kuin se levenee. Se usko on minulla, että seurakunta pysyy koossa, kun vaan hallitaan Kristuksen opin ja hallituksen
jälkeen. Kyllä te tiedätte, että Jumalan ankara vanhurskaus pitäisi julistettaman uskottomalle maailmalle ja evankeliumin pilkkaajille, niinkuin
Herramme Kristus saarnasi ijankaikkisesta tulesta, ja Johanneksen ilmestys pudottaa tuliseen järveen kaikki hengellisesti kuolleet ja ne, joilla pedon merkki on otsassa; vieläpä ruumenet poltetaan sammumattomalla tulella. Mutta Siinain jylinästä peljästyneille, synniltä raskautetuille ja työtä
tekeväisille kuuluu suloinen ääni Siionista. Jospa epäileväiset korvat aukenisivat kuulemaan syntein anteeksi antamisen saarnaa Herran seurakunnassa, niin kävisivät nopeasti Sionin vuoren tykö, kussa aamurusko
koittaa veripunaisena, vieläpä puhdistavainen kaste lankee saastaisen
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päälle, että puhtaina ja lumivalkeina Karitsan verellä uskon kautta pestyinä saatte astua ahtaan portin kautta Herran seurakuntaan.
Onnen toivotuksella olkaa hyvästi, heränneet ja armoitetut Suomen
rannalla! Hengessä olemme koossa Uuden Testamentin välimiehen Jesuksen tykönä ja priiskoitusveren tykönä, joka parempia puhuu kuin Abelin veri. Olkoot sielunne ja sydämenne priiskoitetut Karitsan verellä
uskon kautta! Synnit Jesuksen nimessä ovat anteeksi annetut. Omistakaamme Herran Jesuksen viattomuus viattomuudeksemme ja olkoon Hänen vanhurskaudellansa syntiturmeluksemme peitetty! Puhtaat ja viattomat ovat Sionin tytärten kädet. Riemuitse hengessä katsellen Kuningasta
kaunistettuna kuninkaallisessa, veripunaisessa puvussansa lyövän suunsa
miekalla viholliset! Niinkuin 19. luku Ilmestyskirjassa osoittaa, että Kristuksen oppi saa voiton ja valaisee korkiat esivallat, ettei verinen vaino
saata tulla, niinkuin entisinä aikakausina, uskon ja omantunnon asiain
tähden, ennenkuin viimeinen vaino tulee maailman lopun päivinä, niinkuin Johanneksen Ilmestyksen 20.1uku osoittaa. Te näette, että asetukset
ovat muutetut, avaten tietä kuningasten Kuninkaalle ja herrain Herralle,
joka vereen kastetussa vaatteessa ajaa valkialla orhiilla sotalaumansa
edellä. Ilmestyskirjan 19. luku osoittaa, että elävä kristillisyys levenee,
vaikka sokea maailma vainoo ja vastaan seisoo: he pitävät neuvoa keskenänsä, ja ei sekään seiso, sillä tässä on Immanuel, sanoo p. profeetta.
Tässä on väkevä Jumala, joka ei anna kunniaansa vieraalle. Te saarnaajat piiskuisen lauman kanssa, olkaamme toivossa iloiset, kyllä orjantappuroilla kruunattu Kuningas asiansa toimittaa ja valtakuntansa levittää.
Tehkäämme ainoastansa työtä niinkuin kelvottomat palvelijat ja rakentakaamme uskossa Herran temppeliä sen perustuksen päälle, joka jo pantu
on. Ole aina kaunistettu Karitsan verellä, Sionin tytär Suomen rannalla!
Amen.
Minä ja vaimo ynnä seurakunnan kanssa sanomme rakkaita terveisiä
rakkalle sisarelle Lotalle ja rakkalle veljelle Erkki Lallille. Sanokaa minulta rakkaita terveisiä Nils Rapille, Sandbergille, Skinnarille ja kaikille,
jotka saarnaamisella ja kustannuksella Jumalan temppeliä rakentavat.
Pyydän rukoilemaan edestäni. Ole hyvästi ja hyvässä turvassa Lotta
piiskuisen lauman kanssa Suomen rannalla Hyvän Paimenen hallussa!
Vaino kyllä pysyy, mutta ei aina verinen. Tutkikaamme Raamattua
ja pysykäämme Kristuksen opissa! Johannekselle on näytetty taivaan
valtakunnan rakennuksia tulevaisina aikoina. Ei hengellisten ja lihallisten välillä tule koskaan sovinto, sillä Herra Jumala pani vainon vaimon
siemenen ja käärmeen siemenen välille. Sentähdenpä Kristuksen valta-
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kunta on eroitettu maailman valtakunnasta. Ette ole maailmasta, sentähden maailma vihaa teitä. Herran on tämän jo ennen sanonut.
Johan

Raattamaa.

Kittilä, heinäk. 1876.
Rakkaalle opetusisälle ja Herran viinamäen aidan hoitajalle Johan
Raattamaalle onnen toivotuksella siinä raskaassa työssä.
Kolmeyhteisen Jumalan armo, rauha ja laupeus runsaasti vuotakoon
teille Herran nimen kautta! Amen.
Tällä toivotuksella lähestyn teitä ynnä esikoisten joukon kanssa, jotka
siellä ovat, ja lähetän sydämen rakkaita terveisiä suurelta kristittyin laumalta Suomesta, joita olen kohdannut tänne tullessani.
Korkeimman hoidon alla olen kulkenut aina Pietariin asti, ja olen Pietarista teille kirjoittanut — en tiedä, oletteko saaneet. Sydämeni halu
olisi päästä suusta suuhun puhumaan kristillisyyden asioista, vaan on niin
työläs tällä ajalla. Kotipuoleen on kanssa veto. Tässä saadaan vähän
muistella reisustani ja ilahduttaa teitä. Ja ensin sanon kristillisyyden
leviämisestä: niin se on hitaasti, vaan eteen päin. Sitten sanon opin
asioista: että kaikilla työntekijöillä on yhtä pitävä käsitys ja tekevät rakkaudessa työtä. Entiset erimielet ripistä ja Jumalan sanan vaikuttavaisesta voimasta; on rakkaus ja yksimielisyys, eikä enää olekaan juuri keviä
työnteko, ja vielä veljet ei soisi esikoisilta apua, sillä kristillisyys on ainoastansa saarnaamisessa, mutta oppineiden ja valtain edessä edesvastaamisessa — kaikella totuudella. Eikä opinkappaleet kelpaa ottaa heille vastaan itse hyväkseen, vaan P. Raamatun totuutta he eivät voi kokonaisuudessa kieltää. Mutta sitä he pitävät muka velvollisuutenaan, että totuutta
puolustaa ja yhteistä hyvää edesauttaa, erinomattain siveyttä ja raittiutta,
jota luonnollinen järkikin käsittää.
Papit ovat yleisesti vertyneet; ensinnä ovat he uponneet juoppouteen
ja turhuuteen, että oppineet eivät voi heitä hyväksyä. Hedbergiläisiä he
katsovat heräämättömiksi, ehkä kiivaasti uskoa tunnustavat ja uskoa
muille saarnaavat, kun ovat koreudessa, kullassa, silkissä ja kaikissa uuden
aikuisissa malleissa seuraajina. Körttiläisistä he sanoo: ei jaksannut laissa
kilvoitella ja niistä on sammunut koko heräys. Meistä he sanovat: että
te olette opinkappaleissa työläät kuulla ja kärsiä, mutta ulkonaisissa hedelmissä, sanovat he, täytyy Jumalalle kunniaksi tunnustaa, että Jumala
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teissä työtä tekee kansan hyväksi, esim. tuo raittius, että on lakannut paljon ihmisiä juomasta, varastamasta, käräjänkäynnistä, turhista pidoista ja
tuhlaamisesta y.m. y.m.
Jesuksen veren voiman kautta olen minä kulkenut suuressa arkuudessa
ihmisyyteni puolesta oppineiden tykönä Sundströmi-veljen kanssa Helsingissä kahden, yliopiston professorin puheilla kristillisyyden asioista ja kaksi
kertaa Porvoon piispan tykönä, koska tunsin, että yleisesti ei ole meille
suojelusta — papeilta, vaan lain voimalla pyytävät rangaista ja sortaa
meidän kristillisyyttä ja meidän kulkua estää.
Porvoon piispa puhutteli meitä ensi kerralla rakkaudella ja taasen
kuuli armonjärjestystä, mutta synnintunnustuksessa hän tuli vastaan ja
haki vielä Davidin tunnustuksen Psalmista: että Herralle minä tunnustin
syntini. Mutta ulkonaiset hedelmät, mitkä heräyksestä ovat seuranneet,
on hän puhtauden ja totuuden rakastaja. Laestadiuksen hän tunnustaa
Jumalan mieheksi — hän on lukenut historioista. Sitten minä otin P.
Raamatun paikkoja, sovittaen Raamatun kanssa yhtäpitäväksi tästä kristillisyydestä. Ei hänelläkään ollut siinä mitään sanomista vastaan. Toisella kerralla minä vein sen kirjan käteen, ja saimme puhua monet tiimat.
Kirje jäi hänelle, mutta lähetän siitä teille kopion näytteeksi. Minä olen
selittänyt hänelle vielä sen sisällepitoa. Ja Feetun nimen hän otti ylös,
että hän saa sitä Turussa puhutella. Kertomusta hän ei ollut vielä saanut,
sen lähetin minä hänelle Helsingistä Porvooseen. Ensi päivinä minä olin
Turussa Feetun tavatessani ja niin tulin laivassa Pietarsaareen asti ja sitten tulin maisin.
Tulin toivotulla turvalla, että saada lohdutusta nautita, olletikin siitä
rauhan ja rakkauden tuulesta, joka puhalsi suurelle kristittyin laumalle
terveydeksi, rauhan ja yksimielisyyden voimaksi Hanhi Pietin Oulusta käydessä, josta sain minäkin vielä voimat vaikuttamaan eteenpäin — Suomeen;
sillä ilman sitä tuntui kovin raskaalta.
Mutta sain murhetta pitkin rantaa työntekijöiltä ja totuuden kannattajilta, ettei he jaksa viinimäen aitaa hoitaa ja kantaa Kristuksen ijestä, ja
hallitus on vapaus. Puhua vain armosta eikä itsensäkieltämisestä eikä
veljellisestä nuhtelusta, se on laillisuutta. Olletikin koreuden suhteen sillä
on santaa lyöty miekan terään. Olletikin minun vertaisille, että minä
ja Iisakki olemme tulleet teiltä rangaistuksi Oulussa —• laillisuudesta, ja
itäreisulta olette saarnanneet kristittyin suuresta vapaudesta. Nämä sanat
on teidän suusta otettu ja levitetty Suomeen kirjoittaen ja muistelemalla,
että Raattamaa on sanonut, että kun kristityt pukevat eli riisuvat koreutensa, ja turhuutensa pois panevat, on vahinko kristillisyydelle, että on
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maailmasta tulijoilla kovin suuri putous, kun näkevät kristityitä, että ovat
niin alas menneet puvussa.
Totuuden rakastajat katsovat kertomusta, olletikin, mitä kirjoitetaan
Kittilän heräyksestä ja ensimmäisistä parannuksen hedelmistä, niin myös
siitä puhtaasta menosta. On heillä kertomisen muodolla tulleet herätetyksi
työtä tekemään kristillisyyden eläväin jäsenten edesauttamiseksi oman vapauden perään, ja säätypersoonat hakevat Lutheruksen postillasta viinimäen aidan hoitamiseen, viinaan, tanssiin, naimatoimiin eli pitojen pitämiseen ja virkapersoonain pukuun j.n.e. Eivät he tahdo P. Raamattua
ottaa kokonaisuudessa, jossa näytetään perkeleestä, eli kuinka vanhurskaan Jumalan asian ajajan Noan huoneeseen mursi viinasusi sisälle ja
vanhan Israelin huoneesta koreuden perkele vietteli ainoan tyttären —
päätänsä palmikoitsemaan ja korvarenkaita laittamaan, josta sittemmin
huoruuden perkele karkasi ja vanha Israel täytyi riisua koristukset ja
muut epäjumalat ja panna ne tammen alle. Herran profeetat on haukkuneet päästä jalkoihin asti, olletikin Esaias 3:ssa luvussa Sionin tyttäriä
— rangaistuksen uhalla y.m.
Eivät ole myöskään Uuden Testamentin ensimmäiset viinimäen hoitajat harvaa aitaa rakentaneet, koska he lihan töistä puhuvat ja hengen
hedelmistä. Totta olivat tunteneet voiman heille avuksi kristityistä vuotavan, koska Pietari sanoo: että nekin, jotka eivät sanaa usko, vaimoin
tavoista voitetuiksi tulisivat, koska heidän puhtaan menonsa näkevät pelvossa, joidenka kaunistus ei pitä oleman ulkonaisessa kullan ympäriripustamisessa eli vaatteen puvussa; ja samoin sanoo Paavali 1 Tim. 2: 9. Johannes näki myös ilmestyksessä viimeisen ajan ihmekummituksen 18 luvussa; ja käsketään lähteä ulos ja kastaa.
Muutamilla on se ajatus, että paremmin voitetaan uskottomia. Mutta
kuinka tuo sopii? Miten se saarnaa herätystä, joka itse turhuutta puolustaa, ja miten niitä saatetaan uuden syntymisen tilaan? Ja jos ne sitä
vaille jäävät, sitten entisine sota-aseineen, entinen näky, entinen voima
ja kristillinen meno vielä jotakin; ja lain valtakunnan miehet tekevät kysymyksiä: onko se syntiä j.n.e.
En olisi tätä teille tehnyt murheen aineeksi, sillä olen ajatellut, että
jos saisin omantunnon rauhan tallentaa, niin vaikenisin ja heittäisin kulkuin, ettei minun tähteni tarvitsisi kärsiä, ehkä itse totuuden ja suuren
kristillisyyden, vaan koska minulla on se usko, että kristillisyys tulee ehkä
vielä voimallisena pitkittämään, ja teidän suuri työ ja vaiva Israelin Jumalan edessä on tunnettu ja on runsaassa siunauksessa, ja Jumala teidän
ikäpäiviä vielä jatkaa, hoitamaan tätä laviata kristillisyyttä, niinkuin tie-
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dän, että minulta ja muilta se jääpi palkitsematta teille, rakas opetus-isä,
teidän auttamisenne tässä työssä.
Ja siinä uskalluksessa olen teille tässä muistellut, että te kärsitte ja
otatte vielä osaa, ja pyytäisin, että vielä kirjallisesti viinimäen aidan rakentajia auttaa nyt kesän ajalla, niinkuin monta suuriarvoista kirjaa on
teiltä Suomessa luettu. Jos te kirjoitatte, niin kirjoittakaa, että ensinnä
tulisi Kittilään ja saisivat ottaa osan, sillä moni Suomessa nojaa heidän
toimeensa, ja kuitenkin Kittiläiset tahtovat turvata teihin.
Olen päättänyt, että jos Jumala vielä suopi elämää, niin talven tultua
päästä teidän puolessa käymään, jos en tule sitoumuksiin, niinkuin olen
ajatellut jotakin lasten luetusta eli muuta.
Sydämen rakkauden terveisiä tässä lähetän sen puolen kristityille. Niin
myös Kittilän kristityiltä sydämen rakkauden terveisiä, erinomattain lähettää Hanhi Pieti, Fredrikki Paksuniemi ja Olli Puljula, opettajat, — olen
niitä kohdannut.
Ja olkaa itse koko perheenne kanssa minulta koko sydämellä tervehditty! Ja Jumalan rauha hallitkoon koko sydämenne ja taitonne Kristuksessa, ja että rukouksissa muistaisitte.
Veli Sundströmiltä ja Wikmanilta sydämen rakkaita terveisiä teille.
Ja veljiltä Nils Rapilta sydämen rakkaita terveisiä teille — minä tulin
hänen kanssa Kalajoelta Ouluun asti. Hän palasi siitä takaisin. Ja ei nyt
muuta, vaan väsytän teitä tällä typerällä kirjoituksellani.
Jos kirjoittaisitte minulle, niin Kemijärvelle Kärkölän Hermannin osoitteella. — Jääkää nyt hyvästi Jumalan haltuun!
Kirjoitti teille tunnettu veli
Johan Takkinen.

JUHO RAATTAMAAN LÄHETYSKIKJE SUOMEEN
HEINÄK. V. 1876.
Minä myös tervehdän Suomen kristityitä sydämellisellä rakkaudella
ja toivotan, että pysyisitte koossa. Olkaa saarnaajat kärsivälliset, että hedelmän kantaisitte Jumalan, Isämme, kunniaksi ja tehkäämme työtä sen
päälle, että Herran lauma pysyisi koossa! Olkaamme siis laumalle esikuvaksi ja anteeksi anokaamme ja anteeksi antakaamme, joka on vaellussauva matkalla Isänmaalle, katsoen uskon alkajan ja päättäjän Jesuksen
päälle, jonka verellä priiskoitetut teidän sydämissänne, rakkaat veljet ja
sisaret, jotka uskotte, Jesuksen kalliin nimen tähden ovat syntinne an-
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teeksi annetut. Riemuitse hengessä Herran lauma, jota Pyhä Henki on
kutsunut sanan ja sakramenttein kautta Isän huoneeseen veripunaisen
Herran Jesuksen kautta. Eipä ihme, että ilon ja riemun ääni kuuluu Isän
huoneessa, koska monet tuhannet tuhlaajapojat ja -tyttäret sisälle tuodaan. Isän huone ja lammashuone on kaikkein kristittyin yhteys, jotka
osalliset ovat Jumalan armosta ja syntein anteeksi saamisesta Herran
Kristuksen kautta, vieläpä kastetut Pyhällä Hengellä ja tulella, sittekuin
katuvaiset ja uskovaiset ovat kärsimisen osallisuutta ja ylösnousemisen
voimaa tunteneet ja vielä tuntevat.
Älä luota kristillinen maailma sen päälle, että surutonna armon välikappaleita nautitset. Vieläpä luotat sen päälle, ettäs olet kasteessa uudesta
syntynyt. Herran opetuslapset saivat molemmat sakramentit, joiden
kautta, ynnä Herralta saarnatun sanan kautta, ristiinnaulittua katsellessa
Pyhä Henki vaikutti murheen heidän sydämissänsä, niinkuin Jesus sanoi
Nikodemukselle, että Hän yletään ristiin niinkuin käärme korvessa, että
jokainen kuin uskoo Hänen päällensä ei pidä hukkuman, mutta ijankaikkisen elämän saaman. Tässä on ovi, tässä on ahdas portti, tässä on uudensyntymisen paikka.
Tulepas kivinen sydän särkymäpaikalle ja seiso sydämen hartaudella
ristin kohdalla ja rukoile, että Herran Henki kirkastaisi, ettäs olet synnilläsi Jumalan Pojan ristiin-naulinnut ja verisuonet avannut. Silloin epäusko ilmoittaa itsensä niinkuin Galilean vaimoille ja miehille. Silloin täytyi
Jumalan lähettää äänelliset saarnaajat, ja Herra itse selitti Raamatuita
kärsimisestänsä ja ylösnousemisestansa. Vielä nytkin tarvitaan selittää
Raamatuita oikein heränneille ja todistaa Jesuksen nimen ja veren vuotamisen tähden synnit anteeksi, että kykenevät uskossa. Jesuspa on käskenyt saarnata parannusta ja syntein anteeksi antamusta Hänen nimessään. Näitä olette kaikki uudestasyntyneet kokeneet, joiden sydämeen
Herran kuolema on koskenut, ja olette elävään Herran Kristuksen tuntemiseen tulleet uskon kautta, että ilon ja rakkauden äänikin on ulospuhjennut, josta saatanan joukko on pannut "hihhuli" haukkunimen, niinkuin Herraamme nimittelivät samaritanukseksi. Vieläpä muutamat ylimmäiset papit Suomessa häväisevät hengellisiä liikkeitä Pohjois-Suomessa,
nimitellen "villiuskoksi", vaikka elämän parannus ja hyvät hedelmät ovat
seuranneet Jumalan voiman kautta heränneitten ja armoitettuin joukossa.
Voi pimeyttä jumaluusopin tohtoreissa! Herra avatkoon heidän korvansa,
että tuntisivat Jesuksen lampaita äänestä.
Älä sentähden pelkää Herran Jesuksen piiskuinen lauma Suomessa:
Jumalalla, Isällä, on hyvä tahto antaa teille valtakunnan, ehkä maailma
rajuaa vastaan. Eivät ole totuuden vihamiehet saattaneet sitä tulta sam-
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muttaa, jonka Jesus on sytyttänyt. Vielä nytkin kauniisti viheriöitsee
Herran pelto Pohjanmaan läänissä ja paikoin on valjennut elonajaksi.
Vieläpä tuhannet ovat ilolla kuolleet Ruotsin ja Suomen Lapissa, niinmyös
Tornion rannoilla Oulun läänin kanssa, kolmenkymmenen vuoden kuluessa,
eli siitä ajasta, kun rovasti Laestadius alkoi vaikuttamaan Ruotsin Lapissa,
joka ensinnä vaikutti sen kautta, että asetti kouluja ja lähetti maallikoita
saarnaamaan parannusta. Nyt jatkavat muutamat Suomen ja Ruotsin
papit Laestadiuksen työtä, osoittain Pyhän Raamatun totuudella, että sama
henki vaikuttaa kansoissa kuin Apostolein aikana. Sillä sama profeettain,
Herran Kristuksen ja Apostolein oppi on teroitettu sydämiin, jonka saarnatun ja Raamatusta luetun sanan kautta Pyhä Henki on vaikuttanut katumuksen, parannuksen ja elävän uskon.
Nämä mainitut, uskon kautta Herran Kristuksen päälle sivistyneet ihmiset, pitäisivät kaunistaman lutherilaista kirkkoa, sillä he pysyvät kirkon
helmassa, vaikka herjataan hihhuleiksi ja villiuskoksi. Voi pimeyttä!
Tämän on Herra jo ennen sanonut: "Jos se valkeus, joka sinussa on, on
pimeys, kuinka suuri on itse pimeys?" Mutta älkäämme oudoksuko, sillä
kaikkina aikakausina on elävä kristillisyys ollut tuntematon maailmalle,
niinkuin Herra sanoo: "Ei maailma teitä tunne." Sentähdenpä ovat kaikki
viralliset ja virattomat vanhurskauden saarnaajat vainotut entisinä aikakausina, se on, ne jotka saarnaavat siitä vanhurskaudesta, joka saadaan
uskon kautta Herran Jesuksen päälle.
Tutkikaamme vireästi Raamatuita tällä etsikkoajalla, ettemme eksyisi
kaidalta tieltä, katsellen hengessä ja uskolla maasta ylettyä, veripunaista
sankaria, joka käy laumansa edellä. Ole kirkas sinä orjantappurakruunulla kruunattu Kuningas Suomen rannalla! — lyöthän sinä laumasi viholliset suusi miekalla. Rohvaise sinuasi uskossa Herran lauma Suomen rannalla, tunnustain Herraa Kristusta maailman edessä viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, vieläpä Jumalan armosta autuaaksi.
Jos tämän tunnustuksen, totuuden saarnaamisen ja liikutusten tähden
pahnataan kristityitä, niin silloin suruttomat papit ajavat ulos kirkon helmasta hurskaita ihmisiä, ja Herran sana täytetään tälläkin aikakaudella:
"He panevat teitä pannaan." Ovatpa Norjassa koettaneet sulkea ulos Herran ehtoolliselta ja kukatiesi Suomessakin, sillä eipä tahdo suruttomain
pappein kunnia kärsiä maallikkoin saarnaamista, vaikka suuri muutos on
tapahtunut uskossa ja elämässä enemmiten maallikkoin saarnaamisen
kautta: varkaat ja väärintekijät ovat takaisinmaksuja tehneet; huorat ja
viinakauppiaat, juomarit ja tappelusmiehet ovat parannuksen tehneet;
luonnosta siveät ihmiset ovat heränneet ja löytäneet, että heillä oli kym-
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menentuhatta leiviskää synnin velkaa, vaikka ennen omallavanhurskaudella ja kuolleella uskolla luulottelivat autuaiksi tulevansa kuoleman jälkeen. Mutta paljon on vielä, jotka eivät ole parannusta tehneet Ruotsin
ja Suomen puolella, joista muutamat ovat kiukkuiset totuuden vihamiehet.
Ne puhuvat kaikenlaista pahuutta ja valheita tapahtuneesta muutoksesta,
ja näitä suruttomain valheita kuuluvat uskovan muutamat jumaluusopin
tohtoritkin Suomessa. Kuitenkin on meillä se usko, että löytyy pappia
ja jumaluusopin tohtoria Suomessa, — ehkä harvat ovat valitut — jotka
varjelevat Herran laumaa hengen miekalla ja Herran Sebaotin voimalla.
Rukoilkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, Jumalaa, Isää, Hänen ainoan
Poikansa nimeen kristillisen esivallan edestä, jonka alammaisina saamme
Jumalaa palvella ja hartauden seuroja pitää, joka myös teitä suojelee.
Rukoilkaa myös virallisten ja virattomain opettajain edestä, joita Hän on
valinnut maailmasta, ylipaimenta, että Hän antaisi voimaa ja väkevyyttä
ruokkimaan ja kaitsemaan Jesuksen lampaita ja karitsoita. Vieläpä hengen
miekalla ja Herran Sebaotin voimalla varjelkaamme Sionia — se on, pyhäin ihmisten yhteyttä — henkeen ja vereen asti, ettei metsänvuohet tallaisi Herran viinamäkeä. Seuratkaamme siis Jesuksen verisiä askeleita
Yrttitarhasta Golgataan, katsellen hengessä maasta ylettyä, orjantappuroilla kruunattua Kuningasta, jonka kautta olemme tulleet Sionin vuoren
tykö, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin ja monen tuhannen enkeleitten joukon tykö, yhteisen kokouksen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaissa kirjoitetut ovat, ja Jumalan, kaikkein tuomarin tykö ja täydellisten vanhurskasten henkein tykö ja Uuden Testamentin välimiehen Jesuksen tykö, sen priiskoitusveren tykö, joka parempia
puhuu kuin Abelin veri.
Ole priiskoitettu Herran lauma sydämessäsi! Usko, että saat riemuita
hengessä! Syntisi Jesuksen nimen ja veren kautta ovat anteeksi annetut
ja pyhä elämä ylösraketaan. Ole siis, Sionin tytär, puettu Herran Kristuksen viattomuudella! Amen.
Olkaa hyvästi, rakkaat veljet ja sisaret! Pian yhteen tulemme kirkkaassa ilmassa, sillä voitto on tullut Karitsan veren kautta, jolle olkoon
kunnia! Amen! Hallelujaa!
Kirje Saivonmuotkasta.
Rakkaille veljille ja sisarille. Jumalan armo lisääntyköön kaikille uskovaisille Herramme Kristuksen kautta, jonka verisen lipun alla piiskuinen lauma hengittää Jumalan armon ilmaa.
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Kiitän kirjeittenne edestä, joita olen saanut terveisten kanssa. Veljet
ja sisaret ovat minua muistamassa, ja rakkaita terveisiä olen saanut ilokseni täällä. Terveenä olen ruumiin ja sielun puolesta, vieläpä Jumalan
armosta uskon itseni autuaaksi, ehkä sota pauhaa ja maailman meri lainehtii Herran laumaa vastaan. Älkäämme siis väsykö seuraamasta Kuningasta, vaattensa ovat veriset, Hän lyö suunsa miekalla viimeisetkin
viholliset. Seuratkaamme Kuningasta, ehkä tietä veristä, pian portit aukenevat paratiisin kaupunkiin — senpä muurit kestävät vihollisten ryntäykset. Riemuitse hengessä Herran lauma, katsellen uskossa ja hengessä
maasta ylettyä veripunaista lippua Sionin vuorella, varustettuna kaikilla
Jumalan sota-aseilla, että voittaisimme viimeisenkin vihollisen. Joukko
vartioitsee sinua piiskuinen lauma, täytyyhän teidän ja meidän olla niinkuin karitsat sutten keskellä.
Rohvaiskaamme meitämme uskomaan, rakkaat veljet ja sisaret, täydellisesti olemme lunastetut: laki on täytetty ja synnin rangaistus kärsitty;
kiitos Jumalalle ja Karitsalle, jonka veren kautta ollaan voiton päällä.
Tehkäämme aina parannusta ja kieltäkäämme itsemme epäuskon synnistä!
Jospa langenneetkin uskoisivat, niin tulisivat parannukseen uudistetuksi
sisällisesti ja ulkonaisesti, Kyllä tiedän, että saarnaatte langenneillekin
syntiä anteeksi siinä toivossa, että tulevat parannukseen uudistetuiksi,
sillä uskon kautta Herran Jesuksen päälle saadaan Pyhä Henki, ja Hengen
kautta lihan työt kuoletetaan. Ole vapaa vapaaksi ostettu lauma Alatorniolla! Ole priiskoitettu sydämessäsi Jesuksen verellä! Synnit, viat ja
heikkoudet ovat anteeksi annettu teille ja meille Jesuksen nimen ja veren
kautta. Riemuitse hengessä, päästetty pahasta omastatunnosta, omistakaamme Herran Jesuksen viattomuus viattomuudeksemme ja Hänen vanhurskautensa vanhurskaudeksemme, että puhtaana yhteen tulemme kirkkaassa ilmassa tapetun Karitsan häissä. Meidän Herran Jesuksen armo,
Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän ja meidän kanssamme! Kiitos ja kunnia Jumalalle ja Karitsalle nyt ja ijankaikkisesti! Amen.
Minä ja emäntä sanomme rakkaita terveisiä kaikille Alatornion kristityille. Sanokaa minun terveisiä Kainuun kristityille, ja pysykäämme Kristuksen laissa, että me meitämme keskenämme rakastaisimme.
Sanokaa minun terveisiä kaikille rakkaille veljille ja sisarille Haaparannalla ja Tornion kaupungissa, ja olkaa itse tervehditty! Rakkaudella
muistan kaikkia, joita kasvoista tunnen. Muistakaa minuakin rukouksissanne!
Vanha
Juhani Raattamaa.
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Kirje Saivonmuotkasta.
Rakkaalle sisarelle Herrassa. Jumalan armo lisääntyköön sinulle Herramme Kristuksen kautta!
Et sitä tarvitse ihmetellä, että olen vihattu armonvarkailta ja poronvarkailta ja viinan välikappaleilta. Mutta paljon olen rakastettu kristityiltä ja lohdutan itseni ijankaikkisen elämän toivolla tässä erämaassa,
jossa maailman viha ja vaino ja pahain himoin ja haluin rajuilma pauhaa.
Me hajalla asuvaiset Suomen ja Ruotsin rannoilla, pysykäämme koossa
armoistuimen tykönä, priiskoitetut Uuden Testamentin välimiehen Jesuksen verellä, päästettynä pahasta omastatunnosta. Riemuitse hengessä
Sionin tytär Pohjanmaalla! Kaksinkertaisesti olet saanut Herran kädestä
synteisi tähden. Ole hyvin palkittu, uskoen veljeisi ja sisartesi kanssa.
Vielä todistan teille ja teidän kanssanne synnit anteeksi Jesuksen nimessä,
jonka veri on vuotanut syntein anteeksi antamiseksi. Omistakaamme tämä,
uskolla katsellen-Kuningasta, kaunistettuna vaatteissansa, veripunaisessa
sotapuvussansa, elävänä kirkastettu kunniansa kirkkaudella. Soita Herralle Sionin tytär Suomen rannalla! Voitto on tullut Karitsan veren
kautta. Amen.
Minä ja vaimoni sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikille veljille
ja sisarille uskossa, ja ole itse enin tervehditty saarnaavaisten miesten
kanssa! Pyydän rukoilla edestäni! Onnea toivotan uskovaisille ja tervetultua hääsaliin. Amen.
Veljenne
Juhani Raattamaa.

Kirje Saivonmuotkasta.
Rakkaille veljille ja sisarille. Jumalan armo lisääntyköön teille Herramme Kristuksen kautta!
Teiltä olen saanut kirjeitä, joitten edestä kiitän. Kirjoituksenne ovat
ilahduttavaiset, sillä ne osoittavat, että Herran piiskuinen lauma on pysymässä koossa ja keskinäisessä rakkaudessa. Vieläpä olette avanneet lapsellisen, rakkaan sydämenne kirjeissänne, joka osoittaa, että Jumala on
teissä, sillä rakkaus on Jumalasta, joka vaatii meitä kaiken jumalattoman
menon hylkäämään, että lihan työt tulisivat kuoletetuksi Hengen kautta.
Ja tottapa pyhä elämä raketaan uskon kautta Herran Jesuksen päälle,
mutta perintö ja saatu syntisyys ensimmäisestä äidistä ei ole pois otettu,
jonkatähden useasti saamme omantunnon haavoja, että tarvitsemme kyllä
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vastaan ottaa uskolla priiskuvaisia veren pisaroita, jotka vuotavat syntein
anteeksi antamiseksi. Niin siis Herran Jesuksen nimessä todistan synnit
ja heikkoudet anteeksi kaikille armoa tarvitsevaisille, vieläpä työtä tekeväisille ja raskautetuille. Ja kaikkein usko vahvistukoon, sillä ääni kuuluu Sionista, että synnit ovat anteeksi annetut kaikille, jotka suulla tunnustavat Herran Jesuksen ja sydämestänsä uskovat. Ole vapaa Herran
lauma kaupungeissa ja kylissä! Vahvistakoon ristiinnaulittu ja orjantappuroilla kruunattu Kuningas teidän ja meidän uskomme, että voisimme
omistaa Herran Jesuksen viattomuuden viattomuudeksemme ja Hänen
vanhurskautensa vanhurskaudeksemme, että Jumalan rauhan tyvenessä
sielumme ja henkemme lapsellisella sydämellä ja mielellä riemuitsisi hengessä. Ole vapaa, vapaaksi ostettu lauma, kaikkialla, pian tulee Hän,
joka tuleva on.
Valmistakaa lamppujanne! Huuto kuuluu Sionista: katso Ylkä tulee,
menkää Häntä vastaan ottamaan palavilla sydämillä! Mutta tyhmäin sydämet ei syty palamaan, vaan tulee pelko, kun kuoleman enkeli astuu
sisälle, vaikka yhdessä seurahuoneessa ja kirkossa ovat viisasten kanssa.
Vieläpä tuomio tulee, niinkuin pitkäisen tuli leimahtaa idästä ja näkyy
hamaan länteen. Sentähden eivät ennätä tyhmät valmistamaan, ehkä
viisaat neuvovat heitä niitten Jumalan palvelioitten tykö, jotka myyvät
ilman rahatta ja hinnatta viinaa ja rieskaa Jumalan huoneen runsaista
tavaroista, vieläpä vaalitsevat tuhlaajapoikia. Ei suinkaan viisaat neuvo
palkkapaimenten tykö, jotka Jumalan sanaa myyskentelevät rahan edestä.
Mutta se on kuultu monen kuolevaisen suusta, että nyt on myöhäinen,
kun ei ole ennen valmistettu, vaikkapa he ylön hiljan alkavat kolkuttamaan, kun armon ovi heiltä on suljettu. Pyyhkikää uni silmistänne te
viisaat neitseet, että näkisitte kehoittaa tyhmiä, ennenkuin tulee myöhäiseksi. Tässä olen vastannut siihen, kutka ne ovat, jotka myyvät, jos tyhmätkin tulisivat ostamaan rahatta ja hinnatta oikealla ajalla.
Ole kirkas, sinä veripunainen lippu, laumasi keskellä sodan ja voiton
merkkinä! Puhalla Herran Henki palamaan suitsevaiset kynttilän sydämet, että morsiamen tyttäret palavilla lampuilla saavat mennä Ylkää vastaan. Astukaamme eteenkäsin siinä toivossa, että voiton päällä pysymme
Karitsan veren kautta — ehkä olemme vähäinen joukko suuren maailman
suhteen. Kiitos Jumalalle, Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, joka on
hoitanut laumansa ja kaitsee vielä nytkin elävillä vesilähteillä. Amen!
Kiitos Karitsalle! Amen!
Minä ja valitut täältä sanomme sydämellisiä terveisiä kaikille rakkaille
veljille ja sisarille. Pyydän rukoilla edestäni. Ja olkaa hyvässä turvassa!
Juhani Raattamaa.
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OTE JUHO RAATTAMAAN KIRJEESTÄ.

Alkuheräyksen aikana on meitä syytetty lain opettajiksi, ja nykyisellä
ajalla soimaavat teitä ja meitä lain hyljääjiksi ne ihmiset, jotka kerskaavat heitänsä laista ja häväisevät Jumalaa lain ylitsekäymisellä. Mutta uskovaiset kerskaavat heitänsä meidän Herramme Jesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta jäsenet ovat ristiin-naulitut ja synnin rangaistus kärsitty. Uskovaiset kerskaavat myös Jumalan ja meidän Herran Jesuksen
rakkaudesta, joka täytti Jumalan lain sijassamme, niinkuin kirjoitettu on:
Kristuksen kautta on "lain vanhurskaus täytetty meissä, jotka emme vaella
lihan, vaan hengen jälkeen", ja "Jumala lähetti Poikansa, syntyneen vaimosta, lain alaiseksi tehdyn, että Hän ne, jotka lain alaiset olivat, lunastaisi". Me olemme lunastetut sekä synnin rangaistuksesta että lain täyttämisestä: "kaksinkertaisesti olemme saaneet Herran kädestä." Laupias
Samarialainen on antanut kaksi kallista penninkiä majan Isännälle. Kaikki
on täytetty: "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa."
Mutta harvat ovat ne, jotka uskolla omistavat Herran Jesuksen viattomuuden viattomuudeksensa ja Hänen vanhurskautensa vanhurskaudeksensa. Muutamat jumaluusopin tohtorit ovat opettaneet ja sille järjestykselle panneet lain ojennusnuoraksi, että vannottavat nuorukaisia (kun
ensi kerta lasketaan Herran pyhälle Ehtoolliselle), että heidän pitää Jumalan armon kautta omassa persoonassansa täyttämän lain. Näin on
opetuslapsen kaulaan pantu sopimaton ijes, jonka Herramme Kristus on
pois ottanut ja antanut Hänen ikeensä, joka on sovelias, että me meitämme
keskenämme rakastaisimme.
Neljättäkymmentä vuotisia kristityitä on vielä sadottain elämässä,
eivätkä ole rakkauden siteet katkenneet; niin myös pyhä ja laittamaton
elämä uskon kautta Herramme Kristuksen päälle on ylösrakettu ja lihan
työt ovat hengen kautta kuoletetut. Mutta poisottamaton turmelus on
peitetty Herran Jesuksen viattomuudella. Seiso puhtaana ja lumivalkeana Herran kirkasten kasvoin edessä, piiskuinen lauma, lapsellisella
mielellä, soittaen Herralle sydämissämme! Pian yhteen tulemme ijäisissä
häissä.
Juhani Raattamaa.
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JOHAN RAATTAMAAN NEUVO SYNNINTUNNUSTUKSESTA.

Rakas veljeni ja uskollinen työntekijä Herran viinamäessä Heikki
Lahti! Jumalan armo lisääntyköön sinulle!
Kirjeesi edestä kiitän, jonka olen saanut, jossa kysyt, josko tarvitsevat
uudestaan tehdä synnintunnustuksen, jotka jo useammille ovat ennen ripittäneet itsensä. Tähän vastaan, että: synnintunnustus on oikein tehty,
jos vielä yhdellekin kristitylle on ensinnä tunnustettu, ja laveammalta,
niinkuin tarveskin vaatii, saada seurakunnalta vakuutuksia Jumalan puolesta Herran nimessä. Ohjatkoon Kristuksen oppi meitä kaikkia, joka
opettaa, että kristiveljen ja -sisaren asiat sovitetaan kahden eli kolmen
kesken, jossa Jesus on heidän keskellänsä. Mutta hyvin on jo Pyhän
Raamatun mukaan, että ne, jotka maailman korvesta tulevat, että he tekevät julkisen synnintunnustuksen, sovittavat velvollisensa eli loukatut persoonat ja anovat anteeksi väärintekonsa.
Suomessa on Jumala sallinut valtiolain niin onnellisesti syntyä, ettei
ketään saada tuomioistuimella ahdistaa omantunnon tunnustuksista. Jesus
muistuttaa Pietarin syntiä peitetyillä sanoilla meren rannalla. Ymmärrättehän te, joilla Kristuksen henki on, kuinka syntiä tunnustetaan peitetyillä sanoilla, vaikka eivät heränneet maailman kunnian tähden peitä
syntiänsä. Tottapa kaikki kristityt ovat ilmoittaneet kaikki entiset tekonsa ja häpeälliset työnsä eivätkä ole seurakunnassa peitetyt. Mutta
olkoot Kristuksen vanhurskaudella peitetyt kaikkein katuvaisten ja uskovaisten synnit!
Vielä todistan teidän kanssanne, Suomen saarnaajat, Jumalan puolesta
synnit anteeksi Jesuksen nimeen ja veren kautta, että vaivatut pääsisivät
vapaiksi. Ole kirkas sinä veripunainen Lippu Suomen rannalla! Lyö
laumasi viholliset suusi miekalla! Ole nyt iloinen ostettu lauma Suomenmaassa siinä toivossa, että Karitsan veren kautta pysymme voiton päällä;
yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jolla riemulla sanomme yhteen ääneen: Hallelujaa, kiitos ja kunnia Jumalalle ja Karitsalle! Pyydän kaikkein veljein ja sisarten rukoilla edestäni.
Johan

Veljenne
Raattamaa.
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Kirje Saivonmuotkasta.
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäessä J.
Rautio. Jumalan armo lisääntyköön teille!
Koska riidat ovat kohonneet näinä edesmenneinä vuosina Norjassa
opettavaisten miesten välillä, niin neuvon minä Jumalan sydämellisen laupeuden kautta monen kymmenen tuhannen kanssa Suomesta ja Lapista,
yhdistettynä Norjan seurakunnan kanssa, että tehdä sovinto opettavaiset
miehet keskenänsä, ja painakoon Norjan seurakunta sopimaan ja anteeksi
anomaan toiset toisiltansa. Joka on enin rikollinen, sille tarvitaan paljon
anteeksi antaa ja vähemmän rikolliset tarvitsevat myös anteeksi saamista.
Ja pitäköön seurakunta opettavaiset miehet kalliina ja kaksinkertaisessa
kunniassa, jotka sanassa ja opissa työtä tekevät. On kuitenkin elävä seurakunta totuuden patsas ja perustus, jonka pää Kristus on. Hallitkoon seurakunta saarnaajat ja kaikki jäsenet Kristuksen opin ja asetusten jälkeen.
Pysykäämme profeettain, evankelistain ja apostolein opissa, niin seurakunta pysyy koossa niin lavialta kuin se levenee. Olkaa nopeat syntiä
anteeksi antamaan, mutta hitaat sitomaan! Älkää mitatko seurakuntaa,
se on pyhäin ihmisten yhteyttä. Siinain lain jälkeen! Sillä ette ole käyneet
Siinain vuoren tykö, josta lain kiroukset kaikuvat, vaan te olette käyneet
Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupunkiin, taivaalliseen Jerusalemiin
ja monen tuhannen enkelitten joukon tykö, yhteisen kokouksen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaassa kirjoitetut ovat; ja Jumalan,
kaikkein tuomarin tykö ja täydellisten vanhurskasten henkein tykö ja
Uuden Testamentin välimiehen Jesuksen tykö, ja sen priiskoitusveren
tykö, joka parempia puhuu kuin Abelin veri. Olkaa priiskoitetut, rakkaat veljet ja sisaret, teidän sydämisänne! Riemuitkaa hengessä, päästettyinä pahasta omastatunnosta, katsellen uskossa ja hengessä maasta
ylettyä, orjantappuroilla kruunattua Kuningasta, vieläpä elävänä ja kirkastettuna, jonka nimessä aina uskokaamme synnit anteeksi!
Ole vapaa, vapaaksi ostettu lauma Norjan rannoilla! Pian yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, sillä voitto on tullut Karitsan
veren kautta. Amen. Minä ja vaimoni sanomme rakkaita terveisiä Rautiolle ja Kristianille. Sanokaa minun terveisiäni kaikille rakkaille veljille
ja sisarille Norjan rannoilla! Pyydän rukoilla edestäni!
Merkitsee vanha
Juhani Raattamaa.
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Seuraavassa kirjeessä ilmenee selvästi, kuinka ovat esikoisseurakunnan
nimessä ja Raattamaan kanssa, ainakin näennäisesti esikoisseurakunnan
kanssa yksimielisinä, kirjoittaneet neuvonsanoja Amerikkaan A. Laitinen,
Y. Halonen ja J. Sirkanmaa, vaikkapa nämä kolme ovat Raattamaan kuoleman jälkeen alkaneet vastaansotimaan esikoisseurakuntaa sekä sanoilla
että kirjoituksilla, josta lukija saapi käsityksen, kutka ovat eriseuran tehneet.
SOVINTO JA RAUHA JESUKSESSA.

Kunnia olkoon Jumalan korkeudessa, maassa rauha, ihmisille hyvä
tahto! Nämä enkeleitten kiitossanat tulevat mieleemme Herramme Jesuksen syntymisen tähden, koska saamme kuulla Amerikan veljein sovinnon
kaikista riitaisuuksista. Veljet ovat molemmin puolin anteeksi pyytäneet
ja anteeksi antaneet Jesuksen nimen ja veren voimassa ja unhoittaneet ne,
kuin takaperin ovat. Ne veljet, jotka ovat sovintoa ja rauhaa pyytäneet
Amerikasta, ovat: Oskar Eliason, Niilo Burkman, Johan Kauppi, Viktor
Perälä, Jaakob Abramson, Fredrik Saatio, Kusto Wanttaja, Olli Gunnari,
Eemil Wester, Kaarle Taneli, Kaarle Lahti, Iisak Fredrikson, Joonas Ojala,
Johan Blomqvist, Johan Laho, Aapo Hietanen, Stefanus Lustig, J. W. Frimodig, Johan Wiiri, Kaarle Ollila, Robert Wuopio, Petter Koutajärvi, Salomon Rautio, Iisak Aro, Johan Fredrikson, August Björkman, Johan
Koller, Fredrik Hanhivaara, Kaarle Alanenpää, Kaarle Raappana, Iisak
Ojala, Matti Tauriainen, Eerik Pöhönen, A. L. Heideman, Johan Roanpää,
Petter Raattamaa, Johan Olof Lindström, Jaakop Wuolle, Eeliel Juola,
Daniel Ojala, Petter Fjellborg, Frans Isaksson, Kusto Wikman, Iisak Niemi,
A. Jaakop Laiti, Salomon Korteniemi, Kaarle Ala, J. Junnikka, Kaarlo
Heikka, Jaakop Ylinenpää, Petter Olof Antti, Oskar Ulkoniemi, Johan
Wiippa.
Tähän kalliiseen ja veljelliseen ehdotukseen on rakas vanhin Juhani
Raattamaa esikoisseurakunnan puolesta vastannut seuraavalla kalliilla kirjeellä, joka myös on vahvistettu esikoisseurakunnan kokouksessa Kaaresuannossa viime jouluna:
Saivonmuotkassa, joulukuun 14 p. 1891.
Rakkaat veljet ja sisaret esikoisseurakunnan helmassa Calumetissa
ynnä koko Amerikan maalla!
Jumalan armo lisääntyköön teille Karitsan veren ja todistuksen sanan
kautta Pyhässä Hengessä Jumalan sanan valkeudessa! Me kiitämme teitä,
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rakkaita veljiä ja sisaria, jotka olette kustantaneet ja toimittaneet rakkaat
veljet tykömme, saarnaajat Johan Takkisen ja Olli Matoniemen, jotka Saivonmutkaan tulivat 3 p. jouluk. Calumetista kirjoitetaan kahta puolta
tänne sovintoon pyrkimisestä. Kallis asia; mutta se on Pyhän Raamatun
jälkeen, että niin lavealta, kuin heräys on tapahtunut, kuulla esikoisten
seurakuntaa, joka on totuuden patsas ja perustus, ja jossa Jesus Kristus
paras kulmakivi on, ja aikakautemme esikoisseurakunta on ensin kivulla
syntynyt Ruotsin Lapissa. Esikoisseurakunnan neuvo ja ojennusnuora on
annettu maallikkoseurakunnalle Calumefiin ynnä muihin paikkoihin Amerikkaan loppiaiskokouksesta, kirjoitettu Hetassa 5 p. tammik. 1888, nojaten sen pohjan päälle, kuin oli kirjoitettu jo ennen Ruotsin Lapin kokouksessa Merasjärvellä marrask. 28 p. 1882, josta Wuolteen Jaakon aikana
oli Kittilässä sananharkka. Eikä suinkaan ryntäysvaali Calumetissa ole
hurskas Jumalankaan edessä, johon otettiin apua vaikka mistä, ja jossa
tahdottiin esikoisten neuvot kokonaan hyljätä ja Takkisveljeä rakastajainsa kanssa tehdä äänettömäksi, kuten Parka Heikki vanha, joka vielä
Amerikasta tultuaan tästä kirjoitti Calumetiin. — Vielä sanon jonkun neuvonsanan S. Korteniemelle ynnä muille. Kallis asia, että tehdä sovinto
sovintoveren voimalla kahta puolta riitaisuudesta, anteeksi anoen ja anteeksi antaen kahta puolta toiset toisillensa niin paljon, kuin on mahdollista,
että rauha ja rakkaus tulisi autuaaksitulevaisten seassa.
Sitä me tahdomme, että maallikkopappeja tulisi olemaan edelleenkin
Calumetissa ynnä muualla Amerikassa. Ja kun Calumetissa ja sen ympäristöllä on kristityitä, jotka tahtovat Takkisveljeä pitää pappina ja
saarnaajana itsensä ja lastensa tähden, niin heillä on siihen vapaus; ja
ovat tänä syksynä rakentaneet kokoushuonetta. Ja ne, jotka ovat Heidemanin kutsuneet, olkoon heille myös vapaus pitää häntä pappinaan. Mutta
synnit anteeksi Jesuksen nimessä teille ja meille; vieläpä käräjäsynnit anteeksi Jesuksen veressä kaipaavaisille ja vastaavaisille. Ja syntiä mekin
tarvitsemme anteeksi Herran nimessä, niinkuin minä uskon, että olette
minun puuttuvaisuuteni anteeksi antaneet.
Muistakaa meitäkin rukouksissanne anteeksi antavaisella sydämellä!
Vanha veljenne.
Johan Raattamaa.
Me myös tahdomme olla osalliset tähän sovintoon, anteeksi anomme ja
anteeksi annamme sydämestä Jesuksen nimessä ja veressä riitaveljein
kanssa, jonka omalla kädellä kirjoitamme, veljenne
J o h a n T a k k i n e n j a Olof M a t o n i e m i .
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Tähän veljein kalliiseen rauhanliittoon ilolla ja sydämestämme yhdistyen kehoitamme kaikkein seurakuntain ja totisten sielujen Jumalassa ja
rakkaiden veljien ja sisarten työtä tekemään uskon rukouksella, että
rauha ja yksimielisyys vahvistuisi sekä koko Herran seurakunta koossa
pysyisi kaikkialla. Kaikki sota ja meteli ja veriset vaatteet pitää poltettaman ja tulella kulutettaman, sillä meillä on lapsi syntynyt ja Poika on
meille annettu, jonka hartioilla herraus on; Hän on rauhan päämies.
Unhoittakaamme ne, kuin takaperin ovat, rakkaat veljeni ja sisareni, antaen anteeksi kaikki toiset toisillemme, niinkuin Jumalakin meille on Jesuksessa tehnyt, niin mekin tehkäämme, ja pysykäämme näissä kalliissa
sovintoliitoissa Herramme Jesuksen nimeen. Kiitos ja kunnia olkoon
Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle!
Hetassa tammikuun 1 päivänä 1892.
Seurakunnan kokouksessa ja seurakunnan puolesta:
Johan Raattamaa.
Johan Takkinen.
Tuomas Eira.
Juhani

Aatu Laitinen.
Olof M a t o n i e m i .
Yrjö Halonen.
Sirkanmaa.

Saivonmuotkassa 20 p. heinäkuuta 1895.
Kiitän kalliin kirjan edestä, jonka olen saanut, jossa olette ilmoittaneet kalliin sisaren G r e t u , J o h a n E r k i n emännän Kääntöjärvessä,
hänen autuaallisesta kuolemastansa. Hän on nukkunut niinkuin makeaan
uneen 13 päivä kesäkuuta vuonna 1895.
Hänen opettajansa vielä elävät, jotka tietävät hänen hurskaasti heränneen jo 9 vuoden vanhana. Vieläpä pahan voittajana on hän kilvoitellut kalliimmassa uskossansa loppuun asti. Ja nyt hän on kruunattu vanhurskauden kruunulla Jumalan paratiisissa, sillä hän on pysynyt voiton
päällä Karitsan veren kautta loppuun asti. Nuku nyt rauhassa Herran
piika siihen asti, kuin Herra Jesus, sinun Vapahtajasi, ylösherättää sinut
viimeisenä päivänä! Ole nyt tyytyväinen Johan Erkki lastesi kanssa;
sinun aviopuolisosi laulaa hallelujaa ijankaikkisuuden kirkkaassa ilmassa.
Paljon on rakkaita veljiä ja sisaria nukkunut kuoleman uneen Wittangin ja Gellivaaran seurakunnissa, vieläpä Torniolla ja Tornion ja Luulajan Lapissa ja kaikkialla, jotka ovat hurskaasti heränneet hengellisestä
kuolemasta ja eläneet hengellistä elämää elävässä uskossa Herran Jesuk-
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sen päälle. Muistakaamme, rakkaat veljet ja sisaret, että provasti L a e s t a d i u s on Jumalan välikappale ja Jumalan voiman kautta vaikuttanut saarnoillansa suuria heräyksiä aikakaudessamme, vieläpä muutkin
pyhät Jumalan ihmiset, vaikutetut Pyhältä Hengeltä, saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksi saamista Jesuksen nimen kautta. Vielä minäkin todistan Jesuksen nimen ja veren tähden synnit anteeksi kaikille
rakkaille veljille ja sisarille, vanhoille ja nuorille kristityille, Wittangissa,
Kääntöjärvessä, Masunilla ja Wettasjärvessä.
Minä ja Karoliina sanomme rakkaita terveisiä kaikille kristityille, ja
muistakaa meitäkin rukouksissanne anteeksi antavaisella sydämellä. Vieläpä rakkaita terveisiä meiltä kaikille rakkaille veljille ja sisarille Kääntöjärvessä ja Wettasjärvessä vieläpä Sammelille emäntänsä kanssa.
Johan

Raattamaa.

Vieläpä sanomme rakkaita terveisiä P e t t e r i l l e vanhan äidin
kanssa. Kun olet sanonut terveisiä kaikille vanhoille ja nuorille Wittangissa, niin ole hyvä ja lähetä tämä kirje Masunin kautta Kääntöjärveen.
Vielä rakkaita terveisiä Masunin kristityille.
Johan

Raattamaa.

Kirjoitettu lokakuussa Sarvisvaarassa 3 päivä 1895, jossa olemme olleet koossa Mikkelinsunnuntaina Sarvisvaaran kristityiltä kutsuttuna saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksi antamusta Jesuksen käskyn jälkeen ja ruokkimaan ja kaitsemaan Jesuksen lampaita, että Herran lauma
pysyy koossa ja myös varjeltuna terveellisen opin kautta, joka työnteko
on Herran edessä otollinen ihmisten sieluin autuudeksi, vaikka se näkyy
olevan tosi, mitä Paavali sanoo kymmenennessä luvussa Roomalaisten tykönä, kun hän sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme!" Ja se
näkyy, että ei kaikki tahdo olla evankeliumille kuuliaiset eikä tahdota epäuskoisuutta pitää niin suurena syntinä kuin se on, eikä maailmaa niin
vaarallisena kuin se on, sillä he tahtovat vaeltaa silmän pyynnössä ja
elämän koreudessa ja hekumallisessa ilossa, se on, lihallisessa himossa,
joka kuitenkin heiltä loppuu pian, vaikeaan valitukseen.
Mutta meidän menomme, rakas veli ja uskollinen työntekijä Herran
viinamäessä, on taivaissa, josta me lunastajaa Herraa Jesusta odotamme
ja ruumiimme lunastusta, joka meidän heikon ruumiimme kirkastaa, että
se Hänen kirkkaan ruumiinsa kaltainen olisi, sillä voimalla, jolla Hän voipi
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kaikki itsellensä alammaiseksi tehdä. Joka oli minulle iloksi kuulla, jonka
minä näin sinun kirjastasi, jonka edestä kiitän, sen rakkaan preivin edestä,
jonka minä olen saanut, josta minä näen, että sinä olet käynyt Kääntöjärvessä ja Masunilla ja Parakassa ja Vittangissa ja Soutujärvessä ja
Marketassa Herran työtä tehdessäsi. Ja Herra siunatkoon sinua ja sinun
työtäsi, että se runsaan hedelmän kantaisi kärsivällisyyden kautta. Ja
minä rukoilen Jumalaa, Isää, Jesuksen nimeen sinun edestä, että Jumala
pitäisi sanansa oven auki sinun edessäsi ja vahvistaisi sinua ja täyttäisi
sinun sydämesi Pyhän Hengen voimalla ja taidon ja viisauden hengellä
Jumalan sanaa saarnaamaan solkenansa ilman ihmisten muodon katsomatta. Ja ole vapaa Herrassa, sillä Herran on Henki, ja kussa Herran
henki on, siinä on vapaus, sillä me olemme vapaaksi ostetut Karitsan verellä, koko Herran lauma, jossa vuotaneessa veressä minä todistan teille,
että teidän syntinne ovat teille anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja ulosvuotaneessa veressä, meille autuudeksi, jotka sen omistajaksi tulleet
olemme, sillä ei meillä vanhemmilla eikä nuoremmilla ole muuta kristillisyyttä kuin se, että me uskomme syntein anteeksi saamisen armosta
itsemme autuaaksi.
Eikä muuta tällä kerralla kuin sanomme rakkaita terveisiä yhteisesti
koko Herran laumalta täältä. Joonas tervehtää sinua emäntänsä kanssa,
ja minun pikku Manda käskee sanoa paljon terveisiä Sammelille, ja Erik
Tobia emäntänsä kanssa, Mäntyvaaran Juntti emäntänsä kanssa, Isakki
emäntänsä kanssa, Marian Erkki emäntänsä kanssa, Alatalon Erkki emäntänsä kanssa, ja kaikki pyhät tervehtivät teitä. Ja sanokaa minun terveisiä Kääntö järven kristityille ja rukoilkaa minun edestäni! Tätä pyytää
teidän heikko veljenne uskossa
Joonas Johansson Purnu.

Olen kutsuttu Kilvoon kaksi viikkoa jälkeen Mikkelin saarnaamaan.
Se sama.

Saivonmuotkassa 22 p. marraskuuta 1895.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäessä Olof
Engmanni, Isak Palohuornanen ja Joonas Purnulle, Jöns Eriksson Mäntyvaara ynnä kaikille saarnamiehille. Jumalan armo lisääntyköön teille!
Kiitämme kalliin kirjain edestä, joita olemme saaneet Juntilta ja Engmannilta. Terveys meillä on entistä määrää. Vieläpä toivotan teille, rak-
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kaat veljet ja sisaret, ajallista ja ijankaikkista onnea. Kallis asia, että
nuorukaiset Palohuornasessa ja muissa kylissä ovat hurskaasti heränneet;
ei ole hukkaan menneet siemenet, joita saarnaavaiset miehet ja vaimot
ovat kylvänneet nuorukaisten sydämiin. Olkaa nyt iloiset, isät ja äidit,
kun ovat lapsenne tehneet parannuksen ja uskoneet evankeliumia. Vielä
miekin, teidän vanha opettajanne, todistan Jumalan puolesta Jesuksen
nimessä synnit, viat ja puuttuvaisuudet; uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret,
anteeksi! Seurakunnassapa olemme, jossa aina kaikki synnit annetaan
anteeksi ja päästetään lain kanteesta. Ole nyt vapaa, vapaaksi ostettu
lauma Palohuornasessa ja muissa kylissä! Siinä uskossa ja toivossa me
olemme, että ijankaikkisuuden ihanalla rannalla yhteen tulemme tapetun
Karitsan häissä Jumalan paratiisissa. Puhalla Herran Henki palamaan
suitsevaisten kynttiläin sydämet, että ilon ja riemun ääni kuuluisi vanhurskasten majoissa. Katselkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, uskon alkajaa ja päättäjää, Jesusta, jonka veren kautta olemme voiton päällä.
Muistakaa meitäkin rukouksissanne anteeksi antavaisella sydämellä! Pian
tulemmekin kokoon Jumalan paratiisissa yhteen. Serabimit ja sirubimit,
nämät väkevät enkelit, vievät pian teidän ja meidän sielujamme Jumalan
paratiisiin.
Nyt amen sanon, Ja viimein anon Sinulta, o rakas Jesu! Ett' sieluni
viet, Sitä oikiaa tietä, Laulamaan voiton veisuu!
Vieläpä sanomme rakkaita terveisiä Engmannille emäntänsä kanssa,
Isakille emäntänsä kanssa, Sammelille emäntänsä kanssa, Inihajan Annalle ynnä kaikille Palohuornasen kristityille, nuorille ja vanhoille. Vieläpä
sanomme rakkaita terveisiä Jonakselle emäntänsä kanssa, Antille emäntänsä kanssa ynnä kaikille Purnun kristityille, Nattavaaran Israelille
emäntänsä kanssa ja Kilvon kristityille, vieläpä Mäntyvaaran Juntille
emäntänsä kanssa ynnä kaikille Mäntyvaaran kristityille, Yrtti Niisille
ynnä kaikille Yrttivaaran kristityille, vanhoille ja nuorille. Sanokaa meiltä
rakkaita terveisiä Leipojärven, Plassin, Purnuvaaran, Marketan, •Ullatin,
Wettas järven ja Kääntö järven kristityille!
Vieläpä sanomme rakkaita terveisiä Ylitalon Lassille emäntänsä kanssa,
Eskon Laurille emäntänsä kanssa, KaisaStinalle lastensa kanssa, Kraatarille ja Marialle lastensa kanssa, Rantatalon Sofialle ja Kallalle, Keskitalon Liisalle ynnä kaikille Hakasen kristityille, nuorille ja vanhoille.
Vanha veljenne
Johan Raattamaa.
Lähetä tämä preivi Huornasen Ollille!
Sanokaa meiltä rakkaita terveisiä Lappalaiselle!
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Saivonmuotkassa, 26 p. toukokuuta 1898.
Rakkaalle veljelle N. P e t t e r N i k u k a ynnä äitisi kanssa. Jumalan armo lisääntyköön teille!
Huonon terveyteni tähden en saattanut tulla käymään Lannavaaraan
ja Vittankiin. Olette kuitenkin pitäneet hartauden.seuroja Vittangissa,
vieläpä lappalaisten ja lantalaisten kanssa, joka on kallis asia. Vieläpä
kiitän kirjain edestä, joita olen saanut, vieläpä kiitän terveisten edestä
vanhoilta ja nuorilta kristityiltä. Kilvoitelkaamme siis kallista uskon kilvoitusta, että pysyisimme voiton päällä Karitsan veren kautta. Uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki puuttuvaisuudet ja synnit Jesuksen veren ja nimen tähden, synnit anteeksi teille ja meille. Puhalla
Herran henki palamaan suitsevaiset kynttilän sydämet siellä ja täällä!
Onnen toivotuksella olkaa hyvästi, rakkaat veljet ja sisaret! ja muistakaa
meitäkin rukouksissanne anteeksi antavaisella sydämellä!
Sano meiltä rakkaita terveisiä kaikille Vittangin kristityille, nuorille
ja vanhoille, vieläpä Lapin kristityille, ja ole itse äitisi ja perheesi kanssa
ensin ja viimein meiltä tervehditty! Sano meiltä rakkaita terveisiä S a m m e l i l l e ja K u o k s u l l e vaimoinsa kanssa. Vieläpä kiitämme preivin
edestä S a m m e 1 i a; vieläpä K ä ä n t ö J ä r v e l ä i s i l l e ja W e t t a s j ä r v e l ä i s i l l e rakkaita terveisiä. Koska näet S o p p e r o n j a L a n n a v a a r a l a i s e t , niin sano meiltä rakkaita terveisiä.
Vieläpä kiitämme L a a s u n A n n a a preivin edestä ja V i k m a n'in
K a i s a a terveisten edestä ja sano heille meiltä rakkaita terveisiä.
Vanha veljenne
Johan Raattamaa.

Gellivaara se 25/6 1898.
Ja nyt minä tervehdän rakasta veljeä ja uskollista työntekijää Herran viinamäessä Erik Sammeli ja kaikkia työntekijöitä Herrassa tässä
kalliissa Herran työssä, jotka yksi olette. Ja tehkää työtä yksimielisesti,
että Herran lauma koossa pysyy ja saarnatkaa sovintosaarnaa, jonka
Herra itse säätänyt on, että rauha ja rakkaus tulisi menestyväiseksi vielä
tulevillakin ajoilla, sillä yksi on lammashuone ja yksi Paimen, joka on
henkensä antanut lammastensa edestä, joka on esikuvaksi meille pantu,
joka on armoistuin, joka on Jesus Kristus, joka pantu on Jumalalta,
Isältä.

74
Jokainen työntekijä tehköön työtä lahjainsa mukaan, mitä hän Herralta saanut on, ja kootkoon laumaa yhteen lammashuoneeseen, että
Herran lauma koossa pysyy ja hengen yhteydessä esikoisten seurakunnan
helmassa Lutheruksen sanan mukaan: jolla seurakunta on äitinä maassa,
sillä on Jumala isänä taivaassa, joka tietää kaikki ja näkee kaikki, joka
on kaikkein meidän oikea Isä ja rikas lahjain jakaja, jakaen kullekin jäsenelle tahtonsa jälkeen sekä hengelliset että ruumiilliset lahjat, sillä ne
ovat molemmat Hänen, josta jokainen työntekijä saa itsensä koetella sen
lahjan jälkeen, kuin kukin saanut on, kuinka hän sillä lahjalla palvelee
Jumalata ja kunnioittaa isäänsä, joka on taivaassa, eikä itsellensä kelpauttaa, vaan ahkeroida sitä, joka hänet sotapalvelukseen ottanut on,
jonka päälle minä sanon apostoli Paavalin neuvon jälkeen, että me ahkeroitsemme, että me heikoille heikoiksi tehdyt olemme, että heidät voittaisimme ja niistä muutaman autuaaksi saattaisimme, sillä yksi on kylvänyt ja toinen on kastanut, mutta Herra on, joka siihen kasvun antakoon päivän loppuun asti!
Ja nyt minä saan kiittää sen kirjan edestä, jonka minä sain Gellivaarassa Erik Sammelilta, josta kirjasta minä näin, että olette kutsutut
Vittankiin saarnaamaan evankeliumia, parannusta ja syntein anteeksi
antamusta Jesuksen käskyn jälkeen; ja se on oikein, että he ovat kutsuneet, ja oikein se, että olette menneet, ja Herra vahvistakoon tässä
nykyisessä totuudessa! Ja rukoilen sydämestäni Isää Jesuksen nimeen
teidän edestänne, että Hän antaisi sanansa oven olla auki teidän edessänne, että te pelkäämättä saarnaatte Jumalan sanaa ilman ihmisten mielen katsomatta totuudessa, sillä totuus vapahtaa totuuden tekijöitä. Minä kuulin sinun kirjastasi, kun Vittangista lähdette, että
teitä on kutsuttu Lovikkaan, sillä kutsumus on Raamatun jälkeen ja lähetys myös on Raamatun jälkeen, jonka päälle minä sanon yhteisesti sen
Herran lauman kanssa, joka täällä minun kanssani on, että menkää ja
täyttäkää Jumalan sanalla kaikki paikat ja tehkää Jesuksen opetuslapseksi kaikkia Herran sanan jälkeen, jotka teitä kuulevat.
Annan vielä tietää, että olen saanut sen kirjan, joka on minulle lähetetty
Vittangista siltä Herran laumalta, joka siellä on, jonka edestä kiitän,
josta minä näen, että te tahdotte minua sinne, joka on kallis asia, josta
minä näen, että te sydämestä rakastatte minua, heikkoa palvelijaa, joka
on liikuttanut minun sydämeni, josta minä näen ja ymmärrän, että se
on ijankaikkinen tosi, mitä Herra on sanonut näillä sanoilla: jossa Herra
on hyvän työn alkanut, niin sen Hän päättää viimeiseen päivään asti,
jotka Hän on kutsunut, ne Hän on myös kunnialliseksi tekevä Jesuksen
Kristuksen kautta, sillä minä näin teidän kirjastanne teidän hengellisen
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halunne ja olen sanomain kautta kuullut, että siellä Vittangissa on suuri
muutos tapahtunut Herran sanan jälkeen ihmisten sieluin autuudeksi ja
Jumalan valtakunnan iloksi, niin myös enkeleitten joukolle iloksi. Josta
kaikista olkoon Jumalalle, Isälle, kiitos ja kunnia, että langenneet ovat
ylösnostetut ja eksyneet tallelle tuodut ja heikot vahvistetut ja vialliset
oijastut ja murheelliset lohdutettu, johon minä vastaan teidän oman
pyyntönne jälkeen, jota te pyydätte anteeksianomalla seläntaus pahat
puheet ja sortamiset, joita minä juuri sydämeni pohjasta sydämen rakkaudella annan anteeksi Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä, joka on
vuodatettu, se vanhurskas veri, pitkänäperjantaina monelle tuhannelle
syntein anteeksi antamiseksi. Sen minä todistan anteeksi Jumalan puolesta, että ne on anteeksi annettu maan päällä ja taivaassa, ja olkaa
vapaat ja Jumalan armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän
henkenne kanssa, että saatte nautita iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä,
se on, hyvän omantunnon rauha.
Ja annan tietää minun tulostani, että olisin ilolla tullut täyttämään teidän pyyntönne, mutta olen pitkällisen yskätaudin kautta, joka on repinyt
minun ruumiin terveyttä, erinomaiten rinnan aluksen, joka ei voi kestää
istua kärryssä, jonka minä sain tuntea, kun tulimme Viktori-veljen kanssa
meidän kylästämme, kun tulimme Gellivaaraan tervehtimään veljiä ja sisaria, joita minä sydämestäni rakastan, jotka minun kanssani yhtä työtä
tekevät, jotka yksi minun kanssani ovat. Minun mieleni oli, että tulla
teidän tykönne, mutta tunnen, ettei ruumiinrakennus kestä, josta ymmärrän, että ihmisen ruumis on saviastia. Mutta kuitenkin me kaikki
uskovaiset, me kannamme meidän kallista tavaraamme meidän savisessa
astiassamme, joka on kallis päärly, joka on Jesus; mutta kyllä pian tämä
meidän vaivaloinen elämämme päättyy, ja sota ja kilvoitus loppuu ja
ijankaikkinen ilo alkaa meille, jotka odotamme uutta maata ja taivasta,
jossa vanhurskaus asuu, jota maailma ei tunne eikä ymmärrä, sillä he
pitävät ilonsa täällä, ja surunsa ja murheensa vasta ijankaikkisuudessa,
kun se siellä silmäin eteen tulee, jossa ei heidän vaivansa lopu eikä tulta
sammuteta eikä heidän matonsa kuole; kyllä ymmärrätte, mitä tarkoitan.
Ja sanon vielä sydämen rakkauden terveiset Vittangin porvarille Vikman'ille, että Jumala, joka on rikas Isä, joka on sinua etsinyt sanansa
ja henkensä kautta siihen rikkauteen, joka kestää ijankaikkisesti, jota
täällä Gellivaarassa muutamat kauppahenkilot arvelevat, että jos se Vikmanni köyhtyy; kunhan se erois. Vissimmästi ne ymmärtävät ja tuntevat, että kauppahenkilot palvelevat sitä köyhää Jumalaa, joka asuu siinä
alimmaisessa taivaassa. Mutta minä sanon, Vittangin porvari, joka nyt
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on herännyt ja tullut talutetuksi tähän ihmeelliseen valkeuteen, että Jumala, rakas taivaallinen Isä, antakoon sinulle suuresta armosta uskon
voimaa! Ja minä rukoilen Isää Jumalaa Jesuksen nimeen sinun edestäsi,
ettei sinun uskosi puuttuman pidä, ja vahvistakoon sinua sillä verisellä
tiellä Yrttitarhasta Golgatalle. Katsele uskossa ja hengessä sitä, joka on
maan ja taivaan välillä riippunut ristinpuussa, jonka veri on vuotanut
Hänen pyhästä ruumiistansa sinun edestäsi, vaikka sinulla olisi syntiä
enempi kuin santaa meressä, tähtiä taivaalla, lehtiä ja ruohoa maan päällä.
Ja jos ne vielä olisivat veriruskean kaltaiset ja vielä ruusunkarvaiset, ne
pitää lumivalkeiksi tuleman, ja niinkuin valkea villa, niinkuin kirjoitettu
on, että Jesuksen, Jumalan Pojan veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä.
Eikä muuta nyt tällä kerralla, kuin sanomme ja tervehtelemme kaikkea sitä Herran laumaa, jotka Vittangissa koolla ovat, Jumalan sanan
ympärille kokoontuneet kuuntelemaan Jumalan sanaa apostoli Paavalin
sanan jälkeen; usko tulee kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta; kuinkapa he sitä kuulisivat ilman saarnaajatta, kuinkapa he saarnaavat, ellei
heitä lähetetä; niin se on ollut ennen ja niin se on nyt. Enkä minä sitä
vissisti tiedä, kyllä minä olen sitä odottanut, koska ne papit alkavat lähettämään köyhiin seurakuntiin ja köyhiin kyliin saarnaamaan, kyllä
heillä olisi Jakobin sanan jälkeen jo, että osoittakaa teidän uskonne töillä,
että mekin saisimme nähdä, että ovatko he Laestadiuksen työn jatkajat
ynnä maallikkoin kanssa. Kyllä pappismiehet, kyllä he sanovat ja käskevät, niinkuin kirjoitettu on, niinkuin kirjanoppineet ja fariseukset,
mutta eivät ne vain itse siihen sormellaankaan koske. Kyllä minusta jo
täällä Ruotsin Lapissa Laestadiuksen ajasta kuudettakymmentä vuotta
ovat ne köyhät seurakuntalaiset ja nybyggarilaiset freistanneet kristillisyyttä kustantaa ja lähettää eivätkä vielä ole lakanneet, enkä ole sitä
kuullut koskaan, että yksikään olisi vielä kristillisyyden kautta köyhtynyt,
mutta sen minä vaan olen kuullut, että moni on viinan juomisen ja^ kortinlyömisen ja muun jumalattomuuden kautta tullut köyhäksi. Mutta se kuitenkin on tosi, niinkuin kirjoitettu on, että joka Herran työn laiskasti
tekee, se on kirottu, mutta semmoiselle, joka itsekin katuu, kyllä hänellekin annetaan anteeksi, niinkuin Curtelius-vainaja, sille annettiin anteeksi,
että hän sitä pyysi. Taitaapa siinä nyt olla kyllä.
Ja nyt sanomme terveisiä yhteisesti, Yrtti Niisi Landström, Israel
Nattavaara ynnä emäntänsä kanssa, Huhdantermon Gusta ynnä emäntänsä kanssa, Nicke ynnä emäntänsä kanssa, Viktori ynnä emäntänsä
kanssa ja kaikki Appelilaiset ja kaikki armonpenikat Gellivaarassa, ja
rukoilkaa meidän edestämme ja kantakaa meitäkin anteeksi antavaisella
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sydämellä armoistuimen eteen! Teitä tervehtävät nämä kaikki sitä Herran laumaa, joka siellä on.
Joonas Johansson Purnu
ynnä emäntänsä kanssa.
Rukoilkaa edestäni! Tätä pyytää
vanha P u r n u .

Evenesmark Ofotissa 25.10.1898.
Rakkaalle ja kalliille veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäessä E. Samuel! Jumalan armo ja rakkaus lisääntyköön ja kasvakoon
Jesuksen tuntemisen kautta nyt ja aina viimeiseen elämän ehtooseen asti!
Minä saan sinua tervehdellä muutamalla radilla. Mutta kiitän sinua
ensinnä sen kalliin ja rakkaan preivin edestä, jonka olen kiitollisuudella
vastaanottanut 15 päivä syyskuuta, ja tietää annan, että terveenä olen
ruumiin ja sielun puolesta samoin kuin ennenkin, ja olen iloinen, kun
näen preivistä, että Jumalan kallis työ menestyy, niinkuin siellä kuuluu
Vittangissa, että Vikman'ikin on astunut sen kaidan ristin tien päälle ja
alkanut seuraamaan orjantappuroilla kruunattua Kuningasta joukkonensa,
ja näkyy, että tuhlaajapojan tavalla on alkanut etsimään Jumalaa ja Jumalan ihmisiä, joita he ennen ovat ylönkatsoneet ja halpana pitäneet.
Mutta kun omatunto herää ja synnin velka tulee silmäin eteen, joka tekee
niin pieniksi, että he ovat kysyneet: veljet ja miehet, mitäs meidän pitää
tekemän, että me autuaaksi tulemme. Ja semmoisia olettekin taluttaneet
sen verisen oven tykö, ja niin pääsevät siihen seurakuntaan, joka kutsutaan esikoisseurakunnaksi, joka on oikea seurakunta, jossa heidän ja meidän alastomuus on tullut peitetyksi Kristuksen vanhurskaudella, ja jossa
aina hengittävät sen puhtaan ja selkiän armon ilman ja niin iloitsevat
ja riemuitsevat Herrassa; ja se kiitoksen ääni tekee aina pahaa semmoiselle, joka on samassa sieluntilassa kuin vanhempi veli ja muut senkaltaiset.
Sentähden, veli rakas, saarnaa rohkeasti ja pelkäämättä sitä taivaallista totuutta. Kyllä Jumala itse aina asiansa hoitaa, Hän, joka käypi
laumansa edessä, kantaen veripunaisen puvun ja lyöpi teidän ja meidän
viholliset suunsa miekalla. Sitä vastaan ei auta vihollisen voima, vaikka
freistaa kyllä puoleltansa valvoa ja vihaansa puskea ja häätyy olla ulkopuolella Jumalan seurakuntaa. Ei riettaalla ole ynnä joukkonsa kanssa
mitään iloa siinä, että hän meitä ja teitä vainoo ja pilkkaa niin kauan
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kun me puhtaana pysymme kilvoituksessa emmekä vaella lihan jälkeen,
niinkuin hyvin tiedät, minkä yli sielun vihollinen iloitsee. Olkaa, rakkaat
veljet ja sisaret, turvattuna! Voitto on teille ja meille annettu Karitsan
veren ja todistuksen sanan kautta, ja loistakoon aina Jesuksen veristen
haavain kirkkaus teidän ja meidän sydämiin ja sieluihin, jossa saamme
voimaa vaeltaa valvomisessa, itsekieltämisessä ja Jesuksen nimen tunnustamisessa. Ja ole, veli rakas, turvattuna, meidän ja teidän synnit ovat
hukkuneet pitkänäperjantaina Jumalan, Isän laupeuden mereen. Ja rukoilkaamme aina, rakkaat veljet ja sisaret, sitä suurta valkean sytyttäjää,
että Hän puhaltaisi aina palamaan sen suitsevaisen kynttilän sydämen.
Ei muuta tällä kerralla, kuin synnit, viat ja heikkoudet ovat anteeksi
annetut teille ja meille Jesuksen nimen ja veren kautta. Ole iloinen!
Kyllä pian palkka maksetaan kaikkein vaivain ja työn edestä kaikille
uskollisille työntekijöille. Täällä elävät kaikki Jumalan ihmiset hyvin
rakkaudessa ja yksimielisyydessä, niin lavealta kuin minä tiedän. Kokouksia pidetään ja Jumala vaikuttaa sanansa ja Henkensä kautta, että
ihmiset aina tulevat uuteen hartauteen ja vielä heräävät. Ja hyvästi nyt
Jumalan haltuun, ja kanna minuakin sinun rukouksissasi armoistuimen
tykö anteeksi antavaisella sydämellä Jesuksen nimen ja veren tähden.
Sanon rakkaita terveisiä kaikille kristityille, jotka minua tuntevat. Sano
minun terveisiä vanhalle Purnulle vaimonsa kanssa, jos on elämässä ja
M-vaaran Juntille vaimonensa, Viktorille vaimonensa, Nutin Antille vaimonensa, ja Kääntöjärven kristityille ja kaikille muille. Ole itse ensin
ja viimein minulta ynnä tulkin kanssa tervehditty vaimosi ja lapsesi
kanssa. Merkitsee vanha veljesi uskossa ja kilvoituksessa ynnä teidän
kanssamme; Herra siunatkoon ja varjelkoon teitä ja meitä nyt ja aina,
ijankaikkisesti, amen!
P. O. F j e 11 da hl.
Täällä sanovat paljon rakkaita terveisiä koko Jumalan lauma teille,
kasvoista tuntemattomat veljet ja sisaret, mutta Hengestä tutut; nimellisesti Mikkelin Jounnu, vanha Tomas Poove, saarnaajat ja monta muuta.
Sinun preivisi olen lukenut kristityille, ja pitävät sen kalliina. Ajatus on
tulla ylös hätäaikoihin, enkä tiedä, tulenko rautatietä myöten eli ojeti.
Merkitsee
Meri-Pietari Fjelldahl.
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Saivonmuotkasta helmik. 22. 1899.
Rakas veljeni Sysmässä Edvard Rantanen!
Armo ja rauha kasvakoon ja lisääntyköön kanssanne! Kirjeenne olen
saanut, jonka edestä saan kiittää teitä, josta näemme, että erimielisyys
on saanut sijan siellä, vaikka Jesus on sanonut, että pitää olla yksi lammashuone ja yksi paimen. Pitäisi kaikki työntekijät tekemän työtä yhden
perustuksen päälle, rakentaa hengellistä huonetta profeettain ja evankelistain ja apostolein perustuksen päälle, jossa Jesus paras kulmakivi on,
jonka päälle kaikki rakennus toinen toiseensa liitetään. Ja Kristus on
säätänyt sovintosaarnan maan päälle, sillä Jumala oli Kristuksessa ja
sovitti maailman itse kauttansa ja ei lukenut heille heidän syntiänsä ja
on meissä sovintosaarnan säätänyt. Tätä sovintosaarnaa sopii meidän
saarnata, että kaikki tulisit sovintoon Jumalan kanssa, sillä se on ripustettu sovintouhriksi Jumalan ja syntisen välillä.
Olkaa rohvaistu sydämestä uskomaan kaikki synnit tässä sovintoveressä anteeksi ja saarnatkaa parannusta ja syntein anteeksi antamusta
Jesuksen käskyn jälkeen! Kaksinkertaisesti olemme saaneet Herran kädestä kaikkein syntein edestä: laki on täytetty ja synnin rangaistus on
maksettu, voitto on tullut Karitsan veren ja todistuksen sanan kautta.
Karitsan häät ovat tulleet, ja sen emäntä valmisti itsensä, häät alkavat
heti, pian teitä ja meitä kruunataan kunnian katoamattomalla kruunulla,
yhteen tulemme ijankaikkisuuden kirkkaassa ilmassa, jossa sanomme suuren paljouden kanssa amen ja hallelujaa, kiitos, kunnia Jumalalle ja Karitsalle!
Minä vaimoneni sanon paljon terveisiä täältä suuren paljouden kanssa.
Sanokaa meidän terveisiä kaikille Jumalan lapsille! Muistakaa rukouksissanne!
Toivoo vanha veljenne
Johan Raattamaa.

Kuoksussa se 16. p. kesäkuuta 1901.
Rakas veli Herrassa E. Samuel Eriksson! Jumalan armo ja rauha
lisääntyköön sinulle ja kaikille teille nyt ja elämän etooseen asti! Amen.
Saan ilmoittaa, että olen onnellisesti kotia kostunut ja olen terveenä
ruumiin ja sielun puolesta; ja sinun preivisi sain, kun tulin kotia, ja kii-
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toksia sen lohdutuksen edestä! Ja tervehdän minäkin sinua kalliin kumppanisi kanssa ja kaikkein kristittyin kanssa, sekä Lapin että Lannan,
muutamalla rakkauden ratilla, istuen kuin yksinäinen lintu oksalla, mutta
teihin turvaan Herrassa; ja tuntuu nytkin, etten ole hukkaan käynyt teidän tykönänne, olen kuitenkin vakuutettu teidän todistustenne kautta,
että syntini, vikani ja heikkouteni ovat anteeksi annetut ja unhotetut, ja
uskon, että jos olisi viimeinen näkeminen ollut toisiamme, niin kyllä me
yhteen tulemme toisella puolen sillattoman virran, jossa emme enää tarvitse erkaantua toisistamme niinkuin täällä surun laaksossa. Mutta se
armollinen Herra Jesus vahvistakoon sodassa ja kilvoituksessa teitä ja
meitä ja kaikkia ijankaikkisuuden matkakumppaneita elämän kaidalla
tiellä ja antakoon voimaa kaikille työntekijöille raskasta työtä tehdä, että
jokukaan sielu tulisi pelastetuksi vihollisen kynsistä.
Olkaa hyvässä turvassa, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, kun olemme
äidin sylissä, se on, oikean seurakunnan helmassa, jossa meille kaikki
synnit ovat anteeksi annetut ja päästetyt lain kanteista. Minäkin, heikko
veljenne, todistan teille ja kaikille katuvaisille ja uskovaisille ja kaikille
syntinsä tuntevaisille synnit anteeksi Herran Jesuksen kalliissa nimessä
ja rakkaudessa ulosvuotaneessa veressä, ja rohvaiskaamme uskomaan,
sillä meidän uskomme on se voitto, joka maailman voittaa. Ja tekin epäuskoiset, ottakaa uskolla vastaan puhdas Jumalan sana, joka teille saarnataan, ettette jäisi niiksi, joitten täytyy lähteä yhdestä maan äärestä
toiseen, ja ei enää löydy. Pitäkää Jumalan sana kalliina! Vaikka minäkin tunnen, etten saata pitää niin kalliina, kun tulisi pitää, ja niitä kalliita
opettajia, jotka rakentavat sille perustukselle, jonka aikakautemme vanhimmat ovat perustuksen laskeneet niinkuin taitavat rakentajat, johon
Herran voimaa, viisautta ja valkeutta antakoon meille ja teille!
En tiedä tällä kertaa muuta, kun jätän Herran haltuun kaikkia teitä,
rakkaat veljet ja sisaret, sekä Lapin että Lannan, siinä uskossa, että pian
yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, ja saamme sanoa amen, hallelujaa, ja tervehdellä toiset toisiamme ja niitäkin rakkaita opettajia ynnä
opetuslastensa kanssa, jotka jo veisaavat voiton virttä uusilla kielillä ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jossa kaikkein voittajain ja kilvoittelijain
palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja riemulla. Ja ei muuta, vaan
sano sydämen rakkaita terveisiä kristityille minulta lasteni ja mumman
ja Eva Kaisan ja kaikkein meidän kylän kristittyin kanssa. Sano minun
terveisiäni Luspan ja Paittasjärven ja Lapin kristityille sekä saarnaavaisille miehille, että palvelevaisille vaimoille ja totuuden apulaisille! Ja ole
nyt Fransin ja Anteruksen kanssa minulta juuri sydämellisesti tervehditty
ja muistakaa minuakin anteeksi antavaisella sydämellä teidän esirukouk-
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sissanne ja jääkää nyt sen ylipaimenen haltuun! Tätä merkitsee teidän
heikoin matkatoverinne
I s a k Olsson F o r s.

Masuninkylässä se 28. p. heinäkuuta 1901.
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäessä
Joonas Purnulle. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo olkoon teidän
henkenne kanssa elämänne ehtooseen asti!
Tässä tervehdimme teitä emäntänne ja lastenne kanssa ja sitä piiskuista laumaa, joka ympärillänne on, ja annamme tietää, että uskomassa
olemme syntein anteeksi saamisen armosta itsemme autuaaksi, vaikka
suuren syntisyyden läpi. Minulla on ollut halu jo aikaa teille kirjoittaa,
mutta en voi uskaltaa tällä vaarallisella ajalla. Tässä saan vähän muistella sanomia sitte kuin erkaannuimme teistä. Me Kuoksun ja Kartanon
Antin kanssa erkaannuimme Wittangissa Pietarista ja Sammelista ja menimme Lainioon ja viivyimme siellä viikon päivät, ja Jumala oli voimallinen pyhäinsä kanssa. Sinne tuli Kangosen ja Nuuksujärven ja Oksajärven
kristityitä, ja niin menimme Oksajärveen ja viivyimme siellä 4 päivää.
Jumala vaikutti voimallisesti, että joukko ihmisiä kääntyi autuuden tielle.
Ja Kangosen kristityt rupesivat tahtomaan meitä myötänsä Kangoseen,
mutta Kuoksulla oli kiusa omasta kylästä, ja emmekä tahtoneet, ennenkuin kohtaamme Sammelin. Kun tulimme kotia, olivat jo Kangoselaiset
kirjoittaneet, että tulla kaikella muotoa, ja niin täydyimme lähteä Johannekseksi sinne. Olimme siellä viikon päivät, ja Jumala vaikutti voimallisesti, että vielä langenneitakin nousi ylös lankeemuksesta. Ja siinä näemme,
ettei Jumala anna kunniaansa vieraalle. Se vain tuntui hyvin, minkälaista
työtä siellä on tehty. Paljon rukoilivat anteeksi pahoja puheita ja valheitten uskomisia. Ja aikoivat syksyllä laittaa taas kokoukset, kun me
häädymme lähteä, kun oli halu Wittankiin, kun sinne tuli pappein kokous
ja paljon kristityitä pappeja, joista muutamat ovat käyttäneet jo Kuoksua
kirkkoraadissa siitä, kun se saarnaa syntiä anteeksi, vaikka ei ole kappaa
eikä krajia. Me luulimme, että ylimmäiset papit ottavat asian tutkintoon,
kun ovat ottaneet huomioon, mutta ei otettu tutkintoon, vaikka tahdoimme. Mutta sen vain näimme, mihinkä kristityt papit menevät, kun
kysymys tulee, oletko sinäkin sen kansanhäiritsijän opetuslapsista. Vieläpä se hellä paikka, ettei kunniallisia ja hyviä ihmisiä tuomita, siitä tulee
paavi. Totuus on, vanhin rakas, että nyt, jos koskaan, on kysymys viina-
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mäen aidasta, niinkuin olette opettaneet. Ja kun olimme kaksi päivää
pappein kokouksessa, niin tuntui, niinkuin olisivat suussakin maistuneet
ne sanat, joita olette opettaneet, ja tuntui, jos muulloinkin, mutta silloin
peräti, kuinka kiittämätön olen Jumalaa ja Jumalan ihmisiä kohtaan sen
valkeuden edestä; jota kiittämättömyyden syntiä vieläkin, vanhin rakas,
rukoilen anteeksi. Ja sen liiton olen, vanhin rakas, tehnyt, että kuolemaan asti olla teidän tavottaja, niinkuin teki Kristuksen. Ja rukoilkaa,
rakas vanhin, meidänkin nuorukaisten edestä, että Herra Jesus varjelisi
meitä vääristä profeetoista ja siitä hirmuisesta eksytyksen vallasta, joka
maan päälle tulee ja on jo parhaallansa maailmassa. -— Suuri tarve rupeaa heräämään alakylissäkin puhtaan Jumalan sanan perään, ja paljon
on tullut kutsumuksia monesta paikoin.
Eikä muuta tällä kertaa, kuin sanomme sydämen rakkaita terveisiä
Kuoksun Isakin, Kartanon Antin ja vaimoni kanssa ja koko Herran piiskuinen lauma ympärillämme teille Anna-Liisan ja lastenne kanssa ja koko
Herran laumalle ympärillänne. Jos näette Junttia ja Viktoria, niin sanokaa sydämen rakkaita terveisiä! Ja olkaa, vanhin rakas, lohdutettu kaikissa murheissa ja kiusauksissa! Synnit on teille ja meille anteeksi annettu, ja todistan minäkin Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä. Ja sanon vielä kaikille kristityille, että olkaa te teidän
opettajillenne kuuliaiset ja seuratkaa heitä, jotka ovat urhoollisesti seisoneet monta kymmentä vuotta Sionin vuorella ja huutaneet, mitä aika
kuluu, ja ovat uhranneet sekä ruumiin että sielun voimat siihen, että
ihmiset autuaaksi tulevat.
Eikä muuta, kuin sanon hyvästin onnen toivotuksella. Rukoilkaa meidänkin edestä! Rakkaudella
I s a k Niku.
Pyytäisin, että vanhin kirjoittaisi jollakin sanalla, mutta en voi raskia
vaivata.

Kyllä etelän valkeus ylläpitää Lannanvaaran lähetystointa ja etelän
valkeutta Ruotsissa, Tanskassa ja Taalainmaalla. Mutta Lapin lähetystoimi tarvitsee ylläpitää Lapin valkeutta. Kyllä ymmärrätte, mitä tarkoitan. Vanha veljenne
Johan Raattamaa.
(16 p. maalisk. 1891.)
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Kuoksussa se 10 päivä syyskuuta 1901.
Rakas ja kallis työntekijä Herran viinimäessä Erik Samuel Eriksson.
Minä tervehdän sinua ynnä kalliin työkumppanisi ja kaikkein kristittyin
sekä Lapin että Lannan, sekä saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten
vaimoin kanssa.
Usein olen hengessä tykönänne, vaikka ruumiillisesti eroitetut toisistamme, ja jos Nutin Antti on teidän kanssanne, niin on, kuin oikaisisin
käteni sinulle, rakastettu veljeni, vieläpä kaikkia teitä. Eikä täällä ole
mitään erityistä kerrottavaa. Kankosessa olemme käyneet, ja Herra oli
voimallinen pyhäinsä kanssa, että langenneitakin sai voiman ylösnousemaan; vieläpä kristityitä oli paljon, jotka rukoilivat anteeksi, kun he ovat
uskoneet valheita ja puhuneet pahaa. Minä olen käynyt Lainiossa kesällä.
Oksajärven Feeki ja Hanna olivat siellä. Ne käskivät sanoa paljon terveisiä, ja Lainion kristityt, erittäinkin Ollan Erkki ja Anna Stiina ja monet muut käskivät sanoa Sammeli-veljelle, Fransille ja kaikille kristityille
sydämellisiä rakkauden terveisiä. Vaskivuoren ja Vittangin kristityt ovat
käskeneet sanoa teille paljon rakkaita terveisiä.
Ja ei nyt muuta, vaan tulemme tykösi muutamalla harvalla rakkauden ratilla, ja tietää annan, että minä voin hyvin ruumiin puolesta ja
uskomassa olen synnit anteeksi seurakunnan helmassa ja teidän todistustenne kautta, vaikka tunnen, että synti tarttuu ja hitaaksi tekee, etten
kaikesti saata pitää epäilystä autuudestani syntinä ja julmasti pelkään,
että on tunto nukkunut. Mutta uskon minä nyt, että veljet ja sisaret jaksavat minua kantaa ja anteeksi antaa kaiken minun syntisyyteni ja epäileväiset ajatukset, jota kaikkea suurta syntisyyttäni minä rukoilen sydämestäni anteeksi, veli rakas, sinulta ja kaikilta kristityiltä, joitten turvissa
minä olen tähänkin asti hengissä pysynyt, ja eikä minulla ole muuta turvaa; johon turvaan pitäisivät kaikki kiusaukset ja vaivat ja vastoinkäymiset meitä hopittaman, josta sanoo David, että lintu on löytänyt Huoneen
ja pääskynen pesänsä, jossa on meilläkin suoja ja turva niin kauan, kuin
uskollisia vartijoita löytyy, jotka eivät säästä itseänsä, vaan Jesuksen
lampaita ja karitsoita armahtavat, että laidun pysyisi tallaamatta ja lähteet pilaamatta, että olisi ruokaa ja juomaa ja että saisivat levätä Sionin
vuorella ja märehtiä ja kantaa valkeat villat, että Paimen saisi vaatteita
alastomille lapsille.
Olkaa hyvässä turvassa, rakkaat veljet ja sisaret, joita minä alinomaa
muistan sitä rakasta kanssakäymistä, jota sain pitää teidän kanssanne, ja
kiitoksia, rakkaat veljet ja sisaret, sen ylenpalttisen palveluksenne edestä
minua kohtaan, josta en saata kiittää niinkuin syytä olisi, vieläpä sinua,
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kallis veljeni, mutta jätän sinua ja kaikkia teitä sen Hyvän Paimenen
haltuun siinä toivossa, että pian yhteen tulemme, jos emme ennen, niin
toisella puolen sillattoman virran, ja sillä toivolla lohduttakoon se armollinen Herra Jesus meitä ja teitä! Sano nyt, veli rakas, minulta koko huoneeni ja kaikkein meidän kylän kristittyin kanssa sydämellisiä terveisiä
kaikille teidän kylän ja Kääntöjärven kristityille. Mikkola sanoo sinulle
ja kaikille teille paljon terveisiä, ja ole itse ensin ja viimein minulta tervehditty koko huoneesi kanssa!
Isak Kuoksu.
Rukoile edestäni! Minä toivon, että te tulette Vittankiin Mikkeliksi,
jos mahdollinen on.

Mäntyvaara 16/11 1901.
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäessä Erik
Samuel Johansson ynnä emäntänne ja lastenne kanssa ja koko talonväelle.
Muistavalla rakkaudella muistamme teitä ja kiitämme teitä kaiken rakkaan kanssakäymisen ja kaliitten opetusten edestä; ja kiitän kalliitten terveisten edestä, joita saimme vanhuksen kirjassa, joka on luettu monissa
kokouksissa täällä, jonka olemme pitäneet kalliina vanhimman J. Purnun
ja kaikkein esikoisten seurakunnan rakastajain kanssa, josta kirjasta
näemme, että Jumala antaa siunauksen ja menestyksen Hänen työllensä.
Tässä lähetän sinulle, rakas veli, kopion J. Kierin kirjasta, jonka Hän
on kirjoittanut Purnu-vanhimmalle, josta näette, mitä ne puuhaavat Amerikkaan asti, josta näyttää selvästi, että eivät ne hedelmättömät lapset
näe itsekään, kuinka pimeyteen he ovat joutuneet, koska he tahtovat mustata Joonasta Amerikkaan asti, niinkuin hän ei olisi heille siellä tuttu. Voi
pimeyttä! sanomme kyllä. Mutta niin on kuitenkin Herran apostoli Paavali sanonut: "O, joska he julkitulisivat!"
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä sinulle ynnä koko perheesi kanssa. Siinä uskossa olemme kilvoittelemassa, että kyllä pian Karitsan häät tulevat, jossa saamme voitosta
laulaa amenta ja hallelujaa, nyt ja ijankaikkisesti. Amen.
Minä ja Martta sanomme rakkaita terveisiä sinulle, Kreta Stiinalle ja
lapsille ja vanhalle äidille ynnä Lassilalle, Isakille ja Oskarille. Sanokaa
meiltä rakkaita terveisiä kaikille teidän kylän kristityille ja siellä ympärillänne olevalle Herran laumalle, jotka kanssanne yksimieliset ovat. Ja
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olkaa hyvässä turvassa, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, ja uskokaa synnit
Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi! Sanokaa meiltä rakkaita terveisiä
Nikun Isakille ja Kuoksulle emäntänsä ja lastensa kanssa ja Fransille
emäntänsä kanssa, vaan olkaa itse enin tervehditty meiltä kaikilta, koko
minun huoneeltani ja rukoilkaa meidänkin edestämme! Tätä pyytää heikko
veljenne elämän tiellä
Jöns Eriksson Mäntyvaara.
Uskon, että saamme nähdä toisiamme Antinpäivänä, jos elämme ja
Herra suopi.
Se sama.
Sanokaa meiltä sydämen rakkaita terveisiä Johan Petterille emäntänsä
ja lastensa kanssa!

LÄHETYSKIRJA RUOTSIN LAPISTA, VITTANGIN KIRKONKYLÄSSÄ, 22-2-1902.
Yhteenkokoontuneina Herran sanan jälkeen veljet ja apostolit esikoisten seurakunnan vanhinten kanssa Apostolien neuvon jälkeen yksimielisesti haltijain seurasta olemme etsineet, kuka uskollisesti löyttään. Ja
olemme löytäneet, joilla on hyvä todistus ja täysi luottamus seurakunnalta,
nimitetyt: Erik Sammel Wettasjärvi, joka on vanhimmitten kanssa kulkenut jo Raattamaa-vanhimman aikana toistakymmentä vuotta ja Joonasvanhimman kanssa kulkenut ja oppinut ja saanut harjaantuneita mieliä
Raamatuita selittämään ilman ihmisten muotoon katsomatta Raamattuin
jälkeen; niin myös Viktor Apelqvist, minun rakastettu veli ja työkumppani
Herran viinamäessä, johonka minulla ja seurakunnalla on luottamus, senkin syyn tähden, että hän on ruotsinkielinen, ja hän on lahjoitettu'selittämään Raamatuita ihmisten sieluin autuudeksi ilman ihmisten muotoon
katsomatta.
Täältä eivät ne kyllä liikenisi, mutta me nyt uhraamme Herralle Jesukselle Suomen lähetysjäseneksi Herran nimeen, ja rukoilemme vielä
Isää Jumalaa Jesuksen nimeen, että Jumala, rakas Isä, pitäköön sanansa
oven auki heidän edessänsä ja täyttäköön heidän sydämensä taidon ja
viisauden hengellä, että he kärsivällisyyden kautta Jumalalle hedelmän
saattaisivat. Ja Ylimmäisen voima varjelkoon heitä, etteivät he vaivain
alle nääntyisi eikä kiusausten kautta vetäisi päällensä raskasta murhetta,
joka tulisi heille kuormaksi, mutta että he panisivat kaiken murheensa
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Jumalan päälle, sillä Jumala on luvannut pitää murheen heistä, ja Hän
on vielä senkin luvannut, että Hän kaikki asiat parhaaksi kääntää, jotka
Häntä rakastavat.
Ja kiitämme vielä Suomenmaan veljiä ja sisaria ja totuuden apulaisia
sen rakkauden edestä, että he ovat lähettäneet noutomiehet tänne — joita
me ilolla vastaan olemme ottaneet — Raamattuin jälkeen, ja Herra siunatkoon heitä tiellä ja matkalla! Ja nyt me lähetämme niitä, ne mainitut miehet, Jumalan lahjana Herran käskyn jälkeen saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksi antamusta kaikkialla. Tämän kirjan todistavat
allanimitetyt esikoisten seurakunnan kanssa:
Vanha Joonas Johansson Purnu emäntänsä kanssa, Meri-Pietari Fjelldahl,
Bollangen, Ofoten, Norge, John Mickelsen, Ofoten, Norge, Jöns E. Mäntyvaara, Isak Niku, Isak Kuoksu, Frans Larsson Parakka, Johan E. Niku,
Olof Turi, Anders O. Sarri, Karoliina Raattamaa, Anders Zachrisson Kemi,
Esaias L. Niia, J. E. Muotka, Abram Johansson, kansakoulun opettaja,
Petter J. Kemi, Isak Nilsson Alavaara.

Helsinki, 19 p. maaliskuuta 1902.
Rakkaalle aviokumppanilleni Kreta Stinalle ja kaikille lapsille ja äidille
ja veljille ja Anna Maria-sisarelle niinmyös kaikille saarnamiehiUe, Nutin
Anderukselle vaimonsa kanssa, vieläpä kaikille veljille ja sisarille Gellivaarassa, Muorjevaarassa ja Moskojärvessä ja Soutujärvessä, Wettasjärvessä ja niin kauas kuin tämän luette, esikoisten seurakunnan helmassa ja
hengen yhteydessä.
Nyt saamme ilmoittaa, että Jumala, rakas Isämme, on meitä onnellisesti johdattanut kaikin puolin, sielun ja ruumiin puolesta, tähän asti. Ja
sen uskomme pelkäämättä, erinomattain lain ja asetuksiin nähden, etteivät ne meitä estä eikä ahdista missään paikassa; siitä saatte olla, veljet
ja sisaret rakkaat, aivan vapaasti lohdutetut. Suomessa olimme ensin
Turun kaupungissa, jossa meidät otettiin vastaan rakkailta veljitämme ja
sisariltamme suurella rakkauden ilolla. Oltuamme 3 vuorokautta vaikutti
Jumalan sana voimallisesti: hätääntyneet sielut tulivat vahvistetuiksi
opissa, ja evankeliumin voima vaikutti terveellisiä parannuksia. Sitten
mentiin Helsinkiin, jossa meidät, saatettuna rakkailta veljiltä A. Kolehmaisen ja A. Härmän ja Turun saarnaajan Abramson'in vaimon kanssa,
otettiin vastaan ilon ja rakkauden osoituksella. Täällä olemme olleet jo
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kolme päivää ja olemme edelleenkin Marian pyhäin yli maanantaihin asti.
Täällä Helsingissä on suuri kristittyin paljous, ja Herra on vaikuttanut
sanansa kautta voimallisesti, niin että moni rakas veljemme ja sisaremme
on ottanut vastaan synnin nuhteen ja rukoilleet anteeksi ja uudistaneet
matkaliittoja meidän ja teidän kanssamme yhteen äidin helman ja hengen
yhteyteen. Vaan olemme myöskin tulleet sen näkemään ja kuulemaan,
kuinka vihollinen on täälläkin tehnyt sen päälle työtä, että totiset sielut
väsyisivät ja joutuisivat jälleen maailman korpeen, sutten ja petoeläinten
raadeltaviksi. Se on myöskin tosi, että täälläkin on niitä työntekijöitä,
jotka lihallisen vapauden kautta ovat nousseet vastustamaan esikoisten
seurakuntaa, ja on Siionin aita kovin lamaan mennyt, että pukit ja keiturit
ovat päässeet vapaasti turmelemaan Herran lauman hajoittamiseen. Vaan
on vielä jäänyt särjetyitä sydämiä, jotka ottavat vastaan neuvon, opetuksen ja nuhteen ja rangaistuksen ja lohdutuksen.
Ja nyt me tervehdimme täältä Suomen veljein ja sisarten kanssa teitä,
Lapin rakkaita veljiä ja sisaria kaikkialla, ynnä kaikkein uskollisten opettajain ja palvelevaisten vaimoin kanssa ja hengessä yhdistettynä. Älkää
väsykö tämän raskaan murheen alla Vanhuksen pääsemisestä lepoon vaivoistansa. Tosin se rakkauden syvä ja ikävä kaipaus on meille jälkeen
jääneille suureksi iloksi ja lohdutukseksi, että mekin saamme häntä hetken
päästä tervehtiä ja olla eriämättömässä yhteydessä ja viettää sanomattomain paljoudessa ijankaikkisesti tapetun Karitsan häitä. Yljän ja morsiamen rakkaus on koko taivaan ilo.
Sydämen rakkaita terveisiä rakkaalta työkumppaniltani Viktor Apelqvistilta ja Antti Kolehmaiselta ja kirjuriltani Aatu Härmältä Tampereelta
ja Kuloselta vaimonsa kanssa. Ja jääkää Herran haltuun annettuna ja
rukoilkaa edestäni! Tällä tervehdyksellä, ensin ja viimein, kantakaa anteeksi antavaisella sydämellä ja uskon rukouksella armoistuimen tykö!
Pyytää veljenne uskossa ja evankeliumin edesvastauksessa
Erik Samuel Johansson Wettasjärvi.
Ja minäkin täältä asti todistan Herran Jesuksen siunattuun nimeen
ja kalliiseen vereen kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi, joka on vuotanut Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä monelle tuhannelle syntein anteeksi
antamiseksi. Sen uskokaa vastoin tuntemisia! Sydämen rakkaita terveisiä I. Kuoksulle ja I. Nikulle ja J. E. Nikulle ja Fransille, Kartanon
Antille y.m. ja Nils Heikille, kaikille vaimoinensa; ja Mäntyvaaran Juntille ja heidän lapsille, ja Joonaksen Anna-Liisalle sydämen rakkaita terveisiä.
Se sama.
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Masuninkylässä, Ruotsin Lapissa, 1902.
x

) Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa työssä, Erik Sammeli ja Viktor Apelqvist. Jumalan armo ja meidän Herran Jesuksen tunteminen vahvistakoon teitä ylön raskaassa ja
painavassa Herran työssä!
Tuli haluni tervehtää teitä jollakin sanalla ja antaa tietää, että olemme
Kuoksun kanssa kokouksia pitäneet Gellivaarasta lähtein Liikavaarassa,
Tokasessa ja Marketassa ja meidän kylässä. Joissa kaikissa kokouksissa
on ollut Jumala voimallinen, ja erinomattain Marketassa, jossa oli paljon
kansaa-koolla monista kylistä, jossa syttyi semmoinen valkea, joka ulottui
Nilivaaraan, Huornaseen ja Ullattiin asti. Ja monta kymmentä tuli maailman valtakunnasta oven kautta lammashuoneeseen, jotka ovat meitä pyytäneet, jos teille kirjoitamme, että jo rukoilla teiltä anteeksi kaiken heidän
jumalattomuutensa ja kaiken riettautensa, jossa he epäuskonsa tähden
eläneet ovat, joille olemme kristittyin lauman kanssa saarnanneet synnit
Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä anteeksi. Ja nyt olemme meidän
kylässämme, jossa myös on paljon ihmisiä koossa monista kylistä, jotka
myös sanovat teille sydämen rakkaita terveisiä. Näyttää, niinkuin olisi
yhdenlainen kaikkein kristillisyytemme vanhinten poislähtö maailmasta:
hartaus heräsi kristillisyydessä Laestadiuksen kuoleman aikana, samoten
Raattamaan kuoleman aikana, ja nyt Purnun kuoleman aikana näyttää
samoten käyvän, jotka ovat yhdessä neuvossa sovitettuna työtä tehneet
päivän koitosta elämän iltaan asti. Ja nyt heidän kirkastettu henkensä
veisaa kiitosta Jumalalle ja tapetulle Karitsalle ijankaikkisuuden kirkkaassa ilmassa.
Niin se näytti, että paljon oli orpoja, kun siveät miehet Josef ja Nikodemus olivat panemassa Jesuksen ruumista kauniisti kuolleen uskon hautaan. Ei voinut kansa mahtua Gellivaaran kirkkoon seisomaan; muutamat murheesta kipeällä sydämellä, ja ilmankin muutamat ilossa siitä, että
kyllä he nyt ainakin saattavat tasottaa tämän kristillisyyden, kun vartijat
otetaan pois. Mutta on meillä vielä semmoinen toivo, että pysymme voiton päällä, kun on vieläkin uskollisia, joihin on luottamus. Ja olkaa veljet
rakkaat hyvässä turvassa: monta tuhatta rukoilevat taivaallista Isää edestänne tälläkin ajalla.
Eikä muuta, vaan sanomme vaimoni ja saarnaajain, Kuoksun Isakin
ja Fransin vaimoinsa, Anteruksen ja Allavaaran Jaakon kanssa ja Kartanon Antin ja Erkin perheinensä, ja tässä koossa olevain kristittyin kanssa,
x

) Tämä kirje on kirjoitettu E. S. Wettasjärvelle ja V. Apelqvistille Suomeen.
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joita on kovossa satoin, Eljas Sofiansa kanssa ovat Gellivaarasta täällä,
ja sanovat teille sydämen rakkaita terveisiä. Ja Eljas vieläkin rukoilee
anteeksi kaiken hänen jumalattomuutensa ja sen, että on Jumalan sydämen murheelliseksi saattanut tottelemattomuudella. Ja Esaias vaimonsa
kansa ja Matin Brita ja Eljas Kuoppa vaimonsa kanssa — en suita enempi
luetella — Palon Juholta vaimonsa kanssa rakkaita terveisiä teille. Sanokaa meiltä kaikilta sydämen rakkaita terveisiä niille kristityille, jotka
teidän kanssanne yksi ovat Herrassa.
Ja ne ovat nyt löytäneet, eriseuraset, kolmannen esikoisten seurakunnan, ja olisi niistä jotakin sanomista, ei kuitenkaan Lapin seurakunnista.
Se näyttää kuitenkin heidän voimansa — mihinkä se on päässytkään —
kohta sammuvan.
Puhalla Herra Jesus suitsevaiset kynttilän sydämet palamaan Pyhän
Henkesi voimalla tällä viimeisellä ajalla, jolloin omanvanhurskauden perkele on kavala ja valkea ja muuttelevainen, että on kyllä suuri sota taivaassa. Ja vahvistakoon Herra Jesus särjetyt ruokot autuuden tuntemisella, että jaksaisimme sotia elämän ehtooseen asti kaikkea vihollisen voimaa vastaan, kun olemme jääneet niin monesta kristillisyytemme vanhimmista. Mutta olkaa, veljet rakkaat, hyvässä turvassa! sota on Herran.
Pian meitä kootaan ynnä edellämenneitten ja koko maasta ostetun lauman
kanssa pitämään tapetun Karitsan häitä uudessa Jerusalemissa, jossa ei
enää muistu mieleen matkan vaivat eikä murheet, jotka välistä täällä vieraalla maalla tahtovat alas painaa. Mutta kun synnit on anteeksi annettu
esikoisten seurakunnan helmassa ja päästetty lain kanteesta, ja vieläkin
on monen kymmenen tuhannen enkelein joukko, varjelevaisia ja palvelevaisia, ja suuri todistuksen joukko ympärillämme, niin uskon rohkeudella
vieläkin saarnaamme toiset toisillemme synnit anteeksi, jota minäkin kaikkein enimmän tarvitsen. Vielä minäkin täältä asti todistan teille kristittyin lauman kanssa, että teidän syntinne on teille anteeksi annettu Jesuksen nimessä ja veressä. Ja muistakaa meitäkin esirukouksissanne! Onnen toivotuksella olkaa hyvästi!
Vähin veljenne
I s a k Niku.
Kirjoitettu Wettasjärvestä 5. päivä huhtikuuta 1902.
Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo ja rauha olkoon ja hallitkoon teidän ja meidän kanssamme nyt ja elämän ehtooseen asti! Amen.
Nyt minä tulen tykönne, rakkaat opettajani ja Kristuksen seurakunnan
palvelijat, Erik Sammel Wettasjärvi ja Viktor Apelqvist, muutamalle rak-
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kauden radilla. Ja saan antaa tietää, että me kaikin elämme terveenä
täällä, sekä Lapin että Lannan kristityt, ruumiin puolesta ja uskomassa
olemme kaikki synnit anteeksi annetuksi, vaikka rakkaan vanhimman poismuutto murhetuttaa meitä ja teitä ja koko Herran laumaa. Mutta emme
saata syyksemme ottaa, kun Herra tietää, että meidän sydämellinen halu
ja rukous oli, että hän paranisi. Vaan toisin oli Jumalan tahto, kun Jumala tahtoi laskea palvelijansa menemään rauhaan lepäämään. Mutta se
vaan näyttää, että se kaipaus ja rakkaitten veljein lähetys vaikuttaisi paljon ahkeruutta, että tulevat Jumalan sanan kuuloon, jonka näimme silloinkin, kun lähdimme Liikavaaraan, jossa vaikutti-, että monta puhdistettiin ja monta kirkastettiin, josta menimme Tokaseen monien veljein
seuraamina, jossa kanssa olit hauskat kokoukset, jossa kuuluivat itkun ja
ilon äänet, jossa saimme vanhimman kuoleman sanoman, josta lähdimme
Gellivaaraan, ja olimme yli Marian päivän pyhäin. Ja paljon oli orpoja
haudan partaalla, joilla näytti ja tuntui, että oli murheesta ylön kova sydän, että enempi ahdisti rintoja kuin vuoti kyyneleitä. Ja sitten lähdimme
Markettaan, johon kokoontui monesta kylästä paljon ihmisiä. Ja Jumala
vaikutti voimallisesti, että kristityt painoivat lujasti rintojansa yhteen, ja
monta kymmentä tuli maailman valtakunnasta Jumalan valtakuntaan
juuri oven kautta, että tuntui siltä, kuin eivät he olisi säästäneet itseänsä,
joka oli juuri tyydyttävä.
Ja nyt me olemme täällä, ja kirjoitan Keskitalon kamarin pöydällä. Ja
kyllä näette, rakkaat veljet ja sisaret, että hengellinen köyhyys ahdistaa,
vaikka rakkauden kaipaus hopittaa. Olkaa, rakkaat veljet, hyvässä turvassa! Monta tuhatta rukoilevat edestänne, jonka uskon, kun kuulen,
että niin usein muistavat. Ja kyllä minäkin tunnen, että nyt on täydellisempi rakkaus kuin silloin, kun olemme olleet yhdessä; joka kiittämättömyys minussa on niin suuri, jota minä pyydän, veli rakkaat, ja rukoilen
anteeksi juuri sydämeni pohjasta, ja uskon saavani, jonka laupeuden olen
löytänyt teidän tykönänne, josta en saata kiittää niin, kuin tulisi. Mutta
kyllä Herra Israelin Jumala palkitsee kaikki teidän vaivanne vanhurskasten ylösnousemisessa, jossa saamme tervehdellä rakkaita opetusisiämme
ijankaikkisuuden ihanalla rannalla monen kymmenen tuhannen joukossa,
ja saamme sanoa: terve tulemaan tapetun Karitsan häihin! emmekä enää
tarvitse vuodattaa murheen kyyneleitä.
Nyt minä jätän teitä kaikkia sen Hyvän Paimenen haltuun siinä toivossa, että jos kuolema eroittaa meitä toisistamme ennen, kuin kohtaamme
toisiamme, niin ainakin Hän, rakas Isä, varjelee rakkauden siteet, jota
usein pelkään. Ja olkaa nyt kalliit työkumppanit hyvässä turvassa! synnit
todistan minäkin teille ja kaikille rakkaille veljille ja sisarille anteeksi Her-
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ran Jesuksen kalliissa nimessä ja ulosvuotaneessa veressä, ja olkaa vapaat
vaivoissa ja kärsivälliset murheessa! Kyllä sen tiedän, että ei mene kaikki
päivät ilolla eikä kaikki yöt levossa, kun pitää seisoa Jumalan ja ihmisen
välillä, ja rauhaa rakentaa ja riitaa asettaa, johon Jumala antakoon teille
voimaa ja viisautta, että vaivatut pääsisivät vapaiksi ja vangitut irralle;
jonka minä kyllä uskon, että Herra sotii ja voittaa. Ja voiton päällä me
vain olemme, veljet rakkaat ja sisaret, ja yhden verisen lipun alla olemme
siellä ja täällä.
Me yhteisesti täältä tervehdämme teitä, rakkaat veljet, ynnä sitä kallista Herran laumaa, joka ympärillänne on, sekä saarnaavaisia miehiä että
palvelevaisia vaimoja ja kaikkia totuuden apulaisia, jotka teidän kanssanne yksi ovat Herrassa. Ja olkaa nyt tervehditty meiltä kaikilta yhteisesti, erittäin Kreta-Stinalta lastensa kanssa ja koko hänen perheeltänsä,
Nutin Andrekselta ja Nikalta vaimonsa kanssa ja koko perheeltä, Nils
Heikiltä vaimonsa ja lastensa kanssa, veljeinsä ja sisartensa ja koko kylän
kristittyin kansaa sanovat paljon sydämen rakkaita terveisiä, ja AJavaaran
Jaakko, Franssi, Nikun Isakki ynnä vaimoinsa kanssa sanovat paljon terveisiä, ja Kenalan Leena ja Fängin Ristiina käskevät sanoa Sammelille ja
Viktorille terveisiä, ja äitisi sanoo pojallensa Sammelille ja Viktorille paljon terveisiä. Ja olkaa nyt, rakkaat veljet, minulta vaimoni ja lasteni
kanssa juuri sydämellisesti tervehditty, meiltä kaikilta, ja rukoilkaa edestämme! Tätä pyytää viimein
vähin veljenne
Isak Olsson Fors Kuoksu.
Ja me yhteisesti sanomme A. Kolehmaiselle, Simoliinille, A. Härmälle
ja kaikille Suomen kristityille, sekä saarnaavaisille miehille ja palvelevaisille vaimoille, paljon terveisiä, ja kaikille totuuden apulaisille yhteisesti
meiltä kaikilta. Kuoksun Karl Pekka, Vaaran Pekka Marketasta vaimonsa kanssa, ja ne nuoret kristityt käskevät sanoa Sammelille ja Viktorille paljon terveisiä. Ja Kääntöjärven Johan Erkki poikainsa kanssa
ja heidän perheensä kanssa sanovat sydämen rakkaita terveisiä Sammelille ja Viktorille ja koko Herran laumalle. Gusta vaimonsa kanssa ja
Eva Kaisalta viimeisiä terveisiä — sanovat olevan kovin huonon — ja
kaikilta Kääntöjärven kristityiltä yhteisesti. Turtolan Pekka vaimonsa
kanssa sanoo teille terveisiä, ja Salmen Nikiltä. Onnen toivotuksella hyvästi Herran haltuun:
Merkitsee
I. Kuoksu, F r a n s i ja A n d e r u s .
Pyydämme vastausta!
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Kuoksussa se 25. päivä huhtikuuta 1902.
Rakas veli Herrassa! Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille kaikille Lapin veljille ja sisarille, joitten kanssa olemme pitäneet rakasta
kanssakäymistä tänä talvena viimeksi, ja kukatiesi monen kanssa viimeisen kerran tämän maan päällä, niinkuin uskomme, että kyllä on monta
mullalla peitetty ennenkuin tuleva vuosi on tällä rajalla, mutta se on
niinkuin se on, kuitenkin tapahtukoon Jumalan tahto!
Nyt olemme meillä pitäneet kokousta Nikun Isakki-veljen kanssa lähes
viikon päivät, ja Jumala on vaikuttanut voimallisesti, että ilon ja riemun
äänet oVat kuuluneet vanhurskasten majoissa, ja paljon on anteeksi anottu
ja annettu, jotka ovat hauskimmat hetket tämän maan päällä. Ja mitä
sinä kysyt meidän päätöksestä sinne tunturiin tulosta, niin me olemme
päättäneet, että meille olisi kyllä sama tulla Johannekseksi Kattovuomaan,
mutta kutka tulevat, sitä emme tiedä juuri vissiin, mutta se vain on juuri
vissi, että freistataan saada sinne saarnaajat, jos Jumala suopi ja me
elämme. Mutta meidän ajatuksemme on, että jätämme päätöksen siksi,
kuin Sammeli tulee sinne, kutka tulevat.
Jääkää hyvästi Hyvän Paimenen haltuun siinä toivossa, että pian yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jos emme kohtaa toisiamme tämän maan päällä. Mutta olkaa hyvässä turvassa; minäkin
täältä asti todistan kaikille rakkaille veljille ja sisarille kaikki synnit, viat
ja heikkoudet anteeksi meidän Herramme Jesuksen kalliissa nimessä ja
ulosvuotaneessa veressä, ja olkaa vapaat vaivoissa! Ei ole pitkä sotimisemme aika, pian sota ja kilvoitus päätetään ijankaikkisella ilolla.
Nyt olemme Masuninpruukissa. Olemme Nikun Isakin kanssa menemässä Kankoseen, ovat tulleet noutamaan meitä. Eikä muuta kuin sanomme sydämen rakkaita terveisiä teille ja muille kristityille siellä teidän
seuduillanne. Olkaa, veljet rakkaat, vapaat vaivoissa ja lohdutetut murheissa! Pian yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jossa
ei enää kyyneleet silmistämme vuoda murheen ja kaipauksen tähden. Jääkää hyvästi Herran haltuun annettuna! Onnen toivotuksella
I s a k Kuoksu, I s a k Niku.
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Kirjoitettu Wettasjärvessä 10/6 1902.
Rakkaalle veljelle ja ikuisessa muistossa olevalle työkumppanille esikoisten seurakunnassa priiskoitusveren voimassa Pyhässä Hengessä Isak
Kuoksu ynnä rakkaan emäntäsi ja lastesi ja kaikkein Kuoksun, Vittangin,
Lainion ja Vivungin kristittyin kanssa ja niin lavialta kuin tätä luette.
Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha ja siunaus olkoon
teidän henkenne kanssa nyt ja aina ja viimeiseen ehtooseen asti! Amen.
Ensin kiitän sinua sen kalliin preivin edestä, niin myös Vittangin kristityitä. Tunnen heidän sydämensä halun ja tarpeen sinne, ja on kallis
asia, että on niitä ihmisiä, jotka näkevät aina, mitä taivaan valtakunnassa
tarvitaan, mutta minun suhteeni sen täytyy vähän viipyä, kun minäkin
tarvitsisin vähän levätä, kun rinnat ovat niin raskaat ja kun pitää taas
käydä tunturissa Kaalasvuomaa läpi, kun vielä ei ole Kaalasvuomassa pidetty mennä talvena ollenkaan, ja kun Joonas ja Meri-Pietari jo sen niin
päättivät Vaskivuoressa ja Vittangissa, jonka tähden ne laskivat meidät
molemmat Viktorin kanssa viipymään Suomen maalla 2 kuukautta. Ja
minä ajattelen, että teen kuitenkin senjälkeen kuin vanhimmat ovat säätäneet, vaikka olisi ollut kyllä työtä täällä, mitä jaksaa ja ennättää ja
tarvekin vaatii. Ja muistan vielä Raattamaa- ja Joonas-vanhin vainajain
puheita Nikukan kamarissa murheenpidosta lappalaisten yli. Ja onkin
suureen tarpeeseen Lapin kesäkokoukset, jonka siunatut hedelmät ovat
jo näkösällä, ja vielä ovat olleet etupäässä levittämään kristillisyyttä, sekä
heidän esi-isänsä, että myös he, Lapissa, Suomessa, Norjassa ja aina Amerikkaan asti. Ja kyllä vain olisi tarvinnut Johanneksena olla Vittangissa
ja myös Gellivaarassa, jos vielä Suomestakin tullaan, niinkuin muutamat
aikoivat, mutta kun tekin olette luvanneet itäpuolelle Tornion Lappiin,
ja kun ne ovat sitä aikaa hankkineet, kuka tiesi, jonkun voittaisi ylös
helvetistä, kun Jumalan sana saarnatuksi tulee j.n.e.
Tässä tervehtelen teitä sydämen rakkaudella ja tietää annan, että samassa mielessä olen niinkuin ennenkin, ja terveenä olen kotia tullut, vieläpä voimallisesti se vaikutti Jumalan sana Suomenkin maalla. Me olemme
nyt käyneet kuudessa Etelä-Suomen kaupungissa, Turussa, Tampereella,
Helsingissä, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Viipurissa, joissa kaikissa on
monta kymmentä tuhatta syntiä anteeksi anottu ja annettu, ja kalliita
sovinnoita on tehty, ja tie on avattu Ruotsin Lappiin, joka ennen oli suljettu, ja taivaan valtakunnan avaimia olemme paljon tarvinneet joka kokouspaikassa, jonka tähden ne eivät joudu ruostumaan eikä hengellisesti
kuolleen papiston kainalon alle, ja vielä enempikin niitä avaimia tarvitaan, kun hartaus herää kylissä ja kaupungeissa.
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Tuhansia terveisiä ovat käskeneet sanoa kaikille Lapin seurakunnille
ja kiittävät niitten kalliitten lahjain edestä, joitten kautta he ovat tulleet
neuvotuiksi, nuhdelluiksi, opetetuiksi ja lohdutetuiksi niinkuin he itsekin
tunnustavat lähetyspreivissä ja rukoilevat vielä sekä ajallista että ijankaikkista onnea, siunausta ja menestystä koko esikoisten seurakunnalle,
jotka ovat uhranneet heille sekä saarnaajat että omansa siihen kalliiseen
toimeen, heille suureksi onneksi niin monenlaisten opintuulien tähden,
joka Suomen Lapista on jo aikaa noussut kristillisyyden turmioksi, joka
Raattamaa-vanhimman aikana on jo ollut tiettävä, Jumalan temppeliä
turmelemaan, ja ovat niin paljon vaivaa saattaneet vanhimmille ja esikoisten' seurakunnalle, jossa on nyt työtä siihen asti kuin viimeinen merkitään; eikä lakkaa vihollisen joukko vastaan sanomasta niin kauan kuin
maailma seisoo, niinkuin vanha Simeon on sanonut. Mutta valkea se
palaa Sionissa, joka polttaa heinät ja oljet. Siinä toivossa olkaa, veljet
ja sisaret rakkaat, että voiton päällä pysymme, sillä kuninkaamme käypi
punaisena ja valkiana laumansa edellä, ja Hänen suustansa käypi kaksiteräinen terävä miekka, jolla Hän lyöpi vallat ja voimat ja jotka asettavat itsensä Herraa ja Hänen seurakuntaansa vastaan.
Ja ei nyt muuta, veli rakas ja kaikki yllämainitut, vaan sanon sydämen rakkaita terveisiä teille kaikille, mutta ole itse veli rakas vaimosi
ja lastesi kanssa ensin ja viimein tervehditty! Ja todistan Herran Jesuksen siunattuun nimeen ja kalliiseen vereen kaikki synnit, viat ja epäilykset
anteeksi ja pyydän muistamaan rukouksissanne minuakin. Ja anteeksi
antakaa minullekin kaikki synnit, viat ja epäilykset, ja lupaan kilvotella
teidän kanssanne ja sotia Herran lauman puolesta viimeiseen hengen vetoon asti ja seurata teidän kanssanne Herraa Jesusta Yrttitarhasta Golgatan mäelle, jossa ensimmäiset ja viimeiset ristinkantajat ovat päässeet
kuorman alta lepäämään kaikista matkan vaivoista, niinkuin nytkin viimeksi meidän kallis vanhin Joonas, ja Raattamaa sitä ennen, ja me
olemme jääneet niinkuin linnunpojat heidän hautainsa päälle kaipaamaan
ikävöiden heidän läsnäoloansa ja opetuksiansa. Nyt tulee niin monta kertaa kysymykseen, joko pääskysen pojilla siivet kantavat lentää kaikkea
rajuilmaa ja vihollisen voimaa vastaan; kuitenkin Jumala on aina hoitamassa asiaansa ja hoitaa siihen asti, kun merkittyin luku täytetään. Ja
jääkää nyt hyvästi taivaaseen asti! Tätä merkitsee teidän heikko veljenne, osallinen vaivassa ja valtakunnassa.
Erik Samuel Johansson Wettasjärvi.
Pyydän vastausta!
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Suomesta tuli vasta preivi, ja Härmä aikoo tulla Johannekseksi Gellivaaraan. Olisi kyllä tarvinnut olla enempi saarnaajia siellä silloin, mutta
kun täytyy Lappiin mennä.

Helsingissä 28. p. syysk. 1902.
Rakkaalle ja aina muistossa olevalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle
Herran viinamäessä Erik Samuel Johanssonille, Wettasjärvi. Jumalan
armo ja rauha lisääntyköön teille!
Ikävällä jäin kaipaamaan viime keväänä rakasta veljeä, jota minä totuudessa rakastan. Kyllä tuntuivat hupaisilta ne viikot, kun olitte täällä,
jotka ajat eivät ole ikinä mielestä haihtuva. Uskomassa olen ahkeroinut
synnin poispanijana monien kiusausten ja puutosten alla matkaa tehdä
sille luvatulle maalle, jossa kaikki vaivat ja ahdistukset lakkaavat, ja johon
ei ampujan nuoli enää ulotu. On myötään ollut sydämellinen halu saada
tervehtää rakasta veljeä täältä pitkän matkan päästä, koska Jumala, rakas Isä, on asiat niin hyvin laittanut, että muuri, jota saatana rakensi, on
särkynyt Suomen ja Ruotsin Lapin väliltä, jossa on aikakautemme esikoisseurakunta, johon me olemme sen verisen oven Herran Jesuksen
kautta sisälle tulleet; ja siinä tahdon minäkin päiväin loppuun asti pysyä,
sillä mihin on turva, kuin juuri siihen seurakuntaan, joka on ensiksi kivulla
uudestisyntynyt ja on läpi aikakauden Kristuksen ja apostolein opissa pysynyt, jossa se Jumalan ensimäinen esikoinen, joka on Betlehemissä syntynyt, on perustuksena ja kulmakivenä, jonka päälle koko rakennus raketaan ja kasvaa, ja on jo kasvanut aikakaudessammekin yhdeksi pyhäksi
temppeliksi Herrassa, johon moni loukkaantuu, etteivät voi esikoisnimeä
kärsiä.
Mutta ei ole, rakkaat veljet Sammeli ja Viktori, työnne ollut turha
täällä Suomen maalla, sillä monta monta ijankaikkisuuden ihanaista kukkasta on virkistynyt uuteen eloon, kun olemme saaneet oikean ylösvalaistuksen kristillisyydestä teidän kauttanne, josta Jumalalle, Isälle, olkoon
kiitos! Kyllä vihollinen on täällä kaikkensa koettanut tukahduttaakseen
Jesuksen piskuista laumaa hengittämästä armon raitista ilmaa esikoisseurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä, mutta me uskomme kuitenkin niin, että se Israelin sotasankari lyö vielä laumansa viholliset suunsa
kaksiteräisellä miekalla, vaikka saarnaajista on täällä Helsingissäkin puute.
Rakas veljemme A. Kolehmainen on ollut täällä kolme kertaa sitten kevään. Juhani Rautio oli myös suvella täällä ja Varjola Lahdesta noin
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viikko takaperin. Nämä kalliit veljet ovat saarnanneet Jumalan sanan
kaksiteräisenä ilman ihmisen muotoa katsomatta, josta Jumalalle kiitos,
että vielä löytyy muutamia tähtiä taivaan reunalla, jotka näyttävät tietä
Betlehemiin.
Meidän sydämemme toivo olisi, niinkuin pyyntö on lähetetty, että saataisiin saarnaajat sieltä esikoisseurakunnalta. Ja, rakas veli, te tiedätte,
kuinka suuri on täällä tarve. Täällä on satain ja tuhanten sieluin autuus
kysymyksessä, joita vihollisen metsästäjät käyvät ympäri saadaksensa
pettää. Pauli Rantala on täällä parhaillaan seuroja pitämässä, sitä paitsi
kuuluu lihalliset puuhaavan tänne Helsinkiin suuret kokoukset tänä syksynä, johon pitäisi tulla paljon saarnaajia, muun muassa Kieksi ja Puljula pohjoisesta. Niin vielä pyydän sydämellisesti yhdistettynä koko Herran lauman kanssa teitä, rakas veli, myötävaikuttamaan, että saarnaajat
tänne ensi syystalvesta tulisivat, sillä täällä on, niinkuin tiedätte, monta
sataa rakasta veljeä ja sisarta, jotka juuri sydämen ikävällä odottavat,
ja me uskomme myös niin, ettei Jumala ole unhoittava meidän toivomustamme.
Eikä nyt muuta, kun jääkää hyvästi sen Hyvän Paimenen haltuun!
Pian me pääsemme tästä kiusausten maasta yli sillattoman virran ijankaikkisuuden ihanalle rannalle veisaamaan uutta virttä, amenta ja hallelujaa, tapetun Karitsan istuimen ympärille. Mutta synnit ja viat ovat
teille ja meille anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja veressä, ja olkaa
nyt, rakas veli, koko perheenne kanssa minulta ja vaimoltani ja koko Herran laumalta sydämellisesti tervehditty! Tamminen ja Laine erinomattain
käskevät sanoa Sydämen rakkaita terveisiä. Muistakaa minuakin, paljon
puuttuvaista, paljolla anteeksi antamisella, ja anteeksi antakaa se paljon
puuttuvaisuus tästäkin kirjeestä, jonka sydämeni yksinkertaisuudesta teille
kirjoitan niinkuin rakkaalle isälleni. Sydämen rakkaita terveisiä Viktorille, jos häntä näette ja kaikille kristityille! Jumala, rakas Isä, palkitkoon vaivanne käynnistänne täällä Suomessa! Sydämeni toivo olisi, että
ensi talvena tulisitte! Rohkenen toivoa vastausta tähän kirjeeseen, jos
olisi sopivaa aikaa. Näitä merkitsee heikoin veljenne
K. R a u t a n e n .
Osoitteeni on Yrjönkatu N:o 10, Helsinki. Suomi.
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Kirjoitettu Wettasjärvessä, Gellivaaran seurakunnassa,
Ruotsin Lapissa 23/1 1903.
Rakkaille veljille ja sisarille Suomenmaalla, kaikissa niissä paikka- ja
kaupunkikunnissa, joista kutsut ovat tulleet, ja joihin olemme jo ennen
lähetyskirjoja kirjoittaneet. Jumalan armo ja rauha olkoon aina meidän
ja teidän kanssamme nyt ja aina ijankaikkisesti! Amen.
Met yhteen kokoontuneet veljet ja apostolit ja vanhimmat, esikoisten
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä, olemme yksimielisesti sen
lupauksen päälle, jonka met lupasimme teille viime kirjassa, kirjoitettu
Gellivaarasta Antinpäiväkokouksesta, että koska hätä- ja apuhuudot ovat
kuuluneet monesta paikoin Suomesta, jotka huudot ja anomukset ovat
ennen ja nyt liikuttaneet meidän sydämiämme niin laajalta, kuin se on
kuulunut niissä ihmisissä, joissa Jumalan luonto on. Olemme olleet koolla
täällä Wettasjärven kylässä kolmeyhteisen Jumalan nimessä, jossa myös
on ollut vanhin Meri-Pietari Norjan seurakunnan puolesta meidän kanssamme keskustelemassa ja tutkimassa, niinkuin kesällisessä kirjassa Norjasta teille luvattiin. Olemme yksimielisesti Apostolin neuvon jälkeen perheen haltijain seurasta etsineet ja löytäneet meidän ja teidän rakkaat
veljet ja uskolliset työntekijät Isak Nikun ja Isak Kuoksun, jotka veljet
ovat uskolliseksi löytty jo esikoisten seurakunnalta ja vanhimmilta, on
ollut täysi luottamus aina Raattamaa- ja Joonas Purnu-vanhemman ajoilta
asti, joita työntekijöitä met uhraamme Suomen lähetystoimeen Herran
tahdon jälkeen. Jotka kalliit ja uskolliset lähetys-saarnaajat tulevat puolimäärässä helmik. Vielä muistutamme rakkaita veljiä ja sisaria Suomenmaalla, että niinkuin te pyydätte, että vähän pitempi aika kuin mennä
vuonna, on seurakunta sentähden jatkanut ajan kolmeksi kuukaudeksi, jos
heidän terveytensä myöten antaa, sillä työtä on tosin paljon, vaan uskollisia työntekijöitä on vähän, ja sentähden ei jouda meidän uskolliset
työntekijät enempi viipyä siellä, koska huudot kuuluvat täällä monesta
paikoin. Sentähden niinkuin olette luvanneet, että tulla vastaan ottamaan
Turkuun, niin antakaa tietoa Kolehmaiselle ja Härmälle ja muihin paikkoin. Jos mahdollinen, niin kirjoittakaa tästä kopio niihin paikkoin kuin
ennenkin.
Eikä muuta, vaan sanomme hyvästiä siinä toivossa, että pian yhteen
tulemme siinä suuressa kokouksessa. Ja olkaa turvatut! Synnit ovat anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja veressä. Sen met teille annamme ja
todistamme Jesuksen nimessä ja veressä. Eikä muuta, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikille veljille ja sisarille ja rukoilkaa aina meidän edestämme!
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Kirjoitamme omankätisesti, seurakunnan kanssa ja puolesta:
Vanha Meri-Pietari Fjelldahl, Jöns Eriksson Mäntyvaara, Erik Samuel
Johansson Wettasjärvi, Frans Larsson Parakasta, Viktor Apelqvist Gellivaarasta, Anders Knutson Pitso, J. F. Björnström, Esaias Niia, Johan
Adam Pekkari, Oskari Larsson Parakka, J. Eriksson, J. Erik Muotka,
Vittanki, Nils Henrik Henriksson, Isak Lars Larsson, Eljas Jakobsson,
Johan Erik Niku, kaikki emäntäinsä kanssa.
Ja vielä sanomme sydämen rakkaita terveisiä Abramsonille ja Blomqvistille vaimoinsa kanssa ja kaikille Suomen kristityille, veljille ja sisarille Herrassa.
Viktor Apelqvist.

Laivassa, Stockholmin prykissä 16. päivä helmikuuta 1903.
Rakkaalle vaimolleni ynnä lastesi ja koko perheesi kanssa ja koko Herran lauma, joka ympärilläsi on. Minä tervehdän sinua Nikun Isakin ja
Manfredin kanssa juuri sylillä ja sydämellä, ja saan antaa tietää, että
minä olen terveenä, ja olemme onnellisesti kostuneet tähän asti, ja uskon,
että Jumala kuljettaa tästäkin edes, koska monta tuhatta rukoilevat meidänkin edestämme taivaallista Isää, että Hän kuljettaisi meitä sitä oikeaa
ja tasaista tietä.
Emme tiedä sen enempää reisustamme kertoa, vaan jätämme Herran
haltuun siinä toivossa, että rukoilette meidän edestämme. Sen kyllä tunnemme, ettei ole mitään omasta takaa, mutta Jumalan on asia, ja kyllä
Jumala kuljettaa teitä ja meitä, että onnellisesti kotia kostumme. Sano
paljon terveisiä kaikille kristityille ja enin saarnaajille, ja uskokaa kaikki
synnit anteeksi! Minäkin täältä asti todistan sinulle ja kaikille rakkaille
veljille ja sisarille kaikki synnit, viat ja heikkoudet anteeksi Herran Jesuksen siunattuun nimeen ja kalliissa sovintoveressä. Eikä muuta tällä
kertaa, vaan jätän sinut sen Hyvän Paimenen haltuun, ja rukoile ja rukoilkaa minun ja minun rakkaan työkumppanini edestä. Tätä pyytää
aviosi
Isak Kuoksu.
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Viipurissa se 10. p. maaliskuuta 1903.
Rakkaalle vaimolleni ja lapsilleni, Erkki vaimonsa, ja Riikan ja Esaijan, vaimonsa kanssa, mummoin ja kaikkein meidän kylän kristittyin
kanssa ja Kuoksun Miinan, lastensa kanssa. Jumalan armon ja rauhan
tervehdyksellä tervehdämme teitä täältä rakkaitten työkumppaneitten
Isak Kuoksun ja A. Kolehmaisen ja kaikkein Turun, Helsingin, Lahden
ja Viipurin kristittyin kanssa.
Annamme teille tietää, että olemme onnellisesti kostuneet tänne asti
ja olemme terveinä ruumiin puolesta. Eilen illalla tulimme Lahdesta tänne,
ja meinasimme, etfemme pidä tänä päivänä kokousta, mutta eivät kristityt antaneet myöden. Sentähden Kuoksu ja Kolehmainen täytyivät lähteä, ja minä jäin tätä kirjoittamaan Palmiskan huoneeseen, ja kun aloin,
niin tuotiin minulle teidän ja Palon Juhon ja Kankosen preivit, joittenka
edestä kiitämme juuri sydämestä, sen lahjan edestä. Ei ole turhaan saarnattu Jumalan sanaa niissä kaupungeissa, joissa olemme käyneet. Paljon on syntiä hukkunut, kalliita sovinnoita on tehty, ja paljon on eksyneitä
palautettu, kadonneita etsitty ja langenneita nostettu ja taivaan valtakunnan avaimia tarvittu ja armon merkkiä on nähty, ja rakkauden tult
palaa väkevällä voimalla, vaikka vihollinen freistaa patoa eteen panna
kaikkein eriseuraisten kautta, sekä virallisten että virattomain. Mutta
vielä täälläkin on näkösälle tullut, että Jumala ei anna kunniaansa muille,
vaan käypi vielä laumansa edellä, sotien, valloittaen ja voittaen. Ja niinkuin näimme viimeksi Lahdessa, jossa kaksiteräinen Jumalan sana saarnattuna teki todella suurenmoisen vaikutuksen: heränneet ja synneiltä
haavoittuneet sielut painoivat vuotavat haavansa Jesuksen verisiä haavoja
vasten, joista vuosi heidän sieluilleen niitä kalliita veripisaroita, jotka ovat
meidän tähtemme ulosvuotaneet, ja sitten pääsivät hengittämään Jumalan armon raitista ilmaa. Ja vieläpä puhuvaiset ja saarnaavaiset miehet,
monien sydämen pahennuksien vieroittamana, tulivat rakkauteen ja yhteen liitetyiksi ja vieläpä lähemmin sydämestä toisiansa tuntemaan.
Tänään saimme kirjeitä sieltä, joista näemme, että olette terveinä ja
uskomassa siellä kotona. Ja saarnaamme metkin täältä asti teille kaikki
kiusaukset anteeksi. Ja pyydämme rukoilemaan edestämme, että Jumala
vahvistaisi meitä tässä painavassa työssä, että me röhki, ilman ihmisten
muotoa katsomatta, saarnaisimme Jumalan sanan kaksiteräisenä, vaikka
kyllä oman heikkouden ja mitättömyyden tuntee usein vaikuttavan. Mutta
me luotamme ja uskomme, että Hän, joka on heikkoin turva, antaa mellekin sanansa oven avoin olla ja vahvistaa meitä täällä, joita Jumala,
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rakas Isä, meidän heikkoin palvelijainsa kautta voisi varjella ja vahvistaa
niitä kalliita sieluja, joita monet eriseuran henget ja kaikki saatanan syvyydet piirittävät ja tahtovat vangiksi viedä.
Ei nyt muuta tällä kertaa, kuin jätämme teidät sen ylipaimenen Herran Jesuksen haltuun, ja terveisiä kaikilta Viipurin kristityiltä, erittäin
A. Kolehmaiselta, Palmiskalta ynnä monelta muulta, teille kaikille. Kiitoksia sydämellisiä Juholle rakkaan ja kalliin preivin edestä, ja Kuoksun Miinalle ja Kaalepille rakkaita terveisiä.
Ja minäkin, rakas vaimoni, tervehdän sinua muutamalla rakkauden
radilla, vaikka on niin vähän aikaa ja ajatukset ovat hajalliset, ja raskauttaa mieltäni kun pikku Mari on niin huono, mutta kyllä rakas Isä
tekee viisaan neuvonsa jälkeen. Sillä ei kyllä sopisi Herraa vastaan riidellä, vaikka ei kyllä liikenisi, mutta olen jo niin monta kertaa tavannut
Herran kanssa siinä riidassa, että jätän tämänkin Herran haltuun siinä
toivossa, että kyllä Jumala hoitaa asiansa. Anna sinäkin, rakas vaimoni,
kaikki Herran haltuun, kyllä Jumala kaikki asiat parhaaksi kääntää niille,
jotka Jumalata rakastavat.
Eikä muuta, kun sanomme sydämen rakkaita terveisiä sinulle, rakas
vaimoni, pikku Marin ja Isakin, Erkin, Karulinan, Esaijan vaimonsa ja
väkensä kanssa, Riikan mummoin ja Palon Juhon vaimonsa ja väkensä
kanssa, Albertin väkensä, Flykärin Isakin Mariansa, Lakson Gustaan väkensä, Huhtasen Pekan lastensa kanssa, Feetu ja Heikki vaimonsa kanssa,
Jussin Kalle, Köökin Isko, Petti faari, Vuolla faari, Jaakko, kaikki perheittensä kanssa, Kallelle väkensä kanssa ja kaikille veljille ja sisarille.
Kiitämme sydämestämme kaikkia, jotka ovat terveisiä meille lähettäneet.
Kyllä ne ovat paremmat nyt, kun välistä ennen. Ovat käyneet viisaat
kalat kokemassa kalamiesten kärsivällisyyttä, mutta ei ole vielä Pyhän
Hengen verkko revennyt. Ja ei nyt muuta, mutta älkää ihmetelkö, vaikka
emme suita kaikille nimellisesti sanoa terveisiä, ja sentähden tämä on
niin katkonainen, siitä syystä, kun on monen kirjoitus. Tässä lähetämme
kopion Kuoksun Miinalle. Ja jätämme hyvästi syntein anteeksi antamisen armon haltuun. Ja rukoilemme vielä anteeksi, ettemme ole ymmärtäneet omain paikkakuntain totisia kristityitä pitää niin kalliina kuin nyt.
Rukoilkaa meidänkin edestämme! Sano Kuusi-Jussille väkensä kanssa,
Karu-tädille väkensä kanssa, Tiina Marialle ja Porovaaran väelle rakkaita
terveisiä! Hyvästi Herran haltuun annettuna! Miehesi
I s a k N i k u I s a k K u o k s u n j a A . K o l e h m a i s e n kanssa.
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Kiitän sydämestä sen lahjan edestä, jonka olen saanut vastaan ottaa
lähetyssaarnaajani kautta. Jumala siunatkoon teitä ajallisesti ja hengellisesti! Piirtää
Vähin veljenne Herrassa
A. K o l e h m a i n e n .

Kirjoitettu Wettasjärvessä 22. päivänä toukokuuta 1903.
Rakkaille ja aina muistossa oleville veljille ja uskollisille työntekijöille
Herran viinamäessä; Johan Kieri, Olof Matoniemi, Matti Uuskoski, Antti
Törmänen, Johan Muonio, Fret. Satio ynnä muut saarnaavaiset miehet
ja palvelevaiset vaimot ja totuuden apulaiset, jotka yhtä armon raitista
ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan hengen yhteydessä vanhinten opin
ja esikuvan jälkeen. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha
olkoon ja hallitkoon teidän henkenne kanssa nyt ja tämän lyhykäisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti priiskoitusveren voimassa, Pyhässä Hengessä, nyt ja ijankaikkisiin aikoihin asti! Amen.
Tässä lähestyn teitä muutamalla harvalla omakätisellä radilla ja tietää
annan, että olemme joltisesti terveinä ruumiin puolesta ja syntein anteeksisaamisen armosta on meidän kristillisyytemme esikoisten seurakunnan
helmassa; ei ole muualle turvaa eikä varaa liikkua. Vaikka koko maailma
ja kaikki helvetin voima vastaan nousisi, niin on kuitenkin meillä ja teillä
korkein kysymys se, että autuaaksi tulla, eikä muulla lailla, kuin yksinkertaisen uskomisen kautta, syntinsä tuntevaisena, tunnustajana ja anteeksi anojana, joka on vaellussauva kuolemanvirtaan asti, jota vastaan
Jumalan vihamies kaiken voimansa panee ja on kaiken aikaa rajunut ja
vanhurskasten verta vuodattanut monen kymmenen tuhannen ja miljoonain verisuonista aina apostoleista asti. Ja tuo perkeleellinen omavanhurskaus ja inhimillinen kunnia ja väkevä vallanhimo, joka tahtoisi kävellä kukkaisten ja ruusuin päällä ja kiitoksen kaikelta maailmalta ja
sitten hypätä paratiisiin, kyllähän se kelpaisi semmoinen Jumala kaikelle
maailmalle, jonka tähden onkin kova sota ollut aina sekä Moseksen aikana,
profeettain aikana, Johannes Kastajan aikana, Vapahtajain ja apostolein
aikana, Valdesterein ja Böhmiläis-veljeskunnan ja niin Lutheruksen aikana.
Ja niin se nyt on meillä: koko pappiskunta on kuolleen kristikunnan kanssa
ollut vihaisin kristityille ja koonneet sulamattomat sydämet ja pilaantuneet ja eriseurain henget puolellensa, kun eivät ole hoilanneet pidättää
taivaan valtakunnan avaimia, kun Jesus ne antoi ainoastaan omalle seura-
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kunnallensa eikä kuolleelle seurakunnalle, eikä jollekin joukkokunnalle,
eikä eriseurain hengille, eikä akatemian papeille, vaan Pyhän Hengen saaneelle seurakunnalle, jossa hallitaan Kristuksen lain jälkeen sekä saarnaajat että muut, ja jossa kokonainen Jumalan sana saarnataan kaiken
neuvon, opetuksen, nuhteen ja lohdutuksen kanssa, vieläpä heränneet johdatetaan lain alta Jumalan armon vapautta vastaanottamaan esikoisten
seurakunnan helmassa.
Ja ne ovat aina olleet oikeat saarnaajat, joitten sanankuulijat ovat
saaneet Pyhän Hengen, sanoo Raattamaa-vainaja eläissään, ja myös sen
todistaa Raamattu. Vieläpä elävä usko ilmoittaa itsensäkieltämisessä
sekä murheessa että ilossa, niin myös rakastamisessa, palvelemisessa, kuuliaisuudessa ja kaikessa totuudessa ja kärsivällisyydessä kiitoksen kanssa,
vaikka haarapääskyset eivät ymmärrä kiittää Jumalaa eikä Jumalan ihmisiä sen suuren valkeuden edestä, jonka he ovat lahjana taivaasta saaneet, jossa meidänkin aikakautemme vanhimmat ovat suurella huolella
työtä tehneet, jossa on ollut provasti Laestadius suurin Jumalan välikappale, joka on meidän päivinämme pannut lähetystoimen matkaan,
jossa on ollut Johan Raattamaa-vanhin vainaja ensimäinen lähetystoimen
jäsen, niinmyös Parka-Heikki ja Joonas Purnu, jonka käteen Raattamaa
jätti viimeisen Suomen lähetyksen, johonka olemme todistajat tuhanten
kristittyin kanssa; vieläpä monta muuta saarnaajaa Torniolle ja Kainuuseen on lähetetty, Norjaan, Suomeen ja aina Amerikkaan asti, johon on
Johan Takkinen todistus hedelmäinsä kanssa, ja hänen muistonsa pysyy
ijankaikkisesti. Mutta ei ole kaikissa uskollisuutta löytynyt meidänkään
päivinä. Mutta voiton päällä kuitenkin ovat ja olemme pysyneet kuninkaamme Herran Kristuksen kuuliaisuudessa vanhimpain varjelevain siipein suojassa oikean seurakunnan helmassa.
Mutta nyt tulee monta kertaa kysymykseen, joko pääskysen pojat
ovat pysyneet pesässä siihen asti, että heidän voimansa on vahvistunut,
ja joko siivet kannattavat lentää kaikkea vihollisen voimaa ja valtaa vastaan. Ja vieläpä on Herra säästämässä joitakin varjelusenkeleitä Ruotsin
Lapissa, Norjan rannalla ja Amerikan maalla, jotka vielä seisovat Sionin
muurilla ja huutavat mitä aika kuluu, ja minkälaiset viimeisen ajan merkit näkyvät auringossa, kuussa ja tähdissä, maassa ja kansassa, kuinka
on väkevä vallan ja kunnian ja vapauden himoa täynnä sekä maat että
kansa, ja kuinka väkevä vetovoima on lohikäärmeen pyrstössä. Mutta
kyllä nyt on täälläkin Ruotsin Lapissa ja Norjan rannoilla asti Nikkari
Tuomaan, Sirkanmaan, Paakkolan ynnä muitten hulluus jo suurimmalle
osalle julkitullut. Vieläpä nyt olemme myös Rantalaa puhutelleet menneenä vuonna Etelä-Suomessa, Lahdessa ja Viipurissa. Ei hän sopinut

103
Joonaksen ja Kristuksen seurakunnan lähetysmiesten kanssa. Ja kun hän
selitti vuorisaarnan, niin pelastusarmeijalaiset sanoivat amen, hallelujaa,
eikä kuullut muitten totisten kristittyin kiittävän häntä, mutta valittavan
hänen ylitsensä. Eikä hän tahtonut ymmärtää Kristuksen hengellisestä
hallituksesta mitään, eikä hän ole veräjällä seisonut Suomessa tarpeen
aikana, eikä tehnyt sen jälkeen, kuin Suomen kristityt ovat häntä vaatineet ja lähettäneet Lappiin, vaan hän pyörsi Nikkari Tuomaan laitumilta takaisin, kun piti tulla Gellivaaraan, jonka tähden me Viktor Apelqvistin kanssa häntä nuhtelimme. Ja hän sanoi Raattamaata puhutelleensa, mutta me tiedämme Raattamaan tarkoituksen vielä enempi. Ja
minä ajattelin, että pitäisihän Amerikassa tämmöisiä viekkaita veljiä tunnettaman, jotka lentävät taivaan alla ilman oikean seurakunnan kutsua
ja lähetystä, ja katsokaa, mitä Lutherus sanoo 8. sunnuntaina kolminaisuudesta senkaltaisista. Mutta kun yhdessä paikassa saavutetaan, niin
toiseen ne lentävät vaivaamaan heränneitä sieluja, eikä ajatella, että kerta
tulee kaikista tilinteko.
Ja ei nyt muuta, vaan vaivaan teitä tällä pitkällä muistelemisella,
mutta kun meidän sieluimme autuus on kysymyksessä, niin monenlaiset
vahingot ahdistavat ihmisten sieluja, sentähden täytyy. Vieläpä rukoilemme, että se armollinen Herra Jesus varjelisi niitä harvoja sieluja, joita
Hän on ijankaikkiseen elämään säätänyt, kaikesta vaarallisuudesta. Ja
rukoilkaa, veljet rakkaat ja sisaret sielläkin kaukaisella maalla, meidänkin
edestämme, että voiton päällä pysyisimme kaikissa vaivoissa ja vastoinkäymisissä siihen asti, että kunniaan kostumme ja saamme tervehdellä
siinä suuressa kokouksessa toisiamme. Ja olkaa hyvässä turvassa, rakkaat työntekijät Herran viinamäessä, kaikkein murheitten ja vaivain alla!
kyllä kaikki teidän vaivanne palkitaan ijankaikkisella ilolla ja Jumalan
autuudella ja saatte levätä kaikista matkan vaivoista Takkis-vainajan ja
kaikkein valittuin ja vanhinten kanssa ijankaikkisuuden kirkkaassa
ilmassa, jossa ei enää aurinko laske ijankaikkisesta ijankaikkiseen.
Kirkastakoon se veripunainen Kuningas itsensä teille siinä suuressa
kunniassansa Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä ja ylösnousemisen vuorella
Isänsä kaunistuksessa, joka puhuu vanhurskautta ja taitaa kyllä auttaa
kaikissa murheissa ja vastoinkäymisissä ja koettelemuksissa, että jaksaisitte pitää päätänne ylhäällä niin monenlaisten vastaansanomisten edessä,
vieläpä että Herra Jesus antaisi aina voimaa, että jaksaisitte ja jaksaisimme tehdä sen päälle työtä, että Herran Jesuksen piiskuinen lauma pysyisi koossa Sionin vuoren tykönä ja elävän Jumalan kaupungissa, esikoisten seurakunnassa, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksi saaminen.
Ja minäkin, teidän heikoin veljenne, vaimoni ja koko kylän kristittyin
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kanssa ja Fransin, vaimoineen ja Nikun Isakin ja Kuoksun Isakin ja kaikkein kristittyin kanssa täältä asti todistan Herran Jesuksen siunattuun
nimeen ja kalliiseen vereen kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi; sen
muistakaa vielä kuolemankin hetkellä! Pyydän muistamaan rukouksissanne armoistuimen tykönä minua ja meitä! Tätä merkitsee teidän heikko
veljenne kaidalla elämän tiellä
E. S a m u e l W e t t a s j ä r v i .
Iisakit ovat käyneet Suomessa, ja Jumalan sana on paljon vaikuttanut. Ja me olemme käyneet Muoniota ylös, ja Jumalan sana vaikutti.
Mutta paljon oli niitä, jotka puhuivat "patsaista" ja kokosivat mustia marjoja heidän astioihinsa j.n.e.
Kirjallisesti olen minä tahtonut kysymyksiä aina Norjaan asti MeriPietari vanhimmalta ynnä muilta saarnaajilta teidän Euroopassa käynnistä ja millä ajalla sopisi parhaiten, mutta en minä vielä saa vastausta,
kuitenkin se niin oli vanhinten aikana.
Pyydän vastausta ensi tilassa! Ja painatte sen Joonas vanhin-vainajan
Vittangin kirjan muitten vanhinten kirjain matkaan niinkuin näette sopivan. Ja sanomme nyt juuri sydämen rakkaita terveisiä yhteisesti kaikille
Amerikan kristityille, jotka yksi ovat ja niin kauas kuin luette, mutta
olkaa te yllämainitut ensin ja viimein tervehditty meiltä, ja kiitoksia paljon teidän kalliin kirjanne edestä, jonka olen saanut toukokuussa. Olen
tässä vähän enempi vastannut, kun oli vähän tilaa.
Se sama.

Masuninkylässä 24. p. lokakuuta 1903.
Rakkaalle veljelle Herrassa ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäessä, F. J. Tamminen, rakkaan vaimosi, lastesi ja koko Jesuksen verellä puhtaaksi pestyn lauman kanssa Helsingissä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Viipurissa, Imatralla, Antreassa, Asikkalassa, Orimattilassa, Kymissä, Tampereella, Pälkäneellä, Porissa, Turussa, Hämeenlinnassa, Kuhmoisissa, Padasjoella, Sysmässä, Jurvassa, Teuvalla ynnä niitten paikkaja kaupunkikuntain ympäristöillä, jotka meidän ja teidän kanssanne yhtä
armon raitista ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan helmassa aikakautemme elävän kristillisyytemme vanhinten opin ja esikuvan jälkeen,
veljellisessä rakkaudessa, priiskoitusveressä, Pyhässä Hengessä. Isän Jumalan armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän ja meidän hen-
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kemme kanssa, rakkaat veljet ja sisaret, jotka olette ja olemme lähellä
viimeisen ajan vaivoja, jossa ajassa vihollinen tulee kavalammaksi vielä
kuin ennen, vieläpä muuttaa väriänsä monen näköiseksi, että jo Jumalan
sota-aseet ovat tarpeen.
Tässä lähestyn ja tervehdän teitä, yllämainittuin paikka- ja kaupunkikuntain rakkaita veljiä ja sisaria, joista suuren paljouden kasvoistakin
tunnen, rakkaan vaimoni, lasteni, Sammel Wettasjärven, Isak Kuoksun,
Frans Parakan ja heidän vaimoinsa ja lastensa ja koko Herran lauman
kanssa, jotka ympärillämme ovat. Annamme tietää, että elämässä olemme
ja terveenä ruumiin ja sielun puolesta, vieläpä uskomassa olemme tänäkin
päivänä kaikki synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä, ja sama mieli meillä on elävästä kristillisyydestä
kuin ennenkin; ei se ole liikkunut mihinkään päin, eikä olekaan varaa
siitä liikkua, ei oikealle eikä vasemmalle puolelle. Ja siinä pysykää, veljet
ja sisaret rakkaat, ja saarnatkaa sovintosaarnaa sovintoveren kautta, että
Herran lauma koossa pysyy, vieläpä hengen yhteydessä rauhan siteen
kautta. Ja tehkää, veljet rakkaat, kärsivällisyyden kautta työtä iltaan
asti, kyllä Isäntä palkan maksaa, saarnaavaiset miehet ja palvelevaiset
vaimot ja kaikki totuuden apulaiset, yhdistetyillä voimilla tehden työtä
Herran viinamäessä, vieläpä ollen laumalle hyvänä esikuvana. Sanomme
niistä saarnaajista ja työntekijöistä, jotka ovat tulleet ja pysyvät esikoisten seurakunnassa ja vanhinten opissa ja esikuvassa, Kristuksen lain kuuliaisuudessa, joka oppi on voimassa pysynyt lähes kuusikymmentä vuotta
Ruotsin Lapissa, jossa ovat kristillisyytemme vanhimmat hyvin hallinneet
ja Sionin muurilla valvoneet eivätkä ole kuolemaansa asti horjuneet, ja
väsyksiin asti työtä tehneet eikä säästäneet ruumiin eikä sielun voimia,
että elävä kristillisyys on päässyt levenemään Torniolle, Suomeen, Norjaan ja monen valtameren yli Amerikaan. Jossa opissa on monta kymmentä tuhatta jo ilolla päivänsä päättänyt, ja monta kymmentä tuhatta
ovat vielä elämässä, jotka ovat vaatteitansa valaisseet Karitsan veressä,
ja odottavat pääsemisen hetkeä, jonka opin hedelmät todistavat Lapissa,
Norjassa, Suomessa ja Amerikassa; jonka opin seuraajille kyllä vihollinen
suuttuu, ja joutuvat Jesuksen opetuslapset ristin kantajaksi. Seisokaa,
rakkaat veljet ja sisaret, ristin kohdalla, että jaksatte päätänne ylhäällä
pitää maailman humun ja eriseurasten voiman alla, jossa monta kertaa
tulee ikävä väsyneille matkamiehille, jotka usein huokaavat ristin kuorman alla. Mutta silloinkin, kun ikävä tulee, niin nostakaa päätänne ylös
katsomaan maasta ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua Kuningasta Jesusta. Veren pisarat varisevat alas ristiltä ja virvoittavat sielujamme,
kun katsomme uskon avatuilla silmillä.
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Eikä muuta, kun onnen toivotuksella sanomme hyvästi siinä toivossa,
että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa ei enää ikävä
tule. Vielä muistutamme, rakkaat veljet, että Jesus on syntynyt hengellisesti aikakaudessamme kylmässä ja laihassa Ruotsin Lapinmaassa poron
paimenten seurassa, eikä ensin Kittilässä, niinkuin muutamat luulevat,
erinomattain lihallisesti mieltyneet, ja ne, jotka ovat johdatetut uudestaan kuolleeseen tilaan ja niin vanhan äidin rintalapsiksi, joita Herra Jesus palauttakoon armon kalliissa ajassa oikean äidin syliin, jossa on suojan
ja turvan paikka kaikille turvattomille ja niin edes.
Meille ovat paljon tänne Suomesta kirjoittaneet, joitten edestä kiitämme
juuri sydämestämme. Vieläpä sinulta, rakastettu veli Tamminen, sain
kesällä kirjeen, jonka edestä juuri sydämestäni kiitän, ehkä en ole saattanut vastata kysymykseenne vanhinten kirjeeseen, ennenkuin puhuttelen
toisia saarnaajia, ja nyt se on myöhäistä. Vieläpä kiitämme kaikkia veljiä ja sisaria, joitten keskellä me vaeltaneet olemme suuressa heikkoudessa, niinkuin kelvottomat palvelijat, kaiken sen rakkaan palveluksen
edestä, jota osoititte meille, ehkä me niin heikot sanan palvelijat teidän
seassanne olimme. Ikuisella rakkaudella olemme jääneet muistamaan teitä
ja sitä rakasta kanssakäymistä, jota teidän kanssanne pidimme EteläSuomessa käydessämme. Herra Jesus palkitkoon teille, rakkaat veljet ja
sisaret, ijankaikkisella ilolla ja Jumalan autuudella!
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, kun sanomme sydämen rakkaita terveisiä; minä vaimoni, lasteni ja Sammeli Wettasjärven, Isak Kuoksun,
Frans Parakan ja Viktor Apelqvistin ja heidän vaimoinsa ja lastensa ja
kaikkein meidän kylän kristittyin kanssa, sinulle, rakas veli Tamminen,
vaimosi, lastesi ja perheesi kanssa, Rautaselle, Ristimäelle, Nenoselle, Ihalaiselle, Nyholmille, Yliniitylle, Ekdahlille, emäntäinne ja perheittenne
kanssa, vieläpä kaikille Helsingin rakkaille veljille ja sisarille, joita en
muista nimittää, ja Lahden saarnaajille ja sanankuulijoille, Varjolalle,
Ahoselle, Simoliinille, Majanderille, Holmille, Heinoselle heidän vaimoinsa,
lastensa ja väkensä kanssa ja kaikille rakkaille veljille ja sisarille, joita
en muista nimittää; ja Kuivanteen rakkaille veljille ja sisarille, Johan
Haaralalle. Haaralan veli kysyi neuvoa, kuinka tänne pääsisi. Simoliini
Lahdessa saattaa kyllä neuvoa, vieläpä Kolehmainen, jotka ovat itse käyneet. Vieläpä Viipurin rakkaille veljille ja sisarille, Kolehmaiselle, Marttalalle, Helinille, Häkkiselle, Leinoselle ja heidän vaimoille; vieläpä kaikille rakkaille veljille ja sisarille Imatralla, Hanskille vaimonsa ja kaikkein veljein ja sisarten kanss*a; Lappeenrannassa Mikko Hulkkoselle ja
Paavilaiselle, Ulille ja Sompille vaimoinsa, lastensa ja kaikkein veljein ja
sisarten kanssa. Emme suita emmekä muista kaikkia nimittää. Kymin
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Rautiaiselle, Kinnuselle, Heinoselle, Haimille, Johanssonille ja heidän rakkaille vaimoille ja lapsille, vieläpä kaikille rakkaille veljille ja sisarille.
Mutta olkaa itse yllämainitut enin ja ensin meiltä rakkaudella tervehdityt.
Eikä muuta, kuin onnen toivotuksella olkaa hyvästi! Uskokaamme,
rakkaat veljet ja sisaret, synnit anteeksi! Mekin täältä asti todistamme
Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuötaneessa veressä. Rukoilkaa
edestäni!
Teitä rakastava veljenne, osallinen vaivassa ja valtakunnassa
Isak

Niku.

Kokouksia olemme pitäneet meidän kylässä, Vittangissa, Kuoksussa ja
Merasjärvessä. Ja Jumala on ollut voimallinen pyhäinsä kanssa: langenneita on nostettu, eksyneitä on palautettu ja taivaan valtakunnan avaimia
on tarvittu ja armon merkkiä on näytetty. Nyt lähdemme Gellivaaran
seurakuntaan ja niin Antin päiväksi Gellivaaraan. Ole, veli rakas, hyvä,
jos mahdollista, lähetä tästä kopion Lahteen, pyynnöllä, että levittäisivät
tästä kopiot niihin paikkoihin, joihin on tässä terveiset. Ei Kolehmainen
ole meille sanaakaan kirjoittanut eikä muutkaan Suomen saarnaajat, paitsi
John Haarala ja Rautiainen Kymistä ja Sundell Porista.

Kuoksussa se 1 päivä joulukuuta 1903.
Rakastettu veli Herrassa K. Rautanen! Jumalan armo ja rauha lisääntyköön sinulle perheesi kanssa!
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen tykönne, kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria koko Etelä-Suomessa kaikissa niissä kaupunki- ja
paikkakunnissa, joissa lähetystoimi on käynyt ja joissa meitä tunnetaan,
ja joihin on totisia sanomia saatu, jotka onnelliset ovat, sillä sanoma tulee
sellainen, kuin sanansaattaja on, niinkuin kirjoitettu on: Hyvä ihminen
tuo hyvästä sydämen tavarasta hyvää ja paha ihminen tuo pahasta sydämen tavarasta pahaa, ja suu on sydämen tulkki. Niinkuin minä uskon,
että tuhannet Euroopassa ja Amerikassa huokaavat pahain työmiesten
tähden, jotka ovat panneet Kaanan maan pahaan huutoon, joka ei taida
paljon parempi olla, kun sanovat ensisyntyneen seurakunnan sokeaksi ja
sen uskollisimmat jäsenet eksyneen pois totuudesta ja puolustavan vääryyttä, josta Jumala, rakas taivaallinen Isä, teitä ja meitä varjelkoon, ja
varjelee tosin, kun kuulemme sen, mitä Henki seurakunnalle sanoo. Jos
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olisi kaikilla työntekijöillä se ymmärrys, vielä viisaimmillakin, että he ovat
velkapäät tottelemaan seurakuntaa, niin ei tulisi tokkaa kullekin saarnaajalle, vaan kokoaisivat Herralle Jesukselle, niinkuin Jesus sanoo: "Joka
ei minun kanssani kokoo, hän hajoittaa, jonka kyllä näette siellä Suomen
maallakin kaikki, joilla ovat avatut silmät, joita mekin täältä asti todistamme autuaaksi, jotka näkevät, joita te näette, niinkuin olette nähneet
sen esikuvan ja sen opin hedelmät siellä, ja ne, jotka ovat käyneet täällä,
niin ne todistavat itse suullisesti niinkuin he nähneet ja kuulleet ovat, ja
me todistamme, että heidän todistuksensa on tosi; paitsi Dahlbergista
emme tiedä, mutta olisi hyvä, jos löytäisi paikkakuntansa kristittyin laumassa turvan ja suojan, joka olisi ilosanoma meillekin kuulla. Ja kyllä
mekin annamme anteeksi Dahlberg-veljelle senkin hengen, joka hänen toi
Ruotsiin niinkuin Bilemin pani ajamaan aasilla, mutta paratkoon Jumala,
ettei tulisi itselle eikä muille pahennukseksi, vaan parannukseksi.
Ja kiitämme Nikun Isakki-veljen, Sammelin, Viktorin ynnä meidän
vaimoimme kanssa kaikkia kalliita veljiä ja sisaria, jotka ovat meille lähettäneet kalliita kirjeitä: K. Rautasta, F. Tammista, Maria Väyrystä,
Hilma Selin'iä, Selma Lindqvistiä; ja Lahdessa Sofia Majanderia ja
Maria Majanderia, Ida Simolinia, Mimmi Ahosta, Joel Ahosta ja rakastettua veljeä Varjolaa ja Hilda Laaksosta; Viipurissa Hakkilan emäntää,
Kolehmaisen emäntää, Hanna Silvennoista ja Hannaa, Miettisen piikaa,
David Rautiaista; Savitaipaleelta yksi nuori veli; Padasjoelta Vilhelm Nieminen; Tampereelta Aatu Härmä, Grönfors ja Forsströmin Ida ja Turusta
Abramsson ynnä kaikkia muita, joitten nimiä en muista, mutta kiitämme
kaikkia, jotka ovat kirjoittaneet ja terveisillä yhdistyneet. Ja minä vielä
kehoitan teitä, rakkaat veljet ja sisaret, että pysykää yhtenä laumana
yhden Ylipaimenen hellässä äidin sylissä, jossa teitä ja meitä holhotaan,
suojellaan ja varjellaan siihen asti, että voimanne vahvistuvat ja siipenne
kasvavat niin paksuiksi, että jaksatte lentää poikki kuolemanvirran ijankaikkisuuden ihanalle rannalle, jossa kaikki sota ja kilvoitus päätetään
ijankaikkisella ilolla.
Kristillisyys edistyy kaikissa paikoissa, joissa on kokouksia pidetty tämänkin talven ajalla. Herra on ollut voimallinen pyhäinsä kanssa: kadonneita on löytty, eksyneitä on tallelle tuotu, jotka ovat löytäneet turvan
ja suojan esikoisten seurakunnassa, ja synnillä haavoitettujen omantunnon
haavoja on sidottu ja sairaita on parattu, ja jotka ovat sairastaneet entisiä
syviä synnin haavoja ja sentähden ovat olleet voimattomat sodassa ja
löyhät itsensäkieltämisessä ja huolimattomat omansa ja aikansa uhraamisessa ja sentähden ovat maanneet yhtenä tyhmäin kanssa, mutta kun
omantunnon haavat ovat Herran Jesuksen haavain kautta paratut, niin
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ovat rakkauden siteet tulleet lujiksi, että ovat voittaneet katoovaisen
maailman himon ja nyt rakentavat yksimielisesti kanssamme Herran
huonetta. Mutta jotka ovat erkaantuneet, ne rakentavat toista, se on,
kuollutta, ja Laestadius sanoo, ettei se ulkonainen mahda olla sama kuin
sisällinen. Ja sentähden pitäisimme, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, pelkäämän, ettemme kadottaisi voimiamme, koska Jumalan valtakunta ei
seiso puheen hyvyydessä eikä paljoudessa, vaan Hengen ja voiman osoituksessa. Ja sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, korjatkaa toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on meitä Isänsä kunniaksi korjannut.
Eikä muuta tällä kertaa, vaan jätän teitä sen Hyvän Paimenen haltuun siinä toivossa, että jos emme näkisi toisiamme tämän maan päällä,
niin kuitenkin kunnian rannalla. Olkaa nyt turvatut ja lohdutetut, veljet
rakkaat ja sisaret! Synnit todistan minäkin täältä asti anteeksi kaikille
katuvaisille ja uskovaisille Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä, joka on vuotanut synteimme anteeksi antamiseksi ja vielä on priiskuvaisena evankeliumin saarnan kautta, sillä yhden
verisen lipun alle olemme koottuna neljältä ilmansuunnalta. Sentähden,
te vartijat, valvokaa Yönvalvojan kanssa Yrttitarhassa, jossa on saanut
maa kastetta, seuraten verisiä askeleita pääkallon paikalle, jossa sydänten
kalliot ovat särkyneet, ja niin aina ylösnousemisen kedolle, että ijankaikkisuuden kukat kasvaisivat ja viinimarjat kypsyisivät viimeistään elokuussa.
Sillä pian tulee elonaika, pian tulee kuoleman enkeli leikkaamaan valjennutta peltoa, joita on jo leikattu suuri paljous tässäkin meidänkin aikakaudessamme sieltä ja täältä, sekä saarnaavaisia miehiä että palvelevaisia
vaimoja ja totuuden apulaisia, joitten muisto pysyy ijankaikkisesti niinkuin Raamattu sanoo: Katsokaa millainen loppu heidän menollansa on!
Sano nyt sydämen rakkaita terveisiä Nyholmille, Nenoselle, Ihalaiselle,
Tammiselle, Jaakko Valtarille, Ristimäelle, Ekdahlille ja Heinoselle, kaikille emäntäinsä ja lastensa kanssa. En suita kaikkia nimeltänsä, vaan
tervehdän kaikkia yhteisesti, Helsingin veljiä ja sisaria, sylillä ja sydämellä ja sano terveiset Lahden kristityille, Varjolalle, Ahoselle, Simolinille
ja Majanderille ynnä heidän vaimoillensa ja lapsillensa ja kaikille Lahden
kristityille ja Asikkalan kristityille ja kokoustalon haltijoille ja Ruusulalle
vaimonsa kanssa ja kaikille yhteisesti, Kolehmaiselle, Marttalalle, Helenille, Markkulalle, Edegrenille, kauppias Kupsukselle, kaikille vaimoinsa"
ja lastensa kanssa, Hakkilalle, Haanpäälle, vaimoinsa kanssa, Miettisen
emännälle. En suita enkä muista, mutta tervehdän yhteisesti kaikkia
Viipurin kristityitä, Lappeenrannan, Antrean, Imatran, Hämeenlinnan,
Tampereen, Porin ja Turun ja kaikkein näitten paikkakuntain sekä saarnaavaisia miehiä että palvelevaisia vaimoja ja kaikkia totuuden apulaisia
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sekä Padasjoen ja Kuhmoisen kristityitä. Myös tervehdämme täältä koko
Herran lauman kanssa, minä vaimoni ja kyläni kristittyin kanssa, Isak
Nikun, vaimonsa ja kylänsä kristittyin kanssa kaikkia yllämainittuin
paikka- ja kaupunkikuntain kristityitä ja lupaamme rukoilla kaikkein
Jumalan temppelin rakentajain edestä, että Herra antaisi voimaa, viisautta
ja valkeutta tällä viimeisellä ja vaarallisella ajalla, jolloin vihollinen kanssa
panee kaiken voimansa turmellaksensa Jumalan siunattua työtä, sillä hän
tietää hänellänsä olevan vähän aikaa. Ja tosin on meilläkin vähän aikaa,
ja sekin juoksee niinkuin virta väkevässä joessa, mutta siinä uskossa
jätän hyvästin kaikille ystäville, että paratiisin portilla sanomme tervetulemaan. Ja ole nyt, veljeni vaimosi kanssa, minulta ja minun rakkaalta
työkumppaniltani vaimoimme kanssa ensin ja viimein tervehditty! Pyydän rukoilla edestämme! Tätä merkitsee omalla kädellä
Isak Fors Kuoksu.
Olisi hyvä, jos veli antaisi Härmälle tästä kopion; ja Kolehmaiselle ja
Varjolalle myös kopion. Kyllä he sitten toimittavat kopiot mihinkä näkevät sopivan.

Gellivaarassa 8. p. joulukuuta 1903.
Yhteenkokoontuneet vanhimmat ja apostolit ja veljet: Meri-Pietari,
Jöns E. Mäntyvaara, Erik Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Isak
Kuoksu, Isak Niku, Israel Nattavaara, Frans Parakka ja Lars Petter Kilvo,
Johan Henrik Liikavaara ja kaikki saarnaavaiset miehet ja palvelevaiset
vaimot ja totuuden apulaiset ynnä seurakunnan kanssa.
Tervehdämme teitä kaikkia Jumalan rauhalla, Suomenmaan kristityitä
ja saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia vaimoja ja totuuden apulaisia ja
kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria. Sanomme yhteisesti täällä olevien Suomen veljien kanssa ja kaikkein Lapinmaan veljien ja sisarten kanssa tuhansia sydämen rakkaita terveisiä niin laajalti, kuin elävä kristillisyys on
levinnyt ja ovat lähetystoimen kautta tulleet liitetyiksi hengittämään yhtä
raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa niinkuin lapset rakkaat
äidin sylissä.
Ja nyt saamme ilmoittaa, että teidän anomisenne olemme suurella
huolenpidolla vastaan ottaneet, että se on oikea avun pyyntö teillä ollut,
ja suuri tarve vaatii monipuolisten asiain tähden. Tätä asiaa olemme
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yksimielisesti tutkineet, ja sen teille ilmoitamme, että täällä on monissa
paikoin samanlaiset avunpyynnöt eli huudot tulleet. Ja niinkuin kaikin
paikoin emme ole voineet vielä lähettää apuamme sentähden, kun uskollisia työntekijöitä on vähän, ja eloa tosin on paljon täälläkin Ruotsin
Lapissa, niin olemme päättäneet ilmoittaa teille, että emme voi tänä talvena lähettää täältä lähetysmiehiä. Vaan niinkuin olemme uskolliseksi
löytäneet huoneen haltijain seassa A. Kolehmaisen ja N. Varjolan ynnä
muita, jotka yksimielisesti tekevät kallista Herran työtä yhdistetyillä voimilla sen jälkeen kuin kullekin jäsenelle on lahja annettu, niin pitäkää
lähetystoimi voimassa ja saarnaajain käsiä ylhäällä, että Herran lauma
koossa pysyy, ja lähettäkää niihin paikkoihin saarnaajia, joista kutsut
ovat ja tarve niin vaatii, Herran käskyn jälkeen, niin kaksin ja kaksin,
vieläpä niihinkin paikkoihin, jossa ei ole nykyinen lähetystoimi kerinnyt
käymään, niinkuin Teuvalla ja Jurvassa ja Oulussa, ja jos vaaditaan muistakin paikkakunnista, sillä Herra on luvannut kuulla hätäisen huudon ja
antanut avun ajallansa.
Ja vielä sanomme teille, Suomen saarnaajat, että te keskenänne pysykää kaikissa asioissa yksimielisenä ja pitäkää yhdenkaltainen puheenparsi
ja saarnatkaa parannusta ja syntein anteeksi antamusta ja rakentakaa
viinamäen aitaa, niin Herran työ tulee menestyväiseksi ja kantaa hedelmän
kärsivällisyyden kautta, ja kärsikää toinen toistanne ja anteeksi antakaa
toinen toisillenne, niinkuin aikakautemme vanhimmat ovat meitä ja teitä
neuvoneet ja opettaneet kaikessa esikuvassa ja kaunistaneet Kristuksen
ja Apostolein opin ja evankeliumin ja kantaneet hedelmän kärsivällisyydessä. Ja se on vielä voimassa pysynyt tähän päivään asti, meille valkeudeksi, Ruotsin Lapista alkaen ja niin kauas, kuin se on levinnyt ja
voimassa pysynyt.
Niin olkaa siis lohdutetut kaikissa matkan vaivoissa, te Suomen veljet
ja sisaret. Ja niinkuin tuhansien ihmisten autuus'on raskas ja painava,
jossa asiassa teiltä ja meiltä uskollisuus kaivataan kaikkea vihollisen voimaa ja valtaa vastaan, niin tarvitsemme rukoilla Jumalaa, Isää, Herran
Jesuksen nimeen, että meille ja teille puhetta annettaisiin avoimella suulla
rohkeasti saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksi antamusta, ja että
Hän antaisi meille ja teille valkeutta ja voimaa tässä raskaassa Herran
työssä. Ja jätämme nyt hyvästi, Herran haltuun annettuna, kaikki veljet
ja sisaret rakkaat Suomen rannalla, sen ylimmäisen Paimenen Herran
Jesuksen siipein suojaan. Ja rohvaiskaamme meitämme uskomaan! Mekin vielä täältä asti, teidän heikot veljenne, seurakunnan kanssa annamme
ja todistamme kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herran Jesuksen
pyhässä ja kalliissa ulosvuotaneessa veressä. Sen me todistamme Juma-
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lan puolesta teille kaikille. Yhden verisen lipun alla olemme koottu neljältä ilmansuunnalta, vaikka olemme eroitetut toiset toisistamme vähäksi
aikaa, mutta pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa. Sillä toivolla lohduttakaa teitänne kaikissa
matkan vaivoissa ja viimeiselläkin hengen vedolla! Ja vielä sanomme yllämainittuin vanhinten ja saarnamiesten ja heidän vaimoilta ja lapsiltaan
sydämen rakkaita terveisiä teille kaikille Suomen maalla. Tätä merkitsevät yllänimitetyt seurakunnan kanssa ja puolesta:
Meri-Pietari, Jöns E. Mäntyvaara, E. Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Isak Kuoksu, Isak Niku, Israel Nattavaara, Frans Parakka, Lars
Petter Kilvo, Johan H. Liikavaara.

Kirjoitettu Wettasjärvessä 28. p. tammikuuta 1904.
Rakkaalle ja aina muistossa olevalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle
Herran viinamäessä, Aatu Härmä, ynnä rakkaan emäntäsi, lastesi ja kaikkein Tampereen rakkaitten veljein ja sisarten ja totuuden apulaisten ja
Jumalan seurakunnan palveluspiikain kanssa esikoisten seurakunnassa ja
hengen yhteydessä.
Tervehdämme teitä sydämen rakkaudella ja tietää annamme, että terveenä olemme ruumiin puolesta ja uskomassa olemme synnit anteeksi Jesuksen kalliin nimen ja veren voiman kautta tänäkin iltana. Vieläpä kiitämme Härmä-veljeä sen kalliin kirjan edestä, jonka saimme tammikuussa,
josta saimme totisia sanomia ja terveisiä kaikilta Tampereen kristityiltä.
Ja vieläpä se oli kallis asia, että te kävitte Oulussa ja viivyitte muutamia
päiviä, ja olisi sopinut viipyä enempikin, kun olisi ollut tilaa ja sopinut.
Ja ei olisikaan ollut hyvä, jos ette olisi poikenneet Oulussa, kun siellä oli
niin paljon janoovaisia sieluja, joitten hätää Jumala katsoo alas taivaasta
ja kuulee heidän huutonsa lupaustensa jälkeen, sillä avun pitää tuleman
Sionista Herran sanan jälkeen, vaikka koko maailma ja helvetin voima
sitä vastaan nousisi. Sillä Riihenperkaaja ottaa viskimen käteensä, vaikka
kuka sitä vastaan sanoisi, sillä Hän kokoo nisut aittaansa, mutta ruumenet
poltetaan sammumattomalla tulella, sillä he ovat Herran vihoittaneet.
Mutta olkaa te, veljet rakkaat ja sisaret, hyvässä turvassa Etelä-Suomen
rannalla! Olettepa esikoisten seurakunnassa, jossa hallitaan Herran Kristuksen lain kuuliaisuudessa aikakautemme vanhinten neuvoin jälkeen,
jossa saatte nauttia taivaan tavaroista Isän huoneessa tuhlaajapojan
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kanssa, sen sijaan kun eriseuraiset täytyvät kantaa kalvavan ja levottoman omantunnon aina ja ijankaikkisesti, jos ei parannusta tule armon
ajassa j.n.e.
Kyllä olemme ja olette, velirakkaat ja sisaret, vieläkin sentään onnelliseen aikaan säästyneet, kun ei tarvitse vieläkään yksikään hengelliseen
hätään kuolla, kun vieläkin on taivas auki Pohjanmaalla profeettain ennustuksen jälkeen, vaikka papit, kirjanoppineet ja fariseukset ja kaikenlaiset eriseuraset napisevat omanvanhurskautensa ja inhimillisen kunniansa tähden totuutta vastaan. Mutta Kuninkaamme vaan istuu valkian
orhiin päällä, sotii ja voittaa ja valloittaa. Ja se sotalauma, joka Häntä
seuraa, niin ne seuraavat semmoisia saarnaajia, jotka saarnaavat puhtaalla
omallatunnolla, ja niin ne saavat voiton yhden toisen perästä ja tulevat
voittajain palkasta osalliseksi nyt ja aina ja ijankaikkisesti, eikä muistu
enää matkan vaivat mieleen. Niin, sillä toivolla lohduttakaa teitänne keskenänne, veli-rakkaat ja sisaret Suomen rannalla, ja saarnatkaa Herran
Jesuksen nimeen parannusta ja syntein anteeksi antamusta kaikissa kansoissa ja kaupungeissa, vieläpä sovintosaarnaa, jonka Herra itse säätänyt
on, että Herran piiskuinen lauma koossa pysyy esikoisten seurakunnassa
ja hengen yhteydessä, jota olettekin, veli-rakkaat, suurella huolella tekemässä, johon mekin vielä rukoilemme teille voimia ylhäältä valkeuden
Isältä, jolta kaikki hyvyys tulee.
Seuratkaa vielä vähän aikaa Herran Jesuksen verisiä askeleita Yrttitarhasta Golgatan mäelle ja painakaa kaikki kylmät paikat Jesuksen lämpimiä haavoja vasten, että Hänen haavansa hautovat teidän särjetyitä sydämiänne, että päämme pysyisi ylhäällä tämän lyhyen viipymisemme ajan
täällä surun ja murheen laaksossa, jossa Israelin lapsille välistä Egyptin
pimeys peittää armon auringon. Kuitenkin paistaa aurinko Gosenin
maalla, jossa Israelin lapset asuvat.
Ei nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä Kuoksun,
Nikun Isakin, Fransin ja vaimoimme ja kaikkein näitten paikkakuntain
kristittyin kanssa Härmä-veljelle ynnä vaimonsa, lastensa ja kaikkein Tampereen kristittyin kanssa. Sano sydämen rakkaita terveisiä Kolehmaiselle
ja Varjolalle heidän vaimoinsa kanssa ja kaikille saarnaajille ja niihin kaupunkeihin ja kyliin, joihin ennenkin olemme kirjoittaneet, ja niille persoonille, joita olemme nimitelleet, ja Tampereella niille ja kaikille niille
joilta olet terveisiä sanonut ja kaikille kristityille. Olemme muistavalla
rakkaudella vieläkin muistamassa sekä Tampereen että kaikkia Etelä-Suomen kristityitä, ja olisi ollut halu vieläkin auttaa lähetystoimella, mutta
ei sopinut tänä talvena näitten seurakuntain tähden j.n.e. Isakit ovat
käyneet Pajalan seurakunnissa, ja me olemme Fransin kanssa käyneet
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Jukkasjärven Gellivaaran lappalaisten tykönä, ja Viktori ja Juntti Mäntyvaara ovat nyt Jockmukan Lapissa, ja Jumalan sana niissä voimallisesti
vaikuttaa j.n.e.
Meidän ymmärryksemme jälkeen olette oikein sovittaneet saarnaajain
ja kristittyin kokoukset, että tulisi käynti Teuvalla, Jurvassa ja Oulussa,
jos Herra sen niin tahtoo ja kuulee hätäisten huudon. Ja ei nyt muuta,
veljet rakkaat ja sisaret, vaan todistamme kaikki synnit, viat ja epäilykset
anteeksi Herran Jesuksen siunattuun nimeen ja kalliiseen vereen, joka on
vuotanut Herran Jesuksen haavoista monelle tuhannelle syntein anteeksi
antamiseksi. Sen muistakaa vielä kuoleman hetkelläkin, ennenkuin silmät
kiinni painuvat. Ja kantakaa minuakin ja meitä teidän esirukouksissanne
armoistuimen tykö anteeksi antajana. Sitä pyytää teidän heikot veljet
E. Samuel Wettasjärvi, F r a n s Parakka.
Ja tässä vielä sanovat sydämen rakkaita terveisiä Isakki Kuoksu,
Isakki Niku ja Raattamaan leski miehensä Kartanon Antin kanssa ja
kaikkein kotalappalaisten. Ja vielä sanomme kaikkein yllämainittuin veljein ja sisarten kanssa, että se, mitä Viktori-veli on Kilvon kokouksista
teille neuvoksi antanut monen todistajan kanssa siitä työmiesyhdistyksestä, että siihen ei sovi millään kristittyin mennä, sillä ne asiat ovat jo
ennen olleet kysymyksessä Malmivaaran kristittyin kanssa Joonas-vainajan ynnä muitten seurakunnan vanhinten aikana. Ja ne ovat täytyneet
ottaa itsensä irti semmoisesta yhdistyksestä, ja anoa vielä anteeksi, sillä
semmoiset toimet sotivat sekä luonnollista että hengellistä valtaa vastaan,
jossa on väkevä vallan ja vapauden henki, johon ei Raamattu myönnä
kristittyin elatuskeinoja j.n.e. Onhan teillä Suomen valtio laittanut työhommia siellä, niinkuin sinä preivissäsi muistelet, ettei tarvitse kristittyin
antaa itseänsä sidottaa vastaan Raamattua ja hyvää omaatuntoa. Ja taivaallinen valtias on laittanut vielä suurempia elatuskeinoja, kun katselee
taivaan lintuja ja kukkasia kedolla j.n.e. Tätä merkitsevät
Ne samat.
Pyydämme vastausta jos mahdollista on. Ja kirjoita tästä kopiot, mihin näet sopivan.
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Kirjoitettu Kilvossa 3. p. helmikuuta 1904.
Tykö rakkaille veljille ja sisarille Etelä-Suomessa, kaikille niille, jotka
yksi ovat esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä sen opin
ja esikuvan jälkeen, jonka aikakautemme vanhimmat ovat jättäneet. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen Kristuksen armo ja rauha ja Pyhän
Hengen osallisuus olkoon henkenne kanssa nyt ja aina! Amen.
Jossa me olemme koolla Herran nimessä saarnaajat: Israel Israelsson
Nattavaara, Jöns Eriksson Mäntyvaara ja Lars Petter Nilsson Kilvo ja
Viktor Apelqvist Gellivaarasta ja vanha totuuden apulainen Anders Purnu
ynnä monen veljen ja sisarten kanssa. Olemme päättäneet teille kirjoittaa jonkun neuvon sanan.
Ensinnä saamme juuri sydämestä kiittää Härmä-veljeä sen rakkaan
ja ilahduttavaisen kirjan edestä, jonka olemme täällä lukeneet kristittyin
edessä. Iloista on kuulla, että olette onnellisesti päässeet itse kukin teidän
kotiinne, ja kaikkein iloisinta on kuulla, että Jumalan sana niin voimallisesti on vaikuttanut Oulussa ja muualla, josta emme tiedä muuta sanoa
kuin se, että kiitos olkoon Karitsalle.
Mitä Härmä-veli kirjoittaa Tampereen kristittyin puolesta ja kysytte
neuvoa tähän asiaan, kuinka se olisi kristityille terveellistä, että mennä
työmiesten seurayhteyteen. On se oikein, että kysytte vanhimmilta neuvoa, niinkuin kuuliaiset lapset. Ja olemme siitä vakuutetut, että ei tule
vahinkoa niille, jotka niitten neuvoa seuraavat, ei sielun eikä ruumiin puolesta. Sillä siitä aikain kokemukset ovat sen näkösälle tuottaneet kuudenkymmenen ajasfajan kristillisyydessä, että niitten tykönä, jotka niissä
neuvoissa pysyneet ovat, on kristillisyys ollut menestyväinen, vaikka ne
neuvot ovat monta kertaa ihmisten ymmärrystä vastaan olleet.
Olemme sentähden tutkineet tätä asiata Jumalan edessä, että mitä siitä
lähtisi, että kristityt ovat monessa seurayhteydessä, ja erittäin semmoisissa seuroissa, joita ei tarvitse eikä saa tietää perinpohjaisia aatteita.
Me olemme, rakkaat veljet, Jumalan sotajoukon seurayhteydessä, oikean
seurakunnan helmassa, jossa meidän Kuninkaamme kulkee laumansa
edessä vereen kastetuissa vaatteissa, sotii ja voittaa ja lyöpi laumansa
viholliset suunsa kaksiteräisellä miekalla, ja Hän voittaa myös. Mutta
muistakaa vain sen, veljet ja sisaret, että teidän ja meidän vihollisemme,
perkele, ei kauan nuku. Onkos se ihmeellistä, että hän rohkenee meitä
kiusaamaan, koska hän uskalsi astua kiusaamaan meidän päämiestämme
Jesusta. Ja sen te olette, rakkaat veljet ja sisaret, itse lukeneet, että
kiusaaja alkoi ensinnä leivän kanssa, niinkuin nyt kuuluu, että työväki ei
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saa työtä, jos ei olla työmiesten seurassa. Ei tämä ole esivallan laki, se
on "työliikkeen omistajaan ja johdattajain laki". Se on tosi, mitä Laestadius sanoo, että vihollisen verkot ovat kudotut hienoista langoista. Ja
kyllä se aika tulee, joka ilmi tuottaa, mitä tämä nuotta on pyytämässä.
Lujasti ovat vanhimmat Ruotsin Lapissa saarnanneet sitä vastaan, että
ei sovi kristittyin semmoisiin seuroihin itseänsä antaa. Vaan paljon enempi,
veljet rakkaat ja sisaret, muistakaamme ja uskokaa, mitä Vapahtaja sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa,
niin kaikki muut teille annetaan.
Eikä muuta, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä sen piiskuisen
lauman kanssa, .joka täällä koossa on. Ja vieläkin muistutamme, että
siitä opista pitäkää kiinni, josta elämän ja hengen saaneet olette! Ja kaikkein näitten opetusten päälle annamme ja todistamme kaikki synnit ja
viat anteeksi Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Ja rukoilkaa aina
meidän edestämme! Tätä pyytävät teidän heikot veljet:
Viktor Apelqvist, Israel Israelsson Nattavaara, Jöns Eriksson
Mäntyvaara, L. P. Nilsson Kilvo, Anders Purnu ja Anna-Liisa
Purnu, Joonas-vainajan leski.
Ja vielä sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikille veljille ja paikkakunnan kristityille, joissa lähetystoimi on kulkenut, ja erittäin Härmälle,
Kolehmaiselle ja Varjolalle ja Haaralan Johannekselle, Helinille, ja Rautaselle ja Tammiselle Helsingissä. Emme suita nimittää kaikkia; ovat kuitenkin teidän nimenne kirjoitetut taivaassa.
Me lähetämme tämän kirjan Vittankiin, jossa saarnaajat ja kristittyin
paljous on koossa, että he saavat vahvistaa tätä lyhykäistä neuvoa, jota
tässä olemme teille kirjoittaneet.
Ne samat.
Ja sanomme sydämen rakkaita terveisiä ympärillä olevan lauman ja
meidän emäntäimme ja lastemme kanssa sille Herran laumalle, kuin siellä
teidän ympärillänne on.
N. s.
Sama mieli on myös meillä, mitä ylläolevassa kirjassa on nfeuvottu,
jonka myös me allanimitetyt vahvistamme kristittyin lauman kanssa tässä
Parakan kylässä, jossa nyt olemme koossa, ja todistamme kaikki synnit
anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sen usko-
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kaa rohvaistulla sydämellä! Rakkauden terveisiä kaikille yllämainituille
kristityille! Tätä merkitsevät:
Erik Samuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka,
Anders Zachrison, Saivonmuotkasta.
Parakkavaarassa 8. p. helmikuuta 1904.

Kirjoitettu Wettasjärvessä 11. päivä helmik. 1904.
Rakkaalle ja aina muistossa olevalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäessä P. O. Fjelldahl ynnä rakkaan emäntänne,
lastenne ja kaikkein Norjan rannan kristittyin kanssa Balangissa, Herjangissa ynnä muualla.
Tässä tervehdän rakasta vanhinta ja tietää annan, että terveenä
olemme joltisesti ruumiin puolesta ja olemme nyt olleet kotona jonkun viikon ja käyneet Parakassa pitämässä kokouksia ja viipyneet
puolitoista viikkoa Kuoksun, Nikun Isakin, Kartanon Antin ja Fransin kanssa jälkeen kuin olemme kotia tulleet Kaalasvuoman reisulta
ja Isakit tulleet Kangosen ja Lovikan reisulta, ja Jumalan sana on
vaikuttanut voimallisesti sekä ylhäällä että alhaalla. Ja alapuolella
on tullut vielä eriseurasta paljon, ja Parakan kylässä tuli paljon
maailman valtakunnasta suurena syntisenä; oli myös paljon Lapin kristityitä, ja ilon ja riemun äänet kuuluivat vanhurskasten majoista. Ja nyt
pidämme lähteä Soutujärveen ja Vaskivuoreen ja niin Jukkasjärveen kokouksia pitämään, ja Isakit menevät Lainion kautta ales Pajalan seurakuntaan ja Wittankiin ja Jukkasjärveen. Lapin ja Lannan kristityt minun
kanssani pyytävät ja rukoilevat teitä tulemaan heidän kokouksiinsa helmikuun loppupuolella, jos suinkin teidän terveytenne myöten antaisi ja ei
voittamattomia esteitä tulisi teidän lähtöönne. Me lähdemme tästä Fransin, Kartanon Antin ja Karoliinan kanssa huomenna Soutujärveen. Ja
me olemme Tärännön reisun lykänneet kevätpuoleen, kun olemme nähneet
niin soveliaaksi.
Ja ei nyt muuta, vanhin rakas, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä sinulle emäntäsi, lastesi, ja kaikkein Balangin ja Herjangin saarnaajain ja kristittyin kanssa, mutta ole, vanhin rakas, emäntäsi kanssa ensin
ja viimein tervehditty sydämen rakkaudella! Yhden veripunaisen lipun
alla olemme, veljet ja sisaret rakkaat ja vanhimmat, esikoisten seura-
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kunnan helmassa ja hengen yhteydessä, vaikka olemme eroitetut toisistamme neljän tuulen alle. Mutta toivo meillä on, Isänmaan rantaan että
kostumme, vaikka monen vaivan kautta, vanhinten ja kaikkein valittuin
kanssa häitä pitämään alati ja ijankaikkisesti. Sillä toivolla lohduttakaa
teitänne kaikissa murheissa ja matkan vaivoissa täällä surun ja murheen
laaksossa. Ja minäkin, teidän heikko veljenne ja opetuslapsenne, täältä
asti todistan Herran Jesuksen siunattuun nimeen ja kalliiseen vereen
kaikki synnit ja epäilykset anteeksi. Se muistakaa vielä viimeisessäkin
hengen vetämisessä. Ja anteeksi antakaa minullekin, vanhimmat rakkaat,
kaiken minunkin hengellisen hitauteni ja epäilykset. Ja rukoilkaa minun
ja meidän edestämme! Sitä pyytää teidän heikko veljenne ja opetuslapsenne
E. S a m u e l W e t t a s j ä r v i .
Kreta Stiina ja lapset ja Frans ja Kartanon Antti Karolinan kanssa
ja koko kylän kristityt sanovat teille sydämen rakkaita terveisiä ja haluaisivat teitä nähdä ja tervehtää. Koulun Johan Erkiltä sydämen rakkaita terveisiä Pietarille vaimonsa kanssa. Vastaa, vanhin rakas, jollakin
sanalla!
Se sama.

Kirjoitettu Gellivaarassa 13. 10. 1904.
Kalliit veljet ja uskolliset työntekijät Herran viinimäen raskaassa ja
painavassa työssä: Aatu Härmä, A. Kolehmainen ja Varjola ja kaikki rakkaat veljet ja sisaret Suomessa, jotka yksi ovat meidän ja teidän kanssanne
esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa
nyt ja aina ja niin ijankaikkisesti! Amen.
Olen saanut Härmä-veljeltä kaksi kirjaa, joittenka edestä kiitän sydämestä, vaan ei ole minun tullut vastatuksi siitä ensimmäisestäkään, kun
olen ollut eroitettu kaukana toisista saarnaajista. Vaan suureksi iloksi on
Sammeli-veli nyt täällä, ja hänellä on kopio myötä siitä kirjasta, jonka
hän on teille kirjoittanut vastaukseksi niihin tärkeisiin kysymyksiin, jota
te kirjoititte, jossa hän on Jumalan viisaudeksi teille antanut taivaallisia
neuvoja ja opetuksia, jotka pysyvät ijankaikkisesti. Ja olemme varmat
siitä, että jotka niitä neuvoja seuraavat, niin he totisesti rauhan ja vapauden käsittävät. Te olette tämän talven kuluessa monen kirjan kautta

119
meiltä neuvoa kysyneet monissa asioissa, joihin olemme teille neuvoja antaneet, ja me tahtoisimme tietää, mitä ne kirjat ovat vaikuttaneet j.n.e.
Tänä päivänä olemme saaneet pitkän kirjan, kirjoitettu Tampereella
ja Pälkäneellä, jossa olette kokouksia pitäneet ja Jumalan sana on vaikuttanut. Vieläpä kuulemme, että on sovinnoltakin tehty, joka on kallis asia,
mutta se on pahempi, kun niin pian sovinnoita hajoitetaan, joka on niiden
synti, jotka sovinnoita hajoittavat, jota Jumalan edessä tehdään ja sovitaan ja anteeksi anotaan ja anteeksi annetaan, niinkuin kuulemme Härmäveljen kirjasta viimeisestä. Ja niinkuin me uskomme, että sovinto perintöasiassa on tehty maallisen lain pohjalla, ja onhan ilmankin holhooja läsnä
ollut, kun sovinto on tehty, jos tyttö on alaikäinen eli förmyntärin alainen,
niinkuin meillä on täällä Ruotsissa tehty kaiken kristillisyyden ajan. Mutta
joka tässä on sovinnon rikkonut, sen täytyy tehdä parannus ja rukoilla
anteeksi niin laajalta kuin tämä pahennus on tapahtunut, ja teidän pitää
heille anteeksi antaman, niinkuin Jumala on meille ja teille kaikki synnit
anteeksi antanut. Ja me myös täältä asti annamme ja todistamme kaikki
synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Ja mitä te neuvoa
kysytte siitä sovinnon rikoksesta, joka on Pälkäneellä tapahtunut, niin
me emme saata siihen nyt ensinnä enempi sanoa, vaan me pyydämme, että
Kulonen ja Maria meille kirjoittaisi, kuinka asiat ovat tapahtuneet, ja
lukekaat kirjat ensinnä teille, ennenkuin lähettävät. Vaikka kyllä me uskomme teidän kirjoituksenne todeksi, ja me uskomme Kulosen ja Marian
kristityksi. Niin ilmankin he nyt vastaavat, kuinka asioissa on vahinko
tullut.
Ja niin, veljet rakkaat ja sisaret Suomen maalla, ahkeroitkaa Kristuksen laissa, että te teitänne keskenänne rakastaisitte ja jatkakaa sovintosaarnaa eteenpäin, jonka Herramme Jesus on jättänyt, ja saarnatkaa parannusta ja syntein anteeksi antamusta yhdellä äänellä, sillä se on ainoa
kysymys, että me autuaaksi tulemme, sillä kyllä ne murheet ja kiusaukset
kohtaavat Jumalan lapsia tällä tiellä ja matkalla. Vaan siinä toivossa
olemme, rakkaat veljet ja sisaret, että ei ole sotimisen ja kilvoituksen aika
pitkä. Senpätähden rohvaiskaamme meitä aina uskomaan ja uskon avatuilla silmillä katsomaan maasta ylösnostettua orjantappurakruunulla
kruunattua Kuningasta, joka vieläkin kulkee laumansa edellä vereen kastetuissa vaatteissa ja sotii ja voittaa ja lyöpi laumansa viholliset suunsa
kaksiteräisellä miekalla. Ole vapaa, vapaaksi ostettu lauma Suomen rannoilla! Syntinne ovat anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja kalliissa
veressä.
Eikä nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikille
saarnaavaisille miehille ja palvelevaisille vaimoille, vaan olkaa ensin ja vii-
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mein tervehditty nimeltään, Aatu Härmä, A. Kolehmainen, Varjola, Heliini, Marttala ja kaikki, — emme suita kaikkia nimittää. Ja rukoilkaa
aina meidän edestämme.
Tätä merkitsevät heikot veljet:
Erik Samuel Johansson Wettasjärvi ja Viktor Apelqvist emäntiemme ja
lastemme ja ympärillämme olevan Herran lauman kanssa. Ja sydämen
rakkaita terveisiä sanoo myös Lapin saarnaaja Anders Knutson Pitsa.
Tätä merkitsevät s a m a t .

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa Gellivaaran kirkonkylässä, jouluk. 2. p. 1904.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäessä Olof
M a t o n i e m i , M a t t i U u s k o s k i , J o h a n Kieri, N. P.
S t a r k k a , A n t t i T ö r m ä n e n rakkaitten emäntäinne, lastenne
kanssa ja koko Herran lauma Amerikan maalla, jotka kanssanne ja
kanssamme ovat Esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä
Kristuksen lain kuuliaisuuden alla, sen esikuvan jälkeen, jonka aikakautemme Vanhimmat ovat jättäneet uskossa, opissa ja elämässä. Jumalan
armo ja rauha lisääntyköön teille!
Kiitämme rakkaita veljiä O. Matoniemeä, J. Kieriä, M. Uuskoskea, rakkaitten ja kalliitten kirjain edestä, joita olemme lukeneet, ja kristittyin
lauma saarnaajain kanssa ovat todistaneet, että se on totuus, mitä olette
kirjoittaneet sekä ennen että viimeisessä kirjassa, jotka olette kirjoittaneet Poinsetista ja Kulmista. Olemme myös saaneet kuulla, että olette
käyneet saarnaamassa Californiassa Fortbroggissa, joka on kallis, josta
myös olemme saaneet kirjeitä muutamilta veljiltä, joissa he rukoilevat
anteeksi, kun he ovat joutuneet ylönkatsomaan ja ajattelemaan sekä puhumaan, että oikea seurakunta Ruotsin Lapissa on väärässä ja väärin ymmärtämässä näitä Amerikan asioita Lumijärven ja Matoniemen välillä,
joita syntejä me olemme kristittyin lauman kanssa heille anteeksi antaneet
ijankaikkisella unhotuksella, Jesuksen nimessä ja veressä. Pitäisihän nyt
jo kaikilla totuutta rakastavaisilla olla näkösällä, mitä työtä Lumijärvi
tekee, sekä Euroopassa ja Amerikassa, että hän on yhdistänyt itsensä eriseuraisten kanssa, jossa Juhani Rautio Torniolta on lähetystoimen jäsenenä mennä talvena yhdistämässä ja uutta voimaa antamassa niille, jotka
Vanhinten aikana jo ovat vastaan nousseet ja joita Lumijärvi itse on näyt-

121
tänyt vääräksi sekä suullisesti että kirjallisesti, niinkuin Nikkari Tuomas
Sirkanmaa, Aug. Lundberg y.m., Olli Koskamo ja muutamia muita Norjasta. Ja sentähden olemme jo ennen saarnanneet Lumijärvelle, että painakaa raot kiinni, ettei taas kaksi joukkoa tulisi, ettei viattomia sieluja
vaivattaisi. Ja vieläkin sanomme Lumijärvelle että, Herran tähden painakaa raot kiinni ja sopikaa Matoniemen ja niitten kanssa, jotka hänen
kanssa yksi ovat, ja niin kauas kuin olette Esikoisten seurakuntaa vastaan nousseet sekä Euroopassa että Amerikassa.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa kuin sanomme rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäessä O. Matoniemi ynnä työkumppanittesi ja totuuden apulaisten ja palveluspiikain kanssa, että olkaa hyvässä
turvassa, sillä totisesti ne ovat turvassa, jotka pysyvät esikoisten seurakunnassa, jossa taivaan valtakunnan avaimet ovat oikeassa käytännössä,
jossa Kristuksen opin jälkeen hallitaan, että lauma koossa pysyy. Ja saarnatkaa rohkeasti parannusta ja syntein anteeksi antamusta Jesuksen oman
käskyn jälkeen. Ja uskokaamme rohvastulla sydämellä, rakkaat veljet
ja sisaret, ja katsokaamme uskossa ja hengessä maasta ylettyä ja orjan
tappuroilla kruunattua veripunaista Kuningasta, joka on meille voiton
voittanut ja avannut suljetut paratiisin portit suurille syntisille sinä suurena sodan ja voiton päivänä. Ja Herra vahvistakoon kaikkein uskollisten työntekijäin kädet rakentamaan ja voimassa pitämään viinamäen aitaa,
että Jesuksen lampaat saisivat terveellisen ruoan ja juoman siihen asti
kuin ylimmäinen Paimen korjaa ijankaikkiseen lepoon.
Siinä uskossa ja toivossa sanomme hyvästi, että saamme vähän sodan
ja kilvoituksen perästä pitää ijankaikkisia Karitsan häitä sillattoman virran toisella rannalla. Ja uskokaa kaikki synnit anteeksi; vielä mekin annamme ja todistamme Jumalan puolesta Jesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä. Ja sanomme sydämen rakkaita terveisiä koko
Herran lauman kanssa, jotka koolla olemme tässä Gellivaaran kirkonkylässä, sille Herran laumalle, joka siellä kaukaisella Amerikan maalla
on, ja rukoilkaa meidänkin edestämme ja kantakaa anteeksiantavaisuudella armoistuimen tykö! Tätä merkitsee, veljenne vaivassa ja valtakunnassa, seurakunnan kanssa ja puolesta
E. Samuel Wettasjärvi,
Viktor Apelqvist,
Isak Kuoksu,
Israel Nattavaara,
Isak Isohuhta,

Frans Parakka,
Jöns Mäntyvaara,
Isak Niku,
L. P. Kilvo,
Carl Johan Nilsson
eli
Nilsin Kalle.
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Kirjoitettu Wettasjärvessä se 10 päivä tammikuuta 1905.
Rakkaille ja aina muistossa oleville veljille ja uskollisille työkumppaneille Herran viinamäessä A. Kolehmainen ja Marttala ynnä emäntäinne
ja lastenne ja kaikkein niitten kanssa, jotka yhtä armon ilmaa hengittävät teidän ja meidän ja monen tuhannen valittuin kanssa esikoisten seurakunnan helmassa rauhan siteen kautta aikakautemme vanhinten opin ja
esikuvan jälkeen Kristuksen laissa. Vieläpä toivotamme ajallista ja ijankaikkista onnea ja menestystä, pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä kaikissa
kiusauksissa ja koettelemuksissa täällä surun ja murheen laaksossa.
Tässä kiitämme teitä sen kalliin kirjanne edestä, jonka sain tässä
kuussa. Kuulemme teidän kirjeestänne huutoja ja valituksia saada lähetysmiehiä käymään Suomessa. Ja me olemme kyllä Viktorin ja MeriPietarin kanssa tutkineet tuonnoin Lapissa, kun olimme yhdessä, että jos
olisi mahdollista käydä yhden saarnaajain kokouksen pitämässä niitten
paikkakuntain kautta, joissa riidat ovat tulleet, mutta me olemme sen lykänneet Vittangin talvikokoukseen, joka pidetään kynttilän aikana. Ja
mitä sinä sanot taasen Pälkäneen eli Tampereen sovinnon rikkomisesta,
niin siitä olemme jo ennen kirjoittaneet; ja taasen, mitä muutamat ovat
meinanneet takseerata saarnaajille palkkaa, ei se ole vanhinten oppi.
Mutta se on vanhinten opetus, että kaita ja ruokkia Jesuksen lampaita
terveellisellä ruoalla, että ne kasvavat villoja ja lypsävät maitoa paimenelle. Ja saavathan ne rakkaudesta palvella saarnaajiansa lahjaksi, niinkuin rakkaus kullakin vaatii, eikä siitä tiliä tehdä eikä siinä tarvitse takseerinkia, mitä rakkaus on tehnyt eikä torvella soittaa. Mutta mitä taasen
lähetystoimen varaksi kootaan, että saada saarnaajat matkaan mihinkä
tarvitaan, niin siihen pankoot Suomen rikkaat kristityt niin paljon kuin
Jumalan sana vaatii ja köyhät sen, mitä saattavat, ja mitä eivät saata,
niin antakoot vettä janoovaiselle ja olkoot vapaat, sillä ei rakkaus tee mitään pakosta eikä palkan tähden, vaan hyvästä tahdosta, ja iloista antajaa
Jumala rakastaa. Ja taas mitä tulee eriseuraisuuteen ja sen nimittämiseen, niin ei sovi kaikissa kohdin soimata eriseuraiseksi, sillä se on raskas
sana, ennenkuin on koeteltu niitä viimeiseen pykälään asti. Sillä apostolit
kanssa nimittelevät erittäinsä riidat", eripuraisuudet ja sekaseuraisuuden
ynnä muuta, sillä jos te eli me eli joku muu hakkaamme oman miekkamme kiveen eli kylmättyyn liekoon, niin se on pahempi parantaa, ja
rietas ja hänen enkelinsä pääsevät siitä iloitsemaan, sillä se on usein pelko
omasta hengestä. Mutta Jumala rakas Isä hoitakoon Hänen asiansa Hänen seurakuntansa kautta ja varjelkoon teitä ja meitä ja kaikkia sanansa
jälkeen kaikesta pahasta, ja saarnatkoon kaikki saarnaajat ja kristityt
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lujasti kateuden ja ahneuden ja mailmanrakkauden ja koreuden perkelettä vastaan, niinkuin muitakin perkeleitä vastaan ja rakastakoon heitänsä keskenänsä; se on Herran viimeinen käsky. Näitä opetamme ja
saarnaamme, veljet rakkaat, vaikka tiedämme, että ei se kaikille kelpaa,
kuitenkin niille, jotka sydämestä tahtovat heitänsä parantaa ja yhdenkaltaisen puheenparren pitää ja rajan auki mailman ja Jumalan seurakunnan välissä erotettuna eriseuraisten ja ulkokullattuin parista j.n.e. Ja
mitä kysyt saarnaajista, ne ovat Isakit Pajalan seurakunnassa saarnamatkalla ja niin tulevat Lainion kautta takaisin Vittangin kokoukseen, ja
me, Frans, Viktor ja Meri-Pietari tulimme yhteen Killimässä Gellivaarasta
ja Meri-Pietari Norjasta tunturi-lappalaisten tykönä. Siitä hän meni Norjaan ja me pidämme nyt Gellivaaxan ja Jukkasjärven seurakunnan lappalaisten seuraan kokouksia pitämään.
Ja ei nyt muuta, veljet rakkaat ja sisaret, vaan sanomme sydämen
rakkaita terveisiä kaikille rakkaille veljille ja sisarille, jotka ympärillänne
ovat, mutta olkaa itse ensin ja viimein minulta vaimoni ja lasteni ja ympärillä olevan Herran lauman kanssa rakkaudella tervehditty. Langetkoon verinen kaste sydäntemme maan päälle, että pysyisimme voiton
päällä loppuun asti, vieläpä vapaina, iloisina ja rauhoitettuina Pyhässä
Hengessä siihen asti, että saamme elävän uskon siivillä lentää poikki sillattoman virran luvatulle Kaanan maalle vanhinten ja kaikkein valittuin
kanssa häitä pitämään alati ja ijankaikkisesti, amen. Ja vielä minäkin,
teidän heikko veljenne, ynnä muitten veljein ja sisarten kanssa täältä asti
todistamme kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herran Jesuksen
nimessä ja kalliissa veressä, joka pyhä ja vanhurskas veri on vuotanut
syntein anteeksiantamiseksi monelle tuhannelle. Se muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ja olkoon ainoana kysymyksenä se, että me autuaaksi
tulisimme. Ja jääkää nyt hyvästi, rakkaat työkumppanit ja Jumalan
seurakunnan palveluspiiat ja totuuden apulaiset siihen asti, että tervehtelemme toisiamme, jos ei ennen, niin Jumalan Paratiisissa, jossa unhotamme kaikki tämän nykyisen ajan vaivat ja jossa ei enää yksikään karsaasti katso toisensa päälle ja johonka ei enää ampujan nuoli ulotu. Pyydän anteeksiantajana rukoilemaan edestäni.
E. Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka, Isak Niku ja Isak Kuoksu
ynnä muitten veljein ja sisarten kanssa.
Ja vielä sanomme sydämen rakkaita terveisiä Helinille, Markkulalle
vaimoinsa kanssa ja Katrina Häkkiselle miehensä ja lastensa kanssa ja
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kaikille tiiliruukin kristityille ja kaupungin rakkaille veljille ja sisarille.
Emme suita nimiä mainita, mutta nimenne ovat kirjoitetut taivaassa.
Pyydämme vastausta!

Ne samat.

Tampereella 21 p. maalisk. 1905.
Tykö rakkaille veljille ja vanhimmillemme ja apostoleille P. O. Fjälldahl eli Meri-Pietari, E. Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Jöns E.
Mäntyvaara, Israel Nattavaara, Viktor Björkman, Isak Kuoksu, Isak Niku,
Frans Parakka, A. N. Pitsa, G. A. Dynesius ynnä emäntäinne ja lastenne
ja kaikkein saamaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden
apulaisten kanssa ja sen ensisti kivulla uudestisyntyneen esikoisten seurakunnan kanssa, joka teidän ympärillänne on. Armo olkoon teille ja rauha
Jumalalta ja Herralta Jesukselta nyt ja aina! Amen.
Ensin sanomme sydämemme rakkaimmat terveiset A. Kolehmaisen ja
A. Marttalan kanssa, jotka kalliit veljemme ja uskolliset Herran työntekijät ovat olleet täällä muutamia päiviä keskellämme opettamassa ja
neuvomassa ja sen taivaallisen totuuden ja valkeuden saarnanneet kaksiteräisenä ja kokonaisena Jumalan sanana itse kunkin omaatuntoa kohti,
josta Herralle Jesukselle kiitos, että on vielä Suomessa löytynyt miehiä,
teidän ja meidän uskollisiksi löydettyjä. Ja nyt saimme kirjeen ja kalliit
neuvot ja rakkaat terveiset teiltä, josta kiitämme juuri sydämestämme,
että saamme sieltä avun ja lahjan, niinkuin olette päättäneet lähetysmiehet lähettää. Se oli ilosanoma ja ilmoitus pyyntöömme, jota odotimme;
ja niinkuin määräätte, niin Kolehmainen tulee Ouluun teitä vastaanottamaan viikko jälkeen Marianpäivän, vaan teidän ja meidän rakas veljemme
pyytää teitä, jos voisitte antaa Kolehmaiselle suoraan itselleen sen tiedon,
että minä päivänä saapuisitte Ouluun. Ja kun nyt saatte tämän kirjan,
niin kirjoittakaa heti Viipuriin tämä tieto hänen osoitteellaan, ehkä voitte
suunnilleen saada päivämäärän määrätyksi, sentähden, ettemme voi varmaan tietää, josko Oulussa vastaanotetaan eli jos siellä saapi huonetta
kokouksia pitää j.n.e. Ja taas, kyllä Kolehmainen tietää ja ymmärtää
parhaiten teitä johtaa täällä Suomessa, mihin paikkoihin tulee käyntinne
ja kokouksenpidot, tietenkin Oulusta ensin Tampereelle.
Ja mitä tahdotte tietää siitä, että kapinan tähden päästä kulkemaan
ja kokouksia pitää, niin siitä saatte olla aivan pelkäämättä Suomessa, sillä
ei täällä vielä ole mitään haittaa ulkonaisen lain puolelta. Kristityt saavat
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vapaasti kulkea ja pitää kokouksensa, siitä ei tarvitse teidän pelätä, vaan
passit, ne on teidän otettava, niinkuin sen tiedätte.
Uskomassa me olemme täällä, yksimieliset, syntisenä armosta synnit
anteeksi Jesuksen nimen ja veren puhtaudessa, ja niin voiton olemme saaneet Karitsan veren ja Hänen todistuksensa sanan kautta. Ja niin, kalliit
vanhimmat, apostolit ja veljet ja sisaret rakkaat, ne on meidän ja teidän
kaikki synnit, viat ja epäilykset annettu anteeksi Herran Jesuksen nimessä
ja veressä. Ja ei nyt muuta, jäämme hyvästi Jumalan rauhassa odottamaan, että pian pääsemme näistä murheista ja vaivoista ja pyydämme
rukoilemaan edestämme ja kantamaan anteeksi antamuksellanne. Vähimmät ja teidän heikot ja puuttuvaiset veljenne, osalliset vaivoissa ynnä
teidän kanssanne.
A. Kolehmainen, A. Marttala, A. Halonen, A. Härmä, J. Salminen
ynnä vaimoimme, lastemme ja Herran lauman kanssa.
Osoite: A. Kolehmainen, Viipuri, Kolikkoinmäki, Rinnekatu N:o 15.

Kuoksussa se 15. p. toukokuuta 1905.
Rakkaat veljet ja työkumppanit A. Kolehmainen ja N. Milén eli Varjola! Onnen toivotuksella tervehdän minä minun rakkaan työkumppanini
Nikun kanssa teitä, kalliit veljet. Annamme tietää, että olemme onnellisesti kostuneet kotia: 11. päivä Nikun kotia ja 13. päivä minun kotia; ja
olemme terveenä, ja meidän vaimot ja lapset ovat myös terveenä, eikä
mitään erinomaista täältä kuulu. Mutta kesä on täälläkin ja aivan rattailla olemme kulkeneet Torniosta kotia asti, ja venefööri oli poikki joen,
niinkuin minä asun Tornionjoen saaressa. Ja Sammeli ja Viktori ovat
kanssa tulleet Kainuusta, mutta emme ole nähneet.
Olkaa nyt tervehditty meiltä vaimoimme kanssa, ja tervehtäkää kaikkia saarnaajia vaimoinsa ja lastensa kanssa ja kaikkia totuuden apulaisia
ja palveluspiikoja kaikissa niissä paikka- ja kaupunkikunnissa, joissa
olemme käyneet ja jossa meitä tunnetaan. Ja kiitoksia juuri sydämellisiä
kaikille rakkaille veljille ja sisarille sen ylenpalttisen rakkaudenpalveluksen edestä, jolla te meitä palvelitte, ehkä me heikot palvelijat teidän seassanne olimme. Ja kyllä me sentähden hengessä läsnä olemme, vaikka
ruumiillinen läsnäolo on eroitettu. Mutta se toivo meillä on, että kyllä
meitä vähän ajan kuluttua kutsutaan niihin kokouksiin, jossa emme tar-
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vitse enää vaivojamme valittaa emmekä anteeksi anoa, emmekä saarnata
parannusta ja syntein anteeksi antamusta, vaan veisata kiitosvirttä Jumalalle ja Karitsalle. Mutta nyt meillä on, rakkaat veljet ja sisaret, eläminen uskosta. Uskokaa, veljet ja sisaret, synnit anteeksi! Minäkin täältä
asti todistan kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliiseen
vereen. Ja usko ja ole vapaa, vapaaksi ostettu lauma Etelä-Suomen rannoilla!
Hyvästi nyt Herran haltuun siinä toivossa, että pian yhteen tulemme,
jos emme ennen, niin kuitenkin kunnian rannalla. Ja rukoilkaa minunkin
edestäni! Tätä pyytää heikko veljenne vaimoni kanssa.
Isak Kuoksu.

Kuoksussa se 10 p. heinäkuuta 1905.
Rakastettu ja aina muistossa oleva kallis veli F. Tamminen. Jumalan
armo ja rauha lisääntyköön sinulle perheesi ja ympärilläsi olevan kristittyin lauman kanssa!
Onnen toivotuksella tervehdän sinua muutamalla harvalla radilla, ja
saan antaa tietää, että me olemme terveenä ruumiin puolesta ja uskomme
syntein anteeksi saamisen armosta itsemme autuaiksi esikoisten seurakunnan hengen yhteydessä, jossa on turva ja suoja, jossa kaikki taivaalliset
tavarat talletetaan.
Olemme käyneet Norjan rajan sisällä saarnaamassa kotalappalaisille.
Ja Jumalan sana vaikuttaa samaten sielläkin, vaikka kokoushuoneessa on
hurstiseinät ja lattia koivun varvuista ja sama on istuimenakin, eikä voida
saada niin suuria huoneita, että ihmiset mahtuisivat. Vaan eriseuraiset
häätyvät pienentää seurahuoneita — joka kanssa on erilainen — mitä
enempi työtä tehdään, joukko vähenee. Niin se käypi, kun vastaan Jumalan järjestystä työtä tekee. Sen olemme kuitenkin nähneet, että missä
on työtä tehty näinäkin aikoina — vaikka oikeauskoiset Lutherilaiset ja
kaikki eriseurain henget sanovat ja pitävät vääränä, vaikka vaikutusta
ei saata pitää vääränä, mutta täytyvät sanoa oikeaksi ja sen näkevät —
että se lisääntyy. Ja se onkin tosi, että Herra on lisännyt kansaa ja
lisännyt hänelle iloa; ei ole näissäkään harvinaisissa ihmisissä kristillisyys
vähennyt, vaikka kuolema on vienyt ensimmäiset kristityt, ettei ole kuin
joku harva jäljellä, jotka harmailla hiuksilla haudan partaalla odottavat
pois pääsemisen hetkeä. Mutta Jumala on heidän työnsä siunannut, että
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ijankaikkisuuden kukkaiset ovat kasvaneet peltomiesten hautain päälle,
joita vähän ajan päästä leikataan ja istutetaan ijankaikkisuuden ihanalle
rannalle kukoistamaan Jumalalle ja tapetulle Karitsalle kunniaksi.
Siinä toivossa kilvoitelkaa, rakkaat veljet ja sisaret siellä ja mekin
täällä, että kyllä me vähän ajan perästä pidämme semmoisia kokouksia,
joista ei kivulloisuus estä. Ei siitä ole kiusaa, kuinka me siellä aikaan
tulemme, vaan siitä, että me tämän vaivaloisen matkan tämän maailman
korven läpi jaksaisimme sotia perkelettä, maailmaa ja omaa lihaa vastaan ja kaikkia pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Ei Kaanaan maalle
päästä ilman vaivatta. Moni tahtoisi autuaaksi tulla, mutta ei tahtoisi
mitään vaivaa nähdä. Olisi kyllä hyvä, jos pääsisi iloisesta maailmasta
iloiseen taivaaseen, mutta eivät ole oikeat Israelitat niin helpolla päässeet
läpi pakanain maata, se on, pakanallista maailmaa, jossa tulee niin monta
entistä ystävää ja syntikumppania vastaan. Jos jaksaa kieltää itsensä,
jos jaksaa sanoa totuuden, silloin vastaa pilkka, viha ja vaino. Ja juuri
tämän tähden monet erkaantuvat ja rupeavat sotimaan Jumalan voimaa
ja ensiksi syntynyttä kristillisyyttä vastaan, eikä huoli Vapahtajan sanoista, vaikka Jesus sanoo: "Joka tahtoo minun opetuslapseni olla, hän
kieltäköön itsensä maailmasta ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua!"
Jesusta olen minäkin seuraamassa, rakkaat veljet ja sisaret, ehkä tuntemisteni suhteen olen useasti kuin pakana, mutta en tohdi heittää: tiedän
sen, että palkkamme on kuitenkin suurempi kuin meidän vaivamme, sillä
meidän vaivamme, joka ajallinen ja keviä on, saattaa ijankaikkisen ja
määräämättömän kunnian.
Eikä muuta tällä kertaa, vaan jätän teitä kaikkia, Suomen veljet ja
sisaret, Jumalan ja Hänen armonsa sanan haltuun siinä toivossa, että kerran tulemme siihen kokoukseen, josta emme koskaan tarvitse erkaantua.
Pois pelko ja epäilys, veljet ja sisaret! Minäkin täältä asti todistan kaikille katuvaisille ja uskovaisille kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi
Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovinto veressä. Ja sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä. Tervehtäkää nyt, veli rakas, tällä minun lähetyspreivillä rakkaita ystäviä Helsingissä, Turussa ja Tampereella,
kaikkia saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia vaimoja ja kaikkia totuuden
apulaisia! Ja kiitän juuri sydämestäni sen rakkaan kanssakäymisen ja
sen ylenpalttisen palveluksen edestä, ehkä me heikot palvelijat teidän seassanne olimme. Kyllä Jumala maksaa kaikki teidän työnne ja tekonne.
Olisi kyllä halu nimellisesti tervehtää, mutta en suita, mutta on kuitenkin
teidän nimenne kirjoitettu taivaissa. Pelkään, että jos alan, niin jääpi
monta sairaaksi. Hyvästi nyt Herran haltuun! Ole nyt, veli rakas, vaimosi ja lastesi kanssa minulta ja minun työkumppaniltani vaimoimme ja
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lastemme kanssa ensin ja viimein tervehditty! Rukoilkaa meidän edestämme! Tätä pyytää
Isak Kuoksu.
Jos veli lähettäisi tästä kopiot Abramsonille Turkuun ja Härmälle Tampereelle. Nyt on heinän aika, ettei ole hyvä jouto kirjoittaa, mutta olkaa
tyytyväiset!
S. s.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Kuoksun kylässä, 13. päivä lokakuuta 1905.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäessä:
A. Kolehmainen, A. Härmä, N. Milen, A. Marttala, J. Karen, J. Haarala,
F. J. Tamminen, K. Rautanen, J. Ihalainen, Nenonen ynnä rakkaitten
emäntäinne, lastenne ja koko Herran lauman kanssa, jotka teidän ja monen tuhannen meidän kanssa ovat hengittämässä yhtä armon raitista
ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen
kautta, aikakautemme vanhinten opin ja esikuvan jälkeen, Kristuksen
laissa. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa tällä vaivaloisella korven matkalla elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä ja tietää annamme, että terveenä olemme ruumiin puolesta ja uskomassa olemme syntein anteeksi
saamisen armosta itsemme autuaaksi. Vieläpä kiitämme teitä kaikkia,
rakkaita veljiä, teidän rakkaitten kirjainne edestä, joita olemme saaneet
iloksemme vastaan ottaa. Kun vielä kuulemme, että kristillisyys menestyy ja levenee kaikissa niissä paikkakunnissa ja kaupunkikunnissa, joissa
olette ja olemme saarnanneet Herran Jesuksen nimeen parannusta ja syntein anteeksi saamista, niinkuin Herra on käskenyt, johon toivotamme
teille siunausta ja menestystä ajassa ja ijankaikkisuudessa. Voiton päällä
olemme Karitsan veren kautta, veljet rakkaat ja sisaret Suomenkin rannoilla, kun kuningasten Kuningas ja herrain Herra on sotinut Hänen joukkonsa kanssa kaikkea vihollisen voimaa ja valtaa vastaan, vieläpä kaikkea
vääryyttä, pappisvaltaa ja monen väristä eriseuraa vastaan, jossa kaikki
sota ja veriset vaatteet on poltettu ja tulella kulutettu ja Herran kunnia
ilmoitettu, jonka Herran suu on puhunut.
Sentähden, veljet rakkaat, tehkää sen päälle työtä, että Herran lauma
pysyisi koossa ja hengen yhteydessä esikoisten seurakunnan helmassa! Ja
pitäkää lähetystointa voimassa vielä niihinkin paikkakuntiin, joissa ei vielä
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lähetystoimi ole Lapista käynyt, että kunnian Herra pääsisi kulkemaan
ylhäältä alespäin. Sillä ei ole vielä nyt tietoa, jos seurakunta saattaa
myöntää saarnaajia Suomeen tänä talvena, kun on niin monta seurakuntaa eriseura turmellut, joissa ennen oli eläviä ihmisiä, sekä Muonion että
Pajalan, Sankolan ja Tornion seurakunnissa, joissa ei ole paljon joudettu
työtä tehdä, kun lähetys on ollut Suomeen ja Norjaan ja moniin muihin
seurakuntiin.
Sentähden, veljet rakkaat, freistatkaa murhetta ja huolta pitää, että
seurakunnalta tunnetut saarnaajat pääsisivät kulkemaan ja saarnaamaan,
missä aina parhaiten tarvitaan ja olkaa kristityt siihen aina avulliset, lähetystoimessa y.m. Ja jos olisi mahdollista, että Kolehmainen ja Marttala
saattaisivat talven päälle tehdä reisun vielä Vaasan kautta Teuvalle ja
Jurvaan ja Laihialle, josta kutsukirjat ovat tänne tulleet, ja olemme kyllä
niitä kiitollisuudella vastaan ottaneet ja tallella pitäneet siihen asti, kun
Suomeen lähetys Lapista tulee; niinkuin uskomme, että kyllä Jumala itse
hoitaa asiansa ja kaikki kappaleet parhaaksi kääntää niille, jotka Häntä
rakastavat. Ja vielä erityisesti kiitämme niitten kalliitten kirjain edestä
ja anteeksi annamme sekä entiset että nykyiset synnit Herran Jesuksen
nimessä, viattomassa ja kalliissa veressä, joka pyhä ja vanhurskas veri on
vuotanut syntein anteeksi antamiseksi monelle tuhannelle Herran Jesuksen
avatuista haavoista Golgatan mäellä pitkänäperjantaina lunastuksen hinnaksi meille, jotka olemme tyhjään myydyt.
Ja ei nyt muuta, vaan sanomme kaikkein saarnaajain ja Jumalan seurakunnan palveluspiikain kanssa sydämen rakkaita terveisiä kaikille rakkaille veljille ja sisarille Etelä-Suomen rannalla, kaupungeissa ja kylissä,
saarnaajille ja palveluspiioille ja totuuden apulaisille Helsingissä, Hämeenlinnassa ja ympäristöllä; vieläpä kaikille veljille ja sisarille, joitten kanssa
olemme tutuiksi tulleet, vieläpä rakkauden siteillä yhteen liitetyt. Ja jääkää hyvästi onnen toivotuksella, rakkaat veljet ja sisaret, siihen asti, kun
tervehtelemme toisiamme, jos ei ennen, niin ijankaikkisuuden kirkkaassa
ilmassa vanhinten ja kaikkein valittuin kanssa, jossa saamme yhdistää
äänemme laulamaan kiitosvirttä Luojalle alati ja ijankaikkisesti. Amen.
Pyydämme rukoilemaan edestämme.
Omalla kädellä
E. Samuel W e t t a s j ä r v i , Isak Kuoksu, Isak Niku,
F r a n s P a r a k k a , ynnä emäntäimme, lastemme ja koko Herran
lauman kanssa ympärillämme.
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Vielä sanomme sydämen rakkaita terveisiä Tammiselle, Rautaselle, Ihalaiselle, Nenoselle, Ristimäelle, Malmille, Sjöbergille, Nymanille, Yliniitylle,
Kanervalle, Ekdahlille, Tuomiselle, Haataselle, kaikille rakkaitten vaimoinne, lastenne ja kaikkein Helsingin kristittyin kanssa, joita emme suita
nimittää, Miina Isotalolle, Maria Väyryselle, Hilma Selinille, ruotsalaisSofialle miehensä kanssa.
Tammiselta ja Rautaselta olemme odottaneet kirjoituksia ja sanomia
kristillisyydestä.
I. N i k u .
Vaasasta ja Teuvalta ja Jurvasta ynnä Laihialta ovat meille kirjoittaneet ja pyytävät tulemaan täältä saarnaajia, mutta ei ole meillä enempää
tietoa, kuin näette tästä kirjasta.
Eikä muuta, kun vieläkin kiitämme teitä, rakkaat veljet ja sisaret, kaiken sen viimeisenkin yhdessäolon ja palveluksen edestä. Usein muistamme
niitä ilon ja rakkauden hetkiä, joita saimme viettää teidän tykönänne
ollessamme, jonka palkitkoon teille vanhurskas Isä ajallisella ja ijankaikkisella siunauksella.
Kopiot tästä olemme lähettäneet ja lähetämme Viipuriin, Tampereelle
ja Vaasaan ja Lahteen y.m. Kristillisyys täällä on hartaudessa niinkuin
ennenkin, ja kokouksia pidetään ja Jumalan sana vaikuttaa voimallisesti.
Hyvästi Jumalan rauhaan!
Se sama.
Lähettäkää tästä kopio Hämeenlinnaan!

Kuivanteella 22 päivä lokakuuta 1905.
Rakas veli Herrassa Isak Niku. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön
teille perheenne kanssa! Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen
tykönne, rakkaat veljet ja sisaret siellä Lapissa, ja kiitän sen suuren rakkauden edestä, jota olette osoittaneet minulle ollessani siellä Lapissa ja
käydessänne täällä Suomessa lähetysmatkoilla, joittenka hyväin töitten
edestä en ole osannut teitä niin kiittää, rakkaat veljet ja sisaret, kuin tulisi.
Tunnen kyllä olevani suuressa rakkauden velassa teille, veljet ja sisaret.
Usein on ollut sydämellinen ikävä, kun olen muistanut teitä ja niitä hauskoja hetkiä, jolloin oltiin yhdessä, ja sydämet rakkaudesta yhteen sulivat,
ja matkaliittoja uudistettiin viattoman uhrin ympärillä. Siinä mielessä
minä vielä olen kulkemassa nytkin kotia kohti, ja ne muutamat veljet ja
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sisaret, jotka täällä ovat uskomassa minun kanssani parannuksen tekijänä
ja synnin poispanijana synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa veressä, joka on meidän tähtemme ja edestämme vuotanut ulos Hänen pyhästä ruumiistaan. Pyydän vielä, rakkaat veljet ja
sisaret, että kantaisitte minua rukouksissanne taivaallisen Isän tykö, että
yhdessä teidän kanssanne jaksaisimme matkaa tehdä kotia asti. Pyydän,
että anteeksi antaisitte paljoa puuttuvaisuutta ja kelvottomuutta, jota aina
on minussa.
Enkä nyt muuta, vaan sydämen rakkaita terveisiä Nikulle perheensä
kanssa, Kuoksulle perheensä kanssa, Wettasjärvelle perheensä kanssa,
Apelqvistille perheensä kanssa, Mäntyvaaralle perheensä kanssa, Parakalle
perheensä kanssa, Meri-Pietarille perheensä kanssa ja kaikille saarnaavaisille miehille ja palvelevaisille vaimoille ja kaikille totuuden apulaisille,
joita kaikkia en saata nimitellä, mutta olkaa sydämellisesti tervehditty
minulta vaimoni kanssa, Saalilta vaimonsa kanssa, Huldalta ja kaikilta
Kuivanteen kristityiltä yhteisesti olkaa tervehditty. Varjola on täällä
ollut seuroja pitämässä elokuussa Ahosen kanssa ja Kolehmaista ja Mart~
talaa odotetaan pian tulemaan tänne seuroja pitämään.
Jääkää nyt hyvästi ja Jumalan haltuun, veljet ja sisaret, siinä toivossa,
että pian yhteen pääsemme kunnian paratiisissa toisiamme tervehtimään
ja taivaallista Isää kiittämään Hänen suuren hyvyytensä ja rakkautensa
tähden, kun täällä on sydän niin kylmä ja kieli kankea, ettei tahdo kyetä
niinkuin halu olisi. Tätä toivoo veljenne, osallinen vaivassa ja valtakunnassa
Johannes Haarala.
Hulda myös piirtää tässä sydämen rakkaita terveisiä Nikulle ja Kuoksulle, ja kiitän suuren rakkautenne edestä. , Jääkää hyvästi!

Kirjoitettu Gellivaarassa 8. p. jouluk. 1905.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäessä,
Aatu Härmä, ynnä rakkaan emäntäsi, lastesi ja Herran lauman kanssa
Tampereella ynnä muualla, jotka kanssanne ja kanssamme ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja
hengen yhteydessä Kristuksen hengellisen lainkuuliaisuuden alla. Jumalan armo ja rauha olkoon henkenne kanssa tällä vaivaloisella korven
matkalla ijankaikkista rauhan rantaa kohti!
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Saamme antaa tietää, että olemme nyt tässä koolla Gellivaaran kirkonkylässä. Saarnaajia on myös koossa useista paikka- ja seurakunnista,
jossa yksimielisesti on tutkittu kristillisyyden asioita, vieläpä lähetyskirjoja sekä Amerikasta että Europasta. Ja näemme sen keskellämme,
niin myös lähetyskirjeistä, että Herran työ menestyy. Olemme myös saaneet teidän kirjanne, kirjoitettu 27. p. marraskuuta 1905, ja monta muuta
kirjaa Suomesta, joitten kaikkein edestä kiitämme, joista tulee näkösälle,
että Herra sotii ja voittaa ja valloittaa ja väkevitten kanssa jakaa saalista,
jossa tulee näkösälle, ettei ole Herran käsi lyhetty eikä Hänen voimansa
vähetty niitä auttamaan, jotka Häntä avuksensa huutavat, niinkuin Raamattu sanoo.
Näemme teidän kirjeistänne, että teillä on ikävä ja raskas aika niitten
valtiollisten mullistusten tähden, jotka nyt ovat puhkeamaisillaan yli koko
maailman, ja jokainen tahtoo olla vapaaherrana. Te kysytte, kuinka me
siihen sanomme, että jos kristityt koettaisivat paeta maalle, kun kapina
syttyy aseihin asti. Paeta ainakin kristityt saavat, säti pääsevät ja on
kykyä siihen. Te pyydätte neuvoa työväen asiasta. Niin on se meidän
mielipiteemme, mitä olemme jo ennen kirjoittaneet, mutta että kysymys
tulee niin suureksi työväen yhdistyksen puolelta ja valtion puolelta, niin
on kuitenkin kristityille terveellisin olla pois niissä kysymyksissä siitä
joukosta, joka tulee esivaltaa vastaan, kuitenkin siihen asti kuin asiat
ratkaistaan, saatetaan sitten koetella, mikä teille terveellisin on. Onhan
kristityillä lupa hakea luvallisia elatuskeinoja, jotka eivät ole esivaltaa
vastaan eikä hyvää omaatuntoa vastaan, joita taivaallinen valtio on laittanut omillensa, joita Hän on maailmasta valinnut.
Ja eikä nyt muuta tällä kertaa, kuin olkaa nyt tervehdityt sydämellisellä rakkaudella kaikki Tampereen ja koko Etelä-Suomen rakkaat veljet
ja sisaret ja työntekijät Herran viinamäessä. Kaikki synnit annamme ja
todistamme anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja veressä. Astukaa uskossa eteen käsin; Herra on luvannut pitää murheen teistä. Jääkää hyvästi Herran haltuun annettuna siinä toivossa, että tervehtelemme, jos
ei ennen, niin sillattoman virran toisella rannalla, ja rukoilkaa meidänkin
edestämme!
Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Erik Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Jöns Mäntyvaara, Frans
Parakka, Isak Niku, Isak Kuoksu, Israel Nattavaara, Isak Isohuhta,
P. Kilvo, Anna-Liisa Purnu, Isak Krekula, Kaarle Alanentalo,
L. A. Sundqvist y.m.
Antakaa kopioita, mihin on tarvis.
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Lahti 20 p. jouluk. 1905.
Rakkaat veljet ja uskolliset Sionin muurin vartijat Isak Kuoksu ja
Isak Niku ynnä vaimoinne ja lastenne kanssa ja myös se Herran lauma,
joka ympärillänne on.
Tässä tervehdämme teitä Jumalan armolla ja rauhalla veli Ahosen ja
kristittyin lauman kanssa, joka täällä on, teitä kaikkia, jotka yksi olette
esikoisten seurakunnan helmassa, aikakautemme vanhinten oppia ja esikuvaa seuraamassa, jotka ovat Kristuksen ja apostolein opin perustuksen
päälle tätä kristillisyyttä ruvenneet rakentamaan, jonka me näemme Raamatuista, ja johonka mekin veripunaisen oven Herran Jesuksen kautta
olemme sisälle talutetut ja lapsiksi Jumalalle synnytetyt, pestyt ja puhdistetut, ja jossa vieläkin meitä suojellaan, ruokitaan, juotetaan, neuvotaan, nuhdellaan ja tottelemattomat rangaistaan, murheellisia lohdutetaan, katuvaisille synnit anteeksi annetaan. Ja niitä lupauksia minäkin
olen tehnyt, että loppuun asti pysyä taivaallisen vanhimman talossa, vaan
kyllä se oma pahuus ja syntisyys, perkele ja maailma tahtovat sen asian
kalleutta halventaa.
Ensiksi kiitän kirjeestänne, jonka sain ilokseni vastaan ottaa, josta
tuli sieluni lohdutetuksi. Siinä oli ehdotus, että Kolehmainen ja Marttala
menisivät Teuvalle, Jurvaan ja Vaasaan, vaan ne eivät luvanneet lähteä,
ne vaativat meitä Ahosen kanssa menemään. Otto Variksen kanssa kuljimme syksyllä kahdeksan viikkoa Kivijärvellä, Putaalla, Viitasaarella,
Kuhmoisissa ja sitten tulimme Lahteen. Siinä tulimme, Kolehmainen ja
Marttala tulivat Asikkalasta ja Padasjoelta, Ahonen ja Ruusula Turun
puolesta, ja oltiin Lahdessa viikon päivät, sitten Kolehmainen ja Marttala
lähtivät Orimattilaan ja Varis Lappeenrantaan; sitten Viipurissa tultiin
yhteen ja siitä mentiin Imatralle ja sitten Lahteen, ja Otto lähti kotiin;
häneltä myös sydämen rakkaita terveisiä. Sitten olimme, minä, Kolehmainen ja Marttala, Helsingissä ja nyt viimeksi olin Ihalaisen kanssa
kolme viikkoa reisussa, ja nyt lähdemme Ahosen kanssa, hän on myynyt
liikkeensä.
Jumalan sana on vaikuttanut; aina on joku tullut maailman valtakunnasta ja eksytyksen tieltä. Vaikka kyllä nyt väkevästi sosialistihenki
eli jumalankieltämysoppi turmelee kansaa, että näyttää kauhealta tämä
aika. Vallankumouksellinen henki hallitsee kansassa. Täällä oli yleislakko, kaikki liikkeet, rautatiet ja kaikki seisovat yhden viikon, eikä taida
ennen Venäjälläkään kapina lakata, ennenkuin on saatu vallankumous.
Kansa kulkee perikatoansa kohti, vaikka eivät he sitä näe, sillä tapojen
turmelus on kansan perikadon enteenä, joka tunkee kristillisyyteenkin vä-
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kevästi. Sentähden tuntuu niin raskaalta ja painavalta tämä Herran työ,
kun monenkaltaiset ovat viholliset niinkuin Paavali sanoo: "Ulkona sota,
sisällä pelko." Mutta uskomme kuitenkin, että Herra se on, joka sotii
ja voittaa ja valloittaa ja lyöpi laumansa viholliset suunsa miekalla.
Sentähden seuraamme Kuningastamme, veljet ja sisaret, Yrttitarhaan
ja Golgatalle ja ylösnousemisen vuorelle ja rukoilemme, että se armollinen
Herra Jesus vahvistaisi omiansa tällä viimeisellä ja vaarallisella ajalla.
Ja Herra, Israelin Jumala, teitäkin vahvistakoon, veljet ja vanhimmat,
tässä raskaassa Herran työssä ja sanokaa nyt sydämen rakkaita terveisiä
Sammelille, Fransille, Apelqvistille, Mäntyvaaran Juntille, Dynesiukselle,
Kielisen Viktorille ja heidän vaimoillensa ja kaikille kristityille. Eikä
muuta, vaan synnit anteeksi todistamme ja annamme Herran Jesuksen
nimessä ja kalliissa sovintoveressä ja muistakaa meitäkin rukouksissanne,
että jaksaisimme kärsivällisyydessä työtä tehdä. Eikä muuta, vaan jääkää
Jumalan rauhaan! Näitä toivoo vähin veljenne elämän tiellä. Ja olkaa
nyt minulta ja vaimoltani ensin ja viimein tervehdetty! Lyyli ja pikku
Elsa käskee sanoa terveisiä; tässä suuren lakon aikana tuumas: mennään
pois täältä maasta sinne, missä Niku ja Kuoksu on. Näitä piirtää vähin
veljenne
N. Milén eli Varjola.

Kirjoitettu Wettasjärvessä maaliskuun 24 päivänä 1906.
Rakkaalle ja aina muistossa olevalle vanhimmalle ja uskolliselle Sionin
muurin vartijalle P. O. Fjelldahlille ynnä rakkaan emäntänne Tiinan ja
lastenne ja sen Herran lauman kanssa, kuin teidän ympärillänne on. Jumalan armo lisääntyköön teille Herramme Jesuksen tuntemisen kautta
tämän lyhykäisen ja vaivaloisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Tämän kautta tervehdän teitä, rakas vanhin, ja annan tietää, että teidän preivinne sain silloin varsin, kun lähetitte, ja hyvin Fransi sai selvän.
Se tuntui hauskalta ja ilahdutti meitä, kun Jumala vielä teitä säästi vähäksi aikaa meidän hyväksemme. Kyllä se ilta tuntui ikävältä, kun te
meistä erkaannuitte Gellivaarassa. Ja vieläkin olisi sydämellinen halu
ja rakkaus saada teitä kuulla ja nähdä vielä kerrankaan, jos Jumalan
tahto niin olisi, mutta en tiedä, koska se tapahtuisi, kun emme saaneet
tänä talvena Jukkasjärven Lappiin, niinkuin sydämen halu oli, ja niin edes.
Saan antaa tietää, että olemme Viktorin kanssa käyneet Kainuussa ja
Luulajassa, ja eriseura repii itsensä erinänsä saarnajainsa kanssa oikeasta
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seurakunnasta ja roskittaa elävää kristillisyyttä ja sen saarnaajia paaviksi
ja villiksi. Raution Junnu on vienyt peräänsä Nils Hedlundin, Karlssonin,
Rönnbeckin ja Lundin, mutta Antti Hedlund, Sundqvist, Åström, Kauton
Kalla ja Erlandsson Luulajassa, ne ovat jääneet oikeassa mielessä työtä
tekemään sen päälle, että Herran lauma koossa pysyisi ja lisääntyisi esikoisten seurakunnan hengen yhteyteen. Ja jäänyt siellä onkin joka paikkaan kristityitä oikeaan mieleen ja tuntemaan eriseuraa ja eksytyksen
valtaa, vieläpä sitä enempi, kun näkevät, ettei eriseuraset saarnaajat tahdo
antaa itseänsä puhutella eikä ojentaa, ja vielä pelkäävät, jos vanha MeriPietari tulee sinne, niinkuin kristityt muistelivat. Me ajatimme perään
siksi että saavutimme ja tahdoimme heitä puhutella, ja he vain puolustivat itseänsä ja käskivät sopia meidän kaaresuvantolaisten ja torniolaisten kanssa, kun me vaadimme heitä selväntekoon kristillisyyden
asioista. Mutta me sanoimme heille, että he ovat kallistuneet sille puolelle, josta vanhimmat ovat eläissänsä meitä varanneet, ja jos he eivät
tee parannusta, niin heiltä loppuvat voimat pois ja heränneistä sammuu
henki.
En suita enempää muistella, paperille, mutta jos saisin suusta suuhun
toisten puhutella, jos Herra sallii. Minä olen tullut kotia 19 päivä tätä
kuuta ja pidän taas lähteä varsin Vittankiin, ja niin Pajalan seurakuntaan ja pääsiäisen ajaksi Gellivaaraan, jos pääsen. Ja ei nyt muuta, vanhin rakas, vaan sano sydämen rakkaita terveisiä kaikille tunnetuille saarnaajille ja kristityille, mutta ole itse, vanhin rakas, emäntäsi ja lastesi ja
perheesi kanssa minulta ja vaimoltani ja lapsiltani ja koko kylän ja Lapin
kristityiltä ensin ja viimein rakkaudella tervehdetty! En lakkaa teitä
muistamasta niin kauan kuin silmät valvovat. Rukoilkaa, vanhin rakas,
minunkin edestäni, että jaksaisin uskollinen olla Herran työssä ja Jumala
antaisi sanan oven auki olla edessäni. Minäkin, teidän heikko veljenne,
täältä asti todistan Herran Jesuksen siunattuun nimeen ja kalliiseen vereen kaikki synnit anteeksi. Kyllä pian vaivat loppuvat ja täysi tulee.
Rukoilkaa edestäni!
E. S a m u e l E r i k s s o n .
Pyydän jonkun sanan vastausta, kuinka voitte.
Sano rakkaita terveisiä Paulille, Edvardille ja Haitarille vaimoinsa ja
lastensa kanssa ja kirjoita meille kuinka te jaksatte.
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Kuoksussa se 28. päivä lokak. 1906.
Rakastettu veli ja sisar Herrassa Anselm Kulonen Marias kanssa, niinmyös sen Herran lauman kanssa, joka ympärillänne on! Tervehdän teitä
muutamalla harvalla rakkauden ratilla, ja kiitän teitä sen kalliin preivin
edestä, jonka sain ilolla vastaan ottaa, josta näin, että olette meitä muistamassa ja olette rakkaudessa keskenänne, joka on ilo meille ja koko
Jumalan seurakunnalle, että Jumalan siunattu työ menestyisi. Mutta jos
kristityillä on rakastamattomuus keskenänsä ja kanteet toisiansa vastaan,
ja erittäinkin saarnaajia, niin silloin rakennus rapistuu. On se kyllä minun korville tullut, että teillä pitäisi olla kanteet Kolehmaista vastaan,
joka on vaikuttanut murheellisen mielen ja pannut ajattelemaan, miksi
se paikka ei parane. Sillä sydämen halulla kuitenkin olemme Herran
työtä tehneet siellä ja täällä, ettei kenenkään puolta pitäen, vaan että
riitaa lopettaa ja rauhaa rakentaa, ja enkä tätäkään mainitse riidaksi,
vaan rauhaksi.
Kyllä tiedän, veljet ja sisaret rakkaat, että tarvitsette olla varuillanne
ja valvoa, ettei sielun vihollinen pääsisi teidän vapauttanne turmelemaan
ja murhetta murheen päälle saattamaan. Painakaa lujasti toiset toisianne
vastaan ja anteeksi antakaa toiset toisillenne! Ja minäkin täältä asti
annan ja todistan kaikille rakkaille veljille ja sisarille kaikki synnit, viat
ja heikkoudet ja vielä viimeisetkin epäilykset anteeksi Herran Jesuksen
nimessä ja kalliissa sovintoveressä, joka viaton ja vanhurskas veri on vuotanut syntein anteeksi antamiseksi Yrttitarhassa joka hikireijästä ja Golgatan mäellä pilkkakruunusta, naulain reijistä ja avatusta kyljestä sydänveri sydämemme puhtaudeksi. Ja sentähden älkää totelko sydämenne
tuomiota, kun ette tiedä mitään kanssanne. Olkaa nyt tervehdetyt kaikki
Tampereen rakkaat veljet ja sisaret minulta vaimoni, lastemme ja kylämme
kristittyin kanssa. Reisuista eli lähetyksistä en tiedä vielä mitään kertoa,
ennenkuin saarnaajain kokous tulee, — vissimmästi niinkuin ennenkin
Antin sunnuntaina Gellivaarassa. Ja on semmoisia huhuja, että Amerikasta pitäisi tulla kanssa saarnaajat Matoniemi ja Matti Uuskoski. Mutta
emme tiedä varmaan, kun eivät ole kirjoittaneet tulostansa.
Eikä muuta, kun jätän teitä, rakkaat ystävät, sen ylimmäisen paimenen haltuun siinä toivossa, että jos emme näe toisiamme tämän maan
päällä, niin kuitenkin kunnian rannalla, jossa saamme olla yhdessä alati
ja ijankaikkisesti ja veisata voiton virttä Karitsalle, joka verellänsä ostanut on. Voi sentään, rakkaat matkakumppanit, kuinka onnelliset olemme,
kun olemme saaneet armon armosta ja kaikki synnit anteeksi ja Jesuksen
edesvastaajaksi, jonka turvissa kuljemme vielä tämän viimeisen puoli-
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neljännestä, joka on vielä jälellä. Turvassa olemme, kun olemme Sionin
linnassa, jossa rauhan kelloja soitetaan. Sydämen rakkaita terveisiä käskevät sanoa Sammeli, Franssi ja Nikun Isakki, kaikki vaimoinsa ja lastensa kanssa, kaikille rakkaille veljille ja sisarille sekä saarnaavaisille
miehille ja palvelevaisille vaimoille ja totuuden apulaisille, jotka yhtä Herran huonetta rakennatte. Ja rukoilkaa meidänkin edestämme! Pyytää
vähin veljenne
Isak Kuoksu.
Ja en jouda niiniänne mainita, vaan tervehdä veli Anselm ja Maria
Kulonen kutakin nimeltänsä, jotka ovat terveisiä lähettäneet, ja ole
itse Marian ja lastesi kanssa minulta vaimoni ja lastesi kanssa sydämellisellä rakkaudella tervehditty.
Se sama.

Kirjoitettu Gellivaarassa, Ruotsin Lapissa, se 12. p. joulukuuta 1906.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: A. Kolehmainen, Marttala ja N. Milen, Ahonen, Ihalainen ynnä monta muuta, rakkaitten emäntäinne, lastenne ja sen
piiskuisen Herran lauman kanssa, jotka meidän ja teidän kanssa yksi ovat
esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka aikakautemme vanhimmat ovat meille opettaneet
ja vielä opettavat. Jossa olemme koolla olleet Herran sanan jälkeen täällä
Gellivaaran kirkonkylässä, vanhimmat, apostolit ja veljet monesta eri valtakunnasta: aina Amerikasta saakka ovat O. Matoniemi ja Matti Uuskoski
ja J. Kieri heidän kumppaninsa kanssa, ja Norjasta P. O. Fjelldahl eli
Meri-Pietari-vanhin ja Berttys Görglesen heidän kumppaninsa kanssa, että
myös Luulajan saarnaaja ja hänen kumppaninsa kanssa, ja Oulusta J.
Kukkonen kumppaninsa kanssa ja kristityitä monesta eri kirkkokunnasta
ja pitäjästä tuhansiin saakka. Olemme tutkineet ja koetelleet Herran
edessä kristillisyyden korkeita ja painavia asioita meidän ja monen tuhannen ihmisen sielun autuuden tähden, ja tahdomme lähestyä teitä, rakkaat
veljet ja sisaret, tämän meidän lähetyskirjamme kautta, ja tervehdämme
teitä Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä.
Ensinnä saamme kiittää teitä, rakkaat veljet, niitten kalliitten kirjainne edestä, joita olemme saaneet vastaan ottaa, että myös ne kutsu-
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kirjat, joita sieltä on kirjoitettu. Olemme tutkineet niitä Herran edessä,
ja saamme ilmoittaa teille, että kun on niin paljon työtä täällä, ja hätähuutoja kuuluu monista paikoista, josta tulee Jesuksen sanat vieläkin toteen, kun Hän sanoo, että eloa on tosin paljon, vaan työväkeä on vähän.
Sentähden tarvitsemme, rakkaat veljet, rukoilla elon Herraa, että Hän
lähettäisi uskollisia työntekijöitä Hänen eloonsa. Vaan emme saata, veljet
rakkaat, kiittää Jumalaa niinkuin tulisi senkin armon edestä, että meillä
on niinkin paljon uskollisia työntekijöitä, kuin niitä on, sekä täällä että
siellä Suomenmaalla myös. Sillä Jumala näidenkin viime kuluneiden vuotten sisällä on armollisesti katsonut Suomenkin kansan puoleen, että kun
on täältä Ruotsin Lapista kolme lähetystä tehty esikoisten seurakunnasta,
ja on Herra niin suuria voittoja saanut. Ja kun Jumala nosti laumat.
Hän valmisti heille myös paimenet ja opettajat, jotka heistä vaarin ottavat, että he pysyisivät yhdessä lammashuoneessa, yhden ja saman hengellisen hallituksen alla, yhdessä hengessä vanhinten opin kuuliaisuudessa niiden neuvoin seuraajana, jotka teille on annettu sekä lähetyssaarnaajain
että lähetyskirjeiden kautta. Sillä ilolla olemme kuulleet sanomia sekä
lähetyssaarnaajain että teidän kirjeistänne niistä kalliista sovinnoista,
jotka ovat tehdyt siellä teidän keskellänne, ja me rukoilemme Isää Jesuksen nimeen, että te niissä olisitte pysyväiset niinkuin olettekin. Ja
ahkeroitkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, Kristuksen laissa, että me toiset
toisiamme rakastaisimme ja toinen toisellemme anteeksi antaisimme unhoituksella, että Herran työ olisi menestyväinen, ja jos jollakin on kannetta toistensa päälle, on Jesus sanonut, että antaa hänelle anteeksi, ettei
vihollinen pääsisi pahennuksia matkaan saattamaan niiden välissä, jotka
esikoisten seurakunnassa ovat. Ja ottakaa rakkaat veljet ja työntekijät
siitä väri, ettei yksikään poisleikkaavaisilla sanoilla liikkuisi, jota vanhimmat ovat aikanansa varoittaneet.
Ja ei nyt muuta, vaan saamme ilmoittaa, että ei voi tänä talvena tulla
yhtään lähetystä täältä Suomeen, vaan pitäkää huolta lähetystoimesta
siellä, rakkaat veljet ja työntekijät, niiden kalliitten työntekijäin kautta,
kuin siellä teidän seassanne on. Ja vielä muistutamme rakkaita veljiä
ja sisaria Suomenmaalla, että kun on niin ahdas kristillisyyden laajuuden vuoksi, että jouduttaa lähetyssaarnaajia Suomessa kulkemaan, niin
olisi se meidän sydämemme halu, että saarnaajat kulkisivat täällä Ruotsin
Lapissa seurakunnan ja vanhinten kokouksissa. Olemme Helsingistä kuulleet ikäviä ääniä muutamien suhteen, jotka asiat ovat olleet jo kysymyksessä silloin, kun rakkaat veljet ja uskolliset työntekijät, Isak Kuoksu
ja Isak Niku viimeksi kävivät siellä. Ja jälimitten on yhdellä äänellä
lähetyskirjain kautta neuvottu ja siihen painettu, jota jo heiltä neuvottu
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oli ja kehoitettu siihen, että tuntea syntinsä ja rukoilla synnit anteeksi,
jota me myös annamme ja todistamme Jesuksen nimessä ja veressä, jonka
uskokaamme rakkaat veljet ja sisaret! Eikä muuta, kun sanomme hyvästi
siinä toivossa, että kristityt kuulevat seurakunnan kirjallisia neuvoja ja
seuraavat niitä oman ijankaikkisen onnen ja autuuden tähden. Onnen
toivotuksella sanomme hyvästi siinä toivossa, että pian yhteen tulemme
tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: terve tulemaan
kaikkein valittuin ja vanhinten kanssa. Ja ei nyt muuta, kun tervehtelemme kaikkein vanhinten ja suuren Herran lauman kanssa teitä, rakkaat
veljet ja työntekijät Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä,
ynnä sitä valittuin laumaa, joka teidän ympärillänne on, vieläpä kaikkialla
Suomen rannoilla ynnä muualla.
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Isak Niku, E. Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Frans
Parakka, Jöns E. Mäntyvaara, Israel Nattavaara, Viktor Björkman,
A. Kemi, Meri-Pietari ynnä monta muuta.
Pyydämme, että olette hyvä ja toimitatte tästä kopiot — yhden Tampereelle, Helsinkiin ja Lahteen — juuri varsin, ja että niistä sitten levitetään kopiot niihin paikkoihin, johonka katsotaan tarpeelliseksi. Vastaa
varsin tämä kirja! Ja myöskin Helsingistä pyydän varsin vastaamaan
Isakki Nikun osoitteella.
Ne samat.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa Marketan kylässä 6/2 1907.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäessä
A. Kolehmainen, Marttala, Varjola, J. Ahonen, Otto Varis, Juho Haarala,
J. Ihalainen ynnä rakkaitten emäntäinne, lastenne kanssa ja koko Herran
lauma Suomen rannoilla, jotka kanssamme ovat hengittämässä yhtä armon ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä Kristuksen lain kuuliaisuuden alla sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka vanhimmat ovat jättäneet. Jumalan armo ja rauha olkoon henkenne kanssa
elämänne ehtooseen asti! Amen.
Olemme vasta saaneet teiltä preivin, jonka olemme ilolla vastaan ottaneet, jonka edestä kiitämme, joka on kallis saada kuulla sanomia kristillisyyden juoksusta. Ja mitä te puhutte Lappiin tulosta, se olisi kyllä muu-
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toin sovelias, mutta kun ei taida saada nyt saarnaajia kokoon niinkuin
Antinpäivän aikana; silloin se olisi paremmin sopinut, niinkuin olimme
teille ennen jo ilmoittaneet.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa. Terveenä olemme ruumiin puolesta ja
kokouksia on pidetty Jokimukan, Gellivaaran, Vittangin ja Pajalan seurakuntain kylissä, ja Jumalan sana on voimallisesti vaikuttanut, että on paljon ihmisiä tullut kristityksi tämänkin talven aikana, jälkeen kun Antinpäivän kokouksista ovat saarnaajat menneet. Jumalalla on sama voima
auttamaan suuria syntisiä niinkuin ennenkin heikkoin välikappaltensa
kautta. Ja uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, rohvaistulla sydämellä
synnit anteeksi! Mekin täältä asti annamme ja todistamme Jesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Syy on teillä ja meillä uskoa, rakkaat
veljet ja sisaret, sillä voitto on tapahtunut Karitsan veren kautta ja heidän
todistuksensa sanan kautta. Ja olkaa nyt tervehdetyt yllämainitut rakkaitten emäntäinne, lastenne ja koko Herran lauman kanssa meiltä tämän
koossaolevan Herran lauman kanssa. Rukoilkaa edestämme. Pyytävät
veljenne
Erik Samuel Johansson, Viktor Apelqvist, Frans Parakka,
Viktor Björkman.
Parakassa kirjoitettu 4/5 1907.
Tykö rakkaalle opettajalleni ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen raskaassa työssä Isak Kuoksu ynnä rakkaan emäntäsi ja lastenne
kanssa ja ympärillänne olevain kristittyin kanssa. Jumalan armo ja rauha
olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti!
Tuli haluni tervehtää jollakin harvalla radilla ja annan tietää, että
olemme nyt kotona, sitten kun olemme Nilivaarasta tulleet viikko aikaa.
Jumalan sana vaikutti, että tuli joitakin nuoria uskottomia ylösnostetuksi,
mutta Nilivaaran eriseuraiset vain pysyivät pesissänsä. Me saatoimme
Amerikan saarnaajia Gellivaaraan; Juntti oli odottamassa. Puheilla olimme
heidän kanssaan monista asioista; käskivät ne sanoa sydämen rakkaita
terveisiä Kuoksulle ja kaikille kristityille.
Erityistä ei ole minulla sanomia; ihmiset ovat joltisesti terveenä, me
myös olemme terveenä, paitsi minun nuorin lapseni vain on huonona sairaana, ja näyttää siltä, niinkuin olisi lähtö pois tästä maailmasta, mutta
ne ovat niin valmiit, että kun katson itseäni, niin tulee epäilys, kuinka
minun pitää perille kostuman, kun sydän on niin paha ja joudun niin
kauas himoini perässä tähän katoovaiseen maailmaan. Mutta rukoilkaa,
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rakkaat veljet ja sisaret, minunkin ja meidän edestämme, että mekin ynnä
teidän kanssanne kostumme perille, ja vielä anteeksi antakaa meillekin
kaikkea maailmallisuutta, vieläpä epäileväisiä ajatuksia, ja kantakaa anteeksiantavaisella sydämellä armoistuimen tykö. Vielä mekin annamme
ja todistamme synnit anteeksi, vielä raskaimmatkin epäilykset, Herran
Jesuksen nimessä ja veressä ja olkaamme turvatut ja rohvaistut Herrassa,
rakkaat veljet ja sisaret, siinä uskossa ja autuaallisessa toivossa, että pian
päättyy tämä vaivaloinen matka, ja ijankaikkinen lepo ja täydellinen
ilo alkaa. Rakkaat ystävät pitävät jo häitä sillattoman virran toisella
rannalla, vaikka vasta ovat täällä olleet meidän kanssamme kokouksissa.
Siinä uskossa olemme, että saamme heitä tervehdellä Karitsan emännän
kruunussa läpipaistavana ja kirkkaana; ja olkaa nyt tervehdetty Kuoksu
v.k.1) ja lasten ja koko kylän kristittyin kanssa kaikilta meidän kylämme
kristityiltä, Filpalta v. k., Oskarilta v. k., Suutarilta v. k., Ylipään Oskarilta, Sammelilta v. k., mutta ensin ja viimein minulta vaimoni ja lasten
kanssa. Merkitsee heikko veljenne
Frans Parakka.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä, 31/12 1907.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille ja kaikille armoitetuille sieluille Etelä-Suomen rannoilla ja kaikkialla, jotka kanssamme ovat
hengittämässä yhtä armon ilmaa, rauhan siteen kautta Kristuksen laissa
sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka aikakautemme vanhimmat ovat jättäneet uskossa, opissa ja elämässä. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön
teille ja vahvistakoon teidän sielunne ja henkenne voiton päällä pysymään
ja kantamaan hedelmän kärsivällisyyden kautta elämänne ehtooseen asti!
Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä ja annamme tietää, että olemme
terveinä, ja kokous on nyt tässä Gellivaaran kirkonkylässä, ja saarnaajia
on kokoontunut Norjasta, Suomesta ja Lapinmaan saarnaajat, vanhemmat ja nuoremmat, vieläpä suuri kristittyin lauma, yksimielisesti Jesuksen
nimeen, jossa myöskin on yksimielisesti tutkittu ja koeteltu raskaita ja
korkeita kristillisyyden asioita Herran edessä Hänen seurakuntansa menestykseksi ja koossa pysymiseksi, vieläpä lähetyskirjoja Suomesta ja
Amerikasta, joitten edestä kiitämme. Ja olemme Pyhän Hengen valkeudessa yksimielisesti tutkineet niistä asioista, jotka ovat Suomen maalla
*) v.k. = vaimonsa kanssa.
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olleet kysymyksen alaisena, niinkuin äänestys herrainpäivä vaaliasioissa.
Niin on meillä Apostolinen neuvo siihen, että olla alamainen esivallalle.
Ja se, joka pitää oleman esivallalle kuuliainen, hänen pitää myös hänen
lakia noudattaman ja niin muodoin puolustaman sitä, koska se ei ole hyvää omaatuntoa vastaan, vaan enempi suojelee meidän kristillisyyttämme,
niinkuin teidän maassa Suomen vanha pohjalaki sitä tekee, jonka tähden
me pidämme sitä viisautena, että te äänestyksen kautta sen pyydätte
itsellänne tallella pysymään ulkonaiseksi suojaksi.
Ja mitä tulee talonomistajayhdistykseen, joka on meille enempi outo
asia, vaan niinkuin tiedämme, että kaupungilla on heidän omat lakinsa
kussakin valtakunnassa, jossa kunkin kaupungin asiat (valtuuston) kautta
hoidetaan, vaan kun ovat lait olleet niin ahtaat Suomessa, että veron vetäjät eivät ole saaneet yhteen kokoontua näitä ajallisia asioita tutkimaan
keskenänsä, ja siitä syystä joutuvat moninaisten kiusain ja kuormain alle,
ja että he esivallan kautta hankkivat itsellensä lain sääntöjä, siihen emme
ole saattaneet tässä asiassa tuomita niitä, jotka sen tehneet ovat eikä niitä,
jotka pois olleet ovat, koska se kuitenkaan ei ole sotiva hyvää omaatuntoa
eikä myös esivallan lakia vastaan, niinkuin monet muut yhdistykset ovat,
jotka sotivat esivaltaa vastaan ja niin muodoin hyvää omaatuntoa vastaan
myös, joihin ei sovi kristittyin mennä. Ja sentähden neuvomme teitä, rakkaat veljet ja sisaret, että mitä näissä asioissa olette loukanneet itseänne
toiset toisianne vastaan, niin anokaa anteeksi ja antakaa anteeksi toiset
toisille ja niin Kristuksen lakia täyttäkää ja ahkeroitkaa yksimielisesti
tehdä työtä ja pitää huolta kristillisyydestä, sekä lähetystoimessa ynnä
muussa, niitten neuvoin jälkeen, joita jo ennen saaneet olette, joka on
siunatuita hedelmiä kantanut ja uskomme vieläkin kantavan.
Olemme myös saaneet vastaanottaa kutsuja, joissa tahdotaan täältä
saarnaajia Suomeen, jota emme tahdo unhoittaa. Mutta koska huutoja
on joka kantilta ja tarve vaatii, niin emme vielä saata saarnaajia lähettää,
mutta uskomme sen, että kun teidän ja meidän rakkaat veljet, N. Milen,
Ahonen, Marttala, Ihalainen, O. Lähteenmäki ja Kanerva tulevat teidän
tykönne, että ne täyttävät teidän ilonne, johonka Jumala antakoon menestyksen ja siunauksen. Vaikka Jumala sen katsoi hyväksi, että otti
pois rakkaan veljen Kolehmaisen, niin uskomme kuitenkin, että Jumala
hoitaa asiansa vieläkin tästäkin edes.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, kun jääkää hyvästi Jumalan ja Hänen
armonsa sanan haltuun ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, rohvastulla
sydämellä, ja seuratkaamme Jesusta läpi turmeluksen pilkkakaupungin
Yrttitarhasta Golgatan mäelle ja katsokaamme uskossa ja hengessä maasta
ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua Kuningasta, että viattomat veren
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pisarat priiskuvat sieluinne ja sydäntenne maalle, ja uskokaa rohvaistulla
sydämellä synnit anteeksi! Vielä mekin, ynnä Herran lauman kanssa,
annamme ja todistamme synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja maahan
vuotaneessa veressä. Sen muistakaa vielä kuolemankin virran rannalla,
ennenkuin silmät kiinni painuvat ja rukoilkaa meidänkin edestämme!
Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
P. O. Fjelldahl, Jöns Mäntyvaara, E. Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka,
Isak Kuoksu, Isak Niku, Viktor Apelqvist, Viktor Björkman, Israel Nattavaara, Lars Petter Kilvo, Kalle Nilsson, Adolf Dynesius,
Anders Knutson y.m.

Kuoksussa se 30 päivä elokuuta 1908.
Tulen tykösi, rakastettu veljeni, jollakin harvalla ratilla tervehtimään
sinua Heikki Vesikkoa vaimosi ja lastesi kanssa, niin myös kaikkia niitä,
jotka ovat nimellisesti myötä olleet ja terveisiä lähettäneet preivissäsi, joka
oli kirjoitettu 21 päivä elokuuta, joka oli kallis ja sydäntä ilahduttava,
josta näin, että olette tunteneet totuuden, josta ennenmiten ajattelitte toisin ja olette tunteneet erhetyksenne ja rukoilleet anteeksi; ja minä myös
todistan anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä ijankaikkisella unhotuksella ja tervehdän kaikkia teitä Imatran rakkaita veljiä ja sisaria vaimoni ja lasteni ja kyläni kristittyin kanssa, kaikkia niitä,
jotka yhtä armon ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan helmassa ja
sen hengen yhteydessä, sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka aikakautemme
vanhimmat ovat meille jättäneet, jotka ovat hyvän uskon kilvoituksen kilvoitelleet ja uskon pitäneet ja ilolla juoksunsa päättäneet. Kyllä mekin
silloin jäimme orvoiksi, mutta jälkeen on tullut näkösälle, etteivät ole vanhimmat vieneet Jumalan voimaa ja taivaan valtakunnan avaimia myötänsä, ei täällä eikä siellä. Sen me uskomme, että Jumalan huone on
Suomessakin rakettu kallion päälle, jota ei virrat eikä tuulet hajoita, ja
sen me myös uskomme, että löytyvät uskolliset vartijat Suomessakin,
jotka valvovat Sionin muurilla ja huutavat, mitä aika kuluu, ettei yksikään tarvitse juosta hukan suuhun eikä hengelliseen hätään kuolla eikä
synnissänsä hukkua, sillä meillä ja esikoisseurakunnalla on luottamus niihin saarnaajiin, jotka teille ovat saarnanneet, niinkuin vanha Marttala ja
Varjola ja myös monta muuta; pitäkää niistä kiinni ja älkää uskoko niitten päälle valheita, sillä ei totuuden tunnustajilla olekaan muuta odottamista maailmalta, jonka kaikki Raamatut todistavat.
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Lähetyksistä täältä eri saata mitään teille vastata, koska olen kotona
kesätöitten tähden, niin myös muut saarnaajat. Vaan sen minä tiedän,
että koska semmoinen tarve tulee, niin Lapista löytyvät tuomarit, jotka
eivät pidä kenenkään puolta, ei enempi rikkaan kuin köyhän, josta olen
varma; vaan Suomessa pitäisivät olla Suomen saarnaajat, niinkuin ovatkin,
jotka kokoavat Herralle Jesukselle eikä itsellensä. Niin on Herra koonnut
yhden piskuisen lauman tälläkin etsikkoajalla, jotka ovat eroitetut maailmasta ja kuolleesta kristikunnasta ja eriseurasten parista, ja sentähden
on yksinäinen eli hedelmätön, joka ei synnytä lapsia orjuuteen, vaan äidin
syliin. Ja sentähden olemme, rakkaat veljet ja sisaret, hyvässä turvassa,
kun olemme sen seurakunnan helmassa, joka on ensiksi syntynyt kivulla
täällä laihassa Lapinmaassa ja Raamatullisen lähetystoimen kautta levitetty neljään tuuleen, ja isällinen huoli pidetty, että se Jumalan siunattu
työ menestyisi, ja sanokoot sitten vastustajat eli pilkkaajat mitä hyvänsä!
Ensimmäiset kristityt, jotka ovat ensin uudestisyntyneet, mitä ne ovat
sillä maailmasta voittaneet? Joo, väärän profeetan nimen, villihengen nimen, paavilaisen nimen, Suomessa hihhulin nimen ja nyt pilkalla esikoisen
nimen, vaan se on vanha sananlasku, että kyllä koira nimensä kantaa,
vaan ajatelkoot he, että kerran tulee se aika, että jokaisesta turhasta
sanasta pitää luvun tekemän, ja töitten jälkeen maksetaan palkka. Vaan
Jumala antakoon kärsivällisyyttä kaikille työntekijöille vähän aikaa tehdä
työtä, siksi kuin ilta tulee ja päiväpalkka maksetaan, ja se on autuus armosta ja siihen tyytyvät kaikki oikeat kristityt, ja olisi suuri Jumalan
armo, jos Isäntä laskisi sisälle, koska koira rupeaa porstuan ovea kynsimään; se on vissi, ettei ole niin pitkää päivää, ettei ilta tule.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan jätän hyvästi siinä autuaallisessa
toivossa, että vähän ajan perästä saamme teitä, rakkaat ystävät, tervehdellä, jos ei tämän maan päällä, niin kuitenkin kunnian rannalla tapetun
Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: terve tulemaan! Ei silloin, rakkaat ystävät, ole kristillisyys näin huono eikä autuus näin halpa,
eikä sydän näin ahdas, eikä näin vaivaa hengellinen köyhyys niinkuin
nyt, ettei tiedä mitä paperille panee. Vaan olkaamme toivossa iloiset ja
kärsivälliset murheissa, kaikki rakkaat ijankaikkisuuden matkakumppanit
sielläkin etelä-Suomen rannoilla, sekä kasvoista tunnetut että tuntemattomat, jotka vielä elätte. En tiedä, vieläkö Hanski emäntänsä kanssa
elää, koska ei ollut häneltä terveisiä; jos he elävät, niin tervehdä häntä
tämän minun lähetyspreivini kautta! Ja kiitän vieläkin sen ylenpaltisen
rakkauden ja palveluksen edestä ja senkin avun edestä, kun Hanski-veli
osoitti meille Lappeenrannassa, koska tohti mennä paljaan pään kanssa
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ja avasi meille tien, että pääsimme ulos rukoushuoneelta. Usein muistan
Antrean kristityitä, erittäinkin Kontraa emäntänsä kanssa; jos he vielä
elävät, sano heille rakkaita terveisiä! Ja tervehdä tällä lähetyspreivillä
kutakin nimeltänsä, sekä saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia vaimoja
ja kaikkia totuuden apulaisia, jotka kaikki ovat yhdessä työssä rakentamassa Herran huonetta, ja niin on oma rakennus rakkaudessa, ja rauhan
Jumala on sen teille palkitseva vanhurskasten ylösnousemisessa.
Ennen kaikkia, rakkaat veljet ja sisaret, uskokaa synnit anteeksi! Minäkin täältä asti annan ja todistan kaikki synnit, viat ja heikkoudet Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressa anteeksi, ja se muistakaa
vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat! Sillä
usein muistan sitä rakasta kanssakäymistä, jota saimme pitää siellä käydessämme, ja usein olen hengessä läsnä, vaikka luonnolliset silmät eivät
näe eikä kädet ylety kaulaan, vaan sen minä uskon, että rakkaus ylettyy
poikki kuoleman virran, josta on jo koettelemus, sillä niin paljon on jo
ystäviä teiltä ja meiltä mennyt, jotka ovat jo rauhan rannassa; vaan me
vaivaiset olemme vielä täällä surun laaksossa, josta henkemme usein huokaa poispäästä. Vaan pitäkäämme itsemme onnellisena ja autuaana,
koska olemme kootut niinkuin linnunpojat pesään, emän siiven alle lämmintä ihoa vasten, siksi, että saapi pojat siipiin. Ja niin minä uskon, että
paljon olisi jo, joilla kantaisivat siivet lentää poikki sillattoman virran,
joita ei synnin tulva hukuta eikä tulipalo polta. Onnentoivotuksella jätän
hyvästin, että seison puheeni pohjalla nyt ja ijankaikkisesti. Amen.
Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, minun ja vaimoni edestä ja lasteni edestä! Ole nyt Vesikko vaimosi ja lastesi kanssa minulta vaimoni
ja lasteni kanssa ensin ja viimein tervehditty sydämen rakkaudella! Pyytää
vähin veljenne elämän tiellä, osallinen vaivassa ja evankeliumin edesvastauksessa
Isak Olsson Fors Kuoksu.
Rakkaita terveisiä saarnaajille; Varjolalle, Ahoselle, Viipurin Marttalalle, kaikille emäntäinsä kanssa, ja Kolehmais-vainajan leskelle lastensa
kanssa ja kaikille Viipurin kristityille; Haaralan Johannekselle rakkaita
terveisiä. Olisi hyvä, jos veli lähettäisi tästä kopion Marttalalle Viipuriin.
Kyllä olisi halu enempi nimellisesti tervehtää, mutta en suita, vaan
ovat kuitenkin nimenne kirjoitetut taivaissa, ja älköön yksikään pitäkö
vikana, vaikka en suita.
Se sama.
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Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä 31. päivä joulukuuta 1908.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen
yhteydessä aikakautemme vanhinten opin ja esikuvan jälkeen Herran
Kristuksen laissa.
Tämän kautta tervehdämme teitä kaikkia, yhteenkokoontuneet vanhimmat ja saamamiehet ynnä palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten ja koko Herran lauman kanssa, tästä suuresta kokouksesta, jossa on
taas ollut koolla tuhansia kristityitä rakkauden siteillä yhteen henkeen
juotettuna, ja kiitämme Suomen veljiä ja sisaria kaikkein kalliitten kirjain
edestä, joita olette meille tänne kirjoittaneet, vieläpä kaiken teidän ylenpalttisen rakkaan palveluksenne edestä, sekä ensimmäisen että viimeisen,
johon toivotamme Jumalan siunausta ajassa ja ijankaikkisuudessa. Se
on meidän suurin ilomme, kun kuulemme, että kristillisyyden asiat menestyvät teidän keskellänne ja Herran lauma pysyy koossa yhden Sionin
vuoren tykönä, jossa hallitaan Kristuksen opin ja asetuksen jälkeen taivaan valtakunnan avainten voimalla, ja aitaa kahden valtakunnan välissä,
joka on siunattu nyt ja aina ja ijankaikkisesti! Amen.
Olemme myös kuulleet teidän kalliitten kirjainne kautta teidän sydämellisen halunne, että saada lähetysmiehiä täältä käymään Etelä-Suomen
maalla teidän keskellänne, niinkuin preivissänne sanotte tarpeen vaativan.
Sentähden olemme keskenämme päättäneet eli koetelleet, jos sopisi kevätpuoleen siellä käymään, teille iloksi ja yhteiseksi ylösrakennukseksi kristillisyydessä, yhden yhteisen saarnaajain kokouksen pitämässä, mihinkä
paikkaan eli kaupunkiin te näette ja koettelette sen parhaiten sopivan
sovinnollisesti ja säädyllisesti. Meillä kyllä ei liikenisi saarnaajat sinne,
kun huutoja on joka kantilta ja tarve vaatii, ja eloa on tosin paljon, vaan
uskollisia työntekijöitä on vielä vähän, niinkuin Herra on sanonut. Mutta
Herralle Jesukselle uhraamme heitä, teidän iloksi, jos voittamattomia esteitä ei tule, ja jos saarnaajat terveenä pysyvät ruumiinkin puolesta, niinkuin heidän sielunsa menestyy, niinkuin ennen luvattu on. Ja uskomme
myös, että Herra kuulee valittuinsa rukouksia lupaustensa jälkeen.
Ja ei nyt muuta, vaan sanomme kaikkein vanhinten ja saarnaajain ja
palveluspiikain ja kokousväen kanssa teille, kaikkein paikka- ja kaupunkikuntain kristityille, rakkaille veljille ja sisarille, sydämellisiä rakkaita terveisiä ja kaikille työkumppaneille Etelä-Suomen rannoilla ja kaikkialla,
ja rukoilemme Jumalaa, Isää, Herran Jesuksen nimeen teidän edestänne,
että Hän vahvistaisi teitä aina Pyhän Henkensä voimalla eteenkinpäin

147
kantamaan Kristuksen iestä ja viinamäen aitaa voimassa pitämään ja rakentamaan, että raja pysyisi auki Jumalan valtakunnan ja maailman valtakunnan välissä, että metsän eläimet pysyisivät ulkopuolella aitaa, ja että
ette tulisi vietellyiksi eli petetyiksi tällä viimeisellä maailman lopun ajalla,
ja ettei lihallinen vapaus pääsisi turmelemaan hengellisen vapauden, niinkuin valitettavasti monessa paikkakunnassa on niin käynyt, kun eivät ole
vaaria ottaneet Lapinmaan vanhinten valkeudesta tämän kristillisyyden
ajalla, jonka tähden on suuria vahingoita ja repeilemisiä tullut sekä Amerikassa että Euroopassa. Eikä taida sielun vihollinen olla vieläkään joutilas, eikä hän nuku: jos yksi paha voitetaan, niin toisen vihollinen nostaa,
ja sentähden on Jesuksen opetuslapsilla tuska ja vaiva maailmassa, niinkuin Jesus on sanonut. Jonka tähden tulee teillä ja meillä, veljet rakkaat
ja sisaret, usein halu poijes päästä kaikista murheista ja vaivoista lepäämään kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa, joita on jo ilolla nukkunut:
kuoleman uneen monta kymmentä tuhatta tämän kristillisyyden ajalla,
opettajat ynnä opetuslastensa kanssa, johon tuntuu meillä ja teilläkin kaipaus ja koti-ikävä monta kertaa, näkemästä ja kuulemasta kaikkea kauhistusta maan piirin päällä, mitä on ja mitä vielä tuleva on.
Mutta olkaa, veljet rakkaat ja sisaret, hyvässä turvassa tämän esikoisten seurakunnan helmassa, jossa on turvan ja suojan paikka tiaisilla ja
pääskysen pojilla kovan ilmankin aikana, ja seuratkaa sitä suurta Ristinkantajaa Yrttitarhasta Golgatan mäelle, sillä Hän on tien auki kaalannut
suuren vaivan ja verisen sodan läpi suljettuun paratiisiin ja helvetin portit
sulkenut teidän ja meidän edestämme Pitkänä, jossa Hän huusi, että se
on täytetty.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan sanomme hyvästi, kaikkein saarnaajain ja tämän kokousväen kanssa, sen suuren Luojan haltuun siihen
asti, kun tervehtelemme toisiamme, jos ei ennen, niin Jumalan paratiisissa.
Ja vielä kaikkein viimein täältä asti todistamme kaikki synnit anteeksi
Herran Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, joka
on vuotanut taivaallisen Vanhimman sydämestä viimeiseen pisaraan asti.
Se muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat! Amen. Ja pyydämme rukoilemaan edestämme!
Teidän heikot veljenne:
Erik Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Isak Kuoksu, Jöns
Mäntyvaara, Isak Niku, Frans Parakka, Viktor Björkman, Adolf
Dynesius, Anders Knutson Pitsa, Anders Kurak, Knut Kituk, Johan
Henrik Liikavaara, Anna-Liisa Purnu, Joonas-vainajan leski.
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Ja vieläkin sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikille Etelä-Suomen
saarnaajille heidän emäntäinsä kanssa: Varjolalle, Ahoselle, A. Marttalalle, Ihalaiselle, Helinille, Haaralan Johannekselle, Evalt Rantaselle, Lähteenmäelle, Kolehmais-vainajan leskelle. Emme suita nimiä mainita,
mutta nimenne ovat kirjoitetut taivaassa.

Gellivaaran kirkonkylässä 3/4 1909.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen
yhteydessä aikakautemme vanhinten opin ja esikuvan jälkeen Herran
Kristuksen laissa.
Tämän kautta tervehdämme teitä, Suomenmaan rakkaita veljiä ja sisaria, kaikki yhteenkokoontuneet vanhimmat ja saamamiehet ynnä palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa ja toivotamme Jumalan siunausta ajassa ja ijankaikkisesti. Olemme yksimielisesti löytäneet
soveliaiksi Herran edessä jo ennen etsityt ja uskolliseksi löydetyt meidän
rakkaat ja uskolliset työkumppanit Isak Kuoksun ja Isak Nikun, että ne
täyttävät sen, josta joulukokouksessa olemme teille kirjoittaneet, kevätpuolella siellä käymään teille iloksi ja yhteiseksi ylosrakennukseksi monissa
tärkeissä kristillisyyden asioissa, yhden yhteisen saarnaajain kokouksen
pitämässä. Ei ne kyllä täältä liikenisi eikä terveyskään voisi sitä antaa
myöten, jonka tähden sanomme yksimielisesti, että lähetyssaarnaajat saavat olla vapaat, mistä he tuntevat, vaikka väliltä pyörtämään, jos terveys
ei myöten anna.
Ja nyt me lähetämme heidät Herran nimeen siihen saarnaajain kokoukseen, jonka olette yksimielisesti päättäneet, ja rukoilemme ynnä koko Herran lauman kanssa, että Jumala heitä vahvistaisi vielä ruumiinkin puolesta
ja antaisi sanansa oven auki olla heidän edessänsä monen tuhannen sielun
onneksi ja autuudeksi, jonka näemme, me täällä ja te siellä, että se kantaa
hedelmän, vaikka maailma, kuollut kristikunta pappein ja eriseurasten
kanssa sotii sitä vastaan, mutta ei sekään seiso, sillä Herra osoittaa voimansa heikkoin välikappaltensa kautta, josta olkoon Herralle kiitos ja
ylimmäinen ylistys, että olemme voiton päällä.
Ja olkaa rohvaistut, kaikki saarnaajat ja totuuden apulaiset ja palveluspiiat esikoisten seurakunnan helmassa, ja kantakaa kärsivällisyyden kautta hedelmän. Ette ja emme ole turhaan työtä tekemässä,
kukin siitä armosta, josta hän osalliseksi tullut on, sillä suuri on palkan-
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maksu, joka odottaa sillattoman virran toisella rannalla, jossa on ihana
Kaanaan maa, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla. Ja sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikille EteläSuomen saarnaajille ja kaikkein kaupunki- ja paikkakuntain kristityille.
Ja vielä todistamme täältä asti kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen
nimessä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, joka on vuotanut taivaallisen vanhimman sydämestä viimeiseen pisaraan asti. Sen muistakaa vielä
kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat! Pyydämme
rukoilemaan edestämme! Tätä merkitsevät omalla kädellä seurakunnan
kanssa ja puolesta
Erik Samuel Johansson, Viktor Apelqvist, Frans Parakka, Jöns
Mäntyvaara, Viktor Björkman, Karl Johan Nilsson, Adolf Dynesius, Anders Knutson Pitsa, Anders Kurak, Johan Henrik Liikavaara, Anders Kemi ja vaimonsa Karoliina, Saivonmuotka.

Parakassa 16 päivä huhtikuuta 1909.
Rakas veli Herrassa ja uskollinen työntekijä Herran viinamäessä Isak
Kuoksu rakkaan vaimosi, lastesi ja Kuoksun kristittyin kanssa. Jumalan
armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti!
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä tämän kokousväen kanssa,,
joita on ollut paljon koolla. Ja Jumalan sana on vaikuttanut niinkuin ennenkin; vieläpä langenneitakin on noussut, josta tulee ilo. Kiitämme
Kuoksu-veljeä rakkaan ja kalliin kirjan edestä, jonka olemme saaneet ja
lukeneet ja tutkineet, emmekä ole saattaneet muuttaa sitä, kun jo alusta
on päätetty, mutta olemme sen niin tutkineet, kun se jo näin viipynyt on,
ja Isakilla on terveys, ettei uskalla lähteä senkään tähden niin kauas, että
lykkää sen reisun tulevaan talveen, josta saamme puhua jälkeen, jos
elämme ja terveyttä on. Fransin terveys, erittäinkin tänä talvena, ei ole
parempi kuin Isakinkaan.
Olemme saaneet sanomia, että Meri-Pietari on Gellivaarassa ollut pääsiäisen aikana. Olemme sinne kirjoittaneet mielipiteemme, että Suomen
reisu on paras lykätä tulevaan vuoteen. Kartanon Antti meni sinne eilen
ja Karoliina jäi tänne. Antin terveys on samaa määrää, kuin on ollutkin.
Kokouksen asioista saatte Isakin kanssa tehdä niinkuin parhaaksi näette.
Me kuitenkin Fransin kanssa häädymme käydä Huornasessa ja Nilivaarassa.
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Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa nyt Kuoksu-veli vaimosi, lastesi, Kuoksun ja Lainion kristittyin kanssa tervehdetty sydämellisellä rakkaudella ja näillä sanoilla, että kaikki synnit, vieläpä viimeisetkin epäilykset, ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja siinä viattomassa ja kalliissa veressä; sen mekin annamme ja todistamme Jumalan
puolesta. Jumala, rakas Isä, vahvistakoon omiansa kaikissa vaivoissa,
kiusauksissa ja koettelemuksissa siihen autuaalliseen hetkeen asti, kuin
saatte ja saamme silmät kiinni painaa ja lentää elävän uskon siivillä poikki
sillattoman virran ijankaikkisuuden ihanalle rannalle, johonka jo niin paljon ystäviä on siirtynyt ja ovat häitä loppumattomia pitämässä sinun entistenkin aviokumppaneitten ja kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa,
Jumalan ja Karitsan istuimen edessä ja veisaavat amenta ja hallelujaa,
kiitosta ja kunniaa Jumalalle ja Karitsalle alati ja ijankaikkisesti. Amen.
Frans

Parakka.

Sammeli!
Anna tämän Pekan matkassa tietoa, jos tulet Käymäjärveen ja koska.
Lähden, jos on tämänkään verran terveyttä. Sanon sydämen rakkaita
terveisiä sinulle rakkaan vaimosi, lastesi ja Kuoksun kristittyin kanssa.
Rukoilkaa minunkin edestäni!
I. N i k u .

Kirjoitettu Wettasjärvessä 15 p. kesäkuuta.
Rakkaalle työkumppanille ja uskolliselle Herran palvelijalle Hänen
viinamäessänsä Isak Nikulle ynnä Briita Johannan ja lastesi ja kaikkein
Pruukin kristittyin kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille!
Kiitän, veli rakas, teitä kalliin kirjan edestä, vieläpä terveisten ja ilosanomain edestä Jukkasjärvestä ynnä muualta, joka tuntuu suurimmalta
armolta, että Jumala auttaa langenneita ylös armon kalliissa ajassa, ja
ettei kaikki Jumalan Pojan vaivat ja kristittyin vaivat hukkaan menisi,
josta kiitos ja ylimmäinen ylistys sille kuolemattomalle Jumalalle ja Karitsalle, joka tapettu on, ja on Jumalalle heitä ja meitä lunastanut uutiseksi nyt ja aina ijankaikkisesti. Amen.
Veli tahtoi jonkun sanan kirjoittamaan, mitä ajattelen kokousten
asioista. Minä en tiedä muuta sanoa, mutta niinkuin itse näette parhaiten
sopivan. Nyt on kuitenkin ollut pitkällinen sääriitto ja nyt tulevat ihmisillä pellon teot, ja tunturireisut ovat kanssa välttämättömät, mutta sitä
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en tiedä, jaksatteko eli ennätättekö sitä ennen pitää kokouksia jonkun
päivän Suvannossa ja Pruukissa; itse te sen parhaiten näette ja ymmärrätte. Me olemme käyneet Marketassa, Kompelusvaarassa ja vähän viivyimme Huornasessa; kolme kokousta pidimme takaisin tullessa, mutta
miehet olivat pölkkykontrahdissa ja metsissä kiinni, ja Kompelusvaarassa
ovat vihaset perkeleet niinkuin ennenkin, mutta ei tahdo enää moni käydä
kokouspaikassa, mutta niin pirulliset tekemään työtä nuorten päälle, että
saada niitä takaisin lankeamaan kristillisyydestä, joista joku nousi, mutta
pikkunen tokka siinä on pysynyt kristillisyydessä. Ja Marketassa vain
ovat hauskat kokoukset, ja aina parannuksia uudistavat, ja Nilivaaraan
tahtovat vaikka minkä läpi vielä kokouksia tänä keväänä, ennenkuin tunturiin mennään. Olisi kyllä ollut halu teitä nähdä ja puhutella, kun olisi
sopinut. Jos sinulle sopisi käydä täällä.
Ei nyt muuta, vaan sanon teille Pruukin kristittyin kanssa juuri sydämen pohjasta rakkaita terveisiä vaimoni, lasteni pikku Kristiinan ja kylän
kristittyin kanssa ja myös Kääntöjärven kristityiltä. Rukoilkaa,, veli rakas, meidänkin edestämme, vieläpä kaikkein enin minun edestäni, ja anteeksi antakaa minullekin kaiken syntisyyteni ja vähän uskomisen. Ja
vielä minäkin, teidän vähin veljenne, täältä asti todistan kaikki synnit
ja epäilykset anteeksi Herran Jesuksen nimessä viattomassa ja kalliissa
sovintoveressä; sen muistakaa kuolemankin hetkellä! Kirjoitti omalla
kädellä
E. Samuel Wettasjärvi.
Pyydän vastausta!
Minä olen taas saanut kirjan O. Matoniemeltä Amerikasta, samaa
suuntaa kuin ennenkin.
Kalliit sanomat ovat Suomen kirjoissa, joita lähetit, niinkuin kuulimme.

Parakassa 1909.
Tykö rakas veli ja uskollinen työkumppani kalliissa Herran työssä Isak
Kuoksu rakkaan vaimosi, lastesi ja Kuoksun ja Vittangin kristittyin kanssa.
Jumalan armo olkoon teidän henkenne kanssa!
Kiitämme rakkaan ja kalliin kirjan edestä, jonka saimme menneessä
postissa, josta näemme, että Vittangin kristittyin halu ynnä sinun kanssasi
on, että saada saarnaajat Mikkeliksi Vittankiin, joka on kallis asia Jumalankin edessä, että huolta pitää kristillisyydestä. Se se vain on meidänkin halu, että eivät ne paikat joutuisi kylmille, joissa niin paljon on
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työtä tehty, ja Jumala niin suuria ihmeitä tehnyt on heikkoin välikappaltensa kautta vielä ensimmäisten työntekijäin haudan päällä, josta kiitos
rakkaalle Isälle. Se se on meidänkin halu ja rukous, että saada saarnaajat tännekin tänä syksynä; tosi tarve se kyllä on, ja on meidän ajatus
ja yhteinen halu, että kun Mikkelinä kokous pidetään Vittangissa, että
siitä käydä Parakassa ja Wettasjärvessä ja Pruukissa. Sammeli on kirjoittanut Anteruksen mielipiteen tunturiin menosta tänä syksynä; vissimmästi olet saanut preivin,
Sanomia ei ole täältä tällä kertaa. Terveenä olemme ruumiin puolesta
ja uskomassa synnit anteeksi. Nikun Isakki on kanssa täällä, Palon Juho,
Eva Maija, Tiina Sofia, ja käskevät sanoa sydämen rakkaita terveisiä
teille. Ja ole nyt Kuoksu-veli perheenne ynnä Herran lauman kanssa
meiltä tervehdetty sydämellisellä rakkaudella, ja annamme ja todistamme
kaikki synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja veressä. Rukoilkaa meidänkin
edestämme ja kantakaa anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen
tykö! Pyytää
Franssi ja Sammeli.

Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä joulukokouksesta 1909.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä O. Matoniemi, M. Uuskoski ja Johan Kieri rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja se siunattu lapsilauma siellä
Amerikan maalla, jotka terveellistä armon ilmaa hengittävät aikakautemme esikoisten seurakunnan helmassa ja pysyvät sen hengen yhteydessä.
Tervehdämme teitä armon ja rauhan tervehdyksellä ja tietää annamme,
että olemme useampia preivejä saaneet vastaanottaa, joitten edestä kiitämme, joista kirjoista me näemme, että ette ole sopineet keskenänne
niinkuin on neuvottu, joka syvästi murhetuttaa meitä, joka näkyy siitä,
koska teidän kirjanne ovat niin kanteelliset puolelta ja toiselta, ja vielä
kun olette niin julkisesti levittäneet moitteet ja kanteet toisistanne, joka
näkyy siitä kun yksi ja toinen kristitty kirjoittaa sekä tänne että Suomeen heidän tuttavilleen niistä asioista. Eikö tässä ole vaara edessä, että
ei kaksi joukkoa tulisi, kun ovat puolustajat molemmin puolin ja kun niin
julki solvaussanoilla kirjoitetaan ja vissiin puhutaan, kun että sanotaan
seurakunnalta tunnetut ja puhumiseen painetut persoonat, että he ovat
itsejuoksijat, että kun myös niitä persoonia, joita seurakunnalta on tunnettu monta kymmentä vuotta totuuden saarnaajaksi, että heitä sanotaan,
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että he Jumalan silmäterää kaivavat. Ovatko nämä puheet puolelta eli
toiselta kokoomiseksi eli yhteenliittämiseksi? Eikö tämä ole hajoittamista? Ja mitä Matoniemi-veli kirjoittaa siitä kaavakirjasta, että Kieriveli sen kanssa ikävästi elää; me kuitenkin sen niin uskomme, että Kieriveli kantaa Jumalan luontoa, että hän on jaksanut anteeksiantaa Matoniemelle tätä asiaa, jonka Matoniemi on täällä anteeksi anonut; ja ainakin
Matoniemi-veli on siinä asiassa tehnyt sen neuvon jälkeen, kuin hänelle
täällä Lapissa annettu on, niinkuin hän sen lupasi täällä käydessä.
Ja mitä taas Kieri-veli valittaa, ettei Matoniemi-veli tahdo lukea Lapin
lähetyskirjoja julkisesti, ja Matoniemi sanoo, että hän on seurannut Lapin
saarnaa jäin esimerkkiä siinäkin; mutta me täällä olemme sen kirjoittaneet sitä varten, että se julkiluetaan Amerikassa seurakunnalle, nimittäin
sen viimeisen seurakunnan kirjan, että he kaikki kuulevat sen sovinnon,
mikä Norjassa ja Lapissa on saarnattu ja päällepainettu; nämä asiat kuuluvat Amerikan saarnaajain ja kristittyin väliin. Ja näitten kaikkein tähden me yksimielisesti sanomme: veljet rakkaat, sopikaa, sopikaa ja anteeksianokaa ja -antakaa sydämestä toinen toisellenne niinkuin Herran
apostoli Paavali sanoo, että "olkaa keskenänne ystävälliset ja laupiaat ja
anteeksiantakaa toinen toisellenne niinkuin Jumala Kristuksen kautta teille
anteeksiantanut on"; ja vielä sanoo sama apostoli, että: "Kantakaa toinen
toisenne kuormaa ja niin Kristuksen lakia täyttäkää!" ja tehkää sen päälle
työtä, että Herran lauma pysyisi koossa ja yhden äidin helmassa, se on, esikoisten seurakunnan helmassa niitten opetusten ja neuvoin alla, joita
vanhimmat ovat aikakaudessamme ylöskaivaneet Pyhästä Raamatusta
Pyhän Hengen valkeudessa, jonka tiedätte ja tiedämme, että ei ole varaa
liikkua niistä, ei lisätä eikä vähentää missään asiassa.
Koska te olette, veljet rakkaat, molemmilta puolin pyytäneet neuvoa,
niin me olemme tässä kirjassa neuvoneet teitä, ja olemme jo ennen neuvoneet, ja Jumalan tähden painakaa raot kiinni ja sopikaa keskenänne;
ei ole joutoa, että riidellä tiellä, sillä aika on lyhyt, eikä tässä ole vähempi kuin monen tuhannen sielun autuus kysymyksessä, jotka eivät ole
vähemmät kuin Jesuksen veren hinta, ja ajatelkaat, rakkaat veljet, perään,
kuinka monta sielua huokaa näissä riidoissa, eikä katsoa omaa puolta ja
kunniata, vaan antaa oman kunnian kaatua, ja aina kysymys olkoon se,
että Jumalan kunnia jäisi, ja unhoittakaa unhoituksella kaikki rikokset,
muistaen sen, kuinka paljon Jumala on meille kullekin anteeksi antanut.
Uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä, jonka me täältä asti todistamme Jesuksen
nimessä. Siinä uskossa olemme, rakkaat veljet ja sisaret, että vähän kilvoituksen perästä saamme yhteen tulla Jumalan paratiisissa vanhinten ja
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kaikkein maasta ostettuin kanssa, ja sanomme kristittyin paljouden kanssa
sydämen rakkaita terveisiä. Rukoilkaa aina meidän edestämme; tätä pyytävät teidän heikot veljenne, osalliset vaivassa ja valtakunnassa:
P. O. Fjelldahl eli Meri-Pietari, Jöns Eriksson Mäntyvaara, Erik
Samuel Johansson Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Viktor Björkman,
Adolf Dynesius, Frans Parakka, Nikolai Hansen, Olof Hansen Lofotista, Isak Niku, Isak Kuoksu, K. Erlandsson, Karl Nilsson, Johan
Karlsson, Anders Knutsson Pitsa, Anders Kurak, Isak Isohuhta.
Tämän saatte julkilukea seurakunnassa, ja antakaa tästä myös osa
Kierille!
Kirjoitettu Wettasjärvessä 11. 3. 1910.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä O. Matoniemi, M. Uuskoski, J. Kieri rakkaitten ystäväinne ja rakastajainne kanssa, jotka yhtä armon raitista ilmaa
hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä kuuliaisina lapsina vanhinten opille Herran Kristuksen lain jälkeen.
Tämän kautta tervehdämme teitä, veljet rakkaat, ja tietää annamme,
että terveenä olemme ruumiin puolesta ja uskomassa olemme syntein anteeksisaamisen armosta itsemme autuaaksi ja työssä Herran viinamäessä
niinkuin ennenkin. Ja Jumala on voimallinen pyhäinsä kokouksissa; ilon
ja riemun äänet kuuluvat vanhurskasten majoista ja rauha, sovinto, yksimielisyys ja rakkaus veljein välissä ynnä seurakunnan kanssa, josta rakkaalle Isälle kiitos olkoon, joka on siunattu ijankaikkisesti. Amen.
Olemme saaneet teiltä kirjoja, joitten edestä kiitämme, ja J. Kieri veli
valittaa, että Jumalan käsi painaa häntä ja huudat apua meiltä. Ja siinä
mielessä olemme me jo monta kertaa Amerikkaan kirjoittaneet, että apu
tulisi Sionista ja rauha ja sovinto veljein väliin ynnä seurakunnan kanssa,
ja tunnemme sen, että niin olisi sinunkin halusi ja painosi, jonka tähden
olet kirjoittanut synnintunnustus- ja anteeksirukouskirjan ynnä kehotuksen kanssa O. Matoniemelle rakastajainsa kanssa, joka kyllä on kallis asia.
Ja kalliina ihmisenä ja rakkaana veljenä me olemme seurakunnan kanssa
teitä pitämässä, vieläpä kalliina työntekijänä Herran viinamäessä, emmekä
me teitä kumpaakaan laske käsistämme irti, niin kauan kuin teissä kuuliaisuutta löytyy Lapinmaan seurakunnalle ja sen yksinkertaisille neuvoille
ja ojennuksille, ja pitäisihän sen kelpaaman, koska sillä menestys on ollut
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Lapinmaassa, Norjassa ja Suomessa ja aina Amerikkaan asti, jotka ovat
kuuliaisuuden osoittaneet ja tehneet kalliita sovintoja, eivätkä ole itseänsä
vanhurskaaksi tehneet.
Ja niinkuin te nyt olette O. Matoniemen kanssa vaatimassa parannusta
toinen toisiltanne, ja Lapinmaan seurakunta painaa teitä lujasti sopimaan
ja anteeksi anomaan ja sydämestä anteeksi antamaan toinen toisellenne
unhotuksella, eikä se tyydy, ennenkuin se tapahtuu. Ja kieri veli on sitä
tehnyt kirjallisesti Matoniemelle, mutta me ymmärrämme niin, että ei se
kirjallinen tunnustus voita tarkoitusta sovintoon, vaikka tunnustus on
oikea omain syntein kohdalle. Ja niinkuin Matoniemi veli kirjoittaa, että
kun seurakunnan kirje tuli, niin olisi niinkuin raskas kivi otettu häneltä
pois. On kallista ja iloista kuulla, ja niinkuin seurakunnan kirja sisältää,
että sopia keskenänne, sillä sovinnon kautta ainoastaan painot otetaan pois.
Niin me vielä neuvomme teitä Jumalan sydämellisen laupeuden kautta,
että te Matoniemen ja M. Uuskosken ja J. Kierin kanssa teette yhden
määrätyn ja sopivan paikan, jossa te kokoonnutte yhteen ja useampia ymmärtäväisiä veljiä puolelta ja toiselta, Herran edessä kuulemaan teidän
sovintoanne ja yhdistämään itseänsä siihen. Ja te siinä puhutte yhteen
ja tunnustatte siinä kukin omat syntinne, niinkuin Jumalan edessä, ettekä
saa väittää toinen toisenne päälle, että se pitää ottaa niin ja niin paljon
syntiä tuntonsa päälle, ja taas, että se pitää olla niin ja niin paljon tuntoa
siinäkin ja siinäkin asiassa ja taas siinäkin, jossa ei ole perääkään, että
olisi tosi, mutta enempi valhe, niinkuin tapahtuu usein riita-asioissa, että
yksi tuopi sitä ja toinen tätä, kun sydämet loukkaantuvat puolelta ja toiselta. Ja sitten, kun te saarnaajat olette yhteen puhuneet ja sopineet
yhdistettynä veljein kanssa, niin sitten anteeksi anokaa ja anteeksi antakaa sydämestänne niin kauas kristillisyydessä kuin pahennus on tapahtunut ja vaikuttanut, ja niin saarnatkaa sovintosaarnaa sovintoveren voimalla, sillä Herra on itse sovintosaarnan säätänyt, ja niin yhdistettynä
tehkää sitten työtä Jumalan peltovainiolla, että herännyt ja uskovainen
lauma pysyisi hengissä kuninkaan Herran Kristuksen kuuliaisuudessa ja
saisi nautita rauhaa hyvässä omassatunnossa, vieläpä iloa Pyhässä Hengessä sen oikean seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rakkauden
ja rauhan siteen kautta yhteen sovitettuna.
Eihän se, rakkaat veljet, ainakaan mene läpi, että te toinen toistanne
vastaan niin pahoin sanotte, koska seurakunta Lapissa on kantamassa
teitä kristittynä ja kalliina saarnaajana, mutta se vain, että sopia nopeasti, niinkuin Herra on sanonut. Ja niinkuin ei Jumala ole' työtänsä
viskannut teissä eikä meissä, niin emme mekään niin halpaan pane kalliisti
lunastettuja sieluja, joita Herra, Israelin Jumala, on jo niin monenlaisen
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ilman läpi kuljettanut, ja nyt olette jo seisomassa ijänkin vuoksi juuri
haudan syrjällä ja huokaamassa, että o Herra Jesus, kun pääsisi pois
tästä surun ja murheen laaksosta lämpimämpään ilmaan tapetun Jumalan
Karitsan häitä viettämään Takkis-vainajan, teidän opetusisänne, ja kaikkein kristillisyytemme vanhinten ja valittuin kanssa, jossa ei yksikään
enää katso karsaasti toinen toisensa päälle, eikä enää murheesta sydän
lyö rinnassa, niinkuin täällä murheen laaksossa ja kiusausten korvessa.
Se olkoon teidän ja meidän ainoa lohdutus tässä ikävässä maailmassa.
Ja ei nyt veljet rakkaat muuta, mutta sanomme sydämen rakkaita
terveisiä kaikkein saarnaajain ja Jumalan temppelin rakentajain kanssa
teille yllämainituille rakkaille veljille ja työkumppaneille ystäväinne kanssa.
Ja vielä täältä asti todistamme kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi
Herran Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Se
muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Pyydämme rukoilemaan edestämme. Teidän heikot veljenne, osalliset vaivassa ja valtakunnassa
Erik Samuel Johansson, Jöns E. Mäntyvaara, Frans Larsson Parakka, Isak Kuoksu, Isak Niku, Viktor Björkman, Viktor Apelqvist.

Masuninkylä se 5 p. toukokuuta 1910.
Rakkaalle veljelle ja Sionin muurin vartijalle Erik Samuel YVettasjärvi.
Tervehdän sinua, veli rakas, rakkaan vaimosi ja lastesi kanssa ja sydämestä kiitän sen rakkaan ja kalliin kirjan edestä, jonka sain ilolla vastaanottaa, josta näin, että olisit halunut minua siellä käymään, joka on ollut
minunkin ajatukseni, ja tarve olisi ollut, mutta en joutanut. Olen jälkeen
käynyt Kuoksussa, ja Kuoksu vaimonsa kanssa käski sanoa sydämen rakkaita terveisiä teille, ja käski minun kysyä sinulta, koska lähdette tunturiin, ja onko se Herralle otollinen, että tekin olisitte Johanneksena, jos
suomalaisia tulee paljon, Gellivaarassa. On aikonut tulla paljon. Kuoksun
mieli oli, että jos sinä ilmoittaisit Viktorille, ja hänen mielensä oli, että
me lähtisimme jo torstaina tällä viikolla, jos elämme, että kerkiämme Johannekseksi Gellivaaraan. Ilmoita nyt, veli rakas, mikä on teidän mielenne. Jukkaslaiset ovat kirjoittaneet, että tulla sillä varalla, että saatamme viipyä vielä jonkun päivän, ja tarve myös olisi näitten ja muitten
asiain tähden. Olen täytynyt panna tämän Pekan tämän lapun kanssa,
että saamme tietää, mitä ajattelette näihin asioihin.
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No, uskomassa olemme kaikki synnit anteeksi niinkuin ennenkin Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä, ja annamme ja
todistamme Jesuksen nimessä teillekin. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Sanomme sydämen rakkaita terveisiä vaimoni, väkeni ja kylämme kristittyin kanssa. Äiti-muori, Palon Juho vaimonsa kanssa, Eva Maria Kystänsä kanssa, Kuusi Jussi Marian kanssa, Petti-faari ja Tiina Sofia sanovat
teille sydämen rakkaita terveisiä. Hyvästi Herran haltuun!
Isak

Niku.

Ole veli rakas minulta Greta Stiinan ja lastesi ja väkesi kanssa enin
ja ensin tervehdetty sydämellisellä rakkaudella! Vastaa, veli-rakas, jollakin ratilla! Koska näet Fransia, niin sano hänelle vaimonsa ja väkensä
kanssa meiltä sydämen rakkaita terveisiä!

Lahden kaupungissa 6 päivä lokakuuta 1910.
Tykö rakkaille veljille ja vanhimmille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä siellä Ruotsin Lapissa sekä
se siunattu Herran lauma, joka teidän ympärillänne on ja jotka yksi ovat
teidän ja meidän kanssa esikoisten seurakunnan helmassa ja Kristuksen
lain kuuliaisuuden alla. Armo olkoon teille Jumalalta ja rauha meidän
Herraltamme Jesukselta Kristukselta nyt ja aina ijankaikkisiin aikoihin
asti! Amen!
Tällä onnen toivotuksella tervehtelemme teitä ja ilmoitamme, että
olemme elämässä ja uskomassa niinkuin ennenkin armosta synnit anteeksi
Ylimmäisen Pappimme uhriveren kautta ja ilmoitamme, että olemme pitäneet kokouksia täällä Lahdessa viikon päivät ja kristityitä on ollut koolla
suuri paljous ympäri Suomen sekä saarnaajia, jotka ovat Jumalan sanan
saarnanneet kaksiteräisenä, nimittäin parannusta ja syntein anteeksiantamusta Jesuksen nimeen, ja se on vaikuttanut voimallisesti, että on kuulunut katuvaisten itkun sekä autuudestaan iloitsevaisten ilon ja riemun
äänet, on myös langenneita noussut lankeemuksestaan, ja kristityt ovat
myös vikojansa anteeksi anoneet, ja niin on paljon syntiä hukkunut armon
ja laupeuden mereen.
Rakkaus, rauha ja yksimielisyys on kristittyin sekä saarnaajain välissä.
Ja se tulee vielä näkösälle, että Herra se sotii ja voittaa, sillä vaikka
maailman joukko pilkalla, vihalla ja vainolla sekä pyhäinsä että pahainsa
kanssa on noussut elävän kristillisyyden valkeutta vastaan sekä ennen että
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tällä etsikkoajalla, ja kyllä eriseurain henget näkyvät voimiansa kokoavan
uskottomain pappein kanssa, jotka ovat nousseet Jumalan voimaa ja esikoisten seurakuntaa vastaan. Sentähden tarvitsemme rukoilla Jumalaa
Jesuksen nimeen, että Hän vahvistaisi Sionin muurin vartijoita ja kaikkia
työntekijöitä, että he jaksaisivat varjella Herran piskuista laumaa hengen
miekalla ja Herran Sebaotin voimalla, ettei lihallinen vapaus eikä omavanhurskaus ja väärän opin tuulet saisi turmella sitä siunattua Herran
työtä. Sillä sen näemme, kuinka väkevästi mailman rakkaus ja synnin
luvallisuus tahtoo pakata kristillisyyteen, jonka kukin tunnemme tykönämme, ja jos nämä pääsevät kristillisyyttä turmelemaan, niin se on ovi
omallevanhurskaudelle ja väärälle opille, josta Jumala, rakas taivaallinen
Isä, meitä varjelkoon. Ja tunnemme kiitollista sydäntä Jumalaa kohtaan,
että Hän on ainokaisen, viattoman Poikansa antanut meidän viallisten tähden kärsimään synnin rangaistuksen ja ulosseisomaan sanomattomat helvetin tuskat ja täyttänyt Jumalan vanhurskaan lain lainrikkojain edestä
ja huutanut täydellisyyden huudon Golgatalla ja avannut katuvaisille ja
uskovaisille suljetun paratiisin, jonka on maa ja taivas todistanut, joka
lunastustyö on meille sovintosaarnan kautta kirkastettu tästä kristillisyydestä niitten kautta, jotka ovat tämän etsikkoajan aamunkoitosta asti työtä
tehneet ja kaikki heidän seuraajansa, jotka ovat raamatullisen lähetystoimen jälkeen lähetettyinä saarnanneet puhtaan Kristuksen opin, joka
on siunatun hedelmän kantanut, niinkuin täällä Suomessakin, kun lähetysmiehet sieltä ovat täällä käyneet, josta kiitämme kaikkia Lapinmaan
kristityitä ja vanhimpia niitten Jumalan lahjain edestä sekä sen rakkaan
kanssakäymisen ja ylenpalttisen palveluksen edestä, jota osaksemme
saimme siellä käydessämme.
Eikä muuta, mutta sanomme tämän kristittyin lauman kanssa sydämen rakkaita terveisiä Sammelille, Viktorille, Kuoksulle, Nikulle, Juntille
sekä kaikille saarnaajille, totuuden apulaisille, palveluspiioille ja kaikille
kristityille. Ja vielä todistamme ja annamme synnit anteeksi Jesuksen
nimessä ja veressä viattomassa, vaikka emme näe teissä syntiä, mutta
katselemme teitä viattomina ja puhtaina niinkuin taivaan enkeleitä. Ja
nyt jätämme teidät Jumalan armon ja rauhan haltuun siinä uskossa ja
autuaallisessa toivossa, että yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa
yhteen ääneen sanomme amenta ja hallelujaa. Pyydämme rukoilemaan
edestämme. Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta
N. Milen, A. Marttala, J. Ahonen, J. Ihalainen, Frans Peltomaa,
Otto Vainio (Varis), O. Ryytsä, J. Kukkonen, Oskari Lähteenmäki,
J. Haarala, M. Hulkkonen y.m.
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Bakkelissa 1. 11. 1910.
Tykö rakkaille ja kalliille veljille ja uskollisille Herran palvelijoille siinä
kalliissa ja siunatussa viinamäen työssä E. Samuel, Isak Kuoksu, Frans
Parakka, Isak Niku ynnä rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja se
kallis ja siunattu Herran lammaslauma, joka on teidän ympärillänne. Jumalan armo ja Jesuksen Kristuksen rauha ja Jumalan rakkaus ja Pyhän
Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne sodan ja kilvoituksen alla siihen asti kuin sota päätetään ja levon aika on tullut ja ijankaikkisuuden
ihana ranta alkaa näkymään ja vanhurskas saapi levätä kaikista hänen
töistänsä.
Näillä harvoilla radeilla tervehdän minä teitä rauhan ja rakkauden
terveisillä ja annan tietää, että olen vastaanottanut teidän kalliin preivinne, jonka edestä minä kiitän teitä koko sydämellä, ja näen, että olette
kirjoittaneet August Lundbergille Lannanvaaraan siitä kokouksesta, josta
hän puhui menneenä talvena teidän kanssanne. Ja minä näen preivistä,
jonka olette lähettäneet minulle, ja olen huomioonottanut preivin sisällepidon: preivi on kirjoitettu oikein ja kelvollisesti niinkuin se tarvitsee olla,
ei tarvitse lisätä eikä vähentää. Lähettäkää preivi Lundbergille niinkuin
se on! Jumala taivaassa korkean neuvonsa kanssa varjelkoon meitä menemästä sovintoon eriseuran rakentajain kanssa! Preivi on hyvin kirjoitettu, lähettäkää vain Lundbergille, eikä muuta siitä. Minulla olisi paljon
puhumista teidän kanssanne, mutta se ei tule pannalla.
Minulla ei ole erinomaisia teille ilmoittaa. Täällä elävät ihmiset tavallisesti. Kristillisyys on, niinkuin se on ollut. Jumalan sanalla on sama
voima ja vaikutus, joka sillä on ollut alusta. Vaan minä olen sairas ja
välittäin olen paljon sairas, mutta minä väkeni kanssa uskon niinkuin
olemme uskoneet, läpi suuren kelvottomuuden, ja on sama huolenpito kristillisyydestä, joka meillä on ollut, ehkäpä olemme siihen kelvottomat.
Meidän saarnaajat tekevät vähittäin reisuja ja pitävät kokouksia, ne jotka
ovat terveet, mutta minä huonon terveyteni tähden täydyn olla kotona.
Mutta kuitenkin olen ollut Länsi-Lofotenissa tänä kesänä, mutta tulin
reisulla kipeäksi. Minulla on vielä halu nähdä teidän kasvojanne näillä
ruumiillisilla silmillä, mutta ei taida tulla, vaan taaphtukoon Herran
tahto!
Eikä muuta tällä kertaa! Hyvästi nyt sen Hyvän Paimenen haltuun!
Herra taivaassa antakoon teille terveyttä ja raittiin ruumiin, että eteenkäsin jaksatte hoitaa Jumalan huonetta niinkuin olette tehneet tähän asti.
Olkaa rohvaistut, veljet ja saarnaajat! Voiton päällä olemme Karitsan
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kalliin viattoman veren kautta. Pian teidän palkkanne maksetaan ilolla
ja riemulla. Tuhansia kiitoksia kaiken rakkaan palveluksenne edestä,
jonka olette osoittaneet minua kohtaan alusta niin tähän asti. Tuhansia
kiitoksia kaikkein opetusten ja neuvoin edestä! En saata minä millään
palkita teitä kaiken sen edestä, jonka olette tehneet minua kohtaan,
mutta taivaallinen Isä maksakoon teille sanansa jälkeen ja lupauksensa,
jonka Hän luvannut on ulosvalituillensa. Eikä enempi tällä kerralla.
Muistakaa meitä teidän rukouksissanne ja anteeksi antakaa minulle minun pahuuteni, heikkoudet, viat ja puuttuvaisuudet! Uskokaa, rakkaat
veljet; kaikki teidän ja meidän synnit ovat anteeksi annetut ja sovitetut
Jumalan Pojan viattomassa veressä ja Hänen pyhässä ja siunatussa nimessänsä. Pian saamme kokoontua yhteen Jumalan paratiisissa eikä enää
erkaantua. Silloin saamme kohdata meidän rakkaita vanhempiamme,
jotka ovat oikein hallinneet Jumalan huonetta aikansa. Rakkaita terveisiä Vittangin seurakunnan kristityille ja Gellivaaran seurakunnan kristityille, jotka tuntevat minua. Täältä tervehtävät kaikki Jumalan ulosvalitut kaikkia. Olkaa ensin ja viimein sydämellisesti tervehdityt vaimoinne ja lastenne kanssa minulta ja Tiiniltä ja lapsilta! Merkitsee teidän vanha ja heikko veljenne
P. O. F j e l l d a h l .
Pyydän vastausta, kuin on mahdollista. Minä olen kuullut, että vanha
Tuomas Pove on kuollut, ja sanotaan hänen kuolleen niinkuin hän oli. Olen
saanut heiltä preivin joku päivä jälkeen.

Gellivaara, se 2. päivä tammikuuta 1911.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran Viinimäen raskaassa ja painavassa työssä N. Milen, J. Ahonen, J. Ihalainen, A. Marttala
ynnä kaikkein uskollisten työntekijäin ja heidän vaimoinsa ja lastensa ja
ympärillänne olevan Herran lauman kanssa Suomen maalla, jotka yksi
ovat esikoisten seurakunnan helmassa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herran Jesuksen tuntemisen kautta nyt ja elämänne
ehtooseen asti. Amen!
Onnen toivotuksella tervehtelemme teitä, ikuiseen muistoon jääneitä
veljiä ja sisaria, ja annamme tietää teille, että olemme terveenä ruumiin
puolesta ja olemme olleet täällä Gellivaarassa joulukokouksissa niinkuin
ennenkin, jossa olemme olleet koossa Herran Jesuksen nimeen monta kym-
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mentä saarnaajaa ja suuri kristittyin lauma, jossa olemme Herran edessä
tutkineet ja koetelleet kristillisyyden raskaita ja" painavia asioita. Ja Jumalan sana on vaikuttanut niinkuin ennenkin eli tähänkin asti, että suuri
ilon ja riemun ääni on kuulunut kokouksista, vieläpä lankeemuksesta ja
suruttomuudesta on tullut sisälle oven Herran Jesuksen kautta, josta
olkoon kiitos Jumalalle, rakkaalle Isälle.
Olemme yksimielisesti päättäneet kirjoittaa teille jonkun sanan, että
saatte sanomia. Ehkä on vähän vajava siitä, kun emme saaneet Suomesta
yhtään sanaa minkäänlaisia sanomia tähän saarnaajain kokoukseen niinkuin ennen. Ehkä uskomme, että asiat ovat hyvin entisten sanomain jälkeen, jonka me myös sydämestä toivotamme, että kristillisyyden korkea
asia menestyisi; ja meillä on se usko, että kun saarnaajat pysyvät yksimielisenä veljellisessä rakkaudessa, kyllä lauma pysyy koossa. Sentähden
tehkää ja teemme kaikki saarnaajat ja kaikki kristillisyyden rakentajat
yksimielisesti ja yhdessä neuvossa sovitettuna työtä niitten neuvoin ja
opetusten jälkeen, joita olemme saaneet siitä valkeudesta, jonka tämän
kristillisyyden ensimmäiset työntekijät ovat saaneet Pyhän Hengen valkeudessa ulos Pyhästä Raamatusta Lapissa, jossa opissa on jo monta kymmentä tuhatta autuaallisen kuoleman kautta ilolla päivänsä päättänyt ja
monta kymmentä tuhatta on vielä kilvoittelemassa kallista uskon kilvoitusta ja rakkauden siteillä yhteen liitettynä esikoisten seurakunnan helmassa eli äidin sylissä. Pitäkää huolta lähetyksestä ja kaikista kristillisyyden asioista ja tehkää kärsivällisyydessä työtä vähän aikaa, maailman
ja eriseuran pauhatessa, ja olkaa lohdutetut siinä autuaallisessa toivossa,
että palkkanne on suurempi kuin vaivamme. Uskokaa, rakkaat veljet ja
sisaret, kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Jesuksen nimen ja veren
tähden; metkin täältä asti annamme ja todistamme saarnaajain ja tämän
suuren kristittyin lauman kanssa Jesuksen nimessä ja veressä; sen muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, ennenkuin silmänne painuvat viimeiseen uneen.
Siinä toivossa sanomme hyvästin, että pian yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jossa yhteen ääneen sanomme amen, hallelujaa,
kiitos Jumalalle ja tapetulle Karitsalle, joka meille voiton antanut on. Ja
sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikkein saarnaajain ja Herran lauman kanssa, jotka koossa olemme, kaikille Suomenmaan yksimielisille
saarnaajille rakkaitten vaimoinne ja sen Herran lauman kanssa, joka teidän ympärillänne on. Lähettäkää kopiot tästä niihin paikkoihin, joihin
näette tarpeen vaativan ja kirjoittakaa meillekin sanomia, että kuulisimme
toistemme äänen, ja rukoilkaa meidänkin edestämme! Merkitsevät teidän
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heikot veljenne, osalliset vaivassa ja valtakunnassa, seurakunnan kanssa
ja puolesta:
I. Kuoksu, Isak Niku, E. Sammel Wettasjärvi, F. Parakka, Viktor
Apelqvist, Jöns E. Mäntyvaara, Viktor Björkman, K. R. Erlandsson,
K. Nilsson, L. P. Kilvo, And. Knutson Pitsa, A. Kurak, J. H. Liikavaara, A. G. Dynesius y.m.
Sinun preivin sain, kun tulin Gellivaarasta, jonka edestä kiitän juuri
sydämestä. Olen ollut kuusi viikkoa reisulla. Paljon on Jumala vaikuttanut tälläkin reisulla. Monta kymmentä on tullut maailman valtakunnasta ja eriseurasta.
I. N i k u .

Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä 2. p. tammik. 1911.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäessä
Olof Matoniemi, Johan Kieri, Matti Uuskoski ja N. P. Starkka ynnä rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja kallis Herran lauma Amerikan
maalla. Jumalan armo ja rauha, Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän
henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä koko Herran lauman kanssa,
jotka olemme nyt tämän joulun aikana olleet koossa, vielä paljon saarnaajia monesta paikkakunnasta, jossa olemme olleet yksimielisesti koossa
niinkuin ennenkin, ja Jumalan sanalla on ollut sama voima niinkuin ennenkin. Olemme myös saaneet lukea täällä lähetyskirjoja Amerikasta,
joita on tänne Viktor Apelqvistin adressilla lähetetty, vielä kalliin kirjan
N. P. Starkka-vanhalta Mäntyvaaralle, joka tuli juuri tämän kokouksen
aikana, joitten edestä kiitämme, joista kirjoista näemme, että moni huokaa
murheen alla, kun asiat eivät parane, joka myös murheuttaa meitä, vaikka
esikoisten seurakunta Ruotsin Lapista on lähetyskirjam kautta neuvonut
sopimaan ja painamaan raot kiinni. Eikä meillä ole vieläkään muuta,
kuin saarnaamme, että Jumalan tähden painakaa raot kiinni, ettei viattomat sielut vaivattaisi ja nääntyisi ylenpalttisen murheen alle. Näemme
myös sen, että Kieri ja Matoniemi y.m. ovat olleet puheilla menneenä
kesänä, mutta asiat eivät ole paranneet, niin kirjat osoittavat. Lakatkaa
Jumalan tähden kannekirjoja kirjoittamasta toistenne päälle siellä keskenänne ja tänne, ja painakoon kristittyin lauma Amerikassa saarnaajat sopimaan niinkuin esikoisten seurakunta Lapissa lähetyskirjam kautta näis-
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säkin viimeisissä koettelemuksissa! Koska sen tunnustuksen näemme, että
täysi luottamus on puolella ja toisella siihen valkeuteen, joka esikoisten
seurakunnalla on Ruotsin Lapissa vieläkin, niin me neuvomme vieläkin,
rakkaat veljet ja sisaret, että sopikaa ja anteeksi antakaa ja olkaa keskenänne ystävälliset ja laupiaat ja anteeksi antakaa toinen toisellenne,
niinkuin Jumala teillekin Kristuksen kautta anteeksi antanut on.
Olemme myös nähneet, että tahdotte saarnaajia täältä, joka kyllä on
kallis asia, mutta se näyttää, että täältä ei liikene, kun on niin paljon
työtä ja huutoja joka kantilta, ja tarve vaatii. Emme ole sitä asiaa niin
paljon tutkineet, syystä, että on se usko, että ne, joilla on täysi luottamus
esikoisten seurakuntaan, että ne tottelevat seurakunnan kirjallisia neuvoja.
Ja kaikki rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla, jotka olette vieläkin
turvaamassa esikoisten seurakuntaan, jossa on priiskoitusveri ja syntein
anteeksisaaminen, uskokaamme kaikki saarnaajat ja työntekijät Herran
viinamäessä, vieläpä kaikki ulosvalitut, ja seuratkaamme Jesusta sillä verisellä ristin ja itsemmekieltämisen tiellä, sillä sehän on teidän ja meidän
korkein kysymys, että me autuaaksi tulemme. Rohvaiskaamme meitämme
uskomaan, rakkaat veljet ja sisaret! Mekin täältä asti annamme ja todistamme kaikki synnit anteeksi koko Herran lauman kanssa Jumalan puolesta Jesuksen nimessä ja viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, ja olkaa
tervehditty täältä koko Herran lauman kanssa kaikki saarnaajat ja koko
Herran lauma Amerikan maalla, ja rukoilkaa meidänkin edestämme, pyytävät veljenne vaivassa ja valtakunnassa, seurakunnan kanssa ja puolesta:
Viktor Apelqvist, Jöns E. Mäntyvaara, E. Samuel Wettasjärvi, Frans
Parakka, Isak Niku, Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Adolf Dynesius.

Wettasjärvessä se 9. p. maalisk. 1911.
Me saarnaajat yhteenkokoontuneina annamme vastauksen teille, rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa
työssä, ja kaikki rakkaat veljet ja sisaret Suomen maalla, jotka kanssanne
ja kanssamme hengittävät yhtä raitista ilmaa esikoisten seurakunnassa.
Armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja aina! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä ja kiitämme ensin juuri sydämestä sen kirjan edestä, jonka olemme saaneet vastaan ottaa suureksi
iloksi, joka oli kirjoitettu Helsingissä 10. päivä helmikuuta 1911, jossa te
kysytte siitä esityksestä, jonka uudestiheränneet ovat tehneet lihallisen
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vapauden eriseuraisille ja niin teille, että tulla Ouluun keskustelemaan opin
asioista. On tosin kallis asia, koska ennen ovat niin huolimattomat olleet
opin tutkinnossa, vaikka kristillisyys pitäisi sen viisaaman, koska on
niin monijoukkoseksi tullut, ja olemme varmat, ettei ole vieläkään heillä
epäilys, että he ovat eksyneet, vaan kokoovat joukkioita saavuttaaksensa
teitä ja meitä. Vaan kristillisyytemme vanhimmat ovat yhdistettynä yötä
ja päivää tutkineet Jumalan sanaa Pyhän Hengen valkeudessa ja ovat puhtaan Jumalan sanan saarnanneet ja oikean opin opettaneet ja oikean seurakunnan rakentaneet, jossa olemme ja olette suojan ja turvan löytäneet,
ja siinä tahdomme elää ja kuolla ja siitä opista kiinni pitää elämämme
ehtooseen asti! Amen.
Sentähden ajattelemme, rakkaat veljet ja sisaret, ettei meillä pitäisi
olla ylön hoppu lähteä ulos juuri silloin, koska he niin suuren nuotan sinne
heittävät. Sen vain tiedämme, että teillä ja meillä olisi halu Jumalan tahtoa noudattaa. Vaan sen kanssa tiedämme, että perkele käypi ympäri
saadaksensa pettää. Ja sentähden ajattelemme, että siinä kokoonjiaalimisessa on hirmuinen koira alla, koska heillä on niin hirmuinen kiihko sovintoa, vaan eivät pyydä sovintoon päästä. Emme saata, saarnaajat, teitä
siellä velvoittaa menemään heidän keskusteluihinsa Ouluun, koska emme
tiedä täällä, mitä hyötyä on heille eli meille. Jos tulevat Marianpäiväkokoukseen Wittankiin, niinkuin heillä on ollut meininki jo viime vuonna,
ja me olemme heille ilmoittaneet, että meillä tulee kokous Marianpäivän
aikana Wittangissa, jos haluavat silloin tulla julki seurakunnan edessä
tutkimaan eriseuran syitä ja syntyjä. Vaan kun emme ole vielä saaneet
tietoakaan, tulevatko eli ei, eli mitä hedelmää siitä on, niin teille on helpompi, että odotatte meitä. Niin antakaa heidän pitää kokouksensa ja
keskustelunsa; ja jos joku teitä syyttää, niin sanokaa meidän syyksi!
Herra tietää teitä ja meitä, että olemme tohtineet totuuden tunnustaa ja
myös puolustaa jumalisten ja jumalattomain edessä.
Ja mitä te sanotte preivissä apostolein ajalta, niinkuin Apostolein Tekoraamatun 15. luvussa, on vähän eri, kun kristillisyys oli yksimielinen ja
vastus vasta alkoi, vaan teillä ja meillä on toisin, kun on monessa joukossa ja kauas erkaantuneet. Sanotte vanhinten lähetyskirjasta Amerikkaan; niin, silloin kanssa ovat olleet vielä toisin asiat kuin näillä; silloin
on ollut luottamus Lappiin ja tarvetta molemmin puolin, vaan nämät taitavat olla itseviisaudessa ja eivät tarvitse kenenkään neuvoa.
No, emme tiedä, rakkaat veljet ja työkumppanit, saarnaavaiset miehet
ja palvelevaiset vaimot ja kaikki totuuden apulaiset, jotka yhtä Herran
huonetta rakennatte meidän kanssamme; ei ole työnne turha ollut Herrassa, mitä olette tehneet ja mitä tehette, jonka olemme nähneet, kun
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olemme siellä käyneet. Ja tehkäämme vielä vähän aikaa työtä, kyllä Jumala
hoitaa asiansa, ja olkaa turvatut, rakkaat veljet, ja uskokaa synnit anteeksi! Mekin todistamme kaikki synnit Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä teille kuolemahetkeen asti. Ja rukoilkaa meidänkin
edestämme! Tätä pyydämme ja niin sanomme hyvästi taivaaseen asti.
Isak Kuoksu, Erik Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka, Isak Niku,
Viktor Apelqvist, Viktor Björkman, Jöns Mäntyvaara.

Viipuri 9/8 1911.
Rakas veli ja uskollinen työntekijä Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Isak Kuoksu rakkaan emäntäsi ja lastesi kanssa.
Tervehdän teitä Jumalan rauhan tervehdyksellä ja kiitän sydämestäni
veljen kirjeenkopion edestä, jonka rakas veli Milen lähetti minulle, joka
oli kallis ja sydäntä ilahduttava. Olen usein ajatellut veljelle kirjoittaa,
mutta se on jäänyt ajatuksiin, ja vielä sekin tahtoo estää kirjoittamasta,
kun on niin suuri tyhmyys, ettei tahdo olla, mitä paperille panee, vaikka
kristillisyyden asiat ovat kalliit ja painavat, joista kyllä olisi tarvinnut
teillekin useammasti kirjoittaa, mutta hidas olen siihen ollut, niinkuin siihenkin, että kiittämään Jumalaa sen armon edestä, että meillä on nyt
kristillisyys sillä rajalla kuin se nyt on, jota ei olisi ymmärtänyt silloin
uskoa, kun sumu ja pimeä oli.
Lähetysreisulla olen kulkenut kalliin veljen, Milenin kanssa tänä talvena, ja Jumalan sana on vaikuttanut joka paikassa, missä olemme kulkeneet. Uskomassa täällä ovat, jotka uskoneet ovat, ja terveenä, ja kaikki
käskevät sanoa sydämen rakkaita terveisiä, erinomattain Haanpää ja hänen emäntänsä, Kupsus hänen emäntänsä kanssa, Häkkilä ja Hakkilan
Katri, se on ruumiin voimista huononlainen, hän kun sai sen halvauksen,
niin se näyttää, niinkuin se vähän kerrassa huononisi. Ja Kolehmaisen
leski kanssa käskee sanoa terveisiä, Peltomaalta vaimonsa kanssa terveisiä, ja kaikilta, joita velikin tuntee. Meillä on kaupungin puolella seurahuone, ja oman seurahuoneen homma on kanssa, mutta ei ole vielä siinä
hyvin pitkälle ehditty, mutta toivotaan, että saadaan vielä oma seurahuone.
Ei nyt muuta, kuin jätän hyvästi siinä autuaallisessa toivossa, että
saamme tavata toisiamme, jos ei ennen, niin paremmassa ja kirkkaammassa ilmassa, jossa ei ole enää sydän niin kylmä ja kankea ja ilkiä, niin-
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kuin nytkin juuri tuntuu sydämeni olevan. Sano sydämen rakkaita terveisiä Nikun Isakille perheensä kanssa ja kaikille, jotka teidän ja meidän
kanssa yksi ovat esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä,
mutta ole itse ensin ja viimein, rakas veli, emäntäsi ja lastesi kanssa minulta ja minun vaimoltani sydämen rakkaudella tervehditty! Jumala, rakas Isä, teitä siunatkoon, teidän työnne ja vaivanne, että olette meistä
vielä huolta pitämässä. Synnit ovat teille ja meille anteeksi annettu; minäkin annan ja todistan kaikki viat ja heikkoudet Jesuksen nimessä ja
veressä. Pyydän rukoilemaan edestäni! Heikko veljesi elämän kaidalla
tiellä
A. M a r t t a l a .

Lahti, 12. p. lokakuuta 1911.
Rakkaat veljet ja vanhimmat ja uskolliset työntekijät Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä vaimoinne, lastenne ja ympärillänne
olevan kristittyin lauman kanssa. Jumalan armo ja rauha vahvistakoon
sielunne ja henkenne sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Tällä rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä, jotka yksi olette esikoisten seurakunnan helmassa, johonka mekin olemme veripunaisen oven
Herran Jesuksen kautta sisälle tulleet johdatetuksi ja jossa meillä on turvan ja suojan paikka, kun ahkeroimme pysyä kuuliaisina edesmenneitten
sekä vielä elossa olevain vanhinten neuvoille ja opetuksille, joita me myös
aina tarvitsemme, sillä vihollinen käypi ympäri niinkuin kiljuva jalopeura,
etsien, kenen hän nielisi, ja kun vielä tunnemme tykönämme suuren synnin voiman ja perisynnin pahuuden, joka toisinaan painaa epäilyksiin asti.
Mutta uskomassa me vielä olemme armosta synnit anteeksi, kuten ennenkin, ja olemme olleet yksimielisesti koolla täällä Lahdessa Herran sanan
jälkeen suuri paljous kristityitä ja saarnaajia, ja Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti, että langenneita on noussut ja sidotuita on päästetty ja väsyneitä on vahvistettu, ja paljon on syntiä hukkunut armon ja
laupeuden mereen, ja ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet vanhurskasten
majoista; ja yksimielisyys on ollut saarnaa jäin ja kristittyin keskellä. Se
tulee myös näkösälle, ettei ole työnne ja työmme turha Herrassa, vaan
se kantaa siunatuita hedelmiä, ja sentähden olemme päättäneet, että joitakin saarnaajia käypi siellä joulukokouksissa vanhimpia oppimassa, jos
elämme ja Jumala suo, vaikka meillä kyllä olisi kiitoksen velkaa entistenkin opetusten ja ylenpalttisen palveluksen edestä, jota olette meille
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osoittaneet, ja jonka Jumala rakas Isä teille palkitkoon ajassa ja ijankaikkisuudessa oman lupauksensa jälkeen.
Kristillisyys se on Suomessakin viime vuodenkin ajalla levinnyt ja
lisääntynyt kaikissa paikoissa, missä Jumalan sana on kaksiteräisenä saarnattu, ja vaikka maailma ja perkele pyhäinsä ja pahainsa kanssa, sekä
kaikki eriseurain henget ja muut lahkokunnat, nousevat vastaan Jumalan voimaa ja tahtovat sammuttaa sitä tulta, joka palaa Sionissa, niin se
kuitenkin palaa ja valaisee, että ijankaikkisuuden matkustajat näkevät,
mistä tie menee taivaaseen, ettei tarvitse yhdenkään hengelliseen hätään
kuolla, ja sentähden tarvitsemme vielä valvoa vähän aikaa Yrttitarhassa
ja Golgatalla, että pysyisi näkösällä synnin rangaistus ja synnin sovinto.
Ei nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikkein saarnaajain ja tämän kokousväen kanssa rakkaille veljille ja uskollisille Herran palvelijoille Kuoksulle, Nikulle, Sammelille, Apelqvistille, Juntille,
Björkmanille, Dynesiukselle sekä kaikille saarnaajille ja totuuden apulaisille ja palveluspiioille ja kaikille kristityille, ja saarnaamme ja todistamme,
että syntinne ja syntimme ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä
ja kalliissa sovintoveressä. Ja nyt jätämme teidät Jumalan armon ja rauhan haltuun siksi kuin yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: Amen hallelujaa. Ja muistakaa nyt rukouksissanne
meitäkin, että Jumala, rakas Isä, meitä vahvistaisi voitolla pysymään loppuun asti. Näitä merkitsee seurakunnan kanssa ja puolesta
A. Marttala, N. Milén, Juho Ahonen, J. Ihalainen, Frans Peltomaa,
Isak Kukkonen, J. Karen, Otto Vainio eli Varis, A. Nenonen, O. Lähteenmäki, Juho Fager, J. Salminen, Kusti Asikainen, Frans Hohkanen, Oskari Ryytsä, Mikko Hulkko, Evald Rantanen, K. Ruusula,
J. Simolin, Juho Haarala, J. Rissanen, A. Ovaskainen, Heinonen
y.m. y.m.
Saarnaajat lähtevät lähetysreisuille, kukin kumppaninsa kanssa, sen
jälkeen kuin ehtivät. Me kirjoitamme sitten ennen joulua Gellivaaraan
sinne tulostamme.
Ensi vuonna pidettävät saarnaajain ja kristittyin kokoukset päätettiin
pitää Teuvan kirkolla.

Kirjoitettu Wettasjärvessä 5. p. jouluk. 1911.
Rakkaalle ja aina muistossa olevalle vanhimmalle ja uskolliselle Sionin
muurin vartijalle P. O. F j e 1 d a h 1 i 11 e, ynnä rakkaan emäntäsi Stinan
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ja lastesi ja ympärillä olevan Herran lauman kanssa, jotka yhtä armon
ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä kristillisyytemme vanhinten opin ja esikuvan jälkeen Herramme
Kristuksen laissa loppuun asti. Amen.
Tämän pienen preivin kautta tervehdämme teitä sydämellisellä rakkaudella ja tietää annamme, että terveenä olemme kaikki saarnaajat ja kokouksia olemme pitäneet tämänkin syksyn ajalla näissä kylissä, ja niin
itäpuolella, aina Lainioon asti. Ja Jumalan sana on voimallisesti vaikuttanut: ilon ja riemun äänet kuuluvat vanhurskasten majoista, ja langenneita on noussut uuteen hartauteen, josta näemme, että Herra on meidän
kanssamme, ja kuka voi meitä vastaan olla.
Me olemme nyt kotona, ja Isakit ovat menneet Jukkasjärveen Antin
päiväksi, ja sieltä tulevat jouluksi Gellivaaraan, ja me Fransin kanssa
menemme Marketan puoleen ja niin sitä tietä Gellivaaraan. Sanotaan
Suomen saarnaa jäin kanssa tulevan, mutta kaikkein iloisinta olisi, kun te
olisitte meidän kanssamme Gellivaarassa tutkimassa näistä kristillisyyden
korkeista asioista, mutta emme tiedä, kuinka teidän terveytenne on ruumiin puolesta, jos se on mahdollista. Mutta ennen kaikkia kuitenkin toivotamme onnea ja terveyttä ruumiinkin puolesta, niinkuin teidän sielunne menestyy, ja antakoon teille Jumala, rakas Isä, pitkän ijan kristillisyytemme voitoksi, että Herran piiskuinen lauma pysyisi koossa kuninkaan
Herramme Kristuksen kuuliaisuudessa esikoisten seurakunnassa ja sen
Hengen yhteydessä vaellus-sauvan nojassa loppuun asti. Amen.
En suita plakilla ja pannalla teidän kanssanne enempää puhua, vaikka
olisi paljon puhumista, vaan sanon kuitenkin teille vaimoni, lasteni ja suuren kristittyin lauman kanssa sydämen pohjasta asti rakkaita terveisiä.
Ikuisessa muistossa olette, vanhimmat rakkaat: Ja siinä toivossa olemme,
että saamme teitä tervehdellä, jos emme ennen, niin tapetun Karitsan
häissä edellämenneitten opettajaimme ja ystäväimme kanssa. Kun tämä
syntinen ruumis ja katoovainen maja purjetaan, silloin saamme levätä
kaikista matkan vaivoista ja veisata teidän kanssanne yhteen ääneen:
Amen, Hallelujaa, kiitos ja kunnia Jumalalle ja Karitsalle alati ja ijankaikkisesti. Amen.
Ja ei nyt muuta, vaan todistamme kaikki heikkoudet ja epäilykset anteeksi Herran Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa sovintoveressä.
Sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni
painuvat. Ja antakaa, vanhin rakas, minullekin kaikki synnit ja viat anteeksi, sillä pahat himot haavoittavat sydäntä, vaikka emme elä lihan jälkeen eli tee pakanain syntiä, mutta sydämen pahuus on suuri, mutta kuitenkin turvaamme syntein anteeksi saamisen armoon seurakunnan hei-
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massa, johon on turva. Ja hyvästi nyt, vanhin rakas, taivaaseen asti!
Pyydän rukoilla edestäni! Vähin veljenne, osallinen vaivassa ja valtakunnassa
Samuel Wettasjärvi.
Pyydän vastausta jollakin sanalla, jos mahdollista olisi. Leipo-Kalle
on täällä ja sanoo sydämen rakkaita terveisiä teille v. kanssa, ja Fransi ja
Isakit sanovat sydämen rakkaita terveisiä v. kanssa. Sano sydämen rakkaita terveisiä teidän saarnaajillenne ja kristityille.
Se s a m a .

Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä joulukokouksessa v. 1911.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä: O. Matoniemi, M. Uuskoski, J. Kieri,
Starkka-vanhin ja kaikki muut rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla.
Jumalan armo ja rauha asukoon runsaasti teidän seassanne rauhan ja
yksimielisyyden kautta esikoisten seurakunnan helmassa nyt ja aina!
Amen.
Olemme saaneet teidän kalliit kirjanne vastaanottaa suureksi iloksi,
jota olemme odottaneet kauan aikaa, että sovinto ja rauha tulisi Amerikassa, ja näemme sen teidän kirjoistanne, että olette pitäneet sovintokokousta ja anteeksi anoneet kahtapuolta, kukin omia syntejänsä, joka on
kallis asia ja armo Jumalan edessä, että ihminen tässä ajassa löytää laupeuden; ja me myös sydämestä annamme anteeksi kaikki synnit, niinkuin
te kirjassanne sen pyydätte sitä murhetta, jota esikoisten seurakunnan
jäsenet täällä Ruotsin Lapissa ovat saaneet tuntea. Mutta sen uskokaa,
rakkaat veljet ja uskolliset työntekijät, että synnit ja rikokset ja kaikki
riitaisuudet ovat anteeksi annetut; sen mekin täältä asti annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja siinä maahanvuotaneessa sovintoveressä koko Herran lauman kanssa, joita on suuri paljous koolla monista
paikkakunnista, saarnaajia ja totuuden apulaisia, vieläpä Etelä-Suomen
saarnaajia useita, jossa olemme yksimielisesti koossa olleet Herran nimeen.
Jumalan sanalla on ollut sama voima kuin ennenkin, vieläpä ilon ja riemun
äänet kuuluvat vanhurskasten majoista. Ja vieläkin sanomme rakkaille
veljille ja uskollisille työntekijöille Amerikan maalla: kallis on asia, että
olette sopineet ja anteeksi antaneet toisillenne, ja pysykää nyt siinä sovinnossa, jonka olette tehneet Herran edessä ja jatkakaa sovintosaarnaa
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eteenkinpäin, jonka Herra on säätänyt, ja anteeksi antakaa unhotuksella
toiset toisillenne ja saarnatkaa Herran nimeen parannusta ja syntein anteeksiantamusta! se on Jesuksen oma käsky. Ja uskokaamme rohvaistulla
sydämellä, rakkaat veljet ja sisaret, ja seuratkaamme Jesusta sillä verisellä ristin ja itsensäkieltämisen tiellä tämän pikkuisen sodan ja kilvoituksen ajan siinä toivossa, että pian kaikki murhe ja vaiva, sota ja kilvoitus
päättyy ja ijankaikkinen ilo alkaa.
Ja ei nyt muuta, vaan olkaa yllämainitut tervehditty sydämellisellä rakkaudella koko Herran lauman kanssa täältä ja rukoilkaa meidänkin edestämme, pyytävät veljenne vaivassa ja valtakunnassa, seurakunnan kanssa
ja puolesta:
Jöns E. Mäntyvaara, E. Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Isak
Kuoksu, Isak Niku, Viktor Björkman, Adolf Dynesius, K. J. Leipojärvi, K. Nilsson, Isak Huhta, Frans Parakka y.m.
Annamme tietää, että olemme saaneet Viljo Toivosen kirjan, jossa hän
rukoilee anteeksi, että hän on joutunut kadottamaan luottamuksen Lapin
vanhimmista, ja että he eivät ymmärrä Amerikan asioita, ja että rakas
veli Viktori olisi eri ymmärryksessä Amerikan asioista, kuin muut vanhimmat, joita syntejä me sydämestä hänelle anteeksi annamme ja todistamme Jesuksen nimessä ja veressä ijankaikkisella unhotuksella, ja annamme tietää: ei ole meidän rakkaalla veljellä ja uskollisella Herran palvelijalla hiuskarvan vertaa eri ymmärrystä Amerikan eikä muissa kristillisyyden asioissa, jonka tiedämme ja todistamme Herran lauman kanssa.
Jöns E. Mäntyvaara, E. Samuel Wettasjärvi, Viktor Björkman, Isak
Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka.
Anna-Liisa, Purnu-vainajan leski, kiittää Salmon Johnsonia lähetyksen edestä, jonka hän on ilolla saanut vastaanottaa Edvard Sundqvistin
kanssa, 36 Kr., ja sanoo rakkaita terveisiä Amerikan kristityille.

Nilivaara se 6. lokak. 1912.
Rakkaille veljille ja uskollisille meidän ja Herran palvelijoille Isak
Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka ynnä Vittangin veljein ja sisarten ja
kristillisyyden rakentajain kanssa. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon ja hallitkoon teidän henkenne kanssa nyt, sodan
ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
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Tämän preivin kautta tervehdän minä teitä ja teidän kallista kokoustanne ja toivotan onnea ja siunausta teidän taivaalliselle laitoksellenne
Pyhän Hengen voiman kautta, ja annan tietää, että olen kiusauksissa ollut
teidän tykönne tulla viimeistäänkin pyhäksi, mutta kun olen niin monenlaisia sanomia saanut äkseerinkipoikain tulosta ja olen alkanut odottamaan poikaani kotiasiainkin tähden, niin täydyn odottaa siksi, kun tulevat.
Olen lähtenyt vastaan tänne Nilivaaraan, ja täällä taas tiedetään, että
tiistaina ne pääsevät irti ja samaa päätä tulevat kotia. Minä odotan poikaa siksi, kun saan nähdä ja puhutella, ja sitten varsin minä tulen teidän
tykönne, missä te olette. Ja te saatte päättää Vittangin kokoukset, koska
te näette sopivan ja Jumalalle kelpaavan, ja siirrytte toiseen paikkaan,
kuinka keskenänne sovitte ja Herralle kelpaa. Mutta jos Vittangissa näette
sopivan vielä viipyä, niin minä tulen siihen, mutta jos ei, niin minä tulen,
missä te olette.
Ja ei nyt muuta, vaan sydämen pohjasta asti rakkaita terveisiä minulta
ensin ja Augustilta, Leipo-Kallelta, Nilivaaran ja Marketan kristityiltä
teille, saarnaajat ja kaikki Vittangin kristityt, veljet ja sisaret, ja Herra
Jesus vahvistakoon teidän sielunne ja henkenne! Rukoilkaamme kristityt
vanhimmat lastemme edestä, että Jumalan sana saisi sijan heidän sydämissään teille ja meille iloksi ja ikäpäivillemme kuormamme keventämiseksi, ettei tulisi saatetuksi harmajat hiuksemme murheella hautaan, niinkuin valitti muinoin vanha Israel.
Jääkää nyt hyvästi, rakkaat veljet ja sisaret, sen suuren Luojan haltuun ja olkaa kärsivälliset minun kanssani, vaikka minä vähän viivyn, kyllä
minä sen täytän toisten, jos saatan ja jos en minä, niin Herra. Ja vielä
täältä asti todistan kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Silloin alkavat tapetun Karitsan ijankaikkiset häät ja silloinpa saamme tervehdellä rakkaita ystäviämme, joitten kanssa olemme murheen ja ilon yhdessä pitäneet ja monta
autuaallista hetkeä viettäneet tulevaisen elämän ja autuuden toivossa,
vaikka olemme olleet syntiset kristityt. Mutta syntein anteeksi saamisen
armo on ollut ja on meidän turvamme esikoisten seurakunnassa, johon
aina turvatkaamme, veljet rakkaat ja sisaret! Ja vielä minullenkin anteeksi antakaa minunkin hengellistä hitauttani ja kaikkia maailmallisia
ja lihallisia himoja, jotka sotivat sielua vastaan; sitä pyydän ja rukoilen
teiltä, Jumalan puolesta. Omalla kädellä
Erik

Samuel

Wettasjärvi.

172
Gellivaara, se 30. päivä joulukuuta 1912.
Rakkaille veljille ja sisarille Etelä-Suomen rannoilla ja erittäin saarnaajille, jotka seurakunnan palvelijat ovat ja jotka ovat monta eri kirjettä
kirjoittaneet seurakunnan kanssa ja puolesta; joista kirjeistä näemme, että
olette lähetysmiehiä odottamassa täältä Lapista, johon aijomme vastata.
Vaan ensin kiitämme teitä niitten kalliitten kirjeinne edestä, joita olemme
saaneet ilolla vastaan ottaa, joista näemme, että Jumalan siunattu työ
menestyy siellä teidän keskellänne, josta Herralle Jesukselle kiitos olkoon.
Annamme tietää, että seurakunta täällä on päättänyt lähettää tänä
talvena lähetysmiehet käymään siellä Suomessa pitämässä yhden saarnaajain kokouksen. Mihinkä te sen asetatte eli soveliaaksi katsotte ja ajan,
milloinka teille olisi soveliain aika saada täältä saarnaajat, niin antakaa
meille siitä tieto! Lähetysmiehet käyvät, missä he näkevät, että on välttämätön käydä.
Ei nyt muuta, vaan annamme tietää, että olemme terveenä ruumiin
puolesta kaikki saarnaajat, ja kokouksia olemme pitäneet, ja Jumalan sana
on vaikuttanut joka kokouksessa, että langenneet ovat nousseet lankeemuksesta ja uskottomat uskottomuudesta, joissakin enempi ja joissakin
vähempi, josta näemme, ettei ole työmme ja työnne turha Herrassa. Tehkää vain työtä, rakkaat veljet, ei olekaan pitkä aika, ennenkuin teitä ja
meitä lasketaan lepäämään kaikista matkan vaivoista, sillä meidän vaivamme, joka ajallinen ja keviä on, saattaa ijankaikkisen ja määrättömän
kunnian. Olkaa nyt lohdutetut, kaikki ijankaikkisuuden matkakumppanit,
ja uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteeksi. Mekin täältä
asti todistamme kaikki synnit, viat ja heikkoudet Herran Jesuksen nimessä
ja kalliissa sovintoveressä, joka viaton ja vanhurskas veri on vuotanut
syntein anteeksi antamiseksi, ja se muistakaa vielä kuolemankin hetkellä!
Pitäkää suurena armona, rakkaat veljet ja sisaret, että olette ja olemme
johdatetut oven Herran Jesuksen kautta esikoisten seurakuntaan, jossa on
hengellinen hallitus voimassa pysynyt siitä saakka, kuin vanhimmat ovat
sen voimaan panneet, ja on voimassa pysynyt aina tähän asti ja on vielä
voimassa täällä ja siellä. Ja sen pitäisit muistaman niin monta, kuin niitä
ihmisiä on, joilla on sydämestä se halu, että autuaaksi tulla, että pysyä
hengellisen hallituksen alla, niin ei tule vahinkoa täällä eikä kuolemassa
eikä ijankaikkisuudessa, ja kuulla sen, mitä Henki seurakunnalle sanoo.
Sillä Sionin vuoren tykö tulleet olemme, rakkaat veljet ja sisaret, yhden
verisen lipun alle ja elävän Jumalan kaupunkiin, jossa rauhan kelloja soitetaan, se on, rauhan evankeliumia saarnataan, ettei perkeleen, maailman
eikä eriseurain henget meitä ja teitä peljättäisi, jotka kuitenkin vastassa
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ovat tästäkin edes niin kauan, kuin elävä henki kristillisyydessä on. Vaan
olkaa turvatut! Vielä elää se suuri Sotasankari ja käypi laumansa edellä,
sotii ja voittaa ja lyöpi laumansa viholliset suunsa kaksiteräisellä miekalla;
sentähden olemme voiton päällä, kaikki Jesuksen seuraajat ja ristinkantajat.
Olkaa nyt tervehdityt koko tältä kokousväeltä, joita on monta sataa
ollut koossa yksimielistä kristittyä sekä opettajat ynnä opetuslastensa
kanssa, joilla on yksi sydän ja yksi sielu, ja rukoilkaa meidänkin edestämme! Pyytävät teidän heikot veljenne elämän kaidalla tiellä, seurakunnan kanssa ja puolesta
Isak Kuoksu, Isak Niku, Jöns Mäntyvaara, Viktor Apelqvist, Viktor
Björkman, Erik Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka, A. Dynesius,
Johan Henrik Liikavaara, Anders Kurak, Luulajan saarnaaja Erlandsson, Kalle Nilsson, Anna-Liisa Purnu, Anders Knutson.
Olkaa nyt tervehdityt meiltä vaimoinne, lastemme ja ympärillämme
olevan Herran lauman kanssa te Suomen veljet ja sisaret ja saarnaajat
vaimoinne ja lastenne kanssa ensin ja viimein, ja hyvästi Herran haltuun
siinä autuaallisessa toivossa, että pian yhteen tulemme, jos emme täällä,
niin kuitenkin kunnian paratiisissa, jossa sanomme, amen, hallelujaa.

Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä 30. p. jouluk. 1912.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Olof Matoniemi, Matti Uuskoski, Johan Kieri,
N. P. Starkka ynnä rakkaitten emäntäinne, lastenne ja sen kalliin Herran lauman kanssa Amerikan maalla, jotka yhtä armon ilmaa hengittävät
esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä Kristuksen
hengellisen hallituksen alla vanhinten opin ja esikuvan jälkeen Pyhän
Hengen voiman kautta. Jumalan armo lisääntyköön teille Herramme
Jesuksen tuntemisen kautta nyt ja aina elämänne ehtooseen asti! Amen.
Tämän kautta tervehdämme teitä, Amerikan rakkaita veljiä ja sisaria, tästä Gellivaaran suuresta kristittyin kokouksesta, jossa on ollut monia
satoja kristityitä ja kymmeniä saarnaajia koossa poikalapsen Jesuksen
ympärillä, vieläpä rauhan ja yksimielisyyden siteillä yhteen kiinnitettyinä,
ja suuret Pyhän Hengen voimat ja vaikutukset ovat olleet liikkeellä, ja
paljon tuhlaajapoikia ja -tyttäriä on tämänkin kokouksen kautta tullut
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Isän huoneeseen, vieläpä ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet vanhurskasten majoista, ja parannuksen hedelmät Raamattuin jälkeen, samoin myös
muissa kristittyin kokouksissa, joita olemme pitäneet sekä ennen että tämänkin talven ajalla, jossa Herra on sanansa vahvistanut seuraavaisten
merkkein kautta.
Vieläpä kiitämme teitä kalliin kutsukirjan edestä, jonka olette meille
kirjoittaneet, johonka emme voi vastata enempää kuin ennenkään, mutta
kun kohtaamme Meri-Pietarin, niin saamme siitä asiasta vielä yhteen puhua ja tutkia, vielä siitäkin syystä, kun, veljet, kirjoitatte teidän kutsukirjassanne, että olette Kieri-veljelle myös osan antaneet, ja niinkuin me
sen tiedämme ja uskomme, että te teette yhtä työtä Herrassa sen sovinnon päälle, jonka te tehneet olette Herran edessä, ja niin muodoin emme
tiedä, minkälaiset asiat teillä olisi siellä, jotka ovat niin kankeat, että
ette saata aikaan tulla, jonka tähden pitäisi tämän korkean lähetyksen
tehdä Amerikan maalle, ja meillä on niin vähän uskollisia työntekijöitä,
ja eloa on paljon, niinkuin Herra on sanonut. Ja ilmankin te olette jatkamassa sovintosaarnaa sovintoveren kautta niinkuin seurakunnalta teitä
neuvottu on, ja siihen olette itsenne luvanneet, ja me olemme siihen toivottaneet Jumalan siunausta ja menestystä, että Herran Jesuksen lauma
pysyisi koossa ja hengen yhteydessä esikoisten seurakunnan helmassa Euroopassa ja Amerikan maalla, joitten edestä se Hyvä Paimen on henkensä
antanut ja ovat Hänelle niin paljon maksaneet, että Hänen on täytynyt
vuodattaa viimeiseen pisaraan asti Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä monelle tuhannelle syntein anteeksiantamiseksi, jonka tähden mekin täältä
asti todistamme kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herran Jesuksen
nimessä, viattomassa ja kalliissa sovintoveressä kaikille katuvaisille, uskovaisille ja murhetta kärsiväisille veljille ja sisarille Amerikan maalla, jotka
olette pysymässä esikoisten seurakunnan hengen yhteydessä sekä vanhinten että heidän seuraajainsa opissa Kristuksen lain kuuliaisuuden alla ja
kantavat Jesuksen ristiä mailman joukkoa vastaan, niinkuin Jesus on
opettanut, vieläpä kaikissa kieltämään itsensä maailmasta ja totuuden
tunnustamaan maailman edessä, jonka tähden maailma on aina vihannut
Jesuksen opetuslapsia, sekä hengellisesti kuollut pappiskunta joukkonsa ja
eriseuraistensa kanssa, ja kaikki lihallisesti mieltyneet, jotka tahtovat
maailman ystävät olla, ne tulevat Jumalan ja kristillisyyden vihamiehiksi.
Ja ei nyt muuta, vaan sanomme kaikkein saarnaajain ja kristittyin paljouden kanssa, jotka täällä koolla ovat Gellivaaran kirkonkylässä, sydämen rakkaita terveisiä teille kaikille yllänimitetyille, vieläpä kaikille rakkaille veljille ja sisarille Amerikan maalla. Siinä toivossa olemme, että
pian yhteen tulemme teidän kanssanne tapetun Karitsan häissä, jotka lop-
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puun asti kilvoittelette meidän ja kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa.
Ja silloin saamme veisata yhteen ääneen heidän kanssaan alati ja ijankaikkisesti. Amen. Pyydämme rukoilemaan edestämme! Seurakunnan
kanssa ja puolesta
Jöns Mäntyvaara, Viktor Apelqvist, Isak Kuoksu, Isak Niku, E.
Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka, Viktor Björkman, Adolf Dynesius, Johan Henrik Liikavaara, Anna-Liisa Purnu, Anders Kurak,
Karl Nilson, Anders Knutson Pitso, K. R. Erlandsson.

Norjassa ja Ballangissa, 25/5 1913.
Rakas sisar Herrassa, Maria! x ) Jumalan armo ja rauha olkoon henkesi
kanssa!
Sen lähetyksen, jonka sinä lähetit veljein kautta, Isak Nikun ja Kuoksun, olen minä saanut vastaanottaa minun sairasvuoteelleni, jossa minä nyt
makaan ja odotan minun poispääsyäni tästä turmelevasta maailmasta, jossa
minä olen aikaa kuluttanut yli seitsemänkymmentä vuotta ja nyt odotan
kuolemaa, ja uskon itseni pian pääsevän pois, mutta siinä uskossa vain,
että minä elämänkruunun voitan. Ne todistukset, jonka olen saanut esikoisten seurakunnassa, niistä minä pidätän kiinni, ja niillä todistuksilla
ovat sadat ja tuhannet tämän kristillisyyden aikana menneet poikki kuoleman virran, jotka jo voitosta veisaavat. Ja siinä opissa pysykää, rakkaat sisaret ja veljet, jonka olette kuulleet, oppineet ja uskoneet, jota meidän ja teidän rakkaat ja uskolliset lähetysmiehet ovat teille saarnanneet.
Ja olkaa hyvässä turvassa, rakkaat ystävät Herrassa! Synnit annan ja
todistan anteeksi vielä viimeisen kerran Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Siinä toivossa sanomme hyvästi, että pian yhteen tulemme tapetun
Karitsan häissä. Ja sanokaa sydämen rakkaita terveisiä kaikille pyhille
minulta ja minun perheeltäni ja rukoilkaa aina minun edestäni, pyytää
heikko veljenne elämän kaidalla tiellä
P. O. F j e 11 d a h 1 eli M e r i - P i e t a r i .
Ja me myös, saarnaajat Frans Parakka ja Samuel YVettasjärvi, tervehdämme Maria Väyrystä sydämellisellä rakkaudella ja kiitämme sen
rakkauden palveluksen ja lahjan edestä, jonka olet uhrannut tämän elä*) Maria Väyrynen, Helsingissä.
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vän kristillisyyden ylösrakennukseen eli levittämiseen sekä ennen että
viimeksi Isak Kuoksun ja Isak Nikun kautta, jonka vanhurskas Jumala,
Isä, palkitkoon sinulle ajassa ja ijankaikkisuudessa. Vieläpä kiitämme
kaikkia teitä, veljiä ja sisaria Etelä-Suomen rannoilla ynnä muualla, kaiken
teidän uskollisuutenne ja toimeliaisuutenne ja urhoollisuutenne edestä,
vieläpä kaiken kuuliaisuutenne edestä, jonka olette heille osoittaneet, joka
ilahduttaa meitä ja koko Jumalan luontoa, kun niin suuri siunaus oli sillä
taivaallisella lähetystoimella, jonka Joonas-vainaja esikoisten seurakunnan
saarnaajain ja vanhinten kanssa matkaan pani juuri edellä lähtemisensä
pois maailmasta, ja uskoi lujasti, että se menee hyvin ja menestyy; ja se
toivomus on ajallansa täytetty, josta kiitos Jumalalle ja tapetulle Karitsalle nyt ja aina ijankaikkisesti! Amen.
Vielä kiitämme myös siitä, että olette niin hyvin palkinneet heidän
matkansa ja vaivansa, että me saamme olla seurakunnan kanssa juuri
vapaat ja tyytyväiset kaikista huolista, kyytikustannuksista ynnä muusta.
Ja ei nyt muuta, vaan sanomme Fransin ja Nikun ja Kuoksun ynnä suuren kristittyin lauman kanssa sydämen pohjasta asti sinulle ja teille rakkaita terveisiä siinä toivossa ja uskalluksessa, että pian me saamme toisiamme tervehdellä ijankaikkisuuden kirkkaassa ilmassa ja veisata yhteen
ääneen teidän ja kaikkein valittuin ja vanhinten kanssa kiitosta ja kunniaa Jumalalle ja tapetulle Karitsalle alati ja ijankaikkisesti kaikkein vaivainne palkasta, jossa ei enää muistu matkamme vaivat. Ja vielä pyydämme teidän esirukouksianne, vaikka olemme kaukana eroitetut toisistamme, yhden Isän ja Äidin lapset. Ja vielä täältä asti todistamme kaikki
synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herramme Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa sovintoveressä.
Merkitsee omalla kädellä
E. Samuel W e t t a s j ä r v i ja F r a n s P a r a k k a .
Odotan jollakin sanalla vastausta, jos olet saanut tämän preivin.

MERI-PIETARIN VIIMEINEN KIRJE.
Bollangen 16/7 1913.
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen raskaassa työssä, S a m m e l i ja kaikki muut saarnaajat ja kaikki se lauma,
joka teidän ympärillänne on, jotka ovat uskomassa sen opin ja esikuvan
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jälkeen, jonka aikakautemme vanhimmat jälkeensä jättäneet ovat, joka
on kantamassa siunatuita hedelmiä niitten kautta, jotka halvat ja maailmalta ylönkatsotut ovat. Jumalan armo ja rauha olkoon sinun henkesi
kanssa sodan ja kilvoituksen loppuun asti!
Tervehdin sinua näillä harvoilla sanoilla Jumalan rauhan tervehdyksellä ja tietää annan, että olen vastaanottanut sinun kalliin ja virvoittavaisen preivisi, joka kyllä oli makia niinkuin hunaja, jossa oli terveellinen Jumalan sanan oppi ja neuvo ja taivaallinen lohdutus nyt niinkuin
ennenkin. Olisin kyllä sinulle ennen kirjoittanut, mutta ei ole tarmoa sen
verran kuin ennen. Ruumiin terveys on niin heikko, koska olen sängyssä
ollut joulusta asti. Mutta uskomassa vain olen syntein anteeksi saamisen
armosta itseni autuaaksi, jonka olette saarnanneet. Siinä olen kiinni riippumassa; en siitä tahdo liikkua mihinkään, ei ole mieli liikkua siitä mihinkään.
Olemme olleet niin onnelliset; meillä on ollut kokoukset täällä Balangissa, joka oli yksi siunattu aika. Meidän veljet, Viktori ja Andreas ja
Mikaeli ovat olleet meidän kanssamme jonkun päivän, josta kaikesta olkoon
kiitos ja siunaus Jumalalle.
Sinä kysyt, kuinka minä ajallisesti aikaan tulen. En saata sanoa muuta
kuin että se menee hyvin, vaikka olen kyllä tämän pitkän sairauden kautta
joutunut vähäsen velkaan. Niinkuin hyvin ymmärrät, että siinä on kulunut, koska pitää tohtoria kustantaman monta kertaa, ja sitten medisiinit,
niin se kuluu paljon, niinkuin ymmärrät.
Ei nyt muuta; minä en jaksa istua enkä enempi puhua. Olkaa hyvässä
turvassa, rakkaat työntekijät, Jumala antaa voiton yhden toisen perästä,
ja kun Se on meidän kanssamme, kuka voi meitä vastaan olla. Hän on se,
joka viisasten viisauden valloittaa ja voimallisten voimat kaataa ja hallitsee. Ja ei nyt muuta, vaan sanon hyvästi sen Hyvän Paimenen haltuun.
Kyllä me vähän ajan perästä tulemme yhteen Karitsan häihin veisaamaan
voiton virttä, josta me joskus tunnemme esimakua jo täällä maan päällä,
vaikka heikkouden läpi, mutta toisella puolen virran aikakautemme vanhinten ja kaiken maasta ostetun lauman kanssa. Pyydän vielä kaikki synnit ja vanhuuden heikkoudet anteeksi, joka usein tuntuu, jonka minäkin
teille todistan anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja veressä. Kyllä me
vähän ajan perästä yhteen tulemme, jossa emme enää tarvitse erkaantua,
ja kaikki matkan vaivat ei silloin muistu mieleen.
Kristillisyys on täällä niinkuin ennenkin, vaikka ei ole kaikki juuri
niinkuin pitäisi olla. Sano sydämen rakkaita terveisiä minulta kaikille
saarnaajille heidän vaimoinsa kanssa ja lastensa kanssa ja kaikille Lapin
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kristityille, joidenka kanssa nyt yhdessä olette. Ja kiitän heitä kaiken
rakkaan palveluksen edestä minua kohtaan läpimitten aikoja.
Olisko se mahdollista niin uskoa, että sinun kasvojasi nähdä täällä jälkeen niityn ajan, jos minä olen elämässä? Mutta ei taida olla mahdollista?
Mutta kuitenkin minä jään odottamaan sinulta kirjaa, sentähden tapahtukoon Herran tahto niin maassa kuin taivaassa! Muistakaa minua ja minun perhettäni anteeksi antavaisella sydämellä. Hyvästi nyt sen Hyvän
Paimenen, Herran Jesuksen, haltuun! Voiton ääni kuuluu Siionissa ja
rauhan kellot soivat, että voiton päällä me olemme. Merkitsee teidän
vanha ja heikko veljenne
P. O. F j e l l d a h l .
Ole nyt niin hyvä, rakas vanhin, ja puhuttele E r k i n K u s t u a , että
käypi täällä minun puheilla, jos mahdollinen on, enhän minä viivytä häntä
täällä kauan. Minulla on sydämen halu ja tarve sen kohdata ja puhua
suusta suuhun. Sydämen rakkaita terveisiä minulta koko kylän kristityille, merkitsee
Meri-Pietari.
Saan ilmoittaa, että emme saata astua maihin ja tulla teidän tykönne,
koska aika on niin lyhykäinen, vaikka olisi kyllä ollut halu teitä nähdä.
Sanokaa minun ja Anteruksen terveisiä kaikille kristityille! Hyvästi Herran haltuun! Rukoilkaa minun edestäni, pyytää veljenne uskossa
Viktor

Björkman.

Gellivaaran kirkonkylässä se 30. päivä jouluk. 1913.
Tykö rakkaille veljille ja sisarille siellä Etelä-Suomen rannoilla, jotka
yhtä armon ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen
yhteydessä. Nyt olemme taas täällä koolla niinkuin ennenkin, yksimielisenä ja yhteen henkeen juotettuna, niinkuin yksi Sionin tytär, saarnaajat
opetuslastensa kanssa, joita on täällä suuri paljous Norjasta, Kainuusta
ja Luulajasta ja näitten Lapin seurakuntain saarnaajat ja kristityt, jotka
kaikki yksimielisesti tervehtelemme teitä kaikkia Etelä-Suomen rakkaita
veljiä ja sisaria niin lavealta, kuin yksimielisten lauma on siellä Suomen
maalla.
Toivotamme Jumalan siunausta, ajallista ja ijankaikkista, ja kiitämme

179
sydämestämme teitä, työntekijät Herran viinamäessä, sekä saarnaajat,
jotka olette saarnanneet ja vielä saarnaatte, ja palvelevaiset vaimot, jotka
olette pyhiä palvelleet ja vielä palvelette, ja kaikki totuuden apulaiset,
jotka olette totuutta edesauttaneet ja vielä avulliset olette, kantaen toinen
toisenne kuormaa, ettei yksikään teidän ja meidän ystävämme tulisi rasitetuksi ylenpalttisella murheella. Sillä jos yksi jäsen kärsii jotakin, niin
kaikki muut jäsenet kanssa kärsivät, ja jos yksi jäsen kunniassa pidetään,
niin kaikki jäsenet myös riemuitsevat, mutta te olette Kristuksen ruumis
ja jäsenet, jokainen osansa jälkeen, ja Herra Jesus teille siihen voimaa
antakoon, ettemme häpeään tulisi.
Ja me kiitämme teitä, rakkaat veljet ja sisaret, niitten kalliitten kirjainne edestä, joita on kirjoitettu saarnaajilta ja seurakunnalta ja monilta yksityisiltä, joitten kaikkein edestä olemme kiitollisuuden velassa,
niinmyös sen ilosanoman, että olette meiltä lähetetyt saarnaajat ilolla
vastaanottaneet ja rakkaudella palvelleet ja kauniisti takaisin lähettäneet
olette, josta kaikesta kiitos ja ylimmäisen ylistys olkoon. Ja Herra, vanhurskas tuomari, palkitkoon kaikki teidän työnne ja vaivanne vanhurskasten ylösnousemisessa, ajassa hyvällä omallatunnolla ja taivaassa ijankaikkisella ilolla. Ja Herra Jesus vahvistakoon kaikkia teitä sodassa perkelettä, maailmaa ja omaa lihaa vastaan ja kaikkia pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Eikä korpea pääse oikeat Israelitat Kaanaan maalle
ilman vaivata ja vastoinkäymistä, ja sentähden moni matkakumppaneistamme väsyy välille ja haavoitetaan sodassa ja kuolee hengellisellä kuolemalla, ja joku menee vihollisten puolelle, joitten kaikkein tähden huutaa
Herramme Jesus: "Voi maailmaa pahennusten tähden, sillä pahennukset
kumminkin tulevat, mutta voi kuitenkin sitä ihmistä, jonka kautta pahennus tulee]"
Vaan olkaa turvatut, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, sillä Jumalan
vahva perustus kuitenkin pysyy, joka siihen kiinnitetty on. Sillä meidän
kristillisyytemme vanhimmat ovat tämän elävän kristillisyyden, niinkuin
taitavat rakentajat, perustuksen laskeneet profeettain, Kristuksen ja apostolein perustuksen päälle, jossa Jesus Kristus paras kulmakivi on, jonka
päälle koko rakennus nojaa.
Olkaa nyt turvatut, rakkaat veljet ja sisaret! Mekin täältä asti todistamme kaikki synnit, viat ja heikkoudet Herramme Jesuksen nimessä ja
kalliissa sovintoveressä anteeksi; ja sen muistakaa kuolemankin virran
rannalla! Ja ei nyt muuta, vaan sydämen rakkauden terveisiä kaikilta
saarnaajilta ja kaikilta kristityiltä teille kaikille Suomen saarnaajille ja
kaikille kristityille. Hyvästi nyt Hyvän Paimenen haltuun siinä toivossa,
että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen:

180
sanomme: amen, hallelujaa. Ja rukoilkaa meidänkin edestämme, pyytävät
teidän heikot veljenne elämän kaidalla tiellä, osalliset vaivassa ja valtakunnassa. Näitä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Jöns Mäntyvaara, Viktor Apelqvist, Samuel Wettasjärvi, Isak
Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka, Viktor Björkman, Adolf Dynesius, Anders Kurak, K. R. Erlandsson, Luulajan saarnaaja; Karl
Nilsson ja Johan Karlsson, Liikavaaran Juhan Heikki; Norjan saarnaajat: John Mikkelsen, Mikael Mikkelsen, Ulrik Hansen, Daniel Josef sen, Petter O. Lind, Abel Eriksen; Amerikasta tulleet: Kaarlo Toivonen, Viljo Toivonen, Arvo Toivonen.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa Gellivaaran kirkonkylässä 1. p. tammikuuta 1914.
Tykö rakkaille veljille ja kalliille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Johan Kieri, O. Matoniemi, Matti Uuskoski
ja koko Herran valittuin lauma Amerikan maalla, joittenka oikea turva
ja suoja on esikoisten seurakunnan helmassa, vieläpä hengen yhteydessä
sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka aikakautemme vanhimmat ovat jättäneet uskossa, opissa ja elämässä. Jumalan armo ja rauha olkoon ja hallitkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä koko Herran lauman kanssa,
jotka taas tämän joulukokouksen aikana olemme koolla olleet suuri paljous saarnaajia ja kristityitä monista eri paikkakunnista, jossa yksimielisesti, niinkuin yksi Sionin tytär, olemme koolla olleet, ja Jumala on sama
voimansa kanssa niinkuin ennenkin. Olemme yksimielisesti päättäneet
kirjoittaa jonkun neuvon sanan Amerikan veljille ja sisarille ja saarnaajille, joilta myös on tullut ja olemme saaneet heidän preiviänsä vastaanottaa, joitten edestä kiitämme, ja joista näemme, että olette työtä tekemässä Herran pellolla, ja Jumalan sana vaikuttaa. Ja näemme myös sen,
että on vastuksia ja vaivoja, joka ei ole ihme, sillä niinhän se on ollut ennenkin. Mutta joudumme kyllä ajattelemaan sekä Matoniemen että Kierin
kirjasta, että mikähän se olisi se raskain ja työläin koettelemus. Eihän
ainakaan teidän työnne mene sitä jälkeä, että tulee kaksi joukkoa, joka
olisi ylen ikävä asia; sillä on täällä neuvottu vielä niissäkin asioissa, joissa
vastukset ovat tulleet, ettei viattomat sielut vaivattaisi ja niin nääntyisi
ylenpalttisen murheen alle, joka on raskas asia Herran edessä. Ja olemme
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vaatineet seurakuntaa, että painaa saarnaajat sopimaan, jossa on ollut
jotakin tointa, mutta on näyttänyt siltä, ja näyttää vielä, että ei voi olla
tyytyväisyyttä. Onhan teillä, rakkaat veljet (saarnaajat) täysi luottamus oikeaan seurakuntaan, niin totelkaa Kristuksen käskyä ja anteeksi
antakaa toinen toisellenne; kyllähän te sen, veljet rakkaat, tiedätte, että
hengellinen kuolema siitä seuraa, jos ette anna anteeksi. Ja emme me
saata ymmärtää, että olette sydämestä anteeksi antaneet, koska kirjat
osoittavat, että on kannetta toisianne vastaan, josta täydymme sanoa, että
Jumala paratkoon! Näitä olemme neuvoneet siinä uskossa, että kuulette;
ei Kieriä eikä Matoniemeä eikä Uuskoskea niinkuin niitä, jotka jo oikean
seurakunnan hyljänneet ovat, mutta niinkuin veljiä ja työntekijöitä Herrassa, sillä Herran on työ, ja raskas on kysymys ja edesvastaus Herran
edessä.
Emme tiedä enempää tällä kertaa, mutta Jumala, rakas Isä, kuitenkin
hoitakoon asiansa. Ja niin uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, ja seuratkaamme Jesusta, sillä Hän jätti meille esikuvan, että meidän pitää Hänen askeleitansa noudattaman. Siinä uskossa olemme, että ne ovat turvassa, jotka pysyvät Sionin linnassa, esikoisten seurakunnassa, jossa vielä
Kristuksen hengellinen hallitus on voimassa, vieläpä taivaan valtakunnan
avaimet, ovat niitten kuritus, jotka eivät tottele seurakuntaa. Mutta uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, rohvaistulla sydämellä kaikki synnit
anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja siinä maahan vuotaneessa veressä.
Herra ottaa omiansa ja korjaa heitä ijankaikkiseen lepoon, niinkuin on
taas siirtynyt rakas vanhin Meri-Pietari Norjasta ja Anders Hedlund Kainuusta ja Krekula Tärännöstä ja monta muuta rakasta ystävää täältäkin
tämänkin jääneen vuoden aikana. Mutta siinä toivossa olemme, rakkaat
veljet ja sisaret, että teitä ja meitä kootaan pian niihin kokouksiin, jossa
ijankaikkiset häät alkavat, jossa saamme veisata kiitosta voittajain ja kilvoittelijain palkasta, ja olkaamme turvatut Herrassa. Vielä koko Herran
lauman kanssa annamme ja todistamme synnit anteeksi Herran Jesuksen
nimessä ja siinä maahan vuotaneessa veressä. Rukoilkaa meidänkin edestämme! Merkitsevät veljenne vaivassa ja valtakunnassa, seurakunnan
kanssa ja puolesta:
Jöns E. Mäntyvaara, E. Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Isak
Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka, Viktor Björkman, K. Nilsson,
K. R. Erlandsson, Johan Karlsson, Adolf Dynesius.
Kirjoittakaa tästä kopiot kristityille!
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Gellivaaran kirkonkylässä se 2. päivä tammikuuta 1915.
Me yhteenkokoontuneet vanhimmat ja apostolit tervehdämme teitä,
Etelä-Suomen rakkaita veljiä ja uskollisia työntekijöitä, Etelä-Suomen rannoilla, N. Milen, A. Marttala, J. Ihalainen ynnä muut saarnaajat ja kaikki
totuuden apulaiset, veljet ja sisaret, jotka yksi olette Herrassa.
Annamme tietää, että olemme taas olleet täällä koossa, suuri kristittyin lauma Norjasta, Luulajasta, Kainuusta ja Lapinmaan monen kirkkokunnan kristityitä, yksimielisenä ja yhteen henkeen juotettuna niinkuin
yksi Sionin tytär. Ja paljon on lisääntynyt merkittyin luku jääneen vuoden ajalla näissä Lapin seurakunnissa, vaikka paljon on kyllä kuolemakin
leikannut vielä valjennutta Jumalan peltoa ja rakkaita ystäviämme; nytkin vasta vanha Björkman ja vanha Dynesius ja Wettasjärvestä Sammelin äiti ja niin paljon muita, joita emme suita luetella, jotka ovat päässeet
lepäämään heidän töistänsä ja nautitsemaan ijankaikkista autuutta. Vaan
paljon on lisääntynyt autuaaksi tulevaisia seurakunnalle, josta kaikesta
Jumalalle, rakkaalle Isälle, kiitos olkoon!
Ja nyt kiitämme teitä, saarnaajat ja kaikki kristityt, niitten lähetyskirjainne edestä, joita olemme saaneet ilolla vastaan ottaa, joista olemme
saaneet nähdä ja kuulla, että tehette työtä yksimielisesti, ja että Jumalan
sanalla on sija ihmisten sydämiin ja voima vaikuttamaan totisen katumuksen ja elävän uskon, joka on kallis, sillä ei ole, rakkaat veljet ja sisaret, pitkä aika, ennenkuin ilta tulee, että kaikki työmiehet Herran viinamäessä pääsevät lepäämään, jotka uskollisesti tekevät työtä sielun ja ruumiinsa voimilla. Ja siinä lupauksessa olemme mekin teidän kanssanne,
rakkaat veljet ja sisaret, että varjella Herran Jesuksen laumaa hengen
miekalla ja Herran Sebaotin voimalla, että Herran lauma koossa pysyy.
Ja tehkää tekin, rakkaat työkumppanit, urhoollisesti työtä! Sanomme sentähden, ettette sekottaisi itseänne ylen paljon elatuksen menoihin, sillä
vähän on aikaa ja paljon on työtä sisällä ja ulkona, niinkuin näette ja
näemme siellä ja täällä, ja kuolemaa kohti kulkee niin monta ihmisen
lasta, kun tämän syntisen maan päällä matelee, ja kukin kantaa kuolemattoman sielun, ja aika ijankaikkisesti on edessä, ja emme tiedä, kuinka
pian tulee huuto, että "katso Ylkä tulee, menkää ulos Häntä vastaan!"
Ja nyt on se aika, että väkevä huuto kuuluu Sionin tyttärelle, että valmistakaa lamppujanne, te morsiamen piiat, sillä pian tulee Ylkä noutamaan köyhän morsiamensa pois tästä surun laaksosta ja viepi elävän uskon siivillä poikki kuoleman sillattoman virran, jonka toisella puolella on
oikea kotimaa, johon henkemme huokaa, että voi, jos pian se aika tulisi,
että saisimme tervehdellä meidän kristillisyytemme vanhimpia heidän ope-
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tuslastensa kanssa, jossa saisitte, rakkaat vanhimmat, nähdä lapsianne ja
lapset teidän vanhempianne ja aviokumppanit toinen toisianne, ja sanoa
terve tulemaan tapetun Karitsan häihin, jossa sanomme terve tulemaan;
vaan täällä emme saa istua hääpöydässä, vaan seisoa ristin kohdalla,
varustettuna vanhurskauden sota-aseilla. Ja sentähden tarvitsemme, rakkaat veljet ja sisaret, rohvaista sydämemme uskomaan. Mekin täältä asti
annamme ja todistamme kaikki synnit, viat ja heikkoudet Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä anteeksi, vaikka viimeisen kerran tämän maan päällä, vaikka aika ja hetki on tietämätön.
Vaan siinä toivossa jätämme hyvästin, että pian yhteen tulemme, jos emme
täällä, niin kuitenkin kunnian paratiisissa. Ja pitäkää lähetystoimi yllä
niinkuin näette tarpeen vaativan, niinkuin olette tehneet.
Olkaa nyt meiltä kaikilta tervehdityt kaikkein kaupunkikuntain ja
paikkakuntain kristityt niin lavialta, kuin turvanne luette esikoisten seurakuntaan, joka on tässä meidän aikakaudessamme ensin kivulla uudestasyntynyt täällä laihassa Ruotsin Lapissa, joka on se oikea seurakunta,
josta ei liikene omalle vanhurskaudelle osaa ollenkaan, vaan sen ulkopuolella ovat koirat ja velhot. Ja tämä on kaiketi mahdollinen vastaan
ottaa, joka tahtoo autuaaksi tulla. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Fors Kuoksu, Isak Niku, E. Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, V. Björkman, Jöns E. Mäntyvaara, A. Dynesius, Frans Parakka, K. R. Erlandsson, A. Kurak, A. Knutson Pitso, J. H. Liikavaara, J. O. Rova, Karl Nilsson, ja vanha Leipo-Kalle, Kaarlo Toivonen ynnä Norjan saarnaajat, joita oli useita.
Antakaa tästä kopio kaikkiin niihin paikkakuntiin, johon näette tarvitsevan.
Samat.
Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä 3. päivä I kuussa 1915.
Rakkaille veljille ja kalliille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa
ja painavassa työssä Johan Kieri, Olof Matoniemi, Matti Uuskoski ja koko
Herran valittuin lauma Amerikan maalla, joittenka oikea turva ja suoja
on esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yksimielisyydessä. Tervehdämme teitä täältä joulukokouksesta koossaolevat veljet, apostolit ja
vanhimmat armon ja rauhan tervehdyksellä!
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Ensinnä saamme kiittää niitten kirjain edestä, joita olemme saaneet
vastaan ottaa. Mutta tuntuu ikävältä, että ei täyttä sovintoa voi tulla,
vaikka esikoisten seurakunta Lapista niin monta lähetyskirjaa on kirjoittanut kehoitusten kanssa, että painaa raot kiinni. Kyllähän te, rakkaat
veljet ja työntekijät Amerikassa, sen ymmärrätte, mitä ne viattomat siinä
joutuvat kärsimään, kun heidän sydämensä joutuvat hajaantumaan kahtaalle, sillä nämä monet sadat opetuslapset teidän ympärillänne ovat istuneet teidän polvienne ympäri monta kymmentä vuotta ja ovat teidän
huuliltanne saaneet monta lohdutusta ja hyviä sanomia kuulla toinen toisestanne, ja te tiedätte, että te olette ahkeroineet tukea toinen toistanne
ja saarnanneet toinen toisenne heidän sydämiin. Ja kyllä te sen ymmärrätte, miltä se nyt tuntuu, kun teillä on moitetta toinen toisesta. Emmekä me ymmärrä, mikä se pitää olla ja mistä se oikeus on tullut, että
te aloitte moitetta puhumaan toinen toisestanne, sillä tämä on kokonansa
meidän koettelemusta vastaan.
Meitä on täällä Lapissa monta kymmentä saarnaajaa, eivätkä ne kaikki
ole niin korkeilla lahjoilla varustettu, mutta se korkein lahjanen tuntee
sen, että hän tarvitsee sen vähemmän lahjasen, ja se vähempi lahjanen
tuntee sen Jumalan armona, että löytyy häntä suurempia lahjoja, sillä
niin hyvin suurempi- kuin vähempilahjanen tuntee, että he eivät yksin
heidän lahjoillansa voi Jumalan huonetta rakentaa ja hoitaa, ja sen kautta
on lauma pysynyt yhtenä niinkuin yksi Sionin tytär.
Ja kun se näkyy kaikista asiain haaroista, että te olette kahdessa joukossa, josta me olemme teitä varanneet, että kukin tunnustaa omat synnit
ja rukoilee ne anteeksi, että ei kaksi joukkoa tulisi, joka on ikävä kuulla.
Ja ottakaa, rakkaat veljet, tämä neuvo hyväksi, sillä me olemme näitä
teille lyhykäisesti kirjoittaneet ilman peittämättä. Kyllä te, rakkaat veljet, sen ymmärrätte, että me emme tätä sano pahalla, vaan hyvässä tarkoituksessa, mitä teidän sielunne ja niitten sielun rauhaan on sopiva, jotka
autuuden perimän pitää, sillä meidän aikamme on lyhykäinen täällä, ainoastaan yksi vähäinen aika. Vieläkin, veljet rakkaat ja työntekijät, muistutamme teitä, tehkäämme yksimielisesti työtä sen päälle, että Herran
lauma koossa pysyisi ja hengen yhteydessä sen opin jälkeen kuin aikakautemme vanhimmat ovat meille jättäneet, jonka opin he ovat monilla
kyynelillä meille tuoneet ja suurella vaivalla sen meille tallella säilyttäneet,
että me sen puhtaana ahkeroitsemme tallella pitää meidän ja monen tuhannen sielun autuudeksi.
No, siinä uskossa olemme, että tämä vaivaloinen matka pian loppuu, ja
saamme yhteen tulla niitten kanssa, jotka jo ovat päässeet lepäämään. Ja
olkaamme, veljet rakkaat ja sisaret, hyvässä turvassa; synnit annamme ja
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todistamme anteeksi Jesuksen nimessä ja pyhässä veressä, ja olkaa, rakkaat veljet ja sisaret, sydämestä tervehdityt ja rukoilkaa aina meidän edestämme, pyytävät teidän heikot veljenne seurakunnan kanssa ja puolesta:
J. Mäntyvaara, E. S. Wettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Frans
Parakka, Viktor Björkman, Adolf Dynesius, K. R. Erlandsson, Karl
Nilsson, Johan Henrik Liikavaara, Anders Kurak, Petter Sitsi, Anders Knutson Pitsa, Viktor Apelqvist, Kaarlo Toivonen, Viljo Toivonen, Arvo Toivonen ynnä vaimoinsa kanssa.

Gellivaarassa se 31. p. joulukuuta 1915.
Me yhteenkokoontuneet saarnaajat ja muut kristityt monista eri paikoista: Kainuusta, Luulajasta, Norjasta ja näistä Lapin seurakunnista,
jotka kaikki, yksimielisenä ja yhteen henkeen juotettuna niinkuin yksi Sionin tytär, tervehdämme teitä kaikkia, Etelä-Suomen rakkaita veljiä ja sisaria, jotka meidän kanssamme yhtä armon ilmaa hengitätte esikoisten
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä.
Ensin kiitämme teitä, saarnaajat ja muut kristityt, niitten lähetyskirjain edestä, joita olemme saaneet teiltä ilolla vastaan ottaa, joista näemme,
että kristillisyys lisääntyy siellä teidän keskellänne, joka on kallis ja iloinen
asia, josta Jumalalle, rakkaalle Isälle, kiitos ja ylimmäinen ylistys olkoon,
josta pitäisivät nekin nähdä, jotka epäilevät saarnaajain ja kristillisyyden
totuudesta, että vaikutus on puhdas ja muutos terveellinen, josta ei pitäisi
olla yhdelläkään epäilys, onko teillä saarnaajat oikeat eli oppi puhdas, sillä
seurakunta Lapista on jo toistakymmentä vuotta sitä ylikatsonut ja on
löytänyt Etelä-Suomen kristillisyydessä olevan taivaallisen Isän istutuksen,
josta seurakunta Lapissa on kiitollinen, että lähetystoimi ja lähetyskirjat
Suomeen ovat täydellisesti vastanneet tarkoituksensa. Ja olemme vielä
siitäkin kiitollisuuden velkaa, että olette meiltä lähetetyt saarnaajat ilolla
vastaanottaneet ja kauniisti takaisin lähettäneet, josta kaikesta kiitämme
teitä, rakkaat veljet ja sisaret, ja kiitämme Isää Herran Jesuksen nimeen,
jonka oma asia tämä kaikki on, ja toivotamme onnea ja menestystä sille
siunatulle Herran työlle, mitä tehneet olette ja tehneet olemme, ja rukoilemme, rakkaat veljet ja sisaret, enempi kastetta taivaasta ja armollisen
auringon paistetta, että ijankaikkisuuden kukkaset kasvaisivat ja Jumalan
pelto kasvaisi ja kypsyisi siksi, kun elon aika tulee, ja kun viimeiset työmiehet tulevat Jumalan pellolle, jotka leikkaavat ja kokoovat Jumalan
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aittaan. Vaan nyt on meidän aikamme vähän aikaa tehdä työtä. Eloa
on paljon, vaan työväkeä on vähän; sentähden rukoilkaa kaikki totiset
rukoilijat, että Herra lisäisi uskollisia työntekijöitä Hänen eloonsa, ja antakoon voimaa kaikille työntekijöille, saarnaajille saarnaamaan ja palvelevaisille vaimoille palvelemaan ja kaikille totuuden apulaisille totuutta
edesauttamaan.
Olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, ja uskokaa synnit anteeksi!
Mekin täältä asti annamme ja todistamme kaikki synnit, viat ja heikkoudet Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä anteeksi; ja
sen uskokaa, rakkaat ystävät, sekä kasvoista ja sydämestä tutut! Ja siinä
uskossa olemme, että Jumala kuljettaa teitä ja meitä onnellisesti tämän
korven matkan läpi ja poikki kuoleman sillattoman virran, jossa on se
oikea kotimaa, johon henkemme usein huokaa, pois tästä surun laaksosta,
jossa saamme vanhinten ja kaikkein valittuin kanssa yhteen ääneen laulaa amenta ja hallelujaa.
Ja jääkää nyt Jumalan ja Hänen armonsa sanan haltuun siinä toivossa,
että jos emme näkisi tämän maan päällä toisiamme, niin kuitenkin kunnian rannalla. Ja antakaa meillekin, saarnaajat ja muut kristityt, anteeksi, kun olemme olleet laiskat kirjoittamaan, vaikka tiedämme, että
olette ikävällä odottaneet. Ja tervehtäkää tämän lähetyspreivin kautta
kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria niin lavialta, kuin yksimielisten lauma on.
Ja eikä täältä ole mitään erityistä kerrottavaa. Olemme elämässä terveenä ruumiin puolesta ja uskomassa niinkuin ennenkin, ja Jumalan sanalla on sama voima vaikuttaa kuin ennenkin. Ei kuiten näytä, että
kristillisyys on vähennyt, vaikka kuoleman enkeli on kanssa osansa ottanut, ja kelvoton maa on varissut nyt niinkuin ennenkin. Hauskoja kokouksia olemme pitäneet mekin joka paikassa tämänkin jääneen vuoden
ajalla, joka on ollut hauska kuulla, kun taivaan linnut laulavat kalliissa
puussa ja visertävät kiitosta Luojalle valkeuden edestä.
Rukoilkaa meidänkin edestämme! pyytävät teidän heikot veljenne vaivassa ja valtakunnassa, seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Olsson Fors, Sammel Wettasjärvi, Jöns Mäntyvaara, Viktor Apelqvist, Frans Parakka, Viktor Björkman, Isak Niku, Adolf Dynesius, Karl
Nilsson, Röytiön Juhani, K. M. Erlandsson, Anders Kurak, Saaren Pietari,
Kaarlo Toivonen.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä
31 p. joulukuuta 1915.
Tykö rakkaille veljille Herrassa ja kalliille työntekijöille Herran viinamäessä Olof Matoniemi, Johan Kieri ja Matti Uuskoski ynnä rakkaitten
vaimoinne ja lastenne kanssa ja koko Herran lauma Amerikan maalla,
jotka ovat seuraamassa sitä oppia ja esikuvaa, jonka kristillisyytemme
vanhimmat ovat jättäneet uskossa, opissa ja elämässä Kristuksen lainkuuliaisuuden alla esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä
rauhan siteen kautta. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille meidän
Herran Jesuksen tuntemisen kautta!
Tervehdämme teitä, rakkaita veljiä ja sisaria Amerikan maalla, me
yhteenkokoontuneet vanhimmat ja apostolit ynnä Herran lauman kanssa,
joitten kanssa olemme yksimielisesti koossa olleet tämänkin joulukokouksen aikana suuri paljous Norjasta, Luulajasta ja Kainuusta ja näistä Lapin seurakuntain kylistä, ja olemme yksimielisesti tutkineet kristillisyyden
korkeita asioita, vieläpä lähetyskirjoja monista eri paikoista. Myöskin
Amerikasta tulleita preivejä olemme lukeneet ja tutkineet, joita on tänne
tullut jälkeen menneen joulukokouksen, joista kyllä tulee näkösälle puolelta ja toiselta, ettei ole asiat paranneet eli paremmiksi tulleet jälkeen
viimeisenkään seurakunnan lähetyskirjan, kuin niitten, joita on jo niin
monta eri kertaa kirjoitettu ja neuvottu painamaan raot kiinni, ettei taas
kaksi joukkoa tulisi. Ei meillä täällä Ruotsin Lapissa ole vieläkään eri
ymmärrystä Amerikan asioista kuin ennenkään, mitä olemme jo ennen kirjoittaneet.
Olemme me teidän preivistänne nähneet vaatimuksia, että saarnaajat
lähetettäisiin Amerikkaan, vieläpä vähästytte, kun emme useammasti kirjoita, joka antaa suurempaa tilaa kiusaukseen. Ei ole esikoisten seurakunta Ruotsin Lapissa saanut vielä sitä ymmärrystä, että lähettää saarnaajia Amerikkaan, koska tulee ilmi niistä lähetyskirjoista puolelta ja
toiselta, ettei ole semmoista hätää, joka siihen painaisi, eli minkälaisten
syitten tähden semmoiset reisut pitäisi tehdä.
Mutta mitä näemme Kierin ja Matoniemen rakastajain kirjoista, joita
tulee tänne läjittäin, että kummallakin puolella on vahva luottamus siihen,
että heillä on oikein, ja kiivas työnteko sen päälle, että solvaa toisiansa,
että on jo julkisena kaksi eri joukkoa. Älkää ihmetelkö, rakkaat veljet,
että emme useammasti teille kirjoita, koska asiat niin ahtaat ovat, ettei
oikean seurakunnan lähetyskirjat saata vaikuttaa eli painaa niin paljon,
että tulisi sovinto, että saattaisitte yksimielisesti tehdä työtä niinkuin ennenkin, että Herran lauma koossa pysyisi, vieläpä vaivatut ja murhetta
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kärsiväiset pääsisivät ylös murheen alta kiitosta veisaamaan Sionin vuorella, elävän Jumalan kaupungissa, taivaallisessa Jerusalemissa, jossa on
monet tuhannet enkelit, Jumala, kaikkein tuomari ja täydellisesti vanhurskautetut henget, Uuden Testamentin välimies Jesus ja priiskoitusveri, jossa
on syntein anteeksi saaminen. Uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret ja saarnaajat Amerikan maalla, ja olkaa priiskoitetut teidän sydämissänne, että
jaksatte sydämestänne anteeksi antaa toisillenne ja yksineuvoisesti ja yksimielisesti tehdä työtä Herran viinamäessä tämä lyhyt aika. Koska vielä
näemme sen selvästi, että Jumalan koston päivä on tullut ja langennut
kansain päälle, joita kauhistavaisia sanomia saamme kuulla joka päivä;
mutta nämä ovat murheitten alku. Sentähden valvokaamme, rakkaat
veljet ja sisaret, yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa, joka on valvonut
ja pitkää yötä viettänyt Getsemanen yrttitarhassa ja kaalannut auki tietä
läpi turmeluksen pilkkakaupunkia Golgatalle, eikä väsynyt vaivoissa,
vaikka Häntä pilkattiin, ei uhannut, vaikka Hän kärsi. Niin älkäämme
väsykö, rakkaat veljet ja sisaret, mutta ahkeroitkaamme kukin uhraamaan meitämme Herralle sen lahjan kanssa työtä tekemään, jonka Herralta saaneet olemme, ja Herralle Jesukselle laumaa kokoomaan yhteen
lammashuoneeseen Herran sanain jälkeen: pitää olla yksi lammashuone
ja yksi Paimen.
Näitä olemme kirjoittaneet, ei niinkuin muukalaisille, mutta niinkuin
veljille Herrassa ja työkumppaneille tässä kalliissa ja raskaassa Herran
työssä, että voiton päällä pysymme Karitsan veren kautta loppuun asti,
että saamme tervehdellä ystäviämme sillattoman virran toisella rannalla,
jossa on ihana Kaananmaa, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla.
Ja ei nyt muuta, mutta olkaa yllämainitut koko Herran lauman kanssa
tervehditty sydämellisellä rakkaudella kaikkein saarnaajain ja koko Herran lauman kanssa täältä, ja annamme ja todistamme synnit kaikki anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa maahanvuotaneessa veressä. Rukoilkaa meidänkin edestämme ja kantakaa armoistuimen tykö
anteeksiantavaisella sydämellä! Veljenne vaivassa ja valtakunnassa, seurakunnan kanssa ja puolesta:
Jöns Mäntyvaara, Viktor Apelqvist, Samuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu,
Isak Niku, Frans Parakka, Viktor Björkman, Adolf Dynesius, K. M. Erlandsson, Karl Nilsson, Anders Kurak, Anders Knutson Pitsa, Mikael Mickelsen, Abel Eriksen, Saaren Pietari, Kaarlo Toivonen, Viljo Toivonen.
Antakaa tästä kopio kaikkiin paikkakuntiin ja lukekaa julki kristittyin edessä!
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Gellivaaran kirkonkylässä 29. p. joulukuuta 1916.
Me yhteenkokoontuneet saarnaajat ja kristityt, joita on monista eri
paikoista: Kainuusta, Luulajasta, Norjasta ja näistä Lapin seurakunnista,
olemme taas yhteenkokoontuneet yksimielisesti tutkimaan ja koettelemaan
kristillisyyden kalliita ja korkeita asioita Herran edessä Jumalan sanan
valkeudessa, että Herran työ menestyisi.
Ja niin yksimielisesti tervehdämme teitä kaikkia veljiä ja sisaria siellä
Etelä-Suomen rannoilla, niin lavialta kuin yksimielisyyden siteet ulottuvat,
ja annamme tietää, että olemme vielä elämässä ja terveenä ruumiin puolesta ja uskomme syntisenä synnit anteeksi annetuksi. Sama mieli meillä
on kristillisyyden asioista niinkuin ennenkin; ei ole meillä mieli muuttunut, ei hiuskarvan vertaa, niitten koettelemusten kautta, jotka ovat olleet
ja vielä ovat kristillisyyttä ja autuuden oppia vastaan, vaan enempi olemme
vahvistetut tässä nykyisessä totuudessa. Olemme saaneet sieltä preivejä,
joitten edestä kiitämme juuri sydämestämme, jotka ovat meitä suuresti
ilahduttaneet, kun kuulemme, että Jumalan siunattu työ menestyy, jota
tehette ja tehemme, johon toivotamme Jumalalta, rakkaalta taivaalliselta
Isältä, viisautta, että välttäisimme pirun kavaluutta, ettemme eksyisi oikealle eli vasemmalle puolelle siltä kaidalta elämän tieltä, joka on ristin
ja itsensäkieltämisen tie. Herra Jesus vahvistakoon teitä, saarnaajat ja
kaikki Sionin muurin rakentajat, siinä raskaassa ja painavassa Herran
työssä vielä vähän aikaa työtä tekemään, sillä eloa tosin on paljon ja työntekijöitä on vähän, niinkuin olette nähneet sielläkin Suomen maalla, kun
koettelemus tuli, vaikka saarnaajia oli paljon, vaan uskollisia työntekijöitä
oli vähän, ja vähän taitaa olla vieläkin, siksi kun näette ja näemme.
Ja turvassa olette, rakkaat veljet ja sisaret, jotka olette oven Herran Jesuksen kautta johdatetut elävässä uskossa olevaan laumaan, joka
syystä kutsutaan esikoisten seurakunnaksi, kun niin monet joukot siitä
lohkeavat ja vastaan nousevat ja sen hengellisen hallituksen alta itsensä
irti kiskovat. Ja niistä ne tulevat meille tuntemattomat metsätokat. Jonka
tähden te, rakkaat veljet ja sisaret, pitäkää se armona, että saatte olla
hengellisen hallituksen alla, ja niin tulette varjelluiksi. Ja sentähden kaivataan täysi kuuliaisuus opetuslapsilta opettajillensa, jos pitää kristillisyyden menestymän, ettei maailman rakkaus eli lihallinen vapaus ja herraskristillisyys saisi valtaa, jonka kautta tulisi niin voimattomuus, ettei kristityt jaksaisi sotia syntiä vastaan, ja niin tulisi vahinko.
Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, rohvaiskaamme sydämiämme uskomaan! Mekin täältä asti todistamme kaikki synnit, viat ja heikkoudet
Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä anteeksi, että saisimme
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voimaa sodassa perkelettä, maailmaa ja omaa lihaamme vastaan, ja niin
pysyisimme voiton päällä tämän lyhyen ajan, kun olemme täällä viipymässä, täällä vieraalla maalla, josta henkemme huokaa, että voi, jos piankaan se päivä valkenisi, että saisimme sanoa hyvästin kaikille vihollisen
kiusauksille ja kaikille matkan vaivoille ja laskea päämme kuoleman enkelin syliin ja astua Jumalan paratiisiin, johon Herra Jesus vei suuren
syntisen ensimmäisenä voiton ja kunnian merkkinä, paratiisiin.
Ja siinä toivossa mekin sanomme hyvästin, että jos emme näkisi toisiamme tämän maan päällä, niin kuitenkin ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jossa yhteen ääneen sanomme: terve tulemaan Karitsan ijankaikkisiin häihin! ja siinä toivossa sanomme hyvästin. Rukoilkaa meidän edestämme! pyytävät teidän heikot veljenne. Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Isak Niku, Viktor Apelqvist, Erik Samuel Wettasjärvi, Frans
Parakka, Jöns Mäntyvaara, Viktor Björkman, Oskar Björkman, K. R. Erlandsson, Karl Nilsson, Johan Karlsson, Anders Kurak, Ole Hansen, Anders Knutson Pitsa, Mikael Mickelsen.
Tämän julkilukekaa kaikille ja vastatkaa meille preivi, jos olette saaneet.

Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä, seurakunnan kokouksessa,
jouluna v. 1916.
Tykö rakkaille veljille ja sisarille Amerikan maalla, niin laajalti, kuin
esikoisten seurakunnan rakastajat ovat, jotka luottamuksensa lukevat
Ruotsin Lappiin, elossa ja poisnukkuneitten vanhinten ja saarnaajain neuvoihin, Olof Matoniemi, Johan Kieri ja Matti Uuskoski. Jumalan armo ja
rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Ensinnä saamme tietää antaa, että meillä on taas se Jumalan armo,
että on paljon yksimielisiä saarnaajia ja kristityitä koolla, jossa olemme
lukeneet Amerikasta tulleita kirjoja, joita on paljon, joiden edestä me kiitämme, joista kirjoista meille tuntuu sekä iloa että murhetta; iloa siitä,
että katuvaisia ilmestyy, jotka tarvitsevat saada syntiänsä anteeksi, jotka
me myös anteeksi todistamme Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Mutta niinkuin olemme ja olette, rakkaat veljet ja sisaret,
sen koetelleet, ja niinkuin kristillisyyden luonto on, että, jos jollakin olisi
ollut kannetta toista vastaan, ja hän sillä kanteellisella sydämellä olisi
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joutunut puhumaan eli kirjoittamaan sitä, mikä ei oikein ole, eli sanoilla
tekemään toisen asian pahemmaksi, kuin se on, ja hän saapi siitä synnistä tunnon Jumalalta, että hän tulee näkemään sen ja ne synnit kauhistavaisiksi ja hän nyt nöyryydellä rukoilee sen anteeksi sielunsa ahdistuksessa, ja hän saapi sen armon, että hänelle ei niitä enää lueta, vaan on
Jesuksen vereen upotettu ijankaikkisesti; eikös se veli tai sisar ole jäänyt
kalliimmaksi kappaleeksi maan päällä, joka on minulle saattanut anteeksi
antaa niin kanteellista ja pahaa tuntoa, ja niin muodoin niistä kahdesta
tulee yksi Jesuksen Kristuksen kautta.
Niin siis, jos joku olisi niin tyhmä ollut, että hän olisi näitten raskaitten koettelemusten kautta ja alla joutunut liikaa puhumaan Matoniemestä
eli taas Kieristä, ja hän sen havaitsee ja saapi murheen synnistä, niin sille
jääpi Matoniemi parhaaksi ihmiseksi, joka jaksoi anteeksi antaa minulle
kaikkia näitä rikoksia, ja sama taas Kierin kohdalle, ja niin muodoin jäi
Matoniemi kalliiksi saarnaajaksi sille, jolla ennen oli kanteellinen sydän
häntä kohtaan. Ja niin saarnaajat keskenänsä tulevat näkemään toinen
toisensa kalliimmaksi ja vielä siksi jäseneksi, jota ilman minä en olisi aikaan tullut tämän maan päällä enkä ijankaikkisuudessa. Ja niin minun
häätyy toisesta hyvää puhua ja toisia vahvistaa uskomaan, mitä tuo saarnaa, joka on minun sieluni vapahtanut kuolemasta ja peittänyt syntein
paljouden, ja niin kokoavat yhteen laumaan ja liittävät toinen toisensa
kiinni; tässä totuudessa tulee Immanuelin kirkko, ja silloin on se rako
kiinni, jota me olemme teille lakkaamatta kirjoittaneet, josta Matoniemi
veli pyytää hänelle sanomaan, mikä syy olisi, jota hän ei itse näkisi ja
tuntisi. Ja nyt sanomme teidän pyyntönne jälkeen, että kun nyt olette
anoneet syntinne anteeksi toinen toisiltanne, mikä vielä olisi, liittäkää nyt,
rakkaat veljet Matoniemi ja Kieri ja Uuskoski toinen toisiinne, silloin ei
jää yhtään rakoa teidän väliin.
Näemme, jälkeen, kuin rakas veljemme Kaarlo Toivonen on tullut
sinne Amerikkaan, ovat monet tänne kirjoittaneet ja anteeksi pyytäneet,
että he ovat olleet kanteellisella sydämellä, muutamat Kieriä ja muutamat Matoniemeä kohtaa, jotka synnit on anteeksi annettu teille siellä,
ja me täältä asti annamme ja todistamme Jesuksen nimessä ja pyhässä
veressä. Johan ainakin ne saarnaajat ovat jääneet teille kalliiksi, ja niitten kanssahan te haluatte kokouksia pitää, ja silloin on rako kiinni siitä
paikasta, jonka tähden me suuresti iloitsemme niistä parannuksista, joita
on tehty jälkeen kuin Toivos-veli on tullut Amerikkaan. Ja sen me nyt
uskomme, että jo Matoniemi ja Kieri ja Uuskoski ovat niille kalliit saarnaajat, ja yhdessä pitävät kokouksia niinkuin ennen, kuin tämä pahennus
tuli. Kieri-veli muistuttaa yhdessä kirjassa, että, mikä se on, kun sovinto
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oli tehty, ja me sanomme, että painaa raot kiinni. Mutta koska me sen
tunsimme, että niinkuin kirjat sisälsivät, jotka vielä tallella ovat, sillä eivät
ne ole roskakoriin pantu, eikä niitä taideta panna — uskomme, että niitä
löyttään kunkin saarnaajan takaa vielä jälkeen heidän kuolemansa — ja
kun se näkyy vähän jälkeen sovinnon, ettei tullut se rako kiinni, niin me
kirjoitimme teille yhdellä tavalla, että painaa raot kiinni. Ja jos silloin
ja nyt olisitte alkaneet liittämään toinen toisiinne, niin sehän ei olisi jäänyt
yhtään rakoa. Amen. Mitä Kieri-veli kysyy parannuksesta Suomeen,
niin emme me ole vaatineet Kieriltä Suomeen parannuksen tekoa.
Ja nyt tervehdämme teitä kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria siellä kaukaisella Amerikan maalla, jotka yhtä armon ilmaa hengitätte esikoisten
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä ja pysytte Kristuksen hengellisen hallituksen alla, että Herran lauma koossa pysyisi Sionin vuorella
elävän Jumalan kaupungissa, taivaallisessa Jerusalemissa, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksi saaminen. Uskokaamme, rakkaat veljet ja
sisaret, ja katsokaamme maasta ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua
veripunaista voiton Sankaria Golgatan mäellä, että viattomat veren pisarat
priiskuisivat sieluihimme ja sydämiimme elämäksi, voimaksi ja hyvän
omantunnon rauhaksi. Siinä toivossa olemme näitä neuvon sanoja kirjoittaneet, että odotamme rauhan sanomia. Vieläpä annamme ja todistamme synnit, viat ja kaikki riitaisuudet anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa meidänkin edestämme ja
kantakaa anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen tykö! pyytävät
veljenne seurakunnan kanssa ja puolesta:
Erik Samuel Wettasjärvi, Jöns Mäntyvaara, Viktor Apelqvist, Isak Kuoksu,
Isak Niku, Viktor Björkman, K. R. Erlandsson, Frans Parakka; Kainuun
saarnaajat: Karl Äström, F. V. Häggström; Norjan saarnaajat: Olai Hansen, Karolias Olsen, Mikael Mickelsen, Peter Lind y.m.
Olemme saaneet kokouksen lopussa kutsukirjan Amerikasta. Laittakaa vain varsin kopiot tästä Kierille ja Toivoselle ja mihin näette sopivan.
Gellivaara se 23/1 1917.
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä Frans Parakka ynnä rakkaan vaimosi ja lapsesi kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme
Jesuksen tuntemisen kautta elämän ehtooseen asti! Amen.
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Saan ilmoittaa, että olen saanut kirjeen Vesisaaresta, jonka lähetän
sinulle, että näet, mitä norjalaiset tuumaavat. Se näyttää heidän kirjoistaan, että on myöhästä lähteä tänä talvena, koska ovat alkaneet maallisiin töihin, mutta olemme sinne kirjoittaneet ja tahtoneet, että antavat
meille tiedon, koska heille sopii. Se näyttää heidän kirjoistaan, että olisi
heille paras aika syystalvella, mutta se taitaa olla niin kova myrsky silloin.
Mutta ei se auta, jos niin on, että heille ei sovi muulloin, niin se häätyy
niin olla. Menneellä viikolla on taas tullut sieltä kirje, jossa odottavat
saarnaajia ja meiltä vastausta heidän kirjeisiinsä, jossa kirjeessä näkyy,
että Matoniemi on sinne kirjoittanut ja antanut tiedon, että hän on lähettänyt siihen reisuun rahaa. Saamme nähdä, mitä vastaavat meille sieltä,
nyt se kyllä näyttää olevan hiljaista tänä talvena.
Ei nyt muuta. Olemme tulleet reisusta ja taas pidämme lähteä huomenna Jokimukan puolelle, jos Jumala niin suopi. Rukoile meidänkin
edestämme ja kaikkein enin minun edestäni, että minä pysyisin pahan voittajana loppuun asti, josta tulee useasti pelko, kuinka pitää viimeinkin perille kostua, mutta minä uskon ja turvaan siihen, että Jumalan ihmiset
ovat Jumalan puolesta kaikki synnit anteeksi antaneet, josta tahtomme
kiinni pitää kuolemaan asti.
Sano minulta sydämen rakkaita terveisiä Sammelille perheensä kanssa,
Masunille Isakille ja kaikille ulosvalituille teidän ympärillänne. Hyvästi
nyt Herran haltuun! Siinä uskossa olemme, että meidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä, jonka minäkin, heikko elämän tien matkakumppani, todistan teille. Siinä toivossa
olemme, että meidän työntekemisen aika ei ole pitkä ja saamme yhteen
tulla Karitsan häissä, jossa ei ole pelkoa eikä epäilystä niinkuin täällä
monta kertaa. Sano minun terveisiäni kaikille kristityille, mutta ole itse
perheesi kanssa ensin ja viimein minulta tervehditty! Merkitsee veljesi
elämän kaidalla tiellä
Viktor Björkman.
Kirjoita jokukaan sana vastaukseksi!
sattuisimme tarvitsemaan.

Pidä tallella Norjan kirje, jos

Kirjoitettu Gellivaarassa Ruotsin Lapissa se 30 päivä joulukuuta 1917.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä. N. Milen, A. Marttala, J. Ihalainen ynnä
muut saarnaajat rakkaitten emäntäinne ja lasten kanssa ja sen kalliin Her-
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ran lauman kanssa Suomen maalla, jotka yksi olette meidän kanssamme
esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ikuiseen muistoon jääneitä veljiä ja sisaria ja annamme tietää, että olemme taas olleet koolla täällä Gellivaarassa paljon saarnaajia Norjasta ynnä muualta ja suuri kristittyin
lauma monista paikoista, tutkimassa kristillisyytemme korkeaa ja kallista
asiaa. Ja ilmoitamme myös, että olemme saaneet teidän kallijn kirjeenne,
jonka olette kirjoittaneet Tampereen isoissa kokouksissa, jonka edestä kiitämme juuri sydämestä. Se ilahduttaa meitä, että se siunattu Herran työ
menestyy teidänkin seassanne niin paljoin kuolemattomain sieluin autuudeksi, jota tehneet olette ja olemme Herran edessä, ehkä suuressa heikkoudessa tuntemisenne suhteen. Mutta Herra on ollut voimallinen kanssamme.
Kirjoituksenne osoittaa, että Herran pelto Suomen maalla kantaa siunatuita hedelmiä, joka osoittaa, että puhtaan Jumalan sanan olette saarnaajat saarnanneet ja saarnaatte. Vieläpä sydämestä iloitsee seurakunta
Lapissa teidän yksimielisestä ja ahkerasta työstänne, jota tehette tässä
kalliissa ja painavassa asiassa, jota ei Jumala unohda, joka on vaikuttanut niin paljon, että vaikka niin suuri paljous on ilolla päivänsä päättänyt,
joittenka uskoa ei ole itse kuolemakaan jaksanut ryöstää, on vielä monta
kymmentä tuhatta, jotka vielä elävät ja nautitsevat hyvää omantunnon
rauhaa Pyhässä Hengessä. Ette ole, veljet rakkaat ja sisaret, turhaan
työtä tehneet, — palkkanne on suurempi kuin sanoa saatamme.
No, kokouksia olemme mekin pitäneet tämänkin syksyn kuluessa niinkuin ennenkin, ja Jumalan sana on vaikuttanut niinkuin ennenkin. Paljon on langenneita ylösnoussut, vieläpä suruttomuudesta on tullut, ja ilon
ja riemun ääni on kuulunut kaikissa kokouspaikoissa, joka osoittaa, että
Jumalalta on vielä etsikkoaika ihmisten lapsille tarjona, vaikka suruton
maailma ei ota vaaria eikä näe, ei siellä eikä täällä, eikä eriseurasten
henget, vaikka viimeisen ajan merkit näkyvät niitten silmäin edessä, joitten
silmät on Jumala avannut. Vaikka tunnemme kyllä ja tunnette, kuinka
väkisin tahtoo tämä viimeinen aika vielä kristityittenkin sydämet täyttää
maailmallisilla huolilla ja tämän elämän murheella ja moninaisilla kiusauksilla, jonka tähden tarvitsemme valvoa sen suuren yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, vieläpä rientää
niin lähelle ristin kohdalle, että näkyvät haavat ja naulain reijät viattoman Vanhimman käsissä ja jaloissa ja avatuissa kyljissä, joista rakkauden pisarat priiskuvat sydämiimme elämäksi, voimaksi ja hyvän oman-

195
tunnon rauhaksi tällä vaivaloisella korven matkalla, jossa on niin monta
vihollista vastassa.
Siinä on se suuri Ristinkantaja saanut semmoisen koreuden ja valmistanut Sionin tyttärelle, joka pitäisi kelpaaman koreudeksi hänen hääpäivänänsä, joka pian tulee. Sentähden olkaa turvatut kaikki valitut Suomen rannoilla! Ei hiuskarvaakaan putoa teidän päästänne ilman Herran
tahdotta. Vaikka aika on raskas, mutta Jumala yksin saattaa asettaa
tuulen ja julmat meren aallot, jotka kyllä pauhaavat yli kaikkia laitoja.
Antakoon Jumala, rakas Isä, jonkun autuaallisen lohdutuksen virvoitukseksi kaikissa niissä koettelemuksissa omille lapsillensa, ettette nääntyisi
niitten vaivain ja koettelemusten alla, ja lohduttakaa teitänne sillä autuaallisella toivolla, että pian ne jäävät vaivat ja murheitten päivät, ja
kostumme sillattoman virran rannalle, jossa silmäimme eteen aukenee
ijankaikkisuuden ihana ranta, johon monella tuntuu jo halu päästä, johon
on jo niin paljon ystäviä siirretty teiltä ja meiltä, joitten rakas muisto
vetää mieltä heidän peräänsä, koska tiedämme, kuinka paljon hauskempi
on heillä kuin meillä.
No, emme tiedä muuta, rakkaat veljet ja sisaret, kuin rohvaiskaamme
sydämiämme uskomaan. Ja siinä toivossa olemme, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan ijankaikkisissa häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa, kaikkein vanhinten ja ulosvalittuin ja koko
maasta ostetun lauman kanssa. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret,
kaikki synnit ja kaikki puutokset ja epäilykset anteeksi; mekin täältä asti
kaikkein saarnaajain ja tämän kristittyin lauman kanssa, jotka täällä
koolla ovat, annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä, ja sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikille saarnaajille rakkaitten emantainne ja lastenne ja koko Herran lauman kanssa Suomen maalla. Rukoilkaa meidänkin edestämme! Teidän
heikot veljenne, seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Niku, Isak Kuoksu, Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka, Viktor
Apelqvist, V. Björkman, Jöns Mäntyvaara, K. R. Erlandsson, K. Nilsson,
J. Karlsson, J. H. Liikavaara, Petter Petersen, ja Mikael Anders Kurak,
Jön Jörgelsen, Saaren Pietari j.m. Norjasta.

Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksessa vuonna 1917.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäessä
Olof Matoniemi, Johan Kieri ja Matti Uuskoski ynnä rakkaitten emän-
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täinne kanssa ja koko kallis Herran lauma Amerikan maalla, jotka yhtä
armon ilmaa olette hengittämässä esikoisten seurakunnan helmassa ja
hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. Jumalan armo ja rauha olkoon
teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä ja annamme tietää, että olemme
taas olleet koolla paljon saarnaajia ja kristityitä, ja olemme lukeneet ja
tutkineet niitä lähetyskirjoja, joita on tullut monista eri paikoista, vieläpä
Amerikasta tulleita kirjoja, joitten edestä kiitämme; vieläpä kaikkein lähetysten edestä, joita olette tänne lähettäneet, kiitämme Amerikan saarnaajia ja kristityitä. Näemme teidän kirjoistanne, että olette saaneet
seurakunnan lähetyskirjan, joka on kirjoitettu joulukokouksessa menneenä
vuonna, jonka näemme teidän kirjoistanne, sekä ennen että viimein, että
olette niitten neuvoin alla teitänne koetelleet niistä riidan syistä Kierin ja
Matoniemen välillä, ja ilmoitatte puolelta ja toiselta, että olette anteeksi
anoneet toisiltanne, joka on kallis Jumalan edessä; ja siitä olemmekin vakuutetut, että anteeksi anominen ja sydämestä anteeksi antaminen on kaiken riidan loppu, sillä esimerkit sen myös todistavat Euroopassa ja Amerikassa. Ja sen, mitä olette niissä asioissa y.m. viallisiksi tulleet ja täältä
asti anteeksi anoneet, niin sen me teille anteeksi annamme ilolla ja sydämen rakkaudella Herran Jesuksen nimessä ja siinä pyhässä sovintoveressä;
siinä Jumala, Isä, auttakoon!
Mutta sen murheella saamme nähdä, että ette vieläkään päässeet yhteen mieleen, joka kyllä sen osoittaa, että ette ole jaksaneet sydämestä
anteeksi antaa toiset toisillenne. Me sen näemme teidän lähetyskirjoistanne, sekä ennen että viimein, että se rako, joka on tullut, on matkaan
lähtenyt lähetystoimesta, vaikka se on niitten neuvoin jälkeen matkaan
pantu, joita Lapista on annettu, syystä, ettei se sulanut kaikissa. On ihme,
että sen piti vaikuttaman riidan saarnaajain välille. Tosi se on, että
Kieriä on Lapissa painettu siihen, että saarnaamaan, ja Matoniemi itse
ilmoitti, että hän on Kieriä siihen jo ennen vaatinut, mutta se ei ole siihen
myöntynyt, ja Kieri täällä itkein esti itseänsä, ettei hän ole siihen sovelias,
ja kuitenkin häntä siihen painettiin, että saarnaamaan, että olisivat useammat saarnaajat Amerikan maallakin, jossa niin lavea kristillisyys on, jonka
näemme, kuinka väkevästi hengellinen uni ja lihallinen vapaus tahtoo
tukkia sisälle kristillisyyteen turmelemaan hengellistä vapautta; onhan se
teille tunnettu ja koeteltu asia jo tämän kristillisyyden ajalta, että jos
kukaan, niin saarnaajat ovat, jotka tarvitsevat toisiansa tässä kalliissa
Herran työssä ja viinamäen aidan rakennuksessa; vaikka me sen tiedämme,
että moninaisissa me kukin puutumme, vieläpä jokainen on erilaisilla luonnonlahjoilla varustettu, että on kärsimistä toisilla toisistansa, kuitenkin
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ovat suureksi avuksi toisillensa, niin täällä ja siellä, yhdistettynä seurakunnan kanssa. Emme me saata ymmärtää, kuinka se olisi uusi lähetystoimi, koska oikean seurakunnan saarnaajat ovat molemmat, jossa yksi
oikea lähetystoimi on voimassa pidetty Raamattuin jälkeen kristillisyyden
alusta niin tähän asti. Miksis kaksi joukkoa ei tule, kun ette ole sydämestä jaksaneet anteeksi antaa toisillenne. Seuratkaa, rakkaat veljet perille saakka niitä neuvoja, joita ennen ja viimeisessäkin seurakunnan kirjassa neuvottu on, niin totisesti tulee yksi Immanuelin kirkko.
Myös näemme niistä kirjoista, joita on sieltä tänne lähetetty: "että
siitä saakka, kun Kalle Toivonen on tullut täältä Lapista ja tuonut suulliset terveiset Amerikkaan, niin se on vaikuttanut, että on tullut kolmas
joukko." Eihän ainakaan Toivonen ole siinä syntiä tehnyt, että on suullisia terveisiä tuonut, vieläpä senkin ilmoittaen, millä mielellä Lapinmaan
seurakunta on kirjoittanut Amerikkaan. Sillä sehän on ollut ilosanoma
niille, jotka murhetta kärsivät ja ovat syntiänsä anteeksi anoneet täällä
ja siellä, ja me olemme heille anteeksi antaneet ijankaikkisella unhotuksella; ja olettehan tekin, rakkaat veljet, jaksaneet heille anteeksi antaa.
Emme me saata katsoa niitä eri joukkona, jotka uskovat syntisenä,
vaikkapa eivät olisikaan edesauttamassa riitaa Kierin ja Matoniemen välillä. Eivät saarnaajat ja seurakunta Lapissa ole Kalle Toivosta löytäneet
roskasena, ei tänne tullessa eikä lähteissä, eikä hän ole itseänsä vanhurskauttanut sen ajan, kun on ollut täällä, mutta on ollut ilokumppanina
meille. Heittäkää kantamasta roskia poikki Atlantin Amerikasta Eurooppaan, sillä eihän sillä kukaan paratuksi tule, mutta ahkeroitkaamme Kristuksen laissa korjata toiset toisiamme Jumalan kunniaksi.
Painakoon seurakunta saarnaajat Amerikassa yksimielisesti työtä tekemään sen päälle, että rauha ja rakkaus tulisi pysyväiseksi niitten neuvoin jälkeen, mitä seurakunta Ruotsin Lapista on lähettänyt, sillä saarnaajat ovat seurakunnan palvelijat ja velkapäät tottelemaan seurakuntaa.
Ilmoitamme myös sen, että olemme saaneet kalliin kutsukirjan teiltä, jossa
te yksimielisesti tahdotte saarnaajia täältä Lapista, joka on kallis ja painava asia. Mutta kun saarnaajia on vähän ja huutoja joka kantilta, eikä
olekaan monella sitä terveyttä vielä ruumiinkaan puolesta, että lähteä
niin pitkälle reisulle, niin olemme kuitenkin siinä uskossa ja toivossa vielä
näitä neuvon sanoja kirjoittaneet, että asiat paranevat Amerikassa, ja
rauhan sanomat kuuluvat ja vaivatut ja murhetta kärsiväiset pääsevät
ilosta hyppäämään Sionin vuorella, jossa rakas ja laupias Jumala hallitsee rauhan evankeliumilla.
Ylösherättäköön nämä viimeiset murheitten päivät meitä kaikkia, rakkaat veljet ja sisaret, valvomaan yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa,
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joka on valvonut ja pitkää yötä viettänyt Getsemanen Yrttitarhassa ja
Golgatan mäellä, että silmät pysyisivät auki katsomaan tämän maailman
enempi raiskaksi, sillä tämän maailman meno on menevä, että kostuisimme
niihin kokouksiin, joita niin suuri ystäväin paljous ovat jo viettämässä
sillattoman virran toisella rannalla, jossa on ihana Kaananmaa, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla. Vetäköön
kaipaus ja koti-ikävä täältä murheitten maasta niin korkealle iloilmaan,
että näkyisivät ijankaikkiset asuinsijat, joita ne jo näkevät, jotka käyskentelevät ijankaikkisuuden ihanalla rannalla ja kantavat katoamattoman
kunnian kruunun; kyllä on niillä niin paljon hauskempi kuin meillä täällä,
mutta siinä toivossa olemme, että pian tulevat tapetun Karitsan häät;
silloin lakkaa kuulumasta se hirmuisuus, jota tämä maanpiiri on täynnä.
Ja ei nyt muuta, vaan olkaa tervehditty sydämellisellä rakkaudella,
saarnaajat ja koko Herran lauma Amerikan maalla ja kaikkialla, joita
se Hyvä Paimen on kokoon saanut tällä viimeisellä etsikon ajalla. Annamme ja todistamme kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen. nimessä
ja siinä kalliissa sovintoveressä. Korjatkaamme niitä kalliita sovintoveren
pisaroita, jotka vielä ovat priiskuvaisena Sionin vuorella, elämäksi, voimaksi ja hyvän omantunnon rauhaksi! Pyydämme rukoilemaan meidänkin edestämme ja kantamaan anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen tykö; pyytävät veljenne vaivassa ja seurakunnan kanssa ja puolesta:
Samuel Wettasjärvi, Jöns Mäntyvaara, Viktor Apelqvist, Viktor Björkman, Isak Kuoksu, Isak Niku, K. R. Erlandsson, Frans Parakka, Anders
Kurak, Karl Nilsson, Johan Karlsson, J. H. Liikavaara, N o r j a n s a a r n a a j a t : Mikael Mikkelsen, Petter Persen.
Lähettäkää tästä kopiot saarnaajille ja niin laajalle, että läpi kristillisyyttä; saavat kuulla, mitä olemme kirjoittaneet. Ja älkää selittäkö toistenne päälle lähetyskirjoja, sillä emme ole vertausten kautta kirjoittaneet,
vaan julki ja avonaisesti olemme neuvoneet veljiä ja sisaria.
Samat.
Pyydämme, että T o i v o s-veli on niin hyvä ja kääntää tämän kirjeen
englannin kielelle. Olkaa tervehditty perheenne kanssa!
Merkitsevät: S a m a t .
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Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksessa,
se 29 päivä joulukuuta 1918.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, N. Milen, A. Marttala ynnä muut saarnaajat
rakkaitten emäntäinne, lastenne ja kaikkein totuuden apulaisten kanssa
ja palvelevaisten vaimoin, vieläpä koko sen siunatun Herran lauman kanssa
Suomen maalla, jotka yksi olette esikoisten seurakunnan helmassa ja
hengen yhteydessä Kristuksen lain kuuliaisuuden alla. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne
ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ikuiseen muistoon jääneitä veljiä ja sisaria, ja annamme tietää, että terveenä olemme ruumiin puolesta
kaikki saarnaajat, ja ilmoitamme, että olemme koossa olleet täällä Gellivaarassa, paljon saarnaajia Norjasta, Kainuusta, Luulajasta ynnä muualta
ja paljon kristityitä monista paikkakunnista, tutkimassa ja koettelemassa kristillisyytemme korkeita asioita. Vieläpä olemme saaneet teidän kalliit lähetyskirjanne, joiden edestä kiitämme juuri sydämestä, joissa
saamme sanomia teidän raskaista koettelemuksistanne ajallisesti, vieläpä
sen siunatun kristillisyyden menestyksestä ja sen ahkeran ja yksimielisen
huolen ja työnne tässä kalliissa kristillisyyden rakennuksessa, jonka
näemme teidän kirjoistanne, että kristillisyytenne on hedelmällisenä säilymässä, joka osoittaa, että saarnaajat ovat saarnanneet puhtaan Jumalan sanan ja vielä saarnaavat. Vieläpä anotte ja rukoilette täältä saarnaajia Suomeen tänä talvena, joka on kallis Jumalan edessä, että anotte,
niinkuin rakkaat lapset vanhemmiltansa tarpeitansa, jota anomista vanhimmat seurakunnan kanssa ei saata hyljätä eikä pitää halpana, joita
anomisia kuuluu myös muualta monista paikoista. Mutta niinkuin tiedätte sen, nyt niinkuin ennenkin, että emme voi kaikkia anomisia yhtä
aikaa täyttää, koska eloa on paljon, mutta työväkeä on vähän, niinkuin
Jesus sanoo. Mutta olkaa kuitenkin toivossa iloiset ja lohduttakaa teitänne sillä autuaallisella toivolla, ettei taivaallinen Isä hyljää lapsiansa,
vaikka Hän sallii välistä joutua monen kaltaisiin kiusauksiin, jossa Hän
koettelee lastensa uskoa ja kärsivällisyyttä, niinkuin olette saaneet koetella, rakkaat veljet ja sisaret, sen synnin rangaistuksen alla, jonka synti
ja kaikki lihallinen ja hengellinen vääryys on päällensä vetänyt, jossa kuitenkin on Jumala saattanut ihmeellisellä tavalla varjella niitä, jotka esikoisten seurakunnan neuvoja ja opetuksia ovat seuranneet ja niiden jälkeen heitänsä ojentaneet.
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Iloksi olemme kuulleet, että lähetystoimesta pidätte huolta, ja että
kristityt ovat siihen avulliset ja uhraavat varojansa tässä kalliissa asiassa,
jossa ei ole vähempi kysymyksessä, kuin satain ja tuhanten kuolemattomain sieluin autuus. Sentähden kannattaakin, veljet rakkaat ja sisaret,
tämän vähän aikaa tehdä työtä kärsivällisyyden kautta, palkan maksu on
suuri. Totuus on niinkuin sanotte, että tämä viimeinen aika ja viimeisen
ajan vaivat tahtovat väsyttää matkamiehiä, ja tämä katoovainen maailma
ja ajalliset huolet ja tämän elämän suru ja valvominen niitten yli tahtoo
väkisinkin täyttää kristittyin sydämet. Sentähden valvokaa, veljet rakkaat ja sisaret, sen suuren yönvalvojan Jesuksen kanssa, joka on valvonut pitkää yötä Getsemanen Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, ja rientäkää uskossa ja hengessä ristin kohdalle niin lähelle ristiinnaulittua Jesusta, että rakkauden pisarat priiskuvat sieluunne ja sydämeenne virvoitukseksi ja voimaksi tällä vaivaloisella korven matkalla. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi! Mekin
täältä asti annamme ja todistamme saarnaajain ja kristittyin lauman
kanssa Jesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa sovintoveressä. Se muistakaa vielä viimeisessäkin kuoleman kilvoituksessa! Ja sanomme kaikkein
saarnaajain ja kristittyin lauman kanssa sydämen rakkaita terveisiä teille.
Ja sanomme hyvästi siinä toivossa, että pian yhteen tulemme, jos ei ennen,
niin tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa, kaikkein valittuin, vanhinten ja koko maasta ostetun lauman kanssa.
Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Isak Niku, Sammeli Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Viktor
Björkman, Frans Parakka, Jöns Mäntyvaara, J. H. Liikavaara, Karl Nilsson, Anders Kurak, Anders Knutson Pitso; Petter Persen ja Petter Lind
ja Johan Jörgelsen Norjasta; K. R. Erlandsson Luulajasta, J. O. Rova
Kainuusta
ynnä muut, jotka yhdistettynä tervehtivät Suomenmaan rakkaita veljiä ja
sisaria, ja olisivat sydämestä halunneet, että olisi joku saarnaajista ollut
täällä saarnaajain kokouksissa. Täällä on ollut kova tauti, ja on paljon
kuollut ihmisiä, joka on estänyt kokousten pitoa, jonka tähden ynnä muista
syistä ei voi saattaa seurakunta lähettää tällä kertaa saarnaajia Suomeen. Ettekä ole sitä ilmoittaneet, kuinka siellä on hallituksen meno ja
ulkonainen rauha?
Samat.
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Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksessa vuonna 1918.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä: Olof Matoniemi, Johan Kieri, Matti Uuskoski, Kalle Toivonen, N. P. Starkka ynnä rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko se kallis Herran lapsilauma Amerikan maalla. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon kaikkein teidän henkenne kanssa elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, rakkaita veljiä ja sisaria sinne
kaukaiselle Amerikan maalle koko tämän Herran lapsilauman kanssa,
jotka koolla olemme monista eri paikoista, saarnaajia ja kristityitä, vieläpä Norjasta saarnaajia ja kristityitä, joitten kanssa olemme yksimielisesti koossa olleet, vieläpä tutkimassa ja koettelemassa tärkeitä kristillisyyden asioita, ja annamme tietää, että olemme saaneet lähetyskirjoja ja
rakennusaineita Amerikasta, joitten kaikkein edestä kiitämme niiden lähettäjiä ja jotka siihen osaa ottaneet ovat. Ja saamme iloksemme sen
nähdä teidän kirjoistanne, että olette sopineet, Kieri ja Matoniemi, keskenänne ja anteeksi anoneet ja anteeksi antaneet toiset toisillenne, joka on
Kristuksen käsky, ja vieläpä täältä asti anteeksi rukoilleet, jonka me myös
ilolla ja sydämen rakkaudella anteeksi annamme Herran Jesuksen nimessä
ja siinä viattomassa, maahan vuotaneessa sovintoveressä, joka on vuotanut
Pitkänäperjantaina Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä viimeiseen pisaraan
asti; sen uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, rohvaistulla sydämellä,
että kaikki synnit ovat anteeksi annetut. Ja uskokaamme, että teidän ja
meidän rakkaat veljet ja uskolliset työkumppanit Matti Uuskoski, Kalle
Toivonen ja N. P. Starkka ynnä monta muuta jaksavat sydämestä anteeksi antaa kaikki riitaisuudet, sillä anteeksi anominen ja anteeksi antaminen on kaiken riidan loppu.
Jonka päälle me vielä sanomme muutaman neuvon sanan kaikille saarnaajille ja totuuden apulaisille ja palvelevaisille vaimoille Amerikan maalla,
että pitäkää yksimielisesti huolta lähetystoimesta, niinkuin te sen yksineuvoisesti parhaaksi löydätte, että se siunattu hedelmä, joka oikeasta
raamatullisesta lähetystoimesta on tullut päällenäkyväiseksi tämän kristillisyyden aamunkoitosta saakka, saisi kasvaa ja kypsyä vielä näinä viimeisinä Ihmisen Pojan päivinä. Eikä olekaan se työ hukkaan mennyt,
sillä se on siunatun hedelmän kantanut. Ja vaikka vastoinkäymisiä on
ollut, on kuitenkin voitto jäänyt sille suurelle Sotasankarille, joka on sotinut ja voittanut, että on tänäkin päivänä monta kymmentä tuhatta, jotka
ovat pysymässä Sionin vuorella, elävän Jumalan kaupungissa, esikoisten
seurakunnassa, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksi saaminen.
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Olkaamme siis priiskoitetut sydämissämme, vieläpä päästettyinä pahasta omastatunnosta, että saisimme pitää häitä sen viinan voimasta, joka
sen totisen Viinapuun sydämestä vuotaa, että jaksaisimme katkaista näitä
viimeisiä murheitten päiviä siihen asti, kuin nämä silmät kiinni painuvat,
ja aukenee ijankaikkinen kirkas ilma, jossa aukenevat ystävät silmäin
eteen, joitten perään on niin monta meistä ja teistä jäänyt murheella kaipaamaan ja huokaamaan, että rakas Isä auttaisi, että saisimme heitä kohdata ja tervehdellä Karitsan Emännän kruunussa läpipaistavana ja kirkkaana ja kirkkaampana kuin auringon terä.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, mutta olkaa nyt yllämainitut saarnaajat
rakkaitten emäntäinne, lastenne ja koko Herran lauman kanssa tervehditty näillä sanoilla, että synnit on anteeksi annettu, jonka me täältä asti
annamme ja todistamme Jesuksen nimessä ja veressä. Ja rukoilkaa meidänkin edestämme ja kantakaa anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen tykö; pyytävät veljeen vaivassa, seurakunnan kanssa ja puolesta:
Erik Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Jöns Mäntyvaara, Isak Kuoksu,
Isak Niku, Viktor Björkman, K. R. Erlandsson, Frans Larsson Parakka,
Karl Johan Nilsson, Anders Kurak, Frans Björkman, J. Henrik Liikavaara, Rova Kainuusta; ja N o r j a n s a a r n a a j a t : Petter Petersen
ja Petter Lind y.m. Norjasta.
Olkaa hyvä ja kääntäkää muille kielille, että saavat vieraskieliset myös
ja yllämainitut saarnaajat kopiot.
Ne samat.

Kirjoitettu Wettasjärvessä 30 p. huhtik. 1919.
Rakkaalle ja aina muistossa olevalle veljelle ja uskolliselle Herran palvelijalle Herran viinamäen työssä Kaarlo Toivonen ynnä Hilman ja lastesi
kanssa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha hallitkoon
teidän henkenne kanssa nyt ja aina sodan loppuun asti! Amen.
Tässä pitkän ajan perästä tervehdin minä teitä muutamalla ratilla ja
tietää annan, että joltisesti olemme terveenä tällä kertaa ruumiin puolesta, vaan ovat sairastaneet Isak Niku ja Frans Parakka, ja Viktor Apelqvist kohta kuoli, mutta parani kuitenkin vielä joltisesti, ja Anders Kurak,
Lapin saarnaaja, se vain on kuollut. Spanian tautiin on kuollut paljon
ihmisiä täälläkin, mutta niille on voitto, jotka tästä kristillisyydestä au-
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tuaallisesti lähtevät, sillä näinä aikoina kuoleman enkeli istuu hiirenkarvaisen orhiin päällä terävän sirppinsä kanssa ja lyöpi kansoja maahan
maalla ja merellä. Mutta meidän Kuninkaamme istuu valkian orhiin
päällä ja kulkee sotalaumansa edellä vereen kastetuissa vaatteissa, sotii
ja voittaa ja suojelee Hänen valtakuntansa, jonka suojassa mekin saamme
olla ja elää, sekä Amerikan että Euroopan Herran sotaväki. Ja uskomme,
että se kuljettaa meitä ja teitä onnellisesti poikki sillattoman Jordanin
virran luvattuun Kaananmaahan, jossa sitten saamme ijankaikkisesti yhdessä pitää Karitsan ijankaikkisia häitä. Ei ole enää niin iso tuuli välissä,
niinkuin on Euroopan ja Amerikan välissä täällä; ja sillä toivolla lohduttakaa teitänne, veljet rakkaat ja sisaret keskenänne.
Mutta se oli autuaallista, että Matti Uuskoski kuolemansa edellä paransi kaikki asiansa aina Eurooppaan asti, josta seurakunta tuli niin iloiseksi ja tyytyväiseksi. Herra siunatkoon hänen multansa ja kaikkia niitä,
jotka häntä siinä seuranneet ovat, seurakunnan Herran käskyn jälkeen.
Ja aina, veljet rakkaat, saarnatkaa sovintosaarnaa Herran käskyn jälkeen; kyllä Herra antaa sanallensa siunauksen lupauksensa jälkeen.
Ja ei nyt muuta, vaan sanomme perheeni ja kaikkein ympärillä olevain
kristittyin kanssa teille sydämen rakkaita terveisiä kaikille totuuden rakastajille ja apulaisille Herran viinamäen painavassa palveluksessa. Ja
vielä todistamme täältä asti kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herran Jesuksen siunattuun nimeen ja kalliiseen sovintovereen, joka on vuotanut Pitkänäperjantaina syntein anteeksi antamiseksi monelle tuhannelle
Yrttitarhan ja Golgatan mäellä; sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä
ennenkuin silmänne kiinni painatte, ja niin sanomme hyvästiä siihen asti,
kuin tervehtelemme toisiamme, jos emme ennen, niin paratiisin portilla,
kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa, ja sanomme yhteen ääneen monen
tuhannen kanssa Amen, Hallelujaa, alati ja ijankaikkisesti. Amen. Pyydämme rukoilemaan edestämme! Omalla kädellä
Erik Samuel Wettasjärvi.

Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä 30/12 1919.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaassa ja painavassa Herran työssä Olof Matoniemi, Johan Kieri ja N. P. Starkka ynnä
rakkaitten emäntäinne kanssa ja koko kallis lapsilauma Amerikan maalla,
jotka oven kautta ovat sisälle tulleet siihen oikeaan seurakuntaan, joka
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on ensin kivulla syntynyt Ruotsin Lapinmaalla. Jumalan armo ja rauha
lisääntyköön teille sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ja annamme tietää, että
olemme olleet Herran nimeen koolla paljon saarnaajia monista valtakunnista ja eri paikkakunnista, jossa yksimielisesti olemme koolla olleet tutkimassa ja koettelemassa tärkeitä ja raskaita kristillisyyden asioita yhdistettynä seurakunnan kanssa. Ja saamme myös ilmoittaa, että olemme
saaneet lähetyskirjoja Amerikasta saarnaajilta ja kristityiltä, vieläpä rakennusaineita, joitten edestä kiitämme Amerikan veljiä ja sisaria ja toivotamme Jumalan siunausta.
Ja nyt sanomme muutaman neuvonsanan tämän meidän lähetyskirjamme kautta rakkaille veljille ja sisarille Amerikan maalla ja saarnaajille, että se rako tulisi niin kiinni painetuksi, että se sulaa yhdeksi sydämeksi, sillä anteeksi anominen ja anteeksi antaminen on kaiken riidan
loppu. Ja kun saarnaajat menevät edellä, niin kyllä laumat tulevat perässä, sillä sen esimerkit osoittavat tämänkin kristillisyyden aikana Euroopassa ja Amerikassa, joista siunatuista sovinnoista ovat vielä tänäkin
päivänä hedelmät päällenäkyväisenä, liikkuvaisena ja vaikuttavaisena.
Ja saamme antaa tietää, että olemme koetelleet Herran edessä; niitä
on hätähuutoja tullut tänne sekä ennemmin vuosina ja viimein näitten
Amerikan veljein kautta: Salmon Johnsonin, Viljam Koppanan ja Kalle
Toivosen, jonka veljen kautta Jumala on myös paljon hyvää vaikuttanut
Amerikassa, niinkuin me sen näemme niistä anteeksipyyntökirjoista, joita
on sieltä kirjoitettu tänne, joka asia tuntuu meille kalliilta, ja joka pyyntö
liikuttaa raskaasti meidän sydämiämme auttamaan ja lähettämään saarnaajat täältä Amerikkaan jatkamaan sovintosaarnaa. Ja olemme sen niin
koetelleet Herran edessä, että seurakunta lähettää saarnaajat Amerikkaan
pitämään yhden saarnaajain kokouksen Amerikan maalla, kun Jumalan
aika tulee. Kuitenkin vaatii seurakunta uudistamaan yksimielisen kutsun
yhdistettynä, ja niin tapahtukoon Jumalan tahto!
Niin, ahkeroitkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, Kristuksen laissa, että
me meitämme keskenämme rakastaisimme. Ja olkaa nyt tervehdityt,
kaikki rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla, tämän meidän lähetyskirjamme kautta näillä sanoilla, että teidän ja meidän synnit on anteeksi
annettu Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa veressä. Uskokaamme
rohvaistulla sydämellä, rakkaat veljet ja sisaret, ja seuratkaamme Kuningastamme ja rakastajaamme Jesusta, joka on sotinut ja valtakunnan
meille voittanut, jossa saamme joskus hengittää Jumalan armon ilmaa
Jumalan rauhan tyvenessä.
Ja ei nyt muuta, mutta olkaa tervehditty sydämellisellä rakkaudella
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koko Herran lauman kanssa, jotka koolla olemme ja rukoilkaa meidänkin
edestämme ja kantakaa anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen
tykö! Pyytävät veljenne vaivassa, seurakunnan kanssa ja puolesta:
Erik Samuel Wettasjärvi, Jöns Mäntyvaara, Isak Kuoksu, Viktor Apelqvist, Frans Parakka, Isak Niku, Viktor Björkman, Frans Björkman,
Oskar Björkman, K. R. Erlandsson, K. J. Nilsson; N o r j a n s a a r n a a j a t : Petter Bakkejord, Ole Hansen, J. Hansen, Hagel Hansen, Karolias
Hansen; S u o m e n s a a r n a a j a t : N. Milen, J. Ahonen, S. Vesterinen,
V. Nieminen, J. Hirvonen, E. Rantanen, F. J. Tamminen y.m. y.m.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä,
31 p. joulukuuta 1919.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: A. Marttala, J. Ihalainen, O. Ryytsä ynnä
muut saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja ympärillänne olevan
Herran lauman ja kaikkein totuuden apulaisten ja palvelevaisten vaimoin
ja koko sen siunatun Herran lauman kanssa Suomen maalla, jotka hengittävät yhtä armon ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo
ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ja annamme tietää, että
olemme terveenä ruumiin puolesta kaikki saarnaajat, ja ilmoitamme, että
olemme olleet täällä Gellivaarassa kokouksissa, paljon saarnaajia monista
valtakunnista, niinkuin Suomesta, Norjasta ja Amerikasta ynnä monista
paikoista täältä ja suuri kristittyin lauma, jossa olemme yksimielisesti
Herran edessä koetelleet ja tutkineet kristillisyyden korkeita ja raskaita
asioita. Ja ilmoitamme myös, että olemme saaneet kutsukirjoja Suomesta,
Norjasta ja Amerikasta, joissa kaikissa tahdotaan saarnaajia, vieläpä ovat
saarnaajat yllä olevista paikkakunnista, ynnä niitten kristittyin kanssa,
jotka heidän paikkakunnistaan ovat täällä, suullisesti anoneet saarnaajia
täältä, ettei ole anomisen syytä suomalaistenkaan puolesta, joitten kirjain
ja kristittyin terveisten edestä kiitämme ja niitten rakennusaineitten
edestä, joita olette saamaajain kautta tänne lähettäneet, josta ymmärrämme, että saarnaajat ovat saarnanneet puhtaan Jumalan sanan, koska
kristillisyys on säilymässä hedelmällisenä.
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Iloksemme olemme myös kuulleet suullisia sanomia, kuinka Jumala
saattaa ihmeellisellä tavalla omiansa varjella ruumiinkin puolesta. Ja
koska avun pyyntöjä on niin monelta kantilta, ja asiat vieläkin, niinkuin
Jesus on sanonut, että eloa tosin on paljon, vaan työväkeä on vähän, niin
emme saata yhtä aikaa kaikkia anomisia täyttää. Kyllä tiedämme, että
Suomessakin olisi tarvetta, mutta paljon enempi Itä-Norjassa ja Amerikassa, niinkuin lähetyskirjat ja suulliset sanomat sen osoittavat.
Kyllä tiedämme teidän ikävöimisenne ja sen rakkauden kaipauksenne
ja sydämellisen halun, että saisitte vielä silmillänne nähdä ja korvillanne
kuulla, joka meidänkin halumme olisi. Mutta olemme kuitenkin iloiset
siitä, että teillä on turva sen oikean äidin sylissä, kun olette pysymässä,
saarnaajat ja kristittyin lauma, rakkauden siteillä yhteen liitettynä niinkuin yksi Sionin tytär; vieläpä yksimielisyydessä tekevät työtä tässä kalliimmassa kristillisyyden asiassa, jossa ei ole vähempi kysymyksessä, kuin
meidän jokaisen ijankaikkinen autuus. Mutta olkaa kuitenkin toivossa
iloiset ja kärsivälliset murheessa ja kaikissa matkan vaivoissa, ettei Vanhin hyljää lapsiansa vielä kaikkinaisten syittenkään tähden.
Sentähden, veljet rakkaat ja sisaret Suomen maalla, olkaa turvatut
Herrassa ja tehkää työtä yksimielisesti ja yhdessä neuvossa sovitettuna
tästäkin edes, niinkuin tähänkin asti, jokainen sillä lahjalla, kun hän Herralta saanut on. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, rohvaistulla sydämellä, ja katsokaa uskon avatuilla silmillä maasta ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua Kuningasta Jesusta, joka on tien polkenut Yrttitarhasta
Golgatan mäelle, ja rientäkää ristin kohdalle, niin lähelle, että rakkauden
pisarat priiskuvat sydämiinne elämäksi ja voimaksi tällä vaivaloisella korven matkalla, jossa ei ole aina aurinko paistamassa niinkuin tiedätte. Niin
uskomme mekin teidän kanssanne, että teidän ja meidän synnit on anteeksi
annettu. Ja vielä annamme ja todistamme mekin täältä asti kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta
ulosvuotaneessa sovintoveressä. Ja siinä autuaallisessa toivossa sanomme
hyvästin, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen
ääneen sanomme: amen, hallelujaa!
Isak Niku, Isak Kuoksu, Viktor Apelqvist, Samuel Wettasjärvi, Frans
Parakka, Viktor Björkman, Jöns Mäntyvaara, Karl Nilsson, K. R. Erlandsson, Anders Knutson Pitsa, Knut Pannasson, Viljam Koppana, Salmon
Johnson, Kaarlo Toivonen, Petter Persen, Joel Hansen, Olof Hansen, Hagel Hansen, Abel Eriksen, Karolias Olsen, Niklas Milen, E. Rantanen,
V. Nieminen, J. Hirvonen, J. Ahonen, S. Vesterinen, F. J. Tamminen y.m.
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LÄHETYSKIRJA RUOTSIN LAPISTA AMERIKKAAN.

Lähetyskirja, kirjoitettu 2/6 vuonna 1920.
Me yhteenkokoontuneet vanhimmat ja apostolit ja veljet olemme koolla
olleet Herran edessä ja koetelleet Jumalan tahtoa siitä hätä- ja apuhuudosta, joka on kuulunut Amerikasta monta vuotta, että tulla heitä auttamaan, ja olemme löytäneet sen Jumalalle otolliseksi, että lähettää meidän
kalliit veljet ja uskolliset työntekijät Isak Nikun ja Frans Parakan tähän
painavaan työhön teille sovintoa ja rauhaa saarnaamaan. Ja niin siunaamme heitä matkaan sen jälkeen, kuin jo ennen on lähetyskirjoissa
luvattu, ja kulkea niinkuin lähetysmiehet sen hyväksi näkevät, ja niin
lähetämme heitä ja uhraamme tähän siunattuun työhön vanhinten ja
seurakunnan kätten päälle panemisella ja vahvistamme tämän lähetyskirjan omilla nimillämme, seurakunnan kanssa ja puolesta:
Jöns E. Mäntyvaara, Isak Kuoksu, Viktor Apelqvist, Erik Samuel
Wettasjärvi, Viktor Björkman.
Ja me lähetyssaarnaajain emännät, Isak Nikun emäntä Brita Johanna
ja Frans Parakan emäntä Tekla, nyt uhraamme meidän miehemme Amerikan lähetystyöhön, vastoin meidän omaa tahtoamme Jumalan tahdon
alle, teidän hätähuutonne tähden, siinä uskossa ja toivossa, että Jumala,
rakas Isä, varjelee heitä pahasta ja antaa terveyttä ruumiinkin puolesta,
ja että saamme heidät terveenä kristittyin esirukousten avulla takaisin,
sillä asia on kallis ja painava, jonka vahvistamme omalla nimellämme.
B r i t a J o h a n n a ja Tekla.

Kirjoitettu Atlantin merellä 16 p. heinäkuuta 1920.
Tykö rakkaalle veljelle Herrassa J. H. Lumijärvi, Josep Mustola ynnä
rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja Herran lauma ympärillänne.
Jumalan armo ja rauha olkoon kanssanne!
Tervehdämme teitä jollakin radilla ja annamme tietää, että esikoisten
seurakunta Ruotsin Lapissa on lähettänyt meitä Amerikkaan jatkamaan
s o v i n t o s a a r n a a Amerikan maalla sen sovinnon päälle, jonka tehneet olette Herran edessä J o o n a s P u r n u n ja J ö n s M ä n t y -
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v a a r a n aikana, ja saamme ilmoittaa, että olisi meidän sydämemme
halu saada kohdata teitä suusta suuhun puhumaan näistä korkeista kristillisyytemme asioista, jossa on kysymys niin monen tuhannen sielun
autuus.
Ei nyt muuta tällä kertaa, vaan jäämme odottamaan vastausta. Olkaa
tervehditty Herran lauman kanssa! Merkitsevät
Isak Niku, Frans Parakka, Kaarlo Toivonen. Masunilta.
Me viivymme ensin Hancockin paikoilla. Kun vastaatte, niin tällä
osoitteella:
Isak Niku. Box 273, Hancock. Cfo V. Koppana. Mich.

Pohjois-Dakota, Gackle, syyskuun 13 p. 1920.
Kalliit vanhempamme ja Sionin muurin vartijat Ruotsin Lapin Betlehemissä koko esikoisten seurakunnan kanssa: Viktor Apelqvist, E. S. Vettasjärvi, J. E. Mäntyvaara, I. Kuoksu, Viktor Björkman ynnä kaikki kalliit työntekijät, jotka kaikissa yksi ovat teidän henkenne kanssa hengittämässä armon raitista ilmaa. Toivotamme onnea ja siunausta, kalliit
isämme, ja pitkää ikää ja terveyttä sekä sielun ja ruumiin puolesta tässä
raskaassa työssä surun ja murheen pitämisen kautta. Minä myös rukoilen anteeksi sydämen nöyryydellä kaikkea Herran Jesuksen lain rikkomista puheissa ja kirjoituksissa, jossa viattomia sieluja on vaivattu ja
murheen alle saatettu tämän pitkällisen riidan pauhatessa, jossa on omatuntoni karkeentunut ja sokeentunut, ja olen seisonut oman oikeuteni takana, että on kiroussanoja tullut kiivaissa kohdin, ja näitä kaikkia olen
rukoillut anteeksi läpi paikkakuntia, kuin olemme kulkeneet, Isak Nikulta
ja Frans Parakalta ja Kaarlo Toivoselta ja Olof Matoniemeltä ja suurelta
kristittyin paljoudelta, ja nöyrällä sydämellä rukoilen teiltäkin anteeksi,
rakkaat vanhimpamme, ja rukoilkaa minunkin, heikon matkakumppanin,
edestä, että tulisin enempi ja enempi käsittämään sovinnon salaisuutta ja
Herran Jesuksen kärsimisen osallisuutta veren priiskoittamisen armossa.
Heikko veljenne elämän kaidalla tiellä
J o h a n Kieri.

209
Gackle N. Dak. syysk. 13. p. 1920.
Rakkaille vanhimmille ja Sionin muurin vartijoille Viktor Apelqvist,
Samuel Wettasjärvi, Jöns E. Mäntyvaara, Isak Kuoksu, Viktor Björkman
ynnä kaikkein saarnaajain ja esikoisten seurakunnan kanssa. Jumalan
ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne
kanssa nyt ja aina! Amen.
Että minä niinkuin joutumalla olen joutunut tähän riidan väliin Ruotsin Lapista palattuani tänne Amerikkaan ja niitä terveisiä toin, että sopia
riitaisuudet. Ja niin alkoivat kristityt kahtapuolta, Matoniemen ja Kierin
rakastajat, sovinnoita tekemään ja anteeksi rukoilemaan riitaisuutta. Vaan,
koska minulla näissä korkeissa ja painavissa asioissa ei ollut kokemusta
ja vielä vähemmin ymmärrystä, niin jouduin puhumaan sopimattomia sanoja, kiivaita ja leikkaavaisia puheita, josta oli seurauksena, että tuli riidaksi, jonka kautta olen murhetta saattanut vielä rakkaille vanhimmille,
joita kaikkia sydämestäni anteeksi rukoilen, joita olen myös täällä anteeksi rukoillut. Ja pyydän vielä rukoilemaan edestäni, että pysyisin
kaikesta pahasta varjeltuna. Heikko veljenne
Kaarlo

Toivonen.

Pohjois-Amerikka ja Pohjois-Dakota, Gackle, 14 p. 9 k. 1920.
Rakkaat vanhimmat ja saarnaajat esikoisten seurakunnassa Ruotsin
Lapinmaalla S. Vettasjärvi, I. Kuoksu, J. Mäntyvaara, V. Apelqvist, V.
Björkman vaimoinne kanssa. Jumalan armo ja rauha vahvistakoon teitä
työläässä työssä, jotka olette valvoneet hellällä huolenpidolla raskaan murheen alle esikoisten seurakunnan kanssa, ja viimein annoitte apua meille,
vaikka minä puolestani en olisi mahdollinen raskaan syntini tähden, että
olen joutunut epäilemään, ja moni minun kanssani saarnaajista esikoisten
seurakunnassa, erittäinkin tässä raskaassa riidassa oman oikeuden ja
oman viisauden ja itse päälleni luottamisella rakastajaini kanssa. Ja kun
luottamus on heikontunut esikoisten seurakuntaa ja heidän saarnaajiaan
kohtaan, niin on totuus, että Jumalan voima parannussaarnoissa on myös
heikontunut. Maailman turhuutta, lihallista vapautta, ahneutta ja monenväristä eriseuraa vastaan en ole kyennyt seisomaan niinkuin olisi pitänyt,
jossa on Jumalan kunnia tullut halvennetuksi, että kristillisyyden perustukset ovat liikkuneet, ja moni viaton on tähteni tullut viattomasti kärsi-
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mään, ja olen saattanut teille murhetta murheen päälle minun tottelemattomuuteni tähden, ja Jumalan työlle tullut raskas turmio, vaikka olette
meitä jumalallisella laupeudella neuvoneet lähetyskirjain kautta lähes
kaksikymmentä vuotta ja nyt teidän kalliitten lähetysmiestenne kautta
yhdellä tavalla, vaikka en ole niin pian saanut synnin tunnolleni ennenkuin oma oikeus on särkynyt. Mutta nyt tunnen, että olen raskasta
syntiä tehnyt, ja minun on enin syy, että moni viaton on tullut kärsimään. Ja nyt pyydän anteeksi koko esikoisten seurakunnalta, niinkuin
myös täällä olen pyytänyt, ja ovat minulle anteeksi antaneet. Kun riidan
juuret ovat ylös kaivetut ja puhutut monessa paikassa, ja oikeat tuomarit,
teiltä lähetetyt, ovat Jumalan edessä tehneet oikean tuomion, että olemme
kaikin tyytyväiset. Ja Jumala on siihen todistuksen antanut taivaasta
henkensä kanssa ilon ja kiitoksen äänellä, josta Jumalalle ja Karitsalle
kiitos ja kunnia seurakuntansa kanssa armonsa edestä, että sovinto on
tullut sovintoveren kautta, vaikka uhkaava vaara oli edessäni ja edessämme, mutta kun hätähuuto oli korkeimmalla, että Herra auta meitä,
me hukumme, niin se pieni uskon kipinä liikutti Israelin Jumalan sydäntä
armahtavaisuuteen, että apu tuli Sionista. Kiitos Jumalalle ja Karitsalle,
ja teille työntekijöille toivotamme terveyttä ja pitkää ikää Sionille voitoksi. Armo ja rauha olkoon teille! Rukoilkaa edestämme!
O. ja E d 1 a M a t o n i e m i .

Gacklessa, Pohjois-Dakotassa, 14. 9. 1920.
Tykö rakkaille vanhemmille ja Sionin muurin vartijoille Viktor Apelqvist, Erik Samuel Vettasjärvi, Jöns Mäntyvaara, Isak Kuoksu, Viktor
Björkman ynnä rakkaitten vaimoinne, lastenne ja koko esikoisten seurakunta Ruotsin Lapinmaalla, Länsi-Norjassa ja Etelä-Suomenmaalla. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja aina! Amen!
Tämän kautta saamme lähestyä, me Amerikan saarnaajat, kristittyin
lauman kanssa, yhteen kokoontuneina Herran sanan jälkeen monista eri
paikkakunnista ja valtioista Atlantin meren rannalta aina Tyynen meren
rantaan asti, ynnä esikoisten seurakunnan lähetysmiesten Isak Nikun ja
Frans Parakart läsnäollessa, jotka meille ovat saarnanneet sovintosaarnaa
Herran nimeen, ja ovat kulkeneet läpi paikkakuntia Atlantin meren rannalta aina Etelä-Dakotaan asti. Ja joka paikassa, jossa kristityitä on ko-
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koon tullut, on tutkittu ja koetettu riidan syitä ja syntejä ja sitä murhetuttavaa työtä, jossa kristittyin laumat ovat joutuneet moniin eri joukkoihin, kukin puoluettansa vahvistamaan, saarnaajat edellä ja kristittyin
laumat perässä toisiansa vastaan, jossa monta viatonta on vaivattu ja
murheen alle saatettu, ja raot niin isoksi tulleet, että emme ole voineet
niitä kiinni painaa niitten sovintoin kautta, joita olemme täällä tehneet
keskenämme, kun ei ole ollut hengellisiä tuomareita. Mutta nyt kun apu
on tullut Sionista näitten lähetysmiesten kautta, niin olemme keskenämme
täällä anteeksi anoneet ja sydämestä anteeksi antaneet toiset toisillemme
sekä saarnoissa että kirjoituksissa, johonka Jumala on tulella taivaasta
vastannut, että kiitoslaulu ja hyppy on kuulunut Isän huoneissa, jossa
vaivatut ja murhetta kärsiväiset ovat päässeet kuorman alta. Vieläpä se
armo on paljoille tapahtunut, että on monta tullut eriseurasta ja maailman
joukosta oven kautta sisälle oikeaan seurakuntaan, josta Jumalalle olkoon
kiitos ja ylimmäinen ylistys, ja koko esikoisten seurakunnalle, että apu
tuli Sionista kun Jumalan aika tuli.
Ja nyt yhdistettynä kaikkein paikkakuntain saarnaajain ja koko Herran lauman kanssa yksimielisesti tulemme teidän tykönne tämän meidän
sovintokirjamme kautta ja sydämestä anteeksi rukoilemme kaikki synnit,
viat ja riitaisuudet, saarnoissa ja kirjoituksissa ja koko Kristuksen lain
rikkomista, vieläpä seurakunnan kirjallisten neuvoin hylkäämistä, joissa
sovintoa on saarnattu kahta puolta, ja niin olemme Jumalan sydämen murheelliseksi saattaneet täällä, ja niin koko esikoisten seurakunnalle. Ja
pyydämme rukoilemaan edestämme, että terveys, rauha ja rakkaus tulisi
menestyväiseksi, että saattaisimme niitten neuvoin ja opetusten seuraajana pysyä loppuun asti, ja kukin sen lahjan kanssa, jonka Herralta saaneet olemme, sekä saarnaajat, totuuden apulaiset ja palveluspiiat, tehdä
Herran työtä yksimielisesti tällä viimeisellä etsikon ajalla vielä vanhinten
ja ensimmäisten työntekijäin hautain päällä, joita jo niin suuri paljous
on mennyt Jumalan paratiisiin Euroopasta ja Amerikasta, jotka nyt ovat
pitämässä häitä Jumalan ja Karitsan istuimen ympärillä. Rukoilkaa meidän edestämme, että mekin saavuttaisimme sen suuren päämaalin.
Olof Matoniemi, John Kieri, Kaarlo Toivonen, N. P. Starkka, Salomon
Johnson, John Muonio, Johan Huumola, Herman Kamsula, Mikko Sarkkinen, Albert Koski, Matti Kangas, John Köpman, Ed. Parvi, J. Salmivaara,
Petter Vanha, Fred. Holmström, Kusti Koski, Isak Revoniemi, Axel Berggren, Ed. Nikkilä, Nils Niska, Jalmar Parvi, Andrew Parvi, John Eerikäinen, Alex Ritola, Jakob Pura, Henri H. Lehtola, Abram Vestola, P. M.

212
Veteläinen, John Berggren, Arvid Haavisto, John Jonas, John Walter Muonio, Matti Päkkilä, Jakob Ollila, Karl Narkaus, Axel Uuskoski, Johan
Määttä, Robert Parvi, Erik Käkelä, William Koppana, Herman Liimatta,
Johan Korpua, Henry Virtaniemi, Johan P. Norström, Johan Niemelä,
Arvid Hedman, Alexander Kinnunen, Oskar Sundqvist, I. H. Keinonen,
Thomas Kuru, Oskar Nyman, Thomas Hällström, Aug. Simontaival, Alex
Karnell, Efraim J. Koljonen, Kalle Holm, H. L. Hammas, Edvard Ogren,
Iivari Simula, Johan Simula, Nels Arvid Nelson, August Nilsson, Hans
Tapio, Peter Andersson, Hendri Vehkaperä, Oskar Pudas, Johan Longe,
William Saarela, Anton Luusua, Simon Kalliainen, John Puuri, Antti Hyvärinen, Anna Törmälä, Wictor Perälä, Karl L. Hansson, Caleb Eriksson,
Arvid Virtaniemi, Johan Tiensuu, I. Erik Toikkanen, Maria Mäkelä, Ernest
Hansen, Alfred Korpela, Erik Nuuttinen, Johan Karjala, Alexander Hiukka,
Oskar Kyrö, Johan Hendriksson, Emil Anttila.

Masuninkylä, 16/11 —20.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, A. Marttala, Johan ja Joel Ahonen,
Juho Haarala, J. Ihalainen, K. Toivonen, S. Vesterinen vynnä muitten saarnaajain, heidän emäntäinsä, lastensa ja ympärillänne olevain Herran lauman, saamaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille!
Tässä saan ilmoittaa teille, että olemme terveenä ja onnellisesti kotia
saapuneet pitkältä ja vaivaloiselta Amerikan reisulta, jossa olemme käyneet rakkaan työkumppanin Frans'in ja niinkuin tiedätte rakkaan veljen
Toivosen kanssa, josta Jumalalle olkoon kiitos! Jumalan sanan vaikutuksesta ja niistä suurista ja siunatuista sovinnoista olette kuulleet jo Toivoselta ja saatte lukea sovintokirjoista, joita lähetän, että saatte niitä jakaa niille, jotka niitä haluavat.
Ilmoitan myös, että olen saanut teidän kirjeitänne: yhden menneenä
kevät-talvena, ja jonka olisin vastannut, mutta uskoin, että Kuoksu sen
vastaa, kun vielä pyysin; ja yksi on tullut sillä ajalla, kun olimme Amerikassa; ja yksi tuli viime postissa, jotka kaikki ovat Mileniltä kirjoitetut,
saarnaajain ja kristittyin yhteiset, joitten edestä kiitän juuri sydämestä,
joita olen lukenut saarnaajille ja kristittyin kokouksissa. Ja kaikki oikeat
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kristityt saarnaajain kanssa ovat todistaneet minun kanssani, että niissä
on se sama totuus kuin ennenkin ja sama täydellisyyden side esikoisten
seurakunnan totiseen valkeuteen. Jonka tarvitsemme kaikki jälestä ilmestyneet työntekijät muistaa, että elävä kristillisyys on ensiksi kivulla syntynyt aikakaudessamme Ruotsin Lapissa, josta se on suurella vaivalla ja
raskaalla työllä oikean raamatullisen lähetyksen kautta levinnyt itään, länteen, etelään ja pohjoiseen, että olen ajatellut tänäkin kesänä, että o Immanuel, kuinka lavia on sinun armosi, koska meillekin sekä kasvoista että
sydämestä tunnetuissa on niin monta kymmentä tuhatta neljällä ilmansuunnalla, joilla on yksi sydän teidän ja meidän kanssa, jotka meitäkin
niin suurella ilolla vastaanottavat ja sydämellisellä ja vilpittömällä rakkaudella palvelevat ja uskovat joka sanan, minkä saarnaamme, ehkä
olemme jälestäpäin ilmestyneet saarnaajat, että syystä sanomme, että muut
ovat työtä tehneet, ja me olemme heidän työnsä päälle tulleet, ja vielä
sittenkin niin kelvottomat palvelijat, kuitenkin Herran kädessä. Ja kun
ei ole muuta kysymyksessä, kuin ainoastaan että autuaaksi tulemme, niin
kannattaa se kyllä tämän vähän viipymisen ajan, kun olemme täällä viipymässä, tehdä työtä ja vielä kärsiä vaivaa; niinkuin tiedätte, rakkaat
ystävät Suomenkin rannoilla, ettei vaivatta kruunua voiteta. On kuitenkin ulossanomatoin armo meille suurille syntisille, että saamme näin pahana uskoa itsemme autuaaksi. Saavat kuitenkin murheelliset ja synneiltä raskautetut uskossa ja hengessä katsella elävää ja ylösnoussutta
Herraa Jesusta Hänen armollisen läsnäolemisensa kautta harvoina hetkinä, jossa saamme tuntea, että Herra on suloinen.
Ne omantunnon asiat, joita kysyitte, hoitakaa niinkuin jo ennen olette
Lapista saaneet neuvot, ja katsokaa, ettei heränneet joudu maailmallisen
lain haltuun, joka vaatii maksamaan viimeiseen ropoon asti, vieläpä etteivät tulisi torniin heitetyksi.
Onnen toivotuksella olkaa hyvästi, rakkaat veljet ja sisaret, ja uskokaa rohvaistulla sydämellä! Mekin täältä asti annamme ja todistamme
kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä,
jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa. Olkaa minulta vaimoni,
lasteni ja kyläni kristittyin kanssa sydämellisellä rakkaudella tervehditty!
Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
I i s a k k i Niku.
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Viipurissa marraskuun 20 päivänä 1920.
Rakkaille veljille ja sisarille uskossa Sortavalan kaupungissa ja sen
ympäristöllä. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille Herramme Jesuksen sovintoveren osallisuudessa ja Pyhän Hengen kuuliaisuudessa elämämme iltaan asti! Vahvistakoon se armollinen Herra Jesus teitä henkensä ja sanansa kautta, niin että te jaksaisitte voittaa kaikki saatanan
kavalat päällekarkaukset ja säilyttäisitte autuaallisen sieluntilan uskon
kautta puhdistetussa sydämessä ja hyvässä omassatunnossa.
Tuli sydämellinen halu kirjoittaa teille joku kehoituksen ja lohdutuksen sana, teille, te harvat valitut, joita Jumala on rakkaudessansa valinnut monen tuhannen joukosta, ja on muutamia vetänyt niinkuin kekäleitä
tulesta sen evankeliumin kautta, joka on meille saarnattu tässä elävässä
kristillisyydessä, jonka evankeliumin kautta Jumala meitä pimeyden vallasta pelasti ja johdatti rakkaan Poikansa valtakuntaan, joka on täällä
maan päällä se lammashuone, jossa Jesus on ovena ja Pyhä Henki on
ovenvartijana pyhitettyjensä kautta, ja Herra Jesus on siinä ylimmäisenä
pappina ja paimenena oppinsa kautta, jolla Hänen lampaansa ruokitaan
ja hoidetaan sekä koossa pidetään. Siinä on se Jumalan seurakunta,
jonka Hän on omalla verellänsä ostanut, pessyt ja puhdistanut, johon seurakuntaan on meitä sisälle johdatettu nöyryyden ja alennuksen tietä Jumalan sanalla uudesti synnytettynä, jota Raamatussa mainitaan monilla
nimityksillä esim.: kääntymys, sydämen- ja mielenmuutos, parannus ja
ahtaaksi portiksi, kun siinä on vanha ihminen tekoineen pitänyt riisua ja
synnin ruumis pitänyt tulla turmelluksi Herran Jesuksen veristen vaivain
katselemisessa, että emme enää syntiä palvelisi emmekä vanhaa ihmistä
tottelisi hänen himoissansa.
Se seurakunta kantaa hebrealaisille kirjoitetun kirjeen mukaan nimeä
esikoisten seurakunta siitä syystä, että monenlaista jumalisuutta ja monta
hengellistä joukkoa ilmaantui sen ensimmäisen kristillisyyden rinnalle;
vaan nyt vääntelijät ja viisastelijat sanovat, että hebrealaisseurakunta oli
se ensimmäinen, ja niinmuodoin oli kirjoittajalla tarkoitus, että Aapeli, Abraham, Mooses y.m. oli se esikoisten seurakunta. Mutta ei tekoraamatun
kirjoituksen mukaan niitä 3000 ja sen jälkeen kääntyneitä hebrealaisia johdatettu Aapelin, Abrahamin eikä Mooseksen seurakuntaan, ehkä niillä aikoinaan oli oikea jumalallinen perustus, joista kustakin erikseen olisi paljon puhumista, mutta ne talutettiin siihen seurakuntaan, jonka Herra Jesus perusti lukittujen ovien takana pääsiäisiltana, joitten päälle Hän puhalsi sanoen: "Ottakaa Pyhä Henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille
ne anteeksi annetaan." Se seurakunta helluntaipäivänä vietti Pyhän Hen-

215
gen liikutuksin ja näkyväisissä armon merkeissä seurakunnallista vihkimäjuhlaansa, joka oli silloin outo ja ihmeteltävä niin jumaliselle kuin jumalattomallekin joukolle; se oli myös näkyväinen eikä näkymätön, niinkuin
muutamat siitä uneksivat. Se, että Juudas, Anania, Safiira ja Simon velho
olivat kristittyjen joukossa, ei se Jumalan totuutta voi muuttaa. Siinä
seurakunnassa on Jumala sanansa kautta kaikkein tuomarina, Jesus evankeliuminsa kautta välimiehenä ja priiskoitusveri sovintosaarnana syntein
anteeksi saamisen armosta, sillä emme ole käyneet Siinain vuoren tykö
ja sen kovan ilman alle, vaan me olemme käyneet Siionin vuoren tykö ja
taivaalliseen Jerusalemiin, jossa jo vietämme taivaallisia menoja tämän
maan päällä, johon meitä on istutettu Jesuksessa Kristuksessa, parannuksessa ja uskossa sovintoveren osallisuudessa. Sillä kuoleman virran toisella puolella emme tarvitse enää parannusta tehdä eikä Jesuksen verta
tuntomme puhtaudeksi ja sielumme rauhaksi korjata, sillä ei meihin siellä
enää synti ylety, vaan me veisaamme voitosta rakkaalle Veriyljällemme
ijäti kiitosta, odotellen siksi kuin veljein luku täytetyksi tulee, jolloin meidän heikot ruumiimme maan tomusta Jumalan pasunalla edeskutsutaan,
ja niin sitten sielu ruumiin kanssa yhdistettynä vietämme ijankaikkisia
Karitsan häitä Jumalan paratiisissa. Eikä meille sitä elämää varten ole
paljon Jumalan sanaa saarnattu eikä kirjoitettu, sillä kyllä me siellä Jumalan kunnian kirkkaudessa ja kasvojen paisteessa tallella pysymme,
mutta tätä matkaa varten tarvitsemme kaikki Jumalan neuvot korjata,
että emme tieltä eksyisi oikealle eli vasemmalle puolen; ei synnin luvallisuus eikä itsehurskaus, ei maailman vietellys eikä saatanan kavaluus, ei
vielä moninaiset oppien äänetkään saisi meitä horjuttaa, sillä Jesus sanoo:
"Minun lampaani tuntevat minun ääneni, vaan eivät ne muukalaista seuraa, kun eivät tunne hänen ääntänsä." Se lauma on rakkaudella toisiinsa
sidottu ja rauhan siteellä yhteen henkeen yhdistetty, uskon ja omantunnon
asioissa toisillensa tunnettuna. He ovat tulleet valkeuteen ja vaeltavat
valkeudessa, heillä on osallisuus keskenänsä, ja Jesuksen veri puhdistaa
heitä synneistänsä, ne ovat vaatteensa pesseet ja Karitsan veressä valaisseet, ovat voiton saaneet Karitsan veren ja heidän todistuksensa sanan
kautta pedosta, jonka muoto ja väri vaikka muuttuukin, luontonsa puolesta aina on elävän kristillisyyden katkera vihollinen. Ja koska vihollisemme kiertää ympäri, etsien kenen hän nielisi, niin tarvitsemme uskossa
valvoen katsella Jesuksen verisiä vaivoja, että emme synnin uneen nukkuisi; ja koska perkele apuriensa kanssa on tehnyt niin monta hyökkäystä
Siionin linnaa ja sen muuria vastaan tälläkin etsikkoajalla, niin tarvitsemme rukoilla kuningasten Kuningasta ja herrain Herraa, että Hän vahvistaisi sen vartijoita, että jaksaisivat valvoa ja katsoa mitä aika kuluu
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ja puolustaa Siionin linnaa henkeen ja vereen asti ja kantaa valkeuden
sota-aseita käsissänsä, että ne pienet lapsukaiset, jotka ovat syntyneet
sen siunatun vaimon syliin, joka on tuntenut Ylkänsä rakkauden ja oppivat selvästi lausumaan isänsä nimen, olisivat turvatut.
Sentähden tekin, rakkaat veljet ja sisaret, uskokaa rohvaistulla sydämellä synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja veressä, vielä on turvapaikka
Jesuksen Karitsoilla Siionin laitumella, mutta älkää lähtekö metsään juoksemaan, ettette saattaisi murhetta Paimenelle ja sen koirille, jotka Paimenen käskystä kiertävät lauman ympäri ja ottavat vaaria, ettei joku
julma peto pääsisi haaskaamaan laumaa, ehkä se on tunnettu asia, että
jos ei hukka pääse lampaita haaskaamaan, niin se pyytää karata paimenen ja koirain kimppuun.
Näillä muutamilla riveillä olen tahtonut kehoittaa teitä eteenpäin pyrkimään ja kilvoittelemaan teidän kalliimmassa uskossanne, toivossa, ettei
yksikään eksyisi siltä veriseltä kirkkotieltä, ei myös väsyisi matkan vaivoissa eli panisi maate tien päälle, niinkuin monet ovat tehneet, ja niille
on langennut armon aurinko ja ovat joutuneet pimeydessä haparoimaan.
Vaan valvokaa te veljet ja sisaret, säilyttäkää teidän vaatteenne puhtaana,
katsokaa, että olisi öljyä lampuissanne, sillä Ylkä pian tulee, pian saatte
laskea vaellussauvanne kuoleman kynnykselle. Pian tulee se suuri Israelin Paimen noutamaan laumansa näistä ahtaista keedarin majoista, pesee
heitä Jordanin virrassa, että heidän villansa tulee lumivalkeiksi ja päästää heitä Siionin ihanalle laitumelle, jossa ei ole enää hukka ulvomassa
eikä joku julma peto ole vaanimassa.
Sanon hyvästi siinä toivossa, että pian yhteen tulemme kirkkaassa
ilmassa. Vähin veljenne uskossa.
J u h o A h o n e n vaimoni Emmin kanssa.
Terveiset myös täältä Viipurin kristityiltä!
Osoite: Suurikatu 14.

Kirjoitettu Gellivaarassa se 9 jouluk. 1920.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, J. Ihalainen, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen, K. Toivonen ynnä muut saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja koko sen siunatun Herran lauman kanssa, joka teidän
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ympärillänne on Etelä-Suomessa, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten
vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa ja hengittävät yhtä Jumalan armon
raitista ilmaa teidän ja meidän kanssa esikoisten seurakunnan helmassa
ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja
rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne ehtooseen asti!
Me yhteenkokoontuneet saarnaajat ja vanhimmat, jotka yksimielisesti
olemme kokoon tulleet tähän joulukokoukseen Gellivaaran kirkonkylään
monista paikkakunnista, Norjasta, Luulajasta, Kainuusta ja Jokimukan
puolelta, tervehtelemme teitä ja annamme tietää, että terveenä olemme
ruumiin puolesta kaikki saarnaajat, jotka ovat elämässä, mutta Jöns
Mäntyvaara ja Leipo-Kalle, rakastetut vanhimmat, ne vain on päästetty
lepäämään päivätyöstänsä ja nautitsemaan vanhurskasten palkkaa Jumalan paratiisissa, ja uskomassa olemme syntein anteeksi saamisen armosta
itsemme autuaaksi niinkuin ennenkin. Ilmoitamme teille, että olemme
koetelleet ja tutkineet kristillisyytemme tärkeitä ja painavia asioita ja
lukeneet lähetyskirjoja, joita on tullut monista valtakunnista, niinkuin
Amerikasta, Norjasta ja Suomesta, ja koetelleet niitä avunpyyntöjä ja
hätähuutoja Herran edessä, joita on tullut Suomesta, Itä- ja Länsi-Norjasta, Kainuusta, Luulajasta ynnä muualta. Ja kiitämme teitä juuri sydämestä teidän kalliitten kirjainne ja kristittyin terveisten edestä ja myös
sen ilosanoman edestä, että sovinto on tullut Helsingissä niitten välillä,
joitten välillä on loukkauksia ollut, niinkuin kirjoistanne näemme, että
olette toiset toisiltanne anteeksi anoneet ja anteeksi antaneet, jonka me
myös ilolla ja rakkaudella vahvistamme ja annamme Herran Jesuksen
nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Kirjoistamme
näemme myös, että pyydätte ja rukoilette saarnaajia täältä tulemaan sinne
tänä talvena, joka on kallis Jumalankin edessä, ja ilmoitatte olevan tarpeen, niinkuin ymmärrämme, jota anomista ei saata seurakunta hyljätä
eli pitää halpana, mutta pitää huolen niinkuin äiti lapsistansa. Mutta niinkuin tiedätte, rakkaat veljet ja sisaret, että Lapinmaan seurakunta on tehnyt jo menneestä joulusta asti kaksi niin pitkää lähetystä toisiin valtakuntiin, ja on taas välttämätön tarve lähettää Itä-Norjaan, jossa Jumala
on paljon vaikuttanut, niin ei saata seurakunta lähetystä teille Suomeen
päättää tässä kokouksessa ainakaan. Olkaa kuitenkin toivossa iloiset ja
kärsivälliset murheitten ja vaivain alla ja tehkää työtä yksimielisesti ja
yhdessä neuvossa sovitettuna tässä kalliissa autuuden asiassa; ei ole työnne
ja työmme turha Herrassa.
No, emme tiedä muuta tällä kerralla, kuin olkaa turvatut, rakkaat
veljet ja sisaret, ja uskokaa rohvaistulla sydämellä, että se suuri Ristin-
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kantaja käypi vieläkin edellämme sotijana ja voittajana ja lyöpi laumansa
viholliset suunsa miekalla ja vahvistaa väsyneitä matkamiehiä sotimaan
perkelettä, maailmaa ja omaa lihaa vastaan, että pysymme voiton päällä
tämän lyhyen sodan ja kilvoituksen loppuun asti, että jaksatte ja jaksamme säilyttää uskon ja hyvän omantunnon, jonka näemme, veljet ja
sisaret, ettei ole perkele kärpänen, vaan kiljuva jalopeura. Sentähden
valvokaa, veljet ja sisaret Suomenkin rannoilla, sen suuren yönvalvojan
Jesuksen kanssa Getsemanessa ja Golgatan mäellä, jossa verinen hiki on
vuotanut Hänen pyhästä ruumiistansa viimeiseen pisaraan asti, joka ei
ole seisonut oman oikeutensa päällä, mutta on antanut oikeutensa kaatua
ja on juonut kirouksen kalkin pohjaan asti ja ollut kuolemaan asti kuuliainen meidän tähtemme. Sentähden kannattaa kyllä, veljet ja sisaret, kilvoitella tämän vähän aikaa, kuin olemme täällä vieraalla maalla; pian
se loppuu sota ja kilvoitus, ja pääsevät sotijat ja kilvoittelijat lepäämään
kaikista matkan vaivoista, murheista ja kiusauksista. Sentähden tehkää
kaikki työmiehet Herran viinamäessä työtä sen päälle, että rakkaus, rauha
ja yksimielisyys säilyisi kristittyin välissä, että viinamäen aita pysyisi
ylhäällä, ettei lihallinen vapaus pääsisi turmelemaan hengellistä vapautta,
ja että Herran lauma koossa pysyisi, jonka se hyvä paimen on kokoon
saanut niin suurella vaivalla ja veren vuodatuksella, ja uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteeksi; mekin täältä asti annamme ja todistamme saarnaajain ja suuren kristittyin lauman kanssa Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä; sen muistakaa
vielä kuolemankin hetkellä; ja sanomme tämän kristittyin lauman ja saarnaajain kanssa teille sydämen rakkaita terveisiä. Ja siinä autuaallisessa
toivossa sanomme hyvästin, rakkaat veljet ja sisaret, että pian yhteen
tulemme ijankaikkisuuden kirkkaassa ilmassa, jossa kaikkein vanhinten
ja valittuin ja koko maasta ostetun lauman kanssa sanomme yhteen
ääneen amen, hallelujaa. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Samuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka, Viktor
Apelqvist, Viktor Björkman, Oskar Björkman, Frans Björkman, Karl
Nilsson, Johan Carlsson, K. R. Erlandsson, Esajas Larsson Nija, J. O.
Rova, Salmon Fjelborg, Knut Parnasson, Paavo Pitsa, Mikael Mikaelsen,
Abel Eriksen, Frans Häggström, Petter Sitsi, Anders Knutsson Pitsa,
Johan Henrik Olsson Puoltikasvaara.
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Kirjoitettu Parakassa 7/2 1921.
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa Kaarlo Toivonen ynnä rakkaan
sisaren Hilman kanssa ja kaikki valitut ympärillänne. Jumalan armo ja
rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdän teitä ja annan myös tietää, että elämme
terveenä ruumiin puolesta kaikki saarnaajat niin lavealta kuin tiedän,
eikä ole erinomaista tapahtunut kuolemankaan kautta, kuitenkin mitä
teille tuttuja on. Kokouksia olemme pitäneet sitten kun olemme olleet
koolla Gellivaarassa, joulukokouksessa, ja Jumalan sanalla on sama voima,
niinkuin olet nähnyt täällä meidän kanssamme ollessa; vieläpä sama yksimielisyys, niinkuin ennenkin. Ja no, jo me, Kalle-vei jeni, kävimme Amerikassa. Paljon sieltä tänne kristityt kirjoittavat ja kiittävät joka paikasta,
jossa olemme olleet koolla ja sanovat, että siunattu sovinto on tullut, rauha
ja yksimielisyys. No Jumalan on asia: Hän se on, joka asiansa hoitaa
Euroopassa ja Amerikassa Hänen valitun ja piskuisen laumansa suojaksi
ja voitoksi, että ne harvat ulosvalitut pysyisivät voiton päällä, että kun
elämän ilta tulee, saavat ilolla laskea vaellussauvansa kuoleman kynnykselle ja sanoa jäähyvästin tälle maailmalle, jossa ei meillä yhdelläkään ole
pysyväistä asumasijaa.
No, en tiedä muuta, Kalle-veljeni, mutta kiitän juuri sydämestäni kaiken sen rakkaan kanssakäymisen edestä ja kaiken rakkaan palveluksenne
edestä meitä kohtaan. Jumala, rakas Isä, sen teille palkitkoon ajassa
hyvällä omallatunnolla ja ijankaikkisesti kunnian kruunulla! Olemme vähäinen joukko suuren maailman suhteen, kuitenkin varmat siitä, että
olemme koottuna Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupunkiin,.tällä
viimeisellä etsikon ajalla kaikkein Raamattuin todistusten jälkeen, jossa
on priiskoitusveri ja syntein anteeksi saaminen. Sentähden on meilläkin
syy uskoa (ehkä olemme synnin kautta läpi turmeltuneet, ettei ole jäänyt
tervettä paikkaa) ja uskolla omistaa Jumalan Pojan vanhurskaus vanhurskaudeksemme, joka on se puhdas häävaate, jonka läpi ei näy häpy
Jumalan kirkasten kasvoin edessä. Olkaamme vapaat, kaikki vapaaksi
ostetut Suomen maalla, vapaaksi ostetun lauman helmassa!
Siinä toivossa olemme, että pian aukenee uusi ilma ijankaikkisuuden
ihanalla rannalla, jossa ei enää muistu mieleen matkan vaivat, ei sota, ei
kilvoitus. Ja sillä autuaallisella toivolla olkaamme lohdutettuna, rakkaat
veljet ja sisaret, ja uskokaamme rohvaistulla sydämellä synnit anteeksi!
Vielä saarnaamme ja todistamme Herramme Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä; sen muistakaa vielä kuoleman virran
rannallakin, ennenkuin silmät kiinni painuvat viimeiseen uneen. Ja ru-
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koilkaa meidänkin edestämme, että voiton päällä pysymme loppuun asti.
Kun kohtaat Suomen saarnaajia, Mileniä, Ihalaista, Vesteristä, Ahosta,
Marttalaa, Rantasta, Haaralaa, Hirvosta ja Tammista, niin sano heille
sydämen rakkaita terveisiä rakkaitten vaimoinsa, lastensa ja koko valitun
lauman kanssa Etelä-Suomen maalla. Herra vahvistakoon heidän kätensä,
että jaksavat kärsivällisesti tehdä Herran työtä loppuun asti. Ja ole Toivos-veli Hilman kanssa ensin ja viimein tervehditty!
Merkitsee omalla kädellä
Frans Larson Wettainen
ynnä rakkaan vaimoni Teklan ja lastemme kanssa. Sammeli sanoo rakkaita terveisiä teille kaikille. Sano terveisiä veljellesi perheensä kanssa!
Pyydän vastausta.
S. s.

Masuninkylä, 9. huhtikuuta 1921.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, J. Ihalainen, Ahosen veljekset,
S. Vesterinen, Kaarlo Toivonen ynnä muut rakkaat veljet ja työkumppanit
Herran työssä rakkaitten emäntäinne ja perheittenne ja ympärillänne olevan Herran lauman kanssa Etelä-Suomen maalla. Jumalan armo ja rauha
lisääntyköön teille!
Onnen toivotuksella tervehdän teitä ja annan tietää, että olemme saaneet teidän yhteisen kutsukirjanne, joka tuli entistä tietä minun osoitteellani. Olemme myös saaneet Helsingin saarnaajain ja kristittyin kutsukirjeen, joka oli lähetetty Gellivaaraan, joittenka edestä kiitämme, joissa
anotte ainakin saarnaajia täältä, joka on kallis Jumalankin edessä, että
pyydätte apua. Emme ole tilaisuudessa olleet jälkeen, kun kirjeet ovat
tulleet, näkemään muita saarnaajia, kun me Kuoksun kanssa olemme
lukeneet kirjat kristittyin kokouksissa. Nyt olen kotona, enkä saata
enempi sanoa, ennenkuin saamme kohdata toisia saarnaajia. Mutta missä
joulukokouksen kirja on viipynyt, kun Helsinkiläiset sanovat, että he ovat
saaneet vasta 5. päivä helmikuuta.
Emme oikein tiedä, millainen hätä teillä on, koska teillä on niin monta
hyvää saarnaajaa. Sen vain tiedämme, että ne jotka sydämestänsä rakastavat, tahtoisivat rakastettunsa nähdä. Mutta ajattelemme, että jos
olisi jotakin joittenkin kohdalle. No, en tiedä, rakkaat ystävät, muuta
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sanoa, vaan uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteeksi! Mekin
täältä asti annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Sen muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, ennenkuin silmänne kiinni painuvat viimeiseen uneen.
Autuaallista se on, veli Milen, nähdä yhden vanhurskaan poislähtö tästä
maailmasta, vaikka jälkeenjääneillä on, erittäinkin likimmäisille, raskas
erota. Mutta ole velirakas lohdutettu kaikissa murheissa ja matkan vaivoissa, sillä kymmenet tuhannet rukoilijat muistavat sinua, ja tahtoisimme ottaa osaa sinun kuormasta, jonka tiedämme sinua painavan. Ja
se totinen esirukoilija Herra Jesus, joka on kantanut raskaimman kuorman, Hän se vahvistaa meitä.
Onnen toivotuksella olkaa hyvästi! Pian yhteen tulemme Karitsan
häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa, kirkkaassa ilmassa.
Olkaa minulta, vaimoni ja perheeni ja kylämme kristittyin kanssa, sydämellisellä rakkaudella tervehditty yllämainitut perheittenne ja ympärillänne olevan kalliin Herran lauman kanssa! Rukoilkaa meidänkin edestämme!
I s a k Niku.

Masuninkylä, se 14 päivä toukokuuta 1921.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä Etelä-Suomen maalla: N. Milen, Johan ja
Joel Ahonen, J. Ihalainen, S. Vesterinen, K. Luoma, K. Toivonen, E. Rantanen, O. Ryytsä y.m. saarnaajat rakkaitten vaimoinne, lastenne ja sen
siunatun Herran lauman, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa, jotka yksimieliset olette esikoisten
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä.
Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön
teille nyt ja elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen muistoon jääneitä rakkaita veljiä ja sisaria, ja annan tietää, että terveenä olemme ruumiin puolesta jotenkin määrään kaikki saarnaajat, ja uskomassa olemme syntein
anteeksi saamisen armosta itsemme autuaaksi niinkuin ennenkin, ehkä
suuren heikkouden ja sen suuren synnin voiman läpi sekä ilmoitan, että
olemme saaneet monta kutsukirjaa tänä talvena Etelä-Suomesta, erittäinkin Helsingistä miehiltä ja vaimoilta sekä Helsingin kristittyin yhteisen
kirjan, lähetetty Appelqvistin osoitteella, joissa kaikissa on sydämellinen
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rukous, että saada saarnaajia Lapista sinne tänä talvena, joittenka edestä
kiitämme teitä juuri sydämestä asti sekä kristittyin terveisten edestä, joita
anomisia ja hätähuutoja ei seurakunta Lapinmaalla pidä halpana. Mutta
emme ole saattaneet näihin viimeisiin kutsukirjoihin ennen vastata, koska
saarnaajat täällä ovat olleet reisuilla hajallansa. Nyt saimme useampia
saarnaajia kokoon Vittangissa, jossa suuren kristittyin lauman kanssa
luettiin ja tutkittiin Suomen kutsukirjoja, joissa on se sama ääni kuin
ennenkin, ja päätettiin, että minun kirjoittaa teille, että koska eloa on paljon ja uskollisia työntekijöitä on vähän ja tarve joka paikassa, niin pyydämme ja rukoilemme, että olisitte kärsivälliset odottamaan ensi syksyyn
asti, että saamme enempi tilaa ja saarnaajia kokoon.
Olkaa kuitenkin toivossa iloiset ja kärsivälliset murheissa ja lohduttakaa teitänne ijankaikkisen autuuden toivolla! Onhan teillä niin monta
päälleluotettavaa saarnaajaa ja Pyhä Henki ja taivaan valtakunnan avaimet keskellänne, ettei yhdenkään tarvitse hengelliseen hätään kuolla. Jumala on kuitenkin ihmeellisellä tavalla varjellut sitä poikalasta, joka on
syntynyt Ruotsin Lapissa, yli seitsemänkymmentä vuotta, ettei lohikäärme
enkeleittensä kanssa ole saattanut ylösniellä, vaikka on pyytänyt suruttoman maailman joukon ja heidän sokeain pappeinsa ja niin monenvarisen
eriseuran kautta, pilkan, ylönkatseen ja hengellisen vihan kautta tahtonut hävittää. Mutta vielä on monta kymmentä tuhatta neljän tuulen alla,
joilla on yksi sydän ja yksi sielu. Sentähden olkaa turvatut, rakkaat ystävät Suomenkin maalla, sen oikean äidin helmassa! Seuratkaamme sitä
suurta yönvalvojaa Jesusta Getsemanen Yrttitarhasta Golgatan mäelle,
joka on polkenut tien läpi turmeluksen kaupunkia, johonka on jäänyt veriset jäljet, ja on kantanut kunnian kruunua, joka pilkalla painettiin Hänen päähänsä, jossa Hän on voittanut kaikille niille opetuslapsille, jotka
Jesuksen nimen tähden pilkataan, katoamattoman kunnian kruunun. Sentähden ole kirkas, sinä veripunainen Kuningas, laumasi keskellä, ja riemuitse hengessä Sionin tytär Suomenkin rannoilla ja soita Herralle, uskossa katsellen maasta ylettyä Ristinkantajaa, sillä hääpäiväsi pian valkenee.
Eikä muuta, kun sanomme Kuoksun, Fransin, Björkmanin ja meidän
vaimoimme, lastemme ja suuren kristittyin lauman kanssa sydämen rakkaita terveisiä teille, yllämainitut saarnaajat, rakkaitten perheittenne ja
sen Herran lauman kanssa, joka teidän ympärillänne on, ja uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteeksi; mekin täältä asti annamme ja
todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä. Sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä! Ja sanon hyvästin
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siinä toivossa, että pian yhteen tulemme kirkkaassa ilmassa, jossa yhteen
ääneen sanomme: amen, hallelujaa. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Seurakunnan puolesta
I s a k Niku.
S u r u s a n o m a , kirjoitettu Wettasjärvessä toukokuun 27. 1921.
Rakas ja aina muistossa oleva työkumppani Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Isak Kuoksu ynnä rakkaan emäntäsi Miinan
ja lastesi ja ympäriolevaisten kristittyin kanssa.
Tässä tervehdän minä teitä rakkaita työkumppania ja tietää annan,
että terveenä olemme nyt joltisesti ruumiin puolesta, mutta Oskari-veli
vain jätti meidät ikävöiden kaipaamaan. Hän odotti pian poispääsemistä
kaikkein kovain tuskain ja vaivain alta ja pyysi rukoilemaan, että hän
pian pääsisi lepäämään ja käski ja varasi sanoa teille niin paljon rakkaita
terveisiä, ja sanoi kristityille, ettei ole teilläkään pitkä aika, ennenkuin
tulette perässä. Ja se tuntuu, veljeni rakas, kyllä niin kova kaipaus, kun
se katosi minun silmäini edestä, joka on niin paljon minuakin auttanut,
että olen päässyt kristittyin vaatimuksia täyttämään, ja minun lapsiani
pyytänyt opettaa kaikkeen siihen, mikä hyvä on ja tarpeellinen ruumiin
ja sielun puolesta ja aina piti parempana kristittynä minun kuin itsensä
ja aina halusi, että hän ennen kuolisi kuin minä.
Ja no, hän on tehnyt vuoronsa, mutta meillä se on edessä. Mutta vähän siitä, saati kostumme illaksi perille sen autuaallisen kuoleman kautta.
Sentähden rukoilkaa, veljeni rakas ja sisareni, minunkin edestäni, että
voittaisin sen suuren päämaalin kaikkein niitten kanssa, jotka teidän ja
meidän kanssamme kilvoittelevat kalliimmassa uskossansa loppuun asti.
Sillä paljon on, veljeni rakas, meillä ja teillä ystäviä toisella puolen sillattoman virran, joitten perään vetäköön aina meitä kaipaus ja koti-ikävä
tästä maan tomusta, vaikka tuntuu niin hirmuisen paljon epäilyksiä, kun
ihminen on ollut ja on niin paha. Mutta kuitenkin uskon, että teidän
kanssanne kostumme siihen oikeaan Isänmaahan vähän sodan ja kilvoituksen perästä. Siellä ei enää muistu matkan vaivat eikä ampujan nuolet
uletu niin korkealle; olette jo silloin lentäneet iloilmaan, jossa emme enää
tarvitse pelätä kuolon surmaa niinkuin täällä. Sillä toivolla lohduttakaa
itseänne tässä vaarallisessa maailmassa, rakkaat veljet ja sisaret, että
emme sekaantuisi tämän ajallisen elämän suruihin niinkuin sieluimme vihollinen pyytää, että tarttuisimme kiinni tämän maailman suruun ja monenlaisiin kiusauksiin.
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En tiedä nyt, veljeni, muuta. Olisin kyllä halunut sydämestäni, että
olisitte olleet täällä, kun lähdemme saareen viemään pyhänä, mutta kun
se on niin pitkä matka teilläkin. Oskari kuoli torstaina 12 aikaan päivällä. Ja nyt sanon sydämen pohjasta asti rakkaita terveisiä, teille kaikille Kreeta Stiinan ja lasteni kanssa, vieläpä kaikilta kristityiltä, ja sanon hyvästin siihen asti, kun tervehtelemme toisiamme, jos ei ennen, niin
kaikkein ulosvalittuin joukossa, jossa sanomme tervetulemaan Karitsan
häihin, jossa ei enää lohdutus lopu. Ja vielä todistan kaikki synnit ja
epäilykset anteeksi Herramme Jesuksen nimessä viattomassa ja kalliissa
veressä. Rukoilkaa edestäni! Omalla kädellä
Samuel

Wettasjärvi.

Pyydän vastaamaan jonkun sanan, kun saat tämän.

Kirjoitettu Gellivaaran kirkonkylässä se 30. päivä joulukuuta 1921.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla: N. Milen, Johan ja Joel Ahonen, Johan Ihalainen, S. Vesterinen, J. Kukkonen, K. Toivonen y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja sen siunatun ja kalliin Herran
lauman, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden
apulaisten kanssa, jotka yksi olette esikoisten seurakunnan helmassa ja
hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja
rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ikuiseen muistoon jääneitä
veljiä ja sisaria Suomen maalla, ja annamme tietää, että olemme kokoontuneet tänne Gellivaaran joulukokouksiin niinkuin ennenkin, saarnaajat
ja vanhimmat Lapista, Norjasta, Luulajasta, Kainuusta y.m., mutta ei Suomesta. Ja olemme saaneet lähetyskirjoja Norjasta ja Amerikasta, mutta
ei nykyään Suomesta, joita olemme lukeneet ja tutkineet, niinkuin kaikkia kristillisyytemme tärkeitä ja painavia asioita, Herran edessä, ja myös
teidän kirjeitänne, jotka ovat jääneenä kesänä tulleet, joista näemme, että
pyydetään seurakuntaa, että lähettäisi heille saarnaajat auttamaan heitä.
Ja Ala-Kainuusta, Länsi- ja Itä-Norjasta ovat myös itse persoonallisesti
täällä saarnaajat ja veljet, jotka tahtovat saarnaajia täältä, ja myös teidän kirjeenne, erittäinkin se Porissa juhannuksen aikana pidetyssä ko-

225
kouksessa kirjoitettu kirja, joka on kirjoitettu seurakunnan kanssa, jossa
pyydätte saarnaajia täältä. Ja että niin monta vuotta on kulunut siitä
asti, kun olette alkaneet tahtomaan täältä saarnaajia, niin on seurakunta
päättänyt, että lähettää saarnaajat tänä kevät-talvena. Mutta koska ei
yhtään sieltä tullut eikä yhtään sanaa kirjoitettu, vaikka olemme hartaasti
odottaneet tähän tärkeään kokoukseen vereksiä sanomia, miten on teidän
mielipiteenne, jonka tähden pyydämme, että ilmoitatte teidän tarpeenne
meille varsin, kun saatte tämän.
No, terveenä olemme kaikki saarnaajat ruumiin puolesta ja uskomassa
niinkuin ennenkin. Ja kokouksia olemme pitäneet tämänkin talven syksystä asti, ja Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti kaikissa kokouksissa, että on paljon langenneita ylösnoussut ja suruttomuudesta tullut, ja
ilon ja riemun ääni kuuluu kaikissa kokouksissa. Mutta hengellinen sääty,
suruttomain ja puoliheränneitten pappein ja eriseurasten ja maailman joukon kanssa, ovat kristillisyyden totuutta vastaan niinkuin ennenkin. Mutta
ei ole vieläkään voittaneet, eikä heillä ole enempi siaa taivaassa, koska
se suuri sotasankari Herra Jesus käypi vieläkin laumansa edellä sotijana
ja voittajana, jonka seuraajat tahdomme olla elämän ehtooseen asti:
Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret Suomenkin maalla, olkaa turvatut sen oikean äidin sylissä, jossa olette turvan löytäneet, jossa saamme
joskus katsoa uskon avatuilla silmillä maasta ylettyä ja orjantappuroilla
kruunattua kuningasta Jesusta, joka on antanut henkensä meidän edestämme, ja olkaa toivossa iloiset ja kärsivälliset murheessa ja kiusauksissa, että voiton päällä pysymme tämän vähän aikaa, kun olemme täällä
viipymässä. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, rohvaistulla sydämellä,
että synnit on anteeksi annettu. Mekin täältä asti annamme ja todistamme sen suuren kristittyin lauman kanssa, jotka nytkin koossa olemme,
Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä, ja sanomme hyvästin siinä toivossa, että pian yhteen tulemme ijankaikkisuuden kirkkaassa ilmassa, ja sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikille
yllämainituille, rakkaille veljille ja sisarille Suomen maalla. Rukoilkaa
meidänkin edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Niku, Isak Kuoksu, Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Frans
Larsson Parakka, Viktor Björkman, Oskar Björkman, Karl Nilsson, K. R.
Erlandsson, Petter Sitsi, Johan Jönsson Mäntyvaara, Anders Pitsa, J. O.
Rova, F. W. Häggström; Norjan saarnaajat: Petter Persen, Johan Magnus
Olsen, John Jörgelsen, Antti Jumisko, Vesisaari y.m.
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Ja vielä ilmoitamme, että meidän ja teidän rakas veljemme ja vanhin,
saarnaaja Yrtti-Nilssi on nukkunut kuoleman uneen tänä syksynä, lokakuun alkupäivinä, ja on siirtynyt kirkkaaseen ilmaan.
Ne samat.

Lahti, huhtikuun 5. p:nä 1922.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille sekä meidän rakkaille vaimoillemme Brita Johanna Niku ja Miina Kuoksu ja kaikille saarnaavaisille miehille, teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne ja
kaikkein totuuden apulaisten ja palvelevaisten vaimoin ja sen siunatun
Herran lauman kanssa Ruotsin Lapin maalla, että myös kaikki saarnaajat Norjassa ja Amerikassa, teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne
kanssa, ja kaikkein totuuden apulaisten ja palvelevaisten vaimoin ja sen
siunatun Herran lauman kanssa, jotka meidän ja teidän kanssa yksi ovat
esikoisten seurakunnassa ja sen siunatun opin kuuliaisuudessa. Jumalan
ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne
kanssa nyt ja aina elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ikuiseen, unhottumattomaan
muistoon jääneitä työkumppaneita ja sitä kallista Herran laumaa kaikkialla, ja annamme tietää, että olemme onnellisesti ja terveenä saapuneet
tänne Suomeen, ja ilolla ja rakkaudella ovat meitä vastaanottaneet sekä
saarnaajat että kristityt, muutamat Torniolta asti. Poikkesimme ensin
Tampereella ja siitä tulimme Helsinkiin 28. päivänä maaliskuuta, jossa
olemme pitäneet kokouksia, joissa oli suuri paljous kristityitä koolla monista paikkakunnista. Ja Jumalan sana on vaikuttanut niin, että kaikki
riitaisuudet ja erimielisyydet, mitä on ollut kristittyjen välillä, on sovittu,
ja anteeksi rukoilleet toiset toisiltansa ja anteeksi antaneet, ja me myös
olemme anteeksi antaneet Herran Jesuksen nimeen ja kalliiseen vereen.
Ja ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet, ja langenneita on ylösnoussut
lankeemuksesta, ja ovat myös suruttomuudesta parannuksia tehneet, niin
että on ollut hauskat kokoukset.
Tähän Lahteen tulimme eilen, johon myös on tullut monista eri paikoista, että on suuri kristittyjen lauma koolla. Ja tästä menemme Joensuuhun ja sieltä Viipuriin pääsiäiseksi, ja niin Helsingin kautta Turkuun
ja sieltä Tampereelle, ja, jos aika myöten antaa, niin sieltä Poriin.
No, Jumalan on asia, jonka työssä työläässä me olemme. Ja niin
olemme uskomassa, että Hän kääntää kaikki asiat parhaaksi niille, jotka
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Häntä rakastavat, jonka nähneet olemme, ja vielä täälläkin tämän lyhyen
ajan aikana, jonka nytkin Suomessa viipyneet olemme, kun olemme uskossa työtä tekemässä, niin Jumala on antanut työllensä siunauksen.
Jonka tähden, rakkaat veljet ja sisaret kaikkialla, pitäkäämme kiinni lujasti siitä opista, josta elämän ja hengen saaneet olemme, josta jo niin
monta kymmentä tuhatta on ilolla päivänsä päättänyt, jotka ovat jo heidän opettajainsa kanssa veisaamassa voiton virttä Jumalan paratiisissa,
tapetun Karitsan häissä. Ja vielä on monta kymmentä tuhatta Ruotsissa,
Norjassa, Suomessa ja Amerikassa, jotka ovat odottamassa sitä autuaallista hetkeä, että saavat pois riisua turmeluksen ja sen tuntemisen ja
yhdistää äänensä ynnä heidän kanssansa veisaamaan amenta ja hallelujaa alati ja ijankaikkisesti. Se on Jumala, rakas Isä, pois pyyhkivä
kaikki murheen ja kaipauksen kyyneleet lastensa kasvoista; sentähden
rohvaiskaa sydämenne uskomaan! Ja mekin vielä todistamme täältä asti:
kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimeen ja kalliiseen vereen; se
uskokaa vielä, koska viimeisen kerran silmänne tälle maailmalle kiinni
painatte! Me sanomme hyvästi siinä autuaallisessa toivossa, että pian
yhteen tulemme, jos ei ennen, niin suurissa kokouksissa, tapetun Karitsan häissä, ja silloin ei enää lohdutus lopu ijankaikkisesti. Sydämen rakkaita terveisiä kaikilta Suomen saarnaajilta ja kristityiltä, ja olkaa viimein sydämen rakkaudella meiltä tervehdityt! Rukoilkaa edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Niku, Isak Fors Kuoksu, N. Milen, J. Ihalainen, Mikko Hulkkonen,
Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen, J. Hirvonen, Kalle Luoma, Oskar
Ryytsä, J. Salminen, K. Ruusula, R. Salminen, K. Helenius, E. Masalin,
Johan Haarala, F. J. Tamminen, August Hautamäki, K. J. Heinonen,
E. Blom, J. Kukkonen, V. Nieminen, A. Holm, J. Fager, Kaarlo Toivonen,
kaikki emäntäinsä ja lastensa kanssa.
A. Marttala, E. Rantanen, O. Vainio ja J. O. Abramsson eivät ole voineet saapua kokouksiin huonon terveytensä tähden.

Tampere, huhtikuun 28. p. 1922.
Tykö rakkaille veljille ja vanhemmille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: E. Samuel Wettasjärvi,
Viktor Apelqvist, Frans Parakka, Viktor Björkman y.m. saarnaajat hei-

228

dän rakkaiden vaimoinsa ja lastensa sekä sen siunatun Herran lauman
kanssa, joka ympärillänne on siellä Ruotsin Lapissa, sekä myös Norjan
ja Amerikan saarnaajat sen kalliin Herran lauman kanssa, kuin siellä on.
Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha levätköön päällänne nyt ja aina, amen. Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä kaikki Suomen saarnaajat suuren kristittyin lauman
kanssa, jotka yksi olemme teidän kanssanne esikoisten seurakunnan helmassa, joka tällä viimeisellä etsikkoajalla on eläväksi kivulla syntynyt
Ruotsin Lapissa, josta elävä evankeliumi ja oikea autuuden oppi on saarnattu ja joka on puhtaana säilynyt tähän päivään asti ja nytkin keskellämme saarnattu näiltä rakkailta vanhemmilta Isak Kuoksulta ja Isak
Nikulta, jotka esikoisten seurakunnalta meille raamattuin jälkeen lähetetyt ovat, joitten siunattuin Jumalan välikappalten edestä juuri sydämestämme kiitämme kaikkia saarnaajia ja koko Lapinmaan seurakuntaa,
kun ovat meitä sekä lähetysmiesten että lähetyskirjain kautta muistaneet
:niin monta eri kertaa, jota emme voi tässä elämässä kyllin palkita, mutta
vanhurskasten ylösnousemisessa on sen Jumala palkitseva. Ja Jumalan
sana on nyt niinkuin ennenkin saarnattu kaksiteräisenä ilman ihmisten
muodon katsomista, ja on se vaikuttanut voimallisesti, että monet ovat
uskottomistakin heränneet ja kyynelten kanssa syntiänsä anteeksi anoneet, ja kun heille on synnit anteeksi annettu, niin ovat sydämellänsä
uskon käsittäneet ja niin ovat oven Herran Jesuksen kautta oikeaan lammashuoneeseen sisälle johdatetut. Paljon ovat langenneista lankeemuksistaan ylösnostetuksi tulleet, vieläpä eriseuraisistakin ja paljon ovat myös
kristityt tarvinneet syntiä anteeksi saada, ja mitä on Helsingissä ollut
kristittyin välillä riitaisuutta ja loukkauksia toisiansa vastaan, niin ovat
ne Herran edessä koetellut ja oikeat tuomiot niin annettu, ja niin ovat
kristityt toisiltaan anteeksi anoneet ja anteeksi antaneet, ja niin ovat
synnit hukkuneet armon ja laupeuden mereen, josta kaikesta Jumalalle
kiitos ja ylimmäinen ylistys olkoon!
Ja nyt nämä kalliit veljet ja vanhemmat ovat täällä Suomessa kulkeneet Helsingissä, Lahdessa, Joensuussa, Turussa, Viipurissa ja nyt ovat
täällä Tampereella ja täältä Ouluun ja niin kotia. Monet Suomen saarnaajat ja suuri kristittyin joukko on ollut seuraamassa heitä, ja joka paikassa on ollut niin paljon kansaa koolla, ettei rukoushuoneet ole vetäneet,
vaan on täytynyt kirkkojakin lainata, ja suuret, voimalliset vaikutukset
ja ilon liikutukset ovat olleet joka paikassa, ja suuri hartaus on tullut
ylösherätetyksi, josta on syy kiittää Jumalaa, rakasta taivaallista Isää.
O kuinka suuri ja väkevä on Israelin Jumala pyhäinsä keskellä, ja joka
on poikansa vikauhriksi antanut ja seurakuntansa rakentanut senkaltai-
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sen perustuksen päälle, jota ei helvetin portitkaan kukistaa saata, johonka
mekin olemme sisälle johdatetut sitä alennuksen tietä ja jossa meillä on
turvan ja suojan paikka hädänkin aikana, silloin, kun monenkaltaiset
tuulet puhaltavat maailman meriltä, sillä sitä vastaan on tällä etsikkoajalla niinkuin ennenkin uskoton pappiskunta omanvanhurskauden rakentajain, kuolleen uskon tunnustajain ja yhteisen kansan kanssa noussut
kristillisyyttä ja Jumalan voimaa vastaan, vaan eivät ole voineet sitä
kukistaa, vieläpä monenkaltaiset eriseurat ja hengelliset liikkeet ovat tulleet sitä vastaan, mutta se on tullut todeksi, että kaikkinainen ase, joka
Häntä vastaan nousee, se tyhjään raukee, sillä Pyhän Hengen valkeaa,
joka palaa Sionissa, ei he saata sammuttaa eikä sitä kaupunkia peittää,
joka vuorelle on rakennettu.
Ja nyt ei muuta, vaan me kaikki saarnaajat tämän kristittyjen lauman
kanssa täältä Suomesta yhtenä näiden vanhinten kanssa sanomme rakkaimmat terveiset sekä Norjan ja Amerikan ja Ruotsin Lapin kristityille
ja uskollisille työntekijöille, totuuden apulaisille ja palvelevaisille vaimoille,
ja vielä rukoilemme anteeksi kaiken syntisyyden ja pyydämme rukoilemaan edestämme, että voiton päällä pysyisimme, ja nyt sanomme hyvästi
siinä uskossa, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Herran
Jesuksen nimessä ja veressä, jos emme toisiamme näe tämän maan päällä,
niin kuitenkin tuolla puolella sillattoman virran saamme ijankaikkisissa
Karitsan häissä tervehdellä toisiamme ja yhdistää äänemme veisaamaan
amenta ja hallelujaa Jumalalle ja tapetulle Karitsalle, alati ja ijankaikkisesti. Seurakunnan kanssa ja puolesta
N. Milen, J. Ihalainen, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen, K. Toivonen,
V. Nieminen, E. Rantanen, Y. Ruusula, J. Kukkonen, O. Ryytsä, M. Hulkkonen, A. Holm, K. Luoma, J. Haarala, J. Fager, J. Salminen, G. Salminen,
K. Helenius, F. J. Tamminen, y.m. y.m.

Kuoksussa se 10. päivä toukokuuta 1922.
Tulen tykönne, rakkaat veljet ja sisaret, tervehtimään teitä jollakin
harvalla ratilla, ja saan antaa tietää, että olemme onnellisesti kotia kostuneet. Tulimme pyhä-aamuksi Nikun kotia, ja maanantaita vasten yöllä
tulin minä kotia. Ja terveenä oli meidän perheet, joka oli iloista meille,
josta olisi syytä kiittää Jumalaa, rakasta taivaallista Isää, Hänen suuren
armonsa edestä, joka meitä niin onnellisesti on kuljettanut.
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Nyt tervehdän teitä kaikkia Etelä-Suomen saarnaajia ja palveluspiikoja
ja kaikkia totuuden apulaisia sydämen rakkaudella, toivottaen onnea ja
siunausta ruumiin ja sielun puolesta. Ja kiitämme teitä, rakkaat ystävät,
sen rakkaan kanssakäymisen edestä, jota saimme pitää teidän kanssanne,
joka aika ei unohdu niin kauan kun silmämme valvovat. Ja olkaa nyt
turvatut kaikki rakkaat työkumppanit siellä Etelä-Suomen rannoilla,
jotka yhtä armon ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan helmassa ja
hengen yhteydessä, joka on ensiksi kivulla syntynyt laihassa Ruotsin
Lapissa ja on oikean raamatullisen lähetystoimen kautta levitetty neljään
tuuleen: itään, länteen, etelään ja pohjoiseen ja niin lavealle, kuin levinnyt
on ja pysyy hengellisen hallituksen alla, on oikea seurakunta, joka on
rakettu profeettain, Kristuksen ja apostolien perustuksella, jossa Jesus
Kristus paras kulmakivi on, jonka päälle koko rakennus nojaa ja jota
on tuulet puhaltaneet ja virrat syösneet ja eikä ole kukistaneet. Ja niin
on kirjoitettu, että Jumalan vahva perustus pysyy, joka on siihen kiinnitetty, sentähden jokainen lakatkoon vääryydestänsä, joka Kristuksen nimeä mainitsee. Se on saatanalla tiellä ollut se oikea kristillisyys, jota
se ei saa siirtymään sialtansa.
Sentähden olemme turvatut, rakkaat veljet ja sisaret: yhden Sionin
vuoren tykö tulleet olemme ja elävän Jumalan kaupunkiin, jossa rauhankelloja soitetaan, ja jossa rauhattomat omattunnot käsittävät rauhan ja
levon heidän sieluillensa. Vaan täällä emme saa kauan levätä rauhassa,
sillä sielun vihollinen karkottaa monen kaltaisilla kiusauksilla niinkuin
taivaan lintuja pesästänsä ja yöpuultansa. Vaan pysykää pesässä te armonlinnut siihen asti, että siivet kasvavat niin vahvaksi, että jaksatte lentää niin korkealle iloilmaan, että näkyvät ijankaikkiset asumasijat. Ei
ole täällä yhtään vahvaa asumasijaa tämän syntisen maan päällä, niin
olemme kuin vieraat maailmassa. Sentähden pyrkikää, rientäkää, ikävöitkää, kiiruhtakaa aina teidän turvapaikkaanne, te armonlinnut, koska
ukkonen kovin pauhaa, ja maailman meri lainehtii niin kovin, että aallot
lyövät yli heikon uskon laivan. Vaan soutakaa, soutakaa te Jesuksen
opetuslapset ja huutakaa korkealla äänellä: Herra Jesus, nouse ja auta
meitä, me hukumme! Kyllä Jesus herää, koska Hän on laivassa ja asettaa tuulen ja meren, että tulee vähäksi aikaa tyven, että taas päästään
yhtä kuin uusilla voimilla matkaa jatkamaan Isänmaata kohti. No, siinä
toivossa olen minäkin, teidän heikko veljenne, että rukoilette minunkin
puolestani Jumalaa, että minäkin jaksaisin seurata laumaa siksi, kun kotikunniaan kostumme.
Rohvaiskaa sydämiänne uskomaan! Minäkin täältä asti annan ja todistan kaikki synnit, viat ja heikkoudet anteeksi Herran Jesuksen nimessä
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ja kalliissa sovintoveressä. Ja se muistakaa vielä kuolemankin hetkellä,
ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Hyvästi nyt rakkaat ystävät Lahdessa, Viipurissa, Kuivanteella, Joensuussa ja sen ympäristöllä ja niin
lavialle kun tätä levitetään. Ja rukoilkaa minunkin, vaimoni ja lasteni
edestä! Pyytää vähin veljenne vaivassa ja valtakunnassa.
Isak Olsson Fors Kuoksu.
Sanokaa meidän terveiset niin lavialta, kun olemme kulkeneet: Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, ja olkaa tervehditty kaikki saarnaajat ja palveluspiiat kaikkein totuuden apulaisten kanssa. Ja kiitän
teitä juuri sydämen pohjasta sen ylenpaltisen palveluksenne edestä, jota
emme koskaan saata teille palkita; vaan Herra, vanhurskas tuomari, palkitsee teidän työnne ja vaivanne vanhurskasten ylösnousemisessa. Hyvästi nyt Herran, sen Hyvän Paimenen, haltuun siinä autuaallisessa toivossa, että pian yhteen tulemme, jos ei ennen, niin kunnian paratiisissa,
toisella puolen sillattoman virran, jossa on se oikea kotimaa, johon henkemme usein huokaa. Voi, jos piankaan se aika joutuisi, että saisimme
ummistaa silmämme tälle katoovaiselle maailmalle ja saisimme sanoa:
terve tulemaan tapetun Karitsan häihin, jossa sanomme vanhinten ja koko
maasta ostetun lauman kanssa yhteen ääneen amenta ja hallelujaa alati
ja ijankaikkisesti. Silloin ei enää muistu mieleen matkan vaivat ja ne
monet murheet, joitten läpi on kulkeminen, läpi tämän maailman korven.
Sentähden kannattaa, rakkaat veljet ja sisaret, kilvoitella tämän vähän
aikaa, sillä palkkamme on suurempi kuin meidän vaivamme, joka ajallinen ja keveä on ja saattaa ijankaikkisen ja määrättömän kunnian. Voi,
kuinka syntinen on pyhä, ja saastainen on puhdas, ja väärä on vanhurskas. Jos ulettuisit käteni, niin ottaisin kaulasta. Ja sanon hyvästin,
ehkä viimeisen kerran tämän maan päällä, siinä toivossa, että emme ole
ijankaikkisesti eroitetut toisistamme. Hyvästi nyt taivaaseen asti! Muistakaa aina teidän rukouksissanne minuakin anteeksi antavaisella sydämellä!
Kirjoitti sama.

Masuninkylä 19/5 —22.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Miten, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesteri-
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nen, E. Rantanen, J. Ihalainen, V. Nieminen, J. Fager, M. Hulkkonen, K.
Toivonen, K. Luoma, J. Haarala, A. Holm, J. Ruusula, O. Ryytsä, J. j'a
A. Salminen, K. Helenius, F. J. Tamminen y.m. rakkaitten emäntäinne
ja lastenne ja siunatun ja kalliin Herran lauman, saarnaavaisten miesten,
palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa, jotka hengittävät
yhtä Jumalan armon raitista ilmaa teidän ja meidän kanssa esikoisten
seurakunnassa, Suomen maalla.
Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen muistoon jääneitä veljiä ja sisaria, joita kasvoista ja sydämestä tunnen, joittenka kanssa olemme
saaneet tälläkin viime reisulla pitää rakasta kanssakäymistä ja nautita
niin monta autuaallista ilon hetkeä, joittenka edestä vieläkin kiitän juuri
sydämestä rakkaita ystäviä, ja sen ylönpalttisen rakkauden palveluksen
edestä meitä kohtaan, ehkä niin heikot palvelijat teidän keskellänne
olimme. No, terveenä ja onnellisesti olemme kotia saapuneet. Perheemme
oli myös terveenä, josta kaikesta Jumalalle kiitos, joka on meitä niin
onnellisesti kuljettanut sielun ja ruumiin puolesta maalla ja merellä, että
aina voiton päällä pysymässä ja uskon kautta hyvän omantunnon rauhan
säilyttämässä, vaikka monen vaivan ja suuren synnin voiman läpi; mutta
kannattaa se kyllä, veljet rakkaat ja sisaret, tämän lyhyen ajan, kun
olemme täällä olemassa, sillä palkan maksu on suuri. Sentähden tehemme
työtä tässä kalliissa autuuden asiassa, jokainen sen lahjan kanssa, minkä
Herralta saaneet olemme, sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka kristillisyytemme vanhimmat ovat jälkeensä jättäneet, jossa uskossa ja opissa on
jo niin monta kymmentä tuhatta ilolla päivänsä päättäneet ja menneet
heidän Herransa iloon. Ja saarnatkaa sovintosaamaa sovintoveren kautta,
että Herran lauman koossa pysyy, ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret,
rohvaistulla sydämellä, että synnit ovat anteeksi annetut; mekin täältä asti
annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä.
Ja siinä toivossa sanomme hyvästiä, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa,
amen. Olkaa minulta vaimoni, perheeni ja kylämme kristittyin kanssa
sydämellisellä rakkaudella tervehditty! Sammeli ja Frans kävivät täällä
sanomia kuulemassa, ja käskivät sanoa sydämen rakkaita terveisiä Suomenmaan kristityille kun kirjoitan, mutta olkaa minulta ensin ja enin
tervehditty! Rukoilkaa minun edestäni! Vähin veljenne, osallinen vaivassa ja evankeliumin edesvastauksessa:
I s a k Niku.
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Kuoksussa se 27. päivä toukok. 1922.
Tulen tykösi rakastettu veli, Kalle Toivonen, ja kiitän kirjeesi edestä,
jonka sain ilokseni vastaan ottaa. Josta näin, että olette Vesterisen kanssa
jatkaneet kokousta vielä Kemissäkin, joka oli ilosanoma meillekin, jonka
armollisen avun edestä kiitämme teitä kaikkia Suomen saarnaajia, jotka
siinäkin niin paljon meitä joudutitte, että meidänkin terveys riitti. Ja
kiitämme Tammis-veljeä ja Helenius-veljeä emäntäinsä kanssa, jotka
meitä saattoivat Tornioon asti, jotka meitä rakkaudesta palvelivat ja kauniisti lähettivät. Ja niin onnellisesti ja terveenä olemme kotia koituneet,
ja meidän molempain perheet olivat terveenä, josta kaikesta taivaalliselle
Isällemme olkoon kiitos ja ylimmäinen ylistys.
Onnen toivotuksella tervehdän koko Etelä-Suomen Sionia kaikissa
kaupunki- ja paikkakunnissa, joissa olemme kulkeneet ja paljon useampain paikkakuntain kristityitä kohdanneet, joitten kanssa olemme rakasta
kanssakäymistä pitäneet, joka ei ikänään unhotu. Ja vieläkin kiitämme
kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria, joitten nimiä emme suita mainita; on
kuitenkin nimenne kirjoitetut taivaissa. Olkaa toivossa iloiset ja kärsivälliset kaikissa murheissa ja matkan vaivoissa, joittenka läpi tie menee.
Kuitenkin uskomme, että onnellisesti koidutte kotimaan rantaan asti, kun
osoitatte kuuliaisuuden teidän opettajillenne: "Jotka valvovat teidän sielujanne, niinkuin ne, jotka niistä luvun tekemän pitää, että he sen ilolla
tekisivät ja ei huokauksella." Sillä sen tiedätte kaikki opettajat, ettei
ole hauska tehdä lukua tottelemattomani vahingosta, joita usein tapahtuu.
Vaan vakuutetut olemme teidän keskellänne, ettei opin eikä valkeuden
puutteessa tule vahinkoa, josta Jumala, rakas taivaallinen Isä, meitä ja
teitä varjelkoon, ettemme eksyisi oikealle taikka vasemmalle puolelle.
Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, vaeltakaa varotuksella tämä lyhyt
aika ja kieltäkää itsenne maailmasta ja kantakaa Jesuksen ristiä; niin on
Jesus sanonut, että: "Minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on
keveä."
Olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, ja uskokaa kaikki synnit anteeksi! Minäkin täältä asti annan ja todistan kaikki synnit, viat ja heikkoudet Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa savintoveressä. Ja sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Josta varmat olemme, että kyllä olemme monelle
ystävälle silläkin reisuUa sanoneet viimeisen hyvästin tämän maan päällä;
mutta sillä autuaallisella toivolla kilvoittelemme, että vähän ajan perästä
tulemme niihin kokouksiin, josta emme enää tarvitse erkaantua emmekä
hyvästiä jättää toiset toisillemme. Emme olekaan, rakkaat, täällä, kuin
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vieraina vähän aikaa tässä pahassa maailmassa. Eikä maailma olisi niin
paha, vaan pahain ja pirullisten ihmisten tähden, niinkuin olette saaneet
koetella sielläkin Suomen maalla, minkälaisen mellakan saattaa tämän
maailman jumala nostaa maailman merellä. Ja taas olette saaneet sen
nähdä, että kuinka Jumala saattaa ihmeellisellä tavalla omansa varjella,
että on uskottava vieläkin, ettei hiuskarvaakaan pidä päästänne putoamaan ilman Herran tahdotta.
Hyvästi nyt kaikki rakkaat veljet ja sisaret koko Etelä-Suomen rannoilla ja niin lavealta, kuin tätä levitätte. Ole nyt veljeni niin hyvä ja
levitä tällä yksinkertaisella kirjeellä terveiset kristityille niin lavealle kun
näet mahdolliseksi, koska tiedät, että minulla on siihen vähän kykyä,
koska olen ilman opita, ja vähän on vielä aikaa. Nyt taas pidämme lähteä tunturille; sieltä on tullut kutsukirja. Ja tervehdä sinä, veljeni, minun puolestani kutakin nimeltänsä! Olkaa nyt minulta tervehdityt vaimoni ja lastemme kanssa ja kylämme kristityiltä! Rukoilkaa, rakkaat
ystävät, minun ja koko minun perheeni edestä! Tätä pyytää vähin veljesi
elämän kaidalla tiellä, osallinen vaivassa ja valtakunnassa
Isak Olsson F o r s K u o k s u .

Kuoksussa se 22. päivä marraskuuta 1922.
Tulen tykösi jollakin harvalla ratilla tervehtimään sinua, rakastettu
veli Herrassa, Kalle Helenius, emäntäsi, lastesi ja mummun kanssa ja
koko sinun perhettäsi. Kiitän sen kalliin kirjeen edestä, jonka sain ilokseni vastaanottaa, vaikka vastaus on kyllä viipynyt ylön kauan.
Onnen toivotuksella tervehdän koko Etelä-Suomen Sionia, kaikkia
saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia vaimoja ja kaikkia totuuden apulaisia, jotka yhtä Herran huonetta kanssamme rakennatte. Ja rukoilkaamme taivaalliselta Isältämme siihen siunausta, että Jumalan siunattu
työ menestyisi, vaikka vihamies kyllä pyytää turmella Jumalan työtä,
missä hän jalan sijaa saapi. Mitä hän ei voi väärällä opilla turmella, niin
hän pyytää viedä julki jumalattomuuteen, että saisi uuden suruttomuuden
nousevaan polveen, jonka tähden lisääntyy paljon työtä ja vaivaa ja raskasta murhetta. Jonka tähden tarvitsette rukoilla kaikki te, joilla on
rukouksen voima, kaikkein työmiesten edestä, että Herra Jesus antaisi
voimaa voimattomallakin ajalla, että jaksaisimme sotia perkelettä, maailmaa ja meidän omaa lihaamme vastaan ja jaksaisimme kaataa saatanan
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sankaria tällä viimeisellä maailman lopun ajalla, joka nähtävä on, että
synti ja perkele tulevat aina hirmuisemmaksi, mitä likemmäksi maailma
loppuansa lähenee. Vaan sen uskomme, että vielä ratsastaa kuningasten
Kuningas valkian orhiin päällä, jonka vaatteessansa ja reidessänsä on
nimi kirjoitettu: kuningasten Kuningas ja herrain Herra; ja sotajoukko
seuraa valkeilla hevosilla. Ja sen uskokaa rakkaat veljet ja sisaret, että
Hänen voimansa kautta voiton päällä pysymme, kun seuraamme Jesusta
ristin ja itsensäkieltämisen tiellä, joka on lihalle raskas.
Sano nyt veljeni kaikille saarnaajille ja kaikille kristityille minulta
juuri sydämen rakkauden terveisiä niin lavialta kuin tätä luette. Usein
muistan teitä ja sitä rakasta kanssakäymistä teidän keskellänne ja sitä
ylönpalttista rakkauden palvelustanne meitä kohtaan, jonka tunnen, että
olemme suuressa kiitollisuuden velassa teitä kohtaan, kaikkia rakkaita
veljiä ja sisaria, joitten läpi olemme kulkeneet ja Kristuksen evankeliumia
saarnanneet, ehkä suuressa heikkoudessa: Joensuussa, Viipurissa, Lahdessa, Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Ja sano saarnaajille erittäin paljon terveisiä: Joel Ahoselle, Juho Ahoselle, N. Milenille
ja Juho Hirvoselle, Kusti Asikaiselle, Vesteriselle, Ihalaiselle, Kalle Toivoselle, F. Tammiselle, Evalt Rantaselle, Ruusulalle, kaikille vaimoinsa ja
lastensa kanssa, Kalle Luomalle, Ville Niemiselle, Ryytsälle, Isak Kukkoselle ynnä heidän perheittensä kanssa ja kaikille rakkaille veljille ja sisarille, joitten nimiä en suita mainita, vaan ovat kuiten nimenne kirjoitetut Karitsan elämän kirjassa. Ja uskokaa kaikki synnit anteeksi! Minäkin täältä asti annan ja todistan Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa
sovintoveressä, joka viaton veri on vuotanut Getsemanessa ja Golgatan
mäellä syntimme sovinnoksi. Ja sentähden korjatkaa, rakkaat veljet ja
sisaret, näitä sovintoveren pisaroita saastaisiin astioihin elämäksi ja voimaksi, että jaksaisimme katkaista tämän viimeisen puoli neljännestä, joka
vielä on jäljellä tästä vaivaloisesta korven matkasta siihen asti, kun
saamme laskea vaellussauvamme kuoleman virran rannalle ja jättää hyvästin toiset toisillemme.
Siinä toivossa jätän nytkin hyvästin, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa. Ja
rukoilkaa, rakkaat ystävät, minunkin heikon matkamiehen edestä, että
minäkin illaksi kotia kostuisin. Ole nyt Kalle ja Mimmi lastesi ja mummun kanssa minulta Miinan ja lastemme kanssa ja kylämme kristityiltä
sydämellisellä rakkaudella tervehditty! Ja jääkää Jumalan armon haltuun!
Kirjoitti
I s a k O l s s o n F o r s.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaarassa, joulukokouksessa,
29. p:nä joulukuuta 1922.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla, rakkaitten emäntäinne ja
lastenne ja kaikkein saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja
totuuden apulaisten ja sen siunatun lapsilauman kanssa ympärillänne,
jotka hengittävät yhtä Jumalan armon raitista ilmaa meidän ja teidän
kanssanne esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan armo ja rauha meidän Herramme Jesuksen tuntemisen kautta
lisääntyköön teille nyt ja aina elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehtelemme teitä, ikuiseen muistoon jääneitä
ystäviämme ja annamme tietää, että olemme olleet koolla täällä Gellivaaran kirkonkylässä Lapinmaan saarnaajat, vanhimmat ja nuoremmat,
ja Kainuusta, Luulajasta ja myös meidän ja teidän rakkaat veljet ja uskolliset työntekijät Suomesta heidän kumppaniensa kanssa ja Norjasta
sekä suuri kristittyjen lauma monista paikkakunnista, tutkimassa ja koettelemassa kristillisyytemme korkeita ja painavia asioita Herran edessä.
Ja olemme myös lukeneet ja tutkineet niitä lähetys- ja kutsukirjoja, joita
olemme iloksemme saaneet vastaan ottaa Amerikasta, Norjasta ja Suomesta monilta, joittenka edestä kiitämme juuri sydämestä, vieläpä sen
rauhan sanoman, jonka näemme kirjeistänne ja kuulemme niitten kautta,
jotka itse tänne saapuneet ovat, että rauha ja rakkaus ja yksimielisyys
on säilymässä kristittyin välillä, ja vielä sekin, mitä on ollut Helsingissä
ynnä muualla heikkoa luottamista Suomen saarnaajia kohtaan joillakin,
on parannus. Se ilahduttaa meitä suuresti, kun saamme niin autuaallisia rauhan sanomia tämän siunatun kristillisyyden laveudesta, ja että
Herran työ menestyy niin kauas, kuin esikoisten seurakunnan uskolliset
palvelijat ovat ulettuneet työtä tekemään tälläkin ajalla, jota vastaan on
maailman päämies pannut kaiken voimansa ja kavaluutensa suruttomain
pappein ja kaikkein eriseurain henkein ja maailman suruttoman joukon
kanssa estämään, ettei se pääsisi leviämään, joka on suuren pahennuksen
matkaan saattanut maailman päämiehelle ja hänen joukollensa. Sillä se
kristillisyys, joka Pyhän Hengen voiman kautta on eläväksi tullut ja hallitaan Kristuksen lailla, on kaikkina maailman aikoina ollut pahimmiten
tiellä, sillä se on erkaantunut suruttoman maailman, kuolleen uskon tunnustajain ja eriseuran henkein parista ja on löytänyt turvansa ja suojeluksensa siinä piiskuisessa laumassa, jossa on priiskoitusveri ja syntein
anteeksi saaminen, jolle Jesus on sen vallan antanut, jota ei ole ulkonaolevaisilla jumalisilla joukkioilla, vaikka olisivat kuinka hengelliset.
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Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret Suomenkin maalla, olkaa turvatut,
ja tehemme yhdessä neuvossa sovitettua työtä tässä kalliissa kristillisyyden painavassa asiassa kärsivällisyyden kautta, ja rakentakaa viinimäen
aitaa, ettei lihallinen vapaus pääsisi turmelemaan hengellistä vapautta,
joka on tälläkin ajalla tehnyt niin suuria turmioita kristillisyyden laveudessa Euroopassa ja Amerikassa, jota ovat viinamäen työmiehet suurella
murheella täytyneet valittaa jo vanhinten ajoilta asti. Sentähden valvokaa, veljet ja sisaret rakkaat, ja seuratkaa sitä suurta yönvalvojaa Jesusta Yrttitarhasta Golgatan mäelle, läpi turmeluksen kaupunkia, ja rientäkää uskossa ja hengessä ristin kohdalle, niin lähelle, että rakkauden
pisarat priiskuvat sieluunne ja sydämeenne virvoitukseksi tällä vaivaloisella korven matkalla, jossa ei ole aina auringon paiste. Mutta olkaa
lohdutetut ijankaikkisen autuuden toivolla ja uskokaa rohvaistuUa sydämellä, että synnit ovat teille ja meille anteeksi annetut; ja mekin täältä
asti annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta
ulosvuotaneessa sovintoveressä, ja uskokaa rohvaistuUa sydämellä ja
muistakaa vielä silloinkin, kun silmänne painuvat viimeiseen uneen.
Ja ei nyt muuta, mutta sanomme, saarnaajat, tämän suuren kristittyin lauman kanssa teille, Suomen veljet ja sisaret, saarnaajainne ja palveluspiikain ja totuuden apulaisten ja sen suuren ja siunatun kristittyin
lauman kanssa sydämellisiä rakkauden terveisiä, ja ilmoitamme, että terveenä olemme ruumiin puolesta kaikki saarnaajat ja samaa kallista uskon kilvoitusta kilvoittelemassa, ja samalla tavalla olemme kokouksia pitäneet kuin ennenkin, ja Jumala on sanansa kautta vaikuttanut niinkuin
ennenkin, paitsi yksi vanha saarnaaja, Lars Petter Kilvo, on nukkunut
kuoleman uneen tänä syksynä ja päässyt pois matkan vaivoista. Eikä
muuta kuin onnen toivotuksella olkaa hyvästi, rakkaat ystävät! Rukoilkaa aina meidän edestämme! Ja vielä sydämestä kiitämme Suomenmaan
rakkaita veljiä ja sisaria niitten rakennusaineitten edestä, joita olette
meille tänne lähettäneet saarnaajainne kanssa. Seurakunnan kanssa ja
puolesta:
Isak Niku, Isak Kuoksu, Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka, Viktor Apelqvist, Viktor Björkman, K. R. Erlandsson, J. O. Rova, Häggman, Karl
Nilsson, Anders Knutson-Pitsa, Petter Sitsi, N. Milen, S. Vesterinen, K.
Toivonen, Johan ja Joel Ahonen, K. Helenius, A. Ylinen, E. Forsström y.m.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä
joulukokouksista v. 1922.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä Olof Matoniemi, N. P. Starkka, Wm. Koppana, Caleb Eriksson, J. Kieri, Salomon Johansson, August Simontaival
y.m. saarnaajat ja totuuden apulaiset ja palveluspiiat ynnä koko Herran
lauman kanssa Amerikan maalla monessa kielessä, jotka yhtä armon ilmaa
ovat hengittämässä esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämän
ehtooseen asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä ja annamme tietää,
että olemme taas koolla olleet tässä Gellivaaran kirkonkylässä paljon saarnaajia ja kristityitä aina Etelä-Suomen maalta ja monista paikkakunnista
tutkimassa ja koettelemassa Herran edessä korkeita ja tärkeitä ja painavia kristillisyytemme asioita ja lähetyskirjoja Suomesta, Norjasta ja Amerikasta, joitten kaikkein edestä sydämestä kiitämme niitten lähettäjiä, vieläpä rakennusaineitten edestä kiitämme Amerikan veljiä ja sisaria. Kallis
on nähdä ja kuulla niitä lähetyskirjoja, joita jääneen vuoden ajalla on
kirjoitettu, josta näemme sen ilosanoman, että sovinto on tullut sovintoveren kautta, jossa niin monta vaivattua on vapauteen päässyt ja murheista lohdutuksen saanut, josta kaikesta olkoon Jumalalle kiitos ja ylimmäinen ylistys, että Hän on sovintosaarnan säätänyt ja lahjoja ihmisille
antanut, ettei murheelliset ja autuutta kaipaavaiset sielut tarvitse hengelliseen hätään kuolla. Mutta niinkuin tiedätte, rakkaat veljet ja sisaret, että eloa on paljon ja uskollisia työmiehiä on vähän täälläkin Lapinmaalla, ehkäpä olemme harvaan asuttu kansa, ja paljon on seurakunta
huolta ja vaaria pitänyt, että täyttää niitä hätähuutoja, joita on tullut
monista paikoin näitten jääneitten vuotten aikana tähän asti, mutta niinkuin olemme ennen sanoneet, niin sanomme vieläkin, ettei lähetysmiehet
ole löytäneet Amerikan kristillisyyttä niin köyhänä, ettei se työhön kykene, kun Jumalan lahjat ovat oikeassa käytännössä, jonka me myös
näemme niistä kirjoista läpi Amerikan maata, johonka mekin lupaamme
rukoilla, että Herra antaisi voimaa ja rohkeutta ja sanansa oven auki olla
teidän edessänne rohkeasti ja pelkäämättä saarnaamaan ja tunnustamaan
Herran Jesuksen nimeä tämän nurjan ja huorintekijän sukukunnan keskellä ja viinamäen aitaa rakentamaan ja voimassa pitämään, ettei kaikenlaiset luontokappaleet pääsisi tallaamaan Herran viinamäkeä, jonka
näemme, kuinka väkevä on koreuden perkele sisälle tukkimaan ja maailman ystävyyden perkele, joka ilmitulee siinä, ettei toinen maailman ystävä
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tohdi tunnustaa toiselle totuutta, sillä hän pelkää, että maailman ystävä
suuttuu, vaikka Jesus on sanonut, että joka Hänen opetuslapsensa tahtoo
olla, hän ottakoon ristinsä ja kieltäköön itsensä maailmasta. Sentähden
seisokaamme me saarnaajat ristin kohdalle, varustettuina Herran sotaaseilla ja johdattakaamme Jesuksen lampaita ja karitsoita elävän veden
tykö, että saisivat sammuttaa janonsa sillä viinan voimalla, joka sen totisen viinapuun sydämestä vuotaa, että heikot lampaat jaksaisivat ilosta
hypätä Sionin vuorella siihen autuaalliseen aikaan asti, että saavat ja
saamme katsella koko maasta ostetun lauman kanssa Hyvää Paimenta
kasvoista niin kasvoihin; silloin ei muistu enää mieleen matkan vaivat,
ei sota, ei kilvoitus, eikä murheen kyyneleet enää vuoda silmistä; sillä
autuaallisella toivolla lohduttakaamme meitämme, rakkaat veljet ja sisaret ja saarnaajat.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa nyt tervehdityt meidän rakkaitten vaimoimme, lastemme ja koko Herran lauman kanssa näillä sanoilla, että synnit on anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimessä, siinä
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä; sen annamme ja todistamme kolmeyhteisen Jumalan nimeen. Ja rukoilkaa meidänkin edestämme ja kantakaa anteeksiantavaisella sydämellä armoistuimen tykö! Merkitsevät veljenne vaivassa seurakunnan kanssa ja puolesta:
Frans L. Parakka, Isak Niku, Samuel Wettasjärvi, Viktor Apelqvist, Viktor Björkman, Isak Kuoksu, K. R. Erlandsson, Häggström y.m. ja EteläSuomen saarnaajia: N. Milen, S. Vesterinen, J. Ahonen, Joel Ahonen,
Kaarlo Toivonen y.m.
Saamme ilmoittaa, että Amerikasta on rakennusaineita lähetetty Olof
Matoniemen, Caleb Erikssonin ja A. Simontaipaleen kautta, joitten edestä
kiitämme niitten lähettäjiä. Merkitsee
V. Appelqvist, Frans Parakka y.m.

Turku, helmikuun 22 pnä 1923.
Rakkaalle veljelle ja vanhimmalle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle Isak Kuoksulle teidän rakkaan vaimonne ja lastenne kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina elämänne ehtooseen asti!
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Onnen toivotuksella tervehdän teitä, rakkaaseen ja unohtumattomaan
muistoon jääneet ystävät ja ilmoitan, että ruumiin puolesta olen ollut
terveenä koko perheeni kanssa, ja myös kristityt tässä Turun kaupungissa ovat terveenä, paitsi vanha Abrahamsson on jo hyvin heikossa tilassa; ei juuri ole enään paljon jaksanut liikkua tämän talven aikana, ja
Ihalais-veli se on päässyt pois tämän elämän vaivoista, josta jo ehken
olette kuulleet. Viime sunnuntaista viikko sitten laskimme hänen maalliset jäännöksensä haudan lepoon. Suuri paljous oli kristityitä saattamassa, jotka liikutetulla sydämellä jäivät kaipaamaan poismuuttanutta
rakasta opettajaamme. Kyllä tuntuu totuudessa raskaalta, kun Jumala
ottaa pois vanhoja saarnaajia; kyllä vaan kristityt olisivat mielellään
vielä pitäneet Ihalais-veljen täällä, mutta tottapa se Jumala jo hyväksi
näki hänen murheensa iloksi muuttaa.
No niin, kyllä ovat usein mielessä ne joulukokoukset, joissa mekin
saimme suuresta Jumalan armosta kuulla ja nähdä sitä ihmeellistä valkeutta, jonka Jumala on antanut näinä viimeisinä maailman lopun päivinä valkeudeksi kaikille autuutta kaipaavaisille. Kyllä olisi syy kiittää
Jumalaa sen valkeuden edestä, josta mekin olemme osalliseksi tulleet,
mutta minä kuitenkin tunnen sydämeni niin kiittämättömäksi ja kankeaksi, ettei ole voimaa kiittämään. Uskomassa kuitenkin olemme paljon pahuutta ja syntiä tuntevaisena ja vielä monessa viallisena, että Jumala on synnit anteeksi antanut Herran Jesuksen nimessä ja veressä, ja
se on mieli, että voittaa ijankaikkinen elämä.
No en tiedä, mitä vielä sanoisin; ei tunnu olevan paljon, mitä kirjoittaisi, mutta kuitenkin oli se halu, että jonkunkaan sanan. Kiitän kuitenkin kaikesta sydämestä teitä teidän ylenpalttisen rakkautenne edestä,
ja olkaa nyt tervehditty teidän rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa
minulta ja vaimoltani ja lapsiltani. Paljon käskee sanomaan terveisiä
myös vanha Simolin vaimonsa ja lastensa kanssa, Hjalmar Simolin perheensä kanssa, Suominen perheensä kanssa, Tuominen ja Tirkkonen myös
perheittensä kanssa ja Abrahamsson ja kaikilta kristityiltä Turusta. Kyllä
vaan olisi kaikilla suuri ilo, jos te tulisitte juhannuskokouksiin tänne,
vieläpä se olisi kovin tarpeen monien asioitten suhteen. No nyt sanon
hyvästi siinä uskossa, että kerran kuitenkin yhteen tulemme, jos ei enää
tässä maassa, niin kuitenkin siinä suuressa kokouksessa, jossa koko maasta
ostettu Herran lauma saa yhteen ääneen veisata kiitosta Jumalalle ja tapetulle Karitsalle alati ja ijankaikkisesti. Jos sen näette sopivaksi, ja
teillä olisi aikaa, niin olisi se korkea asia, jos te jonkun sanan kirjoittaisitte, vaikka kyllä minä sen ymmärrän, että teillä on paljon kirjoitta-
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mistä. No jääkää nyt hyvästi Jumalan armon ja rauhan haltuun annettuna ja rukoilkaa edestämme. V. veljenne uskossa.
S. N. V e s t e r i n e n .
Turku, Myllymäki N:o 44.

Kirjoitettu Wettasjärvessä 23. p. helmik. 1923.
Rakkaalle veljelle ja opettajalle ja uskolliselle Herran palvelijalle,
Kaarlo Toivonen, ynnä rakkaan emäntäsi Hilman kanssa ja sen piiskuisen
Herran lauman kanssa, joka teidän ympärillänne on, ja hengittävät yhtä
armon ilmaa esikoisten seurakunnan hengen yhteydessä. Jumalan ja
meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha ja Pyhän Hengen osallisuus
olkoon ja hallitkoon teidän henkenne kanssa päiväin loppuun asti!. Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä lähestyn minä teitä, Suomenmaan veljiä ja sisaria, erittäin teitä, joita kasvoistakin tunnen, vieläpä kasvoista
tuntemattomia, joita uskon löytyvän monta tuhatta, veljiä ja sisaria, joita
tämä elävän kristillisyyden ääni on ylösherättänyt hengellisestä kuolemasta
elämään hengellistä elämää, josta iloitsemme ja kiitämme meidän taivaallista Isäämme, joka meille tämän etsikkoajan säätänyt on ja valinnut meitä maailmasta omaksensa tuhanten ja miljoonain rinnalla sitä
suurta autuutta perimään, jota ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, eikä yhdenkään sydämeen astunut ole, josta kiitos olkoon kuolemattomalle Jumalalle, joka elää ja hallitsee nyt ja aina ja ijankaikkisesti.
Vieläpä kiitän rakasta veljeä kaiken sen ylönpaltisen rakkaan palveluksen edestä, sekä entisen että viimeisen, jonka vanhurskas Tuomari
palkitkoon ajassa ja ijankaikkisuudessa Hänen lupauksensa jälkeen. Se
on meidän ilomme ja lohdutuksemme, kun kuulemme, että kristillisyys
elävänä leviää teidän keskellänne, jossa kasvavat ijankaikkisuuden kukkaiset ja hedelmälliset puut entisten peltomiesten hautain päälle, joittenka
työn päälle mekin tulleet olemme, jossa mekin saamme ynnä kylväjäin
ja niittäjäin kanssa yhdessä iloita, vaikka toisinaan tulee murheita ja koviakin kiusauksia oman kelvottomuuden ja syntisyyden tähden, ja toisinaan painavat ihmisten sielut ylön paljon. Mutta se on kuitenkin vissi
merkki Jumalan luonnosta, että olette sitä kantamassa, kun se painaa
teitä paljon ja kuitenkin vaikuttaa monen sydämessä muutoksen, semmoisen, että tulevat uudestasynnytetyiksi Hänen tahtonsa jälkeen totuuden sanalla. Ja siihen mekin rukoilemme rakasta taivaallista Isäämme,
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että Hän antaisi teille aina voimaa eteenkin käsin, että jaksaisitte sen vähäsen iltapalasen vielä kaikkein teidän entisten ja viimeisten vaivainne
kanssa katkaista tämän viimeisen puoli neljännestä ilman vahingotta, sillä
palkan maksu on suurempi kuin kaikki meidän vaivamme, joka ajallinen
ja keviä on, niinkuin Apostoli sanoo.
Vaikka monenlaiset väärät opit ja eriseurat seisovat vastassa ja sotivat vääryytensä puolesta, eivät he kuitenkaan voita kuin heidän omiansa,
sillä Kuninkaamme istuu valkian orhiin päällä, sotii, voittaa ja valloittaa
ja väkevitten kanssa saalista jakaa. Niitä autuaallisia sanomia saamme
Norjasta, Suomesta ja Amerikasta, että voiton päällä olemme Karitsan
veren kautta; sen todistavat lähetyskirjat ja lähetysmiehet. Josta kaikesta kiitos Herralle Jesukselle, joka meille voiton antanut on Hänen
pyhän nimensä kunniaksi.
Ja en nyt tiedä, veljet rakkaat, enempää. Terveenä olemme kaikki
saarnaajat, ja saarnareisuja olemme kulkeneet läpi talven, ja Jumalan
sana on vaikuttanut niinkuin ennenkin. Ja nyt sanon hyvästi siihen asti,
kuin tervehtelemme toisiamme, jos emme ennen, niin Jumalan kirkasten
kasvoin edessä, jossa sanomme yhteen ääneen: amen, hallelujaa, kiitos
ja kunnia Jumalalle ja Karitsalle! Amen!
Vielä sanon sydämen rakkaita terveisiä kaikille Suomen saarnaajille
ja kristityille, niin kauas, kuin tulet heitä näkemään, mutta ole itse ensin
ja viimein tervehditty Hilman ja ympärilläsi olevain kristittyin kanssa
minulta Kreta Stiinan ja koko perheeni kanssa. Ja vielä todistan kaikki
synnit ja epäilykset anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja viattomassa
veressä. Pyydän rukoilla edestäni! Omalla kädellä
Samuel

Wettasjärvi.

Viktor Apelqvist sanoo Toivoselle ja Hilmalle rakkaita terveisiä; telefonissa vasta soitti.

Kuoksussa se 12. päivä maaliskuuta 1923.
Tulen tykösi rakastettu veli, Aaro Ihalainen, ja kiitän kirjeen edestä,
jonka sain ilokseni vastaanottaa, jossa kyllä oli surusanoma meillekin,
vaan itselle hänelle vain oli ijankaikkiseksi iloksi. No, kuolema se on
kaikkein meidän edessä, emmekä vain enempi tahdo, vaan autuaallisen
kuoleman, niin on kaikki hyvin asiat.
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Onnentoivotuksella tervehdän vaimoni Miinan ja meidän lastemme ja
kylämme kristittyin kanssa sinua vaimosi Esterin ja lastesi ja äitisi ja
veljeisi ja sisartesi kanssa, niin myös kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria
Helsingissä ja sen ympäristöllä, jotka yhtä armon ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä, jossa on suoja
ja turva kaikille turvattomille orpolapsille, jotka parkuvat tämän kylmän
lattian päällä, jossa usein tulee vilu ja nälkä. Vaan olkaa lapset kärsivälliset ja odottakaa siksi, kuin Vanhin kerkiää töistänsä, kyllä Hän ottaa
teitä ja meitäkin syliinsä ja painaa rintansa parkuvaisten lasten suuhun,
tieten sen, että lyhykäiset ovat nämä armon päivät ja vielä lyhyemmäksi
tulevat. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki synnit anteeksi!
Minäkin täältä asti annan ja todistan Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä, ja sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Ja olkaa turvatut,
rakkaat veljet ja sisaret, sillä autuaallisella toivolla, että vähän sodan ja
kilvoituksen perästä teitä ja meitä kootaan yhteen kokoukseen, josta
emme koskaan tarvitse erkaantua, kun kerran yhteen ääneen sanomme:
terve tulemaan Karitsan ijankaikkisiin häihin! Kyllä se kannattaa, rakkaat veljet ja sisaret, vähän aikaa seisoa sodassa perkelettä, maailmaa
ja meidän omaa lihaamme vastaan, sillä se suuri Sotasankari käypi vieläkin sotalaumansa edellä, ratsastaa valkian orhiin päällä, sotii ja voittaa ja valloittaa, ja sotalauma seuraa Häntä valkeilla hevosilla. Ja niin
uskomme, että olemme seuraamassa Herraamme Jesusta läpi tämän turmeluksen kaupungin, jossa usein tulee ikävä, ajatellen, kuinka niillä ori
hauska, jotka jo käyskentelevät sen uuden maan päällä, jossa punainen
viinapuu kasvaa.
No, rukoilkaa, rakkaat ystävät, meidän ja kaikkein työntekijäin edestä,
että jaksaisimme vielä vähän aikaa tehdä työtä, sillä yö tulee, jolloin ei
kenkään taida työtä tehdä. Hyvästi nyt, rakkaat veljet ja sisaret, sillä
toivolla: jos Jumala elämän aikaa antaa ja olisi terveyttä, niin olisi halu
olla juhannuskokouksissa Lahdessa. Sano nyt veljeni meidän majatalon
isännälle, Siipolalle, emäntänsä kanssa sydämen rakkauden terveisiä.
Olemme kuulleet, että kristityt ovat häntä vaatineet puhumaan ja ovat
saaneet, joka tuntui meistäkin ilosanomalta, kun tiedämme, niinkuin Jesus
on sanonut, että eloa on paljon, vaan työväkeä on vähän. Rukoilkaa elon
Herraa, että Hän lähettäisi uskollisia työntekijöitä Hänen eloonsa. Niinkuin näette ja näemme, kuinka paljon kansajoukot vaeltavat pimeydessä
kadotuksen laveata tietä synnin vimmassa niinkuin orhiit sodassa, eivätkä
ajattele, että armon aika on lyhykäinen, ja ijankaikkisuuden aika on pitkä,
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ja helvetti on hirmuinen, Sentähden te, rakkaat veljet ja sisaret, pitäkää itsenne onnellisena ja autuaana!
Tervehdän tällä yksinkertaisella kirjeellä kaikkia rakkaita veljiä ja
sisaria yhteisesti. En suita nimiänne nimittää; on kuiten nimenne elämän kirjassa. Ole itse ensin minulta vaimoni Miinan ja lastemme ja
kylämme kristittyin kanssa vaimosi ja lastesi kanssa rakkaudella tervehditty! Hyvästi nyt sen Ylimmäisen Paimenen haltuun ja rukoilkaa meidänkin edestämme! Pyytää vähin veljesi elämän kaidalla tiellä, kirjoitti
Isak

Kuoksu.

Sano Mari Väyryselle paljon terveisiä ja kiitoksia kirjeen edestä, jonka
olen saanut, vaikka ei ole tullut vastatuksi, kun olen ollut vähän kotona;
reisussa ei tule kirjoitetuksi.

Kuoksussa se 13. päivä maaliskuuta 1923.
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen raskaassa työssä S. Vesterinen. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön sinulle ja sinun huoneellesi nyt ja ijankaikkisesti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdän sinua vaimosi Alman ja lastesi kanssa,
niin myös kaikkia Turun kristityitä, ja annan tietää, että olen sinulta
saanut kalliin kirjeen ja monen ystävän terveiset, josta kiitän juuri sydämestäni. Ja annan tietää, että olemme jotakin määrää terveenä ruumiin puolesta kaikki saarnaajat ja uskomassa olemme niinkuin ennenkin,
ja kokouksia olemme pitäneet, ja Jumalan sanalla on ollut sama voima
vaikuttaa niinkuin ennenkin, josta kaikesta olkoon Jumalalle kiitos ja
ylimmäinen ylistys!
Olkaa tervehdityt minulta vaimoni Miinan ja lastemme ja kylämme
kristittyin kanssa, te kaikki rakkaat veljet ja sisaret Turussa ja sen ympäristöllä, jotka olette jääneet unhottumattomaan muistoon. Ja vaikka
olemme kaukana toisistamme, niin hengessä läsnä, ja vaikka tuntuvaista
rakkautta tuntuu olevan vähän, niin uskomme kuitenkin, että on niin
luja, ettei kuoleman terävä sirppikään sitä katkaise. Ja sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, pitäkää keskenänne rakkaus ehjänä ja korjatkaa
toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on meitä Isänsä kunniaksi korjannut,
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ja pitäkää saarnaajainne kädet ylhäällä, kyllä Suomen Sioni pysyy voitolla. Ja te saarnaajat, vaatikaa muita, joita näette soveliaaksi muita
opettamaan, ja rukoilkaa elon Herraa, että Hän lähettäisi uskollisia työntekijöitä Hänen eloonsa, sillä eloa tosin on paljon, vaan uskollisia työntekijöitä on vähän. Ja niinkuin näette siellä Suomenkin maalla, että vanhat vanhentuvat ja tulevat voimattomiksi, ja kuolema kanssa ottaa, kun
se vallan saapi, niinkuin teiltäkin taas rakkaan työkumppanin Ihalaisen,
joka pääsi lepäämään kaikista matkan vaivoista, joka oli hänelle itselle
iloksi, mutta meille murheeksi. No, se on meidän kaikkein tiemme, joka
viepi nuoret ja vanhat, ylhäiset ja alhaiset, valmiit ja valmistamattomat.
Sentähden, te viisaat neitseet, valvokaa ja valmistakaa teidän lamppujanne; pian tulee Ylkä noutamaan köyhän morsiamensa tästä surun laaksosta, jossa ei ole Jesuksen opetuslapsilla aina aurinkopaiste, vaan suuren
synnin sumun läpi vaeltaminen tämän maailman korpea, jossa maailman
meri pauhaa niinkuin pohjattomuuden koski ja kuollut usko, joka on
omanvanhurskauden voimasta Jumalan totuutta vastassa, olkoonpa sitten minkä nimen alla tahansa. Ja sentähden tarvitsemme olla kaikilla
Jumalan sota-aseilla varustetut, että voitolla pysyisimme tällä viimeisellä
maailman lopun ajalla, jolloin synti ja perkele tulevat aina hirmuisemmaksi, mitä lähemmäksi maailma loppuansa lähenee. Sano nyt veljeni
sydämen rakkauden terveisiä vanhalle Simoliinille vaimonsa ja lastensa
kanssa, Hjalmar Simoliinille vaimonsa ja lastensa kanssa, Suomiselle perheensä kanssa, Tuomiselle perheensä kanssa, Tirkkoselle perheensä kanssa
ja Abrahamssonille ja kaikille kristityille, joitten nimiä en suita nimittää;
on kuitenkin nimenne kirjoitetut taivaissa. Ja olkaa lohdutetut, kaikki
rakkaat veljet ja sisaret, ja uskokaa kaikki synnit anteeksi! Minäkin
täältä asti annan ja todistan kaikki synnit Herran Jesuksen nimessä ja
kalliissa sovintoveressä; ja sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä,
ennenkuin silmänne kiinni painuvat.
Hyvästi nyt sillä toivolla, että jos on elämän aikaa ja terveys myöten
antaa, niin kohtaamme Lahdessa juhannuskokoiiksessa. Ja jääkää Jumalan rauhaan ja rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä! Ole nyt
itse perheesi kanssa minulta, vaimoni Miinan ja lastemme kanssa, ensin
ja viimein tervehditty koko sydämellä!
Kirjoitti veljesi elämän tiellä
Isak Kuoksu.

24b

Kuoksussa se 20. päivä maaliskuuta 1923.
Tulen tykösi rakastettu veli Herrassa ja uskollinen työntekijä Herran
viinamäessä, Kaarlo Toivonen, emäntäsi Hilman kanssa. Tervehdän teitä
juuri sydämen rakkaudella ja annan tietää, että olen saanut sinulta preivin jo aikaa, vaikka vastaus on kyllä viipynyt ylön kauan. No, kiitoksia
kirjeen edestä, jonka sain ilokseni vastaanottaa, josta näen, että olet friskaantunut siitä, kun olit vähäjäksonen Gellivaarassa. Minä toivottaisin,
ettäs menestyisit ja terveenä olisit, niinkuin sinun sielus menestyy, sen
vähän aikaa, kuin olemme täällä olemassa. Ja Herra Jesus vahvistakoon
sinua, veljeni rakas, että jaksaisit saarnata Jumalan sanan ilman ihmisen
muotoon katsomatta!
Niinkuin tiedämme, että usein tulee ajatus, mitä pitää saarnata, ja
kuinka se oikein olisi. Sen kyllä, veljeni rakas, tiedän, että usein on kysymys, että, Herra opeta minua, kummalle puolen venettä pitää verkon
heittämän, ja kummassa kädessä meidän pitää hengenmiekkaa pitämän,
ja minkä puun juureen kirves pitää pantaman, ja kuinka pelto korjataan ja kuinka tämä omanvanhurskauden pato hajoitetaan, että saapi
sanoa virren tekijän kanssa, että: "O Jesu lainaa viisautta, ett' välttää
pirun kavaluutta."
Herra vahvistakoon sinua, että jaksat kärsivällisesti tehdä työtä vielä
vähän aikaa, sillä yö tulee, jolloin ei kenkään taida työtä tehdä, sillä
ijänkin vuoksi on meidän aikamme lyhykäinen, mutta palkanmaksu on
suurempi kuin meidän vaivamme, joka on ajallinen ja keviä: se saattaa
ijankaikkisen ja määräämättömän kunnian. Ja sen palkan perään kannattaa, rakkaat veljet ja sisaret, pyrkiä, rientää ja ikävöidä sen tavaran
perään, joka taivaassa tallelle pantu on. Uskokaa rohvaistulla sydämellä;
minäkin täältä asti annan ja todistan kaikki synnit Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovinto veressä anteeksi. Ja sillä toivolla jätämme hyvästin, että jos emme näkisi toisiamme tämän maan päällä, niin kuitenkin kunnian rannalla. Ole nyt Toivos-veli, Hilman ja kaikkein niitten
kristittyin kanssa, jotka teidän ympärillänne ovat, minulta, vaimoni Miinan ja meidän lastemme ja kylämme kristittyin kanssa tervehditty! Jos
satut näkemään saarnaajia, niin sano rakkaita terveisiä, ja muistakaa
minuakin teidän esirukouksissanne ja minun perhettäni anteeksiantavaisella sydämellä!
Ja se on minun ajatukseni, jos Jumala elämän aikaa antaa ja terveyttä, että olemme juhannuskokouksissa Lahdessa, ja silloin toivomme
näkevämme toisiamme, mutta Jumalan, rakkaan taivaallisen Isän, tahto
tapahtukoon! Se se olisi suurin asia, että kun se aika lähestyy, että
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autuaallisen kuoleman kautta päästä pois tästä pahasta maailmasta, johon usein henkemme huokaa tästä maan tomusta, josta on jo niin paljon
ystäviä, jotka jo veisaavat voiton virttä alati ja ijankaikkisesta ijankaikkiseen. Ja niin uskokaa, että olemme autuaat nyt ja ijankaikkisesti! Ei
ole syy, rakkaat veljet ja sisaret, epäillä syntisyytemme tähden, koska
synnit ovat anteeksi annetut sen seurakunnan jäseniltä, jotka itse ovat
oven kautta siihen sisälle tulleet, ja Herran Jesuksen rakkauden tulessa
yhdeksi sydämeksi sulaneet. Ja niitten seassa, kun yhdellä tavalla Raamattuin jälkeen uskovat, on yksi sydän ja yksi sielu niin lavialle, kun
kuuliaisuutta on, niin on sydämellinen rakkaus, joka on rauhan side. No,
hyvästi nyt, rakkaat ystävät, taivaaseen asti! Kirjoitti
I s a k K u o k s u , vaimoni M i i n a .

Masuninkylä, se 11. huhtikuuta 1923.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla: N. Milen, Johan ja Joel
Ahonen, J. Hirvonen, S. Vesterinen, K. Toivonen, K. Luoma, V. Nieminen,
E. Rantanen, K. Helenius, F. J. Tamminen rakkaitten emäntäinne, lastenne ja kaikkein saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja
totuuden apulaisten kanssa, jotka hengitätte yhtä Jumalan armon raitista
ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa, sen oikean äidin sylissä, joka on
ensin kivulla syntynyt Ruotsin Lapissa halvassa ja yksinkertaisessa muodossa, jonka tähden sitä ei ole maailma tuntenut.
Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herran Jesuksen
tuntemisen kautta nyt ja elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen muistoon jääneitä ystäviämme, jotka ette unohdu mielestämme, ja annan tietää, että elämässä
olemme ruumiin puolesta kaikki näitten paikkakuntain saarnaajat ja joltisesti terveenä ruumiin puolesta; ja uskoa olemme ahkeroitsemassa niinkuin ennenkin, vaikka suuren synnin voiman ja niin paljoin pahain tuntemisten läpi, joilla sydän on useasti täytetty. Ja vaikka emme elä pakanain synneissä, emmekä epäile opin totuudesta, niin tulee kuitenkin
monta kertaa suuri pelko, kuinka kostutaan illaksi perille, ennenkuin ovet
kiinni pannaan. Ilmoitan myös, että olen saanut monta kallista kirjaa
Suomesta jälkeen joulunkin sydämellisellä ilolla vastaanottaa: J. Hirvoselta, Heleniuksilta Lahdesta, Joel Ahoselta, A. Yliseltä, A. Ihalaiselta,
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S. Vesteriseltä ja N. Mileniltä y.m. y.m., joissa saimme rakkaan veljen ja
kalliin työkumppanin Ihalaisen kuoleman sanoman, joka murheutti meitä
ynnä teidän kanssanne. Mutta se lohdutus meillä kuitenkin on, että
vanhurskas otetaan pois onnettomuudesta. Vielä oli Ihalaisen kirjeessä
hänen isänsä hautausvirsi. Joittenka kaikkein edestä kiitämme juuri sydämestä, sekä kaikkein sanomain ja kristittyin terveisten edestä. Sydäntämme ilahduttaa, että muistatte meitä.
Se myös ilahduttaa sydämiämme, että saamme hyviä sanomia siitä
siunatusta Herran työstä, jota teette laveassa kristillisyydessä, jossa on
niin paljon työtä tehty, ja vähävaraiset ja köyhät kristityt paljon kustantaneet, ja Jumala niin paljon vaikuttanut, ja jossa on autuuden oppi
sen oikean armonjärjestyksen kautta puhtaana säilynyt, vaikka raskaan
työn ja suuren vaivan läpi. Mutta työ ei ole turha ollut, sillä monta kymmentä tuhatta kristillisyytemme veljistä ja sisarista on jo autuaallisen
kuoleman kautta ilolla päivänsä päättäneet ja siirtyneet kirkkaaseen
ilmaan, ja monta kymmentä tuhatta on vielä elämässä. Vaikka maailman
päämies on varsin kristillisyyden alusta pannut kaiken voimansa suruttomuudessa nukkuvan hengellisen säädyn, eriseuran hengen ynnä maailman joukon kautta sitä vastustamaan ja hävittämään, ja on muuttanut
väriänsä kaiken kavaluutensa kanssa, ja aina on samassa työssä, että
ovat kyllä Jesuksen sanat tarpeen, jos ennen, mutta nyt vielä enempi,
että jos he teille sanovat, tässä on Kristus taikka siellä, niin älkää uskoko
ja älkää sinne menkö. Mutta kun Jumala on tahtonut varjella piskuisen
laumansa, niin olemme vieläkin voiton päällä pysymässä. Lohikäärme,
se vanha mato, on ensin tullut auringon eteen vihalla ja nyt se tarjoo
sovintoa, ja kuitenkin on entinen luonto. Mutta kiitos olkoon Jumalalle
ja suurelle Ristinkantajalle, että olemme suojeltut esikoisten seurakunnan
eli oikean äidin sylissä niinkuin Sionin linnassa, jossa rauhan kelloja soitetaan. Sentähden olkaa turvatut kaikki orpolapset Suomenkin maalla,
jotka syntyneet olette turmelemattomasta siemenestä vapaan äidin syliin.
Mekin katselemme teitä niinkuin ijankaikkisuuden kukkasia, jotka olette
siitä verisestä kasteesta ylöskasvaneet, joka on Yrttitarhassa satanut
maan päälle, josta Jumalan pelto on tullut hedelmälliseksi. Sentähden
seuratkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, sitä suurta Yönvalvojaa läpi
turmeluksen kaupunkia Golgatan mäelle ja aina ristin kohdalle, jossa
Jesus huusi: "Se on täytetty!"
Olen tässä jollakin sanalla antanut tietää, että olen saanut teidän kirjeenne. Ja myös annan tietoja, että kulkeneet olemme aivan joulusta
asti ja kokouksia pitäneet, ja Jumala on sanansa kautta vaikuttanut niinkuin ennenkin. Jokaisessa kokouksessa on langenneita ylösnoussut ja
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vielä on suruttomuudesta tullut, ja hartaus kristityissä on ylösherännyt,
kun Jumala on antanut virvoituksen ajan. Enkä tiedä muuta, kuin sanon vaimoni, perheeni ja kylämme kristittyin kanssa sydämen rakkaita
terveisiä yllämainituille saarnaajille perheittenne ja ympärillänne olevan
lapsilauman kanssa, jotka Jumalasta syntyneet ovat. Ja sanon hyvästit
siinä toiveissa, että pian yhteen tulemme Jumalan paratiisissa, jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa, koko maasta ostetun lauman ja
kaikkein ystäväimme kanssa. Niin uskokaa kaikki synnit anteeksi! Mekin täältä asti annamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Isak

Niku.

Kuoksussa se 15. päivänä heinäkuuta 1923.
Tulen tykönne rakkaat sisaret Herrassa Greta Rautio ja Tilda ja Mirjami ja Emmi. Meille tuli kovin ikävä, kun emme saaneet teille hyvästiä
jättää ja kiittää sen rakkauden palveluksenne edestä, kun vielä lähditte
meitä saattamaan Tornioon, ja kun me häädyimme olla Haaparannalla
toista vuorokautta, ennenkuin pääsimme lähtemään, kun juna ei sinä päivänä mennytkään Ylitorniolle. Vaan nyt olemme kotona. Pääsimme jo
torstaina 12 päivänä kotia onnellisesti ja terveenä. Ja kotona olivat
kaikki terveinä, josta Jumalalle kiitos olkoon!
Sano paljon sydämen rakkauden terveisiä kaikille Oulun kristityille
minulta vaimoni ja lastemme kanssa ja kylämme kristityiltä. Ja olkaa
turvatut, rakkaat veljet ja sisaret: olette tulleet oven Herran Jesuksen
kautta oikeaan lammashuoneeseen, joka on ensin kivulla uudestisyntynyt
täällä laihassa Ruotsin Lapissa ja raamatullisen lähetystoimen kautta levitetty neljään tuuleen. Ja ensin on ollut niitten seassa kuin uskoivat
yksi sydän ja yksi sielu, vaan jälestä on vihollinen kylvänyt rikkaruohon
siementä Jumalan peltoon, joka on turmellut Jumalan työtä. Ja se vielä
pahempi, että osa rupesi sitä puolustamaan, lihallista vapautta ja herraskristillisyyttä. Ja sitten on omavanhurskaus päässyt sen joukon herraksi
ja förmyntäriksi, jotka ovat hengellisen hallituksen alta itsensä irti kiskoneet, ja nyt taas omavanhurskaus on ne opettanut panemaan Moseksen
lain ojennusnuoraksi, joka on yhtä kuin panna hirttonuoran kaulaan.
Mutta minä sanon teille, rakkaat veljet ja sisaret, että ette ole lain, vaan
armon alla, ja se on suuri armo, että saamme syntisenä uskoa sen päälle,
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joka on meidän syntimme rangaistuksen kärsinyt Getsemanen yrttitarhassa ja kantanut kuormamme Golgatan mäelle. Ja kun Jesus lyötiin
rautanauloilla ristinpuuhun, ja niin uskomme, että siihen ovat kaikki lain
kiroukset kiinnitetyt, ja siinä on Jesus huutanut, että se on täytetty, mitä
vanhurskas Isä meiltä vaati. Ja nyt meillä on edesvastaaja Isän tykönä.
Emme ole, rakkaat veljet ja sisaret, enää orjat, vaan vapaat. Niin sanoo
Paavali Galatalaisille neljännessä luvussa: "Se Jerusalemi, joka ylhäältä
on, on vapaa, joka on kaikkein meidän äitimme."; ja kyllä äiti lapsistansa
murheen pitää.
Ja sentähden sanon minä teille, rakkaat lapset, että pysykää kuuliaisina teidän opettajillenne, kyllä säilytätte elävän uskon ja hengellisen elämän ja sen verran voimaa uskomisen kautta, että jaksatte sotia syntiä,
perkelettä ja maailmaa vastaan, niin pysymme kyllä voiton päällä, emmekä tarvitse vääräin profeettain opista lisää autuuden oppiin. Raattamaa sanoi usein: "Jos velvollisuuden oppi voimaan tulee, niin henki sammuu." Ja kirjoitettu on: "Älkää henkeä sammuttako!" ja Jesus sanoo:
"Minä tulin tulta sytyttämään maan päälle, ja mitä enempi tahtoisin, kun
että se jo palaisi." Puhalla Herra Jesus suitsevain kynttiläin sydänten
päälle, että ne palaisivat sinun rakkaudestasi, ettei kaikki valkeus pääsisi
sammumaan. Ja niin kauan, kun se valkea palaa, jonka Herra Jesus
on sytyttänyt, niin palavat kyllä kelvottomat rakennusaineet, joita kootaan lisäksi tähän kristillisyyteen, joka meillä nyt on.
No, sano nyt sydämelliset terveiset kaikille rakkaille veljille ja sisarille, joitten nimiä en suita mainita; on kuiten nimenne kirjoitettu taivaassa. Ja rohvaiskaa sydämiänne uskomaan; minäkin täältä asti annan
ja todistan kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa
sovintoveressä, ja sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin
silmänne kiinni painuvat. No, hyvästi nyt sillä autuaallisella toivolla,
että pian yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa, ja lohduttakaa teitänne keskenänne ja sitä enemmin, kun näette sen päivän lähestyvän.
Hyvästi nyt sen Ylimmäisen Paimenen haltuun, ja rukoilkaa minun ja
minun vaimoni ja lastemme edestä! Pyytää vähin veljesi elämän kaidalla
tiellä
I s a k O l s s o n F o r s K u o k s u , Vittanki, Sverige.
Olkaa tervehdityt sydämen rakkaudella: Okkonen emäntäsi kanssa,
Matti Rautio emäntäsi kanssa, Korhonen emäntäsi kanssa, saarnaaja
Kukkonen emäntäsi kanssa, vanha Päkkilä ynnä kaikki muut. Olkaa yllämainitut ensin ja viimein tervehdityt! Ole nyt Mirjami äitisi kanssa tervehditty rakkaudella! Ja vielä kiitän kaikkia rakkaita ystäviä sen ylen-
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palttisen palveluksenne edestä meitä kohtaan, ehkä me heikot palvelijat
teidän seassanne olimme.
Se sama.

Masuninkylässä 27/7 1923.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla: N. Milen, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen, E. Rantanen, V. Nieminen, Johan Hirvonen, J. Fager,
O. Ryytsä, J. Kukkonen, K. Toivonen ynnä muut saarnaajat ja se toimellinen majatalon isäntä Kalle Helenius, rakkaitten emäntäinne, lastenne
ja ympärillänne olevan siunatun Herran lauman, saarnaavaisten miesten
ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa, jotka hengitätte
yhtä Jumalan armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa
kanssamme sen oikean äidin sylissä, joka on ensin hedelmälliseksi tullut
Yljän rakkaudesta halvassa Ruotsin Lapissa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän
kanssanne ja vahvistakoon teitä nyt ja elämänne ehtooseen asti: Amen.
Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen, rakkaaseen muistoon
jääneitä ystäviämme, ja annan tietää, että onnellisesti ja terveenä olemme
kotia saapuneet. Perheemme oli myös' terveenä. Sydämestämme iloitsemme ja tunnemme suurta kiitollisuuden halua Jumalalle, rakkaalle
Isälle, joka on niin suuren siunauksen antanut työllensä, jota niin suuren
heikkouden läpi tehneet olemme teidän kanssanne. Kun katselemme Sionin tytärtä Suomen maalla semmoisena kuin se silloin oli, kun me ensi
kerran Suomeen tulimme ja taasen semmoisena kuin se nyt on, niin ei
voi välttää kyyneleitä ilon tähden, että täytyy sanoa: O Immanuel, kuinka
lavia on sinun armosi Herra Sebaot! Vaikka maailman joukko ja suruttomat papit ja hengelliset herrat ja monivärinen eriseura on ollut sitä
estämässä ja pyytänyt hävittää ja hajoittaa, muuttaen väriänsä, mutta
eivät ole voittaneet, eikä heidän sijaansa enempi löydy taivaassa. Eikä
voita tästäkään edes, niin kauan kuin työmiehet Herran viinimäessä tekevät työtä yhdessä neuvossa sovitettuna, seuraten sitä suurta sotasankaria
Jesusta, joka on polkenut tien Yrttitarhasta Golgatan mäelle, johonka
ovat jääneet veriset jäljet. Ja katsokaa perään, ettei koreus, turhuus ja
lihallinen vapaus pääsisi turmelemaan hengellistä vapautta, jota olette
nauttimassa esikoisten seurakunnan helmassa, johon olemme johdatetuiksi
tulleet veripunaisen oven Jesuksen kautta, jossa on, niinkuin usein sa-
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nottu, se oikea suojan ja turvan paikka, jossa vieläkin kuuluu kaikille
synneiltä raskautetuille ja epäileväisille ja peljästyneille se rakas ja laupias äidin ääni, että ole turvattu lapsi rakas, synnit anteeksi!
En tiedä muuta, kuin sydämestä kiitän teitä kaiken entisen ja nykyisen ylönpalttisen itsenne uhraavaisen rakkauden ja rakkaan palveluksen
edestä, jonka osoititte tälläkin kerralla, jota emme millään saata teille
palkita, jonka meitä kohtaan osoititte, ehkä me heikot palvelijat teidän
keskellänne olleet olemme. Mutta se armollinen Herra Jesus sen teille
palkitseva on jo ajassa hyvällä omallatunnolla ja kunnian kruunulla taivaassa, sillä ei Jumala ole kova ja väärä, että Hän unhottaisi teidän tekonne Herrassa, jonka rakkaudessa Jesuksen nimelle osoittaneet olette
siinä, että te pyhiä palvelitte ja vielä palvelette. No, emme ole, rakkaat
veljet ja sisaret, turhan päälle työtä tekemässä ja vaivaa näkemässä. Palkan maksu on suuri ja sanomaton, jota kohti olemme kulkemassa; se kyllä
palkitsee kaikki vaivat ja murheet, kun täältä päästään siirtymään kotia
kirkkaaseen ilmaan, jossa saamme pitää kokouksia alati ja ijankaikkisesti
kaikkein valittuin ja vanhinten kanssa, joita jo tämän kristillisyyden laveudesta monta kymmentä tuhatta on ilolla päivänsä päättäneet, jotka
veisaavat voiton virttä ja kiitosta Jumalalle ja tapetulle Karitsalle, amenta
ja hallelujaa, joita olemme itkulla kaipaamaan jääneet. Sentähden kannattaakin, rakkaat ystävät, tämän vähän aikaa kilvoitella ja hieroa hengellistä unta silmistämme, joka tahtoo niin väkevästi pakata opetuslapsille Yrttitarhassa, jossa pitäisi heidän valvoa ja katsoa, kuinka suuressa
tuskassa taivaallinen Vanhin on, ja kuinka verinen hiki vuotaa Hänen
pyhästä ruumiistansa meidän tottelemattomain lasten tähden, joka antoi
oikeutensa kaatua vääräin edestä, jossa Hän muutti meidän vääryytemme
oikeudeksi.
Sentähden uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, rohvaistulla sydämellä!
Mekin täältä asti annamme ja todistamme kaikki synnit anteeksi Herran
Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Ja sanon vaimoni, perheeni ja kylämme kristittyin kanssa teille sydämelliset
rakkauden terveiset ynnä tuhanten kiitosten kanssa kaikille saarnaaville
emäntäinsä ja perheittensä kanssa ja kaikille, joitten tykönä majaa pitäneet olemme, jotka meitä hoitaneet ovat niinkuin Jumalan enkeleitä, ja
kaikille palvelevaisille vaimoille ja totuuden apulaisille, ynnä koko Herran
laumalle Suomen maalla.
Onnen toivotuksella olkaa hyvästi! Rukoilkaa meidän edestämme!
Vähin veljenne, osallinen vaivassa ja valtakunnassa
I s a k Niku.
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Masuninkylä, se 29. päivä heinäkuuta 1923.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä kaukaisella Amerikan maalla Olof Matoniemi,
Salmo Jansson, N. P. Starkka, Wm. Koppana, Aug. Simontaival, C. Eriksson, J. Kieri y.m. rakkaitten emäntäinne ja perheittenne kanssa ynnä se
siunattu Herran lauma ympärillänne saarnaavaisten miesten, palvelevaisten vaimojen ja totuuden apulaisten kanssa. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina elämänne
ehtooseen asti! Amen.
Onnentoivotuksella tervehdän teitä ja annan tietää, että terveenä
olemme ruumiin puolesta kaikki saarnaajat Lapissa ja uskomassa olemme
syntein anteeksisaamisen armosta itsemme autuaaksi ja olemme taasen
rakkaan veljen ja uskollisen työkumppanin Kuoksun kanssa käyneet eteläSuomessa saarnaajain kokouksissa Lahdessa, johon oli kokoontunut tuhansittain kristityitä ja monta kymmentä yksimielistä saarnaajaa. Sydäntä ilahduttavaa oli katsella sitä suurta ja yksimielistä kristittyin laumaa ja sitä rakasta kanssakäymistä, ei ainoastansa meitä kohti, mutta
keskenänsä. Ja Jumalan sana vaikutti voimallisesti, paljon langenneita
nousi ja suruttomuudesta tuli, ja suuri ilon ja riemun ääni ja kiitos täytti
kokoushuoneita, josta kaikesta, Jumalalle rakkaalle Isälle, olkoon kiitos.
Ilmoitan myös, että olemme saaneet joitakin kirjeitä Amerikasta,
Salmo Janssonin kirjeen myös, jossa oli rakennusaineita, joitten kanssa
olen tehnyt niinkuin käskitte, joitten edestä Sammelin ja Kuoksun kanssa
kiitämme juuri sydämestä ja myös sen ilosanoman edestä, että Oskari ja
Sofia ovat tehneet parannuksen, joka oli kallis Jumalankin edessä. Olen
vasta saanut myös seurakunnan kirjeen, kirjoitettu Poinsetilla saarnaajain kokouksessa, joitten edestä kiitämme juuri sydämestä, vieläpä sen
ilosanoman, että sovinto, rauha ja rakkaus on saarnaajain ja myös kristittyin välillä, ja että jatketaan sovintosaarnaa sovintoveren kautta, johon
kärsivällisyyden Jumala antakoon kärsivällisyyttä ja voimaa tästäkin
edes, ja ettei yksikään napisisi. Siihen, mitä kirjoitatte kutsumisesta, en
saata yksin vastata ennenkuin saarnaajia tulee enemmän kokoon. Tehkää, rakkaat veljet ja sisaret, yhdessä neuvossa sovitettuna kukin sen
lahjan kanssa, jonka saaneet olette Herralta, Jumalan pellossa työtä, että
isoovaiset ja autuutta halajavaiset sielut saisivat ravintonsa ja että Herran lauma koossa pysyisi ja se siunattu sovinto, jonka Jumalan edessä
tehneet olette, josta koko taivas on iloinen. Ja kuollut kristikunta ja
eriseurain henget ovat heränneet suurempaan ahkeruuteen joukkojansa
vahvistamaan ja totuutta polkemaan: kuulimme Suomessa, että jo Lou-
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nasheimokin on Viipurista lähtenyt sinne; itse suruton, se kaunis on. Se
on kanssa kristillisyyttä, johon hänkin kelpaa saarnaajaksi; ne lampaat
ei moiti laiduntansa. Mutta sinä piskuinen lauma Amerikan maalla, joka
olet eroitettu kaikista joukkioista mestarisi Jesuksen tähden ja kaikilta
pilkattu ja ylönkatsottu; älä kuitenkaan pelkää, vaan rohvaise sydämesi
uskomaan, että synnit on anteeksi annettu. Kyllä se rakas Isä, joka
meitä niin paljon on rakastanut, vahvistaa tämän vähäisen viipymisen
ajan kilvoittelemaan ja valvomaan sen suuren yönvalvojan Jesuksen
kanssa Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, jossa rakkauden pisarat joskus
priiskuvat sydämiimme virvoitukseksi ja voimaksi tällä vaivaloisella korven matkalla.
No, en tiedä muuta kuin sanon Sammelin, Kuoksun, Fransin, vaimoimme, perheittemme ja kylämme kristittyin kanssa teille, yllämainitut saarnaajat rakkaitten vaimoinne, perheittenne ja Amerikan kristittyin kanssa sydämelliset terveiset ja tuhannet kiitokset kaikesta ylönpalttisesta rakkaudestanne, ja sanon hyvästi näillä sanoilla, että kaikki
synnit, viat, epäilykset anteeksi Jesuksen pyhässä nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä annamme ja todistamme ijankaikkisella unhoituksella. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
I s a k Niku.
Ole hyvä, Koppana veli, ja toimita tästä jonkunkaan kopion, että saavat meidän terveisemme.

Kuoksussa se 1. päivä elokuuta 1923.
Tuli haluni tervehtää rakastettua veljeä jollakin harvalla rakkauden
ratilla, ja annan tietää, että olemme onnellisesti ja terveenä kotia kostuneet ja väkemme oli myös terveenä, josta kaikesta Jumalalle kiitos olkoon!
Onnen toivotuksella tervehdän sinua, ikuiseen ja unhoittumattomaan
muistoon jäänyt työkumppani, Juho Ahonen, emäntäsi Emmin kanssa,
niin myös ympärilläsi olevia kristityitä ja Etelä-Suomen saarnaajia ja
kristityitä, joitten kanssa saimme viettää iloista Johannes-juhlaa ensi kerran tämän maan päällä. Joka oli kyllä niin hauska aika, joka ei kyllä
koskaan unhoitu, kun niin paljon kristityitä oli yhdessä koossa ja niin
yksimielinen ja veljellinen rakkaus vilpitön keskenänsä, joka kyllä sydäntä ilahduttaa niin usein kun muistan. Ja rukoilen taivaallista Isää,
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että Hän varjelisi teitä ja meitä, ettemme eksyisi kaidalta elämän tieltä
oikealle eli vasemmalle puolelle. Ja rukoilemme, että Herra vahvistaisi
kaikkia työntekijöitä Herran viinamäessä, että jaksaisitte seisoa Sionin
vuorilla ja huutaa mitä aika kuluu ja rakentaa aitaa Herran viinamäessä,
ettei vahingolliset luontokappaleet pääsisi tallaamaan Herran peltoa ja
polkemaan Jesuksen lampailta laidunta ja sotkemaan vesilähteitä, että
Jesuksen lampailla olisi ruokaa ja juomaa, etteivät tarvitsisi hengellisen
hädän tähden erkaantua, vaan pysyisivät sen seurakunnan helmassa, joka
on ensin kivulla uudestisyntynyt, ja on johdatettu Jumalan armon vapauteen, eikä se ole enää raskas lain orjuudesta, ja sentähden sanoo Paavali
Galatalaisille: "Iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, pakahda ja huuda
sinä, joka et raskas ole." Ei ole vapaa lauma raskas lain orjuudesta,
eikä synnytä orjia, vaan vapaita. Ja ole vapaa, vapaaksi ostettu lauma
sielläkin Etelä-Suomen rannoilla! Se Jerusalem, joka ylhäältä on, on
vapaa; vapaat ovat lapset, koska äiti on vapaa. Vapaaksi olemme ostetut,
emme katoavaisella kullalla ja hopealla, vaan viattoman Karitsan verellä.
Sentähden olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret ja uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteeksi! Minäkin täältä asti annan ja
todistan Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä; ja sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Ja
siinä autuaallisessa toivossa jätän hyvästin, jos olisi vaikka viimeinen
kerta tämän vieraan maan päällä. Voi, veljet rakkaat ja sisaret, kuinka
vieras tämä maa on, ja kuinka olemme eroitetut toiset toisistamme ja
hajoitetut niinkuin linnunpojat jokien ja järvien rannoille ja tunturien
rakoihin ja merien rannoille! Mutta se autuaallinen toivo se vain on,
että toisella puolen kuoleman virran, siellä on oikea kotimaa ja pysyväinen maja. Ja siellä on jo paljon ystäviä odottamassa. Voi sitä ihanaa aamua, joka kerran aukenee, ja se aurinko, joka kerran nousee eikä
enää laske, eikä peitetä murheen mustilta pilviltä niinkuin täällä. Ja sen
toivon päälle sanon amen. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, minun ja minun
vaimoni ja lastemme edestä! pyytää vähin veljesi elämän kaidalla tiellä
Isak

Kuoksu.

Minulla on niin vähän aikaa, kun pidän lähteä niitylle. Olisi hyvä,
jos sinä veljeni antaisit tästä kirjelapusta kopioita Hirvoselle, Milenille ja
Helsingin Siipolalle ja Toivoselle ja Lahteen Joelille, Vesteriselle ja Fagerille. Ja olisi hyvä, jos saisit Tampereelle ja mihin näet soveliaaksi.
Kirjoitti sama.
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Gellivaara, se 4/8 1923.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä Karl Toivonen ynnä rakkaan vaimonne
Hilman kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdin, rakas ja ikuiseen muistoon jäänyt veli,
jonka kanssa olemme monta ilon hetkeä viettäneet teidän täällä ollessanne, ja kiitän sydämestäni rakkaan ja kalliin kirjan edestä, jonka sain
vastaanottaa, kun tulin Norjasta. Josta kirjasta näen, että teillä ovat
olleet kalliit veljet ja uskolliset työntekijät Isak Kuoksu ja Isak Niku,
joka on ollut kallis aika teille, jossa on vastasyntyneitä lapsia Jumalalle,
jotka ovat syntyneet siitä turmelemattomasta siemenestä, joka on puhdas Jumalan sana, jota Jumala on vaikuttanut teidän kauttanne, jälkeen
kuin olette sinne tulleet, josta Jumalalle olkoon kiitos! Ei ole työnne
ollut turha, jota olette tehneet Herrassa, sillä Hän vaikuttaa heikkoin
välikappalten kautta suuria muutoksia kansoissa.
Minä olen kulkenut Norjassa kumppanini Petterin kanssa, ja Jumala
on vaikuttanut voimallisesti sanansa ja henkensä kautta. Se näyttää,
että Jumalalla on kiire saada merkittyin luvun täytetyksi tällä viimeisellä
etsikon ajalla.
No, ei muuta tällä kertaa, vaan sanon sydämen rakkaita terveisiä Hilman kanssa ja teidän ympärioleville kristityille siinä uskossa ja toivossa,
että meidän matkamme onnellisesti päättyy, ja pääsemme siirtymään kotimaan ihanalle rannalle, jossa eivät matkan vaivat muistu mieleen. Sentähden seuratkaamme uskossa veripunaista Kuningasta Yrttitarhasta Golgatalle, joka kulkee laumansa edellä, sotii ja voittaa ja lyöpi laumansa
viholliset suunsa miekalla, ja uskokaamme synnit anteeksi, rakkaat veljet
ja sisaret, jonka minäkin annan ja todistan Jumalan puolesta Jesuksen
nimessä ja veressä, joka on meidän matkasauvamme tämän vaivaloisen
korven matkan läpi, jossa on niin monta vaaraa, ja sielun vihollinen tahtoo monta väsyttää meidän matkakumppaneistamme, niin että monta jäävät tien päälle. Rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä, että pysyisimme voiton päällä loppuun asti.
.... ,
,-,••• i
^
^
Viktor Björkman.
Terveisiä Olivialta teille molemmille ja lapsilta kaikilta; ne muistavat
teitä. Ja pikku Göta muistaa Toivosen. Terveisiä vielä Olivialta ja minulta teille molemmille. Toivomme on, että saisimme vielä kerran nähdä
täällä maan päällä toisiamme kasvoista; emme tiedä, jos Jumala sen suopi.
S. s.
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Masuninkylä, se 17/9 1923.
Rakkaalle ja ikuiseen muistoon jääneelle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä S. Vesterinen,
rakkaan emäntäsi ja lastesi ja ympärilläsi olevain kristittyin kanssa,
jotka yhtä armon ilmaa hengittävät meidän ja teidän kanssa esikoisten
seurakunnan helmassa. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja
rauha lisääntyköön ja vahvistakoon teitä nyt ja aina elämänne ehtooseen
asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdän teitä ja sydämestä vieläkin kiitän teitä
sen ylönpalttisen rakkauden palveluksen edestä, jonka meitä kohtaan
osoititte viime kerrallakin, kun olimme teidän keskellänne, ehkä me niin
heikot palvelijat olemme. Sydämestä kiitämme myös sen kalliin ja ilahduttavan kirjeen edestä, jonka iloksemme saimme vastaan ottaa sinulta.
Kohta onkin tuntunut somalta ja niinkuin kaipaava mieli, kun ei ole muut
kirjoittaneet Suomesta jälkeen kotia tuloamme; yksi tytär Tampereelta
ja Marttinen Helsingistä. Onkos hän terveenä? En oikein ymmärtänyt,
mitä se tarkoitti. Se rukoilee anteeksi, että hän on pyytänyt niinkuin
Juudas suunantamisella pettää Jesusta, mutta ei usko kestänyt koetuksessa j.n.e. Sano hänelle, jos näet häntä, että me vain anteeksi annamme
ijankaikkisella unhotuksella kaikki synnit Jesuksen nimeen ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Mutta en ole saattanut vastata,
kun en oikein ymmärtänyt.
No, terveenä olemme kaikki saarnaajat ruumiin puolesta ja uskomassa
syntein anteeksisaamisen armosta itsemme autuaaksi, ehkä suuren synnin voiman läpi ja monen kiusauksen läpi. Mutta on se kuitenkin suuri
ja korkea Jumalan armo, että olemme uskomisen kautta pahan voittaneet, ettemme ole jäseniämme uhranneet synnin palvelukseen tekemään
pakanain syntiä; vieläpä ettei ole vihollinen eikä hänen joukkonsa saaneet meistä ilon ainetta, vaikka olisivat kyllä halanneet maailman joukko
ja eriseurain henget, jotka nyt haalaavat itsellensä voimia suurten ja
pienten kokoustensa kautta, jotka nyt ovat saaneet heidän oppinsa ja seuransa semmoiseksi, että se nyt kelpaa kaikelle maailmalle ja suruttomuudessa nukkuvalle valtiokirkon papistolle sekä kaikille huorille ja varkaille,
jotka nyt yhdistävät voimansa Euroopassa ja Amerikassa esikoisten seurakuntaa ja sen oppia ja järjestystä vastaan.
Mutta olkaamme hyvässä turvassa, te Mikaelin enkelit Suomenkin
maalla, ja sotikaa vähän aikaa sen suuren Ristinkantajan ja orjantappuroilla kruunatun Kuninkaan ja Hänen pilkatun laumansa puolesta, ja tehkää tästäkin edes sen päälle työtä, että se piiskuinen lauma koossa pysyy,
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jonka se hyvä Paimen on niin suurella vaivalla kokoon saanut Suomenkin
maalla, jota sydämellisellä ilolla katsella saimme tänäkin kesänä. Uskokaa kaikki synnit anteeksi! Mekin täältä asti annamme ja todistamme
saarnaajain ja kristittyin lauman kanssa Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä; sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Ja sanomme vaimoni,
perheeni ja kylämme kristittyin kanssa teille sydämen rakkaita terveisiä,
sinulle rakkaan vaimosi, lastesi ja Turun kristittyin kanssa. Rukoilkaa
meidänkin edestämme!
Vähin veljenne, osallinen vaivoissa
I s a k Niku.
Vaimoni käskee erittäin sanoa hänen sydämelliset terveisensä ja tuhannet kiitoksensa sen niin ylönpalttisen rakkauden ja kaiken uhraavaisuuden edestä, jota Suomen kristityt osoittivat häntäkin kohtaan. Ja
joka oli hänelle niin suuri asia, että sai terveyden melkein entiselleen,
että on jo paljon Uhonnut, vaikka on tehnyt paljon raskasta työtä.

Masuninkylä, se 15/12 1923.
Rakkaille veljille ja uskollisille työkumppanille raskaassa ja painavassa
Herran viinamäen työssä, N. Milen ja Karl Helenius, rakkaitten emäntäinne ja perheittenne kanssa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo
ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa ja vahvistakoon teitä sielun ja
ruumiin puolesta nyt ja elämänne ehtooseen asti! Amen.
Tässä lähestyn ja tervehdän teitä, ikuiseen muistoon jääneitä ystäviämme, joita emme unhoita, toivottaen teille onnea ja siunausta sekä
ruumiin että sielun puolesta, ja annan tietää, että elämässä olemme kaikki
saarnaajat ja terveenä ruumiin ja sielun puolesta, ja tekevät samaa kallista Herran työtä kuin ennenkin, saarnaten parannusta ja syntein anteeksi antamusta. Ja Jumala on sanansa kautta vaikuttanut, että paljon langenneita on noussut lankeemuksesta ja suruttomuudesta tullut
oven Jesuksen kautta sisälle oikeaan lammashuoneeseen eli esikoisten
seurakuntaan, jossa rakas ja laupias Jumala hallitsee rauhan evankeliumilla, ja ilon ja riemun ääni kuuluu kaikissa kokouksissa, josta kaikesta
kiitos sille suurelle Luojalle ja Ristinkantajalle kaiken armonsa edestä!
Kiitoksia tuhansia rakkaitten kirjainne edestä, joita olemme saaneet
iloksemme vastaanottaa: yhden Heleniukselta, yhden Mileniltä ja Veste-

259
riseltä Turusta ja Marttiselta Helsingistä 3, josta näemme, että olette
meitä muistamassa. Ei ole ilmoitettu meille, kuinka Hjalmar Simolinin
asiat ovat. Sen vaan ilmoitti Vesterinen, että Hjalmari on myynyt liikkeen kesällä. Olisi se hauska kuulla, koska mekin sen soisimme, että
erinomattain kristityt menestyisivät vielä ruumiinkin puolesta. Näemme
sen täälläkin Lapissa, että Herran työ siunatulla tavalla menestyy, ja
valkea palaa Sionissa, ja hänen hiilensä hehkuvat ja ovat Herran tuli,
vaikka kuollut kristillisyys suruttomain pappein, piispain ja muitten hengellisten ja hengettömäin kanssa seisovat vastaan.
Jo se nyt on Tornion, Pohjois-Suomen ja Lapinmaan eriseura täydessä Hannaksen ja Kaifaksen haamussa. Siihen on kaikki meidän Pohjois-Ruotsin suruton pappeus piispoihin asti sulanut ja sille ylistyksen antanut. Sen kautta nyt pyhä isä saapi suoran tien Jesusta kiinni ottamaan. Mutta älä pelkää sinä piiskuinen lauma Suomen maallakaan, sillä
teidän ja meidän Kuninkaamme istuu vieläkin valkian oriin päällä laujnansa edellä, sotii ja voittaa ja valloittaa. Sentähden ole turvattu, sinä
piiskuinen lauma Suomenkin maalla, ja soita Herralle kiitosvirttä, sillä
hääpäiväsi pian valkenee, ja katsele Kuningastasi ristin päällä siinä kruunussa, jonka Hän kantaa hääpäivänänsä ja sydämensä ilopäivänä, että
muotosi ja vaatteesi ja pukusi pysyisi puhtaana. Ja uskokaa rohvaistulla
sydämellä kaikki synnit anteeksi! Mekin täältä asti, saarnaa jäin ja Herran lauman kanssa, annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä
ja maahanvuotaneessa sovintoveressä. Ja sanomme vaimoni, perheeni ja
saarnaajain ja Herran lauman kanssa teille yllämainituille, rakkaitten
vaimoinne ja perheittenne kanssa, sydämen rakkaita terveisiä. Sanokaa
Lahden saarnaajille ja kristittyin laumalle sydämellisiä rakkauden terveisiä, vieläpä niin laajalta, kuin tulette näkemään saarnaajia ja kristityitä. Onnen toivotuksella olkaa hyvästi, rakkaat ystävät, ja rukoilkaa
aina meidänkin edestämme! Vähin veljenne
I s a k Niku.
Meidän rakkaalle lapselle, Rakelille, mitä rakkaimmat terveiset.

Viipurissa 25/12 1923.
Rakkaille vanhimmille Isak Kuoksu ja Isak Niku rakkaiden emäntäinne
kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille sovintoveren osallisuudessa ja Pyhän Hengen voimassa nyt ja aina elämänne ehtooseen asti!
Amen.
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Tuli haluni tervehtää teitä, rakkaaseen ja unhoittumattomaan muistoon jääneitä Sionin muurin uskollisia vartijoita ynnä toisia vanhimpia,
jotka siellä koolla olette seurakunnan yhteisissä kokouksissa tutkistelemassa kristillisyytemme korkeita ja painavia asioita Herran edessä.
Hauskaa olisi ollut olla keskellänne ruumiillisestikin, vaan uskossa ja
hengessä toivon olevani kanssanne. Kiitän teitä ja koko Lapinmaan seurakuntaa sen suuren itsenne uhraavan rakkauden edestä, jota olette meitä
suomalaisia kohtaan osoittaneet lähettämällä lähetysmiehiä ja niin monia kalliita rakentavaisia lähetyskirjeitä, että niiden kautta olisi ja edelleenkin pysyisi hengen yhteys ja veljellinen rakkaus kiinnitettynä niin
lavealle kuin puhdas Kristuksen oppi esikoisten seurakunnasta saarnattu
on, ja toivon, että kuuliaisuus olisi yhtenä yhdyssiteenä koko Sionin vuoren asuvaisia toisiinsa yhdistämässä sille opille, joka on saarnattu ja
vieläkin saarnataan tässä kristillisyydessä, johon raskaaseen ja edesvastuulliseen työhön rakas taivaallinen Isä teillekin, rakkaat vanhimmat
ja veljet, jotka koolla olette, antakoon sielun ja ruumiin voimia, että
jaksatte eteenkinpäin veräjällä seisoa ja vartijana Sionin muurilla huutaa, mitä aika on.
Uskomassa mekin täällä olemme kilvoittelemassa syntein anteeksisaamisen armossa, sillä omaan täydellisyyteen ainakaan minulla ei ole kehumista. Ruumiillinen terveys on ollut keskinkertaista. Saarnaajat ovat
kulkeneet lähetysmatkoilla, toisia on paraillaan matkoilla; olin minäkin
lyhyellä matkalla täällä lähellä Venäjän rajaa, jälestä pyhien pitäisi
mennä Oulun puoleen. Vanha Marttala on vielä elossa; muutoin hän
näyttää riutuvan viikko viikolta. Synnit on meille ja teille anteeksi annettu Jesuksen nimessä ja veressä, siis rohvaiskaamme sydämiämme uskomaan!
Sydämelliset terveiset ja kiitokset sen ylenpalttisen rakkaudenpalveluksen edestä, jota olen saanut osakseni minäkin ollessani teidän keskellänne, Viktor Apelqvistille rakkaan emäntänsä kanssa, samoin Viktor
Björkmanille emäntänsä kanssa, Sammel Wettasjärvelle emäntänsä kanssa
sekä Frans Parakalle y.m. y.m. saarnaajille ja niille monille palveluspiioille ja totuuden apulaisille, jotka kaikki yhtä Herran huonetta rakennatte. Muistakaa minuakin vaimoni kanssa teidän rukouksissanne,
pyytää vähin veljenne uskossa. Tunnen suurta puuttuvaisuutta tykönäni,
jota pyydän anteeksi teiltäkin, veljet ja sisaret.
Juho Ahonen.
Viipurin kristityiltä myös sydämelliset terveiset Nikulle, Kuoksulle,
Sammel Wettasjärvelle, Viktor Apelqvistille emäntäinsä kanssa y.m. saarnaajille sekä sille seurakunnalle, joka siellä koolla ympärillänne on.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksissa Gellivaaran
kirkonkylässä, se 29. päivä joulukuuta 1923.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla: N. Milen, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen, I. Kukkonen, J. Fager, O. Wainio, O. Ryytsä, V. Nieminen, E. Rantanen, K. Luoma, J. Hirvonen, K. Asikainen, M. Hulkkonen, F. Siipola, Masalin y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja se siunattu Herran lauma ympärillänne, saarnaavaisten
miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa, jotka
hengitätte yhtä Jumalan armon raitista ilmaa meidän kanssamme esikoisten seurakunnan helmassa, joka on ensin aikakaudessamme kivulla
uudestisyntynyt Ruotsin Lapissa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen
armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne ehtooseen asti! Amen.
Me yhteenkokoontuneet saarnaajat ja vanhimmat monista paikoista
Herran sanan jälkeen: Lapista, Norjasta, Luulajasta, Kainuusta ja Jokimukan puolesta ja Suomesta y.m. tervehtelemme teitä ja annamme tietää, että olemme olleet täällä koolla niinkuin ennenkin tutkimassa ja koettelemassa kristillisyytemme raskaita ja painavia asioita. Ja myös on
luettu ja tutkittu niitä lähetys- ja kutsukirjoja, joita tänne on tullut Suomesta, Norjasta, Amerikasta ja Kainuusta, joissa on kaikissa yksi ääni,
vieläpä tahtovat ja pyytävät saarnaajia Norjaan moneen paikkaan, ja
Kainuuseen, Amerikaan y.m. paikkaan, joittenka edestä kiitämme juuri
sydämestä teitä sekä kristittyin terveisten edestä, joita on ollut kaikissa
kirjeissä, joita on tullut myös Suomesta, sekä saarnaajilta että sanankuulijoilta, joista näemme, että saarnaajat tekevät työtä yksimielisesti ja
yhdessä neuvossa sovitettuna tässä korkiassa kristillisyyden asiassa, sen
opin ja esikuvan jälkeen, jonka kristillisyytemme vanhimmat ovat jälkeensä jättäneet meille opiksi ja neuvoksi heidän hautainsa päälle, vieläpä että Herran lauma koossa pysyy.
Vaikka tiedämme kyllä, rakkaat ystävät ja työkumppanit, että tarvitsemme rukoilla, että Jumala, rakas taivaallinen Isä, antaisi kärsivällisyyttä ja voimaa työtä tekemään tässä laviassa kristillisyydessä, joka Jumalan ihmeellisen neuvon ja Pyhän Hengen voiman kautta on itsensä niin
lavialle levittänyt ja köytensä pidentänyt Herran sanan jälkeen ja niin
suuren siunauksen kanssa, että vakuutetut olemme, että monta kymmentä
tuhatta on tänäkin päivänä Euroopassa ja Amerikan maalla, jotka kantavat autuaallista sieluntilaa, osallisena Pyhästä Hengestä, ja odottavat
Ylkänsä tuloa, vaikka sielun vihollinen pyytää, ja erinomattain omanvanhurskauden perkele vastaan seisoo suruttoman maailman ja kuolleen us-
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kon pappein ja eriseuran henkein kautta niin monella värillä ja valmistaa
suuriäänisiä laitoksia ja hyvin hengellisen näköisiä kaikella ulkokullaisuudella ja itse tehdyllä pyhyydellä, että saattaisi sitä enempi ihmisraukkoja eksyttää vielä heränneittenkin kansain seassa, jonka tähden kaikkein
viettelijäin pitää saaman heidän töittensä palkan, koska Jumalan oikea
tuomio tulee.
Mutta ole turvattu sinä piiskuinen lauma Suomenkin maalla, sinä ylönkatsottu Sionin tytär, joka seuraat sinun Kuningastasi, joka on tien aukipolkenut, kantaen kaiken pilkan ja häväistyksen läpi turmeluksen kaupunkia Golgatan mäelle. Riennä sinä hyljätty ristin kohdalle, että häävaatteesi ja pukusi pysyisi puhtaana siihen asti, että pääsemme koko
maasta ostetun lauman kanssa pitämään ijankaikkisia tapetun Karitsan
häitä, jossa kerran yhteen ääneen sanomme: Amen, hallelujaa! Sentähden rohvaiskaamme sydämiämme uskomaan, että kaikki synnit, viat ja
epäilykset on anteeksi annettu. Vielä mekin näitten saarnaajain ja suuren kristittyin lauman kanssa annamme ja todistamme Jesuksen pyhässä
nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä ja sanomme sydämellisiä
rakkauden terveisiä yllämainituille saarnaajille ja sille suurelle ja siunatulle kristittyin laumalle teidän ympärillänne. Rukoilkaa meidän edestämme! Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Niku, Isak Kuoksu, S. Wettasjärvi, Frans Parakka, Viktor Apelqvist, V. Björkman, Anders Knutsson, Petter Sitsi, R. Erlandsson, Petter
Backjord, Karl Sirkka, Karl Nilsson, Johan Jönsson, August Isaksson,
Mikael Eriksson, Knut Pannasson, J. H. Puoltikasvaara.

Kuoksussa se 7. päivä helmikuuta 1924.
Tulen tykösi, rakastettu veli Herrassa, Aatu Härmä. Meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön sinulle ja sinun huoneellesi
nyt ja ijankaikkisesti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdän sinua vaimosi ja lastesi kanssa ja annan tietää, että olen sinulta saanut preivin, jonka edestä kiitän. Joka
oli kallis, että saada sanomia niiltä, joitten kanssa olemme yhtä Isänmaata
kohti kulkemassa täältä vieraalta maalta, jossa usein tulee ikävä, koska
sen näkee, että maailma paisuu pahuudessansa, ja synnin vimma nousee
ylemmäksi, josta tulee näkösälle, ettei ole Ihmisen Pojan tulemus kaukana; ja sentähden on vaara vanhurskaillakin. Tarvitsemme kyllä, rak-
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kaat veljet ja sisaret, valvoa yönvalvojan Herramme Jesuksen kanssa
Yrttitarhassa ja katsella taivaallisen Vanhimman vaivoja ja hirmuista
sielun tuskaa, jonka synti taivaalliselle Vanhimmalle saattoi, vaikka Hän
oli synnitön Jumala ja Luoja, koska Hän meni lunastamaan langenneen
lapsen niin syvästi helvetistä, johon meidän syntimme olivat Hänet sysänneet niin syvälle, että David kuulee Hänen valittavan: "Minä vajoon
syvään mutaan, jossa ei pohjaa ole." Voi, veljet ja sisaret, kuinka syvästä helvetistä Jumala, rakas taivaallinen Isä, on meitä ylös nostanut
väkevän kätensä voimalla.
Sentähden olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, koska olemme
oven Herran Jesuksen kautta talutetut oikeaan seurakuntaan, joka on
ensin syntynyt aikakaudessamme kivulla uudesti täällä halvassa ja laihassa Lapinmaassa, ja josta on sitten raamatullisen lähetystoimen kautta
levitetty neljään ilmansuuntaan: itään, länteen, etelään ja pohjoiseen,
jossa on paljon tehty työtä ja kustannettu, johon Jumala on antanut siunauksensa, että se on kasvanut ja lisääntynyt. Ja vaikka Haagarin poika
on niin paljon uskaltanut ja tehnyt tässä kristillisyydessä ja vaivannut
vapaan Äidin lapsia, kun on niin moniin eriseuroihin repinyt ja joukkoihin lohkonut, jossa on ollut työtä ja vaivaa Hyvällä Paimenella koota ne
hajoitetut joukot yhteen lammashuoneeseen. Ja sentähden Jesus sanoo
että pitää olla yksi lammashuone ja yksi paimen.
Ja niin se on niillä, jotka tohtivat tunnustaa, että he ovat tulleet esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaissa kirjoitetut ovat, ja Jumalan,
kaikkein Tuomarin tykö, ja sen priiskoitusveren tykö, joka parempia puhuu kuin Abelin veri. Abelin veri huutaa kostoa veljensä murhaajan yli,
vaan virheettömän Karitsan veri, priiskoitettuna pihtipieliin ja huoneitten
oven päällisiin, se esti, ettei murhan enkeli päässyt Israelin lasten huoneisiin esikoisia tappamaan. Ja sentähden ne vielä nytkin elävät hengellistä elämää. Ja ne, jotka ovat myyneet esikoisoikeutensa, ja yhtä
hyvin tahtoisivat periä siunauksen niinkuin Esaukin, tulevat hyljätyiksi,
sillä eivät he löydä yhtään parannuksen sijaa, vaikka monet vaivaset kyyneleillä etsivät, kun ovat kartuttaneet hengellisen vihan elävää kristillisyyttä kohtaan, jossa täytetään Paavalin sanat, kun hän sanoo Galatalaisille: "Niinkuin se silloin, joka lihan jälkeen syntynyt oli, vainosi sitä,
joka Hengen jälkeen syntynyt oli, niin se nytkin tapahtuu." Vaan olkaa
te turvatut, rakkaat veljet ja sisaret! Teillä ja meillä on syy kiittää Jumalaa, että lintu on löytänyt huoneen ja pääskynen pesänsä, jossa kiittää
tänäkin päivänä monta kymmentä tuhatta täälläkin Ruotsin Lapissa ja
Norjan meren rannoilla ja valtameren toisella puolen ja suuri lauma sielläkin Suomen maalla. Sentähden olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisä-
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ret sielläkin Suomen maalla, ja uskokaa rohvaistulla sydämellä! Minäkin täältä asti huudan niin korkealla äänellä, että teidän syntinne ovat
anteeksi annetut, kaikkein katuvaisten ja uskovaisten synnit, viat ja heikkoudet, Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä.
Tervehdä nyt, veljeni, tällä minun vähäisellä kirjeelläni Etelä-Suomen
saarnaajia ja kaikkia kristityitä, likelle ja kauas, koska minun tulee niin
vähän kirjoitetuksi. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, minun ja minun vaimoni ja lasteni edestä, että mekin teidän kanssanne illaksi kotia kostuisimme ennenkuin ovet kiinni pannaan. Hyvästi nyt, rakkaat ystävät,
ylimmäisen paimenen haltuun siinä toivossa, että pian yhteen tulemme.
Isak

Kuoksu.

Ole ensin ja viimein tervehditty vaimosi ja lastesi kanssa minulta, vaimoni ja lasteni kanssa, ja olkaa tervehditty kaikki ystävät! Omalla kädellä
Isak

Kuoksu.

Masuninkylä, se 2/5 1924.
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä N. Milen, rakkaan emäntäsi ja rakkaitten lastesi ja ympärilläsi olevain kristittyin kanssa. Jumalan armo ja rauha
lisääntyköön teille priiskoitusveren ja Pyhän Hengen kautta nyt ja aina
elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen muistoon jääneitä ystäviä, ja kiitän juuri sydämestä niitten kalliitten kirjain edestä, joita olen
saanut sinulta kaksi. Et antanut eli ilmoittanut osoitetta edellisessä, joten en saattanut sitä vastata; ja on tosin ollut myös tilattomuuttakin,
kun olemme aivan koko talven olleet matkoilla. Terveenä olemme kaikki
teille tunnetut saarnaajat perheittemme kanssa ruumiin puolesta, ja uskon kilvoituksessa olemme ahkeroineet, säilyttäen hyvän omantunnon rauhaa, ehkä paljon puutoksen ja suuren heikkouden ja monen kaltaisten
kiusausten läpi, ettemme olisi pysyneet voiton päällä, jos ei se armollinen Herra Jesus olisi antanut niin monta autuaallista ilon hetkeä Hänen
läsnä-olemisensa kautta, jonka kautta olemme saaneet voimaa, että
päämme on pysynyt ylhäällä. Ja olisi ollut ja on syytä enemmän kiittää
sitä suurta Luojaa ja Ristinkantajaa kuin olemme siihen kyenneet, kun
Hän viisaudessaan näki sen mahdolliseksi, että Hän meitä halvimpia ih-
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misten lapsia valitsi lapsiksensa ja suojeli seurakuntansa helmassa, niinkuin rakkaan äidin sylissä, joka ei jätä lastansa pensaan alle, niinkuin
Haagari.
Lihallisen vapauden eriseuraset Pohjois-Suomesta ovat suurella voimalla pyytäneet tehdä työtä tänä talvena Torniolla aina Lappiin asti;
mutta kierrelleet ne ovat meitä, pappi Jussila ja kaksi muuta. Eivät ne
ole esikoisten seurakunnan jäseniä liikuttaneet, eikä paljon muitakaan,
jotka eivät ole tästä lammashuoneesta. Niillä sanotaan olleen niin uudenaikaiset työneuvot, ettei ole sentään kaikki eriseurasetkaan heistä pitäneet. Vissiin pyhä isä Suomessa pyytää kostaa Lapinmaalle sen, kun
hän menetti Etelä-Suomessa suurimman osan käsistään. Kyllä on syytä,
rakkaat veljet ja sisaret, rohvaista sydämiämme uskomaan ja uskossa ja
hengessä katsomaan maasta ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta Jesusta, josta voimaa vuotaa sydämiimme, että jaksamme tämän vähän viipymisen ajan kilvoitella ja työtä tehdä tässä kalliissa autuuden asiassa ja katsoa avatuilla silmillä, ettei hengellinen uni ja maailman rakkaus ja lihallinen vapaus taasen pääsisi turmelemaan hengellistä
vapautta, että henki orjaksi joutuisi. Kyllä sen tiedämme, että lohikäärme,
kun ei voita tarkoitustansa suruttomuuden eikä väärän opin kautta, kyllä
se alkaa koreuden, maailman muodon ja lihallisen vapauden tukkimaan
kristillisyyteen. Sen kautta se on tottunut ennenkin paljon voittamaan
Suomessa ynnä muualla. Te viinamäen työmiehet, katsokaa, ettei Herran
viinamäki pääsisi roskaa eli rikkaruohoa kasvamaan, ja ettei aita taas
rupeaisi lahoinaan, että ei kaikenlaiset eläimet pääsisi tallaamaan ja polkemaan Herran viinamäessä ja sotkemaan kaikki terveelliset ruoka-aineet
ja pilaamaan kaikki vesilähteet Jesuksen lampailta ja heikoilta karitsoilta,
jotka eivät saata kaikenlaista roskaa syödä eikä niistä lähteistä juoda,
joitten vedet ovat haikiaksi tulleet. Mutta kärsivällisyyden Jumala antakoon voimaa ja väkevyyttä sekä ruumiin että sielun puolesta ja yksimielisyyttä!
Emme ole kuulleet, ovatko saarnaajat käyneet Forssassa; Toivonen
sanoo, että hän on Forssan kristittyin kanssa tahtonut eli pyytänyt. No,
turvattuna olemme, rakkaat veljet ja sisaret, esikoisten seurakunnan helmassa, jossa on priskoitusveri ja syntein anteeksi saaminen, jonka kautta
saamme nauttia Jumalan armon vapautta, päästettynä pahasta omastatunnosta. Riemuitse hengessä piskuinen lauma Suomenkin rannoilla!
Pian hääpäiväsi valkenee.
Siinä toivossa sanon taas hyvästin, rakkaat ystävät, että pian yhteen
tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: Amen,
hallelujaa, ijankaikkisesti, amen. Onnen toivotuksella olkaa minulta per-
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heineni ja kylämme kristittyin kanssa sydämellisellä rakkaudella tervehditty näillä sanoilla, että kaikki synnit, viat ja raskaammatkin epäilykset on anteeksi annettu, jonka vieläkin annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Sen
muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, ennenkuin silmänne painuvat viimeiseen uneen. Sano meidän terveiset niin laajalta kuin tulet
näkemään saarnaajia ja kristityitä. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Vähin veljenne
I s a k Niku.

Masuninkylä, se 8. päivä elokuuta 1924.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja se siunattu Herran lauma ympärillänne, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa. Jumalan ja meidän Herramme
Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne ehtooseen
asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdän teitä ja sydämestä kiitän sen kalliin
ja sydäntä ilahduttavan kirjeenne edestä, joka oli kirjoitettu Lahdesta,
suurista Johannes-kokouksista, seurakunnalta siellä, Lapin seurakunnalle
tänne, josta näemme, että olette tekemässä samaa kallista Herran työtä
kuin ennenkin. Ja siitä ymmärrämme, että saarnaajat ovat säilyttämässä
Pyhän Hengen voiman tykönänsä, kun Jumalan sana vaikuttaa terveellisen opin kautta Jumalan sanan jälkeen; vieläpä yksi siunattu asia, kun
ovat rakkauden siteellä yhteen liitetyt, niin pysyvät yksimielisinä esikoisten seurakunnan helmassa, joka on totuuden patsas, jossa Jesus Kristus paras kulmakivi on.
Amerikasta ovat myös minulle lähettäneet seurakunnan kirjeen Johanneskokouksista. Kalliita ja hauskoja sanomia on sieltäkin: sovinto,
rauha ja rakkaus on sielläkin saamaajain ja myös kristittyin välillä ynnä
yksimielisyyden kanssa, ja kristillisyys leviää monenkieliseen kansaan.
Suruttomuudesta ja eriseurasta tulee ja alkaa kuulumaan avun tarve,
Tyynen meren puolelta myös Lumijärven laitumelta, ynnä muualta, vaikka
pappisvalta Pohjois-Suomesta pyrkii sinne suurella voimalla työtänsä tekemään ynnä eriseurasten kanssa yli Amerikan maata, ettei Lapinmaan
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villitys pääsisi vaikuttamaan. Michiganissa kanssa on myös Heidemannin joukossa ilmestynyt tarve, että ovat anoneet N. P. Starkkaa ja O.
Matoniemi-vanhuksia tulla heitä auttamaan. Mitä enemmän eriseuraset
tekevät työtänsä, sitä suurempi jano tulee heränneelle kansalle totuuden
perään, josta kaikesta näkyy, että Jumalalla on vielä kallis etsikkoaika
ihmisten lapsille tarjona, jos ottaisivat vaarin eli tuntisivat etsikkoaikansa.
No, terveenä olemme Lapissakin kaikki saarnaajat, ja saarnanneet
olemme niinkuin ennenkin ja samassa uskossa ja ymmärryksessä; eikä
olekaan siitä varaa liikkua ei oikealle eikä vasemmalle puolelle. Ja paljon on Jumala sanansa kautta vaikuttanut ja vielä erityisesti tunturilappalaisten seassa, josta Jumalalle olkoon kiitos kaiken hänen armonsa
edestä! Tässä olen lyhyesti merkinnyt vähän sanomia, että saatte tiedon, että kirjeenne on saapunut perille. Ilahduttavaa on kuulla toistemme äänen, kun olemme yhdessä matkaa kulkemassa oikeata Isänmaata kohden, ehkä kulkeminen on suuren heikkouden ja monen kiusauksen ja toisinaan murheitten läpi, joita kohtaa elämäntiellä. Kuitenkin
olemme voiton päällä pysymässä sen suuren kiusausten ylivoittajan Jesuksen kautta, joka on tien aukipolkenut Yrttitarhasta Golgatan mäelle.
Sentähden rohvaiskaamme sydämiämme, että rakkauden pisarat priiskuvat sydämillemme virvoitukseksi, että jaksamme päätämme ylhäällä pitää
tämän vähän aikaa, kun olemme täällä olemassa. Ei ole, rakkaat veljet
ja sisaret, sotimisen ja kilvoituksen aika pitkä. Sentähden uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteeksi! Mekin täältä asti annamme
ja todistamme kaikki synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja rakkaudesta
ulosvuotaneessa sovintoveressä, ja sanomme saarnaajain ja kristittyin
lauman kanssa sydämen rakkaita terveisiä. Vaimoni käskee sanoa hänen
sydämellisiä, rakkaita terveisiä saarnaajille ja kristittyin laumalle, jotka
ovat hänelle paljon jääneet unohtumattomaan muistoon. Lapseni ja
perhe käskevät sanoa myös heiltä rakkaat terveiset. Rukoilkaa aina
meidänkin edestä! Teitä muistava veljenne
Isak

Niku.

En jouda enempää kirjoittaa; heinän aika on jo hoppu. Ihmisiä kuolee paljon, mutta enin osa tulevat autuaaksi. Yksi kauppias myös kuoli
Vittangissa. Se oli minulle velkaa lähes pari tuhatta kruunua. Teki ensin
konkurssin ja varsin kuoli. Niin muodoin minulta hukkui saatava, vaikka
se oli maallista. Kyllä minä sentään elän. On Lahden kokouksissa ollut
vieläkin napisioita. Ei ole kaikki korvessa hukkuneet eikä Kooraan kapinassa.
I. N.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksessa Gellivaaran
kirkonkylässä, joulukuun 31. pnä 1924.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla: Johan ja Joel Ahonen, E.
Rantanen, V. Nieminen, O. Ryytsä, Mikko Hulkkonen, Isak Kukkonen
y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja se siunattu Herran
lauma ympärillänne, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja
totuuden apulaisten kanssa, jotka hengitätte yhtä Jumalan armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnassa meidän kanssamme. Jumalan ja
meidän Herran Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja elämän ehtooseen asti! Amen!
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä ja ilmoitamme, että olemme
täällä Herran edessä paljon saarnaajia ja kristityitä Norjasta, Suomesta,
Luulajasta, Kainuusta ja laajalta Lapinmaasta koettelemassa ja tutkimassa kristillisyytemme tärkeitä ja painavia asioita ja niitä lähetyskirjoja, joita on tullut Suomesta, Norjasta ja Amerikasta ja myös kutsukirjoja, joissa tahtovat saarnaajia Itä- ja Länsi-Norjaan, Amerikkaan ja
Kainuuseen, joissa kaikissa pyytävät apua täältä; joita avun pyyntöjä
emme kuitenkaan saata tälläkään kerralla kaikkia täyttää, jossa näkösälle
tulee se, mitä Jesus on sanonut, että eloa tosin on paljon, mutta työväkeä
on vähän, jonka tähden tarvitsemme rukoilla, että lähettäisi eli lisäisi
uskollisia työmiehiä hänen eloonsa. Sillä sen mekin näemme, että työtä
on paljon ja raskasta tässä siunatussa kristillisyyden asiassa, joka niin
suuren siunauksen on kantanut, vaikka vihollisen voima on ollut niin
lujana vastassa ja pyytänyt turmella niin monella värillä ja haamulla
sekä suruttomain pappein, kuolleen kirkon että eriseuran henkein kanssa
ja avulla vastaan seisomaan sitä kristillisyyttä, joka on ensin kivulla
uudestisyntynyt Ruotsin Lapissa, jossa Herran husneen rakentajat ovat
hyvän perustuksen laskeneet niinkuin taitavat rakentajat, jossa huoneessa
kaikki ne lapset, jotka äidin syliin syntyneet ovat, ovat turvapaikan löytäneet. Joka turvapaikka niille on saatettu suojella ja säilyttää yksinkertaisten ja särjettyjen sydänten ja synnin kuormalta alaspainettuin,
murheellisten, maailmalta vihattuin ja pilkattuin ja ylönkatsottuin suojaksi ja turvaksi, jossa saamme hengittää Jumalan armon ilmaa Ruotsin
Lapin, Norjan, Suomen ja Amerikan veljet ja sisaret, jotka hengessä yhteen koottuina ja rakkauden siteellä yhteen liitettyinä olemme raketut
niinkuin elävät kivet hengelliseksi huoneeksi, niinkuin Pietari sanoo, jota
vastaan on Jumalan vihamies kaiken voimansa pannut ja neuvoja etsinyt sekä valtiokirkosta että eriseurasta ja muista jumalisista joukoista
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saadaksensa sen hävittää, hajoittaa ja kukistaa, ja siihen on valmistanut
välikappaleita puoliheränneistä pappismiehistä ja muista hengellisistä herroista, joita täälläkin Lapissa on ollut tarjona viljasti, johonka neuvoa
ovat pitäneet aina valtiollisiin miehiin asti, niinkuin Suomestakin jääneenä
talvenakin on lähetystointa pidetty sekä virallisten pappein että maallikkosaarnaajain kautta, mutta eivät ole voittaneet tähän päivään asti, vaikka
niin monenlaiset yritykset ovat olleet ja aina uusia neuvoja valmistaneet,
parempia ja taas parempia, jotka tulevat hyvin hengellisinä ja kirjallisina, mutta ei ole vieläkään heidän sijaansa löytty taivaassa, eikä löydy
niin kauan kuin vartijat valvovat Sionin muurilla ja katsovat mitä aika
kuluu. Sillä niin kauan kuin vartijat valvovat ja huutavat vaskitorveen
ymmärtäväisellä äänellä, täytyvät kaikki hukan penikat ja kaikki metsän
elävät ja kaikki harakat ja varikset ja kaikki hattarat rääkkyä ulkopuolella viinamäen aitaa.
Sentähden, rakkaat työkumppanit Suomenkin maalla, valvokaa vähän
aikaa meidän kanssamme ja varjelkaa viinamäen aitaa ja vahvistakaa
rauvenneita paikkoja, ettei hengelliset luontokappaleet pääsisi tallaamaan
sitä siunattua Jumalan peltoa Suomen maalla, johonka siementen Herra
on puhtaat siemenet kylvänyt ja antanut siihen soveliaan ilman, jonka
se on niin siunatun hedelmän kantanut Suomenkin maalla, vaikka siinä
on ollut paljon ja raskasta työtä viinamäen työmiehillä. Mutta tehkää
työtä rakkaat ystävät ja työkumppanit ja kaikki, jotka Herran huonetta
rakennatte, kärsivällisyyden kautta, rakkauden siteellä yhteen liitettynä.
Ja katsokaa perään, rakkaat ystävät ja työmiehet Herran viinamäessä,
ettei sielun vihollinen pääsisi hengellisen uneliaisuuden, ahneuden, koreuden, lihallisen vapauden, maailman ystävyyden ja herraskristillisyyden
kautta turmelemaan ja pilaamaan hengellistä vapautta, eikä Jumalan
Pyhää Henkeä murheelliseksi saattamaan. Sillä jos lihallinen vapaus
sisälle pääsee, niin se turmelee hengellisen vapauden, niinkuin se on käynyt monessa paikassa, joissa työmiehet eivät ole seuranneet kristillisyytemme vanhinten oppia eikä esikuvaa, koska se on ollut raskas noudattaa
vanhalle aatamille, sillä vanhinten oppi on vaatinut oikean alennuksen
ja itsensäkieltämisen niinkuin Jesus sanoo.
Vielä ilmoitamme, että olemme terveinä ruumiin puolesta ja kilvoittelemassa samaa uskon kilvoitusta ja samassa mielipiteessä kuin ennenkin;
eikä olekaan siitä varaa liikkua, ei oikealle eikä vasemmalle puolelle. Vieläpä ilmoitamme, että olemme iloiset siitä ja kiitämme teitä, Suomen veljet ja sisaret, että olette yhteisesti kirjoittaneet meille ja lähettäneet saarnaajianne tänne, joitten matkassa on tullut myös muita rakkaita veljiä
ja sisaria, joittenka kautta olemme saaneet totisia sanomia, jotka ilah-
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duttavat meidän sydämiämme, että Jumalan siunattu työ menestyy teidän
seassanne, ja myös sen luonnollisen avun edestä eli palveluksen, jonka
olemme saaneet vastaan ottaa teidän lähetysmiehiltä; joitten kaikkein
edestä kiitämme teitä juuri sydämestä asti.
Emmekä tiedä muuta tällä kerralla, kuin uskokaa, rakkaat veljet ja
sisaret, kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi! Mekin täältä asti, monen kymmenen saarnaajan ja tämän suuren kristittyjen lauman kanssa,
jotka koossa olemme, annamme ja todistamme kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Jesuksen nimessä ja rakkaudessa ulosvuotaneessa sovintoveressä. Sen muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, ennenkuin
silmänne kiinni painatte viimeiseen uneen. Sentähden ole turvattu Sionin tytär Suomenkin maalla ja ole priiskoitettu sovinto verellä, että häävaatteesi ja pukusi pysyisi puhtaana vielä vähän aikaa. Siinä toivossa
sanomme hyvästi, että pian yhteen tulemme Jumalan paratiisissa, jossa
vähän ajan perästä yhteen ääneen sanomme koko maasta ostetun lauman kanssa: Terve tulemaan tapetun Karitsan häihin! Ja sanomme kaikkein saarnaajain ja kaikkein Jumalan temppelin rakentajain ja koko tämän suuren kristittyin lauman kanssa sydämen rakkaita terveisiä teille
ja niin laajalti, kuin esikoisten seurakunnan jäseniä on Suomen maalla.
Rukoilkaa aina meidänkin edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Niku, Isak Kuoksu, Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka, Viktor
Björkman, Viktor Apelqvist, Anders Knutson Pitsa; K. R. Erlandsson,
Luulajan saarnaaja; J. O. Rova, Häggström Kainuusta; Mikael Mikkelsen, Norjasta: Daniel Josefsen, Olof Hansen; Karl Sirkka, Erik Trosten
Itä-Norjasta; N. Milen, Aug. Salminen, S. N. Vesterinen, R. Salminen,
K. Luoma, F. Siipola, K. Toivonen, Aug. Ylinen, E. Forsström, Maria
Lahti; Greeta Rautio Oulusta.

Masuninkylä, se 24. p:nä huhtikuuta 1925.
Rakkaille veljille ja Uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, N. Milen ja S. Vesterinen, rakkaitten emäntäinne, lastenne ja Herran lauma ympärillänne, saarnaavaisten miesten
ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa. Jumalan armo
ja Pyhän Hengen osallisuus vahvistakoon teitä sisällisen ihmisen puolesta
tämän vaivaloisen korven matkan loppuun asti! Amen.
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Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen muistoon jääneitä veljiä ja sisaria Suomen maalla ja sydämestäni kiitän niitten kalliitten kirjeitten edestä, joita olen saanut Milenin, Vesterisen ja Joel Ahosen kautta,
joissa on kalliita ja autuaallisia sanomia. Vieläpä ilahduttaa sydäntämme,
että se kallis Herran työ menestyy niin siunatulla tavalla, jossa ei ole
vähempi kysymys kuin kymmenten tuhanten sieluin autuus, jotka ovat
Jumalan Pojan vaivain ja veren hinta, jonka jumalaton maailma hurskautensa ja jumalisten joukkoinsa kanssa pilkkaa ja jalvoillansa maahan
tallaa kelvottomana Ihmisen Pojan tähden, niinkuin hän hylkää Hänen
seurakuntansa, jonka Hän on suurella vaivalla ja verenvuodatuksella synnyttänyt kaikille Jesuksen ristin vihollisille iloksi, että onnettomat jaksavat paremmin armon kallista aikaa turhaan kuluttaa. Suomen hengelliset herrat ovat myös tänäkin talvena yrittäneet lähettää Torniolle
ja Suomen rajalle aina Lappiin, mutta eivät ole mitään aikaiseksi saaneet, vaikka ovat kironneet esikoisia ja pyytäneet peljättää maailman
lopulla erittäinkin metsäseudun asuvaisia. Mutta jo ne ovat sanoneet, etteivät he enää tule. On se Suomen hallituksellakin halpoja rahoja lähettää näitä metsän eläviä tyydyttämään surutonta maailmaa väärän rauhaan, mutta sen kaltaisillakin on palkkansa heidän työstään. Terveenä
olemme kaikki saarnaajat ruumiin puolesta ja uskon kilvoituksessa ahkeroitsemassa, säilyttäen hyvän omantunnon rauhaa syntein anteeksisaamisen armosta, ehkä suuren syntisyyden ja paljon puutoksen läpi. Kulkeneet olemme koko talven ja saarnanneet parannusta ja syntein anteeksiantamusta Jesuksen käskyn jälkeen. Ja Jumala on antanut sanallensa
suuren siunauksen: paljon on monessa paikassa tullut maailman joukosta,
vieläpä osa jumalankieltäjiä, ja langenneita noussut, ja eriseurasta selvinnyt, josta näemme, että Jumala on kanssamme, joka on enempi kuin me,
joka on meitä työhönsä painanut vastoin meidän omaa tahtoamme. Nyt
vasta, kaksi päivää sitten, tulin kotia viime reisusta; rakkaan veljen ja
uskollisen työkumppanini Kuoksun kanssa olemme kulkeneet niinkuin ennenkin. Nyt täydyin viimein ruveta vastaamaan jollakin sanalla kirjeitänne.
Itä-Norjassa on myös se lähetys, joka joulun aikana asetettiin, siunatuita hedelmiä kantanut: sadottain on tullut maailman joukosta ja myös
eriseurasta, joista kaikista Jumalalle kiitos ja myös sille suurelle Ristinkantajalle. Se näyttää siltä, että Jumalalla on hoppu koota myös omansa,
että merkittyin luku täytetyksi tulee, koska maailman päämiehellä näkyy
olevan kova into ja kiire yllyttää palvelijoitansa, että saattaisi sytyttää
vainon liekkiä. Ilmankin lohikäärme on janossa, kun ei ole moneen aikaan
saanut vanhurskasten verta latkia mieltänsä myöten. Sen me näemme
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kaikista tarkoituksista, jolla yrittelevät eriseuraset, — jotka ovat täällä
kuitenkin yhdistäneet itsensä valtiokirkon ja suruttomain pappein kanssa
yhteen neuvoon ja työhön esikoisten seurakuntaa ja sen oppia ja järjestystä vastaan, — sekä saarnoissansa että kirjallisesti sanomalehtien että
muitten teosten kautta nyt pyytävät väärennettyjä tietoja antaa ulompana oleville heränneille kansoille. Mutta totuus ei pala tulessakaan, eikä
heidän voimansa kestä Jumalan voiman edessä, elävä kristillisyys, joka
on ilmestynyt Pyhän Hengen voiman kautta.
Tässä olen vähän muistellut sanomia kristillisyyden juoksusta. Vielä
ovat entiset kristillisyyden eli puhtaan opin Jumalan sanan hedelmät
Lapissa ynnä muualla, kun varkaat kantavat varastetut kalut takaisin ja
isättömät lapset saavat isiä, ynnä muut synnintekijät kauhistuvat ja murheella tunnustavat syntiänsä y.m. Eikä muuta, kuin uskokaa, rakkaat
ystävät, rohvaistulla sydämellä kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi;
mekin täältä asti annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja
rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä. Sanomme vaimoni, perheeni ja
kristittyin lauman kanssa kaikille Suomenmaan saarnaajille, jotka meidän ja teidän kanssa yksi ovat, heidän rakkaitten vaimonsa, perheittensä
ja sen kristittyin lauman kanssa, joka ympärillänne on, sydämellisiä rakkauden terveisiä. Älkää ihmetelkö, ettemme saata kaikkia nimittää. Tervehtäkää ystäviämme juuri kuin kaulasta pitäen! Siinä toivossa sanon
hyvästin, että pian yhteen tulemme Karitsan häissä, jossa kaikkein valittuin ja vanhinten ja koko maasta ostetun lauman kanssa yhteen ääneen
sanomme, amen, hallelujaa.
Rukoilkaa aina meidänkin edestämme! Vähin veljenne, ja osallinen
vaivoissa.
I s a k Niku.

Masuninkylä, se 15. elokuuta 1925.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen, J. Fager, E. Rantanen, V. Nieminen, K. Luoma, F. Siipola y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja sen siunatun Herran lauman
kanssa, joka teidän ympärillänne on, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa, jotka yksi olette esikoisten
seurakunnassa, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksisaaminen. Jumalan armo lisääntyköön teille nyt ja elämänne ehtooseen asti! Amen.
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Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ikuiseen, unhoittumattomaan
muistoon jääneitä ystäviämme, ja annamme tietää, että olemme saaneet
teidän kalliin kirjeenne, kirjoitettu Lahdessa, Johanneskokouksessa, seurakunnan kanssa, jonka edestä juuri sydämestä kiitän ja myös kristittyin
terveisistä, josta näemme, että olette vieläkin muistamassa meitä, vieläpä
ilmoitatte halunne ja tarpeenne, että saada täältä Lapista saarnaajat
ensi talvena Suomeen. Joka on elävän uskon hedelmä, että tarve nähdään ja tunnetaan, vieläpä yksi selkiä merkki siihen, että on luottamus
Lapinmaan kivulla uudestisyntyneeseen seurakuntaan, vaikka muutamat
Suomessakin siitä mielissänsä harhailee, vaikka pitäisivät sen tarkoin tietää. Josta en saata tällä kertaa ainakaan, nimittäin saarnaajain lähetyksestä sinne, enempi sanoa, mutta sen ainoastansa tiedän, että Jumala
ei ole koskaan hädässä huutavaisen anomista hyljännyt, vaan antaa avun
silloin kuin hänen edessänsä otollinen on.
Näimme myös kirjeistänne, että saarnaajat Suomessa, nimittäin esikoisten seurakunnan jäsenet, ovat yksimielisesti rakkaudessa tekemässä
kallista Herran työtä yhdistettynä kristittyin lauman kanssa, paitsi muutamia harvoja Helsingissä ynnä muualla, jotka itseänsä eroittelevat omain
mielipiteittensä jälkeen, luulotellen heillä paremman valkeuden olevan,
josta on heille saarnattu parannusta sekä Lapin että Suomen saarnaajilta, mutta ei ole kaikkein kohdalle parannusta tullut, syystä, että sydämet ovat olleet lujat, mutta rohvaiskaa sydämenne uskomaan te eri
ajatuksessa olevaiset, että sydämet sulavat Kristuksen rakkaudesta, ja
katselkaa teidän ja meidän edelläjuoksijaa Jesusta, joka ei ole seisonut
oman oikeutensa päälle, mutta on antanut oikeutensa kaatua pappilan
salissa ja Pontius Pilatuksen edessä ja Yrttitarhassa ja ristillä Golgatan
mäellä. Ja rientäkää niin lähelle, että rakkauden pisarat priiskuvat sydämiinne, että jaksatte rukoilla saarnaajainne edestä, ettei ne väsyisi teidänkin päälle työtä tekemästä ja että jaksavat teillekin anteeksi antaa
sen turhan ja niin pitkällisen vaivaamisen ja ylönkatsomisen. Mekin
täältä asti saarnaajain ja suuren kristittyin lauman kanssa annamme ja
todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa
sovintoveressä. Sen uskokaa, ja tarttukaa niinkuin lapset saarnaajainne
kaulaan ja rukoilkaa anteeksi; kyllä saarnaajat tulevat kalliiksi Jumalan
lahjaksi.
No, terveenä olemme kaikki saarnaajat ruumiin puolesta ja samaa
kallista uskon kilvoitusta ahkeroitsemme kuin ennenkin, ja kulkeneet
olemme. Mekin kävimme Länsi-Norjassa keväällä rakkaan työkumppanin Kuoksun kanssa. Kolmessa paikassa pidimme kokouksia, ja kansaa
oli niin paljon koossa, ettei löytynyt semmoisia huoneita, joihin olisi ko-
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koontunut kansa mahtunut. Ja Jumalan sana vaikutti voimallisesti: suruttomuudesta ja lankeemuksesta ja eriseurasta tuli katuvaisia ja anovaisia, joille saarnasimme synnit anteeksi, ja suuret liikutukset ja laulut
ja hypyt Isän huoneessa kuuluivat, ja kristillisyys on siellä yksinkertainen,
josta kaikesta Jumalalle kiitos.
Enkä tiedä muuta tällä kertaa, mutta rohvaistulla sydämellä uskokaa,
rakkaat veljet ja sisaret Suomen maalla; se kannattaa tämän vähän ajan
kuin olemme täällä viipymässä. Ei olekaan sotimisen ja kilvoituksen aika
pitkä ennenkuin palkan maksu tulee. Ja vaikka vaellus menee monen
vaivan läpi, niin palkkamme on kuitenkin suurempi kuin vaivamme, jota
aikaa autuaallista olemme odottamassa, että tulee suuret kokoukset, jossa
kohtaamme toisiamme ja saamme yhteen ääneen sanoa: terve tulemaan
koko maasta ostettu lauma! Siinä toivossa sanomme hyvästi ja annamme
ja todistamme kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herramme Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Sen muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin! Sanomme vaimoimme, perheittemme ja kristittyin lauman kanssa sydämellisiä rakkauden terveisiä saarnaajille perheittensä kanssa ja sille Herran laumalle, joka teidän ympärillänne on. Rukoilkaa aina meidänkin edestämme! Vähin veljenne
I s a k Niku.
Vastaus on kauan viipynyt, kun on ollut kiireihin aika, ja ilmankin
siinä on hidastumisen syntiä myös, jota rukoilen anteeksi.
Ilmankin olette kuulleet, että vanha Matoniemi Amerikassa on päivätyönsä päättänyt Johannes-aamuna ja mennyt Herransa iloon.
S. s.

Gellivaaran kirkonkylässä 31. päivänä joulukuuta 1925.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, S. Vesterinen, E. Rantanen, O.
Ryytsä, O. Vainio, Joel Ahonen, M. Hulkkonen, J. Hirvonen, K. Luoma,
F. Siipola, J. Fager, A. Salminen, R. Salminen, E. Masalin ynnä muut
saarnaajat rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ynnä koko Herran
lauma ympärillänne, saarnaavaisten miesten, palvelevaisten vaimoin ja
totuuden apulaisten kanssa Suomenmaalla, jotka yksi olette meidän kanssamme esikoisten seurakunnan helmassa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille!
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Onnen toivotuksella tervehdämme teitä ja annamme tietää, että
olemme taas täällä koolla olleet, paljon saarnaajia Lapinmaasta, Norjasta,
Suomesta ynnä suuri kristittyjen lauma, Herran edessä tutkimassa ja
koettelemassa kristillisyytemme raskaita ja painavia asioita yksimielisesti.
Ja ilmoitamme myös, että olemme lukeneet ja tutkineet niitä lähetyskirjeitä, joita on tänne tullut Amerikasta, Norjasta ja Suomesta, joidenka
edestä kiitämme juuri sydämestä, joissa pyytävät saarnaajia kaikkiin niihin valtakuntiin, joka osoittaa, että eloa tosin on paljon, mutta työväkeä
on vähän. Näemme myös teidän kirjeistänne, erittäinkin Johanneskokouksen kirjeestä, joka on kirjoitettu Lahdesta Suomenmaan seurakunnalta, jossa myös pyydätte saarnaajia sinne. Näemme myös teidän kirjeestänne, että Herran työ menestyy Suomen maalla siunatulla tavalla,
johonka rukoilemme, että Israelin Jumala vahvistaisi työmiesten kädet
siinä raskaassa ja painavassa Herran työssä yksimielisesti kärsivällisyyden
kautta eteenkin päin työtä tekemään, vieläpä varjelemaan viinimäen aitaa,
että Herran lauma koossa pysyisi.
Kuulemme myös teidän lähetysmiestenne kautta, joita olette lähettäneet, ynnä niiden veljien ja sisarien kautta, jotka tänne Suomesta tulleet
ovat, että olette urhoollisesti työtä tekemässä siinä kalliissa ja korkeassa
kristillisyyden asiassa, joka työnteko ei ole turha eikä hedelmätön tähänkään asti ollut, mutta on kantanut siunatun hedelmän. Sillä sen hyvin
tiedämme, että ei ole vihollinen jouten tälläkään ajalla, mutta pyytää kaikella tavalla estää ja olla vastassa joka puolelta, suruttoman maailman,
kuolleen uskon pappien, hengellisten herrain ja niin monen väristen eriseurain kautta. Sentähden tarvitsemme, rakkaat veljet ja sisaret rukoilla,
että kärsivällisyyden Jumala antaisi urhoollisuutta ja kärsivällisyyttä
siinä raskaassa ja painavassa työssä, että saarnaajat ynnä Herran lauman
kanssa ja kaikkein niiden, jotka itsensä siihen uhranneet ovat, rakkauden
siteillä yhteen liitettyinä, rakentamaan Herran huonetta tällä viimeisellä
ajalla, ja että jaksavat katsoa vieläpä perään, ettei lihallinen vapaus,
maailman rakkaus ja väärä luvallisuus pääsisi turmelemaan sitä siunattua kristillisyyttä, jossa niin monen tuhannen sielun autuus kysymyksessä on.
Katsokaa, rakkaat veljet, perään, ettei vihollinen pääsisi rakkauden
siteitä työmiesten välillä turmelemaan, sillä vihollinen pyytää, kun hän
ei pääse laumaa turmelemaan, paimenten kimppuun käydä, niinkuin hän
on harjaantunut Suomenkin maalla edesmenneinä aikoina; jolla hän on
paraiten voittanut, kun on saanut hajoittaa kristittyjen lauman ja yksinkertaiset sielut murheen alla turvattomaksi saattanut, jolla hän niin paljon Jumalan työtä vahingoittanut, turmellut ja raiskannut on. Sentähden,
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rakkaat veljet ja työkumppanit Suomen maalla ja kaikki, jotka siihen
kalliiseen työhön itsenne yhdistäneet olette, pitäkää lujasti kiinni toisistanne rakkauden kautta eteenkin päin, niinkuin te tähänkin asti tehneet
olette, jonka nähneet olette,- että sen kautta on se suuri siunaus ollut,
että niin paljon on autuaaksi saatettu, jotka jo ovat päivänsä ilolla päättäneet, ja kuitenkin on vielä monen tuhannen kristittyjen lauma kantamassa hyvän omantunnon rauhaa, vaikka ovat vielä täällä vaivaloisella
korven matkalla; seuraavat kuitenkin sitä suurta ristinkantajaa Jesusta
läpi maailman pilkan ja ylönkatseen, jossa monelle tahtoo väsymys tulla,
kun matka tuntuu pitkältä ja vaivaloiselta. —
Ja työtä on paljon ulkona ja sisällä, jonka tähden apua anotte täältä
Ruotsin Lapista, niinkuin kirjeestänne näemme ja kuulemme teidän lähetysmiehiltänne, jotka ovat rukoilleet, että saada saarnaajat täältä käymään Suomen maalla tänä talvena, joka ei ole ihme, koska työntekijät
harvenevat, kun kuoleman enkeli yhden ja toisen leikkaa ja siirtää täältä
murheen maasta lepäämään päivätöistänsä ja nautitsemaan sitä iloa ja
autuutta, jota he toivoneet ovat, jonka perään me myös kilvoittelemme,
veljet ja sisaret. Mutta koska avun huutoja kuuluu joka kantilta ja
tarve vaatii, ja erittäinkin Amerikan maalle, johon taitaa täytyä seurakunta lähettää saarnaajat, sentähden ei ole saatettu tässä kokouksessa
päättää lähetyksestä Suomeen, koska meilläkin täällä vanhemmat saarnaajat jo ikääntyvät, että tulee raskaaksi pitkille reisuille lähteä, eikä
olekaan monta, joita saatetaan lähettää semmoiseen reisuun. Kuitenkin
tapahtukoon Herran tahto, jolla kaikki voima on taivaassa ja maan päällä.
Ei kuitenkaan seurakunta Lapissa unhoita lapsiaan eikä niiden anomusta
hyljää, kun välttämätön tarve tulee. Sentähden olkaa toivossa iloiset ja
odottamisessa kärsivälliset! Ja rohvaiskaa sydämenne uskomaan ja katsomaan maasta ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta Jesusta,
ja rientäkää ristin kohdalle niin lähelle, että rakkauden pisarat priiskuvat
sieluihinne ja sydämiinne virvoitukseksi tällä vaivaloisella korven matkalla, jossa ei ole aina auringonpaiste matkamiehille Isänmaalle, johonka
on meidänkin kilvoituksemme päämäärä, ja vetäakin joskus koti-ikävä
ja kaipaus, että kostua perille nautitsemaan sen ilon, jota ovat nautitsemassa teidän ja meidän ystävät, jotka jo edellä siirtyneet ovat. Eikä meillä
ole pelkoa siitä, kuinka aikaan tullaan, mutta tämä vaivaloinen korven
matka se peljättää usein, kuinka perille kostutaan, kun ensiksi on oma
syntiturmelus kannettavana, ja niin monta vihollista on vastassa, ja kun
vielä näkee sen, kuinka monelle matkamiehelle on vahinko tullut, ennenkuin ovat perille kostuneet. Kuitenkin uskomme sen, rakkaat veljet ja
sisaret, että sen siunatun äidin sylissä, johonka syntyneet olemme, suo-
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jellaan iltaan asti. Sentähden olkaa turvatut ja rohvaistulla sydämellä
uskokaa synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä! Ja vielä ilolla ja rakkaudella annamme ja todistamme niillekin
anteeksi Helsingissä ynnä muualla, jotka eripuraisuudestansa ovat syksyllä anteeksi anoneet, jonka me vahvistamme Jesuksen nimeen ja kalliiseen sovintovereen. Sen uskokaa rohvaistulla sydämellä! Se ilahdutti
meitä, että kirjallinen neuvo vaikutti sovinnon halun, joka on yksi merkki
siihen, että olette lapsiksi syntyneet Jumalalle, niinkuin olemme niistä
kirjeistä nähneet, joita sieltä tullut on. Sen uskomme, rakkaat veljet ja
sisaret, että yksimielisesti tehette työtä tästäkin edes sen päälle, että
rakkaus, rauha ja yksimielisyys säilyy kristittyjen välillä, koska yhtä
Isänmaata kohden olemme matkalla siinä toivossa, että kerran yhteen
tulemme kirkkaassa ilmassa, jossa yhteen ääneen laulamme, amen, hallelujaa, ijankaikkisesti.
Eikä muuta, vaan sanomme rakkaita terveisiä kaikkein näiden saarnaajien kanssa, jotka tänne kokoontuneet ovat monesta valtakunnasta ja
suuren kristittyjen lauman kanssa, kaikille saarnaajille Suomen maalla
rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja sille suurelle Herran laumalle, joka ympärillänne on. Rukoilkaa meidänkin edestämme! Ja vielä
lopuksi kiitämme niiden rakkauden palvelusten ja rakennusaineiden edestä
Suomenmaan seurakuntaa ja erityisesti niiden lähettäjiä. Eikä muuta;
onnen toivotuksella olkaa hyvästi, rakkaat veljet ja sisaret Suomenmaalla!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Niku, Isak Kuoksu, Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka, Viktor Apelqvist, Viktor Björkman, Oskar Björkman, Juho Ahonen, Ville Nieminen,
A. Holm, Daniel Josefsen, Kristen Hansen, Jörgen Andersen, K. R. Erlandsson, Karl Nilsson, Petter Sitsi, Aug. Isaksson.

Masuninkylä, se 11. päivä maaliskuuta 1926.
Rakkaille veljille ja ikuiseen muistoon jääneille työntekijöille ja uskollisille palvelijoille raskaassa Herran työssä Suomenmaalla: N. Milen,
Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen, V. Nieminen, E. Rantanen y.m.
saarnaajat rakkaitten emäntäinne ja sen suuren ja kalliin Herran lauman
kanssa, saarnaavaisten miesten, palvelevaisten vaimoin ja kaikkein totuuden apulaisten kanssa, jotka yksi ovat esikoisten seurakunnan helmassa.
Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille
nyt ja elämänne ehtooseen asti!
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Tällä vähäisellä kirjeellä tervehtelen teitä ja kiitän niitten kalliitten
kirjain edestä, joita olen saanut sydämellisellä ilolla vastaan ottaa, ensiksi Helsingistä kirjoitetun, Johan Ahoselta Niemisen, Fagerin, Siipolan
ynnä kristittyin lauman kanssa, sekä Miina Isotalolta; jälkeen sitten Padasjoen kokouksesta kirjoitettu, Mileniltä Vesterisen, Rantasen, Niemisen,
Holmin ynnä suuren kristittyin lauman kanssa, joitten kaikkein edestä
kiitämme juuri sydämen pohjasta, sekä niitten sanomain edestä, joita kirjeissänne näimme, että sopimattomuudet Lahdessa ja Helsingissä ovat
paratut ja ovat anteeksi anotut ja annetut. Siitä tulimme vielä enempi
lohdutetuksi, kun saarnaajain neuvo ynnä Lapinmaan saarnaajain ja seurakunnan kirjallinen neuvo on vaikuttanut terveellisen opin kautta oikean
Jumalan edessä kelpaavan parannuksen, jonka me myös seurakunnan
kanssa vahvistamme ja ilolla, rakkaudella ja ijankaikkisella unhoituksella
anteeksi annamme ja todistamme Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Sen uskokaa rohvaistulla sydämellä! Sen
myös kuulemme ja näemme kirjeistänne, että saarnaajat kristittyin lauman kanssa tekevät urhoollisesti työtä kristillisyyden kalliissa asiassa,
ja että Jumala sanansa kautta vaikuttaa niinkuin ennenkin, vaikka tiedämme sen, että maailman päämies on työtänsä tekemässä profeettainsa
kanssa Euroopassa ja Amerikassa, joka paikassa, johonka elävän kristillisyyden voimallinen ääni on jalansijaa saanut.
Mutta se vain tulee vieläkin ilmi, ettei auta niin kauan, kuin Mikaelin
enkelit kantavat valkeuden sota-aseita ja voimaa tykönänsä ja kärsivällisyyden kautta ovat rakkauden siteillä yhteen liitetyt ja niin tekevät yhdessä neuvossa sovitettuna työtä, niin Israelin piskuinen joukko pitää voitolla pysymän, vaikka työ on raskas ja suuren edesvastauksen alainen,
niin on kuitenkin palkka sanomaton, ja sen kautta on kuitenkin niin monta
kymmentä tuhatta autuaaksi saatettu, jotka jo ovat perille kostuneet, ja
monta kymmentä tuhatta ovat vielä täällä, jotka kilvoittelevat heidän
kalliimmassa uskossansa elämänsä iltaan asti, joille vanhurskauden kruunu
tallelle pantu on. Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret Suomenkin maalla,
olkaa lohdutetut kaikissa murheissa ja matkan vaivoissa ja uskokaa rohvaistulla sydämellä! Mekin täältä asti annamme ja todistamme kaikki
synnit, viat ja epäilykset Herramme Jesuksen nimessä ja veressä. Sen
uskokaa, vaikka emme näkisi enää toisiamme tämän maan päällä, koska
se niin taasen näkyi Jumalan edessä soveliaaksi, että meidän pitää Fransin
kanssa mennä kaukaiselle Amerikan maalle tänä keväänä, jos elämä ja
terveys myöten antaa.
Siinä toivossa sanon hyvästi tällä kertaa, että pian yhteen tulemme
tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme amen, hallelujaa,
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ijankaikkisesti. Ja sanon perheeni ja kaikkein saamaajain ja kristittyin
lauman kanssa kaikille saarnaajille heidän rakkaitten emäntäinsä, perheittensä ja Herran lauman kanssa ympärillänne sydämen rakkaita terveisiä,
ja annamme ja todistamme kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä.
Rukoilkaa aina meidänkin edestämme, että jaksaisimme sen pienen
lahjan kanssa, jonka Herralta saaneet olemme, uskollisesti kärsivällisyydessä työtä tehdä Jumalan kunniaksi ja "kuolemattomain sieluin autuudeksi. Vähin veljenne, osallinen vaivassa
Isak Niku.
Saarnaajat näissä paikoin ovat joltisesti terveinä, mutta kuoleman enkeli se noutaa niitäkin yhden ja toisen. Kaksi saarnaajaa on joulukokouksen jälkeen nukkunut kuoleman uneen ja mennyt Herransa iloon
nauttimaan päiväpalkkaansa: Anders Knutson Pitsa, Carl Nilsson.

"Stockholm" laivalla 9. p. kesäkuuta 1926.
Tykö rakkaat vanhimmat ja uskolliset Herran palvelijat Sammeli ja
Isak Kuoksu ynnä valitut ympärillänne, joittenka kanssa koossa olette
Herran nimeen.
Meille tuli sydämellinen halu tervehtää teitä täältä keskeltä tätä suurta
maailman merta, jossa olemme heilumassa nyt jo lähes neljä vuorokautta;
ensimäisellä kuljimme 378, toisella 363 ja kolmannella 355 englannin penikulmaa. On ollut vähän vastatuulta, mutta tätä kirjoittaessa enin. Erinomaisen terveenä olemme molemmat, ei mitään huonompaa vaikutusta
merenkäynnistä ole vielä tullut. Niinhän te uskotte siellä ja mekin ahkeroitsemme uskoa täällä laineitten päällä, että Herran kädessä on elämämme ja kuolemamme maalla ja merellä, vaikka ihmisluonto iiorjuu ja
huiskuu.
No, kyllä meidänkin sydämellä palaa rakkaana se rauha ja ne autuaalliset kokoukset Lapinmaassa ja tuntureilla, jossa riemuvuotten pasuuna on soinut meidänkin aikanamme, että on tuntunut siltä, että luonnon elementitkin, vaarat, pahdat ja korkeat tunturitkin ovat vastanneet
amen, hallelujaa. Kyllä on se ääni suloinen ja autuaallinen, kun sitä vastaan tälläkin hetkellä soivat pianot, kitarat ja viulut, josta maailma ottaa
itsellensä huvitusta eikä ymmärrä ajatella, että pohjattomuus on alla luonnollisesti ja hengellisesti.
No niin, meidän täytyy uskoa, rakkaat opetusisät, Sammeli ja Kuoksu,
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ynnä muut rakkaat ystävät ja ilokumppanit, että se on Jumalan tahto,
että meidänkin pitää matkustamaan maalla ja merellä tämän siunatun
asian tähden, ehkä kuinka suuri kelvottomuus olisi omissa silmissä. Sen
kuitenkin tunnustamme kolmeyhteisen Jumalan ja Hänen pyhän seurakuntansa edessä, että on puhdas tarkoitus, että tämä kallis Herran työ
tulisis tehdyksi ja että jokukaan murheen alle nääntyvä jaksaisi nostaa
päätänsä ja katsoa Sionin vuorelle, jossa rakas ja laupias Jumala hallitsee
rauhan evankeliumilla, ja jos olisi niin korkea ääni, että saattaisi peljättää susia tulemasta laumaan.
Mutta rukoilkaa, te rakkaat opetusisät ja kaikki ijankaikkisuuden
matkakumppanit, Sionin kuningasta meidän edestämme, että me ynnä teidän kanssanne vaoittajain ja kilvoittelijain palkasta osallisena saisimme
yhdistää äänemme koko maasta ostetun lauman kanssa veisaamaan voiton virttä tapetun Karitsan häissä. Se olkoon ainoa lohdutuksemme matkalla Isänmaalle! Ja olkaa nyt tervehdetyt sydämellisellä rakkaudella
Lapin ja Lannan kristittyin kanssa! Synnit on teille ja meille anteeksi
annettu Herramme Jesuksen nimessä ja veressä. Merkitsevät veljenne
Herran työssä
F r a n s L a r s s o n ja I s a k Niku.

Kirjoitettu Parakassa, se 27 p. heinäk. 1926.
Tykö rakkaille ja aina muistossa oleville veljille ja uskollisille työkumppaneille Herran viinamäen apostolisessa Herran työssä Isak Niku ja
Frans ynnä kaikkein Amerikan uskollisten saarnaajain ja palvelevaisten
vaimoin ja kristillisyyden rakentajain kanssa. Jumalan, Isän, ja meidän
Herramme Jesuksen armo ja rauha hallitkoon ja lisääntyköön henkenne
kanssa nyt ja elämänne ehtooseen asti! Amen.
Tässä tervehdämme teitä kaikkia Amerikan kalliita ja rakkaita veljiä
ja sisaria sinne kaukaiselle maalle suurten vetten taa, johon tämän elävän kristillisyyden siunattu lintu on elävän uskon siivillä lentänyt ja löytänyt suojan ja turvapaikan Herran alttarin tykönä, josta on jo monta
kymmentä tuhatta ilolla lentää saanut tästä pimeästä maailmasta kirkkaampaan ilmaan kiittämään luojaansa ja lunastajaansa, sen korkeimman
katon alla, johon eivät ampujan nuolet enää uletu ijankaikkisesti. Amen.
Tässä muistelen vähän sanomia Fransille ja Isakille. Me olemme nyt
olleet täällä Parakassa Jaakon sunnuntaina koolla, Kuoksun Iisakki Miinan kanssa ja Joonaksen Isakki Kreetan kanssa ja Nikun Briita Johanna
Pruukista ja Holman Ville sisarensa Marin kanssa, ja saarnasimme ru-

281
kouspaikalla, ja Jumala oli voimallinen kanssamme. Ja muutoin elävät
taas teidänkin ihmiset joltisesti terveenä, ja Fransin Sammelikin on jo
paljon parempi kuin ennen, vaikka se meni kyllä lasaretin tohtorissa käymään, mutta tohtori on laskenut takaisin ja käskenyt hyvin syödä ja tulla
vielä 8 päivän perästä. Ja Isakin talossa ovat terveet Briita Johanna ja
lapset, vaikka yksi on Bodenissa, ja Tekla on terve, vaikka kaipaukset
ovat, niinkuin arvaatte, vaan ei kuitenkaan aikaan tulemattomat.
Ja preiviä olemme saaneet Atlantin mereltä ja taas, kuin olette maalle
tulleet. Ja minä olen kirjoittanut jo kolmatta viikkoa aikaa eli Marjan
kuoleman jälkeen, ja vielä odotamme teiltä preiviä, jos se on mahdollinen. Ja mitä teidän viipymiseenne tulee Amerikan maalla, niin ette sovi
kuitenkaan olemaan enempää kuin tunnette kannattavan sekä ruumiin
terveyden puolesta että muutoin, sillä teitä vielä enempikin tarvitaan ja
monessa valtakunnassa, joissa on lukemattomia hätää kärsiviä sieluja.
Ja en nyt tiedä muuta tällä kertaa, vaan sydämestäni kiitän teitä kaikkia kalliitten kirjainne edestä, joita saimme Jaakon sunnuntaina sekä
teiltä että Kalle Toivoselta, Hedmanin Annalta ynnä muilta.
Ja nyt sanomme teille sydämen pohjasta asti rakkaita terveisiä ynnä
kaikille valituille, saarnaavaisille ja palvelevaisille, niin monta kuin tulette näkemään ja tuntemaan. Ja sanomme nyt, rakkaat ystävät, hyvästiä siihen asti kuin tervehtelemme toisiamme sen paistavan pilven alla,
jos emme ennen. On kuitenkin yksimielisyyden ja rakkauden siteet, on
meillä ja teillä koossa pysynyt sekä vanhinten eläessä että heidän kuolemansa jälkeen, ja yhdessä olemme pitäneet sekä murheen että ilon
niin monta kymmentä vuotta. Ja siinä uskossa olemme, että teitä ja
meitä istutetaan ijankaikkisuuden ihanalle rannalle kukoistamaan kunniaksi Jumalalle ja Karitsalle kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa, jossa
ei lohdutus enää lopu.
Ja vielä täältä asti todistamme kaikki epäilykset ja vihollisen kiusaukset anteeksi Herramme Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa
sovintoveressä, joka on vuodatettu monelle tuhannelle syntein anteeksiantamiseksi, joka on meidän vaellussauvamme. Ja pyydän teidän esirukouksianne anteeksiantavalla sydämellä armoistuimen tykönä. Merkitsee omalla kädellä
Samuel Wettasjärvi.
Ja Tekla ja Briita Johanna sanovat sydämen rakkaat terveiset lastensa kanssa miehillensä ja kaikille valituille ja niille, jotka ovat kirjoittaneet, ja Kuoksu ja Miina ja Joonaksen Isakki ja Kreeta, kaikki käskevät sanoa teille rakkaimmat terveiset.
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Atlantin merellä, "Stockholm"-laivalla, viidennellä
vuorokaudella 27/8 1926.
Tykö rakkaille ja kalliille veljille ja uskollisille työkumppaneille tässä
kalliissa ja painavassa Herran viinamäen työssä Wm. Koppana, August
Simontaival y.m. saarnaajat ynnä rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa,
joilla ne on, ja kaikkein totuuden apulaisten ja palveluspiikain kanssa,
joitten nimeä emme suita mainita. Mutta nimenne ja nimemme ovat kirjoitetut taivaassa, joitten kanssa olemme Herran nimeen olleet koolla, ensin Pohjois-Dakotassa, Gacklessa, Savossa, Poinsetilla, Snomassa, New
York Mills'issä, Brainerdissa, Kingstonissa, Spartassa, Calumetissa, Hancockissa, Detroitissa, Laneswillessä ja viimeisen kokouksen Brooklynissä.
Tervehdämme teitä kaikkia Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä
ja onnentoivotuksella, sillä teidän rakkautenne ja kuuliaisuutenne Herrassa
sille opille, joka vieläkin esikoisten seurakunnassa saarnataan, on jättänyt rakkaan ja pysyväisen muiston, jota saimme nautita teidän kanssanne
läsnäollessamme, josta kiitos Herralle, ehkä me niin heikot palvelijat
olemme. Oo niitä autuaallisia kokoontulemisia, joita olemme saaneet viettää Poikalapsen ympärillä Euroopan ja Amerikan maalla, ehkä emme
saata emmekä voi niin kiitolliset olla kuin tulisi, että olimme juuri ne
ihmiset, joille autuuden sana lähetettiin. Ja ehkä niin monet koettelemukset ovat läpikäyneet tätä kristillisyyttä, niin on kuitenkin yksi piskuinen lauma, jotka ovat koottuna yhdelle Sionin vuorelle esikoisten seurakuntaan, jossa Kristus hallitsee laillansa, vieläpä niin suuri paljous, jotka
ovat siirtäneet sijansa ja muuttaneet majansa ja ovat nyt pitämässä kokouksia sillattoman virran toisella rannalla, johonka meidänkin kaipaus
ja koti-ikävä vetää, että se aika autuas joutuu, että saamme heidän kanssaan yhteen tulla ja koko maasta ostetun lauman kanssa sanoa tervetulemaan Karitsan häihin.
Ei ole ihme, että sokea maailma näkee elävän kristillisyyden vääräksi, mutta se on ihmeellisempi, että niin monta, jotka elävän kristillisyyden aineita ovat saaneet tästä kristillisyydestä ja eivät näe tässä kristillisyydessä kuin paavia, villitystä ja eriseuraa, niinkuin heidän kirjoituksensa osoittavat hengellisillä lehdillänsä ja maailman sanomalehdillä.
Voi pimeyttä! Mailman roskalehdet nyt ovat käsineuvona Pauli Rantalalla, Jussilalla, y.m. ja viimein tullimies Dyhre Haaparannalta aukaisee
avaran sylinsä epäraamatullisten lauseitten kanssa ja maalaa Jonas Purnua nimellisesti eriseuran rakentajaksi jälkeen Raattamaan kuoleman.
Vielä on Soukolla, Torniolla, Haaparantaan asti ja pohjois-Suomessa, jotka
muistavat ja ovat myötä olleet levittämässä huora-räkninkiä y.m. roskaa
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Jonas Purnusta jo vuosikymmeniä ennen Raattamaan kuolemaa. Ja Raattamaa ynnä seurakunnan kanssa oli niin sokea, että hän semmoisen miehen löysi uskolliseksi lähettää Amerikkaan niin suurelle riidan ovelle, joita
vieläkin elää satoja Europassa ja Amerikassa, jotka näitä tietävät todistaa ja ovat olleet myötä kristillisyydessä. Mutta missä saarnaaja herra
Dyhre on ollut, sitä ei taida moni tietää.
Niin onko ihme, kun Purnu oli Raattamaan aikana huorapukki ja ahne
torniolaisille, että se Raattamaan kuoleman jälkeen tuli eriseuran rakentajaksi, kun J. Purnu ei kruunannut Torniolle lihallista vapautta ja herraskristillisyyttä. Ja mekin uskomme, että herra Dyhre y.m. voivat vastustaa länsiläisyyttä tulemasta Torniolle, jos se niin kauas on mennyt,
ettei valituita enää olisi, jota me emme usko, että vieläkään on vanhinten
jäljet niin kiinni menneet, ettei joku valittu sielu vielä huokaa oikean rauhan perään, ja silloin ei auta, ei Dyhren eikä muitten vastustaminen, vaan
Herra ottaa omansa.
Ja sentähden vieläkin muistutamme heränneitä ja autuutta, kaipaavaisia sieluja Amerikan maalla, jotka eriseuraisten saarnaajain perässä
olette joutuneet ylenantamaan esikoisten seurakunnan, ja kuitenkin itsekin näette, että olette joutuneet niinkuin lampaat, joilla ei paimenta ole,
hajoitettuna kaikille vuorille niin monenkaltaisten opintuulten matkaan
yksityisten saarnaajain perään, jossa he kukin kokoavat joukkoa selkänsä
taa ja pyytävät muutamat yhdistää uudestaheränneitten y.m. kanssa.
Mutta niin kauan kuin kaipaus on heränneitten sydämissä, niin ei auta
yhdistykset ulkopuolella esikoisten seurakuntaa, mutta henki vain sammuu ja vanhan äidin syli on valmis vastaan ottamaan. Ja näitten kaikkein rinnalla ovat totisesti turvassa, jotka pysyvät esikoisten seurakunnan helmassa, jossa rakas ja laupias Jumala hallitsee rauhan evankeliumilla. Ja niin olemme mekin saaneet tulla osalliseksi kaikissa niissä kokouksissa siitä armon ja autuuden tuntemisesta, jolla Jumala on omiansa
ravinnut; isoovaiset täytti hän hyvyydellä ja rikkaat jätti tyhjäksi.
Vielä on Israelin Jumala muistamassa sitä liittoa, jonka hän on tehnyt
esi-isäin kanssa, että meillekin jälkeentuleville polville on tämä valkeus
säilynyt, että näemme, mistä tie taivaaseen menee, se kaitainen tie, se
ristin ja itsensäkieltämisen tie, jonka se suuri ristinkantaja ja orjantappuroilla kruunattu kuningas on polkenut Yrttitarhasta Golgatan mäelle.
Kilvoitelkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, kallista uskon kilvoitusta tämä
lyhyt aika!
Näitä olemme kirjoittaneet matkustaessamme tällä suurella valtamerellä, kun viidennen kerran Lapinmaan seurakunta on lähettänyt saarnaajat Amerikan maalle. Ja niin taas hyvästiä jätämme Jumalan ja hä-
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nen armonsa sanan haltuun siinä toivossa, että kohtaamme toisiamme, jos
emme täällä, niin sillattoman virran toisella rannalla. Ja vielä saarnaamme
ja todistamme kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä, siinä pyhässä ja viattomassa sovintoveressä, ja rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, meidänkin edestämme ja kantakaa anteeksiantavaisella sydämellä
armoistuimen tykö! Pyytävät veljenne Herran työssä
Frans Larsson Parakka, Isak Niku, Masuninkylä.
Ja ole nyt Koppana ja Augusti veli hyvä ja pränttäytä tämä kirja,
että saavat osan, ja soisimme, että saavat osan vielä toisin ajattelijatkin,
ja olisi hauska, jos mekin saisimme osan. Olkaa tervehditty!
Fransi.

Masuninkylä, se 9. päivä syysk. 1926.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä kaukaisella Amerikan maalla monessa kielessä William Koppana, A. Simontaival, J. Buuri, Caleb Eriksson, M. Kinnunen, Johan Huumola, Alex Ritola, Johan Muonio, N. Wilen, N. P.
Starkka, Henry Lehtola, Karl Koistinen, Salomon Johnson, Fremont
Ward, Leo Lobbestael, Kaarlo Toivonen, tohtori Stanley, tohtori Gilette,
Jack Stickinger, Wilh. Sasse, pastori Clough rakkaitten emäntäinne, lastenne ja ympärillänne olevan Herran lauman, saarnaavaisten miesten ja
palvelevaisten vaimoin ja niin paljoin totuuden apulaisten kanssa, jotka
yhtä Jumalan armon raitista ilmaa hengitätte meidän kanssamme esikoisten seurakunnan helmassa aikakautemme vanhinten opin ja esikuvan
jälkeen. Jumalan armo ja rauha levätköön sieluissanne nyt ja elämänne
ehtooseen asti! Amen.
Onnentoivotuksella tervehdän teitä ja annan jollakin sanalla tietää,
että onnellisesti ja terveenä olemme kotia saapuneet 14 päivää jälkeen
kuin lähdimme Brooklynista; terveenä ovat myös perheemme. No, ikuiseen ja unhoittumattomaan muistoon olette sydämillemme jääneet sen
lapsellisen kuuliaisuutenne ja kaiken itsenne uhraavan rakkautenne ja
ylenpalttisen palveluksenne tähden meitä heikkoja palvelijoita kohtaan,
jota emme saata niin kiittää kuin tulisi, eikä millään palkita, jossa loppuun asti työtä teette tässä kalliissa autuuden asiassa sen ojennusnuoran
jälkeen, joka teille jo vanhinten aikana annettu on monta kymmentä
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vuotta ennen meitä, jonka siunatun opin hedelmänä katselemme teitä,
Amerikan veljet ja sisaret, ja sillä mielellä, että muut ovat työtä tehneet,
ja me olemme heidän työnsä päälle tulleet.
Ja siinä uskossa olemme, että Jumala siunaa vieläkin kristillisyytemme
vanhinten ja uskollisten työntekijäin työn, vielä heidän hautainsa päällä.
Mutta Jumala sallii koettelemuksia, että ne, jotka koetellut ovat, sen
kautta ilmi tulevat, ja tottelemattomain synti on sen heidän päällensä
vetänyt, että heidän pitää valheen uskoman, kun eivät ole totuudelle korviansa lainanneet, kuten pohjois-Suomessa ja Tornionjoella, josta nyt nousee saarnaajia kuin sateella sieniä metsässä, jotka tietävät nyt roskittaa
Lapinmaan kristillisyyden ja peräti saarnaajat aina vanhimpiin asti saarnoissansa ja heidän hengellisillä eli oikeimmin sanottu hengettömillä lehdillänsä ja mailman roskalehdillä, kuten Dyhr Torniolta, joka pitäisi taas
olla Amerikassa. Itse ei ole aviovuoteelta syntynytkään hengellisesti, tietää maalata Jonas Purnun eriseurain rakentajaksi eikä ajattele, että Raattamaa on seurakunnan kanssa löytänyt Jonaksen uskollisimmaksi lähettää Amerikkaan niin suurelle riidan ovelle. Europassa ja Amerikassa elää
vielä tuhansia, jotka ovat Jonaksen nähneet silmillänsä, kuulleet korvillansa ja koetelleet Joonaksen saarnain alla, mitä se on vaikuttanut heidän sydämessänsä. Emme usko, että Dyhrin reisu on pyhempi kuin Bileaminkaan ja olemme vakuutetut, että heidän hulluutensa pitää aikanansa kaikille ihmisille julki tuleman. Eivätpä he ajattele, että heidän
pitää kerran luvun tekemän Hänelle, joka oikein tuomitsee.
Sentähden on meillä syy kiittää Jumalaa armonsa edestä, että meillä
on suoja ja täydellinen turva esikoisten seurakunnassa, joka on aikakaudellamme ensin kivulla syntynyt Ruotsin Lapissa, jossa Jumalan temppeli
aukeni ja hänen testamenttinsa arkki nähtiin hänen temppelissänsä, jota
ei ole monet Tornion pojat nähneet eivätkä sentähden näe seiniä eikä Sionin muuria, mutta villitsevät yksinkertaisia heränneitä ja puoliheränneitä
ja hurmaavat surutonta kansaa totuutta vastaan omaksi kadotuksekseen.
Mutta ole turvattu, sinä piskuinen lauma Amerikan maallakin, ja seuraa, Sionin tytär, sinun kuningastasi läpi maailman pilkan ja ylenkatseen
ja riennä ristin kohdalle niin lähelle, että rakkauden pisarat priiskuvat
sydämelle virvoitukseksi, että hääpukusi pysyisi puhtaana. Katsele uskossa ja hengessä niitä rakkauden merkkejä hänen käsissänsä, jaloissansa, avatussa kyljessä ja orjantappurakruunussa, joita hän on saanut
rakkaudesta meitä kohtaan, eikä ole itseänsä armahtanut, mutta on antanut oikeutensa kaatua.
Sentähden rohvaiskaamme sydämemme uskomaan, että synnit on teille
ja meille anteeksi annettu, ja mekin täältä asti annamme ja todistamme
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Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja rakkaudessa ulosvuotaneessa sovintoveressä. Se muistakaa vielä sillattoman virran rannallakin, rakkaat ja
ikuiseen muistoon jääneet ystävät, ja olkaa meiltä vaimoimme ja kylämme
kristittyin kanssa sydämellisellä rakkaudella tervehdetty! Emme ole vielä
nähneet monta saarnaajaa, ainoastaan Gellivaaran saarnaajat, jotka sanovat perheittensä kanssa teille sydämen rakkaat terveiset.
Mutta olkaa meiltä, Amerikan saarnaajat sen kristittyin lauman kanssa,
joka ympärillänne on, ensin ja viimein tervehdetty siinä autuaallisessa toivossa, että pian yhteen tulemme sen paistavan pilven alla koko maasta
ostetun lauman kanssa, jossa kerran yhteen ääneen sanomme tervetulemaa, eikä enää hyvästiä kyyneleillä. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Meidän vaimomme kiittävät Amerikan veljiä ja sisaria sydämensä pohjasta kaikkein lohduttavaisten kirjainne ja lahjainne edestä, ja että olette
heidän miehiänsä ilolla vastaan ottaneet ja rakkaudella palvelleet ja kauniisti takaisin lähettäneet Jumalan edessä. Sen Herra teille palkitkoon!
Teidän heikko veljenne
I s a k Niku.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Parakan kylässä.1)
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa Kalle Helenius ynnä rakkaan sisaren Mimmin kanssa, ynnä rakkaitten lasten kanssa. Jumalan armo ja
rauha olkoon kanssanne!
Tervehdämme jollakin sanalla ja annamme tietää, että onnellisesti ja
terveenä olemme kotia kostuneet Amerikan reisulta rakkaan veljen ja
uskollisen työkumppanin Isak Nikun kanssa. Kulkeneet olemme useampia valtioita läpi Etelä-Dakotan ja Wyomingin rajoille. Kyllä anomiset
oli Tyynen meren rannoille, mutta emme niin kuumana aikana voineet ja
ymmärsimme, että matkamme teki mahdolliseksi suurimmalle osalle kristityitä tulla kokoon, ja tulivat myös likeltä ja kaukaa, ja seurasivat joukot tuhansia maileja. Autuaallisia kokouksia saimme pitää läpi maata
New-Yorkiin saakka; vieläpä paljon Jumala vaikutti ulkona olevaisiin, ja
eriseurasta myös tuli oven kautta sisälle, ja se mitä hankaluuksia oli olemassa, niin ne parattiin sydämellisen lapsellisuuden kanssa, että jos ensimmäinen reisu Nikun kanssa tuntui tyydyttävältä, niin nyt vielä enempi.
Eriseurat ovat erinänsä ja keskenänsä hajonneet, tokka kunkin saarKirje on kirjoitettu syksyllä v. 1926.
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naajan perässä, ja uudestaheränneet parannetulla opillansa voittavat alaa.
Sillä monen heränneen sielussa on kaipaus, että pitäisi paremmin asiat
olla, ja kun uudestaheränneet vähemmän haukkuvat toisia saarnaajia ja
pyytävät sydämen valvomista herättää, niin se kuulostaa monelle, että
tämä se vasta on se oikea. Uudestaheränneet ovat uhranneet itsensä
sovintosaarnaajiksi eriseurasille. Mutta olemme saarnanneet Amerikassa
niinkuin Euroopassa, ettei auta sovinnot eikä sydämen valvomiset eikä vanhurskaus, joka raketaan jumalisessa menossa ulkona oikeaa seurakuntaa,
se on, esikoisten seurakuntaa, vaikka olisi kuinka suuret joukot. Saavat
kyllä itkeä ja huokaa, ei ole meillä niitä Raamatuita, jotka sen vahvistavat. No kallis on nähdä, että Jumalalla on vielä etsikon aika tällä viimeisellä ajalla, kun taas toisaalta näyttää, että tämä maailma menee niin
peräti kauheaksi, ensinnä se jumalaton meno ja sitten se väärä vanhurskaus, jolla pyytään täyttää koko maailma.
No, ei se meillä tullut tulo teidän kautta. Siihen oli omituiset syynsä.
Minun kotinen tila oli jo vaikea, että lähteä niin pitkälle reisulle; oli jonkun verran sairautta perheessä. Vanhin tyttö, nainut toista vuotta aikaa,
tuli kotia synnyttämään, synnytti lapsen, se kuoli, sai sänky kuumeen,
keuhkokuumeen, joka kyllä laski minun lähtöpäiväksi, että oli toivo tohtorilla sen paranemisesta, mutta ilmeni jälkeen lähtemisemme, että on
verenmyrkytys, joka on alkunsa saanut kohdussa, toimitettiin sairaalaan
Gellivaaraan, ja kuoli jonkun päivän kuluttua sairaalassa. Saimme kuoleman sanoman Michiganiin, Hancockiin. Oli raskas sanoma, vaikka siitä
vakuutus, että se on autuas, mutta luonnon siteetkin ovat lujat ja siitä
kiusa, kuinka äiti voipi läpi mennä. Siihen vielä muita vähempiä sairauskohtauksia monella perheessä niitä on läpi menty. On yksi poika, joka
sai menneenä talvena ankaran yskän, että on jotakin sairautta, että häätyy panna keuhkotautisten sairaalaan saamaan vahvistusta. No, vähä
milläkin sitä ihmisparkaa puserretaan, näkee kuitenkin se kaikkivaltias
tarpeelliseksi. Saarnaajat yliottain ovat jotenkin terveinä, paitsi Sammeli Vettasjärvi on kärsinyt jo pitemmän aikaa vedenheittämisessa, mutta
viime yönä se oli vaikea, joten hän oli pakoitettu lähtemään sairaalaan
saamaan apua.
No, muistamassa olemme Suomenmaan veljiä ja sisaria. Usein on
Iisakki-veli muistanut matkalla y.m., joka vielä likeltä tuntee, ja minäkin
olen jo monen kanssa tuttu, saarnaajain y.m. Ja niin tervehdämme Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä koko Herran laumaa Suomen
maalla kaikkein saarnaajain, totuuden apulaisten ja palveluspiikain kanssa
ja toivotamme ja rukoilemme, että Herran työ menestyisi. Uskomassa
olemme synnit anteeksi, ja niin saarnaamme ja todistamme synnit anteeksi
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Herran Jesuksen nimessä ja veressä kaikille rakkaille veljille ja sisarille.
Rukoilkaa meidänkin edestämme, että voiton päällä pysymme ynnä teidän kanssanne loppuun asti. Iisakki Niku käski telefoonissa sanoa rakkaita terveisiä teille kaikille, mutta olkaa ensin meiltä tervehditty! Merkitsee
Frans ja Tekla Vettainen.
Se lähetys, jonka lähetitte, ne säkit, ne ovat tulleet menneenä keväänä.
Oli tarkoitus vastata, mutta säästin siksi, kuin tulemme Amerikkaan,
mutta ei ollut aikaa. Kiitämme rakkaalla sydämellä vaimoni kanssa lähetysten ja preivin edestä. Emme ole oikein selvillä, oliko niissä osa Sammeli Vettasjärvelle myös. Minun vaimollani ja vanhimmalla pojalla oli
halu käydä Suomessa, mutta se haihtui tällä kertaa. Meidän lapsissa on
se ominaisuus, jos kotoa laskettaisiin, niin menisivät, luulen, enin osa Suomeen vanhemmasta päästä meidän lapsista. Olkaa tervehditty koko perheenne kanssa, ja uskomme, että vastaatte, kun tämän saatte. Minun
vanhin poikani Victor sanoo rakkaita terveisiä.

Masuninkylä, se 3/11 1926.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla: N. Milen, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen ynnä muut saarnaajat rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja Herran lauma ympärillänne kaikkein siunattuin jäsenten
kanssa, jotka rakentavat Herran huonetta, kukin sen lahjan kanssa, kuin
kukin Herralta saanut on. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille!
Onnen toivotuksella tervehdän teitä, kun olemme taasen onnellisesti ja
terveenä kotiin saapuneet kaukaiselta Amerikan maalta ja annan tietää,
että terveenä olemme kaikki saarnaajat ruumiin ja joltisesti sielunkin puolesta ja sama mieli ja ymmärrys kristillisyydestä kuin ennenkin. Ja
olemme sen tulleet näkemään sekä Euroopassa että Amerikan maalla, että
ne lapset, jotka pysyvät esikoisten seurakunnassa ja kristillisyyden vanhinten opissa ja noudattavat sitä esikuvaa, jonka he ovat jälkeensä jättäneet, säilyttävät hengellistä elämää sielussaan, sillä sen näemme joka
paikassa, että hengellinen kuolema on vallannut niitä, jotka ovat siitä
erkaantuneet ja lähteneet etsimään helpompaa tietä, joka ei ole niin vaivaloinen kuin tämä ristin ja itsensäkieltämisen tie. Paljon se vaikutti
Jumala Amerikan maallakin tänä kesänä. Paljon tuli maailman valta-
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kunnasta ja eriseurasta ja muista joukkioista monikielistä kansaa, josta
näemme, ettei ole Herra ottanut pois Hänen Pyhää Henkeänsä, kun Hän
osoittaa voimaansa ja kunniaansa kelvottomain palvelijainsa kautta,
vaikka Pohjois-Suomen ja Tornion joen pappein ja heidän palvelijainsa
kautta on niin väkevä työnteko Amerikan maalle siitä lähtein, kuin me
ensi kerran kävimme Amerikassa, että aina on ollut tähän asti joukottain
pappeja ja maallikoita; toiset eivät ole ennättäneet lähteä kun toiset ovat
tulleet. Mutta ne vain ovat hajoittaneet eriseurasten joukot, että on neljä
joukkoa eriseurasia, eikä enää laske joukkoansa yhteen; sulkevat kirkkojansa toisiltansa.
Ilmoitan myös, että olen saanut kaksi kirjettä Suomesta jälkeen kuin
olen tullut kotiin, yhden Vesteriseltä Turusta ja toisen saarnaajien kokouksista Viipurista, joitten edestä kiitän juuri sydämestä. Meillä oli justiin kokous, kun sain sen Viipurin kirjeen; oli useita saarnaajia ja paljon
vieraita koolla. Jumala vaikutti sanansa kautta niinkuin ennenkin, useita
langenneita nousi, virvoitus annettiin saarnaajien sydämille Jumalan lupausten jälkeen. Kallis asia, että kirjoitatte, että saamme sanomia, vieläpä
kuulemme toistemme äänen. Ette ole kadonneet sydämestämme, veljet
ja sisaret, eikä rakas kanssakäyminen ja ne autuaalliset ilon hetket, joita
olemme saaneet viettää poikalapsen Jesuksen ympärillä ja nauttia niitä
herkkuja, jotka on säilytetty isoovaisille Herran aterialla, vaikka ne on
säilytetty suuren vaivan ja sodan kautta, ettei ole lohikäärme niitä saanut
ryöstää, niinkuin hän olisi tahtonut. Voiton päällä olemme pysymässä,
sillä Herra tuntee omansa Euroopassa ja Amerikassa. Kristillisyys leviää
ja kasvaa voimalla Amerikassakin, etenkin toiskielisessä kansassa, ja
joukko on yksimielisiä saarnaajia toiskielistenkin seassa, jotka tekevät
työtä urhoollisesti ja vaikuttavat voimallisesti ja puhtaasti. Sen osoittavat >he hedelmästä, ja hedelmästä puu tutaan. Niin täydellisesti tyytyväisinä lähdimme nyt Amerikan maalta, että sydän lauloi kiitosta, että
täytyy sanoa: oi Immanuel, kuinka lavia on sinun armosi! Amen, hallelujaa, kiitos ja ylistys sille suurelle Ristinkantajalle nyt ja ijankaikkisesti,
amen! —
Kyllä se kannattaa, veljet ja sisaret, kilvoitella tämän vähäisen viipymisen ajan, kun olemme täällä olemassa, vaikka kristillisyys tuntuu huonolta omain tuntemisten suhteen sen syntiturmeluksen tähden, jonka
täydymme kantaa kuolemaan asti, mutta leimahtaa se joskus kalliiksi
niitten onnettomain rinnalla, jotka vaeltavat, muutamat sokean ja muutamat avoimilla silmillä, kohti ijankaikkisuutta. Kyllä on, veljet ja sisaret, syytä rohvaista sydämemme uskomaan ja uskossa katsomaan maasta
ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua Kuningasta, Jesusta, vereen kas-
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tetussa vaatteessa käyvän laumansa edellä sotijana ja voittajana, ja lyöpi
laumansa viholliset suunsa kaksiteräisellä miekalla, jonka voiman kautta
voitolla pysymme elämämme iltaan asti.
Onnen toivotuksella olkaa hyvästi ja uskokaa kaikki synnit anteeksi!
Mekin täältä asti annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja
rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä, ja sanomme kaikille Suomen
saarnaajille perheittensä kanssa ja sen Herran lauman kanssa, joka ympärillänne on, yksi sydän ja sielu, sydämen rakkaita terveisiä, Kuoksu,
Sammeli, Frans ynnä muut perheineen ja kristittyin lauma ympärillämme.
Kaikkein viimein olkaa minulta perheeni kanssa sydämellisellä rakkaudella tervehditty! Rukoilkaa aina meidänkin edestämme!
Vähin veljenne, osallinen vaivoissa
I s a k Niku.
Osoitteeksi ette tarvitse panna mitään muuta kuin Masuninkylä Sverige.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksessa Gellivaaran
kirkonkylässä, se 31. päivä joulukuuta 1926.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: Johan ja Joel Ahonen, E. Rantanen, V. Nieminen, O. Ryytsä, J. Fager, F. Siipola, O. Vainio, M. Hulkkonen y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja sen suuren ja siunatun Herran
lauman kanssa, joka teidän ympärillänne on Suomen maalla ja hengittää
teidän ja meidän kanssamme yhtä Jumalan armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa aikakautemme vanhinten opin ja sen puhtaan
esikuvan jälkeen, jonka he ovat jälkeensä jättäneet. Jumalan armo ja
rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne ehtooseen asti!
Onnen toivotuksella tervehtelemme teitä, ikuiseen muistoon jääneitä
ystäviämme, näitten saarnaajain ja suuren kristittyin lauman kanssa,
joka tänne kokoontunut on Suomesta, Itä- ja Länsi-Norjasta, Luulajasta,
Kainuun puolesta ja ympäri Ruotsin Lapin maata, saarnaajia ja suuri
kristittyin lauma, joittenka kanssa olemme koolla olleet Herran edessä
koettelemassa ja tutkimassa kristillisyytemme korkeita asioita sekä niitä
anomisia ja avunpyyntöjä, joita on tullut Suomesta, Itä- ja Länsi-Norjasta, Yli- ja Ala-Kainuusta y.m. Ja olemme lukeneet niitä lähetyskirjoja
ja kutsukirjoja, joita on tullut Suomesta, Norjasta ja Kainuusta, joissa
pyytävät saarnaajia Lapista; niinkuin Suomen saarnaajat seurakunnan
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kanssa yhdistettynä ovat kirjoittaneet kaksi eri kutsukirjaa: ensimmäisen
Johanneskokouksesta Lahdesta ja toisen Mikkelikokouksesta Viipurista,
joissa pyydätte ja rukoilette saarnaajia Lapista, joittenka kalliitten kirjain edestä kiitämme sydämestämme. Vieläpä ovat Suomen kristityt lähettäneet saarnaajiansa, N. Milenin ja S. Vesterisen, jotka yhdistettynä
niitten saarnaajain ja kristittyin kanssa, jotka muutoin ovat Suomesta
tulleet, ovat pyytäneet ja rukoilleet saarnaajia täältä, vieläpä halunsa ja
tarpeen sydämellisesti kyynelten kanssa ilmoittaneet, joka on kallis Jumalankin edessä, jota anomista ja rukousta ei seurakunta Lapissa hylkää
eli näe turhaksi.
Mutta, niinkuin sen, rakkaat veljet ja sisaret, ymmärrätte, niinkuin
Jesus on sanonut, että eloa on paljon ja työväkeä vähän, ja kun avunpyyntöjä on niin monesta paikasta ja tarve vaatii, ja Itä-Norjaan ja Kainuuseen täytyy lähettää, ja koska niistä saarnaajista, joita semmoisiin
lähetysreisuihin saatetaan lähettää, alkaa jo vanhempi pää ikääntymään
ja terveytenkin puolesta ravistumaan ja hautaan käsin kallistumaan, ja
niinkuin hyvin tiedätte, kuinka monta kertaa on Lapinmaan seurakunta
kahdenkymmenen viiden vuoden ajalla kristillisyytemme vanhinten kuoleman jälkeen ulkomaille lähettänyt saarnaajiansa ja aina täytyy lähettää, jotka lähetykset ovat siunattua hedelmää kantaneet Euroopan ja
Amerikan maalla. Sillä sen kautta on monta kymmentä tuhatta hengellisesti hätääntynyttä, jotka väärän opin kautta ovat pimeyteen talutetut, ovat nähneet armonauringon kirkkaasti paistavan, joka ennen sitä
aikaa oli peitetty, niinkuin apostoli Paavali sanoo. Näitten edellä mainittujen syitten tähden emme ole saattaneet päättää lähetystä Suomeen
eli teidän anomustanne nyt täyttää kuitenkaan tässä kokouksessa. Mutta
olkaa kuitenkin toivossa iloiset, kyllä teidän taivaallinen Isänne, joka parhaiten näkee lastensa tarpeet, antaa avun otollisella ajalla eikä anna lastensa nääntyä kiusausten ja epäilysten alle. Myös olemme teidän lähetysmiehiltä vastaanottaneet sen avun, jonka te koonneet olette pyhäin tarpeeksi, joittenka edestä sydämestä kiitämme kaikkia, jotka osalliset siinä
ovat. Ja älkää sentähden kadottako toivoanne, ettei Lapista lähetystä
tule, kun Jumalan aika tulee.
Kärsivällisyyden Jumala vahvistakoon saarnaajia ja kaikkia niitä, jotka
puhtaasta sydämestä voimansa yhdistävät tässä kalliissa autuuden asiassa
työtä tekemään, ja pitäkää saarnaajaanne käsiä ylhäällä, että Jumalan
Israel voitolla pysyy, ja ahkeroitkaa kantaa toiset toisianne, ja ettei sydämet tulisi anteeksi antamattomaksi, vaikka se on vanha koettelemus,
että kyllä se joutuu saarnaajain kärsivällisyys kovettelemukseen monen
kaltaisten parissa; kuitenkin ovat monet tottelemattomista kiittäneet hei-
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dän opettajiansa, jotka ovat heidän päällensä työtä tehneet kärsivällisyydellä eikä ole väsyneet, kun he viimeinkin ovat saaneet tunnon, että ovat
niin paljon vaivanneet saarnaajia heidän kuulemattomuutensa tähden, ja
monet on sen kautta autuaaksi saatettu tämän kristillisyyden laveudessa
Euroopassa ja Amerikassa niin laajalta kuin se elävän kristillisyyden ääni
oikean lähetyksen kautta on kuultu ja uskolla vastaanotettu. Jossa on
ollut se suuri Jumalan siunaus, että vaikka monta kymmentä tuhatta ovat
jo ilolla päivänsä päättäneet ja menneet Herransa iloon, niin vieläkin on
monta kymmentä tuhatta, joita Kristuksen rakkaus on sulanut yhdeksi
sydämeksi ja sieluksi, jotka kantavat hedelmän kärsivällisyydessä taivaan
valtakunnalle ja ilolla odottavat sitä autuaallista aikaa, että kerran pääsevät näkemään sen, mitä suuren heikkouden läpi uskoneet ovat, josta
näkösälle tulee, ettei ole työnne ollut turhaa Herrassa, jota tehneet olette
ja olemme, vaikka koko maailma on ollut vastassa jumalistensa ja jumalattomainsa kanssa. On kuitenkin se autuaallinen toivo tästäkin edes,
että voitolla pysymme loppuun asti sen suuren Ristinkantajan ja orjantappuroilla kruunatun kuninkaan Jesuksen avulla, joka on tien polkenut
Yrttitarhasta Golgatan mäelle, johonka Hän on koonnut piskuisen laumansa, jossa kovat sydämet ovat särkyneet, kun Jesus senkaltaisella huudolla henkensä antoi, jossa Galilean miehet ja vaimot ovat joutuneet itkemään katsellessansa heidän rakastajansa riippuvan ristin päällä, johonka
asti on meitä johdatettu, jossa rakkauden pisarat ovat priiskuneet sydämillemme, ja joskus kirkastaa itsensä se orjantappuroilla kruunattu Kuningas elävänä ja ylösnousneena murheellisten opetuslasten salissa.
Vielä sanomme, rakkaat veljet ja sisaret; olkaa turvatut Herrassa ja
lohdutetut sillä autuaallisella toivolla, että Jumala, Isä, pitää murheen lapsistansa tästäkin edes. Emmekä tiedä muuta tällä kerralla. Olkaa, rakkaat veljet ja sisaret, turvatut Suomen maalla ja uskokaa rohvaistulla
sydämellä kaikki synnit anteeksi! Mekin täältä asti annamme ja todistamme Herramme Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä, ja sanomme näitten koossa olevain saarnaajain ja suuren
kristittyin lauman kanssa sydämellisiä rakkauden terveisiä rakkaille veljille ja sisarille Suomen maalla. Ja siinä autuaallisessa toivossa sanomme
hyvästi, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen
ääneen kerran sanomme, amen, hallelujaa, eikä sitten enää hyvästiä. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, aina meidänkin edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Niku, Isak Kuoksu, Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka, Viktor
Björkman, Viktor Apelqvist, Johan Jönsson, August Isaksson, Oskar Björk-
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man, Frans Björkman, Petter Sitsi, Knut Pannasson, Paavo Pitsa, K. R.
Erlandsson, Mikael Mikkelsen, Daniel Josefsen, Karl Sirkka, Nils Jensen,
Johan Andersen, N. Milen, S. Vesterinen, K. Luoma, E. Masalin
A. R. Salminen y.m.

Kirjoitettu Wettasjärvessä se 27. tammikuuta 1927.
Tykö yhdelle kristillisyyden sisarelle Herrassa Johanna Bäck, Kainulasjärvi.
Tässä tervehdän tuntematonta kristittyä vaimoa ja vastaan jonkun
sanan siihen preiviin, jonka olitte kirjoittaneet 27. huhtikuuta kysymyksellä, mikä ymmärrys meillä on Mooseksen lain ja Kristuksen lain välistä
eli niitten ojennusnuorasta, mutta kun sisar on ensiksi outo ja persoonallisesti tuntematon, ja kuitenkin tahtoisit ensin meitä eli minua opettaa ja sitten vasta kysyä neuvoa kahden lain välistä, ja me olemme pitäneet jälkeen niitten sekaannusten lähes parikymmentä vuotta kokousta
Kompelusvaarassa eikä ole kuin yli penikulma matkaa välissä, ja aina
on annettu tieto Järveen, että tulisivat kuuntelemaan, kuinka oikein eli
väärin me saarnaamme tästä kristillisyydestä eli lain ja evankeliumin välistä, sentähden on tuntunut vaikealta vastata preiviä, kun en tiedä, minkälainen tarve teillä on tässä kysymyksessä, ja pelkään, että teillä on
tässä raskas uskoa, mitä me saarnaamme, koska meistä on niin paljon
pahaa puhuttu ja valehdeltu, ja kuitenkin olisi pitäneet kaikki ne parannukseen soveliaat hedelmät todistaa Kompelusvaarassa ynnä muualla
niistä, jotka ovat pysyväisiksi tulleet heidän kalliimmassa uskossansa, sekä
ne, jotka elävät ja myös ne, jotka saivat autuaallisen kuoleman, eikä ole
yksikään valittanut, että hän on jäänyt lakiin sidotuksi meidän kauttamme,
ja jos joku olisi jäänyt, niin se on jäänyt syntinsä ja ylitsekäymistensä
tähden ja langennut eli eksynyt laumasta niinkuin monelle on käynyt,
että ovat ensin loukanneet itsensä oikean seurakunnan saarnaajiin niinkuin Joonas Purnuun ja hänen työkumppaneihin, ja sen kautta tehneet
itsensä ylitsekävijaksi ja kadottaneet voimansa.
Ja mitä sisar toivottaa sen päivän valkenevan, että he, itäläiset, ja
länsiläiset tulisivat rakkauteen niinkuin ennenkin, ja me myös toivoisimme, jos se olisi mahdollinen, mutta sitä tietä vain, jota Kristuksen
oppi ja asetus pitää sisällänsä ja sitä sovintoa, jota enkelitkin halajavat
nähdä, sillä ei Jumalan oikeus ja vanhurskaus sekaannu yhteen, Vaikka
sitä kuinka paljon vispattaisiin, eikä se ole mikään rakkaus, että panna
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Jumalan oikeuden inhimillisen vääryyden alle ja tehdä semmoinen sovinto, johon kaikki maailma mielistyy. Eivätkä länsiläiset ole tuominneet kuin Raamatun jälkeen oikean oikeaksi ja väärän vääräksi, eriseuran
rakentamisesta ynnä muista synneistä ja maailman menon turhuudesta,
jotka kaikki ovat nousseet totuutta vastustamaan ja kolmattakymmentä
vuotta tätä ennen, josta monet tuhannet Norjassa, Suomessa ja aina
Amerikan maalla ovat parannuksia ja siunatuita sovinnoita Herran edessä
tehneet, kun nämä niinkutsutut länsi-saarnaajat ovat seurakunnan lähetyssaarnaajana kulkeneet, saarnaten parannusta ja syntein anteeksiantamusta Herran nimeen. Ja mitä sinä olet kuullut Termän Niisiltä länsiläisten tuomioista, niin kyllähän Niisi itsekin tietää, että käsky on Raamatussa tuomita Herralle oikea tuomio, mutta kun Niisi on mennyt tästä
kristillisyydestä toiseen kristillisyyteen eikä ole anteeksi anonut meiltä
eikä muilta väärän kristillisyytensä, joka olisi välttämättä pitänyt tapahtua, niin sentähden sanomme, että semmoisten todistuksen täytyy hyljätä,
jotka ovat loukanneet itsensä loukkauskiveen, vaikka he eivät itse sitä
ymmärrä, ja meni eriseuraa rakentamaan ja panettelemaan oikeita saarnaajia ja kristityitä, jota myös Ylimmäinen Tuomari on muistamassa Hänen päivänänsä, joka kaikki ihmisten salaisuudet on ilmituopa, mutta toivoisimme, että Jumala ei lukisi niin suureksi synniksi kuin se on. Ja
kuinka se jaksaa puolustaa Joonas Purnua, jota ennen rakasti, jota eriseuran rakentajat panettelevat vielä hautaankin huorapukkina ja kateuden sarnaajana, jonka Johan Raattamaa löysi seurakunnan kanssa urhoolliseksi lähettää Amerikkaan monen kymmenen vuotisen riidan ovelle.
Ja mitä sinä sanot, että ne tuomiot on matalalta; ei kuiten Jumalan Poika
pitänyt matalana opetuslapsiansa, joita Hän määräsi istumaan Hänen
istuimilla ja tuomitsemaan kahtatoista Israelin sukukuntaa, se on, tekemään Herralle oikea tuomio, oikea oikeaksi ja väärän vääräksi, sillä Herra
on valittanut niitten tuomarien yli, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän
pahaksi ja panevat pehmityksiä ihmisten kainaloin alle ja niin edes.
Ja mitä sisaren uskontunnustukseen tulee, niin ymmärrän, että teillä
on totisessa kysymyksessä autuaaksi tuleminen sisällisen tilan puolesta,
mutta kristillisyyden juoksu ja hengellinen hallitus seurakunnassa on
teille enempi outo ja käsittämätön, teille yksinkertaisille, sillä teiltä puuttuu niin paljon vanhinten ymmärrystä hengellisissä asioissa, sentähden
olisitte tarvinneet enempi vanhinten ja heidän seuraajittensä opetuksia
tallelle panna sen hirmuisen hengellisen vääryyden tähden, jota koko maan
piiri on täynnä, ensiksi se hengellisesti kuollut kirkollisuus ja monilahkoisuus, joihinka ihmisraukkoja hukutetaan niinkuin meren santaa pohjattoman meren syvyyteen. Sentähden toivotamme ja rukoilemme teidän
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ja kaikkein niitten edestä, jotka Herran nimeä avuksi huutavat, että he
valittuin lukuun tulisivat luetuiksi ja kostuisivat illaksi perille ja niin edes.
Ja mitä te kysytte laista ja sen ojennusnuorasta, vastaan siihen: l:ksi:
että teillä on Johan Raattamaan kirjoitukset niinkuin meilläkin, mutta
ne ovat salatut maailmalle ja koettelemattomille ihmisten lapsille; 2:ksi:
kun teiltä puuttuu hengen yhteyttä oikean seurakunnan ja sen jäsenten
kanssa, sillä emme ole ahtaat siinä asiassa; 3:ksi: me olemme vapaat
laista ja vapaat synnin rangaistuksesta ja lihan jälkeen elämisestä; 4:ksi:
mutta, jotka elävät lihan jälkeen ja eriseuraa rakentavat, ja joka kuuluu
lihan töihin, niin täytyvät olla sen opettajan alla.
Ja en tiedä muuta, mutta sanon minun terveisiäni Kainulasjärven kristityille eli niille, jotka meitä Jumalan ihmisinä pitävät, mutta ole itse ensin tervehditty, ja kiitän preivin edestä, vissimmästi olette hyvässä tarkoituksessa kirjoittaneet, vaikka koettelemusta ja ymmärrystä niin paljon puuttuu; kuitenkin annan anteeksi kaikki nekin synnit Jesuksen nimen
ja veren kautta. Piirsi omalla kädellä
Erik

Samuel Wettasjärvi.

Äläkä pahene, vaikka kirjoitukseni on viipynyt edellämainittuin syitten tähden j.n.e., ja lue tämä julkisesti kristittyin edessä! Ole hyvä ja
vastaa tämä preivi niinkuin olet luvannut.
Se s a m a .

Masuninkylä se 20/5 1927.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, S. Vesterinen, Johan ja Joel Ahonen y.m. saarnaajat Suomen maalla, rakkaitten emäntäinne ja perheittenne ja sen kalliin Herran lauman kanssa, joka teidän ympärillänne on,
saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten
kanssa, joita ikuisella ja unhoittumattomalla rakkaudella olemme muistamaan jääneet. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille!
Onnen toivotuksella tervehdän teitä ja annan tietää, että terveenä
elämme ruumiin puolesta kaikki saarnaajat paitsi Sammeli, se on vähäjaksonen, mutta ei huonompi kuin joulun aikana. Ilmoitan myös, että
olen saanut kaksi kallista kirjettä saarnaajilta, ensimmäisen Vesteriseltä
ja toisen Lahden kokouksesta, yhteisen kirjeen, joista saimme sydäntämme
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liikuttavia ilon ja rauhan sanomia, että ne, joilla on ollut jotakin toisiansa
vastaan, ovat oikean alennuksen kautta paratut, vieläpä että Herran työ
menestyy, ja kristillisyys kasvaa Suomen maalla. Sydämestämme kiitämme kirjeitten ja niitten kalliitten sanomain ja kristittyin terveisten
edestä, ehkä vastaus on viipynyt, johon on montakin syytä; olemme joutuneet enempi kulkemaan kuin ennen, osittain Sammelin terveytenkin
tähden. Kuitenkin olkaa kärsivälliset ja antakaa anteeksi hitauteni, emme
unhoita teitä niin kauan kuin elämme.
No, uskomassa olemme niinkuin ennenkin syntein anteeksisaamisen
armosta itsemme autuaaksi ja ahkeroitsemme Jumalan avulla säilyttää
hyvän ja pahentumattoman omantunnon jokaista kohtaan. Kokouksia
olemme pitäneet läpi talven aina näihin asti. Ja Jumala on sanansa
kautta vaikuttanut voimallisesti, että paljon on tullut maailman valtakunnasta ja lankeemuksesta ja eriseurasta. Myös viimeiseksi pidimme
Kuoksun kanssa kokousta Junosuannon kirkonkylässä, valtiokirkossa.
Pappi antoi kirkon ja istui itse joka päivä kokouksessa. Kansaa oli niin
paljon, ettei mahtunut muihin huoneisiin. Ja nyt taasen lähdemme Kirunaan helatorstaiksi; sinne tulevat kaikki saarnaajat näistä ympäriltä. No,
autuaallinen aika se kuitenkin on vielä Jumalalta säilynyt monta kymmentä vuotta kristillisyytemme vanhinten hautain päällä niitten sieluin
autuudeksi, jotka eivät löydä rauhaa eikä iloa maailmassa eikä kuolleissa
kirkoissa eikä eriseurassa, mutta ovat löytäneet turvan esikoisten seurakunnassa, joka hallitaan Kristuksen lailla, jossa sanomme Davidin kanssa
Herran arkin tykönä, lintu on huoneen löytänyt ja pääskynen pesänsä,
josta kaikesta kiitos sille suurelle Ristinkantajalle! Puhalla Herran henki
kaikki suitsevaiset kynttilän sydämet palamaan Pyhän Hengen voimalla,
että lamput palaisivat, koska Ylkä tulee! Amen, hallelujaa, ijankaikkisesti amen.
Olkaa minulta vaimoni ja perheeni ja kylämme kristittyin kanssa sydämellisellä rakkaudella tervehditty, saarnaajilta: Sammelilta, Kuoksulta
ja Fransilta, joitten kanssa olemme yhdessä olleet näihin aikoihin, ja uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteeksi! Mekin täältä asti
annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa veressä. Ja siinä toivossa sanomme hyvästi, että pian yhteen tulemme kirkkaassa ilmassa, jossa yhteen ääneen sanomme: terve
tulemaan Karitsan häihin! Rukoilkaa aina meidänkin edestämme!
Veljenne armossa
I s a k Niku.
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Helsinki, 8/7 —27.
Rakkaat veljet ja vanhimmat ja uskolliset Sionin muurin vartijat raskaassa ja painavassa Herran viinimäen työssä: Samuel Wettasjärvi, Frans
Parakka, Viktor Björkman, Viktor Apelqvist ynnä muut saarnaajat rakkaitten vaimoinne ja lastenne ja kristittyin lauman kanssa, jotka siellä
Ruotsin Lapin maalla ovat. Armo olkoon teille Jumalalta ja rauha rauhan ruhtinaalta Herralta Jesukselta, joka meidät lunasti ja on meitä verellänsä meidän synneistämme pessyt!
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehtelemme teitä, ikuiseen muistoon jääneitä ystäviämme, kaikki saarnaajat ja suuri kristittyin lauma täältä Suomen maalta, jotka yksi olemme teidän kanssanne
esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Ja nyt kiitämme
teitä juuri sydämestä sen sydämellisen rakkauden ja huolenpidon edestä,
jota olette meitä kohtaan osoittaneet jo kolmattakymmentä vuotta, että
olemme siunatun avun saaneet sekä lähetysmiesten että lähetyskirjain
kautta, josta olemme suuressa kiitollisuuden velassa Jumalalle ja teille.
Ja nytkin kiitämme juuri sydämestä, että meille olette lähettäneet rakkaat vanhimmat Isak Kuoksun ja Isakki Nikun, jotka terveenä ja onnellisesti ovat saapuneet ensin Lahteen, jossa oli koolla tuhansia kristityitä ja
monta kymmentä saarnaajaa ympäri Suomen, jossa viipyivät muutamia
päiviä ja sitten lähtivät Lappeenrantaan ja Viipuriin Suomen saamaajain
ja kristittyin seuraamana ja niin tänne Helsinkiin. Ja joka paikassa on
ollut suuri paljous kristityitä koolla.
Jumalan sana on saarnattu niinkuin ennenkin kaksiteräisenä Pyhän
Hengen voiman kautta. Ja on ollut suuret Pyhän Hengen vaikutukset
joka paikassa, että ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet, ja vieläpä suruttomuudesta ovat monet heränneet ja apua huutaneet ja anteeksi pyytäneet, ja on heitä oven Herran Jesuksen kautta oikeaan lammashuoneeseen sisälle johdatettu, ja langenneita on noussut,' ja vieläpä eriseurasta.
Ja niin on katuvaisten anteeksianomiseen anteeksiantamisella vastattu,
ja on taivaan valtakunnan avaimet olleet oikeassa käytännössä. Sentähden se kristillisyys, joka tälläkin etsikkoajalla on eläväksi syntynyt siellä
Ruotsin Lapinmaalla ja profeettain ja apostolien opin päälle rakettu, jossa
Jesus Kristus paras kulmakivi on, niin siinä on turvan ja suojan paikka
meillä suurilla syntisillä, jotka olemme alennuksen tietä siihen sisälle johdatettu. Ja niillä lapsilla, jotka ovat kuuliaiset Jumalan neuvoille, on
menestys ja tulleet siunatuiksi ja on säilynyt hengellinen elämä ja tulleet
varjelluiksi sekä synnistä että kaikesta hengellisestä vääryydestä, joka
niin monessa muodossa pyytää turmella kristityitä. Vieläpä suruton pap-
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piskunta ja eriseurain joukko ovat hyökänneet elävää kristillisyyttä ja
alkuperäistä oppia vastaan, vieläpä pyytäneet sammuttaa sitä taivaallista
tulta. Mutta pyhä valkia se palaa Sionissa, ja Sionin Kuningas kulkee
laumansa edellä sotijana ja voittajana ja lyöpi laumansa viholliset suunsa
kaksiteräisellä miekalla. Sentähden olkaamme hyvässä turvassa ja rohvaiskaamme sydämemme uskomaan, sillä syntinne ja syntimme ovat anteeksi annetut Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä.
Eikä nyt muuta, vaan sanomme kaikki saarnaajat vaimoimme, lastemme ja kristittyin lauman sekä näitten uskollisten lähetysmiesten,
I. Nikun ja I. Kuoksun, kanssa sydämelliset rakkauden terveiset rakkaille vanhimmille ja saarnaajille, heidän vaimoilleen ja lapsilleen sekä
totuuden apulaisille ja palveluspiioille ja kaikille kristityille siellä. Ja
siinä toivossa jätämme teitä Jumalan armon ja rauhan haltuun, että pian
yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme
amen, hallelujaa, kirkkaassa ilmassa kaikkein valittuin kanssa. Jääkää
hyvästi ja rukoilkaa edestämme! Seurakunnan kanssa ja puolesta:
N. Milen, V. Nieminen, S. Vesterinen, Juho ja Joel Ahonen, Isak
Niku, Isak Kuoksu, E. Rantanen, K. Luoma, Fr. Siipola, R. Salminen, Aug. Salminen y.m.

Masuninkylä, se 20. päivä heinäkuuta 1927.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla: N. Milen, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen, E. Rantanen, V. Nieminen, M. Hulkkonen, J. Hirvonen, R. Salminen, A. Salminen, J. Fager, O. Ryytsä, K. Luoma, Masalin,
Siipola y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja sen siunatun
ja suuren Herran lauman kanssa, joka ympärillänne on. Jumalan armo
ja rauha lisääntyköön teille!
Onnen toivotuksella tervehdän teitä ja koko sitä valittua laumaa ympäri Suomen maata, saarnaavaisia miehiä, palvelevaisia vaimoja ja totuuden apulaisia, ja ilmoitan jollakin rivillä, että onnellisesti ja terveenä
olemme kotia saapuneet; perheemme olit myös terveenä, josta Jumalalle
olkoon kiitos! No, ilolla olemme saaneet tuoda sanomia Suomen suurelta kristittyin laumalta ja paljoilta saarnaajilta, joittenka kanssa saimme
pitää rakasta kanssakäymistä, sekä nauttia sitä ylönpalttista rakkauden
palvelusta, jonka te meitä kohtaan osoittaneet olette ennen ja nyt, jota
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emme saata millään teille palkita; uskomme kuitenkin, että Jumala, joka
kaikki näkee, on sen teille palkitseva, mutta minun kohdaltani tuntuu
aina, että olen kelvoton sitä vastaanottamaan sen inhimillisen heikkouden
tähden, joka minussa on.
Mutta liikuttaa se vain sydämiämme katsellessamme kristillisyytemme
vanhinten hautain päällä sitä siunattua hedelmää, jonka se raskas ja
vaivaloinen työ on kantanut, jossa he ovat sotarinnassa seisoneet, suojelleet esikoisten seurakuntaa kaikista vaaroista ja raatelevaisilta susilta,
joita niin paljon ilmestyi jo heidän elämänsä päivinä, vieläpä saman kristillisyyden nimen alla, suureksi murheeksi vanhimmille ja vahingoksi Jumalan työlle, josta olemme nähneet raskaita kyyneleitä vuotavan heidän
silmistänsä. No kyllä se on pahuus kaikkensa pannut tätäkin kristillisyyttä vastaan, mutta ei ole voittaneet, eikä heidän sijaansa ole vieläkään
löytty taivaassa. Sentähden iloitkaa te taivaat Suomenkin maalla! Autuaallista on nähdä ja kuulla se kiitos ääni, joka kuuluu valittuin rinnoista neljän ilman alla, jota ääntä kaikki metsän elävät pelkäävät ja
pakenevat luoliinsa odottamaan siksi kuin aurinko laskee. Sentähden
olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret Suomen maalla, ja uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteeksi! Mekin täältä asti annamme
ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa
sovintoveressä, ja sanomme vaimoimme ja lastemme ja kristittyin lauman
kanssa sydämellisiä rakkauden terveisiä saarnaajille perheittensä kanssa
ja koko Herran laumalle Suomen maalla, jotka yksi olette Herrassa. Onnen toivotuksella olkaa hyvästi! Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Isak

Niku.

Björkman ei ole vielä tullut Norjasta; tulee vissimmästi näinä päi
vinä. Oskari Björkman on nukkunut kuoleman uneen ja mennyt Herransa iloon.

Masuninkylä, se 23 p. heinäkuuta 1927.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: Wm. Koppana, A. Simontaival, Johan Huumola, S. Johnson, Caleb Eriksson kaikkein saarnaajain ja heidän perheittensä kanssa, sekä koko Herran lauman, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa Amerikan maalla,
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jotka yksi olette esikoisten seurakunnassa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne ehtooseen asti! Amen.
Ensin kiitän sydämestä kaikkein kalliitten kirjainne edestä, joita
olemme saaneet paljoilta kristityiltä yli Amerikan maan, sekä autuaallisia
sanomia niistä reisuista, joissa lähetysmiehet ovat kulkeneet idässä, lännessä ja myös pohjois-Carolinassa. Viimeisen kirjeen saimme Gacklesta
Johanneskokouksesta. Kaikissa kirjoissa on yksi rauhan ja yksimielisyyden ääni, joka ilahduttaa meitä suuresti. Vasta olemme tulleet eteläSuomesta Kuoksun kanssa. Saavuimme Johanneskokoukseen Lahden
kaupunkiin, josta menimme Viipuriin, Lappeenrantaan, Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Oulussa poikkesimme tullessa. Joka paikassa oli
ahdinkoon asti ihmisiä, enimmiten oikeita kristityitä ja sydämestä rakastavaisia, ja näimme monta kymmentä yksimielistä saarnaajaa. Lahden
kokouksissa oli monta tuhatta kristittyä. Rakkaus, rauha ja yksimielisyys on saarnaajain ja kristittyin välillä, ja Jumalan sana vaikuttaa voimallisesti. Maailman joukosta, lankeemuksesta ja eriseurasta tulee, ja
suuret liikutus- ja kiitosäänet kuuluvat kaikissa kokouspaikoissa. No,
pyhä valkea se palaa Sionissa, joka polttaa kelvottomat rakennusaineet.
Ei etelä-Suomessa ole enää eriseuralla monessa paikassa jalansijaa.
Näkösälle tulee, että Herra se on, joka sotii ja voittaa, vaikka sielun
vihollinen pyytää niin monenkaltaisilla neuvoilla ja ajanmukaisilla keinoilla ihmisraukkoja eksyttää. Mutta eivät saata ihmistemput tyydyttää
sielullista kaipausta, joka tuhanten heränneitten sydämissä vieläkin sykkii,
vaikka sitä on yritetty tyydyttää läpi tämänkin kristillisyyden ajan niin
monenkaltaisilla aineilla, kuten Amerikassakin. Näyttää siltä, että paljot
jo tämän kristillisyyden äänen alla saaneet kristillisyyden alkua, tulevat
hyvin aikaan, kun saavat "Valvojasta" lukea lorukirjain joukosta jonkun
puoliheränneen jumalisia loruja.
Mutta joille on sydämen asiaksi tullut autuaaksi tuleminen, ei tohdi
sielunsa asiaa laskea tietämättömään tulevaisuuden varaan, sillä tulee todellisempi kysymys, missä on lammashuone, missä on turvan paikka?
Mutta Jumalan olkoon kiitos, joka on meille säilyttänyt turvan ja suojan
esikoisten seurakunnassa, jota vastaan on ollut sekä jumalinen että jumalaton maailma, että saatamme Davidin kanssa sanoa, että lintu on
huoneen löytänyt ja pääskynen pesänsä, kun olemme eroitetut mailman
joukosta ja johdatetut siihen seurakuntaan, joka on ensin kivulla syntynyt Ruotsin Lapissa, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksi saaminen. Ja joskus leimahtaa vieläkin se suuri Ristinkantaja elävänä ja
ylösnousseena murheellisten opetuslasten sydämissä virvoitukseksi väsymystä tuntevaisille opetuslapsille ja Gallilean vaimoille, jotka ovat seiso-
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neet ristin kohdalla silloin, kun maailman joukko on iloinnut ja pilkannut
ristiinnaulittua Jesusta.
Sentähden älkää ihmetelkö, jos saattekin maailman pilkan, kun olette
seuraamassa Jesusta Natsarenusta, joka on tien polkenut läpi turmeluksen kaupungin Yrttitarhasta Golgataan, jota tietä eivät saata jumalisetkaan herrat eikä rouvat kulkea, jotka kantavat silkkihattuja ja muuta
koreutta, jolla he kaunistavat itseänsä, ei Sionin kuninkaalle, vaan koreuden ja hekuman jumalalle kunniaksi, joka antaa heille vapauden koristamaan itseänsä ja huoneitansa. Kyllä on lihallinen vapaus ennen kysynyt valtansa perään, mutta kun työmiehet Herran viinamäessä ovat
rakentaneet aitaa ja parantaneet rauenneita paikkoja, niin on säilynyt
Jesuksen lampailla ja vielä heikoilla karitsoilla paras laidun puhtaana ja
terveelliset lähteet pilaantumatta. Amerikan eriseuraiset saarnaavat paljon "Valvojassa" Sionin lähteistä ja laitumesta, vaikka niillä ei ole yhtään
aitaa viinamäessä eikä yhtään lammasten suojaa, mutta kaikki yhden
avaruuden alla, mutta he ovat saaneet palkkansa, erinomattain ne viettelijät ja vietellyt myös, vaikka siellä on paljon, joilla olisi totinen halu
autuaaksi tulla, joittenka edestä pitäisi kaikkein rukoilla, joilla on rukouksen voimaa, että se armollinen Herra Jesus avaisi niittenkin silmät
näkemään, kuinka kaunis valkeus on, jossa nähdään se kaitainen tie, joka
vie elämään.
No, en tiedä muuta tällä kertaa kuin vieläkin kiitän Amerikan saarnaajia ja kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria, joista paljon tunnemme sekä
kasvoista että sydämestä; ette kyllä, rakkaat ystävät, sydämeltämme
katoa eli unehdu. Ehkä olemme erotetut ruumiin puolesta, mutta hengessä läsnä, ja siinä toivossa, että tämän lyhyen sodan ja kilvoituksen
perästä tulemme yhteen suurissa kokouksissa, jossa kerran sanomme tervetulemaa koko maasta ostetun lauman kanssa eikä enää erota; sillä autuuden toivolla lohduttakoon se armollinen Herra Jesus murheellisten opetuslastensa sydämet! Rohvaiskaa aina sydämiänne uskomaan, että synnit on anteeksi annettu; ja vielä mekin täältä asti annamme ja todistamme
Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä.
Ja sanomme saarnaajain ja suuren Herran lauman kanssa sydämellisiä
rakkauden terveisiä Amerikan saarnaajille perheineen, jotka yksi olette
Herrassa ja sille Herran laumalle, joka ympärillänne on. Vaimomme ja
lapset tervehtävät ja kiittävät Amerikan kristityitä kaikesta ylenpalttisesta rakkaudesta. Rukoilkaa aina meidänkin edestämme! Vähin veljenne, osallinen vaivoissa ja myös armossa
I s a k Niku.
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Wittangi, se 22/11 1927.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, Johan ja Joel Ahonen, S. Vesterinen, E. Rantanen, V. Nieminen, J. Fager y.m. saarnaajat rakkaitten
emäntäinne ja perheittenne ja ympärillänne olevan Herran lauman, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten
kanssa Suomen maalla, jotka hengitätte meidän kanssamme yhtä armon
ilmaa esikoisten seurakunnassa aikakautemme kristillisyyden vanhinten
opin ja esikuvan jälkeen. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille!
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä ja annamme tietää, että elämässä olemme kaikki saarnaajat ja joltisesti terveenä ruumiin puolesta ja
uskomassa niinkuin ennenkin syntein anteeksi saamisen armosta itsemme
autuaaksi, ehkä suuren synnin voiman läpi, kuitenkin Jumalan suuresta
armosta säilyttämässä hyvän omantunnon rauhaa, joka on korkein kysymys, että on rauha Jumalassa ja hyvä omatunto. Ilmoitamme myös, että
olemme saaneet teidän kirjeenne, ensimmäisen Vesteriseltä ja toisen Turun suuresta kokouksesta, joittenka edestä kiitämme juuri sydämestä.
Ilahduttavaa on kuulla sanomaa niistä ystävistä, joittenka kanssa olemme
jo monta kymmentä vuotta rakasta kanssakäymistä pitäneet ja niin
monta autuaallista ilon hetkeä viettäneet poikalapsen Jesuksen ympärillä.
Ei ne hetket unhotu; ehkä olemme eroitetut ruumiin puolesta, kuitenkin
hengessä läsnä. Näemme myös seurakunnan kirjeestä, että olette sitä
Amerikan kristittyin asiaa koetelleet Turun kokouksessa, että jos rakas
veli Nieminen lähtisi Amerikaan, jossa kyllä olisi tarve sen suuren kristillisyyden tähden suuressa Amerikan maassa, jossa on niin paljon eloa
ja uskollisia työntekijöitä niin vähän. Sitä asiaa ei ole täällä vielä pohjallisesti tutkittu Lapinmaan seurakunnalta, mutta joulukokouksessa vissimmästi täytyy koetella.
Ei ole ilmoitettu, tuleeko sieltä saarnaajia joulukokoukseen; olisi
hauska saada tietää. Ja se asia, josta Vesterinen kirjoitti sen yhden
miehen omantunnon asiasta, se meni meiltä unhotuksiin ja niin jäi sanomatta, ja nyt emme enää niin muista, että saattaisimme siihen vastata,
mutta jos ette tule itse tänne, niin kirjoittakaa ennen joulua, että saarnaajat saattavat sitä koetella ja jotakin siihen vastata, mutta sanokaa
miehelle, että olla hyvässä turvassa ja uskoa rohvaistulla sydämellä synnit anteeksi, niinkuin olette hänelle anteeksi saarnanneet. Ja me myös
vieläkin anteeksi annamme ja todistamme suuren Herran lauman kanssa
Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Lohduttakaa häntä, että ei väsyisi ja ettei ole Jumala tullut neuvottomaksi
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yhdenkään katuvaisen syntisen kanssa tähän päivään asti. Näemme myös
kirjoistanne, että olette säätäneet lähetyksiä saarnaajain kokouksissa niinkuin ennenkin, joka on kallis Jumalankin edessä. Ja siinä uskossa olemme,
että Jumala antaa siunauksen Hänen työllensä, jonka palvelijat olette ja
olemme, ehkä olemme heikot välikappaleet.
No, emme tiedä muuta tällä kertaa, kuin rohvaistulla sydämellä uskokaa, rakkaat työkumppanit ja kaikki rakastetut ystävät, että synnit
on teille ja meille anteeksi annettu. Ja vielä mekin täältä asti annamme
ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa
sovintoveressä; ja olkaa turvatut, veljet rakkaat ja sisaret Suomen maalla,
siinä toivossa, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa
yhteen ääneen sanomme amen, hallelujaa, ijankaikkisesti, amen. Ja olkaa
meiltä, saarnaajilta, vaimoimme ja perheittemme kanssa sydämellisellä
rakkaudella tervehditty ja tämän kristittyin lauman kanssa, joka tässä
koolla on. Olemme Sammelin ja Kuoksun kanssa täällä kokouksia pitämässä. Björkman ja Franssi Vettainen ovat lähetetyt Kainuun puoleen.
Vastaus on monesta syystä viipynyt. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Isak

Niku.

Kirjoitettu joulukokouksissa Gellivaaran kirkonkylässä
31 päivä joulukuuta 1927.
Rakkaille ja ikuiseen muistoon jääneille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, S.
Vesterinen, Johan ja Joel Ahonen, E. Rantanen, V. Nieminen, K. Luoma,
E. Masalin, J. Fager, O. Ryytsä, M. Hulkkonen y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne ja perheittenne kanssa ja kallis Herran lauma ympärillänne saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa, jotka yksi olette esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä Suomen maalla. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön
teille!
Tällä onnen toivotuksella tervehdämme teitä taas tästä joulukokouksesta, johon on paljon kokoontunut kansaa, saarnaajia ja kristityitä monesta valtakunnasta, tutkimaan ja koettelemaan kristillisyytemme tärkeitä ja painavia asioita Herran edessä. Joltisessa terveydessä olemme
kaikki saarnaajat täällä ruumiin puolesta ja uskomassa niinkuin ennenkin ja samassa mielessä tämän kristillisyyden opista ja järjestyksestä.
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Kokouksia olemme pitäneet taasen täällä, jossa on koolla ollut suuri paljous kristityitä ja saarnaajia Suomesta, Norjasta, Kainuusta, Luulajasta
ja Lapinmaan seurakunnista, jossa olemme tutkineet ja koetelleet kristillisyytemme tärkeitä ja painavia asioita, johon olemme saaneet sanomia,
suullisia että kirjallisia, tämän kristillisyyden laveudesta, joittenka kautta
olemme saaneet hyviä sanomia, joita olemme ilolla ja liikutetulla sydämellä saaneet lukea ja kuulla.
Kutsukirjoja on myös tullut likeltä ja kaukaa. Amerikkalaiset ovat
taas uudistaneet sen kutsun, jossa kutsussa ovat itsensä yhdistäneet niin
monessa kielessä Amerikan maalla asuvaiset kristityt, että saada joku
saarnaaja sinne asumaan. Mutta emme ole kuitenkaan vielä saattaneet
heille mitään päättävää vstausta antaa, koska meillä täällä Lapissa on
niin harvoja, joita seurakunta saattaisi sellaiseen tarkoitukseen lähettää,
vaikka sen tiedämme, että tarve on suuri laajassa Amerikan maassa, ja
heräykset ovat voimalla menneet yli Amerikan maan. Ja maailman päämies on alusta alkanut pyytämään eksyttää niin monenkaltaisen hengellisen vääryyden kautta ja valmistanut siihen välikappaleita, joitten
avulla hän on saattanut niin suuret heränneitten laumat eksyttää pois
siitä uskon yksinkertaisuudesta ja siitä valkeudesta, johonka he alussa
Lapinmaan vanhinten kautta johdatetut olivat, jotka niin paljon raskasta
työtä ovat tehneet lähetysmiesten ja lähetyskirjain kautta, jonka avulla
he ovat saattaneet eksytyksestä varjella yhden piiskuisen lauman, jota nyt
maailman päämies silmällä pitää ja pyytää eksyttää välikappaltensa kautta,
joita nyt tuli Amerikkaan Suomesta ja Torniolta, jotka kilpaa juoksevat
joukottain, kuin susi saaliin perässä, heräyksiä myöten, mutta eivät ole
voittaneet, sillä kuningasten Kuningas on vieläkin kulkemassa laumansa
edellä, joka lyöpi suunsa miekalla laumansa viholliset ja suojelee sylissänsä
heikot karitsat ja johdattaa Hän lampaansa, kuten Herra sanoo. Mutta
koska niin laajassa Amerikan maassa on niin vähän uskollisia työntekijöitä ja nekin jo ijälliset, niin tarve on kyllä suuri, jonka tähden olemme
puhutelleet kesällä veli Niemistä ja kysyneet hänen mielipidettään, johon
Turun kokouksessa ovat vastanneet saarnaajat ja kristityt, mutfei he ole
saattaneet painaa Niemistä siihen, mutta tapahtukoon Herran tahto!
No, ilolla olemme vastaanottaneet saarnaajia ja kristityitä ja myös
lähetyskirjoja, joittenka kautta olemme saaneet kalliita ja autuaallisia
sanomia tämän siunatun kristillisyyden menestyksestä, josta kaikesta Jumalalle kiitos! Ja se nyt on yli 80 vuotta kulunut, kun tämä kristillisyys
on ilmestynyt ja itsensä niin laajalle levittänyt on moniin valtakuntiin ja
maanosiin kristillisyytemme vanhinten suuren huolenpidon ja raskaan
työn ja monen murheen kautta, jota varsin alusta maailman päämies on
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ruvennut vihaamaan ja vastaan sanomaan ja monella tavalla turmelemaan; ei ole kuitenkaan voinut hajoittaa sitä rakennusta, joka kulmakiven Kristuksen päälle rakettu on, jossa on suoja ja turva vielä tänäkin
päivänä kaikille hätääntyneille omilletunnoille.
Näemme myös Vesterisen kirjeestä, että ovat saaneet kutsuja Tornionjoelle ja on myös aikomus siellä käydä. Toivottava olisi, että Herran henki puhaltaisi liekkinä Etelä-Suomesta Torniolle, että vahingolliset
linnut polttaisivat siipensä ja horjuvat sielut tulisivat pelastetuiksi. Ja
jos lähdette sinne, niin lähtekää sillä varalla, että jos Ruotsin puolelaisille
tulisi halua ja tarvetta, että saattaisitte heidän tarpeensa täyttää. Olkaa
turvatut, veljet rakkaat, Herra se on, joka sotii ja voittaa, jonka asialla
olette ja olemme siinä korkeassa ja painavassa Herran työssä heikot välikappaleet.
Sen kuitenkin tietää taivaallinen Isä, ettei ole muu kysymyksessä kuin
oma ja muiden sielujen autuus. Sentähden, rakkaat veljet ja työkumppanit, ahkeroitsemme tehdä työtä kärsivällisyydessä sen lahjan kanssa,
jonka kukin Herralta saaneet olemme, joka työ ei ole turha ollut tähänkään asti, että vielä on monta kymmentä tuhatta, jotka ovat priiskoitetut
sydämestä sovintoverellä ja päästetty pahasta omastatunnosta ja seuraavat sitä suurta Ristinkantajaa, joka on tien polkenut Yrttitarhasta Golgatan mäelle läpi maailman pilkan ja vainon. Se myös on suuri Jumalan
siunaus, että saarnaajat Suomenkin maalla ovat rakkauden ja yksimielisyyden siteillä yhteen liitetyt ja yhdessä neuvossa sovitettuna tekemään
kallista Herran työtä ja varjelevat viinimäen aitaa, ettei lihallinen vapaus
ja tämän viimeisen ajan tavat pääsisi turmelemaan hengellistä vapautta,
sillä viimeisen ajan tavat ja intohimot tulevat sitä pahemmiksi, mitä likemmäksi maailma loppuansa tulee, radiot y.m. kauhistukset ihmisen lihalle
huvitukseksi, että täytyy virren tekijän kanssa sanoa: "Mailf vierailt'
uutta tapaa, josta harva on sill' vapaa."
Sentähden rohvaiskaamme sydämiämme uskomaan, saarnaajat ja ikuiseen muistoon jääneet ystävät Suomenkin maalla, ja aina matkaliittoja
uudistamaan, että häävaatteet pysyisivät puhtaina, sillä pian tulee Ylkä
noutamaan tapetun Karitsan häihin, että kerran yhteen ääneen sanomme
kaikkein valittuin kanssa ja vanhinten kanssa amen, hallelujaa. Silloin
loppuu tämä vaivaloinen korven matka. Siinä toivossa sanomme hyvästi
ja annamme ja todistamme kaikki synnit, viat ja heikkoudet anteeksi
Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä,
ja sanomme sydämellisiä rakkauden terveisiä vaimoimme, perheittemme
ja tämän suuren Herran lauman kanssa, joka täällä koolla on, kaikille
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Suomen saarnaajille perheittensä ja sen Herran lauman kanssa, joka teidän ympärillänne on. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Samuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka, Viktor
Björkman, Viktor Apelqvist; Norjasta: Daniel Josefsen, Kristen Hansen,
Olof Hansen; Itä-Norjasta: Nils Jensen, Andreas Börresen; Luulajasta:
K. R. Erlandsson; Suomesta: Salminen, Karhu, Nurminen ja Hirvonen.

SAMUEL WETTASJÄRVEN VIIMEINEN LÄHETYSKIKJE
AMERIKAAN.

Kirjoitettu Wettasjärvessä se 19. p. huhtik. 1928.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille Herran viinamäen työntekijöille
esikoisten seurakunnan hengen yhteydessä rakkauden siteillä yhteen liitettyinä ja yhteen henkeen juotettuina Wm. Koppana, Simontaival, Tuomas Kuru ynnä muut saarnaajat ja työkumppaninne rakkaitten vaimoinne,
lastenne ja kaikkein Jumalan valittuin kanssa ympärillänne. Jumalan ja
meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon ja lisääntyköön teidän
henkenne kanssa nyt ja elämänne viimeiseen ehtoon asti! Amen.
Tässä tervehdän teitä, rakkaita veljiä ja sisaria, sinne kaukaiselle Amerikan maalle ja sydämen pohjasta asti kiitämme teitä kaiken rakkauden
ja kaiken palveluksen edestä, jonka se suuri lahjain antaja palkitkoon teitä
ajallisella ja ijankaikkisella siunauksella. Vieläpä kiitän Koppana-veljeä
kalliin kirjan edestä, jonka olen jo aikoja sitten saanut. No, terveenä
ovat saarnaajat joltisesti ruumiin puolesta, ja Herran työtä tekevät ja
kokouksia pitävät, ja Jumalan sana vaikuttaa niinkuin ennenkin. Mutta
minua vain on sydänvika vaivannut menneestä vuodesta asti, mutta olen
minä sentähden kulkenut ja saarnannut Norjassa menneenä kesänä ja tämän talven täällä Ruotsin Lapinmaalla.
Ja no; monen vaivan kautta on meidän elämään sisälle meneminen,
sekä ruumiillisten että hengellisten vaivain läpi, mutta siinä uskossa ja
toivossa olemme, että Isänmaan rantaan illaksi kostumme, kun Jesus on
siinä laivassa, jossa Hänen omansa ovat, vaikka on kyllä usein vastatuuli; mutta yhteen rauhan haminaan tulemme teidän kanssanne, Amerikan veljet ja sisaret, vaikka ovat niin suuret valtameret ja maat teidän
ja meidän välillämme, ja vaikka viimeisen ajan meren aallot nousevat
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niin korkealle ihmisten lasten suuren rauhattomuuden ja levottomuuden
tähden sekä luonnollisella että hengellisellä kannalla. Kuitenkin uskomme,
että se suuri maan ja meren haltija kuljettaa teitä ja meitä monen kymmenen tuhannen kanssa tyven rannalle, jossa saamme häitä pitää sen
viattoman Karitsan ympärillä, joka on sen suljetun paratiisin avannut
sen suuren syntisen kanssa, jossa enkeli Cerubim on pistänyt miekkansa
tuppeen, ja niin tie aukeni armoistuimen tykö meille suurille syntisille,
vaikka sota oli verinen, ennenkuin Hän voiton sai Pitkänäperjantaina,
jossa Hänen palava rakkautensa voitti vanhurskaan Isän oikeuden ja sai
voiton kuoleman ja helvetin ylitse, niinkuin kirjoitettu on: kuolema, kussa
on sinun otas, helvetti, kussa on sinun voittos? Ja niin olemme siis nyt
voiton päällä Karitsan veren kautta ja heidän todistuksensa sanan kautta»
vaikka eriseurat ja väärät opit tekevät heidän työtänsä, ynnä suruttomuuteen hukkuneen maailman kanssa, ei he kuitenkaan voittaneet, eikä
heidän sijansa enempi löydy taivaassa, niinkuin kirjoitettu on, sillä lohikäärme enkeleinensä on ajettu pois taivaasta jo ensimmäisten Herran sotamiesten aikana tämänkin kristillisyyden alusta niin tähän asti. Ja tiedämme olla vakuutetut siitä, että monta kymmentä tuhatta on valvomassa
ja kilvoittelemassa heidän kalliimmassa uskossansa neljän ilman alla, joille
on sija valmistettu taivaassa; sen vielä todistavat lähetyskirjat ja lähetyssaarnaajat jääneittenkin aikain alla. Niin, emme siis ole, rakkaat veljet
ja sisaret, yksin emmekä joku metsätokka, vaan hyvän paimenen Jesuksen lampaita, joita Hän on koonnut siihen yhteen lammashuoneeseen Hänen uskollisten paimentensa kanssa tässäkin siunatussa etsikon ajassa,
josta kiitos olkoon sille kuolemattomalle Jumalalle nyt ja aina ja ijankaikkisesti! Amen.
Ja ei nyt muuta, vaan sanomme Kreeta Stiinan ja lasteni ja ympäri
olevain valittuin kanssa sydämen rakkaita terveisiä teille ensin yllämainituille. Ja sano meidän rakkaat terveiset kaikille saarnaajille, joita kirjassasi mainitsit ja sanoit heidän terveiset meille. Ja vielä kaikkein viimein täältä asti todistan kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herran
Jesuksen siunatussa nimessä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä; sen
muistakaa vielä kuolemankin hetkellä ennenkuin silmänne kiinni painuvat
viimeiseen uneen. Rukoilkaa, rakkaani, minunkin edestäni, että minäkin
onnellisesti kostuisin autuaallisen kuoleman rannalle.
Kirjoitti omalla kädellä
Samuel Wettasjärvi
vaimoni Kreeta Stiinan kanssa.
Sydämen rakkaat terveiset Frans Parakalta ja Isak Nikulta y.m. y.m.
vaimoinsa kanssa. Ja sano meidän yhteiset rakkaat terveiset englannin-
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kielisille saarnaajille ja kristityille! Sano sille Mikko Sarkkiselle Kreeta
Stiinan rakkaat terveiset ja kiitokset ynnä minun kanssani sen lahjan
edestä, jonka hän lähetti sinun preivisi matkassa, joka oli Gacklesta.

Masuninkylä, 30/7 1928.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla: N. Milen, S. Vesterinen, Joel
Ahonen, V. Nieminen, E. Rantanen y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäänne,
lastenne ja sen siunatun Herran lauman kanssa, joka ympärillänne on,
saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten
kanssa.
Onnen toivotuksella tervehdimme teitä, ikuiseen ja unhoittumattomaan
muistoon jääneitä ystäviä, joitten kanssa olemme niin monta iloista ja
autuaallista hetkeä viettäneet-kolmattakymmentä vuoden ajalla, joille toivotamme onnea ja sitä rauhan Jumalalta, jota ei maailma antaa taida,
ei jumalisuudellaan eikä jumalattomuudella. No, kiitoksia kirjainne edestä,
joita olemme saaneet Mileniltä, Vesteriseltä, Heleniukselta y.m. Kirjeistänne saamme sekä murhe- että myös ilahduttavia sanomia; vaikka ei
meidän pitäisi murehtia niitä, jotka autuaallisesti saavat siirtyä tästä onnettomasta maailmasta, mutta emme siihen mitään voi, kun se rakkauden side tuntuu vetävän heidän peräänsä, vaikka sen tiedämme, että he
lepäävät haudoissansa, nimittäin heidän maalliset jäännöksensä, mutta heidän henkensä laulaa kirkkaassa ilmassa voiton virttä Jumalalle ja tapetulle Karitsalle: amen, hallelujaa. Sillä toivolla olkaa lohdutetut Juho
Ahosen jälkeen jääneet murheellinen puoliso ja sukulaiset sekä Juho Fagerin jälkeen jäänyt murheen alla oleva puoliso ja lapset; ja kymmenten
tuhanten kristittyin lauma rukoilee teidän edestänne, jotka olemme vähäksi aikaa kaipaamaan jääneet toivossa, ettei ole meidänkään aika pitkä.
Johannes Haarala onkin jo niin ennen eroitettu, joka ei enää jääneenä
kesänäkään päässyt kokouksiin.
No, ilahduttavia sanomia olemme saaneet, niinkuin kirjeissänne
näimme, että Jumala on sanansa kautta vaikuttanut voimallisesti. Vissimmästi ovat saarnaajat saarnanneet puhtaan Jumalan sanan, kun Jumala sanansa kautta vaikuttaa paljon. On täälläkin Jumala vaikuttanut
sanansa kautta kokouksissa. Paljon on tullut maailman valtakunnasta ja
lankeemuksesta, erittäinkin Gellivaaran ja Jokmokin pitäjissä, joissa rakkaan veljen ja uskollisen työkumppanin Björkmanin kanssa tänä jääneenä
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talvena ja keväimenä kulkeneet olemme. Vasta olen tullut, pari viikkoa,
kotia. Siellä ovat olleet suuret herätykset. Monessa paikassa on satoja
tullut mailman valtakunnasta. Ei meidän Appelqvistimme ole enää tänä
jääneenä talvena saarnannut, ei Gellivaarassa eikä missään kulkenut, eikä
ole antanut itseänsä korjata. Niin emme enempi tiedä hänen kanssansa;
Jumala sen tietää, joka kullekin maksaa töittensä ansion jälkeen, oli hyvä
tai paha. No, Herra tuntee omansa täällä ja siellä ja perkaa elonsa riihtä
ja eroittaa ruumenet nisuista ja kokoo jyvät aittaansa. Ei näitä kaikki
käsitä; koettelemukset pitää näkösälle tulla kaikkina elävän kristillisyyden aikoina ja ovat meille tarpeen, ettemme turvaa omiin voimiin, mutta
pitäisimme armona, että kuljetetaan saarnaajiakin hengellisen köyhyyden
läpi oikeassa itsensätuntemisessa. On ollut tarpeellinen ja terveellinen
opiksi, kuinka alennuksen tiellä pysytään pahan voittajana, seuratessa sitä
suurta alennuksen esikuvaa Jesusta. Sen tiedämme, että tie on kaita ja
vaellus vanhalle aatamille vaivaloinen, mutta palkanmaksu on suuri.
Eriseuraset Euroopassa ja Amerikassa touhuavat kovasti ja hyvissä
toiveissa minullekin tilanneet ja ilmaiseksi lähettäneet heidän hengellisiä
lehtiänsä ja oikein miellyttävästi meistä lausuvat. Mutta on meillä vielä
muistossa, kun Laestadius sanoo, että susi tekee välistä itsensä kipeäksi,
vierittelee talon kartanolla, että talon penikat armahtelisivat, mutta sanoi,
että haukkukaa penikat vielä lujemmasti. No he tekevät heidän työnsä
ja perivät heidän palkkansa. Ei nyt vihollinen enää voita siinä haamussa.
Mutta kiitos Jumalalle, että hän säilytti meille valkeuden, ettemme tarvitse haparoida niinkuin sokeat seiniä myöten, ainoastaan että pysymme
turvapaikassa esikoisten seurakunnassa, jossa on Uuden Testamentin välimies Jesus, joka laumansa hallitsee lakinsa jälkeen, jota ei maailma tunne,
eikä ne, jotka maailmassa ovat, ei jumaliset eikä jumalattomat.
Sentähden olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret Suomenkin maalla,
kun olemme johdatetut sen priiskoitusveren tykö, joka parempia puhuu
kuin Abelin veri, jossa viattomassa veressä uskokaa kaikki synnit, viat
ja epäilykset anteeksi, jonka vieläkin todistamme Herran Jesuksen pyhässä nimessä; sen omistakaa kuoleman virran rannallakin. Ja siinä toivossa sanomme hyvästi, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä,
jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa. Eikä muuta tällä kertaa, kuin sanomme saarnaajain ja suuren kristittyin lauman kanssa sydämelliset terveiset saarnaajille rakkaitten emäntäinne, perheittensä ja sen
suuren kristittyjen lauman kanssa teidän ympärillänne Suomen maalla.
Rukoilkaa meidänkin edestämme, ettemme välille jäisi!
Isak

Niku.
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Kaltimossa 27 p:nä marraskuuta 1928.
Rakkaat veljet ja vanhimmat ja uskolliset työntekijät Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä Ruotsin Lapinmaalla Isak Niku, Isak
Kuoksu, Samuel Wettasjärvi, Frans Parakka ja Viktor Björkman y.m.
saarnaajat rakkaitten emäntäinne ja rakkaitten lastenne kanssa sekä
kaikki totuuden apulaiset ja se kallis Herran lauma ympärillänne, jotka
hengittävät samaa armon raitista ilmaa teidän ja meidän kanssa esikoisten seurakunnan helmassa, joka on ensin kivulla syntynyt etsikkoajällamme Ruotsin Lapinmaassa. Armo ja rauha Jumalalta ja Herralta Jesukselta Kristukselta olkoon teidän kanssanne sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Tällä onnentoivotuksella tervehtelemme teitä, kalliit ja unohtumattomaan muistoon jääneet vanhimmat ja veljet sekä sisaret Lapinmaalla ja
ilmoitamme, että olemme uskomassa ja samassa mielessä kuin ennenkin
kristillisyytemme kalliista asioista ja ruumiin puolesta terveinä muut saarnaajat, mutta Ryytsä veljemme on päässyt matkan vaivoista ja kutsuttu
kotia viettämään ijankaikkista voitonjuhlaa laskemattoman auringon alla,
joka on hänelle voitto, mutta meille jälkeenjääneille tuottaa ikävää ja
kaipausta.
Nyt olemme viettäneet kokouksia täällä pohjois-Karjalan perukalla
Enon pitäjän Kaltimossa, jossa on ollut koolla tuhansiin nouseva kristittyin lauma monesta pitäjästä ja kaupungista ja useita saarnaajia, jotka
kokoukset ovat aiheutuneet siitä, että täällä on valmistunut uusi suuri
kristittyjen rukoushuone. Ja Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti,
niin että ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet pyhäin majoissa, ja kymmeniä on uskottomista ja eriseurasta katumuksen murheen kanssa tehneet parannusta ja anteeksi anoneet syntiään, ja paljon on syntiä armon
mereen hukutettu. Heräyksiä on Karjalassa ollut monissa paikoissa näinä
aikoina, niinkuin useissa paikoissa muuallakin Suomessa. Mutta toiselta
puolen on näkyvissä myöskin, kuinka kaikenlainen jumalattomuus kasvaa
tällä pahalla ja kamalalla maailman lopun ajalla, ja perkele on pohjattomuudesta nostanut monenlaista villitystä ja vielä kaikenlaista hengellistä
höyryä, jolla paljon Jumalan työtä on turmeltu niissä, joissa on ollut heräyksen vaikutusta, ja vielä eriseurat yhdessä kuolleen uskon pappiskunnan kanssa ovat niinkuin ennenkin olleet sen päälle työtä tekemässä, että
elävä kristillisyys näkyisi vääräksi niiden keskuudessa, joissa Jumala on
vaikuttanut tunnon heräystä. Mutta toiselta puolen on vielä Sionin Kuningas sotimassa ja voittamassa, vaikka onkin heikot ja harvat työntekijät
ja välikappaleet täällä Karjalan perukoilla, jonka tähden on tullut näky-
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viin, että eloa on paljon ja työväkeä on vähän, joten on tarpeellista rukoilla elon Herraa, että Hän lähettäisi työväkeä eloonsa.
Uskomassa olemme kuitenkin ahkeroineet pysyä, vaikka suurta synnin
voimaa tuntien ja monien kiusausten ahdistamina; olemme kuitenkin tähän asti voiton päällä pysyneet Karitsan veren kautta ja siinä toivossa
matkaa teemme, että kerran pääsemme teidän ja kaikkein valittujen
kanssa voitonjuhlaa viettämään ijankaikkisissa Karitsan häissä ja veisaamaan loppumatonta voitonvirttä,' amenta ja hallelujaa, ja siinä toivossa
tarvitsemme pitää päämme ylhäällä kaikissa kiusauksissa ja koettelemuksissa, sillä synnit ja viat on teille ja meille anteeksi annettu monen todistajan suun kautta, ja vielä mekin anteeksi annamme ja todistamme Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja sanomme
sydämen rakkaita terveisiä, me saarnaajat koko kristittyjen lauman
kanssa, teille, vanhimmat ja saarnaajat ja totuuden apulaiset, ja koko
kristittyjen laumalle teidän ympärillänne. Sanomme hyvästi ja jääkää
Jumalan ja Hänen armonsa haltuun ja rukoilkaa meidän edestämme!
Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta
N. Milen, Joel Ahonen, Juho Hirvonen, J. R. Karhu, Juho Hassinen,
Heikki Ikonen, K. J. Heinonen, K. Helenius, S. N. Vesterinen.

Kääntöjärvi, se 9. päivä jouluk. 1928.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, S. Vesterinen, Joel Ahonen, Ville
Nieminen y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja sen kalliin
Herran lauman kanssa ympärillänne. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille ja vahvistakoon teidän sielunne ja ruumiinne elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ikuiseen rakkauden muistoon
jääneitä työkumppaniamme ja ystäviämme Suomen maalla, tästä Kääntöjärven kokouksesta, jossa olemme kokouksia pitäneet viikon päivät rakkaan vanhimman ja työkumppanin, Kuoksun, ja nuorimpain saarnaajain
kanssa. Tulimme tähän; myös oli meidän rakas vanhin Sammeli mukana,
mutta hän ensi yönä sairastui, ettei päässyt kokoukseen, ja nyt se on
tänä aamuna kello seitsemän ajoissa nukkunut viimeiseen uneen. Eikä
se tule enää koskaan kokoukseen tämän maan päällä. Hän on mennyt
pitämään kokouksia monen kymmenen tuhannen ystäväin ja tuhanten
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opetuslastensa ja opettajain kanssa ijankaikkisuuden ihanalle rannalle ja
jättänyt niin suuren opetuslastensa lauman sydämellisellä murheella peräänsä huutamaan. Oi Isä, Israelin vaunut ja hänen ratsasmiehensä!
Emme kuule enää hänen ääntänsä tämän maan päällä emmekä saa yhtään neuvon ja opetuksen eikä myös lohdutuksen sanaa hänen suustansa.
Mutta se on lohdutuksemme, ettei ole meidänkään aikamme pitkä, ainoastansa että Jumalan avulla tämän vaarallisen ajan voitolla pysymme, että
voitamme sen suuren päämaalin, johon olemme kilvoittelemassa, rakkaat
veljet ja sisaret.
No, sydämestämme kiitämme niitten kalliitten kirjain edestä, joita
olemme saaneet, Mikkelin kokouksesta yhteisen ja Vesteriseltä Turusta,
ja Mileniltä ja Vesteriseltä Kaltimosta ja Ville Niemiseltä ja Siipolalta
Viipurista, joista näemme, että se siunattu Herran työ, jota tehneet olette,
on kantamassa hedelmää taivaan valtakunnalle. Sentähden olkaa työntekijät turvatut ja uskokaa kaikki synnit anteeksi! Mekin täältä asti
annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä ja sanomme saarnaajain ja tämän kokousväen
ja Sammelin murheellisen lesken ja lasten kanssa sydämellisemmät terveiset kaikille saarnaajille perheittensä ja ympärillänsä olevain kristittyin
kanssa Etelä-Suomessa; ja niin laajalti kuin tulette näkemään kristityitä,
sanokaa meidän terveiset!
En jaksa enempi kirjoittaa, niinkuin ymmärrätte. Rukoilkaa meidänkin edestä! Veljenne, osallinen vaivassa
I s a k N i k u Kuoksun y.m. kanssa.

Kirjoitettu joulukokouksessa Gellivaaran kirkonkylässä
30. p. jouluk. 1928.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: N. Milen, S. Vesterinen, E. Rantanen, Joel
Ahonen, E. Masalin, F. Siipola, M. Hulkkonen ynnä muut saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja sen siunatun Herran lauman, saarnaavaisten miesten, palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa
Suomen maalla, jotka olette hengittämässä yhtä Jumalan armon raitista
ilmaa meidän kanssamme esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja elämän ehtooseen asti! Amen.
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Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ikuiseen rakkauden muistoon
jääneitä ystäviämme, tästä suuresta joulukokouksesta, johon olemme kokoontuneet Herran nimeen suuri paljous kristityitä ja saarnaajia monesta
valtakunnasta ja paikkakunnasta: Suomesta, Norjasta ja Kalle Toivonen
Amerikasta, Luulajasta, Kainuusta ja näistä Lapinmaan seurakunnista ja
myös teidän lähetysmiehet, jotka olette tänne lähettäneet, jossa olemme
Herran edessä tutkimassa ja koettelemassa kristillisyytemme tärkeitä ja
painavia asioita ja myös niitä lähetyskirjoja, joita on tullut Suomesta,
Itä- ja Länsi-Norjasta, Amerikasta y.m. joissa pyytävät saarnaajia täältä.
Ja lähetysmiehet Suomesta, Norjasta ja Kainuusta ovat suullisesti eli itse
läsnä ollen kunkin paikkakuntaansa tarpeen ilmoittaneet, joittenka lähetyskirjain ja sen pyhäin tarpeen edestä, jonka olette lähetysmiestenne kautta
lähettäneet, juuri sydämestämme kiitämme kaikkia niitä, jotka siinä
avussa olette osalliset; sen Herra teille palkitkoon! Mutta niinkuin tiedätte, rakkaat veljet ja sisaret, että eloa on paljon ja uskollisia työntekijöitä vähän, ja niinkuin kuulleet olette, että meidän ja teidän sydämestä rakastettu vanhin on temmattu meiltä pois hänelle iloksi, mutta
meille raskaaksi murheeksi, sentähden nyt on vielä ahtaampi, koska avun
anomisia on niin paljon. On kuitenkin autuaallista, kun on tässäkin
kokouksessa niin suuri lauma saarnaajia ja kristityitä kokoontunut, ettei
koskaan ennen ole niin paljon ollut, jotka ovat yksi sydän ja sielu Herrassa. Ja vaikka on niin paljon tarvetta täällä, on kuitenkin seurakunta
päättänyt lähettää saarnaajat käymään Suomessa, jotka täyttävät teidän
halunne ja tarpeenne kevätpuolella talvea, jos Herra sallii elämää ja terveyttä.
No, terveenä olemme kaikki saarnaajat ja uskomassa olemme itsemme
autuaaksi syntein anteeksi saamisen armosta niinkuin ennenkin. Ilolla
ja liikutetulla sydämellä olemme lukeneet ja tutkineet niitä lähetyskirjoja,
joita on tullut Amerikasta, Suomesta, Norjasta y.m., joissa kaikissa on
yksi rauhan ja yksimielisyyden ääni niitten seassa, jotka esikoisten seurakunnan hengen yhteyteen sydämen kautta sulaneet ovat. Sen myös
näemme kaikista sekä Euroopan että Amerikan kirjoista sekä kuulemme
suullisten sanomain kautta, että Herran työ menestyy ja kristillisyys leviää kaikissa valtakunnissa niin laajalta, kuin tämä elävän kristillisyyden
ääni on kuultu ja vastaanotettu, vaikka niin suuri vastus on ollut. Sillä
vihollinen on valmistanut niin monen kaltaisia aseita vastaanseisomaan
ja sotimaan sen hirmuisen jumalattoman joukon ja niin monivärisen jumalisen joukon kanssa ja aina muuttaen väriänsä, mutta ei ole voittanut,
kun olette ja olemme seuranneet sitä Kuningasta, joka istuu valkian oriin
päällä, jolla on kirjoitettu nimi vaatteessansa ja reidessänsä: Kuningasten
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Kuningas ja Herrain Herra. Sentähden olkaa turvatut saarnaajat Suomenkin maalla ja kaikki rakkaat veljet ja sisaret sen piskuisen lauman
turvissa, jonka se suuri Israelin paimen on kokoon saanut tällä viimeisellä ja vaarallisella ajalla. Sentähden seuraamme, veljet ja sisaret, sitä
suurta ristinkantajaa Jesusta, jonka syntymisen muistojuhlaa olemme
viettämässä, joka muistuttaa kaikkia niitä lapsia, jotka Jumalasta syntyneet ovat, siitä ajasta, kun se kunkin sydämessä tapahtunut on.
Liikutetulla sydämellä muistamme sitä aikaa, kuin ensi kertaa siellä
keskellänne olimme, kun ahdistetut sielut ja vapisevaiset sydämet olivat
hajoitetut kuin lampaat, joilla ei paimenta ollut, kuinka suuren laupeuden
on Jumala osoittanut ja hajoitetut lampaat kokoon saanut ja sen hirmuisen sumun hajoittanut, että on armonaurinko päässyt paistamaan ja ijankaikkisuuden kukat kasvamaan, joista niin suuri paljous on jo istutettu
ijankaikkisuuden ihanalle rannalle kukoistamaan Jumalalle ja Karitsalle
kunniaksi, josta emme osaa Jumalaa niin kiittää niinkuin halu olisi.
No, emme tiedä muuta tällä kertaa, kuin rohvaiskaa sydämenne uskomaan kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi; vielä mekin täältä asti
annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Ja sanomme tämän suuren kokousväen ja
kaikkein saarnaajain kanssa sydämellisiä rakkauden terveisiä kaikille
saarnaajille rakkaitten emäntäinsä ja lastensa kanssa ja sille Herran laumalle, joka on heidän ympärillänsä Suomen maalla. Rukoilkaa, rakkaat
veljet ja sisaret, meidänkin edestämme, että mekin ynnä teidän kanssanne
onnellisesti perille kostumme! Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Niku, Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Frans Parakka, Johan Mäntyvaara, Johan Leipojärvi, Knut Pannasson, Paavo Pitsa Michael Eriksson
Kitak, August Isaksson, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Petter Sitsi,
Esaias Nia, Kalle Toivonen, Isak Stälnacke; Norjan saarnaajat: Mikael
Mikkelsen, Daniel Josefsen, Olof Hansen, Nils Jensen, Karl Sirkka, Edvard
Jönsson; Suomen saarnaajat: Ville Nieminen, Kalle Luoma, R. Salminen,
Matti Rautio.
Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksessa
Gellivaarassa vuonna 1928.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäessä:
N. P. Starkka, Wm. Koppana, August Simontaival, Johan Huumola, Johan Muonio, Salmon Johansson, Caleb Eriksson, Johan Kieri, Fremond
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Ward, Leo Lobbestael, J. V. Stanley, Jakob Stickinger, Sasse emäntäinne
ja lastenne kanssa y.m. saarnaajat ja totuuden apulaiset ja palveluspiiat
ynnä koko Herran lauman kanssa Amerikan maalla monessa kielessä.
Jumalan ja meidän Herramme Jesukserr armo ja rauha olkoon teidän
henkenne kanssa- elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tulemme taas teidän tykönne
tervehtimään jollakin radilla tästä joulukokouksesta, johonka olemme taas
yksimielisesti kokoon tulleet ja koossa olleet Herran nimeen, poikalapsen
Herran Jesuksen ympärillä, monista eri paikoista ja valtakunnista: Suomen maalta, Etelä-Suomesta aina Ouluun ja Kemiin asti, Norjasta, Itäja Länsi-Finmarkusta, Länsi-Norjasta, Ofotista ja Lofotista, Luulajasta,
Kainuusta ja Lapinmaan seurakuntain kylistä, saarnaajia ja kristityitä.
Olemme yksimielisesti tutkineet ja lukeneet niitä lähetyskirjoja, joita on
tullut jääneen vuoden aikana aina tähän joulukokoukseen asti Amerikasta,
Suomesta ja Norjasta, vieläpä niitä avunpyyntöjä ja hätähuutoja, että
saada saarnaajia täältä Ruotsin Lapista, ja olemme sitä koetelleet Herran edessä, että, vaikka Herran sanat täytetään tälläkin ajalla, että eloa
on paljon ja työmiehiä on vähän, niin olemme sen kuitenkin löytäneet
soveliaaksi, että lähettää Länsi- ja Itä-Lofotista rakkaat veljet ja uskolliset työntekijät Daniel Josefsenin ja Kristen Hansenin Itä-Norjan Finmarkkuun ja Isak Kuoksun ja Isak Nikun Suomen maalle tämän talven aikana,
jos voittamattomia esteitä ei tule.
Kiitämme Amerikan rakkaita veljiä ja sisaria niitten kalliitten kirjain
edestä, joita olemme saaneet ilolla vastaan ottaa, ja rakennusaineitten
edestä, joita on tullut tämän joulukokouksen avuksi y.m., joitten kaikkein
edestä kiitämme juuri rakkaalla sydämellä kaikkia siihen osaaottajia.
Ilolla ja liikutetulla sydämellä olemme saaneet nähdä saarnaajain ja seurakunnan kirjeistä ja yksityisten niitä rauhan sanomia Amerikasta y.m.;
vieläpä Herran työ menestyy ja voimalla kulkee eteenpäin monessa paikassa kristillisyyden laveudessa, niinkuin suulliset sanomat ja lähetyskirjat todistavat, että Jumalalla on vielä etsikon aika valitultansa kokoomaan
tällä viimeisellä ajalla, vaikka maailma muuten näyttää kaikin puolin loppuansa lähenevän, ja kaikki synti ja vääryys niin suuren vallan saapi,
mutta kuitenkin merkittyjen luku pitää täytettämän. Mutta sen me uskomme, rakkaat veljet ja sisaret ja saarnaajat, että sama koettelemus on
on teillä siellä niinkuin meillä täällä, että tulee monta kertaa tuntumaan
työn teko raskaalta sen suuren heikkouden ja kelvottomuuden tähden,
jota meidän täytyy paaliamme kantaa kuolemaan asti; vaan silloin kun
vajaa lakkaa niin täydellisyys alkaa, ja kun vielä monta kertaa tulee näyttämään, että työ kulkee hitaasti eteenpäin. Mutta kärsivällisyyden Ju-
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mala vahvistakoon kaikkia työmiehiä Herran viinamäessä kärsivällisyyden
kautta hedelmää kantamaan taivaan valtakunnalle, vieläpä herättelemään
uneliaita opetuslapsia suurempaan hartauteen valvomaan yönvalvojan
Herran Jesuksen kanssa, joka on valvonut ja pitkää yötä viettänyt Getsemanen yrttitarhassa, jossa meidän syntimme paljous on painanut taivaallisen vanhimman helvettiin asti ja Golgatalla on voitto saatu ja huuto
kuuluu: se on täytetty! Velka on maksettu, ja verinen risti on velkakirjan
päälle vedetty ja katuvaisen ryövärin kanssa on paratiisin portit avattu,
jossa Hän vannotulla valalla vahvistaa ja sanoo: "Tänäpäivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa, ja enkeli Cerubim on pannut paljaan lyöväisen miekkansa tuppeen, ja niin on tie auennut suurille syntisille, että on meillä, rakkaat veljet ja sisaret, tänäkin päivänä vapaa tykökäyminen uskossa armoistuimen tykö.
Sentähden on syy teillä ja meillä rohvaista sydämiämme uskomaan
ja katsomaan uskon avatuilla silmillä maasta ylettyä ja orjantappuroilla
kruunattua Kuningasta, että viattomat veren pisarat priiskuisiyat sieluimme ja sydäntemme maalle elämäksi ja voimaksi, että voiton päällä
pysymme siihen asti, kuin aukenee uusi ilma ijankaikkisuuden ihanalla
rannalla, jossa kaikkein voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. Sinne me tarvitsemme rientää
kaikella muotoa, rakkaat veljet ja sisaret, johonka teidän ja meidän ystävämme ovat menneet, joita kuoleman enkeli on leikannut ja laskee lepäämään yhden toisensa perästä niinkuin taas tämänkin ystävän ja uskollisen Herran palvelijan Erik Sammelin. Mutta heidän pitää lepäämän
heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä. Vetäköön meitä
kaikkia kaipaus ja koti-ikävä, rakkaat veljet ja sisaret, niitten perään, ja
rukoilkaa meidänkin edestä ja kantakaa anteeksi antavaisella sydämellä
armoistuimen tykö!
Emme nyt tiedä muuta tällä kertaa, mutta olkaa tervehdityt ynnä saarnaajain ja Herran lauman kanssa täältä saarnaajain ja koko Herran lauman kanssa siellä Atlantin rannalta Tyynen meren rantaan asti sydämellisellä rakkaudella! Ja annamme ja todistamme kaikki synnit anteeksi
Herran Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa sovintoveressä; sen muistakaa
vielä kuoleman virran rannallakin ennenkuin silmät kiinni painuvat viimeiseen uneen.
Tätä merkitsee seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka, Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Kaarlo Toivonen, J. H. Puoltikasvaara, August Jänkäpää, Johan
Mäntyvaara, Johan Leipojärvi, Suomen lähetyssaarnaajat: Ville Nieminen,
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Kalle Luoma, Norjan lähetyssaarnaajat: Daniel Josefsen, Mikael Mickelsen, Olof Hansen ja Finmarkun saarnaajat: Karl Sirkka, Nils Jensen y.m.
Luulajan saarnaaja: K. R. Erlandsson.
ISAK NIKUN VIIMEINEN LÄHETYSKIRJE AMERIKKAAN.

Masuninkylä, se 12. p. maaliskuuta 1929.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä kaukaisella Amerikan maalla: Wm. Koppana,
A. Simontaival, I. Huumola, C. Eriksson, S. Johnson, Johan Muonio, Alex.
Ritola, F. Ward, Leo Lobbestael y.m. saarnaajat rakkaitten emäntäinne,
lastenne ja sen kalliin Herran lauman kanssa monessa kielessä, jotka
hengitätte yhtä Jumalan armon raitista ilmaa ynnä meidän kanssamme
esikoisten seurakunnan helmassa, joka on aikakaudellamme ensin kivulla
syntynyt Ruotsin Lapissa ja on yljän Jesuksen rakkaudesta hedelmälliseksi tullut ja on oikean raamatullisen lähetyksen kautta itsensä levittänyt länteen, itään, pohjaan ja etelään, jonka helmaan on niin paljon lapsia syntynyt Euroopan ja Amerikan maalla.
Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille! Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen ja unhottumattomaan muistoon jääneitä rakkaita
veljiä ja sisaria, joista paljon kasvoistakin tunnen monessa kielessä Amerikan maalla, ja sydämestä kiitän kalliitten kirjainne ja lähetysten edestä,
joita olemme ilolla saaneet vastaan ottaa, joista näemme, että olette tekemässä kallista Herran työtä, ja että Herran työ menestyy sekä suomalaisen että toiskielisen kansan seassa, joka ilahduttaa sydämemme. Vieläpä se suuri siunaus, että saarnaajat monikielisen kansan keskellä ovat
rakkauden siteillä toisiinsa liitetyt ja yhdessä neuvossa sovitettuna uhraavat sen lahjan, minkä kukin on Herralta saanut, niin kristillisyys pysyy
yhtenä monessa kielessä, ja horjuvat sielut pysyvät varjeltuna oikean äidin sylissä tällä väkevällä eksytyksen ajalla. Vissimmästi on Jumala sallinut nämä eksytyksen ajat ihmisten kuulemattomuuden ja vääryyden palkaksi, kun eivät ole totuutta uskoneet. Se näyttää aika nyt siltä, että
vihamies on laskenut kaikki metsästäjänsä irti kulkemaan maata ja merta,
joitten tuomio ei viivy eikä heidän kadotuksensa makaa, sillä ei Jumala
niitä enkeleitäkään armahtanut, jotka eivät alkuansa pitäneet; heidän
pitää saaman ansaitun palkkansa. Mutta ne heränneet ihmisten lapset,
jotka joutuvat hengellisen vääryyden kautta eksyksissä kuolleeseen uskoon ja väärään rauhaan, johon heitä tyydytetään ja valheitten kautta
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vahvistetaan, että elävä kristillisyys on väärä ja kuollut oikea. Niin on
maailman päämies kääntänyt orjansa silmät ja korvat ja sillä keinolla parhaiten saattanut Jumalan työtä turmella ennenkin, ja se näkyy tämänkin
kristillisyyden ajalla, ettei ole muuta pahaa maan päällä kuin elävä kristillisyys kaikkein vääräin profeettain saarnoissa ja kirjoituksissa, vaikka
maailma pauhaa ja paisuu pahuudessa ja tapojen turmeluksessa kuin
avoin helvetti. Mutta eivät näe hengelliset eivätkä ota tuntonsa asiaksi,
että nuhdella, mutta mammotella, että saa kiitoksen kaikelta maailmalta
ja erittäinkin hengelliseltä säädyltä. Oi aikaa! Oi tapoja!
Mutta kiitos olkoon sille suurelle Ristinkantajalle, joka isällisestä rakkaudesta valaisi sen hirmuisen pimeyden keskellä sen kaitaiseri tien ja
säilytti sen suuren ja ihmeellisen valkeuden aina meihin asti, että emme
tarvitse haparoida niinkuin sokeat seiniä myöten, mutta saamme olla turvattuna siinä piiskuisessa laumassa, jonka se suuri Ristinkantaja on kokoon saanut ja läpi monenkaltaisia koettelemuksia säilyttänyt, että on
monta kymmentä tuhatta Euroopassa ja Amerikan maalla, jotka eivät
ole Baalin edessä polviansa kumartaneet ja nauttivat hyvän omantunnon
rauhaa, vieläpä joskus vanhurskautta ja iloa Pyhässä Hengessä sen pilkatun esikoisten seurakunnan helmassa, joka nimikin on loukkaus koko jumaliselle maailmalle, mutta niille lapsille, joita vanhin on pessyt elämän
vedellä, on se suloinen. Sentähden olkaa turvatut, rakkaat ystävät Amerikan maallakin! Uskokaa kaikki synnit anteeksi! Mekin vielä täältä
asti annamme ja todistamme Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä; sen muistakaa vielä kuoleman
virran rannallakin! Ja siinä toivossa olemme kilvoittelemassa, että pian
yhteen tulemme, jos ei ennen, niin suurissa kokouksissa toisella puolella
sillattoman virran, jossa yhteen ääneen sanomme amen, hallelujaa, ijankaikkisesti, amen.
Ja olkaa minulta perheeni ja kylämme kristittyin kanssa sydämellisellä rakkaudella tervehditty! Saarnaajat Kuoksu, Fransi, Björkmannit
y.m. saarnaajat sanovat sydämellisiä terveisiä yllänimitetyille saarnaajille
perheittensä ja koko Herran lauman kanssa Amerikan maalla. Rukoilkaa aina meidänkin edestämme! Vähin veljenne
I s a k Niku.
Vielä olin kotona, kun tuli Augustin kirje ja Sammeli-vainajan kuoleman muisto ja joulukokouksen kirje, joittenka edestä kiitän juuri sydämestä. Nyt tulee lähtö kahden päivän päästä, jos elämme ja terveenä
olemme, Suomeen. Minun ja Kuoksun vaimot meinaavat myös seurata
meitä ja Kalle Toivonen.
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Helsinki, 21. p:nä huhtikuuta 1929.
Rakkaat veljet ja vanhimmat Frans Parakka ja Viktor Björkman y.m.
saarnaajat rakkaitten vaimoinne, lastenne ja sen kristittyin lauman
kanssa siellä Ruotsin Lapinmaalla. Jumalan armo ja rauha levätköön
päällänne nyt ja aina! Amen.
Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä kaikkia
saarnaajia ja uskollisia työntekijöitä sekä totuuden apulaisia ja palvelevaisia vaimoja me Suomen saarnaajat tämän kristittyin lauman kanssa,
joka Suomessa on, jotka yksi olemme teidän kanssanne esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä Kristuksen lain kuuliaisuuden alla.
Sydämestämme kiitämme teitä rakkaita vanhimpia ja koko Lapinmaan
seurakuntaa siitä uhrautuvaisesta rakkaudesta, jota olette osoittaneet
ennen ja nyt, että olette meille lähettäneet rakkaat vanhimmat, Isak Kuoksun ja Isak Nikun, jotka olemme suurena Jumalan lahjana vastaan ottaneet, jotka ovat meille saarnanneet taivaallista totuutta nyt niinkuin ennenkin, ja jotka myös sanovat teille sydämen rakkaita terveisiä vaimoinsa
kanssa. Ilmoitamme, että he ovat terveenä ja onnellisesti saapuneet Suomeen ja poikenneet ensin Oulussa tervehtelemässä kristityitä, jossa Milen
oli heitä vastaanottamassa ja niin tulleet Lahteen, johon oli kokoontunut
paljon saarnaajia ja tuhansia kristityitä, jotka kaikin otimme heitä vastaan sydämellisen odotuksen perästä liikutetulla sydämellä, jossa kokouksia pidettiin muutamia päiviä, ja niin siitä lähtivät monien saarnaajain ja
kristittyin seuraamana Viipuriin ja siitä Joensuuhun, Kaltimoon, Sortavalaan, Lappeenrantaan, Padasjoelle, Hämeenlinnaan ja niin tänne Helsinkiin.
Kaikissa kokouksissa on ollut niin paljon kristityitä koolla, että rukoushuoneisiin ei ole mahtunut, ja joka paikassa on heitä sydämellisellä ilolla
ja rakkaudella vastaanotettu. Jumalan sana on saarnattu kaksiteräisenä
nyt niinkuin ennenkin ilman ihmisten muotoa katsomatta, ja sama vaikutus on Jumalan sanalla ollut nyt niinkuin ennenkin. Ja joka paikassa,
missä kokouksia on pidetty, ovat paljot suruttomista heränneet ja katumuksen murheella kyynelten kanssa anteeksi anoneet, ja on heille anteeksi
annettu Jesuksen nimen ja veren kautta ja niin ovat tulleet johdatetuiksi
oven Herran Jesuksen kautta oikeaan lammashuoneeseen, ja monet langenneista ovat nousseet ja anteeksi anoneet lankeemustansa, sekä kristityt ovat puutteitansa valittaneet ja anteeksi anoneet, ja ilon ja riemun
äänet ovat kuuluneet kaikissa kokouspaikoissa; erittäinkin on mainittava
Kaltimon kokouksesta, jossa monet kymmenet uskottomista ja eriseuraisista ovat heränneet ja armon oven päälle kolkuttaneet, ja taivaallinen
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pyhä valkea paloi voimallisesti, joka oli sydäntä liikuttava, ja heille oli
suuri ilo saada kuulla vanhimpia, jotka olivat ensi kertaa heidän keskellänsä.
Saamme ilmoittaa, että yksimielisyys ja rauha on saarnaajain ja kristittyin välillä, josta Jumalalle kiitos olkoon. Mutta vaikka yksimielisyys
ja rauha on, pidämme sen kuitenkin suurena Jumalan armona, että
olemme saaneet rakkaat vanhimmat tänne Suomeen, sillä sen tunnemme
mekin saarnaajat, että Vapahtajan rakkauden elävä tunteminen sydämeltä kuluu, ja usko tuntuu heikolta ja hengen miekka tylsyy. Kuitenkin seisoo edessä kristillisyyden edesvastuullinen työ, sillä sen näemme,
että rikkaruohoa pakkaa myös kasvamaan Herran pellossa, jota aina tarvitsee korjata. Mutta kun nyt taas olemme saaneet kuulla niin paljon
kalliita neuvoja ja opetuksia, niin heikko usko on vahvistunut, ja miekka
on tullut teroitetuksi totuuden tahkossa, ja paljon on syntiä hukkunut
armon ja laupeuden mereen, ja armon ja autuuden tunteminen on sielun
täyttänyt, sekä saarnaajain että sanankuulijain, että Sionin tytär Suomen
maalla on veisannut kiitosta, kun armon aurinko on paistanut niin kirkkaasti, että on näkynyt se kirkkotie, jonka on aukipolkenut suuri Ristinkantaja.
Eikä nyt muuta, kun syntinne ja syntimme on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja sanomme sydämelliset
rakkauden terveiset teille, ikuiseen muistoon jääneille vanhimmille, emäntäinne, lastenne ja koko Herran lauman kanssa siellä kaikilta saarnaajilta
ja suurelta kristittyin laumalta täältä Suomen maalta. Ja sanomme hyvästi sillä autuaallisella toivolla, että kerran yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa sanomme yhteen ääneen: amen, hallelujaa. Rukoilkaa meidänkin edestämme.
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
N. Milen, S. Vesterinen, E. Rantanen, V. Nieminen, Isak Kuoksu, Isak
Niku, K. Luoma, F. Siipola, Joel Ahonen, E. Masalin, R. Salminen, A. Salminen, J. Karhu, J. Hirvonen, Mikko Hulkkonen, Heikki Savolainen,
A. Holm, Nurminen, N. Lehtonen, O. Valkama, V. Kulju, V. Kauppinen,
Karisto, Hj. Simolin, E. Nousiainen, J. Korhonen, Matti Rautio, J. Hassinen, H. Ikonen, A. Väänänen, M. Kärki, J. Kärki
y.m. saarnaajat, joita on ollut koolla eri puolilta Suomen maata vanhimpia seuraamassa.
Ilmoitamme vielä, että vanhimmat lähtevät täältä Turkuun, sieltä
Tampereelle ja niin Poriin, Teuvalle ja sitten Ouluun; paljot saarnaajat
ja kristityt seuraavat heitä.

321
Turku, 5. päivä toukokuuta 1929.
Rakkaalle veljelle Herrassa ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä W. Koppana rakkaan vaimonne ja
poikanne kanssa ynnä niitten valittuin kanssa, jotka ympärillänne ovat.
Tervehdän nyt teitä, rakasta ystävää, jota tunnen kasvoista ja sydämestä, jonka kanssa olen monta autuaallista hetkeä viettänyt, jotka
muistot eivät milloinkaan häviä minun mielestäni.
Sain kirjeen teiltä ilokseni vastaanottaa, josta kiitän sydämestäni.
Olen iloinen, että muistatte minua, sillä se apu minun siellä ollessani, kuin
te olitte minulle, ei milloinkaan unohdu. Olen siitä kiitollista sydäntä
kantamassa teille ja Jumalalle.
Nyt ilmoitan teille surusanoman, että rakas vanhin ja uskollinen Sionin muurin vartija, Isak Niku, on tänään kello 3 iltapäivällä kuollut sydänhalvaukseen Oulussa. Hän oli päivällä vielä saarnannut ja sen jälkeen
tuntenut pahoinvointia. Kutsuttiin lääkäri, vaan mitään ei lääkäri voinut. Hän vaan meni Jumalan paratiisiin, hänelle itselleen iloksi, vaan
meille ja teille murheeksi, ynnä hänen puolisolleen, joka oli mukana täällä
myöskin.
Viime sunnuntaina tähän aikaan pidin minäkin kanssakäymistä vanhinten kanssa Porissa. Tuntuu siltä, kuin ei olisi totta, mitä tapahtunut on.
Vesterinen piti selitystä, kun tuli tieto puhelimella. Saarna loppui.
Vesterinen ei voinut vähään aikaan puhua mitään, ja kun hän sai sanotuksi sen, että vanhin on muuttanut, alkoi itku ja valitus kokoushuoneessa.
Minä sain myös vähän aikaa seurata vanhimpia Lahdessa, Porissa ja
täällä Turussa. Kokoukset olivat kalliit joka paikassa, ja paljon kristityitä oli joka paikassa. Minä kerroin Nikulle, että sain kirjeen teiltä.
Tuli juuri nyt soitto Helsingistä samasta asiasta. Ihalaisen vaimo
soitti, että Niku alkoi tuntemaan pahoinvointia keskellä saarnaa. Niku
lakkasi puhumasta ja meni Korhoselle, se on Oulun saarnaaja; siellä hän
kuoli. Se oli viimeinen saarna Nikulta Suomessa. Huomenna heidän piti
lähteä takaisin kotia Lappiin. Heillä oli kummallakin emäntä mukana.
Minä kerroin Nikulle, että kirjoittaa teille. Hän käski kirjoittamaan
teille rakkaita terveisiä. Me muistelimme teitä Nikun kanssa ja puhuimme
siitä luottamuksesta, joka teillä ja Calebilla ja muilla saarnaajilla on vanhimpiin. Nämä Nikun terveiset ovatkin viimeiset, kuin teille kirjoitan.
Olkaa nyt rakas veli lohdutettu Herrassa ympärillänne olevain saarnaajain ja kristittyin lauman kanssa tällä sanalla, että synnit on anteeksi
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annettu meille ja tallella olemme esikoisten seurakunnan helmassa. Rukoilkaa minun edestäni, että minäkin ynnä teidän kanssanne perille kostuisin. Tätä pyytää vähin veljenne vaimoni Hannan kanssa
E. N o u s i a i n e n .
Osoite: Liitois tr. tie 35, Itäharju, Turku.
Olisi paljon kirjoittamista; kirjoitan toisella kertaa.
saatte tämän.

Kirjoittakaa, jos

Parakan kylä, Ruotsin Lappi, 10/5 1929.
Rakkaat veljet ja sisaret Hancockissa ja sen ympäristöllä, Wm. Koppana, August Simontaival! Kiitän kirjain ja terveisten edestä; kalliilta
tuntuu, veljet rakkaat, että muistatte meitä.
Olettepa vissiin kuulleet, että kaikkivaltias Isä näki hyväksi ottaa
meiltä taas saarnaajan ja uskollisen työntekijän Isak Nikun, hänelle
iloksi, meille, hänen rakkaan aviokumppanin ja lasten ja koko Herran
lauman kanssa, murheeksi.
Olivat tulemassa lähetysreisulta Etelä-Suomen maalta; terveenä hän
oli. Pitivät kokousta 14:ssä eri paikassa. Hän oli viimeistä saarnaa saarnaamassa Oulussa se 5. päivä toukokuuta. Lopulla saarnaa tunsi huonoa
vointia; pyysi jonkun jatkamaan. Lähti kortteeriin rakkaan vaimonsa ja
kortteeritalon isännän saattamana, johon heti lääkäri kutsuttiin. Valitti
rinnan kipeäksi; riisui itse vuoteelle; yhden tunnin sairautensa aikana oli
kaikki valmis.
Yli kaikkein meidän ymmärryksemme jätti hän äkkiä meitä. Meillä
oli enempi pelkoa Kuoksusta, joka on vanha ja kivulloinen, mutta ei ole
niin. Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, minunkin ja perheeni edestä!
Tätä murheella ilmoitamme.
F r a n s j a T e k l a P a r a k k a lastemme kanssa.
Kävimme Teklan kanssa Masunilla vastaanottamassa surusaattoa. Hän
tuli jo aamulla 7. päivä. KuoksU oli hyvissä voimissa.
O, kuinka ystäviä jäi taas itkemään murheen ja kaipauksen kyyneleitä.
Se sama.

323
Kuoksussa se 11. päivä toukokuuta 1929.
Tulen tykösi, rakastettu veli ja uskollinen työntekijä Wiljam Koppana,
ja tervehdän sinua emäntäsi Riikan ja poikanne kanssa.
Kiitän juuri sydämestäni sen kalliin kirjeen edestä, jonka sain ilolla
vastaanottaa, jossa oli rakkauden merkki sisällä ja niin paljoin saarnaajain ja kristittyin terveiset, joitten kaikkein edestä kiitän sinua ja kaikkia
niitä, jotka ovat meitä terveisillä muistamassa. Olisin ennen vastannut»
mutta silloin kuin kirjeenne tuli, olimme reisulla lähellä Norjan rajaa, ja
kun tulimme kotia, niin tuli kiireellinen lähtö Suomeen lähetysmatkalle,
jossa viivyimme lähes pari kuukautta, ja kuljimme ympäri Etelä-Suomen
aina Pohjois-Karjalassa asti. Pidimme kokouksia neljässätoista eri paikassa, joissa oli suuri paljous kristityitä, ja Herran tuli palaa voimalla,
että on iloista katsella niin suurta kristittyin laumaa, joka on rakkauden
tulessa sulanut yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi sieluksi.
On autuaallista katsella, että saarnaajain ja sanankuulijain välillä on
veljellinen rakkaus vilpitön, ja se näkyy siitä, että siinä on voima vaikuttamaan ulkona olevaisiin, että joka kokouspaikassa tulee maailman
valtakunnasta, ja erittäinkin Kaltimossa tuli monta kymmentä suruttomuudesta ja eriseurasta, jotka ovat oven Herran Jesuksen kautta johdatetut ensiksi syntyneeseen seurakuntaan, jossa vähä poikanen heitä kaitsee.
Ja no, onnellinen reisu meillä oli Ouluun asti, vaan siinä tuli raskas
koettelemus; kun minun uskollinen kumppanini alkoi selittämään suuresta
ehtoollisesta, niin selityksen kesken sanoi: "En minä jaksa, jatkakaa veljet!" ja sanoi kun lähti: "Rukoilkaa isät ja äidit teidän lastenne edestä!"
Ja niin lähti kortteeriin, ja lääkäri tuli heti paikalle. Lääkäri oli kysynyt,
mikä häntä vaivaa, ja se oli vielä puhunut; ja viimeiseksi oli kysynyt;
voitko nyt huonommasti, ja ei vastannut enää, ja se veti viimeisen henkäyksen.
No, meille se oli suureksi murheeksi ja erinomattain omalle aviokumppanille, joka oli häntä näkemässä ja omille lapsillensa, jotka olivat kotona,
joka oli raskas murhehuone. Ja sen tiedämme, että se on raskas surusanoma niin lavealle, kuin ystäväpiiri ulettuu.
Kuolema meiltä ja teiltä ottaa vahvimmat sankarit, jotka ovat valvoneet ja uskollisesti vartioineet Herran laumaa monta kymmentä vuotta,
ettei velvollisuuden oppi eikä se avara Jumalan armo, jonka kautta lihalliselle vapaudelle on ovi avattu ja henki sammutettu niiltä, jotka ovat
itsensä irti kiskoneet sen hengellisen hallituksen alta, jonka kautta lauma
on pysynyt koossa Sionin vuorella, jossa vieläkin rauhan kelloja soitetaan
niille, jotka synneiltä raskautetut ovat. Niin vieläkin huutaa Kristuksen
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henki, että kaikki, jotka työtä teette ja olette raskautetut, tulkaa minun
tyköni, minä tahdon teitä virvoittaa. Ja siinä toivossa teemme työtä
kaikki työmiehet Herran viinamäessä, että Herra Jesus antaisi vielä virvoituksen ajan niille, jotka hengellisen kuoleman haudassa makaavat, ja
että ne itkeväiset isät ja äidit saisivat lapsiansa nähdä taivaan valtakunnassa iloitsevan yljän ja morsiamen rakkaudesta. Amen.
Sano sydämen rakkaat terveiset kaikille saarnaajille minulta v. Miinan ja meidän lastemme kanssa, Fransilta v. Teklan ja heidän lastensa
kanssa, Nikun Brita Johannalta lastensa kanssa, Viktor Björkmanilta v.
Olivian kanssa ja heidän lastensa kanssa, Sammelin Kreeta Stiinalta lastensa kanssa ja kaikilta saarnaajilta ja Kalle Toivoselta ja kaikilta kristityiltä kaikille Amerikan saarnaajille ja kaikille kristityille!
Sano nyt veljeni meidän terveiset August Simontaipaleelle perheensä
kanssa, Th. Kurulle perheensä kanssa, Caleb Eriksonille perheensä kanssa,
Nils Petter Starkka-vanhimmalle, Salmon Johnsonille, Johan Muoniolle,
Johan Huumolalle ja kaikille kristityille siellä kaukaisella Amerikan
maalla, jotka yhtä armon ilmaa hengitätte ynnä meidän kanssamme esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä Kristuksen lain
kuuliaisuudessa. Olkaa nyt turvatut kaikki rakkaat veljet ja sisaret ja
uskokaa kaikki synnit anteeksi! Minäkin täältä asti annan ja todistan
kaikki synnit anteeksi Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja sillä autuaallisella toiyolla sanomme hyvästin, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme tervetulemaan Karitsan ijankaikkisiin häihin, jossa saamme viettää vanhinten ja kaikkein työkumppaneimme kanssa loppumattomia häitä.
Rukoilkaa nyt, rakkaat ystävät, meidänkin edestämme, että mekin
illaksi kostuisimme ennenkuin aurinko laskee, ja ovet kiinni pannaan
uudessa Jerusalemissa; siellä ei enää lohdutus lopu ijankaikkisesti. Sinne
huokaa henkemme tästä maan tomusta, johon ystävät ovat meiltä ja
teiltä jo edellä menneet, jotka nyt saattavat kiittää täydellisesti. Tätä
piirtää
I s a k Olson F o r s.
Ole nyt Koppana-veli vaimosi kanssa ensin ja viimein minulta vaimoni
Miinan ja meidän lastemme kanssa tervehdetty!
Padasjoki 5/11 1929.
Rakas vanhin ja uskollinen Sionin muurin vartija Isak Kuoksu ynnä
rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa. Jumalan armo ja rauha lisään-
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tyköön teille Jumalan ja meidän Herran Jesuksen tuntemisen kautta nyt
ja aina!
Tällä onnen toivotuksella tervehtelen teitä, ikuiseen rakkauden muistoon jäänyt vanhin, ja kiitän teitä sydämestä asti kaikesta rakkaudesta
ja isällisestä huolenpidosta ja niistä kalliista neuvoista ja opetuksista,
joita minäkin olen saanut kuulla jo lähemmäs kolmekymmentä vuotta.
Ja tuskin on sitä päivää kulunut, ettei olisi mieleeni muistunut teidän rakkautenne minua ja koko Suomenmaan kristillisyyttä kohtaan, ja josta
tunnemme olevamme suuressa • kiitollisuuden velassa koko Lapinmaan
seurakunnalle. No terveenä olemme johonkin määrään kaikki saarnaajat; minäkin vielä parannuin, vaikka kyllä minä olin heikkona Tampereella teidän lähtemisenne jälkeen. Tunsin olevani ajan ja ijankaikkisuuden rajalla, mutta suloiselta tuntui ijankaikkisuuden ranta. Sitten sain
kuulla, että rakas vanhin Isak Niku on muuttanut paratiisiin. Tunsin
niin suuren rakkauden ja kaipauksen ikävän, etten tahtonut jaksaa elää,
eikä se ole paljon muuttunut tähänkään päivään asti, vaan se aina muistuu mieleen, ettei saa enään tervehdellä häntä täällä katoavan maan
päällä. Mutta se autuaallinen usko ja toivo meillä on, että Jumala, rakas
Isä, meistäkin huolen pitää tämän esikoisten seurakunnan helmassa uskollisten vanhinten kautta, niinkuin olette tähänkin asti hyvän huolen pitäneet, että mekin teidän kanssanne kostumme illaksi perille ja saamme
tervehdellä meidän rakkaita ystäviämme, vanhimpia ja matkakumppaneita toisella puolen sillattoman virran.
Milen se tuli vähän sairaaksi; meidän piti lähteä Milenin kanssa lähetysmatkalle Keiteleelle ja Pihtiputaalle, vaan se muuttui siksi, että
olemme nyt kulkeneet rakkaan veljen K. Luoman kanssa. Saarnaajat
ovat nyt lähetysmatkoilla, ja yksimielisyys on säilynyt saarnaajain välillä
ja koko Herran lauma Suomen maalla samalla rajalla kuin silloin oli, kun
lähditte täältä. Vaikka sen kyllä tunnemme, että vihollinen pyytää kylvää rikkaruohon siemeniä Herran peltoon hempeyden, mailmanrakkauden
ja turhan koreuden kautta, ja se tuntuu siltä, että tällä ajalla koetellaan,
onko saarnaajain miekka totuuden tahossa teroitettu. Mutta yliottain
löytyy niin sydämellinen kuuliaisuus saarnaajain neuvolle, että kristityt
kyynelten kanssa pyytävät, että ottaa heistä vaaria ja neuvoa ja johdattaa kaitaisella tiellä, ja se halu on meillä saarnaajillakin, että uskollisesti
tehdä työtä iltaan asti, vaikka minä kyllä tunnen itseni kovin huonoksi
sen suuren syntisyyden tähden, kun olen usein niin valvomaton, ja kristillisyyden korkea arvo usein halpenee, jota kaikkea rukoilen teiltäkin
anteeksi.
Enkä nyt osaa muuta sanoa, vaan sydämen rakkaat terveiset teille,
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rakas vanhin, teidän rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa, ja jos näette
Nikun emäntää ja lapsia, niin sanokaa minun rakkaat terveiseni, Sammelin emännälle ja lapsille ja rakkaille vanhimmille Viktor Björkmanille
ja Frans Parakalle rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko Herran laumalle. Ja en nyt osaa muuta sanoa, vaan sanon hyvästi Jumalan
armon ja rauhan haltuun näillä sanoilla, että teidän ja meidän synnit on
anteeksi annettu Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja rukoilkaa minunkin ja meidän edestämme! Pyydän, jos Kuoksu
vanhin kirjoittaisi jonkun sanan minulle, onko joulukokous Gellivaarassa
niinkuin ennenkin, kun seurakunta on päättänyt lähettää joulukokoukseen
Ruotsin Lappiin minut, Luoman, Vesikon ja Karhun, jos se teille niin sopii.
Jumala antakoon teille terveyttä ja pitkää ikää! Toivoo vähin veljenne
V i l l e N i e m i n e n vaimoni ja lasteni kanssa.
Rakkaat terveiset veli Luomalta ja paljoilta kristityiltä.

Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksissa,
29. p:nä joulukuuta 1929.
Tulemme tervehtimään teitä sinne Suomen maalle koko tämän kokoontuneen Herran lauman kanssa, jotka yksimielisesti ja yhteen henkeen
juotettuna olemme kokoontuneet taas tähän niinkuin ennenkin Norjasta,
Amerikasta, Suomesta ja näistä Lapinmaan seurakunnista, jossa olemme
yksimielisesti tutkineet ja koetelleet kristillisyytemme tärkeitä ja kalliita
asioita Herran edessä Jumalan sanan valkeudessa yhteiseksi ylösrakennukseksi niin lavialle, kuin elävän kristillisyyden ääni kuuluu ja se vastaan otetaan, johon toivotamme myös onnea ja menestystä, että Herran
lauma pysyisi koossa Sionin vuoren tykönä, johon kootut olemme näinä
viimeisinä Ihmisen Pojan päivinä.
Niin tervehdämme teitä kaikkia, saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia
vaimoja ja kaikkia totuuden apulaisia, ja kiitämme niitten kalliitten kirjeitten ja kaiken muun palveluksen edestä, jonka Herra on teille palkitseva vanhurskasten ylösnousemisessa. Ja olkaa nyt tervehdityt, kaikki
rakkaat veljet ja sisaret siellä Suomen maalla, niin lavialle, kuin yksimielisyyden siteet ulottuvat. Herra Jesus antakoon voimaa kaikille työntekijöille Herran viinamäessä, että jaksaisimme sen vähän aikaa, kun
olemme täällä viipymässä, sillä eloa on paljon, vaan uskollisia työnteki-
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joitä on vähän. Ja sentähden on syy katsoa perään kaikilla työmiehillä,
että me yksillä neuvoilla työtä tekisimme, kukin sillä lahjalla, kuin hän
Herralta saanut on, ettei vihamies pääsisi ohdakkeita nisuin sekaan kylvämään ja ettei lihallinen vapaus pääsisi hengellistä vapautta lopettamaan,
josta seuraa hengellinen kuolema, joka on kaikille meille tiettävä ja silmäimme edessä nähtävä niissä joukkioissa, jotka ovat itsensä eroittaneet
ja hengellisen hallituksen alta itsensä irti kiskoneet, että saavat lihallensa
enempi vapautta elää lihan jälkeen ja olla kristittynä, vaikka Jesus on
sanonut, että joka ei kiellä itseänsä maailmasta ja kanna ristiänsä ja seuraa minua, ei se taida olla minun opetuslapseni, ja jos suola tulee mauttomaksi, milläs sitten suolataan; ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitetään pois ja ihmisiltä tallataan.
Ja jos maailma on ennen ollut vaarallinen, niin nyt vielä vaarallisempi,
että on saanut tallata kauniisti viherioitsevia herayksiä huonon aidan tähden. Sentähden tarvitsemme vahvistaa viinamäen aitaa parannus-saarnalla ja synnin nuhteella, erittäinkin niistä synneistä, jotka kristillisyyden
varjon alla tahtovat tulla luvallisiksi. Ja kaikki mitä kristityt ottavat
itsellensä luvallisuutta koreudessa ja maailman muodossa ja maailman
mallissa, se on synti ja pois pantava, vaikka vihollinen sanoo: ei se ja se
ole niin vaarallinen, vaikka pitäisivät tuntea tykönänsä, ettei ole voimaa
muillekaan saarnata niistä synneistä, joita minä itse luvallisena pidän.
Sentähden tarvitsemme lujasti tarttua uskolla Jesukseen, että olisi voimaa elämänpuusta, että jaksaisimme sodassa seisovaiset olla tämän viipymisemme ajan, sillä lyhykäinen on aikamme maailmassa, ja paljon olisi
tarpeellista työtä ulkona ja sisällä teillä ja meillä, isät ja äidit, meidän
omissakin perheissämme, kun maailma paisuu pahuudessa ja lisää pahennuksen välikappaleita, jotka pahentavat viattomia ja heikkouskoisia, joiden tähden huutaa Kristuksen henki monen vanhurskaan vanhimman rinnoissa: "Voi maailmaa pahennusten tähden, sillä pahennukset kumminkin
tulevat, mutta voi kuitenkin sitä ihmistä, jonka kautta pahennukset tulevat!" Rukoilkaa kaikki rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, joilla on rukouksen voima, että Herra Jesus varjelisi kaikkia elämäntien matkamiehiä, että onnellisesti matkamme päättyisi, että saisimme yhden autuaallisen kuoleman. Tämä pitäisi oleman kaikkein matkamiesten ainoana päämääränä, niin ei kukaan panisi veljensä eteen pahennusta tai loukkausta,
vaan pyytäisimme korjata töinen toisemme, niinkuin Kristuskin on meitä
Isänsä kunniaksi korjannut.
Uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki synnit anteeksi! Mekin
täältä asti annamme ja todistamme kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, joka viaton veri on vuotanut Get-
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semanen yrttitarhassa ja Golgatan mäellä viimeiseen pisaraan asti. Tule
sinäkin kivinen sydän ja katsele Vanhimman vaivoja niin likeltä, että näkisit Vanhimman vaivat ja kuoleman katkerat kivut, joka riippuu ristinpuussa rautanauloilla kiinnitettynä, jossa vasta turvattomuus tuli, ettei
ollut turvaa maailmaan eikä ollut enää turvaa taivaaseen, kun Jesus antoi henkensä. Niinkuin olette koetelleet kaikki uudestisyntyneet, että
kaikki turva pitää maailmasta loppuman, ennenkuin oikea hengellinen hätä
tulee ja sydämellinen murhe synnin yli, niin maailma tulee hirveäksi ja
synti karvaaksi. Ja niin ymmärrämme, että tätä murhetta puuttuu niiltä,
joille maailma tulee rakkaaksi, niin kristillisyys tulee halvaksi. Se on
koeteltu, että miltä voimalta syntisen sydän täytetään, niin se tulee suun
kautta ulos, sillä suu puhuu sydämen kyllyydestä. Jos kristityt tekisivät
enempi väkivaltaa pahoja tuntemisia vastaan, niin voittaisivat sydämensä
enempi uskomaan ja olisivat suut avatuita totuutta tunnustamaan maailmalle. Tiedätte, rakkaat veljet ja sisaret, kuinka monta voittoa olemme
siitä saaneet ja niin monta kruunua on Karitsan emännän päässä, joka
vieläkin seuraa Kuningastansa, joka istuu valkean orhiin päällä; sotalauma seuraa Häntä valkeilla hevosilla valkeissa vaatteissa. Niin kauan
on, ystävät, teillä valkeat hevoset, kun seuraatte niitä saarnaajia, jotka
saarnaavat puhtaalla omallatunnolla, niin ei tule vahinkoa, ei sielun eikä
ruumiinkaan puolesta; sen ovat tunnustaneet suuri paljous kristillisyytemme veljiä ja sisaria vielä kuoleman virran rannalla, johon ovat vaellussauvansa jättäneet. Sen me todistamme, että usko on niitä auttanut autuuden tiellä ja usko on meitä auttanut tiellä ja matkalla tähän armohetkeen asti, ja siinä autuaallisessa toivossa olemme kilvoittelemassa, että
Henkensä kautta kuljettaa teitä ja meitä sodan loppuun asti.
Sillä autuaallisella toivolla jätämme hyvästi, että pian saamme kokoontua siihen kokoukseen, josta emme enää koskaan tarvitse erkaantua emmekä hyvästiä toisillemme jättää niinkuin täällä. Voi, kuinka usein henkemme huokaa niitten ystäväin perään, jotka meitä ja teitä ovat jättäneet tähän vieraaseen maahan vähäksi aikaa. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että jaksaisimme vielä vähän aikaa seisoa sodassa perkelettä,
maailmaa ja meidän omaa lihaamme vastaan seuraten sitä suurta Sotasankaria, joka sotii, voittaa ja valloittaa. Ja niin uskomme, rakkaat veljet ja sisaret, että voitamme viimeisenkin vihollisen, kuoleman, niinkuin
uskomme, ettei ole pitkä aika, ennenkuin saamme laskea vaellus-sauvamme kuoleman virran rannalle ja astua siihen sillattomaan virtaan;
ja niin uskomme, että tien pitää aukeneman virran yli ja sitten alkaa ijankaikkisuuden ihana ranta, josta tulevat ensimmäiset ja viimeiset työkumppanit meitä ja teitä vastaanottamaan. Voi sitä ihanaa aamua, joka
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silloin alkaa eikä koskaan lopu, ja nousee se aurinko, joka ei enää laske,
ga sitä aurinkoa ei enää murheen mustat pilvet peitä niinkuin täällä; silloin
ei lohdutus ijankaikkisesti lopu. Ja sen autuaallisen toivon päälle sanomme Amen. Tervehtäkää tämän kirjeen kautta ystäviä niin laajalle
kuin näette soveliaaksi! Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Isak Stalnacke, Frans Larsson Parakka, Viktor Björkman,
K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Johan H. Olsson, August Isaksson,
Daniel Josefsen, Kristen Hansen, Knut Pannasson, Petter Sitsi, Johan
Mäntyvaara, Johan Karlsson, Kaarlo Toivonen, S. Juvonen ynnä vaimoimme ja lastemme kanssa, joilla ne ovat.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksessa v. 1929.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaassa ja painavassa Herran viinamäen työssä: Salmon Johnson, N. P. Starkka, Wm.
Koppana, Johan Huumola, Fremond Ward, Stanley, Sasse, Caleb Eriksson,
Johan Muonio, J. Stickinger ynnä rakkaitten emäntäinne ja lastenne
kanssa ja koko se kallis Herran lauma Amerikan maalla monessa kielessä kaikkein saarnaajain, totuuden apulaisten ja palveluspiikain kanssa
Atlantin rannalta aina Tyynenmeren rantaan asti. Jumalan ja meidän
Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä kaikkia rakkaita
veljiä ja sisaria Amerikan maalla ynnä tämän kokoon tulleen Herran lauman kanssa, joita on tänne saapunut; Suomen seurakunnalta lähetettynä
neljä saarnaajaa: V. Nieminen, K. Luoma, J. Karhu, H. Vesikko y.m. kristityitä heidän kanssaan; Länsi- ja Itä-Norjasta: Daniel Josefsen, Kristen
Hansen, Karl Sirkka y.m. kristityitä ja Lapinmaan, Luulajan ja Kainuun
saarnaajat ynnä suuren kristittyin lauman kanssa. Ja olemme saaneet
ilolla yhteen tulla, vieläpä saimme sen ilon, että Amerikasta tulivat rakkaat veljet Leo Lobbestael ja Matti Kinnunen, joita olemme ilolla vastaanottaneet ja olemme yksimielisesti koolla olleet Herran nimeen tutkimassa ja koettelemassa kristillisyyden tärkeitä ja painavia asioita niin
kauas kuin se itsensä levittänyt on, itään, länteen, etelään ja pohjoiseen,
että se alkuperäinen opin totuus ja valkeus säilyisi kaikkein niitten suojaksi ja turvaksi, jotka turvan ja suojan ovat löytäneet esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta.
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Nyt ensin kiitämme Amerikan veljiä ja sisaria niitten kalliitten kirjeinne ja rakennusainesten edestä tämän joulukokouksen avuksi, joita
on tänne lähetetty enimmäkseen Frans Parakan osoitteella, ja Juhannuskokouksen kirjeen Gacklesta Pohjois-Dakotasta, joista tulee näkösälle, että
olette kukin lahjoillanne tekemässä Herran työtä, ja näemme myös sen
toivomuksen juhannuskokouksen kirjeestä, että toivotatte, että vielä saada
nähdä Lapinmaan saarnaa jäin kasvoja Amerikan maalla, ja se toivomus
on myös yksityisten kirjeissä. Ja näemme myös sen yksityisten kirjeistä,
ettei ole yksimielisyyteen päästy, josko lähetettäisiin joku saarnaajista
tänne Lapin joulukokouksiin, emmekä näe, että olisi enempi kysymystä
ollut siitä, pitäisikö tehdä kutsu Lapista Amerikaan, jota emme ihmettele, sillä saarnaajat kristittyin lauman kanssa Amerikan maalla ymmärtävät, että suuria on tapahtunut, kun kuoleman enkeli on ottanut pois
meiltä uskollisia vartijoita. Ja Vapahtajan sanat pysyvät vieläkin totena: "Eloa on tosin paljon, vaan työväkeä on vähän; rukoilkaa siis elon
Herraa lähettämään työväkeä Hänen eloonsa!" Vieläpä yksi ystävä ja
uskollinen työkumppani toisensa perästä kutsutaan levolle, niinkuin
saimme taas surusanoman Amerikan maalta, että rakastettu veli ja uskollinen Herran palvelija August Simontaival on päässyt Herransa lepoon.
Hänelle se oli iloksi, mutta meille monen tuhannen kanssa Amerikan
maalla murheeksi ja kaipaukseksi, vieläpä rakkaalle aviokumppanille
pienten orpolasten kanssa. Mutta uskomme kuitenkin, Sandra sisar, että
orpoin isä ja leskein holhooja taivaassa kuulee teidän huokauksenne. Ja
sentähden älkäämme murehtiko niinkuin ne, joilla toivoa ei ole, sillä onhan meillä se autuaallinen toivo, että saamme kerran yhdistää äänemme
heidän kanssansa ja sanoa: terve tulemaan tapetun Karitsan häihin! Ja
saman surusanoman matkassa oli rakkaan veljen Tuomas Kurun poismuutto. Näissä kaikissa annetaan meille uusia muistutuksia meidän kuolevaisuudestamme, kuinka on ihminen vieras tässä maailmassa, että olisimme valmiina valvomassa, kun käsky tulee, sillä millä hetkellä ette luulekaan, tulee Ihmisen Poika. Valvokaamme, rakkaat veljet ja sisaret,
yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa, joka on valvonut ja pitkää yötä
viettänyt Getsemanen yrttitarhassa ja Golgatalla huutaa: se on täytetty,
velka on maksettu ja verinen risti on velkakirjan päälle vedetty. Niin
ahkeroitkaamme me saarnaajat edelleen rauhan ja rakkauden siteitä säilyttää, ja tehkäämme työtä sen päälle, että Herran lauma koossa pysyisi
yhdessä Sionin vuorella, johonka kootut olemme tällä viimeisellä etsikon
ajalla.
Rakkaalla sydämellä olemme muistamassa Amerikan veljiä ja sisaria
ja toivomme ja rukoilemme, että se pyhä valkea palaisi voimalla niin mo-
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nen uskollisen työntekijän haudan päällä, joita niin suuri paljous on päästetty levolle. Siinä toivossa olemme, että pian tulevat tapetun Karitsan
häät, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella
ilolla ja kunnian kruunulla.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa kaikki saarnaajat ynnä Herran lauman kanssa monessa kielessä tervehditty sydämellisellä rakkaudella ynnä saarnaajain ja koko tämän koossa olevan Herran lauman
kanssa täältä näiden sanain kanssa, että synnit on teille ja meille anteeksi
annettu Herramme Jesuksen pyhässä nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Sen mekin täältä asti todistamme kolmiyhteisen
Jumalan nimeen ja pyydämme rukoilemaan edestämme.
Merkitsee seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, August Isaksson, Isak Stälnacke, Knut Pannasson, Johan
H. Olsson, Viktor Björkman, Johan Mäntyvaara, Gunnar Jönsson, Frans
Parakka, Johan Karlsson, K. R. Erlandsson, Petter Sitsi ja Suomen, Norjan ja Amerikan saarnaajat.
Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksissa vuonna 1929.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Karl Sirkka, Andreas Börresen, Erik Trosten, Erik Guttormsen, Nils Jensen, Nils Lund ynnä muut saarnaajat ja
se kallis Herran lauma Itä-Norjan meren rannoilla, jotka hengittävät yhtä
armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret, ja annamme tietää, että olemme taas kokoontuneet näihin joulukokouksiin Herran nimeen monesta valtakunnasta: Suomesta,
seurakunnalta lähetetyt saarnaajat: V. Nieminen, K. Luoma, J. Karhu ja
H. Vesikko; Norjasta: Daniel Josef sen ja Kristen Hansen; Itä-Norjasta:
K. Sirkka ja Luulajasta K. Erlandsson ynnä monta muuta veljeä ja sisarta
Suomesta ja Länsi- ja Itä-Norjasta; niin myös ovat rakkaat veljet ja uskolliset työntekijät Leo Lobbestael ja Matti Kinnunen Amerikasta saapuneet tänne joulukokouksiin, jossa ovat Lapinmaan vanhemmat ja nuoremmat saarnaajat kokoontuneet ynnä suuren Herran lauman kanssa
yksimielisesti tutkimaan ja koettelemaan kristillisyyden korkeita asioita.
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Niinkuin näkyy niistä kirjeistä, jotka ovat tulleet tämänkin vuoden
kuluessa kristillisyyden laveudesta niin laajalta kuin yksimielisyyden siteillä ovat yhteen liitetyt, että tarve olisi saada saarnaajia Ruotsin Lapista; niin myös niitten lähetysmiesten kautta, jotka täällä läsnä ovat,
olemme likempää saaneet tietoja kristillisyyden asioista. Vaan niinkuin
Vapahtaja on sanonut, että eloa on paljon, vaan työväkeä on vähän, ja
niinkuin sen hyvin ymmärrätte, rakkaat veljet ja sisaret, koska Jumala
otti meiltä ja teiltä pois ne uskolliset Herran palvelijat, jotka ovat monta
kymmentä vuotta Herran laumaa varjelleet hengen miekalla ja Herran
Sebaotin voimalla, nimittäin Samuel Wettasjärven ja Isak Nikun, niin on
enempi työlästä täyttää niitä anomuksia, jotka ovat tulleet kristillisyyden
laveudesta. Olemme myös teidän lähetysmiehen kautta saaneet suullisia
sanomia Itä-Norjan kristillisyyden asioista, että ovat suuret kristittyin
laumat, jotka vielä pyytävät, että saada saarnaajia Ruotsin Lapista eli
Länsi-Norjasta. Emme sitä ihmettele, että rakkauden siteet ovat kiinnitetyt niihin saarnaajiin, joitten kanssa ovat tunnetuksi tulleet sydämen kautta, vaan koska ei ole sen suurempaa hankaluutta siellä teidän
keskellänne, niin me toivomme ja uskomme ynnä teidän kanssanne, että
jos jotakin pahempaa olisi, niin se Jumalan avun kautta korjataan, että
rauha ja rakkaus saisi hallita rauhan lapsia pohjanmaalla, sillä se meitäkin ilahduttaa, kun näemme ja kuulemme, että kristillisyys menee eteenpäin siellä Itä-Norjassa, josta Jumalalle ainoalle olkoon kiitos ja kunnia!
Ja sentähden olemme koetelleet Herran edessä, että emme saata tällä
kertaa varmempaa lupausta saarnaajain sinne tulosta antaa, vaan sen me
uskomme ja tiedämme, että Jumala on luvannut kuulla lastensa hätähuudon, koska he Hänen tykönsä hädässä huutavat. Ja niin me uskomme,
että Herra Jesus varjelee sen piiskuisen lauman, jonka Hän on niin suuren vaivan ja verisen kilvoituksen kautta kokoon saanut. Ja me saarnaajat olkaamme laumalle esikuva! Anteeksi anokaamme ja anteeksi
antakaamme toiset toisillemme, että rauha ja yksimielisyys olisi saarnaajain ja kristittyin välillä, sillä se on tullut selvästi näkösälle, että siinä
on ollut voima vaikuttamaan vielä ulkona olevaisiinkin, että ovat suuret
laumat tulleet sekä eriseuran joukoista että myös maailman valtakunnasta,
josta kaikista olkoon Jumalalle, rakkaalle Isälle, kiitos ja kunnia.
Ja niinkuin se aina seisoo meidän mielessämme, että me saattaisimme
pysyä sen alkuperäisen opin totuudessa, jonka ovat meidän kristillisyytemme vanhimmat jälkeensä jättäneet uskossa, opissa ja esikuvassa, ja
että jaksaisimme seurata sitä suurta Ristinkantajaa ja orjantappuroilla
kruunattua kuningasta, joka on raivannut tien yrttitarhasta Golgatalle
ja avannut suljetut paratiisin portit suurille syntisille, niin että on vapaa
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tykökäynti armoistuimen eteen. Sentähden saamme olla turvatut, kaikki
veljet ja sisaret kaikilla neljän ilman alla, sillä koottuna olemme yhden
Sionin vuoren tykö, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksisaaminen.
Sentähden olkaamme turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, siinä uskossa
olemme, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä; olkoon se viimeinen virvoitus kuoleman
virran rannalla ennenkuin silmät painuvat kiinni viimeiseen uneen, sillä
useasti huokaa meidän kuolematon henkemme, että päästä täältä maan
tomusta viettämään loppumattomia Karitsan häitä kaikkein valittuin ja
vanhinten kanssa ja yhteen ääneen sanoa amen, hallelujaa, ijankaikkisesti.
Sydämen rakkaita terveisiä sanomme täältä Herran lauman kanssa,
jotka koolla olemme, sille Herran laumalle, joka siellä on: Vesisaaressa,
Salttijärvessä, Gullaselvassa, Annijoessa, Varingin perässä, Vuoreijassa ja
Taananjoki-varrella Länsi-Finmarkussa Honningsvoogiin asti. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että mekin illaksi kostuisimme perille. Tätä
pyytävät teidän heikot veljenne seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman, Johan Mäntyvaara, August Isaksson, Isak Stälnacke, J. H. Olsson, Petter Sitsi, K. Erlandsson,
Johan Karlsson ynnä muut saarnaajat, Suomen, Norjan ja Amerikan.
Saamme ilmoittaa taas surusanoman: saimme telegrammin Amerikasta,
että meidän rakas veli ja uskollinen Herran palvelija August Simontaival
on nukkunut kuoleman uneen saarnamatkalla 24 päivänä joulukuuta, hänelle itselleen iloksi, vaan meille ja monelle tuhannelle suureksi murheeksi
ja kaipaukseksi.
N. s.
Lahti, helmikuun 24 pnä 1930.
Rakkaat veljet ja vanhimmat ja uskolliset Sionin muurin vartijat Ruotsin Lapissa Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman ynnä muut
saarnaajat teidän rakkaitten vaimoinne, lastenne ja se siunattu Herran
lauma, joka teidän ympärillänne on, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja kaikkein totuuden apulaisten kanssa, jotka yksi olemme
tämän esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä aikakautemme vanhinten kanssa, jotka vielä elävät ja Herran huonetta hyvin
hallitsevat Kristuksen opin jälkeen. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina! Amen.
Onnen toivotuksella tulemme tervehtimään teitä taas tästä Lahden kokouksesta, johon olemme kokoontuneet lähes kaikki saarnaajat ja suuri
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paljous kristityttä eri puolilta maata saattamaan meidän rakasta opettajaamme N. Mileniä hänen lepoonsa, jota olemme jääneet rakkaudella kaipaamaan niin monen muun rakkaan opettajan ja vanhinten kanssa, joita
se suuri elon Herra on näinä jälkeen jääneinä aikoina meille käsittämättömässä viisaudessaan poiskutsunut ja laskenut lepäämään heidän päivätyöstään sekä sieltä Lapista että myöskin meiltä täällä Suomessa. Sen
kuitenkin uskomme, että meillä on vieläkin turva esikoisten seurakunnassa, jossa me jälkeen jääneet nuoremmat saarnaajat tahdomme tästäkin
edes, niinkuin tähänkin asti, ynnä teidän kanssanne yksimielisesti ja rakkauden lujilla siteillä yhteen liitettynä työtä tehdä tässä kalliissa autuuden asiassa sen armon jälkeen, kun Herralta saaneet olemme siinä toivossa, että mekin tämän kalliin ja siunatun lapsilauman kanssa, jonka
vanhimmat ovat niin suurella työllä ja monen murheen ja vaivan kautta
koonneet ja rakentaneet, onnellisesti illaksi kotia kostuisimme ja josta
siunatusta työstä vieläkin kiitämme teitä, rakkaat isät ja vanhimmat, vieläpä pyydämme, että tästäkin edes vielä meistäkin huolta pitäisitte, ettemme eksyisi oikealle eikä vasemmalle puolelle, vaan että varjeltuna pysyisimme kaikesta vaarasta ja että voiman tykönämme säilyttäisimme
sotimaan urhoollisesti vanhurskauden sota-aseilla tämän maailman päämiestä vastaan, joka nyt on nostattanut yhden hirmuisen elämän maan
päälle, joka nyt on, niinkuin nähtävä on, ihmisten lasten omistatunnoista
hävittänyt sen Jumalan pelon, joka on viisauden alku.
Ilmoitamme myös teille, että olemme lähetystoimesta huolta pitäneet,
ja niin lähtevät saarnaajat taas Jesuksen käskyn jälkeen saarnaamaan
parannusta ja syntein anteeksiantamusta niihin paikkakuntiin, joissa jo
kristillisyyttä on.
No olkaa sydämen rakkaudella tervehditty kaikilta saarnaajilta, meidän vaimoiltamme ja lapsiltamme ja koko tältä suurelta kokousväeltä ja
kristittyin laumalta, ja sanomme hyvästi siinä uskossa, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen pyhässä nimessä, viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, joka viaton veri on vuotanut taivaallisen Vanhimman ruumiista viimeiseen pisaraan meidän synteimme anteeksi
antamiseksi. Rukoilkaa meidänkin edestämme! Seurakunnan kanssa ja
puolesta
Ville Nieminen, Joel Ahonen, K. Luoma, S. N. Vesterinen, R. Salminen,
Joonas Karhu, F. J. Siipola, A. Vainikka, H. Vesikko, A. Salminen, Juho
Hirvonen, H. Seppänen, J. Hassinen, K. Helenius, K. Nurminen, N. Lehtonen, A. Ihalainen, Kulju, Matti Rautio, E. Masalin, Simo Salminen,
A. Holm y.m. y.m.
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Kaltimo 29 päivä huhtikuuta 1930.
Rakas vanhin ja uskollinen Sionin muurin vartija Isak Kuoksu ynnä
rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina!
Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä, ikuiseen rakkauden muistoon jäänyt vanhin, ja kiitämme juuri sydämen pohjasta kaiken teidän rakkautenne edestä, jota saimme osaksemme viimeksi
joulukokouksessa Gellivaarassa ja kaiken isällisen huolenpidon edestä sekä
itse kohdallemme että koko Suomen kristillisyyttä kohtaan, jossa olette
uhranneet ruumiin ja sielun voimat monen vuosikymmenen ajalla, josta
me monen kymmenen tuhannen kanssa olemme sydämellisen kiitoksen
kantamassa sen siunatun avun edestä, jonka Jumala on meille lähettänyt
Ruotsin Lapista ja sitä rukoilemme, että pitäkää rakkaat vanhimmat vieläkin meistä isällinen huoli, ettemme eksyisi siltä kaitaiselta tieltä oikealle
eli vasemmalle puolelle, vaan että mekin teidän kanssamme illaksi kotia
kostuisimme. Kyllä se oli taas meilläkin odottamaton tämä rakkaan veljen ja uskollisen työkumppanin N. Milenin kuolema. Me olisimme toivoneet, että hän olisi elänyt vielä kauan, mutta se täytyy vaan ajatella,
että Jumala on hyväksi nähnyt laskea levolle päivän työstä.
No, yleisesti on täällä asiat niinkuin ne olivat viime keväänä, kun
olitte täällä. Saarnaajat ovat lähetysmatkoilla niinkuin ennenkin. Me
olemme kulkeneet rakkaan veljen K. Luoman kanssa koko talven, minkä
vähän kotona on levähtänyt. Nyt olemme täällä pohjois-Karjalassa, Kaltimossa, jossa on ollut suuri paljous kristityitä koolla ja uskotonta kansaa, ja heräystä on Karjalan kansassa. Monta on jo tässäkin kokouksessa tullut oven kautta sisälle oikeaan lammashuoneeseen, ja kristittyin
seassa on ollut siunattu vaikutus, niin että meidänkin sydäntä on liikuttanut ja armonsa tuntemisella täyttänyt, kun armonlinnut ovat laulaneet
kiitosta Jumalalle. Kirkkoherra Tuovinen ei ole näyttänyt ollenkaan
itseään, hän on ruvennut pureskelemaan kristityitä saarnoissaan.
Kristittyin ja saarnaajain välillä on rakkaus ja rauha, ja paljon on
tullut mailmasta tämänkin talven aikana. Mutta sen kanssa olemme
näkemässä, että maailma paisuu pahuudessa näinä Ihmisen Pojan päivinä, ja kyllä sen aallot pyytävät lyödä kristillisyyteenkin sisälle mailman
koreuden ja mailman ystävyyden ja turhan kirjallisuuden kautta, ja moni
koettelee saarnaajain kärsivällisyyttä tottelemattomuutensa kautta, ja
vielä sitä, ovatko kaikki saarnaajat yhtä ankarat synnin luvallisuutta vastaan. Ja siinä se nousee huokaus rinnoista, että Jumala varjelisi tätä
piskuista laumaa Suomenkin maan rannoilla, ja että jaksaisimme työtä
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tehdä iltaan asti ja itsekin autuaallisen sieluntilan kantaa tässä vaarallisessa mailmassa, kun on niin suuri synnin voima tunnettavana, eikä pysy
niin kalliina autuuden korkea asia, jota kaikkea suurta syntisyyttä minäkin rukoilen teiltä, rakas vanhin, anteeksi.
Olkaa nyt rakkaudella tervehditty, Kuoksu vanhin, teidän rakkaan
emäntänne ja lastenne kanssa ja sanokaa meidän rakkaat terveisemme
Nikun emännälle ja lapsille ja rakkaille vanhimmille Viktor Björkmanille
ja Frans Parakalle heidän rakkaitten emäntäinsä ja lastensa kanssa ynnä
muille rakkaille saarnaajille ja Lapinmaan seurakunnalle sydämellisten
kiitosten kanssa kaikesta neuvosta ja opetuksesta ja ylenpalttisesta rakkaudenpalveluksesta. Ja siinä uskossa sanomme hyvästi, että teidän ja
meidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja
kalliissa sovintoveressä. Ja eikä nyt muuta, vaan sanomme hyvästi Jumalan armon ja rauhan haltuun sillä toivolla ja rukouksella, että saisimme
nähdä teidän kasvojanne, rakas vanhin, vielä täälläkin Suomenmaalla,
vaikka sen kyllä tunnemme, että olemme niin paljon teiltä saaneet niitä
muruja, joita tahtoisimme säilyttää elämämme iltaan asti ja vielä nouseville polvikunnille, jos maailma seisoo, ja Jumala antakoon teille terveyttä
•ja pitkää ikää, ja rukoilkaa meidänkin edestämme, pyytää vähin veljenne
Ville Nieminen K. Luoman ja J. Hassisen kanssa.
Sydämen rakkaat terveiset tältä kokousväeltä, jossa on ollut sadoittain kristityitä.
Olisi se suuri lahja, jos vanhin jaksaisi kirjoittaa, vaikka sen tiedän,
että teillä on niin paljon työtä ja vaivaa.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Parakan kylässä 6.5.1930.
Tykö rakas ja kallis vanhin ja uskollinen työntekijä Herran viinamäessä, N. P. Starkka, ynnä rakkaitten lastenne kanssa. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon ja hallitkoon henkenne
kanssa siihen autuaalliseen hetkeen asti, kun aukenee uusi ilma ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jossa kaikki sota ja kilvoitus päätetään
ja se pysyväinen ja täydellinen voitto voitetaan.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdän vanhinta jollakin
sanalla antain tietää, että olemme elämässä terveenä ruumiin puolesta ja
uskon kilvoituksessa olemme ahkeroimassa läpi kaiken pahan tuntemisen
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omistaa itsellemme se korkea autuus, jonka Jumala on ainoan Poikansa
kautta meille lahjoittanut tällä viimeisellä etsikon ajalla, josta kiitos,
kunnia ja ylistys olkoon sille ainoalle kuolemattomalle Jumalalle Hänen
suuren armonsa edestä, että Hän juuri meidät siihen soveliaaksi teki.
Ja nyt ensin kiitän vanhinta niitten kalliitten kirjain edestä, viimeinen jääneessä kuussa pitkänäperjantaina, kun olimme Sammeli Wettasjärven talossa kokousta pitämässä, Kuoksu ja Viktor Björkman y.m.
saarnaajia ja kristityitä. Ilolla ja liikutetulla sydämellä kuuntelivat kristityt vanhan Starkan vielä yli yhdeksänkymmenen vuoden vanhana saarnaavan ja omalla kädellä kirjoittavan vakuutettuna siitä autuudesta, jonka
hän käsittänyt on jo varhain ja siinä kilvoitellut turvattuna sen ensiksi
syntyneen seurakunnan helmassa, joka on ensiksi Yljän rakkaudesta hedelmälliseksi tullut Ruotsin Lapissa taas tällä aikakaudella, jossa vieläkin
yksi piskuinen lauma hengittää armon ilmaa neljän ilman alla, päästettynä pahasta omastatunnosta ja lohdutettuna sen korkean autuuden toivosta, että niin pian kun vaja lakkaa niin täydellisyys alkaa.
Tässä nyt saan tunnustaa hitauteni kirjoittamisessa vanhimmalle, ei
niin, etfen olisi muistanut ja sen arvoisena pitänyt niitä kirjoja, joita
olen saanut, sillä etupäässä olen niitä lukenut täällä Lapissa ja Norjassa
jääneenkin kesän aikana, mutta onhan sitä hengellistä köyhyyttä niin
paljon, etfei tiedä mitä kirjoittaisi vanhalle saarnaajalle. Ja toiseksi olen
kovin sidottu kristillisyyden työhön, että on harvat päivät, minkä saan
olla kotona; nyt vielä peräti, kun Sammeli ja Isakki Niku jättivät työnsä
ja menivät levolle, niin on tiettyä, että enempi vielä lankesi päällemme,
jotka jääneet olemme, ja sittenkin paljon puuttuu, vaikka teemme minkä
voimme, johon pyydän vanhimman ja kaikkein valittuin esirukouksia,
vieläpä kärsivällisyydellä kantamaan armoistuimen tykö, että voiton päällä
pysymme loppuun asti siihen autuaalliseen hetkeen, kun ei ole Atlantin
meri enää välissä.
Ovat täällä Lapissa saarnaajat kristittyin lauman kanssa tutkineet ja
koetelleet sitä Amerikan saarnaajain ja kristittyin anomusta saada lähetys Lapista, joka kyllä tuntuu työläältä, kun eloa on paljon ja työväkeä
on vähän. On kuitenkin niin yksimielisesti koeteltu soveliaaksi, että
saarnaajat lähtevät täältä syyspuolella kesää jos voittamattomia esteitä
ei tule ja jos vuodenaika on sovelias amerikkalaisille, jonka näette meidän yhteisestä kirjasta. No, tapahtukoon kaikissa Jumalan tahto!
Kristillisyydessä yliottain on voimallinen hartaus, erittäinkin Suomen
maalla ja Norjan rannoilla, enempi Norjan kielisen kansan keskellä, on
suuria heräyksiä ilmestynyt monessa paikassa, vieläpä autuaallisia kokouksia olemme saaneet pitää Lapinmaassa, josta saamme syystä sanoa,
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etfei ole uskollisten peltomiesten työ ja vaiva hukkaan mennyt, sillä niin
monta hedelmällistä puuta ja ijankaikkisuuden kukkaa on istutettu heidän hautansa päälle, jossa he levossa ja rauhassa odottavat ylimmäisen
enkelin ääntä ja Jumalan pasuunaa, eikä tule aika pitkäksi, sillä lepokammio on suloinen, jonka Herra Jesus on pyhittänyt silloin, kun Hän oli
haudassa kolmanteen päivään asti. Olkaamme siis hyvällä mielellä, vanhat ja nuoret, jotka olette tehneet särkymättömän liiton elävän ja ylösnousseen Herran Jesuksen kanssa. Ettepä totisesti kadu kilvoitustanne,
jolla niin suuri palkanmaksu on.
En tiedä muuta tällä kertaa sanoa, mutta jätämme taas hyvästin siinä
toivossa, että tervehtelemme, jos niinkin olisi Jumala edeskatsonut, ett'emme näkisi täällä, niin sillattoman virran toisella rannalla, jossa on ihana
Kaanaanmaa, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. Sinne on ystäväin paljous kostunut ja sinne, uskomme, että kostumme. Olkaa nyt hyvässä turvassa,
vanhin rakas, ynnä kaikkein kanssanne yksimielisten kanssa! Synnit on
teille ja meille anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Sen vetäkää eteenne vielä kuoleman
virtaan astuissakin. Ja olkaa tervehdetty sydämellisellä rakkaudella koko
Herran lauman kanssa! Näitä merkitsee omalla kädellä veljenne Herran
työssä
F r a n s L. V e t t a i n e n .
ynnä rakkaan vaimoni, lasteni ja kylämme kristittyin kanssa.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Puoltjassa 23. 6.1930.
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa ja uskollinen työntekijä Herran
viinamäessä, William Koppana, ynnä rakkaan vaimonne ja ympärillänne
olevain valittuin kanssa. Jumalan armo ja rauha olkoon kanssanne!
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän jollakin sanalla. Terveenä
olemme, ja olen nyt täällä tunturilappalaisten tykönä kokousta pitämässä
näitten minun saarnakumppaneitten Isak Stälnacken, August Jänkänpään
ja J. H. Puoltikasvaaran kanssa, jos muistat sen pikku saarnaajan, Salomon Fjellborgin talossa. Tulin toisesta kokouksesta Kirunan kautta tänne
ja soitin kotiin, mutta ei sano vaimo tulleen Amerikasta muuta kuin
arkkitehti Wardin hyvityskirjan.
Kuulin telefonissa, että Muonio oli kirjoittanut Björkmanille, että Jo-
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hanneskokous on siirretty siksi kuin lähetys tulee, mutta ei muuta. Meidän tarkoituksemme oli saada kuulla, jos se on amerikkalaisille sovelias
aika, että tulemme elokuun aikana. Olemme kuitenkin panneet hakemuksen Amerikan konsulaattiin sillä tarkoituksella, että lähdemme täältä Göteborgista se 9. päivä elokuuta, mutta jos se teille näkyisi niin sopimattomaksi, niin saattaisittehan esittää muun ajan. Mutta jos siihen estettä
ei tule ja terveys myöten antaa, niin* lähdemme Göteborgista 9. päivä
elokuuta, minä vaimoni kanssa ja V. Björkman; vaan hänen vaimonsa el
ole siinä terveydessä, että voisi lähteä.
No, en tiedä sitä enkä tätä, mutta olemme kuitenkin sen niin koetelleet Herran edessä, että tehdä vielä yksi lähetys Amerikkaan, jos Jumala
muutoin sallii ja on elämän aikaa. Paljon on tähän kokoontunut Lapin
kristityitä ja autuaalliset ovat kokoontulemiset. Sama Pyhän Hengen
voima on vielä niinkuin ennenkin ja se puhdas ja siunattu hedelmä, jonka
Herran pelto on jo kantanut Pohjanmaalla yli 80 vuotta, josta kiitos Jumalalle.
Olen minä saanut preiviä veljiltä. Eivät ne ole tulleet vastatuiksi; kyllä
ymmärrätte, kun on aina reisussa. Rukoilkaa minunkin edestäni, että
olisimme niiden tavottajat, jotka edellämme menneet ovat.
Tämä kokousväki ynnä saarnaajain kanssa sanoo Koppanalle, jonka
paljot kasvoistakin tuntevat, y.m., rakkaita terveisiä. Ja olkaa minulta
perheeni kanssa ensin ja viimein tervehdetty! Rukoilkaa minun ja meidänkin edestä!
Björkman on pitänyt yhden kokouksen tunturilla ja pyörtänyt kotinsa kautta ja ovat menneet Johannekseksi Kuoksun kanssa alas Kainuun tietä Röytiöön. Kuoksu on myös tänä keväänä pitänyt yhden kokouksen tunturilla. Etelä-Suomesta, Helsingistä, oli lähetetty saarnaajia
Torniolle, jotka käväsivät tunturilla tervehtimässä meitä, K. Luoma ja
Jonas Karhu.
Ja olkaa nyt tervehdetyt sydämellisellä rakkaudella! Merkitsee veljenne Herrassa
F r a n s L . V e t t a i n e n , Parakka.

Lahdessa kesäkuun 24 pnä 1930.
Rakkaille veljille ja vanhemmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Ruotsin Lapissa Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman
ynnä muut saarnaajat teidän rakkaitten emäntäinne, lastenne ja sen siu-
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natun Herran lauman kanssa, joka teidän ympärillänne on saarnaavaisten miesten, palvelevaisten vaimoin ja kaikkein totuuden apulaisten
kanssa, jotka yhtä Jumalan armon raitista ilmaa hengitätte tämän esikoisten seurakunnan helmassa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön
teille!
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä tästä Lahden kokouksesta, johon on taas kokoon tullut monta kymmentä saarnaajaa ja
useampiin tuhansiin nouseva kristittyin lauma ympäri maatamme, jotka
olemme yksimielisesti olleet Herran edessä tutkimassa näitä korkeita ja
kalliita kristillisyytemme asioita. Ilmoitamme myös, että saarnaajat ovat
terveenä ruumiin puolesta, ja yksimielisyydessä olemme työtä tehneet ja
Jumalan sanan saarnanneet, niinkuin ennenkin, ja Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti; vieläpä näissäkin kokouksissa useampia on uskottomista ja eriseuraisista tullut sisälle johdatetuksi veripunaisen oven Herran Jesuksen kautta Jumalan valtakuntaan, ja niin ovat ilon ja riemun
äänet kuuluneet kaikissa kokouksissa, kun on katuvaisten ja uskovaisten
sydämet priiskoitettu sillä uhriverellä, joka on vuotanut taivaallisen Vanhimman ruumiista viimeiseen pisaraan. Näemme myös sen, ettei ole
maailman päämies väsynyt sen päälle työtä tekemästä, että turmella sitä
kristillisyyttä, jossa ihminen johdatetaan Jumalan armon ja autuuden tuntemiseen, vaan se pyytää kaiken neuvonsa avulla väsyttää Israelin sotaväkeä, jotka vanhurskauden sota-aseilla ovat sotimassa maailman päämiestä vastaan, joka nyt tällä vaarallisella maailman lopun ajalla on nostanut niin hirmuisen synnillisen elämän maan päälle, jonka kautta se
pyytää hävittää kaiken Jumalan pelon ihmisten lapsista. Toiselta puolelta taas omanvanhurskauden perkele on valmistanut niin monenvarista
jumalisuutta, jonka avulla se koettaa eksyttää ja pimittää ne ihmiset,
joilla on kysymystä autuaaksi tulemisesta. Sentähden tunnemme mekin
saarnaajat monta kertaa suurta voimattomuutta tykönämme siinä raskaassa ja edesvastuullisessa työssä, johon joutuneet olemme sekä ruokkimaan että kaitsemaan Herran Jesuksen lampaita ja karitsoita. Ja sentähden vieläkin, vaikka olemme suuressa kiitollisuuden velassa teille, rakkaat vanhimmat, ja koko Lapinmaan seurakunnalle entisestäkin avusta,
jonka olemme teiltä saaneet, rukoilemme ja anomme yksimielisesti, kaikki
saarnaajat tämän suuren kristittyin lauman kanssa, että saada lähetysmiehet Lapista tänne Suomeen ensi talven aikaan auttamaan ja vahvistamaan meitä, ettemme väsyisi ja voimattomiksi tulisi, vaan että ynnä
teidän kanssanne Hengen yhteydessä ja yksimielisyydessä saattaisimme
loppuun asti uskollisesti työtä tehdä, niinkuin henkemme halu on, vielä
tänäkin päivänä.

341
Ja nyt tervehtelemme teitä, kaikki saarnaajat meidän vaimoimme ja
lastemme sekä tämän suuren kokousväen kanssa sydämellisillä rakkauden terveisillä ja sanomme hyvästi näillä sanoilla, että synnit on anteeksi
annettu teille ja meille Herramme Jesuksen pyhässä nimessä, viattomassa
ja kalliissa sovintoveressä tässä esikoisten seurakunnassa, jolle seurakunnalle ainoastaan Jumala Pyhän Henkensä kautta vallan antanut on avata
ja sulkea, sitoa ja päästää. Niin uskomme, että pian yhteen tulemme
Israelin Kuninkaan asumakaupungissa, jossa vietetään kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa loppumattomia Karitsan häitä, jossa juhlassa Jumala täyttää viimeisen lupauksensa ja pyyhkii pois kaikki murheen ja
kaipauksen kyyneleet niiden lasten silmistä, jotka täällä ovat kyyneleillä
kylväneet; ei silloin lohdutus lopu ijankaikkisesti. Seurakunnan kanssa
ja puolesta
Evald Rantanen, Ville Nieminen, S. N. Vesterinen, Anders Holm, A. Salminen, K. Luoma, Mikko Hulkko, Joel Ahonen, Joonas Rustholkarhu, H.
Savolainen, A. Vainikka, R. Salminen, E. Masalin, J. Hirvonen, H. Vesikko, J. Korhonen, J. Hassinen, H. Saastamoinen, E. Nousiainen, Hj.
Simolin, K. Nurminen, V. Kauppinen, H. Hyden, K. Helenius y.m. y.m.
Sydämellisesti kiitämme teitä, rakkaat vanhimmat, niistä terveisistä,
joita olemme saaneet meidän rakkaitten lähetysmiesten K. Luoman ja
J. Karhun kautta ja samalla ilmoitamme, että meidän saarnaajia tulee
sinne Lapin kyliin viikkoa jälkeen Mikkelin kokousten.
_T
*
*
Ne samat.
Kuoksussa se 30. p:nä heinäk. 1930.
Tulen tykönne, rakastetut ja uskolliset työntekijät Herran viinimäen
raskaassa työssä, A. H o l m , V. N i e m i n e n ja E. R a n t a n e n , tervehtimään teitä emäntäinne ja teidän lastenne kanssa. Jumalan armo ja
rauha lisääntyköön teille nyt ja ijankaikkiseen aikaan. Amen!
Tällä onnen toivotuksella tulen tykönne ja annan tietää, että me
elämme terveinä kaikki saarnaajat meidän perheittemme kanssa. Franssi
ja Viktori Björkman lähtevät nyt 5 p:nä tätä kuuta Amerikkaan, jos
voittamattomia esteitä ei tule. Kiitoksia Holmi-veli kirjeesi edestä, jonka
saimme, joka oli kallis, jonka olemme lukeneet ja olemme sitä tutkineet,
ja olemme löytäneet, että olette oikein tehneet, että olette osaa ottaneet,
kun asia on muilta aljettu, vaan ettei kristityille tulisi mitään erityisempää kiihkoa, vaan olisivat rauhalliset. Minä tarkoitan, ettei kristityt sovi
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taistella puolueellisesti, sillä ne, jotka puoluskiihkon saavat, taistelevat
puolueen puolesta, eikä ymmärrä enään koetella itse asiaa, onko se oikein
eli väärin. Ja että kristityt olisivat yksimieliset ja tyytyisivät ymmärtäväisten ymmärrykseen, niin tulee menestys maallisissa ja hengellisissä
asioissa, ja että kaikki asiat toimitetaan Herran pelvossa. Sillä sen me
tiedämme, että moninaisissa me kukin puutumme, mutta meillä on Jumala, joka auttaa taitaa ja Herra, Herra kuolemasta vapahtaa. Ja sentähden olemme turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, siinä autuaallisessa
toivossa, että pian tulee elämämme ilta. Ja sen uskomme, että se Jumala, joka meitä ja teitä on maailmasta valinnut ja niin ihmeellisesti kuljettanut läpi tätä pahaa maailmaa, vaikka usein on näyttänyt olevan hengen vaara edessämme, vieläkin auttaa. Sentähden olis syy kiittää taivaallista Isäämme sen suuren armon edestä, että olemme vielä voiton
päällä pysymässä Karitsan veren ja heidän todistuksensa sanan kautta.
Olkaa nyt turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, sen Ylimmäisen Paimenen armosiipein suojassa ja uskokaa kaikki synnit anteeksi! Minäkin
täältä asti annan ja todistan Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä; ja sen muistakaa vielä kuolemankin virran rannalla, ennenkuin
silmänne kiinni painuvat. Ja siinä autuaallisessa toivossa sanomme hyvästi, että jos emme kohtaisi toisiamme tämän maan päällä, niin kuitenkin kunnian rannalla. Sano nyt Holmi-veli minun terveiseni E. Rantaselle ja V. Niemiselle ynnä heidän vaimoinsa ja lastensa kanssa ja kaikille saarnaajille ja kristityille, joita tulet näkemään.
Ole nyt Holmi-veli vaimosi ja lastesi kanssa minulta, vaimoni ja lastemme kanssa, ensin ja viimein tervehditty sydämen rakkaudella! Rukoilkaa meidänkin edestämme, että mekin illaksi kotia kostuisimme, ennenkuin aurinko laskee ja ovet kiinni pannaan Uudessa Jerusalemissa.
Usein muistan sitä aikaa, kun olimme teidän tykönänne ja emme silloin
tienneet, mitä meille tapahtui, ennenkuin kotia palasimme, joka minullekin muistuttaa niin usein, kun muistan, kun minun uskollinen kumppanini
niin pikaisesti lähti. Vaan hän on kotona, vaan me olemme vielä täällä
vieraalla maalla. Kirjoitti
Isak Kuoksu.

Gackle, North Dakota syyskuun 16. 1930.
Unhoittumattoman rakkauden muistoon jääneet vanhimmat ja Sionin
muurin vartijat siellä Ruotsin Lapinmaalla esikoisten seurakunnassa: Isak
Kuoksu, Isak Isaksson Stälnacke, Johan Mäntyvaara, Johan Karlsson ynnä
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muut Lapinmaan, Norjan ja Suomen saarnaajat, jotka ovat esikoisten
seurakunnan hengen yhteydessä, yhteen henkeen juotettuna ja rakkauden
siteillä yhteen liitettynä.
Sydämen pohjasta kiitämme esikoisten seurakuntaa ja vanhimpia niitten kalliitten Jumalan lahjain ja Jumalan välikappalten edestä, joita olette
meille nytkin lahjoittaneet tänne Amerikan maalle, Frans Parakan ja Viktor Björkman'in, joita olemme ilolla ja sydämen rakkaudella ja kiitollisuudella vastaanottaneet, ja niinkuin esikoisten seurakunnan vanhimmat
ovat meistä amerikkalaisista huolen ja murheen pitäneet monta kymmentä
vuotta ja vielä pitävät niinkuin omasta sielustaan, josta olemme suuressa
kiitollisuuden velassa koko Lapinmaan seurakunnalle. Jumala on heitä
terveinä ja onnellisesti johtanut tykömme tänne kaukaiselle Amerikan
maalle, josta olkoon Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitetty, joita meidän
ja teidän rakkaat veljet ja työkumppanit Villiam Koppana ja Matti Kinnunen ovat olleet vastaanottamassa New Yorkissa ja heitä seuranneet
aina tänne asti. Kalliita kokouksia on pidetty New Yorkissa, Detroitissa,
Calumetissa ja Paynesvillessa Michiganissa, Spartassa Minnesotassa ja nyt
täällä Gacklessa. Kristityitä on ollut suuri paljous koolla monesta kielestä ja valtiosta, niin että ei ole tahtonut kokoushuoneisiin mahtua. Jumalan sana on saarnattu kaksiteräisenä ja on vaikuttanut voimallisesti,
että langenneita on noussut ja suruttomasta maailmasta on monta tuhlaajapoikaa ja -tytärtä tullut saatetuksi oikeaan Isän huoneeseen, että
ilon ja riemun ääni on kuulunut kokouspaikoissa, josta Jumalalle, rakkaalle Isälle, olkoon kiitos ja ylimmäinen ylistys. Meidänkin amerikkalaisten saarnaajain koettelemus on se, että elävän Herran Jesuksen tunteminen tahtoo kulua sydämmelta ja hengen miekka tylsyä moninaisten
koettelemusten alla. Mutta näitten korkeitten Jumalan välikappalten
kautta, joita olette meille lahjoittaneet, olemme saaneet uudistusta, vieläpä uutta voimaa korjaamaan niitä paikkoja, joissa on ollut korjaamista,
ja hengen miekka on tullut teroitetuksi totuuden tahkossa. Paljon olemme
tarvinneet saada kaikkia syntiä anteeksi, ja niin sydämestä anteeksi antaneet toiset toisillemme. Ja vielä pyydämme Lapinmaan, Norjan ja Suomen saarnaajain ja kristittyin esirukouksia, että Jumala, rakas Isä, rakkaan Poikansa Jesuksen Kristuksen kautta antaisi siunauksen ja menestyksen sille työlle, jota Lapinmaan saarnaajat ovat tehneet ja vielä tekevät tälläkin reisulla niinkuin ennenkin. Täältä lähtevät Lapinmaan lähetysmiehet monen veljen seuraamana matkustamaan kaukaiseen länteen
Washingtonin valtioon ja tulevat käymään palatessa useissa paikoissa
Etelä- ja Pohjois-Dakotassa ja Minnesotassa.
Emme nyt tiedä muuta, kun sanomme sydämen rakkaat terveiset La-
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pirimaan, Norjan ja Suomen saarnaajille ja kristittyin laumalle Frans
Vettaiselta emäntänsä Teklan ja Viktor Björkman'in kanssa ja Amerikan
saarnaajilta palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa ja kaikilta, kristityiltä, jotka ovat koolla olleet, missä on kokouksia pidetty.
Emme tiedä muuta; synnit on anteeksi annettu Jesuksen nimessä ja veressä teille ja meille ijankaikkisesti, ja pyydämme vielä, että kannatte
meitäkin esirukouksissanne armoistuimen, Herran Jesuksen, tykö; pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
N. P. Starkka, Salomon Johnson, Alex. Ritola, Villiam Koppana, Matti
Kinnunen, Johan Huumola, Johan Muonio, Axel Uuskoski, Nick Vilen,
Johan Puuri, Petter Korhonen, Caleb Ericksson, Albert Björk, Fremond
Ward, Leo Lobbestael, Isak Färdig, Jacob Stickinger, Villiam Sasse, Dr.
Gillette, Dr. Stanley, Mark Abernathy y.m.

Hämeenlinna, lokakuun 6 p:nä 1930.
Rakkaille veljille ja vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Ruotsin Lapissa Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman
ynnä muut saarnaajat teidän rakkaitten emäntäinne, lastenne ja se siunattu Herran lauma, joka teidän ympärillänne on, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja kaikkein totuuden apulaisten kanssa,
jotka yhtä Jumalan armon raitista ilmaa hengitätte teidän ja meidän
kanssamme tämän esikoisten seurakunnan helmassa ja aikakautemme
kristillisyyden vanhinten opin kuuliaisuudessa, jotka Herran huonetta ovat
rakentaneet ja sitä Kristuksen opin jälkeen hyvin hallinneet Euroopassa
ja Amerikassa kaikkein niiden lasten ijankaikkiseksi onneksi, jotka sille
ovat kuuliaisuutta osoittaneet. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön
teille!
Tällä rauhan tervehdyksellä ja onnen toivotuksella tervehtelemme teitä
tästä Hämeenlinnan kokouksesta, johon ovat taas kokoon tulleet monta
kymmentä saarnaajaa ja suuri paljous kristityitä monista eri paikkakunnista ympäri maatamme, jossa olemme taas yksimielisesti Herran edessä
tutkineet ja koetelleet tämän kristillisyyden tärkeitä ja kalliita asioita,
jossa on kysymyksessä monen kymmenen tuhannen ihmisen kuolemattoman sielun ijankaikkinen autuus. Ensiksi ilmoitamme teille, että terveenä olemme kaikki saarnaajat meidän perheittemme kanssa ja uskomassa olemme ja saman mielen kantamassa tästä kristillisyydestä niin-
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kuin ennenkin, vieläpä on Jumala armossaan meitä niin paljon varjellut ja siunannut, että on täydellinen yksimielisyys säilynyt saarnaajain
ja kristittyin välillä. Olemme myös tutkineet lähetysmatkoista, ja vaikka
kuoleman kautta on niin monta saarnaajaa meidänkin keskeltämme saanut siirtyä Herransa lepoon, ja olemme niin jääneet nuoremmat saarnaajat heidän hautansa päällä työtä tekemään, on kuitenkin vieläkin saatu
saarnaajat lähetysmatkoille kaikkiin niihin paikkoihin, missä jo ennenkin
käyty on. Vieläpä tästä kokouksesta lähtevät meidän ja teidän rakkaat
veljet ja saarnaajat K. Luoma, Joel Ahonen, A. Holm ja R. Salminen
sinne Ruotsin Lapin kyliin teidän kokouksiinne kuulemaan ja oppimaan
teitä, ja niin uskomme ja toivomme mekin toiset saarnaajat, että näiden
veljien matka tuottaa ja tulee siunaukseksi ja menestykseksi tälle kristillisyydelle, joka meillä on. Seurakunta on myös päättänyt lähettää
saarnaajat V. Niemisen ja S. N. Vesterisen joulukokoukseen Gellivaaraan.
Sydämestä asti kiitämme teitä niitten rakkaitten ja kalliitten kirjain
edestä, joita on Kuoksu vanhin kirjoittanut Holmille ja R. Salmiselle ja
niitten kalliiden neuvojen ja terveisten edestä, joita niissä olemme saaneet. Olemme sen näkemässä, kuinka suureksi siunaukseksi on kaikki
se työ tullut, jonka jo tehneet olette monen vuosikymmenen aikana sekä
lähetyskirjoissa että niin monella lähetysmatkalla, joka tuntuu ylön paljolta ja ansaitsemattomalta, sillä emmehän ole osanneet edes tarpeeksi
kiittää, vielä vähemmin palkita teidän työnne ja vaivanne edestä, joka
jo niin monelle tuhannelle on autuudeksi tullut ja kalliin hedelmän kantanut. Uskomme kuitenkin sen, että armosta rikas Jumala on teidän
työnne ja vaivanne täydellisesti palkitseva sinä suurena ylösnousemisen
päivänä, jolloin mekin — niin uskomme — kykenemme teitä paremmin
kiittämään kuin tässä viheliäisessä elossa, jossa olemme mekin saarnaajat suurella syntiturmeluksella ympäripiiritetyt, jossa usein tunnemme
suuren voimattomuuden ja hengellisen köyhyyden tässä edesvastuuUisessa
kristillisyyden työssä tällä pahalla ja vaarallisella maailman lopun ajalla,
jossa näemme, kuinka saatanan ja synnin valta paisuu päivä päivältä yhä
hirmuisemmaksi. Ja sentähden vieläkin, niinkuin jo Lahden kesäkokouksessa kirjoitetussa kirjeessä oli seurakunnan ja saarnaajain pyyntö ja
anomus saada saarnaajia Lapista tänne Suomeen ensi talven aikana, niin
siihen pyyntöön vieläkin yhdistymme kaikki yksimielisesti anomaan ja
rukoilemaan, että jos se suinkin mahdolliseksi näkyisi, että Lapista saataisi saarnaajia tänne meidän avuksemme.
Ja nyt tervehtelemme teitä kaikkia yhteisesti, kaikki saarnaajat meidän vaimoimme ja lastemme sekä tämän suuren kokousväen kanssa, ja
sanomme hyvästi näillä sanoilla, että synnit on teille ja meille anteeksi
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annettu Herramme Jesuksen pyhässä nimessä, viattomassa ja kalliissa
sovintoveressä. Sen uskomme, että pian yhteen tulemme suuren Kuninkaamme asumakaupungissa. Rukoilkaa meidänkin edestämme! Seurakunnan kanssa ja puolesta
Evald Rantanen, Ville Nieminen, S. N. Vesterinen, Joel Ahonen, K. Luoma,
A. Holm, R. Salminen, J. Karhu, A. Salminen, J. Hassinen, H. Vesikko,
J. Hirvonen, F. Siipola, N. Lehtonen, K. Nurminen, J. Karisto, A. Vainikka, V. Kauppinen, H. Seppänen y.m. y.m. y.m.

Gackle, N. D. marraskuun 2. p. 1930.
Rakas ja kallis vanhin ja uskollinen Sionin muurin vartija Ruotsin
Lapinmaalla Isak Kuoksu rakkaan emäntänne ja lastenne ja kaikkein pyhäin kanssa. Me teidän heikot ystävänne tervehdämme teitä jollakin puuttuvaisella sanalla ja annamme tietää, että olemme terveenä ruumiin puolesta ja uskomassa itsemme autuaaksi syntein anteeksisaamisen armosta,
vaikka monen puutoksen ja heikkouden alla ja suuren synnin voiman
ahdistamana, joka ympäri piirittää ja ahdistaa kuolematonta henkeä. Tuli
haluni kiittää teitä ja kaikkia ja koko esikoisten seurakuntaa sen suuren armolahjan edestä, että te lahjoititte meille lähetysmiehet ja kalliit
vanhimmat tänne Amerikan maalle, Frans Parakan ja Viktor Björkmanin, joita olemme ilolla ja rakkaudella saaneet vastaan ottaa ja olla heidän kanssaan ne harvat hetket suureksi iloksi ja lohdutukseksi meille,
jotka eivät ikänä unehdu, se suuri rakkaus ja kärsivällisyys meitä kohtaan, joka niin suuri on ollut, jota emme olisi ansainneet ja jota emme
saata emmekä kykene millään palkitsemaan emmekä sanoilla kiittämään,
vaan siinä uskossa, että se rikas Isä kaikki vaivat ja murheet maksaa
omillensa ja pitää huolen omainsa tarpeista. Terveenä ovat olleet vanhimmat täällä olon aikana. Me saimme olla vielä paluumatkalla lännestä heidän kanssaan yhdessä yhden viikon Poinsefilla ja Savossa ja
niin sanoimme viimeiset hyvästit Herman Liimatan talossa. 25. p. viime
kuussa he lähtivät Minnesotaan ja nyt ovat Hancock'issa, ja niin aina
North Carolinaan ja tämän kuun lopussa laivaan ja uskomme sen, että
te saatte heidät terveinä ja ilolla vastaan ottaa kaiken sen ikävän ja odotuksen edestä.
Suuri on ollut siunaus sillä työllä nyt ja ennen, mitä vanhimmat ovat
tehneet ja vielä tekevät ja pitävät meistä huolen ja murheen niinkuin
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omasta sielustansa. Suuri on ollut hartaus kokoontua ihmisillä joka paikassa, ja Jumala on ollut voimallinen heidän kauttaan nostamaan langenneita, ja eriseurasta on paljon tullut palautetuksi ja suruttomuudesta
tehneet parannuksen ja tulleet johdatetuiksi oikeaan Isän huoneeseen,
josta on ilon ääni kuulunut kokouspaikoissa, josta kiitos Herralle! Niin
emme tiedä muuta, kuin vieläkin kiittää koko esikoisten seurakuntaa,
Suomen ja Norjan kristityitä siitä suuresta uhrauksesta meitä kohtaan,
jonka tehneet olette. Se on niin korkea asia, jonka te tehneet olette, että
emme voi sanoilla sanoa, mitä olisi sydämen halu ja toivotus teille kaikille rakkaille ystäville toivottaa, olemme siinäkin niin kykenemättömät
ja kelvottomat, vaan siinä uskossa, että te meitä kärsitte ja anteeksi annatte monet puutokset ja rukoilette meidänkin edestämme, että mekin
teidän kanssanne kunniaan kostuisimme. Niin pyydämme teitä sanomaan
meidän terveisemme siellä kaikille rakkaille veljille ja sisarille ja erittäinkin Fransin ja Teklan lapsille ja Viktor Björkmanin emännälle ja lapsille, että he ovat terveenä ja pian ovat kotona iloisina ja terveinä tältä
pitkältä ja vaivaloiselta matkalta. Rakas Isä, jonka omat he ovat, antaa
heille onnellisen tien omainsa iloksi ja lohdutukseksi ja kaikkein meidän
suojaksi ja turvaksi, että meidänkin matkamme onnella ja voitolla päättyy teidän kaikkein esirukoustenne kautta ja turvissa.
Niin olkaa nyt, rakas vanhin, minulta ja minun vaimoltani enin ja
ensin rakkaan vaimonne ja lastenne kanssa tervehdetty juuri sydämellisellä rakkaudella lastemme kanssa ja kylämme kristittyin kanssa ynnä
saamaajain kanssa siellä tervehdetyt ja älkää väsykö meitä muistamasta
ja rukoilemasta meidän edestämme. Sanon hyvästin sillä uskolla, että
meille ja teille ovat synnit anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja veressä.
On merkinnyt heikko veljenne
Alex Ritola rakkaan vaimoni Alman ja lastemme kanssa.
Teidän kirjanne tuli meille, jonka olitte Fransille kirjoittaneet, ja me
veimme sen heille Poinsefille, ja muut kirjeet on lähetetty aina, missä
ovat olleet. Minä ja Antti Törmänen olimme heitä autoillamme noutamassa Minnesotasta Caleb Erikssonin kotoa. Ja neljä vuotta sitten samassa paikassa sanoimme viimeisen hyvästin Fransin ja Nikun kanssa,
ja Niku se on meidät kaikki jättänyt ja mennyt Herran iloon ja muita
meidänkin keskeltä. Niin se rakas Isä ottaa hänen lepoonsa, jota mekin
odotamme, vaan se rakkauden ikävä se pysyy heidän peräänsä, ja ne
kalliit opetukset ja neuvot, joita he meille opettaneet ovat, ei ne unehdu.
Monet ystävät ovat saaneet tämänkin kesän aikana jättää tämän pahan
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maailman, niin että ei ole tarvinnut kärsiä mitään kipuja sydänhalvauksen kautta niinkuin minunkin rakas äitini ajallisesta unesta muutti ijäiseen iloon. Jääkää hyvästi!

Kuoksussa se 6. päivä marraskuuta 1930.
Kirjoitan vähän vastinetta teidän kirjeisiinne, joita olemme saaneet jo
Johanneskokouksista ja viimeisen Mikonpäivän kokouksesta, joissa oli
koolla kaikki saarnaajat ja suuri kristittyin paljous. Ja joka meitä vielä
enempi ilahduttaa, että rauha ja rakkaus vallitsee saarnaajain ja kristittyin välillä, johon Jumala saattaa siunauksensa antaa, josta Jumala,
rakas taivaallinen Isä, olkoon kiitetty!
Minä kiitän koko Lapinmaan saarnaajain ja seurakunnan puolesta niitten kalliitten kirjeitten ja terveisten edestä, joita olemme lukeneet kokouspaikoilla ja yksityisille, jotka ovat olleet kalliit ja sydämiä ilahduttavaiset,
ja kiitän juuri sydämeni pohjasta kaikkia saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia vaimoja ja kaikkia totuuden apulaisia. Niin myös sen lähetyksen edestä kiitämme, että lähetitte teidän kalliit veljet meitä oppimaan,
joita olemme myös saaneet oppia, ja ovat olleet meille suureksi avuksi ja
ovat ilahduttaneet meitä ja kaikkia kristityitä, jotka ovat olleet tilaisuudessa heitä näkemään ja kuulemaan. Josta uskomme tulevan siunauksen Herran työlle, että työmiehet Herran viinimäessä tekevät yksillä neuvoilla työtä ja erittäin niillä neuvoilla, joilla ensimmäiset työmiehet ovat
työtä tehneet ja meille ne jättäneet, jotka ovat tähän kristillisyyteen,
joka meillä nyt on, perustuksen laskeneet niinkuin taitavat rakentajat.
Että olisi syy katsoa perään kaikilla työmiehillä, jotka tässä hengellisessä
liikkeessä työtä tekevät Laestadiuksen nimen alla, eivätkä ajattele, ettei
puu juurta kanna, vaan juuri kantaa puun, eikä yksikään rakennus
kanna perustusta, vaan perustus kantaa rakennuksen, ja jos perustus rapistuu, niin rakennus menee rappiolle, eivätkä vaivaiset ymmärrä, että
perustus heillä on liikkunut, kun rakennus ei yhteen sovi. Me olemme
vakuutetut siitä, että tämä kristillisyys on rakennettu profeettain, Kristuksen ja apostolein opin perustukselle, ja sentähden se pysyy, niinkuin
kirjoitettu on, että Jumalan vahva perustus pysyy, joka siihen kiinnitetty
on, vaan ennen jokainen lakatkoon vääryydestänsä, joka Kristuksen nimeä
mainitsee.
Minä tervehdän vaimoni ja lastemme ja kylämme kristittyin kanssa
kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria sinne Etelä-Suomen rannoille, jotka yhtä
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armon ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan helmassa, sen hengen yhteydessä, joka on ensisti kivulla uudestisyntynyt täällä laihassa Ruotsin
Lapin maassa, jossa ovat poronpaimenet ensimmäiset kirkkovieraat olleet.
Ensiksi syntyneet ovat esikoiset. Vaikka minä tiedän, että raskas on
tämä nimi kuulla niille, joitten sydämet ja korvat ovat ympärileikkaamattomat. Vaan en tahtoisi säästää itseäni, vaan jos osaisin, niin tekisin
omallevanhurskaudelle samanlaisen kakun, kuin Daniel teki Babelin lohikäärmeelle, vaikka kahtia pakahtuisi. Vaikka emme ole koskaan sanoneet meitämme esikoisiksi, vaan olemme tunnustaneet, että olemme tulleet oven Herran Jesuksen kautta esikoisten seurakuntaan silloin, kuin
Jumalasta uudensyntymisen saimme.
Ja näin me uskomme, rakkaat veljet ja sisaret; ja uskomme tänäkin
armon päivänä, että syntimme ja syntinne ovat anteeksi annetut teille ja
meille Herramme Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Ja rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä! Tätä pyytää teidän kanssapalvelijanne elämän tiellä
I s a k K u o k s u vaimoni kanssa.
Ja tässä annan tietää, että joulukokous tulee niinkuin ennenkin.
Olemme saaneet kirjeen ja sanovat, että he astuvat laivaan 29 marraskuuta, jos voittamattomia esteitä ei tule.

Helsinki, joulukuun 1. päivä 1930.
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle Isak
Kuoksulle teidän rakkaan emäntänne Miinan ja lastenne kanssa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja
aina'sodan ja kilvoituksen loppuun ja voiton päivään asti! Amen.
Tällä onnen ja rauhan toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen rakkauden muistoon jäänyttä opettajaa, ja vielä kiitän sydämellisesti kaiken
sen neuvon ja opetuksen edestä ja siitä rakkaasta kanssakäymisestä ja
rakkauden palveluksesta, jonka niin runsaasti sain osakseni ollessani teidän keskellänne toisten Suomen veljein kanssa viime kerralla ja niin
monta kertaa sitä ennen, ja kaiken sen raskaan ja vaivalloisen työn edestä,
jota olette jo silloin tehneet, kun minä ja monta muuta olemme synnin ja
suruttomuuden sikeää unta nukkuneet; ja kaikesta isällisestä huolen-
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pidosta, josta olemme osalliseksi tulleet kiitän teitä ja koko esikoisten seurakuntaa Lapinmaalla, jonka kautta Jumala, rakas Isä, on meitä voitolla
pitänyt tähän päivään asti kaiken suuren syntisyyden ja kelvottomuuden
tuntemisen ja niiden vastusten läpi, joitten kautta vihollinen on pyytänyt
meitä vahingoittaa ja totuudesta pois eksyttää näinä viimeisinä ja vaarallisina eksytysten aikoina. Kun viime keväänä kävin Tornion jokivarrella, niin on usein muistunut mieleen, että voi niitä onnettomia lapsia,
joita vihollinen on eriseuraisten saarnaajain avulla vieroittanut vanhimman sylistä ja niin kauaksi vienyt, että elävä kristillisyys on heille tullut
loukkauskiveksi ja pahennuksen kallioksi. No niin, en ole minäkään saattanut Jumalaa kiittää laupeuden edestä, niinkuin syytä olisi, ja niitä siunatuita Jumalan välikappaleita, joiden kautta minäkin, kaikkein kelvottomin, olen avun Herralta saanut ja tullut varjelluksi tämän ensinsyntyneen seurakunnan helmassa, jota kiittämättömyyttä ja kaikkea suurta
syntisyyttä rukoilen anteeksi.
Terveenä ja onnelliseti olen minäkin kotiin saapunut. Kaikissa paikkakunnissa, joissa kävimme palatessa, ovat kristityt ja saarnaajat ilolla ja
liikutella sydämellä vastaanottaneet niitä terveisiä, joita kerroimme
suullisesti Lapinmaan kokouksista, ja myös luimme teidän kirjoittamasta
lähetyskirjasta, josta kaikesta sydämelliset kiitokset kaikilta kristityiltä,
ja erittäinkin Helsingin kristityiltä sydämen rakkaat kiitokset teille, rakas
vanhin, kaikesta hyvästä. Jumala, rakas Isä, palkitkoon teille ja kaikille
uskollisille Sionin muurin vartijoille ja totuuden apulaisille ja palvelevaisille vaimoille kaiken sen kalliin työn, johon olette itsenne uhranneet niin
monen tuhannen autuudeksi Suomenkin maalla, jolle työlle on Jumala,
rakas Isä, niin suuren ja korkean siunauksen antanut tällä kalliilla etsikkoajalla, kun monenkaltaisen ilman alle hajoitettu lauma on tullut kootuksi Sionin vuorelle ja elävän Jumalan kaupunkiin. Ja sitä vieläkin pyydämme ja rukoilemme teiltä, rakkaat vanhimmat, että vieläkin meistä
murheen pidätte, sillä ei ole meillä monta turvapaikkaa, johon voisimme
paeta tämän kylmän ilman alla ja vieraan maan päällä. Mutta sen kuitenkin uskomme, että se äiti, joka on sylinsä avannut orpolapsille, suojelee ja varjelee meitäkin iltaan asti. Ja sen yksinkertaisen uskon ja
autuaallisen toivon kanssa tahtoisin minäkin, heikko kulkija, teidän kanssanne vaeltaa elämän tietä Isänmaan rantaan asti.
Ja ei muuta, vaan olkaa nyt, rakas vanhin, sydämen rakkaudella tervehditty teidän rakkaan emäntänne ja lastenne sekä kylänne kristittyin
kanssa minulta vaimoni ja lasteni sekä Helsingin kristittyin kanssa. Ja
sanon hyvästiä siinä uskossa, että synnit ovat anteeksi annetut teille siellä
ja meille täällä Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovinto-
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veressä, ja rukoilkaa minun ja perheeni edestä, että voitolla pysyisimme.
Sitä pyytää vähin veljenne uskossa
K. L u o m a .
Jääkärinkatu N:o 5, C. Helsinki.
Vielä ilmoitan, että meidän rakkaitten veljein ja työkumppanitten V.
Niemisen ja S. N. Vesterisen matkassa Gellivaaran joulukokoukseen tulee Helsingistä veljet F. Siipola, A. Ihalainen ja Y. Nyberg heidän emäntäinsä kanssa.

Lahti 10/12 1930.
Rakas vanhin ja uskollinen työntekijä Herran viinamäessä Isak Kuoksu
teidän rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa. Jumalan armon ja rauhan
tervehdyksellä tervehdän teitä ja toivotan terveyttä ja onnellista joulurauhaa siltä ainoalta rauhan Jumalalta, jolta kaikki hyvä sato ja täydellinen lahja tulee.
Vilpittömästä sydämen halusta kiitän teitä kaikesta siitä hyvästä, jota
minäkin osakseni sain teiltä ja kaikilta niiltä kristityiltä, joiden kanssa
saimme viettää rakasta kanssakäymistä. Usein muistuu mieleeni ne kalliit kokoukset, joissa niin usein kuuluivat katuvaisten ja Jumalaa kiittäväisten äänet, ja tuntuu siltä, niinkuin ei matkakaan Lapinmaan ja Suomen kristittyin välillä olisi enää niin pitkä, vaan että se on niinkuin yksi
Herran lauma ja niinkuin se onkin sen yhteisen uskon ja hengen kautta.
No hauskoja kokouksia meillä oli pohjois- ja etelä-Pohjanmaalla; eriseuraisista ja uskottomuudesta nousi muutamia anteeksi anojana, ja terveenä olemme saapuneet kukin omaistemme tykö. Ja sanon vaimoni ja
lasteni kanssa, kuin myöskin Lahden kristittyin kanssa rakkaita terveisiä teille ja teidän rakkaille omaisillenne, kuin myöskin kaikille ympärillänne oleville kristityille. Kaikki saarnaajat ja kristityt ovat terveenä
täällä Suomen maalla eikä mitään erikoista sanomista ole. Ja jääkää
hyvästi Herran haltuun sillä autuaallisella lohdutuksella, että synnit on
teille ja meille anteeksi annettu Herran Jesuksen nimen ja sovintoveren
kautta. Muistakaa meitäkin teidän rukouksissanne, vähin veljenne
Joel Ahonen.
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Gellivaara, joulukokouksessa, se 31. päivä joulukuuta 1930.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla: E. Rantanen, Joel Ahonen,
A. Holm, K. Luoma, R. Salminen, J. Hirvonen, A. Salminen, A. Vainikka,
V. Kauppinen, M. Hulkkonen, H. Vesikko, J. Karhu, J. Hassinen, E. Masalin, J. Korhonen, M. Rautio, O. Valkama, K. Nurminen, Lehtonen ynnä
muut saarnaajat teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja se
siunattu Herran lauma, joka teidän ympärillänne on, saarnaavaisten
miesten, palvelevaisten vaimoin ja kaikkein totuuden apulaisten kanssa,
jotka yhtä Jumalan armon ilmaa hengitätte meidän kanssamme tämän
esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä kristillisyytemme
vanhinten kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina,
siihen asti, kun vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa!
Tällä rauhan tervehdyksellä ja onnen toivotuksella tervehtelemme
teitä, ikuiseen muistoon jääneitä ystäviä, tästä joulukokouksesta, johon
on taas kokoontunut saarnaajia monista valtakunnista: Suomesta, Norjasta ja monista eri paikoista Ruotsin Lapin maasta ja suuri paljous kristityitä, jotka olemme yksimielisesti olleet koolla Herran edessä tutkimassa ja koettelemassa tämän kristillisyytemme korkeita ja painavia
asioita, jossa on kysymyksessä monen kymmenen tuhannen ihmisen sielun autuus. Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti tässäkin kokouksessa, niin että ilon ja riemun ääni on kuulunut kokouksissa. Kiitämme
myös teitä niitten lähetyskirjain edestä, jotka olemme saaneet, ja joita
olemme lukeneet ja tutkineet; sekä myös niiden rakennusaineitten edestä
kiitämme, jotka olemme saaneet vastaan ottaa näiden veljien kautta,
jotka olette lähettäneet tähän kokoukseen, sekä myös sen lähetyksen, kun
olette lähettäneet meidän ja teidän rakkaat veljet ja työkumppanit tänne
syksyllä Vittangin kokouksiin, joka on meille niin suureksi avuksi ja iloksi
ollut, että saamme toinen toisemme äänen kuulla; jotka kaikki myös ovat
suullisesti uudistaneet täällä sen anomisen, joka teidän lähetyskirjoissa
on ollut, että saada saarnaajat täältä Lapista Suomeen tämän talven
aikana, joka on kallis ja jota anomista ei seurakunta Lapissa pidä halpana eikä hylkää. Mutta niinkuin tiedätte ja olette kuulleet, on Lapinmaan seurakunnan lähetysmiehet, Frans Parakka ja Viktor Björkman,
olleet Amerikan maalla useampia kuukausia, jotka juuri ovat sieltä palanneet terveenä ja onnellisesti, josta olkoon Jumalalle, rakkaalle taivaalliselle Isälle, kiitos ja ylistys! ja pyyntöjä on niin monelle kantille, ja Jesuksen sana vieläkin on tosi, että eloa on paljon, mutta uskollisia työ-
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miehiä vähän, sen vuoksi emme ole saattaneet vielä tässä kokouksessa
päättää lähetystä Suomeen.
Mutta olkaa kuitenkin toivossa iloiset ja kärsivälliset murheessa! Jumala on tästäkin edes niinkuin tähänkin asti huolen pitävä niistä lapsista, jotka syntyneet ovat siitä turmelemattomasta siemenestä, ijankaikkisesti pysyvästä Jumalan sanasta, joka saarnattu on tästä ensinsyntyneestä seurakunnasta ja vielä saarnataan niiltä työntekijöiltä, jotka puhtaalla omallatunnolla saarnaavat. Sen puhtaan Jumalan sanan valkeudessa näkyy vieläkin se kaitainen tie, jonka Herra Jesus on auki raivannut Yrttitarhasta Golgatan mäelle ja niin Paratiisiin asti synniltä vaivatuille ja ahdistetuille matkamiehille; jonka tien päältä jo niin suuri paljous
on saanut siirtyä toiselle puolelle kuoleman sillattoman virran, jotka ovat
jo saaneet riisua turmeltuneen osuuden heidän kuolemattoman henkensä
ympäriltä, jotka saavat jo nautita sitä lepoa ja rauhaa, joka ijankaikkinen
on, jonne myös meidänkin kuolematon henkemme niin usein huokaa tämän kylmän ilman alla, ja niin monien vaarojen, vastusten ja vihollisen
kiusausten keskellä, jotka ovat vielä meitä ympäri piirittämässä täällä vieraalla maalla ja korven matkalla. Uskomme kuitenkin, että meillä on
turva tämän oikean äidin sylissä, jossa on jo monta kymmentä vuotta
kuulunut synniltä ahdistetuille omilletunnoille se autuaallinen ääni, että
ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja sillä
sanalla vieläkin tervehtelemme teitä, veljet rakkaat ja sisaret Suomen
maalla, Ruotsin, Lapin, Norjan ja Suomen saarnaajain ja tämän suuren
kristittyin lauman kanssa. Synnit on anteeksi teille ja meille Herran Jesuksen nimessä viattomassa ja kalliissa sovinto veressä, joka viaton veri on
vuotanut viattoman Jumalan Pojan ruumiista viimeiseen pisaraan synteimme anteeksi antamiseksi.
Siinä uskossa sanomme hyvästi, että vähän hetken perästä saamme
kokoontua yhteiseen kokoukseen uuden maan ihanalla rannalla, jossa
kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa yhdistettynä sanomme yhteen
ääneen: terve tulemaan Karitsan loppumattomia häitä viettämään. Silloin ei lohdutus lopu ijankaikkisesti. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan
Stöckel, Johan Mäntyvaara, August Vanhanen, J. H. Puoltikasvaara, Petter Sitsi, Norjasta: Mikael Mikkelsen, Daniel Josef sen, Nils Jensen, Kainuusta: K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Suomesta: Ville Nieminen,
S. N. Vesterinen, F. Siipola.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksessa
Gellivaaran kirkonkylässä vuonna 1930.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa työssä: N. P. Starkka, Salomon Johansson, Wm. Koppana, Matti
Kinnunen, Johan Huumola, Johan Muonio, Axel Uuskoski, Fremont Ward,
Leo Lobbestael, J. W. Stanley, Johan Buuri, Caleb Eriksson, Bernd Abernathy, Jakob Stickinger, W. S. Sasse y.m. saarnaajat ynnä teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko siunattu Herran lauma
siellä kaukaisella Amerikan maalla esikoisten seurakunnan helmassa ja
hengen yhteydessä. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja
aina elämänne ehtoon asti!
Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä, rakkaat ystävät, ja kiitämme teitä sen sydämellisen vastaanoton edestä, että
olette meidän rakkaat veljet ja uskolliset lähetysmiehet, Frans Vettaisen
ja Viktor Björkmanin sydämellisellä ilolla ja rakkaudella ja kiitollisuudella vastaanottaneet joka paikassa, missä he kulkeneet ovat Atlantin meren rannasta Astoriaan asti, ja vieläpä palkinneet ja kauniisti lähettäneet
takaisin, että Lapinmaan seurakunta saapi olla vapaana kaikista kustannuksista. Jumala on heitä onnellisesti ja terveenä johdattanut takaisin,
josta Jumalalle, rakkaalle taivaalliselle Isälle, kiitos! Ja se sanoma ilahduttaa meitä, jonka saaneet olemme lähetysmiesten kautta, ja jonka osoittaa lähetyskirjat, että Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti, ja Karitsan emäntä on valmistanut itseänsä ijankaikkisia häitä varten, ja autuutta kaipaavaisia sieluja on Jumala niin paljon koonnut sillä puhtaalla
Jumalan sanalla oikeaan seurakuntaan.
No, paljon on kokoontunut saarnaajia ja suuri kristittyin lauma monesta kielestä ja valtakunnasta tänne Ruotsin Lapin joulukokoukseen.
Autuaallisia sanomia olemme saaneet kristillisyyden laveudesta sekä Suomesta että Norjasta, joka ilahduttaa meitä, että saarnaajat tässä kristillisyydessä tekevät työtä yhdessä neuvossa sovitettuna niillä neuvoilla, joilla
ensimmäiset työntekijät ovat työtä tehneet, jotka ovat perustuksen laskeneet niinkuin taitavat rakentajat. Ja niin kauan kun me saarnaajat Euroopassa ja Amerikassa teemme työtä, niin se näkyy raja kahden valtakunnan välillä, ja Vapahtajan tähti osoittaa tietä matkustavaisille ijankaikkisuuden Betlehemiin, ja armon aurinko joskus paistaa niinkuin pilvien raosta syntisen ja kiusatun matkamiehen sydämeen, jonka olemme
tässäkin kokouksessa suureksi iloksi kuulleet, kun armon linnut ovat visertäneet ja laulaneet kalliissa puussa, josta on Laestadius sanonut, että
jos armon linnut lakkaisivat laulamasta, minä kuolisin murheesta. Kyllä
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tunnemme olevamme. suuressa kiitollisuuden velassa Jumalalle, että Jumala on säilyttänyt taivaallisen valkeuden niin monta kymmentä vuotta
ensimmäisten vanhinten hautain päällä. Olemme vakuutetut siitä, että
yksi piskuinen lauma tänäkin päivänä on koottuna yhdelle Sionin vuorelle Euroopan ja Amerikan maalla.
Emme tiedä muuta, vaan sanomme sydämelliset rakkauden terveiset,
yhdistettynä Ruotsin, Lapinmaan, Suomen ja Norjan saarnaajat, suuren
kristittyin lauman kanssa, joita on kokoontunut monesta kielestä ja valtakunnasta, kaikille saarnaajille monessa kielessä ja valtiossa teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja kaikkein totuuden apulaisten
ja palvelevaisten vaimoin kanssa. Rohvaiskaa sydämenne uskomaan, veljet rakkaat ja sisaret ja matkakumppanit oikeaan Isänmaahan, kaikki
synnit anteeksi, vielä viimeisetkin epäilykset, jotka mekin täältä asti annamme ja todistamme rakkaalla sydämellä Herran Jesuksen siunattuun
nimeen ja kalliiseen vereen, joka on rakkaudesta ulosvuotanut viattoman
Karitsan avatuista haavoista. Tehkäämme työtä vähän aikaa, veljet ja
työkumppanit, näinä Ihmisen Pojan tulemisen päivinä, että kaikki Jesuksen lampaat tulisivat johdatetuiksi Jumalan sanan valkeudessa sen virran rannalle, jonka toisella puolen on oikea kotimaa. Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, meidänkin edestämme, että mekin jaksaisimme iltaan
asti työtä tehdä sillä lahjalla, jonka Herralta saaneet olemme, ja että
Jumala varjelisi nieitä kaikesta pahasta tässä vaarallisessa maailmassa,
jossa usein on vastatuuli Jesuksen opetuslapsille, mutta sen uskomme, että
Jumala johdattaa niin onnellisesti, että kerran kostumme tyynelle rannalle täältä vieraalta maalta, jossa ei enää eroita valtameret. Ja siinä
uskossa sanomme hyvästi, että kerran yhteen tulemme ijankaikkisuuden
kirkkaassa ilmassa. Näitä merkitsee seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Mikael Mickelsen, Ville Nieminen, Daniel Josefsen, S. N. Vesterinen, Nils Jensen, P. Martikainen, Johan Mäntyvaara, Kaarlo Toivonen, Frans Parakka, F. Siipola, Viktor Björkman, K. R. Erlandsson, Aug.
Isaksson, Gunnar Jönsson, Johan Stöckel, Isak Isaksson Stälnacke.

Lahdessa tammikuun 20. 1931.
Rakkaat ja ikuiseen muistoon jääneet vanhimmat ja uskolliset työntekijät Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Isak Kuoksu,
Frans Parakka, Viktor Björkman, Isak Stälnacke ynnä muut saarnaajat
teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne sekä koko sen siunatun Herran
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lauman kanssa, joka teidän ympärillänne on Ruotsin Lapinmaassa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha Pyhässä Hengessä lisääntyköön teille nyt ja aina sodan ja kilvoituksen loppuun ja voiton päivään
asti! Amen.
Tällä onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ikuiseen rakkauden muistoon jääneet vanhimmat kaikkein saarnaavaisten miesten, palvelevaisten
vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa tästä Lahden kokouksesta, johon
on tullut meidän rakkaat lähetysmiehet V. Nieminen, S. N. Vesterinen
sekä paljon muita saarnaajia ja kristityitä, jossa olemme yksimielisesti
kokoontuneet Jumalan sanan ympärille ja olemme saaneet kuulla niitä
rakkaita terveisiä, joita meidän lähetysmiehemme ovat kertoneet suullisesti Gellivaaran joulukokouksista, jotka ovat liikuttaneet saarnaajain ja
kristittyin sydämiä. Olemme myös saaneet lukea ja kuulla niitä kalliita
ja opettavaisia lähetyskirjoja, jotka ovat meidän sydäntämme lohduttaneet kaikessa murheessa ja ahdistuksessa, sillä autuaallisella toivolla, että
vieläkin saamme turvattuna olla tämän ensisyntyneen seurakunnan helmassa osallisena siitä sydämellisestä huolenpidosta, jonka olemme osaksemme saaneet niin monta vuosikymmentä Suomenkin maalla. Emme voi,
vanhimmat rakkaat, millään maksaa eli palkita teidän rakkauttanne ja
sitä raskasta työtä, jota olette tehneet väsymättömänä meidänkin sielumme onneksi ja autuudeksi ja jolle työlle on Jumala, rakas Isä, niin
suuren siunauksen antanut, josta Jumalalle, rakkaalle Isälle, kiitos ja
ylistys.
Ja nyt kiitämme teitä, rakkaat vanhimmat, ja koko Lapinmaan seurakuntaa niiden kalliitten lähetyskirjain ja terveisten sekä kaiken neuvon
ja rakkauden edestä juuri sydämellisesti ja toivomme, että Jumala antaisi
terveyttä ruumiinkin puolesta ja pitkää ikää teille, rakkaat vanhimmat,
tämän siunatun kristillisyyden menestykseksi ja kaikkein lastensa suojaksi ja turvaksi, jotka ovat turvansa löytäneet esikoisten seurakunnan
helmassa, ja meidän hartain toivomme on, että Jumala antaisi soveliaan
ajan, että voisitte täyttää meidän anomisemme, kuin meiltäkin on kuoleman enkeli niin monta uskollista työntekijää pois ottanut, ja olemme jääneet heidän hautainsa päälle työtä tekemään suuressa heikkoudessa tällä
vaarallisella ajalla, kun pahuus ja vääryys paisuu päivä päivältä, ja vihollinen muuttaa niin moneen muotoon itsensä, että saisi paremmin voitetuksi ja pääsisi ryöstämään saalista itselleen. Kuitenkin on Jumala tähän asti meille voiton antanut hänen laupeutensa tähden Herran Jesuksen sovintoveren voiman kautta.
Emme tiedä muuta, vaan sanomme kaikki saarnaajat meidän vaimoimme ja lastemme ja tämän koossa olevan kristittyin lauman kanssa
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sydämen rakkaat terveiset kaikille saarnaajille teidän rakkaitten emäntäihne ja lastenne kanssa sekä koko Herran laumalle Ruotsin Lapinmaassa ja jätämme hyvästiä näillä sanoilla, että synnit ja viat ovat teille
siellä ja meille täällä Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä anteeksi annetut, ja uskomme, että pian tulemme yhteen
siinä maassa, jossa vaivat runsaasti palkitaan. Ja rukoilkaa meidänkin
edestämme, että voiton päällä pysyisimme loppuun asti! Seurakunnan
kanssa ja puolesta
Evald Rantanen, A. Salminen, K. Luoma, A. Holm, Juho Hirvonen, A. R.
Salminen, K. Helenius, J. Karhu, Joel Ahonen, S. N. Vesterinen, E. Masalin, J. H. Auramo, Ville Nieminen, S. Salminen, J. Lahtinen, K. F.
Nieminen, Aulis Zidbäck.

Kirjoitettu Parakan kylässä 30/3 1931.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä S. Vesterinen ja Joonas Karhu ynnä Herran lauman kanssa, joitten kanssa koolla olette Herran nimeen. Jumalan
armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti!
Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä tästä Parakan kylästä, jossa olemme olleet koolla viikon päivät Herran nimeen paljon saarnaajia ja suuri kristittyin paljous. Ja Jumalan sanalla on sama voima
kuin ennenkin; vieläpä Jumala vahvistaa aina sanansa seuraavaisten
merkkein kautta.
Saan ilmoittaa, että sain preivin tänä päivänä Vesteriseltä ja Karhulta,
jonka edestä kiitän juuri sydämestä, jossa on sydäntä liikuttavia ilosanomia, että vielä ilmestyy kaipaavaisia sieluja, jotka kuulevat Paimenen
äänen. Antakoon se suuri Luoja armonsa, että vartijat Sionin muurilla
jaksaisivat huutaa, mitä aika kuluu. Näemme teidän kirjoistanne, että
kysytte: "Josko te tulette tänä keväänä tänne Suomeen." Sitä pyyntöä
emme voi nyt täyttää, sillä niin paljon on hätähuutoja ja avunpyyntöjä,
joihin olemme sidotut. Ja vielä sekin, kun jouluna luvattiin lähetys ItäNorjaan, niin emme voineet kokonansa kieltää Länsi-Norjan veljiltä, että
kun he tulevat takaisin Itä-Norjasta, että sinä aikana olla koolla edes
yhdessäkään paikkaa, ja jos vielä Itä-Norjan veljet seuraavat, saada heitä
puhutella.

358

Se oli minun haluni saada kaksi postillaa, ja Fransi samaten, Salomon
Fjellborg 2 uusia postilloita. Ja ei nyt muuta, vaan olkaa tervehdetyt
sydämellisellä rakkaudella, rakkaat veljet ja sisaret Suomen maalla, saarnaajat ynnä Herran lauman kanssa, jotka kanssanne ja kanssamme ovat
kilvoittelemassa yhtä Isänmaan rantaa kohti, seuraten sitä suurta Ristinkantajaa ja orjantappuroilla kruunattua Kuningasta, joka on tälläkin
etsikon ajalla koonnut yhden piiskuisen lauman ristinsä ympärille; ja
Hyvä Paimen sanoo: "Pitää olla yksi lammashuone ja yksi paimen."
Emme ole heikon telan päällä seisomassa, rakkaat veljet ja sisaret, vaikka
maailma hukkuu sekä lihallisen että hengellisen vääryyden kanssa. Meitä
on Jumala armahtanut ja pimeydestä valkeuteen saattanut ja saatanan
vallasta Kristuksen tykö perimään sitä suurta autuutta, jonka Jumala
on omillensa valmistanut, ja niin suuri paljous on kunniaan kostunut.
Ja olkaa nyt tervehdetyt sydämellisellä rakkaudella! Ja vielä todistamme Jumalan puolesta synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä, siinä
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä; sen muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, ennenkuin silmänne kiinni painuvat, ja rukoilkaa minun
ja meidän edestä! Merkitsee veljenne ja kanssapalvelijanne Herrassa:
Isak Olsson Fors, Frans L. Vettainen, Isak Stälnacke, Johan Stöckel,
August Isaksson, J. H. Olsson, Salomon Fjellborg
ynnä Herran lauman kanssa.

Kuoksussa se 27. päivä huhtikuuta 1931.
Tulen tykösi, rakastettu veli ja uskollinen työntekijä Herran viinamäen
raskaassa ja paljon painavassa työssä, Ville Nieminen. Kiitoksia kirjeesi
edestä, jonka olen saanut, joka oli kirjoitettu jo 15. päivä helmikuuta.
Tämä minun vastaukseni on kyllä viipynyt ylen kauan; kun olen ollut
reisulla, niin ei ole tullut vastatuksi. Vaan nyt vastaan jollakin harvalla
ratilla ja annan tietää, että me voimme hyvin ruumiin puolesta kaikki
saarnaajat ja meidän perheittemme kanssa ja uskomassa olemme niinkuin
ennenkin.
Olkaa nyt tervehdityt, rakkaat ystävät siellä Etelä-Suomen maalla,
kaikki saarnaavaiset miehet ja palvelevaiset vaimot kaikkein totuuden
apulaisten kanssa, jotka yhtä armon ilmaa hengitätte ensiksisyntyneen
seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä rauhan siteen kautta,
joka on rakkaus. Sentähden vihamies pyytää kylvää rikkaruohon sieme-
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niä Jumalan peltoon, ja niitä kuljettavat moninaiset opetuksen tuulet,
niinkuin ne, jotka hellällä evankeliumilla ihmisten mieliä noudattavat
eivätkä raski maailman joukkoa loukata synnin nuhteella, eivätkä parannussaarnalla niitä, jotka ottavat luvallisuutta vähäisille synneille, jotka
kuitenkin turmelevat hyvän omantunnon, joka kuitenkin pitäisi kaikkein
kristittyin säilyttämän vielä paremmin kuin katoovaista kultaa. Kaikki
on muu katoovainen, vaan usko hyvässä omassatunnossa on katoomaton.
Voi kuinka autuaat ovat ne matkamiehet katsella kuoleman virran rannalla, kun jättävät hyvästiä niille, jotka jäävät tälle puolelle sillattoman
virran, jossa on usein sumuinen ilma, ettei voi matkamies nähdä sitä kaitaista tietä, joka viepi ijankaikkiseen elämään.
Usein katson sieluni silmillä teitä sinne Etelä-Suomen maalle, jossa
on niin paljon ystäviä, joittenka kanssa olemme matkaa tekemässä tätä
vierasta maata läpi, jossa on niin monta vaaraa ja vahingollista tienhaaraa, että usein saavuttavat raskaat epäilykset, että kostunko minä
perille siihen oikeaan kotimaahan, johon henkeni huokaa tästä savimajasta niitten ystäväin ja työkumppanien perään, jotka jo käyskentelevät ijankaikkisuuden ihanalla rannalla ja siellä veisaavat voiton virttä
Jumalalle ja tapetulle Karitsalle alati ja ijankaikkisesti; ja silloin ei lohdutus lopu ijankaikkisesti. Siinä toivossa kilvoittelemme, rakkaat veljet
ja sisaret, että mekin illaksi kotia kostuisimme ennenkuin aurinko laskee
ja ovet kiinni pannaan. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret! Minäkin
täältä asti annan ja todistan kaikki synnit anteeksi Herramme Jesuksen
nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Ja se muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, ennenkuin silmänne kiinni painuvat! Ja rukoilkaa, rakkaat ystävät, minun ja minun perheeni edestä!
Tätä pyytää vähin veljenne elämän kaidalla tiellä
Isak

Kuoksu.

Sano minun terveiset Evalt Rantaselle, A. Holmille ynnä heidän vaimoinsa ja lastensa kanssa ja kaikille saarnaajille vaimoinsa ja lastensa
kanssa ja kaikille kristityille, joitten nimiä en saata mainita, vaan on
kuitenkin nimenne kirjoitettu taivaassa.
Mitä sinä kysyt niistä kirjoista, kun ne painetaan, paljonko tänne
niitä menis, niin olemme saamaajain kanssa arvelleet, että kyllä kuitenkin tuhannenviisisataa, mutta minä ajattelen, että menis kaksituhatta
kappaletta; sais lähettää kun ne valmistuvat. Kirjoitti
Se sama.
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Kolehmainen sanoi, että silloin kuin Nils Rappi ja Kustaa Kinnari olivat kristillisyyttä johtamassa, silloin on kerta joka vuosi saarnaajat kokoontuneet yhteen, ja silloin on ollut hengellinen hallitus voimassa Suomen kristillisyydessä, ja ne saarnaajat ovat olleet tunnetut Raattamaalle;
vaan kun ne tulivat jotenkin viallisiksi, niin niitä ei korjattu eli ei anteeksi
annettu, vaan kiellettiin saarnaamasta. Ja Raattamaa sanoi, että se ei
ole tosi, että ne ovat niin kauas langenneet. Ja tässä uskon minä, että
on Suomen kristillisyyden alkusyy hajoamiseen.
S. s.
Jos on niitä Isak Nikun kuolemanmuistoja, niin jos niitä saisi tänne;
niitä ei ole saanut kuin joku osa.

Kirjoitettu Suomessa, Padasjoella kesäkuun 20 p. 1931.
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle Isak
Kuoksulle ynnä teidän rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa. Jumalan
armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina elämänne ehtooseen asti!
Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehtelen teitä, sydämelliseen ja unohtumattomaan muistoon jääneet ystävät, ja kiitän teitä sen
rakkaan ja lohduttavaisen kirjeen edestä, jonka sain ilolla vastaan ottaa,
josta näimme, että olette terveenä, josta Jumalalle kiitos! Minä olen
myös terveenä perheeni kanssa ja kaikki saarnaajat täällä Suomessa, ja
lähetysmatkoilla olemme olleet ja Jumalan sanaa saarnanneet, ja Jumala
on antanut sanallensa siunauksen, niin että maailmasta ja eriseurasta on
tullut veripunaisen oven Herran Jesuksen kautta sisälle johdatetuksi oikeaan seurakuntaan, joka on ensiksi kivulla uudestisyntynyt siellä Ruotsin
Lapinmaalla ja sieltä itsensä levittänyt oikean raamatullisen lähetystoimen kautta neljän ilman alle, niin että mekin olemme valkeuden saaneet,
ja sen työn hedelmänä, jota tehneet olette, rakkaat vanhimmat ja koko
Lapinmaan seurakunta, on yksi piskuinen lauma Suomenkin maalla, jossa
vielä armonlintusten laulu kuuluu nämäkin Ihmisen Pojan tulemisen
päivinä.
No yksimielisyys ja rauha on saarnaajain välillä ja yleensä kristillisyydessä, vieläpä rakkauden siteellä yhteen liitetty. Muuten tuntuu tämä
mailman meno niin kummalliselta, niinkuin olisi myrskyn hanke, mutta
sen uskomme kuitenkin, että Jumala omansa varjelee ja johdattaa tämän
vaarallisen maailman läpi yhteen rauhan satamaan monesta kielestä ja
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valtakunnasta Euroopan ja Amerikan maalta. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, minunkin ja minun perheeni edestä, ja kaiken valvomattomuuden ja
suurta syntisyyttä rukoilen anteeksi.
Olkaa nyt tervehditty, rakas vanhin teidän rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa, minulta vaimoni ja lastemme kanssa ja Evald Rantaselta
ja A. Holmilta ja heidän perheiltänsä ja meidän ympärillä asuvilta kristityiltä, ja sanokaa meidän terveisemme rakkaille vanhimmille Frans Vettaiselle, Viktor Björkmanille, Isak Stälnackelle ynnä muille saarnaajille
heidän rakkaitten emäntäinsä ja lastensa kanssa ja ympärillänne asuville kristityille. Eikä nyt muuta, vaan sanon hyvästi näillä sanoilla,
että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen pyhässä
nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä.
Sitten kirjoitamme enempi Lahden juhannuskokouksista, jotka pian
alkavat. Oi kuinka autuaallista olisi ollut nähdä teidänkin kasvojanne!
Kyllä usein muistelemme teitä sydämellisellä rakkaudella, ja Jumala antakoon teille, vanhimmat, terveyttä ja pitkää ikää! Tätä toivoo vähin
veljenne elämän tiellä
Ville Nieminen.

Calumet, Michigan, kesäkuun 27. päivä 1931.
Tykö unhottumattomaan rakkauden muistoon jääneet vanhimmat ja
Sionin muurin vartijat siellä Ruotsin Lapissa: Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan H. Olsson, S. H. Stälnacke, August Isaksson, Johan Mäntyvaara y.m. y.m. rakkaitten emäntäinne ja lastenne ja ympärillänne olevan Herran lauman kanssa. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus vahvistakoon teitä vielä hengessä ja verensä voimalla ja antakoon pitkän
ijän ja ruumiin terveyttä vielä edeskin päin sotarinnassa seisomaan meidän ja monen tuhannen turvaksi ja suojaksi.
Onnen, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdämme teitä, rakkaat vanhimmat ja kiitämme sydämen pohjasta kaikkein kalliitten kirjain, neuvoin ja opetusten edestä, sekä suullisten että lähetyskirjain kautta,
sekä entisten että viimeisten edestä, vieläpä senkin kirjan edestä, jonka
olette Astoriaan kirjoittaneet, jonka saimme juhannuspäivän iltana, joka
on yksi kallis kirja, jossa on totuus valheen rinnalle.
Nyt olemme kokoontuneet tänne Calumetiin juhannuskokouksiin, ja
on harvoja muista valtioista, ja harvat ovat saarnaajat, jotka ovat tul-
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leet kokoukseen. Salomon Johansson vanhin ei voinut tulla vanhuuden
heikkouden tähden, enempi kuin Starkka-vanhinkaan. Caleb Eriksson ei
voinut tulla luonnollisten esteitten tähden, Petter Korhonen tuli juhannusaattona ja tuli heti kipeäksi ja ei ole voinut ylös nousta, ja se tuntuu,
että hän jättää meidät. Englannin kieliset saarnaajat ja muut kristityt
ovat olleet estetyt tulemasta enempi luonnollisten asiain tähden.
Jesuksen nimeen olemme kuitenkin kokoontuneet, ja ihmisiä on kokoontunut, että on kokoushuone ollut täynnä, ja saarnaajat ovat saarnanneet sillä lahjalla, jonka Herralta saaneet ovat. Ja Jumala on vahvistanut sanansa seuraavaisten merkkein kautta, että on murheen ja ilon
äänet kuuluneet, että on vaikuttanut murheen synnistä ja ilon autuudesta; kun synnit on anteeksi saarnattu katuvaisille, on ilon ja kiitoksen
ääni kuulunut. Ja kansa, joka on kokoon tullut, on rauhallisesti kuunnellut viimeiseen asti. Se on näyttänyt ja tuntunut, että on jotakin perään ajatusta, eikä tiedä, mitä Jumala vaikuttaa, kun työtä tehdään yhdistetyillä voimilla kärsivällisyydessä. Aina saamme sanomia kuulla, että
kuinka kuoleman enkeli ottaa yhden ja toisen matkakumppaneistamme,
niinkuin Isak Färdig ja Lehtolan emäntä Valpuri Lake Nordenista, ja viimeksi Arvo Toivosen emäntä Ida, joka eilen haudattiin, ynnä monta
muuta, joka on meille muistutus, ett'ei ole tässä katoovaisessa maailmassa
yhtään vahvaa asuinsijaa, vaan tulevaista me etsimme, ja sitä pyydämme
vielä, että rukoilette meidänkin edestämme Jumalaa, Isää, Jesuksen nimeen, että antaisi uskon rohkeutta ja rukouksen voimaa, että voittaisimme sen päämaalin, jonka perään olemme kilvoittelemassa. Rakkaat
terveiset sanomme teille kaikille kaikilta saarnaajilta ja muilta kristityiltä,
jotka tässä Johanneskokouksessa ovat koolla olleet. Emme näe teissä
syntiä. Synnit ovat teille ja meille anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja siinä uskossa ja toivossa olemme,
että kerran yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla rannalla. Silloin
saamme aina yhdessä olla eikä tarvitse koskaan erota. Rukoilkaa edestämme! pyytävät vahimmät matkakumppanit elämän kaidalla tiellä, seurakunnan kanssa ja puolesta:
Wm. Koppana, Johan Huumola, Alex. Ritola, Matti Kinnunen, Johan
Puuri, Emil Liimatta, Simon Kalliainen, Jacob Qvist, Salomon Johansson,
N. P. Starkka, Samuel Juvonen, Leo* Lobbestael, F. P. Ward, Arthur
Niska, Arthur Hivala, Hjalmar Wanttaja, Leonard Hansson, Albert Björk,
Johan Paso, H. L. Hammas, Arvo Toivonen, A. Westola, Isak Revoniemi,
Sandra Simonson, H. Ruonavaara.
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Olemme lukeneet sen Astorian kirjan juhannuskokouksessa. Lähetystoimesta emme puhuneet mitään, kun ei ollut mistään kutsuja. Juhannuskokouksissa puhuttiin sillä tavalla, jos ei tämän vuosiluvun ajalla tule
mihinkään vaatimusta, niin juhannuskokoukset ovat tulevana vuonna
Gacklessa.

Vadsö, 19. 9.1931.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Viktor Björkman, Isak Kuoksu ja Frans
Parakka ynnä muitten saarnaajain ja koko esikoisten seurakunnan kanssa
Ruotsin Lapissa. Armo ja rauha Jumalalta olkoon teidän henkenne kanssa
elämän ehtoon asti! Amen.
Tämän tervehdyksen kautta lähestymme me toivottaen teille, vanhimmille ja saarnaajille, pitkää ikää ja ruumiin terveyttä, että voisitte Herran laumaa kaita kaikkialla, missä Jumalalla eläviä lapsia on. Tahdomme
ensiksi lausua sydämelliset kiitokset teille, kun saimme sen armon taas,
että rakkaat ja kalliit lähetysmiehet, Daniel Josefsen ja Kristen Hansen
Länsi-Norjasta, ovat taas käyneet meidän tykönämme koettelemassa Pyhän Hengen valossa niitä vaikeuksia ja kiusauksia, jotka ovat meidän keskuudessamme olleet. Heidän vakavan johdatuksensa kautta ovat asiat
meille kirkastuneet, että itsekukin on saanut Jumalan sanasta osan, mikä
hänelle tullut on, ja on itsekullekin kirkastunut tunnolle, missä hän on
syntiseksi ja vialliseksi tullut, ja niin on Jumala armon voiman antanut
meille, että on taas parannukset tehty ja anteeksi pyydetty kylmiä ja
poislykkääviä sanoja, ajattelemattomia menetelmiä ja myöskin pelkoa,
ettei meillä ole turvaa ja suojaa äitiseurakunnan helmassa. Teidän, rakkaitten vanhimpien ja isien, kautta on anteeksi pyydetty ja anteeksi todistettu sydämestä, ja niinikään on ilo ja hyvä mieli taas täyttänyt rintojamme. Rukoilkaa tekin meidän edestämme, että rauha ja rakkaus kasvaisi näitten parannustemme päälle! Ja rukoilemme myöskin teiltä anteeksi kaikkia syntejä ja vikoja, vääriä valvomisia ja epäileviä ajatuksia,
pelkoa ja turvattomuuden tuntoa. — Tämän rukouksen kanssa lähetämme
sitten rakkaita terveisiä teille, kaikille vanhimmille ja saarnaajille, ynnä
koko ensiksi syntyneen seurakunnan kanssa Ruotsin Lapissa. Kantakaa
meitä aina sydämissänne ja muistoissanne, holhoten ja ruokkien meitä
niinkuin lapsukaisia, että mekin ynnä teidän kanssanne kostuisimme perille uskomme päämaaliin, joka on sielun ijankaikkinen autuus. Kirkas-
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takoon Jumala meillekin täällä, kuinka kallis on autuuden asia, etfemme
uneliaiksi tulisi.
Jääkää sitten hyvästi Jumalan armon haltuun! Muistakaa meitä rukouksissanne!
Merkitsevät teidän heikot veljenne Herrassa:
Karl Sirkka, Andreas Börresen, Erik Trosten, Erik Guttormsen, Daniel
Sjölund, Mathias Ollila, Oskar Hildonen, Anton Jensen, Karl J. Jensen,
Antti Jumisko, Bernhard Siorovainia, Axel Jakola.

Gellivaara se 28. 9.1931.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Karl Sirkka, Andreas Börresen, Erik Guttormsen, Erik Trosten y.m. saarnaajat ja se valittu lapsilauma siellä Norjan meren rannalla, jotka hengitätte yhtä armon raitista ilmaa esikoisten
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdimme teitä ja annamme tietää, että olemme saaneet teidän rakkaan ja kalliin kirjeenne,
kirjoitettu Vesisaaressa 19.9.1931, jonka edestä kiitämme sydämestä.
Näemme kirjeestänne, että olette kokoontuneet yksimielisesti tutkimaan
ja koettelemaan Jumalan sanan valkeudessa kristillisyyden korkeita asioita
meidän ja teidän kalliitten lähetysmiesten läsnäollessa: D. Josef sen ja
Kristen Hansen, ja siinä on kirkastunut, missä kukin on syntiseksi tullut,
ja sovinnoita on tehty ja anteeksi anottu toiset toisiltanne sovintoveren
voimassa ja unhoitettu ijankaikkisella unhoituksella. Sentähden, rakkaat
veljet, tehkäämme työtä vielä eteenkin päin, että Herran lauma pysyy
koossa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta esikoisten seurakunnan
helmassa, johon kootut olemme kaikilta neljältä ilman suunnalta nautitsemaan tulevaisen maailman voimaa ja sen makeutta uskon kautta hyvässä omassatunnossa, josta Jumalalle, rakkaalle Isälle, olkoon kiitos ja
kunnia.
Me myös saarnaamme ja todistamme kaikki synnit, viat ja puutokset
Jumalan puolesta anteeksi Herran Jesuksen nimessä.ja veressä; sen uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, huonoimmallakin ajalla! Emme ihmettele, että koettelemuksen hetkinä ihminen heikontuu, sillä moninaisissa
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me kukin puutumme ja ihmisheikkoudella olemme käärittynä. Sentähden
tarvitsemme toinen toisiamme ja kantaa toinen toistemme heikkoutta anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen eteen, että se siunattu Jumalan työ, jota meidän kristillisyytemme vanhimmat ovat tehneet monen
vaivan kautta, saisi menestyksen, ja autuutta kaipaavaiset sielut, joilla
totinen halu on autuaaksi tulla, saisivat olla suojassa Kristuksen hengellisen hallituksen alla.
Ja ei nyt muuta, vaan siinä uskossa olemme, että meidän ja teidän
synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja veressä. Siinä
toivossa sanomme hyvästin, että pian yhteen tulemme uuden ilman kirkkaudessa, jossa ei enää matkan vaivat muistu mieleen, eikä syntiturmelus vaivaa niinkuin täällä, jossa huokaamme ja rasitetut olemme monta
kertaa. Sydämen rakkaita terveisiä sanomme Herran laumalta täältä
sille Herran laumalle, joka siellä teidän ympärillänne on ynnä saarnaajille.
Tätä pyytävät teidän heikot veljenne elämän kaidalla tiellä:
Viktor Björkman, Isak Kuoksu, F r a n s P a r a k k a .

Lahti 24. päivä marraskuuta 1931.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Isak
Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman ynnä muut saarnaajat siellä
Ruotsin Lapinmaalla ynnä teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa
ja koko se siunattu Herran lauma teidän ympärillänne saarnaavaisten
miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa, jotka
yksi olette ja olemme esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä. Jumalan armo ja rauha levätköön henkenne päällä nyt ja ijankaikkisesti!
Tällä onnentoivotuksella tervehtelemme teitä, ikuiseen rakkauden
muistoon jääneet ystävät, ja kiitämme juuri sydämestä niitten ilahduttavain ja rakkaitten terveisten edestä, joita olemme saaneet meidän rakkaitten veljiemme R. Salmisen ja J. Karhun kautta, jotka ovat taas tuoneet autuaallisia sanomia siitä maasta, jossa Herra Jesus on ensin eläväksi syntynyt syntisten sydämissä. Ja se äiti on huolen pitänyt neljän
tuulen alla Euroopan ja Amerikan maalla niistä lapsista, jotka ovat äidin
syliin syntyneet ja siinä pysyneet, joista on suuri paljous jo siirtynyt lämpimämpään maahan.
No terveenä ovat saarnaajat palanneet etelä-Suomeen ja ovat pitäneet
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kokouksia Torniossa, Pellonkylässä ja Turtolassa, ja kumpaisestakin kylästä on pyyntö pantu, että kevätlähetys kävisi Torniossa. Me olemme
käyneet Vesterisen kanssa aina Sotkamossa asti. Siellä ei ole koskaan
saarnattu; sinnekin pyysivät kyynelten kanssa, että keväällä saada saarnaajia. Oulusta pohjoiseen, Utajärven Sangissa, siellä on vanhoillislaestadiolaisia ollut, mutta nyt on niin suuri nälkä tullut puhtaan Jumalan sanan perään, että siellä on heräys kansassa. Siellä oli viime talvena rakkaat veljet Vesterinen ja Karhu, ja nyt olimme taas. Siellä
anoivat paljot anteeksi uskottomista ja eriseurasta, ja Jumala on sytyttänyt rakkautensa tulen. Juorkunassa oli myös kokous, ja pyyntöjä oli
aina ylös Kemijärvelle päin. Se tuntuu siltä, että Jumala vielä etsii Pohjanmaan kansain seurasta omiansa; kyllä on työtä paljon ulkona ja sisällä.
Nyt olemme tässä Lahden kaupungissa. Minäkin tulin näitä veljiä
tervehtimään ja saamaan terveisiä Lapin kokouksista. Veljet ovat poikenneet tervehtelemässä Kemissä, Oulussa, Tampereella ja nyt tästä tulevat Padajoelle ja sieltä Lappeenrantaan tervehtelemään kristityitä.
Terveenä olemme kaikki saarnaajat täälläkin Suomessa, ja saarnaajat ovat matkoilla, enkä osaa mitään erikoista sanoa, kun mitä ovat veljet teille kertoneet, vaan sanomme yksimielisesti näitten saarnaajain ja
Lahden kristittyin kanssa juuri sydämelliset terveiset kaikille teille, rakkaat vanhimmat ja saarnaajat, teidän emäntäinne ja lastenne kanssa ja
koko Herran lauma siellä teidän ympärillänne, ja sanomme hyvästi näillä
sanoilla, että synnit on anteeksi annettu teille ja meille Herran Jesuksen
pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä, joka on vuotanut viattomasta
uhrista, jolla verellä on puhtaaksi pesty Karitsan Morsian pohjoisessa ja
etelässä, ja se halu meilläkin on, että Jumalan neuvoja seurata iltaan
asti. Jumala antakoon teille pitkää ikää ja terveyttä ruumiinkin puolesta,
ja pitäkää meistäkin huolta eteenkinpäin niinkuin tähänkin asti ja rukoilkaa meidän edestämme! Tätä pyytävät seurakunnan kanssa
Ville Nieminen, J, Karhu, R. Salminen, J. Ahonen, E. Masalin, S. Salminen, A. Zidbäck, H. Nieminen, K. Helenius, K. Nieminen, J. Lahtinen y.m.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksessa,
30. pv. jouluk. 1931.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja paljon painavassa työssä: Evald Rantanen, J. Ahonen, K. Luoma,
A. Holm, J. Hassinen, M. Hulkkonen, J. Karhu, R. Salminen ynnä kaikki
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muut saarnaajat teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko
se siunattu Herran lauma siellä Suomen maalla, jotka yhtä armon raitista
ilmaa olette hengittämässä ensinsyntyneen seurakunnan helmassa ja sen
opin kuuliaisuudessa. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja
rauha kasvakoon ja lisääntyköön nyt ja tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti!
Tällä onnen toivotuksella tervehdimme teitä, rakkaat ja unhoittumattomaan muistoon jääneet ystävät, ja annamme tietää, että olemme terveenä kaikki saarnaajat ja olemme taas autuaallista joulujuhlaa viettäneet tässä Gellivaaran kirkonkylässä, johon on kokoontunut suuri lauma
kristityitä ja paljon saarnaajia monesta valtakunnasta: Suomesta, Itä- ja
Länsi-Norjasta ja Luulajasta ja eri puolilta Ruotsin Lapinmaata tutkimaan ja koettelemaan kristillisyytemme tärkeitä ja painavia asioita niin
lavialle kuin elävän kristillisyyden voimallinen ääni kuulunut on ja se
vastaanotettu Euroopassa ja Amerikan maalla. Kiitämme juuri sydämestä niiden rakkaitten kirjeitten edestä, joita olemme saaneet ilolla vastaanottaa, joissa on yksi rauhan ja yksimielisyyden ääni, ja myös niiden
terveisten edestä, joita Suomen veljet suullisesti ovat tuoneet. Autuaallisia sanomia olemme saaneet kristillisyyden laveudesta, läheltä ja kaukaa, aina Tyynen meren rannalta asti, kirjeiden kautta ja saarnaajain
kautta niin lavialta, kun on suullisesti läsnä. Ja avun pyyntöjä on monelta kantilta sekä kirjain että lähetysmiesten kautta, että saada saarnaajia täältä Lapista; ja Lapinmaan seurakunta on päättänyt lähettää
saarnaajat ensi keväänä Suomeen, jos voittamattomia esteitä ei tule.
Yksimielisesti tervehdimme teitä, kaikki saarnaajat täältä Lapinmaalta,
vaimoimme ja lastemme ja palveluspiikain ja totuuden apulaisten kanssa,
ja myös Länsi- ja Itä-Norjan, Kainuun ja Suomen saarnaajat, teitä, rakkaat veljet ja työkumppanit Herran pellolla siellä Suomenmaan rannoilla,
sen siunatun Herran lauman kanssa, jotka kootut olette ja olemme yhdelle
Sionin pyhälle vuorelle. Tehkäämme työtä, veljet rakkaat, niin kauan
kuin päivä on, varustettuna vanhurskauden sota-aseilla, oikealla ja vasemmalla puolella seisomaan lihallista ja hengellistä vääryyttä vastaan,
että se piiskuinen lauma Suomenkin maalla varjeltuna pysyisi oikean äidin sylissä, josta niin monta ystävää on lentänyt yli kuoleman sillattoman
virran senkin jälkeen, kuin viimeksi lähetys Lapista kävi, niinkuin olemme
sanomia saaneet. Eikä ole meidänkään aikamme pitkä tämän vieraan
ja kylmän maan päällä. Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, valvokaa
vähän aikaa sen suuren yönvalvojan kanssa ja katsokaa uskon avatuilla
silmillä sitä kaitaista kirkkotietä, jonka sieluimme ystävä on avannut suurille syntisille aina Jumalan Paratiisiin asti ja on voiton merkkiä näyttänyt
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murheellisten opetuslasten salissa. Uskokaa turvatulla sydämellä, kristillisyyden veljet ja sisaret ja ijankaikkisuuden matka- ja työkumppanit,
jotka monen kiusauksen ja murheitten läpi vaellatte Isänmaata kohti.
Mekin täältä asti annamme ja todistamme kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen siunattuun nimeen ja kalliiseen sovintovereen.
Ja siinä uskossa sanomme hyvästi, että kerran yhteen tulemme Karitsan emännän häissä, jossa saamme kiittää lunastajaamme puhtaalla ja
loppumattomalla ilolla. Kyllä olisi meillä syytä kiittää Jumalaa tänäkin
päivänä sen suuren armon ja valkeuden edestä, jonka Jumala on suurena lahjana suurille syntisille antanut ja sen meille säilyttänyt niin
monta kymmentä vuotta ensimmäisten vanhimpain hautain päällä, niin
että tässäkin kokouksessa on kuulunut katuvaisten syntisten ja armon lintusten ääni monessa kielessä Lapin ja Lannan kansassa. Ja sen valkeuden antakoon Jumala paistaa niin kauan, kuin kostumme kotimaan ihanalle rannalle! Rukoilkaa edestämme! Tätä pyytävät seurakunnan kanssa
ja puolesta
Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Frans Parakka, Daniel Josefsen, Simon
Josefsen, Kristen Hansen, Ville Nieminen, S. N. Vesterinen, E. Masalin,
N. Lehtonen, K. Nurminen, S. Salminen, K. J. Karisto y.m. y.m.
Kiitämme Suomen veljiä ja sisaria rakennusaineitten edestä, joita on
tullut tähän joulukokoukseen.
Samat.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä,
joulukokouksessa vuonna 1931.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä: Salomon Johnson, Johan Huumola, William Koppana, Matti Kinnunen, Leo Lobbestael, J. V. Stanley, Johan Muonio, E. Marttinen, Bäkkilä, Caleb Eriksson, Jacob Stickinger, Sasse, Axel
Uuskoski, B. Abernathy, Arthur Niska, Emil Liimatta y.m. saarnaajat,
totuuden apulaiset, palveluspiiat ja koko Herran lauma Amerikan maalla
monessa kielessä aina Atlantin rannalta Tyynen meren rantaan asti. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä, rakkaita veljiä ja
sisaria monessa kielessä, tästä joulukokouksesta, johonka taas olemme
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kokoon tulleet Herran nimeen: saarnaajia Etelä-Suomesta, Itä- ja LänsiNorjasta, Luulajasta, Kainuusta ja Lapinmaan seurakuntain kylistä saarnaajia ja kristityitä. Olemme rauhassa ja yksimielisesti saaneet koossa
olla tervehtelemässä toisiamme, vieläpä Herran edessä tutkimassa ja koettelemassa tämän elävän kristillisyyden korkeita ja painavia asioita ja lähetyskirjoja, joita myös on tullut Amerikasta tämän jääneen vuoden ajalla
suomen- ja englanninkielisiltä saarnaajilta ja kristityiltä läpi maata niin
kauas, kuin niitä sieluja löytyy, jotka ovat turvaamassa esikoisten seurakunnan helmaan ja hengen yhteyteen rauhan siteen kautta. Kiitämme
kaikkein niitten kirjain ja rakkauden edestä rakkaalla sydämellä, kun
vielä se ilosanoma niissä on, että rauha ja rakkaus on saarnaajain ja
kristittyin välillä niin kauas, kuin tämä elävä kristillisyys on itsensä levittänyt itään, länteen, pohjoiseen ja etelään, jossa Kristus hallitsee laillansa, että Herran lauma koossa pysyy yhden paimenen äänen alla, josta
Vapahtaja sanoo: "Pitää olla yksi lammashuone ja yksi paimen."
Olemme myös saaneet sanomia Amerikasta monen saarnaajan ja kristityn poismuuttamisesta täältä kuolevaisuuden maasta kuolemattomuuden
maahan, niinkuin Peter Korhonen, Fremont Ward ja viimein vanhan ja
elämästänsä kyllästyneenä Nils Peter Starkan, joka myös sai pitkän ja
vaivaloisen matkansa ilolla päättää, jota hän on jo niin kauan toivottanut
itsellensä siinä vahvassa vakuutuksessa, että hän turvattuna laskee päänsä
kuoleman enkelin syliin niitten todistusten päälle, joita hän on vahvana
ja elävänä kantanut esikoisten seurakunnassa kristillisyyden alkuajoista
alkaen, eikä ole siitä liikkunut, vaikka monet eriseurain tuulet ovat vastaan nousseet Amerikassakin alkuajoista alkaen. He ovat päässeet siihen ijankaikkiseen lepoon ja rauhaan, ja vaikka monta uskollista Herran
palvelijaa on parhaalla ijällä leikattu eli poisotettu niinkuin rakkaat veljemme ja uskolliset Herran palvelijat Fremont Ward ja Peter Korhonen
y.m., jotka ikänsä vuoksi olisivat olleet niin monelle avuksi, mutta kun
Jumala on niin hyväksi nähnyt, että ottaa palvelijansa lepoon, niin Hänen tahtonsa tapahtukoon niin maassa kuin taivaassa.
Olkoon nämä kaikki meitä jälkeen jääneitä uudelleen muistuttamassa
ja hopittamassa, että joka askel, jolla poljemme tätä syntistä maata, viepi
askeleen likemmäksi hautaa, että olisi öljy lampussa, kun Ylkä tulee, sillä
maailma lihallisen ja hengellisen vääryyden kanssa seisoo vastaan, ja perkele oman lihan kautta pyytää suostuttaa, jonka tähden on valitutkin
usein suuressa vaarassa, että tulee todella kysymykseen pysyä pahan voittajana loppuun asti. Senpätähden tarvitsemmekin rohvaista sydämiämme
lujempaan uskomiseen, ettemme kadottaisi sitä kaitaista tietä, jonka päälle
olemme jalkamme astuneet ja tehneet yhden särkymättömän avioliiton elä-
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vän ja ylösnousseen Herran Jesuksen kanssa olla Hänen seuraajana kuolemaan asti, ja Kristuksen henki sanoo: "Ole uskollinen kuolemaan asti,
niin minä sinulle elämän kruunun annan." Seuratkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, sitä suurta yönvalvojaa ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta, joka täydellisenä voiton sankarina on avannut oven Jumalan
paratiisiin ja ensimmäisenä voiton ja kunnian merkkinä vahvistaa suurelle syntiselle: "tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa." Totisesti on suurilla syntisillä syy uskoa ja omistaa uskolla täydellinen lunastus.
Olkaa nyt lohdutettuna, rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla monessa kielessä! Pian sota ja kilvoitus päätetään, ja aukenee eteen se ijankaikkinen kirkas ilma, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan
ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. Ei silloin enää eroikävä rasita
eikä tämä kuolevainen ruumis vaivaa kuolematonta henkeä. Ja ei nyt
muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehdetyt kaikki yllämainitut saarnaajat, rakkaitten vaimoinne, lastenne ja koko Herran lauman kanssa, täältä
saarnaajain ynnä heidän vaimoinsa, lastensa kanssa ja koko Herran laumalta näitten sanain kanssa, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sen mekin
todistamme täältä asti kolmeyhteisen Jumalan nimeen. Rukoilkaa meidänkin edestämme ja kantakaa anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen eteen, pyytävät veljenne Herrassa seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Frans Parakka, Isak Stälnacke, Johan
Stöckel, August Isaksson, Petter Sitsi, Salomon Fjellborg, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, S. Vesterinen, Ville Nieminen, Kristen Hansen, Daniel Josefsen, Isak Isohuhta, Johan Mäntyvaara, Karl Sirkka, Andreas
Börresen.
Saarnaajain pyyntöjä ja anomisia on tullut Suomesta, Itä- ja LänsiNorjasta ja Kainuusta, mutta ei ole voitu täyttää kuin Etelä-Suomeen kevätaikana, jos voittamattomia esteitä ei tule.
Samat.
Kiitämme Amerikan veljiä ja sisaria rakennusaineitten edestä, joita on
lähetetty Frans Parakan ja V. Björkman'in osoitteella.
Samat.
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Itä-Norjasta, Vesisaaresta 12. p. helmikuuta 1932.
Tykö rakkaille vanhemmille ja Sionin muurin vartijoille aikakautemme
Betlehemissä Ruotsin Lapinmaalla Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Frans
Parakka y.m. saarnaajat ja totuuden apulaiset ja palvelevaiset vaimot,
joita Jumala on säilyttänyt hengen yhteydessä minun ja niin monen kymmenen tuhannen turvaksi ja suojaksi tällä vaarallisella viimeisen maailman
lopun ajalla. Armo ja rauha ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein
teidän kanssanne aina elämän ehtooseen asti! Amen.
Ensinnä kiitän teitä kaikkia sen ylenpalttisen rakkauden ja kaiken Jumalan sanan neuvon edestä, jota sain osakseni, vaikka se tuntui silloin
kuin siellä olin, niinkuin olisin ollut tyhjä astia, jossa ei mikään säily,
mutta on jälestä tullut ilmi, että on sen verran jäänyt, että puhdas rakkaus, ja tahtoisin olla kuuliainen niille neuvoille, jotka Jumala on säilyttänyt sen yksimielisyyden kautta Ruotsin Lapin maalla. Kiitän juuri sydämen pohjasta Björkmanin emäntää ja teidän rakkaita lapsia sen rakkaan palveluksen edestä ynnä muita rakkaita veljiä ja sisaria, jota rakkautta en saata palkita, mutta uskon, että se kaikkein vanhurskasten
Isä on teille palkitseva.
Onnellinen oli matka takaisin palatessa; ensi kokoukset, joissa olimme,
oli Strömsnesissa, siitä menimme Ankenesiin, ja olimme siinä koolla, siinä
jätimme hyvästin Ofotin saarnaajain kanssa. Siitä matkustimme laivalla
Öst-Lofotiin. Siinä olimme kolme päivää. Siihen tuli vastaan Lofotin
saarnaajat. Tulimme heidän kanssansa Svolvöriin. Siitä lähdimme veli
Börresenin kanssa Honningsvoogiin; olimme siinä kolme päivää veli Nils
Jensenin kanssa. Ja tulimme Kjöllefjordiin; olimme siinä 2 päivää. Siitä
menimme Mehaminaan ja olimme 4 päivää. Hauskat olivat kokoukset
joka paikassa, ja toimme terveisiä äitiseurakunnasta ja Länsi-Norjan kokouksista. Minä puhuin etenkin Kjöllefjordissa niistä hankaluuksista,
joista keskustelimme teidän kanssanne. Ja Börresen sanoi olevansa täydellisesti tyytyväinen ja sai nauttia päällenäkyväisellä tavalla Jumalan
voimaa etenkin Kjöllef jordin kokouksissa. Ilmat olivat kovat, vaan matkalla olivat hyvät. Börresen oli aivan terve aina Kjöllefjordiin asti; me
erosimme Mehaminassa; hän ei tohtinut lähteä hyrdissä Vuoreijan kautta
minun kanssani. Minulla oli hyvä ilma aivan kotiin asti. Börresen häätyi
olla Mehaminassa toista viikkoa jälkeen, sillä oli kovat ilmat ja pieni laiva,
joka meni suoraan Taanaan.
Minä tulin kotiin 22. tammikuuta. Täällä olemme olleet kokouksissa
3 päivää. Kristityitä on ollut Salttijärvestä ja Gulleselvasta, Badehystä ja
Annijoesta. Ja ilolla ja kiitoksella ovat olleet täytettynä, kun ovat saa-
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neet kuulla seurakunnalta lähetetyn kirjeen. Börresen ja Guttormsen
ovat pitäneet Rikhard Hildosen talossa viime pyhänä. En ole vielä saanut kuulla, menevätkö he Bolmankiin vai tulevatko Varanginperään. Minä
olen kirjoittanut Börresenille ja pyytänyt, että lähdemme täyttämään
Vuoreijan, Salttijärven, Gulleselvan ja Vesisaaren kristittyin anomukset.
Kyllä olisi paljon työtä yli Taanassa ja Varangissa ja kaikissa niissä paikoissa, joissa uudestakastajat ovat kulkeneet tänä talvena ja saaneet hyvän saarnaajan nimen.
Eriseuraset täällä saarnauttavat viikottain ja meinaavat oikein väsyttämällä saada eksyttää niitä harvoja sieluja. Olisi heillä halu ottaa syliinsä niitä Jesuksen verellä puhtaaksi pestyjä lapsia, joita se taivaallinen
vanhin on pessyt aikakaudellamme sen ensiksi syntyneen seurakuntansa
kautta. Mutta meillä on se usko, että rakas taivaallinen Isä kuulee teidän ja meidän huokauksemme ja varjelee niitä harvoja sieluja yhdistettynä minut heidän kanssaan. Ovat ne kuulemma aikoneet ottaa tutkinnon alle ja tehneet kanteen, että muuten olisi hyvin kristillisyys, mutta
Sirkka se rakentaa eriseuraa ja haukkuu kunniallisia ihmisiä joka saarnassa, ja sitten lain eteen. Mutta jos se niin tulee, sepä häntä minäkin
saan heille näyttää, missä ovat hengelliset tuomarit. Sillä se on selvä,
ettei vanhoilliset eikä uuden heräyksen joukko eikä Koskamon ja Erik
Jensenin joukko ole itsekään käyneet Jerusalemissa vanhempia oppimassa,
niin mitenkä he saattavat yhdistää uudestasyntymättömäin pappein kanssa
ja tuomita 50 ja 60 vuoden vanhat riidat. Eriseurasilla on ollut kaksi
Ryssästä karannutta miestä, jotka ovat tulleet syksyllä Petsamoon, ne
ovat niille saarnanneet, yksi tullut ja toinen lähtenyt, emme usko, että
he ovat ennen pitäneet rukouksiakaan. Sitten on tullut entinen uudenheräyksen pakanamaan lähetyssaarnaaja Auno, joka on lukenut pastoriksi
ja on pastorina Petsamossa. Hän on yhdistänyt meidän pastorin kanssa
yhteen kiittämään toisiansa, sillä se meidän pappi, josta muistelin teille,
hän on Suomen kielen opissa 4 kuukautta, hän on lausunut hyvää minusta tämän alkukristillisyyden suhteen, ja sillä vihollisen hengellä on
nyt suuri hätä varjella kotinsa. Kuitenkin me uskomme niin vahvasti
Jumalan armoon ja Hänen suureen laupeuteensa, että Hän, joka on minun ja kaikki Hänen lapsensa siitä kuolemasta eläväksi tehnyt ijankaikkiseen elämään elävän uskon kautta, Hän varjelee ja suojelee, että pysymme voiton päällä.
Sanokaa sydämen rakkaita terveisiä kaikille saarnaajille ja heidän
emännilleen ja lapsilleen ja kaikille kristityille siellä teidän ympärillänne!
Olkaa minulta vaimoni ja poikaini kanssa enin tervehditty ja kaikilta kristityiltä, Honingsvogin, Kjöllefjordin, Mehamin, Vardön, Vadsön, Salttijär-
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ven, Gylnesin, Jakobselvin ja telefoonin kautta Taanan ja Lierpolin kristityiltä. Pyydämme rukoilemaan edestämme! Siinä uskossa olemme matkaa tekemässä ja uskomme, että teidän ja meidän synnit, viat ja rikokset
on anteeksi annettu Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliisti ulosvuotaneessa veressä; sen uskomme silloinkin, kun silmämme kiinni painuvat viimeiseen uneen. Tätä merkitsevät heikot veljenne seurakunnan
kanssa ja puolesta:
Karl Sirkka, Edvard Hänninen, Anton Jensen, Aksel Jaakkola, Bernhard
Siuruvainen, Josef Simma Martikainen, Petter Jumisko, Karl Joh. Hansen;
Madhis Ollila, Hans Vaara.
Terveisiä Erik Trostilta, Rikhard 'Hildoselta, Saban perheeltä, Daniel
Sjölundilta, Nils Jenseniltä, Rolf Johansenilta, Peder Midgardilta, Thoralf
Jenseniltä Kjöllef jord. Trosti kävi tällä viikolla. Tervehtäkää Kasurisen
perhettä, Aksel Apelqvistin perhettä, Pietiläisen perhettä y.m.!

Ruotsin Lappi, Parakan kylä, helmikuun 29. p. 1932.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaassa ja kalliissa Herran viinimäen työssä, S. Vesterinen, Ville Nieminen y.m. saarnaajat, rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja koko kallis Herran
lauma Suomen maalla, jotka teidän ja meidän kanssamme ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa sen ensiksi kivulla syntyneen seurakunnan helmassa. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha
olkoon henkenne kanssa elämänne ehtooseen asti!
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme jollakin harvalla ratilla.
Terveenä me täällä olemme, teille kasvoista ja sydämen kautta tunnetut
saarnaajat, ynnä perheittemme kanssa, eikä kuuluu erityisempää. Saimme
kirjan Länsi-Lofotista; autuaallisia sanomia sieltä. Voimallinen hartaus
on siellä herännyt. Suuret joukot nuorta kansaa ovat nousseet; kun kirjoittavat, oli jo 80 noussut yhdessä kokouksessa. Itä-Norjasta on hyvät
sanomat. Amerikasta kirjoittavat vireästi. Rauhassa ja yksimielisesti
tekevät Herran työtä, paitsi se, että Juhani Raution kirjoitukset kummittelevat kuoleman jälkeen, ja Koskimies-piispa lähettää yhden kirkkoherran ja kaksi muuta parasta saarnaajaa suurseuralaisille. Sanovat heidän olevan kovassa touhussa. Luulemme asian aiheutuvan osittain Suomesta, kun papisto näkee, että heidän hyvät toiveensa ei ainakaan täysin
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menestyneet Suomen maalla tämän Laestadiolaisen kristillisyyden parantamiseksi, että vanha äiti ei ainakaan saanut hellään helmaansa nukkumaan. Mutta- Herra on sanonut, että Hän ei anna kunniaansa vieraalle.
Olemme me olleet liikkeellä täällä kaikki saarnaajat näissä Lapin seurakuntain kylissä. Emme ole kotona aikaamme kuluttaneet, ja hitaasti se
sittenkin menee, vaikka tie on jo niin aikaa auki raivattu. Olen enimmästi
ollut Kuoksun kanssa. Nyt lähden Isak Stälnacken kanssa 2. päivä Gellivaaran ja Tärännön seurakuntiin, ensin Marketan kylään. Sinne tulee
myös Björkman kohtaamaan joksikin päiväksi. On meillä ollut ajatus
kerjetä varemmin Suomeen, ennenkuin ilmat peräti lämpimät tulevat, joka
on Kuoksu-vanhimmaJle hankalaa, josta tietysti jälkeenpäin tarkemmin
ilmoitetaan.
No en tiedä, rakkaat veljet, muuta, tuli halu jollakin sanalla tervehtää ja kiittää Vesteristä kirjan edestä, ynnä muita veljiä ja sisaria terveisten edestä, joita olemme saaneet yhteisessä kirjassa. Näemme kirjastanne, että etelästä pohjoiseen tahtovat saarnaajia. Kallis asia, antakoon
Jumala, rakas Isä, armonsa, että se siunattu siemen, jota niin puhtaana
kylvetty on, se on, saarnattu puhtailla omillatunnoilla, ja vaikka niin paljon on vihamies saanut kylvää rikkaruohoa Herran peltoon, mutta se on
tapahtunut ihmisten maatessa. Jumalalle, rakkaalle Isälle, kuitenkin
olkoon kiitos, että vielä on niitä, jotka ovat valvomassa ja perään katsomassa tällä viimeisellä etsikon ajalla, kun niin kova ilma on maailmassa, ja vihamiehellä on säkki täynnä roskan siemeniä. Valvokaamme
me saarnaajat Sionin muurilla ja huutakaamme mitä aika kuluu! Valvokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa,
joka on valvonut ja pitkää yötä viettänyt Getsemanen yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, sillä tie on kaita ja monen vaivan läpi. On kuitenkin syy
rohvaista sydämiämme uskomaan ja katsomaan uskossa ja hengessä
maasta ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua Kuningasta, joka huutaa
ristillä: "Se on täytetty", velka on maksettu ja verinen risti on vedetty
velkakirjan päälle.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehdetyt kaikki rakkaat
veljet ja sisaret Suomen maalla näitten sanain kanssa, että synnit on anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa sovintoveressä. Sen uskokaamme ja omistakaamme! Vaikka suuri synnin voima
kuohuu lihassa ja veressä, niin uskolla omistettu Jumalan pojan vanhurskaus on se puhdas häävaate, jonka läpi ei näy häpy kaikkivaltiaan Isän
kasvoin edessä, sillä Jesus Kristus on meille Jumalalta pantu viisaudeksi,
vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja olkaa nyt tervehdityt minulta rakkaan vaimoni, lasten ja Herran lauman kanssa yllämaini-
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tut kaikkein saarnaajain ja koko Herran lauman kanssa täältä. Isak
Kuoksu, V. Björkman, Isak Stälnacke ynnä muut saarnaajat tervehtävät
teitä kaikkia.
F r a n s L. V e t t a i n e n .
Sain Amerikasta preivin, jossa taas oli uutinen, kun yksi engelskielinen saarnaaja, tohtori Gelet, sai muuttaa pois täältä. Hän oli saarnaamassa ja sai halvauskohtauksen melkein itsensä tietämättä, paitsi se, että
tunsi vähän voimaa. Tohtori eli lääkäri lähti viemään sairaalaan, mutta
yhden tunnin sisällä oli valmis. Saarnannut oli autossa lääkärille viimeiseen asti.
Se sama.

Kuoksussa, maaliskuussa 1932.
Tulen tykönne rakastetut veljet ja uskolliset työntekijät Herran viinamäen raskaassa ja paljon painavassa työssä: E. Rantanen, V. Nieminen,
S. Vesterinen, A. Holm, K. Luoma, J. Karhu, Joel Ahonen, E. Masalin,
S. Salminen, R. Salminen, A. Zidbäck, K. Helenius, H. Nieminen, K. Nieminen, J. Lahtinen ynnä muut rakkaat veljet ja sisaret siellä Etelä-Suomen rannoilla, jotka yhtä armon raitista ilmaa hengitätte sen seurakunnan helmassa, joka on ensin kivulla uudestisyntynyt täällä laihassa Lapin
korvessa, johon kaikkivaltias Jumala oli sille sijan valmistanut jo silloin,
koska lutherilainen kristillisyys meni niin kuolleeksi, ettei yhdeltäkään
enää sydämen eikä mielen muutosta kaivattu, vaan armovälikappaleet
viljeltiin nukutusaineeksi yhteen väärään rauhaan ja saarnattiin katumattomille: rakkaat kristityt ja Jesuksen ystävät, jos niin elätte kuin tähän asti, niin tulette autuaaksi.
Niin suuri sumu ja pimeys on ollut, ennenkuin Laestadiuksen Jumala
herätti huutamaan niin voimallisesti Siinain vuorella, että se suututti
kaikki armonvarkaat ja kuolleen uskon tunnustajat ja sanoivat: sillä miehellä on perkele. Vaan Jumalalle kiitos, että oli niitä ihmisiä, jotka asuivat kuoleman varjon maassa; niitten ylitse se kirkkaasti ensin paistamaan
alkoi tälläkin meidän ajallamme. Ja Hänen edessään iloitaan, niinkuin
elon aikana iloitaan ja niinkuin saaliin jaossa iloitaan, sillä Sinä olet heidän kuormansa ikeen ja heidän olkainsa vitsan särkenyt niinkuin Midianin aikana, sillä kaikki sota ja meteli ja veriset vaatteet pitää poltettaman ja tulella kulutettaman, sillä lapsi on meille syntynyt ja Poika on
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meille annettu, jonka hartioilla herraus on. Ja Hänen nimensä kutsutaan: Ihmeellinen, Neuvonantaja, väkevä Jumala, ijankaikkinen Isä, joka
on meistä niin isällisen huolen pitänyt, että olemme sodassa perkelettä,
maailmaa ja meidän omaa lihaamme vastaan voitolla pysyneet tähän armon hetkeen asti; ja siinä uskossa ja autuaallisessa toivossa olemme, rakkaat veljet ja sisaret, vaikka maailman meri niin hirmuisesti pauhaa vallan himossa ja vapauden halussa ja samalla veren janossa. Vaan jos Jumala tahtoo vielä tämän siunatun rauhan ajan säilyttää, niin se kyllä sen
voipi.
Vaan nämät maailman ajat ja maailman menot hopittavat meitä ja
teitä valvomaan yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa Yrttitarhassa, seuraten Golgatan mäelle. Tekin turvattomat, tulkaa katsomaan, millaisen
kuolemanvuoteen on saanut taivaan ja maan Luoja ja Lunastaja! Ja
nosta silmäsi, sinä tulisilta käärmeiltä purtu ihmisparka, ja katso uskalluksella uskon alkajaan ja päättäjään, Herraan Jesukseen! Totta tulet
terveeksi, ehkä missä ikänään taudissa olet. Älä sinäkään, itkeväinen isä
ja itkeväinen äiti, kadota kaikkea toivoasi, sillä vielä istuu Maria Magdaleena haudan partaalla ja itkee kaipauksen kyyneleitä; ja ne kyyneleet
ovat niin kuumat, että ne pakottavat kuoleman tunnon, että sen täytyy
laskea ylös elämän pääruhtinaan kuolleen uskon haudasta. Kolmantena
päivänä ravistuivat kuoleman kylmät kourat ja Hän nousi ylös oman
vanhurskautensa väkevällä käsivarrella. Ja nyt elävä ja ylösnoussut Herra
Jesus tulee opetuslastensa piskuiseen kokoukseen tällä saarnalla: "Rauha
olkoon teille! Minun rauhani annan minä teille; en minä anna niinkuin
maailma antaa." Maailma antaa semmoisen rauhan, että on rauha eikä
mitään hätää; se on rauha maailman kanssa. Mutta se rauha, jonka
Jesus on antanut omillensa, on rauha Jumalassa ja rauha omassatunnossa;
ja tätä ei tunne maailma, ei jumalinen paremmin kuin jumalaton maailmakaan. Sentähden sanoo Jesus: "Jos te olisitte maailmasta, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta ette ole maailmasta, sentähden maailma
vihaa teitä"; ja niille sanoi Jesus: "Maailmassa on teillä tuska, mutta
olkaa hyvässä turvassa, minä voitin maailman."
Olkaa nyt sydämen rakkaudella tervehdityt minulta vaimoni ja meidän lastemme ja kylämme kristittyin kanssa kaikki saamaavaiset miehet
ja palvelevaiset vaimot ja kaikki totuuden apulaiset! Ja kiitos kaikkein
lähetyskirjain edestä, joita olemme saaneet niin monta, jotka ovat kalliit;
ja olemme niistä saaneet autuaallisia sanomia, niin että monessa paikassa
on herännyt nälkä ja jano puhtaan Jumalan sanan perään. Minä sain
yhden kirjeen Lieksasta; Jaakko Kärki kirjoitti, joka tahtoo, että kun me
tulemme Suomeen, että hekin saisivat pysähtymään yhteenkään vuoro-
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kauteen. Ja jätän hyvästi näillä sanoilla, että synnit on teille ja meille
anteeksi annettu Herramme Jesuksen kalliissa nimessä ja rakkaudesta
ulosvuotaneessa sovintoveressä. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, minun 'ja
minun perheeni edestä, pyytää vähin veljenne elämän kaidalla tiellä.
Omalla kädelläni
Isak Kuoksu.

Sparta, Minn. huhtikuun 3. päivä 1932.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja paljon painavassa työssä ja Sionin muurin vartijoille Viktor
Björkman, Frans L. Wettainen Parakka rakkaitten vaimoinne, lastenne
ja valittuin pyhäin kanssa ympärillänne siellä kaukaisella pohjanmaalla.
Tuli haluni lähestyä teitä, ikuiseen muistoon jääneet ystävät ja matkakumppanit taivaalliseen kotiin. Emme koskaan voi unheuttaa sitä autuaallista aikaa, kuin saimme niinä harvoina hetkinä olla koolla, kun
olitte täällä meidän tykönämme. Olisi se sydämellinen halu kohdata vielä
teitä täällä maitten päällä, vaan jos emme enää toisiamme näe näillä
luonnon silmillä, niin siinä uskossa olen ja olemme matkaa tekemässä
ynnä teidän kanssanne, että lyhyen sodan ja kilvoituksen perästä saamme
yhteen tulla sen laskemattoman auringon alla ja sanoa terve tulemaan
tapetun Karitsan ijankaikkisiin häihin. Ei sitten enää ole tämä synnin
ruumis rasittamassa kuolematonta henkeä kuin täällä surun, murheen ja
koettelemusten maassa. Vaikka matka usein tuntuu pitkältä ja uuvuttavalta, niin ilta se kerran tulee. Ja se on niitten kohdalle suuri voitto,
että yhden autuaallisen kuoleman kautta päästä pois tästä pahasta ja
vaarallisesta maailmasta.
Monta on teidän ja meidän rakasta ystävää, veljeä ja sisarta, sitten
teidän käyntinne jälkeen saaneet siirtää sijansa ja muuttaa majansa täälläkin Amerikan maalla, jotka jo käyskentelevät ijankaikkisuuden ihanalla
rannalla ja ovat päässeet näkemiseen, mitä heikolla uskolla täällä uskoneet ja toivoneet ovat monen murheen, kiusauksen ja koettelemuksen koulussa. Kuitenkin Jumala on ihmeellisesti omansa varjellut, jotka ovat
nöyränä lapsena pysyneet siinä alkuperäisessä opissa, jota on jo yli kahdeksankymmentä vuotta saarnattu ja vielä saarnataan esikoisten seurakunnassa niiltä opettajilta ja saarnaajilta, jotka puhtaalla omallatunnolla
saarnaavat totuuden ilman ihmisten muotoon katsomatta ja eivät laumaa
kokoa selkänsä taka, vaan Herralle Jesukselle.
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Muistan hyvin, ehkä en ole kuin 40 vuotta vanha, sen ajan, kun minun
kotikylässä Gacklessa, jossa olen ylöskasvanut, alkoivat osalta luopua vähitellen siitä alkuperäisestä opin totuudesta. Eivät ne ensin olleet niin
maailmalliset ja koreat kuin nyt ovat. Ja se on tullut näkösälle, että
jotka ovat ylönantaneet sen ensin syntyneen seurakunnan opetukset ja
neuvot, niin ne ovat tulleet maailmallisiksi, ja jos eivät parannusta tee,
niin he myös maailman kanssa hukkuvat; kuitenkin sitä toivotamme, että
ne, jotka monenlaisten valheitten ja väärän opin tuulten kautta ovat tulleet eksytetyiksi, että ne tulisivat johdatetuiksi siihen alkuperäiseen kristillisyyteen.
No, en nyt tiedä muuta, vaan siinä uskossa olen, että syntimme ja syntinne on anteeksi annettu Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Pyydän rukoilla edestämme, että mekin illaksi
kotia kostuisimme ja tulisimme kaikesta pahasta varjelluiksi, sillä se ei
minullakaan enää taida olla pitkä elämän aika — olen niin kivulloinen.
Olkaa nyt tervehdetty sydämellisellä rakkaudella yllä mainitut kaikkein
saarnaajain ja valittuin pyhäin kanssa ympärillänne. Caleb Eriksson perheensä kanssa myös tervehtää teitä rakkaudella ja David Antikainen,
Matti Päkkilä ja Erik Toikan vaimo, — ne ovat nyt täällä, — ynnä muut
kristityt täältä. Vähin veljenne armossa
Peter Henry Huumola
rakkaan vaimoni Ellenin ja lastemme kanssa.
Abram ja Maria Mattila myös tervehtävät teitä rakkaudella.
Talvi täällä oli alkupuolesta lauhaa, vaan sitten helmikuun on ollut
kovaa talvea, ja nytkin tulee lunta lisää.
Tiedän sen, että ei veli voi kaikille kirjeitä vasta, vaan jos mainitsisitte jossain kirjassa, että oletteko saaneet. Jääkää Herran haltuun!

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Hakasen kylässä, 11/4 —32.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaassa Herran
viinamäen työssä, Joel Ahonen ja Salminen, ynnä rakkaitten vaimoinne
ja lastenne kanssa. Kiitämme telefoonin ja kirjan edestä. — Kysytte
ajan, koska saarnaajat lähtevät täältä Lapista Suomeen. Olemme siitä
tutkineet, että jos voittamattomia esteitä ei tule, niin on mielipiteemme,
että lähteä täältä varsin jälkeen Helluntain, niinä päivinä. Lähtöpäivän
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ilmoitamme telegrammilla; tarkempaa tietoa emme voi antaa. Ei täältä
kuuluu erikoisempaa: Terveenä ovat saarnaajat, ja olemme olleet matkoilla läpi talven. Olemme nyt kokousta pitämässä tässä Hakasen kylässä. Ja olkaa nyt tervehdityt tämän kristittyin lauman kanssa kaikki
saarnaajat koko Herran lauman kanssa Suomen maalla näitten sanain
kanssa, että synnit on meille ja teille anteeksi annettu Herran Jesuksen
nimessä siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että voiton päällä pysymme ynnä teidän kanssanne loppuun asti. Merkitsevät veljenne Herrassa
Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Frans Parakka.
Täältä tulee kolme saarnaajaa: Kuoksu, V. Björkman ja Franssi Parakka. Antakaa tieto, mihinkä telegrammilla ilmoitamme lähtöpäivän.
Samat.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Parakan kylässä,
8. p. toukokuuta 1932.
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa ja uskollinen työntekijä kalliissa
Herran viinamäen työssä, Kalle Luoma, ynnä rakkaan vaimonne ja lastenne kanssa ja koko kallis Herran lauma ympärillänne. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa
elämän ehtooseen asti!
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän jollakin harvalla ratilla ja
saan antaa tietää, että elämme terveenä ruumiin puolesta ja olemme ahkeroimassa kalliimmassa uskon kilvoituksessa kilvoitella eteen käsin sitä
suurta päämaalia kohti, että saavuttaa ijankaikkinen onni ja autuus. Ei
meillä ole erityisempiä sanomia täältä tällä kertaa. Olemme asettuneet
joksikin päiväksi kotisalle saamaan vähän hengittää Suomen reisua varten, kun olemme olleet matkoilla koko talven. Eivät jutolappalaiset olleet
mielissään meidän Suomeen menosta. Kuitenkin lupasivat olla tyytyväiset
tällä kertaa, kun me asetamme, että nuoremmat saarnaajat tulevat tunturille kesällä, että he saavat kokoukset silloin, kun heillä on sopivin
kokousaika. Ei ole Lapinmaassa saarnaajat haipuneet, vaikka ovat saarnanneet neljä- ja viisikymmentä vuotta. Mutta sen vain näemme täälläkin, missä eriseura on, että on kovasti haipuneet. Menneenä vuonna tuli
yksi saarnaaja Suomesta, Korpela niminen. Se vain ratkasi eriseuran
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Kiirunassa, Sopperossa y.m., j'osta tulee näkösälle, että kun ovat eriseurasen opin kautta tulleet juurinensa reväistyksi, niin heitä vie mikä tuuli
tahansa. Ehkäpä monenlaista maan laatua löytyy siinäkin pellossa, johonka hyvä siemen kylvetään, kuitenkin löytyy hyvä maa, joka jääpi
kantamaan hedelmän kärsivällisyydessä, jonka näette te siellä ja me täällä
ja niin kauas kuin tämä elävä kristillisyys on itsensä levittänyt. Ja
olemme siitä varmat, että se tulee niin olemaan eteenkin päin, vaikka
pimeyden ruhtinas on sitä vastaan kaikella voimalla, mutta sota on Herran.
Ja no, meidän päätös on lähteä täältä Kuoksusta se 18. päivä toukokuuta. Kuoksu-vanhin ottaa Fransin ja Björkman'in kumppaniksi, ja siihen matkaan lähtee Kuoksun ja Fransin tyttäret Maria ja Sofia. Tekla
ei voinut lähteä kuitenkaan vielä; on sillä ollut aijetta, jos soveltuisi Lahden kokouksiin. Kyllä Johannes-pojallakin olisi halu kun soveltuisi. Ja
Sammeli kanssa kirjoitti Stockholmista, jossa hän on koulua käymässä,
että hänelläkin olisi halu, ja monta muuta, joilla olisi halua, mutta niissä
on omituiset vaikeudet; no, kylläpä he siellä näkyvät, jotka tulevat.
Me saimme viime postissa kirjeen Amerikasta; Abram ja Maria Mattila, he ovat päättäneet lähteä Suomeen se 28. p. toukokuuta Ruotsin linjan laivalla, ja pyytävät, että me antaisimme heille osoitteen, kun he ovat
oudot Helsingissä, ja olemme myös sen lähettäneet. Vaan kun aika on
niin lyhyt, että pelkäämme, josko se saavuttaa heitä ennen lähtöä, niin
pyydämme, että joku olisi haminassa huutamassa heidän nimensä, että
helpolla löytäisivät kristityitä. Ne ovat vanhanpuoliset ihmiset.
No, en tiedä nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehdityt Siipolan,
Tammisen y.m. y.m. veljein ja sisarten kanssa Helsingissä ynnä muualla
näitten sanain kanssa, että synnit on teille ja meille anteeksi annettu.
Sen mekin täältä asti annamme ja todistamme Jumalan puolesta Herran
Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa sovintoveressä, joka viaton ja vanhurskas veri on vuotanut Getsemanen yrttitarhassa ja Golgatan mäellä viimeiseen pisaraan asti. Sen uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, ja
rukoilkaa meidänkin edestämme! Sitä pyytää veljenne ja sisarenne Herran työssä
F r a n s i ja T e k l a V e t t a i n e n lastemme kanssa.
Kuoksussa se 11. p:nä heinäk. 1932.
Tulen tykönne rakkaat veljet ja sisaret siellä Etelä-Suomen maalla ja
tervehdän teitä jollakin rakkauden radilla ja annan tietää, että olemme
onnellisesti kostuneet kotiamme samana iltana, kun lähdimme Oulusta.
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Terveenä olivat meidän kotiväkemme ynnä kylämme ihmiset, josta kaikesta olkoon taivaalliselle Isällemme kiitos ja ylimmäinen ylistys!
Kiitän koko sen tiemme saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia vaimoja
ja totuuden apulaisia sen ylönpalttisen palveluksenne ja sen rakkaan
kanssakäymisen edestä, jota saimme viettää teidän kanssanne, ehkä viimeisen kerran tämän vieraan maan päällä, jossa ei meillä kellään ole
vahvaa asuinsijaa eikä pysyväistä majaa. Mutta emme ole, rakkaat ystävät, turhaa reisua maailmaan tehneet, kun olemme saaneet armon armosta ja kaikki synnit anteeksi. Ilahduttavaa oli meidänkin katsella sitä
työalaa, jota työmiehet Herran viinamäessä tehneet ovat, emmekä soisi,
että sitä vierailla käsillä koskettaisiin. Sillä me pidämme, että ne ovat
vieraat kädet, jotka eivät tunne Suomen kristillisyyttä ja sen saarnaajia
oikiana eivätkä siihen luota, vaan pyytävät sitä parantaa. Minä sanon
sen esikoisseurakunnan puolesta, niinkuin Raamattu sanoo, että parantaja
paranna ensin itsesi. Sillä minä sanon sen opin puolesta, jonka ovat aikakautemme ensimmäiset työmiehet saarnanneet ja opettaneet ja niin Herralle laumaa koonneet, niinkuin Jesus sanoo, että pitää oleman yksi lammashuone ja yksi paimen. Mutta me tunsimme Tampereella, että vielä
löytyy joku tokkamies, joka tahtoisi tehdä esikoisten seurakuntaan jonkun karsinan, vaivaksi niille työntekijöille, jotka kokoavat Herralle Jesukselle yhdelle Sionin vuorelle, jossa Herra Jesus hallitsee vieläkin laumaansa omalla laillaan, että se pysyisi koossa sen seurakunnan helmassa,
joka on ensin kivulla uudestisyntynyt täällä laihassa Lapin korvessa, josta
sitten on Raamatullisen lähetystoimen kautta levitetty neljään tuuleen,
vaikka vihamies on saanut aikaan kuljettaa niin paljon rikkaruohon siementä moninaisten opetustuulten matkassa Jumalan peltoon ihmisten
maatessa. Minä uskon kuitenkin vielä, että Herra Jesus vieläkin herättää vartioita valvomaan ja antaa voimaa huutamaan, mitä aika kuluu,
sillä kaikki ajan ja taivaan merkit osoittavat, että Ihmisen Pojan tuleminen lähestyy.
Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, valvokaamme yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa Yrttitarhassa, että saisimme sielumme silmillä nähdä
niin likeltä taivaallisen Vanhimman vaivoja, että maailma pysyisi enempi
raiskana, että jaksaisimme seurata Jesusta sitä kaitaa elämän tietä, jonka
Herramme Jesus on polkenut Yrttitarhasta Golgatan mäelle; ja lukekaa
kuitti, Jumalan Pojan verellä ja hiellä kirjoitettu, ja kuunnelkaa, niin vieläkin kuuluu, että se on täytetty, mitä Isä Jumala vanhurskaudessaan
meiltä vaatii. Tyydy nyt saatanan tullihurtta siihen, äläkä minulta enempi
kaipaa! Sanokaa: minä seuraan Jesusta ylösnousemisen kedolle ja taivaaseenastumisen vuorelle, että enkelein lupaus täytetään; kun viides-
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kymmenes päivä täytettiin, niin he vahvistettiin voimalla korkeudesta.
Jääkää nyt hyvästi näillä sanoilla, että synnit ovat meille anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä, pyytää vähin veljenne elämän kaidalla tiellä
I s a k K u o k s u vaimoni ja lasteni kanssa.
Kylämme kristityt pyytävät sanoa paljon terveisiä ja myöskin PikkuSunna. Kirjoitti sama.
Padasjoella heinäk. 25. p:nä 1932.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Isak
Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman y.m. saarnaajat siellä Ruotsin
Lapinmaalla teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko
Herran lauma siellä opettavaisten miesten, palvelevaisten vaimoin ja kaikkein totuuden apulaisten kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön
teille meidän Herran Jesuksen Kristuksen tuntemisen kautta nyt ja aina,
elämänne ehtooseen asti!
Tällä onnentoivotuksella tervehtelemme teitä, ikuiseen rakkauden
muistoon jääneet ystävät, ja kiitämme teitä sen rakkaan ja ilahduttavan
lähetyskirjan edestä, jonka saimme Kuoksu-vanhimmalta, josta näemme,
että olette päässeet terveenä ja onnellisesti kotia Suomen reisulta, josta
Jumalalle, rakkaalle taivaalliselle Isälle, kiitos! Ja kiitämme yksimielisesti
sen itsenne uhraavaisen rakkauden ja väsymättömän työn ja vaivan edestä,
jota olette taas tehneet täällä Suomen maalla monen kymmenen tuhannen sielun autuudeksi, joka on niin siunattua hedelmää kantanut sekä
ennen että tälläkin matkalla, josta emme saata niin Jumalaa kiittää ja
Hänen siunatutta välikappaleitaan kuin sydämen halu olisi.
Me olemme täällä terveenä saarnaajat, paitsi rakas veljemme Evald
Rantanen on siirtynyt paratiisiin 22 päivä tätä kuuta, jonka perään olemme
jääneet kaipaamaan rakkauden muistolla kaikki saarnaajat suuren kristittyin lauman kanssa. Niin kaunis muisto jäi sen uskollisen työkumppanin perään, ja niin tuntuu, ettemme olisi tahtoneet sitä sanomaa pitkään aikaan, mutta se on niin Jumalan hyvä tahto ollut, että laskea levolle ja kruunata vanhurskauden kruunulla.
. Paljon on kokoontunut saarnaajia eri puolilta ja suuri paljous kristityitä saattamaan rakasta opettajaa ja työkumppania Padasjoen hautausmaalle, ja luettiin haudan syrjällä teidän lähettämänne sähkösanoma,
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jonka edestä sydämellisesti kiitämme. Paljon on vuotanut kaipauksen
kyyneleitä, ja armonlintusten ääni on kuulunut. Ja tuntuu autuaalliselta,
että ijankaikkisuuden kukkaset kasvavat ja kukoistavat vanhurskasten
hautain päällä.
Ja ei nyt muuta kuin tervehtelemme teitä yksimielisesti kaikki saarnaajat ja koko Herran lauma näillä sanoilla: että synnit on teille ja meille
anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä,
joka on vuotanut Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä Sionin tyttären Kuninkaan viattomasta ruumiista, jossa veressä on vaatteemme valkaistu,
että saamme olla hyvässä turvassa ensinsyntyneen seurakunnan helmassa,
johonka syntyneet olemme, ja rukoilkaa meidänkin edestämme, että mekin teidän kanssanne kostuisimme Isänmaan rantaan!
Tätä pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta
Ville Nieminen, A. Salminen, A. Holm, K. Luoma, E. Masalin, Simo Salminen, H. Seppänen, Kalle Koivu, J. Lahtinen, A. R. Salminen, J. Karhu,
K. F. Nieminen, Joel Ahonen.

Kaltimo 27/7 —32.
Rakkaat vanhimmat siellä Ruotsin maalla! Tervehdimme Jumalan
rauhalla ja ensin kiitämme Lapinmaan seurakuntaa siitä rakkaasta ja
kalliista lähetyksestä, josta mekin pohjois-Karjalan kristityt tulimme osallisiksi, ja rakkaita vanhimpia niistä rakkaista ja kalliista neuvoista ja
opetuksista ja Kuoksu vanhimman kirjeestä, jonka kopion mekin saimme
Lahdesta, ja niistä terveisistä. Ja annamme tietää elämästämme: olemme
terveenä ruumiin puolesta ja uskomassa synnit anteeksi, vaikka suurta
synnin voimaa tunnemme tykönämme.
Tätä kirjoittaessa tuli surusanoma, kun meidän rakas veljemme ja
saarnaaja, Rantanen, on päivätyönsä saanut päättää ja mennä Herransa
iloon, hänelle tosin iloksi, vaan meille murheeksi. Olisimme vielä pitäneet hänet täällä, vaan Jumala kuitenkin paraiten tietää, vaikka ihmisjärjellä tuntuu, jotta ei mitenkään olisi joutanut vielä täältä pois, vaan
Jumalan tiet ovat tutkimattomat. Täältä niinikään kuoli talonemäntä
Anna Romppanen 7. päivä heinäkuuta synnytystuskissa, ja jäi pikku tyttö
äidiltä, 8 lasta yhteensä, toivomaansa lepoon.
Niin, rakkaaseen muistoon olette jääneet täällä Karjalassa, ja emme
muuta saata kuin kiittää niistä vaivoista, joita tälläkin vaivaloisella mat-

384

kalla olette saaneet tuntea. Jumala, rakas Isä, kyllä kerran maksaa kunnian kruunulla. Ja eikä muuta, kuin sydämen rakkaita terveisiä Kaltimon kristityiltä ja saarnaajilta ja minulta vaimoni ja vävyni kanssa. Tyttäreni Hilja käski sanoa paljon terveisiä kaikille kristityille ja erittäin niille
rakkaille vanhimmille, jotka kasvoistakin tunnemme ja heidän perheilleen.
Pyydän muistamaan minuakin ja perhettäni esirukouksissanne, jotta jaksaisimme loppuun asti uskossa kilvoitella. Jääkää Jumalan rauhaan!
Toivoo
Juho Hassinen.

Gackle, N. D. syyskuun 11. p. 1932.
Rakkaat ja kalliit vanhimmat ja uskolliset Sionin muurin vartijat siellä
Ruotsin Lapinmaalla, Frans Parakka, Isak Kuoksu ja Viktor Björkman
rakkaitten emäntäinne, lastenne ja kaikkein pyhäin kanssa, jotka yksi
ovat teidän kanssanne. Jumalan ja Herramme Jesuksen armo lisääntyköön teille ja meille elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdämme teitä jollakin paljon puuttuvaisella sanalla ja annan tietää, että olemme terveenä
ruumiin puolesta ja sen heikon uskon säilyttämässä, että syntimme on
anteeksi annettu suuresta Jumalan armosta. No, se on taas meillä ollut
uusi muistutus meidän kuolevaisuudestamme, kun meidän ja teidän rakas veli ja vanhin, Kalle Toivonen, on päässyt näkemään sen, minkä
täällä on uskonut, autuaallisen kuoleman kautta 9. p. kello 3 Johan Muonion kotona. Hän sairasti vähän yli kolme viikkoa. Hän tuli Gackleen
ja oh' kovin kipeä, kun oli ottanut bussikyydin Bostonista Fargoon ja
siitä junassa Gackleen. Se bussikyyti oli täryyttänyt ja puistanut hänet
aivan huonoksi, ja kun oli kasvannainen vatsassa, niin se ärtyi ja tuli kova
kipu. Hän ei ensin toista viikkoon halunnut tohtoria, vaan muut halusivat käyttää, ja se sanoi heti, että on iso kasvannainen, känseri, suolten
päällä, ja että hän ei siitä parane, että on korkea ikä tehdä leikkaus,
että elämänaika ei ole pitkä. Ja niin annettiin tieto lapsille sähkösanoman kautta. Viljo vastasi, että hän ei voi tulla, ja Arvo myös vastasi
kirjeen kautta, että ei voi tulla, että menee Detroitiin asioitaan hoitamaan,
ja että on paljon tänä kesänä kulkenut idän valtioissa, ja toiset lapset
eivät ole vastanneet mitään, josta meillä on ollut ikävä mieli, että kun
ei likeisiä sukulaisia tullut yhtään; ja niin eilen, 10. päivä, hänet saatettiin haudan lepoon. Oli täällä meillä vieraita meidän ja teidän ystäviä:
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Herman Liimatta, Emil Liimatta emäntänsä kanssa, Abram Vestola ja
niitten kanssa Arvo Toivosen poika, ensimmäistä emäntää, ja Henry Miller emäntänsä kanssa Kentuckystä, ja käskivät sanoa kaikin teille heidän
rakkaat terveisensä.
No, emme tiedä mitään erityisempää, vaan Jumala, rakas Isä, rakastaa heitä ja kutsuu pois rauhaan ja lepoon, heille itselleen iloksi, vaan
meille kaipaukseksi heidän peräänsä, jotka olemme vielä taistelemassa
monen vihollisen keskellä, joka nousee omasta syntiturmeluksesta, joten
tarvitsemme vanhurskasten esirukouksia, että kostuisimme Isänmaan
ihanalle rannalle, niinkuin Toivos-velikin nyt on voittanut viimeisen vihollisen. Hän oli viimeiseen asti ahkera anteeksi rakoilemaan vikoja ja
oli rauhallinen koko sairautensa ajan. Kävimme usein hänen luonaan.
Hän oli kiitollinen, että kristityt käyvät häntä katsomassa, ja siitä kiitti,
että hänestä on niin hyvä huoli pidetty, että hän ei olisi ollut sen väärti;
ja niin olemme kaikin eronneet anteeksi anomalla ja anteeksi antamalla
juuri sydämestä. Sen tiedän, että Muonio-vanhin myös näistä aikoo kirjoittaa rakkaalle vanhimmalle Viktor Björkmanille ja Tampereelle; on
myös eilen sähkösanoma lähetetty Björkmanille.
Niin jätän teitä hyvästin sillä uskolla, että meidän ja teidän synnit on
anteeksi annettu Jesuksen nimessä ja veressä ijankaikkisesti. Pyydän,
että rukoilette minun ja meidän edestä, että kanssanne kunniaan kostuisimme. Heikko veljenne
. ,
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Alex. ja Alma R i t o l a
lastemme kanssa ja kylämme kristittyin ja saarnaajain kanssa, erittäinkin Johan Muonio huoneväkensä kanssa, Petter Uusikoski perheensä
kanssa ja Hilma Uusikoski. Matilda Härmänen Poinsetilta oli juuri meillä.
Oli puhetta, että kuka nyt Poinsetilla ottaa rakkaan sisaren paikan, että
kirjoittaa engelskielisille y.m.
No, se on minun nöyrä rukoukseni rakkaan taivaallisen Isän tykö, ja
monen muun rinta huokaa sen perään, että lähetys tulisi Ruotsin Lapista
käymään vieläkin Amerikan maalla, josta niin suuri siunaus on ollut ja
on edeskinpäin.
Pyydän sanoa minun ja vaimoni terveiset Nikun emännälle lastensa
kanssa ynnä muille.

Fruitdale, S. Dak. 14. p. 9. kk. 1932.
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle
raskaassa ja paljon painavassa Herran viinamäen työssä, Frans Wettai-
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nen, teidän rakkaan vaimonne Teklan ja teidän rakkaitten lastenne kanssa,
niin myös muut vanhimmat ja saarnaajat palveluspiikain ja totuuden
apulaisten kanssa niin myös se kallis Herran Jesuksen verellä pesty ja
puhdistettu lapsilauma siellä Ruotsin Lapinmaalla ja kaikkialla, joitten
kanssa hengitämme Jumalan armon ilmaa Jesuksen tuntemisessa esikoisten seurakunnan helmassa ja sen siunatun opin kuuliaisuudessa Pyhässä
Hengessä.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tuli halu, että antaa näiden harvain
ratien kautta tietää, kun olen vielä elämässä ja joltisessa vanhuuden terveydessä ja kylämme ja ympäristömme kristityt ovat myös terveinä.
Kiitämme niiden kalliitten kirjain edestä, joita olemme saaneet. Kyllä
se oli totuudessa virvoitus meille, kun saimme yhtäaikaa Lahden kaupungista juhannuskokousten kirjan ja Calumetin juhannuskokousten kirjan, niin myös Tekla-sisarelta, jossa oli niin kallis esikuva Amerikan nuorille niin myös vanhemmille kristityille, kuinka Suomen nuoret vaimot,
vaikka ovat käyneet luonnollisen opin ja niin kantavat elävän kristillisyyden esikuvan, josta saamme täälläkin enempi voimaa kirkastaa. Kyllä
se on kallis ja siunatut sanomat, mitä kuuluu kristillisyyden laveudesta,
Euroopan ja Amerikan maalta, joka on kaikki Ruotsin Lapinmaan vanhinten työ ja huolenpitoa, jotka Jumala on vyöttänyt suurella Pyhän Hengen voimalla, viisaudella ja pitkämielisyyden lahjalla Herran laumaa
koossa pitämään näinäkin raskaina eksytyksen aikoina, niinkuin Jumalan Poika sanoo, että jos taitaisi tapahtua, että valitutkin eksytetään.
Olen minäkin sen heikon uskon pitämässä kuin ennenkin; syntein anteeksi anomisen ja antamisen armosta uskomassa itseni autuaaksi. Ja
niin me olemme, rakkaani, uskomassa, vaikka emme ole teissä näkemässä
yhtään syntiä, vaan uskomme kaikki synnit ja epäilykset anteeksi annetuksi Jesuksen nimen ja kalliin sovintoveren kautta ijankaikkisesti. Täältä
tervehtää Herran lauma minun kanssani teitä ja Herran laumaa teidän
ympärillänne. Pyydän, että rukoilette edestäni. Veljenne armossa
S a l o m o n J o h n s o n perheeni kanssa.
Nyt saimme sen sanoman, että vanha Kalle Toivonen on kuollut Gacklessa John Muonion talossa 9. päivä kello 3 aamulla, kolme viikkoa sairastettuaan. Hän oli tullut Atlantinmeren rannalta bussikyydillä, niin
kirjoitetaan.
~ , ,
S. Johnson.
Rakas veljemme Fred. Persen kävi vaimonsa Marian ja lastensa kanssa
täällä. Pyysivät sanomaan heidän terveisensä. Me kävimme rakkaan
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veljen Isak Kutunivan kanssa Leadissa. Pidimme kolmet kokoukset Fredin huoneella. Olivat Roulaxin kristityt myös kokouksissa. Pyysivät sanomaan heidän rakkaat terveisensä. Se Humstek on kultakaivanto. Ja
on työkansalla, joka työssä ovat, hyvä aika. Mutta kyllä ovat eriseuran
saarnaajat aina Euroopasta asti löytäneet sinne tien, että toisten saarnaajain kantapäät vielä näkyvät, niin toiset jo tulevat, että dollari se on,
joka hopittaa. Vuodentulo on koko hyvä, vaan viljalla ei ole hintaa.
Kyllä se on huono ja raskas aika. Minäkin olen nyt ollut 52 vuotta
Amerikassa, vaan en muista näin ahdasta aikaa.
S. X,

Lahti 16/9 —32.
Rakas ja kallis vanhus Isak Kuoksu teidän rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa. Jumalan armon ja rauhan toivotuksella tervehdämme teitä
täältä Lahdesta ja tietää annan, että kaikki kristityt olemme täällä terveenä ruumiin puolesta. Olemme myöskin ahkeroineet uskoa syntisenä
synnit anteeksi, vaikka tosin kilyoituksemme on monen heikkouden kanssa,
vieläpä kulunut kesä on tahtonut tehdä meitä hitaaksi kokoontulemisessa,
ja niin monenlaiset ja turmelevaiset aineet maailmasta tuppaavat tarttumaan aina meihin, jotka ovat vahingollisia kristillisyydellemme. Mutta
siitä olkoon kiitos Jumalalle, että te niin pitkän Suomen matkan jälkeen
terveinä jälleen kotianne kostuitte.
Kyllä vaan käyntinne Suomessa oli meille nyt, niinkuin ennenkin, suureksi siunaukseksi ja jälkipolvillekin, jos etsikkoaikaa Suomen kansalle
piisaa ja maailma seisoo. Vielä kiitämme teitä kalliin kirjeenne edestä;
minä kohta laitan siitä kolmattakymmentä kopiota menemään eri puolille.
Vesterinen on aikeissa muuttaa tänne Lahteen, jos vain onnistuisi saada
sopivan toimipaikan. No niin, ilolla ja rakkaudella olemme sekä täällä
Lahdessa kuin myöskin muualla muistelleet teidän viime kesäistä matkaanne täällä. 30 vuotta on siitä kohta kulunut, kun te ensi kertaa kävitte Suomessa ja nyt olette jo vanhuuden harmaantunut, mutta se olkoon teille vanhuutenne ilo, ettei Lapinmaan seurakunta ole turhaan lähetystä Suomeen ylläpitänyt, vaan sen kautta on kiinnitetty uskon ja
rakkauden siteet katkeamattomiksi.
Sydämen rakkaita terveisiä sanovat kristityt teille ja teidän kylänne
kristityille; myöskin rakkaita terveisiä Parakalle ja Björkmanille ynnä
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heidän perheittensä kanssa. Antakoon taivaallinen Isä teille terveyttä ja
pitkää ikää! Terveisiä erittäin minulta vaimoni ja lasteni kanssa!
Joel

Ahonen.

Kiitoksia Marille terveisien edestä.

Lappeenrannassa lokakuun 5. p:nä 1932.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Isak
Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman ynnä muut saarnaajat teidän
rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko siunattu Herran lauma
siellä Ruotsin Lapinmaalla saarnaavaisten miesten, palvelevaisten vaimoin
ja totuuden apulaisten kanssa, jotka yksi olette ja olemme ensinsyntyneen
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan armo ja rauha
lisääntyköön teille nyt ja aina tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen
loppuun asti! Amen.
Tällä onnentoivotuksella tervehtelemme teitä, rakkaat ja unhoittumattomaan muistoon jääneet ystävät tästä Lappeenrannan kokouksesta, johon on kokoontunut monta kymmentä saarnaajaa ja suuri lauma kristityitä eri puolilta Suomen maata, ja annamme tietää, että terveenä
olemme nyt elossa olevat saarnaajat, paitsi J. Hassinen, joka on heikossa
terveydessä ollut nyt kolme viikkoa eikä voinut saapua kokouksiin. Ja
autuaallista kokousta olemme saaneet viettää ja iloksemme näemme sen,
että yksimielisyys, rauha ja rakkaus on saarnaajain välillä, ja Jumalan
sana on vaikuttanut voimallisesti, niin että katuvaisten ääni kuin myöskin
ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet, josta tunnemme olevamme niin paljon kiitoksen velassa Jumalalle, rakkaalle taivaalliselle Isälle, että Jumala
on säilyttänyt tämän taivaallisen valkeuden tässä elävässä kristillisyydessä, jossa te, rakkaat vanhimmat, olette työtä tehneet monta kymmentä
vuotta tännekin Suomen maalle, ja koko Lapinmaan seurakunta, joka työ
on niin siunatun hedelmän kantanut, että kymmenet tuhannet kiittävät
Jumalaa tänäkin päivänä sen siunatun avun edestä; ja sitä rukoilemme
Jumalalta, että Jumala antaisi teille pitkää ikää ja terveyttä vielä eteenkinpäin siinä sijassa seisomaan valitun laumansa voitoksi Euroopan ja
Amerikan maalla, että Herran lauma varjeltuna pysyisi kaikilta vihollisen
kavalilta hyökkäyksiltä, jotka niin monen värisinä tulevat elävää kristillisyyttä vastaan näinä Ihmisen Pojan tulemisen päivinä.
Ja eikä nyt muuta kuin tervehtelemme teitä kaikkia yhteisesti, kaikki
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saarnaajat ja koko kristittyjen lauma, näillä sanoilla, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Herramme Jesuksen pyhässä nimessä ja
siinä veressä viattomassa, joka on sovintoverenä ulosvuotanut Getsemanessa ja Golgatan mäellä viimeiseen pisaraan asti monille tuhansille syntein anteeksi antamiseksi. Ja jätämme teitä hyvästi Jumalan armon ja
rauhan haltuun siinä autuaallisessa uskossa, että pian yhteen tullaan tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen saamme veisata: kiitos ja
kunnia Jumalalle ja Karitsalle; ja rukoilkaa meidänkin edestämme, että
mekin yhdessä teidän kanssanne kostuisimme Isänmaalle. Tätä pyytää
seurakunnan kanssa ja puolesta
Ville Nieminen, Juho Hirvonen, Paavo Martikainen, Matti Meuronen, A.
Salminen, M. Hulkkonen, H. Savolainen, A. Tolvanen, J. Karhu, V. Kauppinen, A. Vainikka, H. Ikonen, K. Nurminen, E. Nousiainen, R. Salminen,
E. Masalin, S. N. Vesterinen, Joel Ahonen.
Seurakunta on päättänyt lähettää Ruotsin Lapin joulukokouksiin V.
Niemisen ja Joonas Rustholkarhun, ja muitakin saarnaajia on aikonut
tulla.
Rakas vanhin Mikko Hulkkonen on vielä niin paljon hyvässä terveydessä, että hän saarnasi voimallisesti ensimmäisenä kokouspäivänä ja pyytää erikoisesti sanomaan hänen terveisensä, ja että hän odottaa poispääsemisensä hetkeä.
Fitchburg, Mass. 27. marrask. 1932.
Tykö unhoittumattomaan rakkauden muistoon jääneet vanhimmat ja
Sionin muurin vartijat siellä Ruotsin Lapissa esikoisten seurakunnassa:
Isak Kuoksu, Frans Vettainen, Viktor Björkman ja I. Stälnacke rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja muut uskolliset työkumppanit teidän
kanssanne. Jumala, rakas Isä, hänen rakkaan Poikansa Jesuksen Kristuksen kautta antakoon teille pitkän ijän ja ruumiin terveyttä vielä edeskinpäin sotarinnassa seisomaan meidän ja monen tuhannen yksinkertaisten turvaksi ja suojaksi näinä vaarallisina eksytyksen aikoina!
Annamme teille tietää, että elämässä olemme vielä tavallisessa vanhuuden terveydessä ja uskon kilvoituksessa olemme ahkeroineet niin pahana ja suurena syntisenä, kun itsemme kulloinkin tunnemme. Ei ole
meilläkään synnittömyyteen turvaa. Matkasauvan turvissa olemme voiton päällä pysyneet tähän hetkeen asti, josta Herralle kiitos! Sydämen
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pohjasta kiitämme teitä, rakkaat vanhimmat, kaikkein kalliitten kirjainne,
sekä entisten että viimeisten, edestä, joita olemme saaneet tämän jääneenkin vuoden ajalla. Ja vielä kiitämme kaikkein niiden neuvoin, opetusten ja lohdutusten edestä, mitä olemme saaneet kuulla — suullisestikin silloin, kun olemme saaneet pidellä kädellämme kiinni elämän sanasta
silloinkin, kun olimme vanhimpain polvien ympärillä, kun olimme siellä
Ruotsin Lapissa, ja täällä Amerikan maalla, jotka hetket eivät koskaan
unhoitu, niin kauan kun tätä synnin ruumista kannamme.
Nyt olemme täällä Atlantin meren rannalla rakkaan veljemme ja uskollisen työkumppanin Matti Kinnus-veljen kanssa, jotka ovat kutsuneet,
ja etevimmät saarnaajat ja ymmärtäväiset kristityt ovat meitä tänne lähettäneet. Kävimme Detroitissa tullessamme. Tahtoivat meitä viipymään
enempi; lupasimme palatessa viipyä sen jälkeen kun aika ja tilaisuus
myöten antaa. Olemme käyneet Lanesvillessa Mainen valtiossa, Quincyssa ja nyt olemme täällä Fitchburgissa. Kalliita kokouksia on ollut
niitten harvain valittuin keskellä, kun olemme kokoon tulleet Jesuksen
nimeen, niin olemme ahkeroineet sen vähän lahjan ja sen vähän ymmärryksen jälkeen puhua, mitä Jumala on kirkastanut sanansa ja henkensä
kautta. Paljon on syntiä hukkunut armon ja laupeuden mereen, että on
ilon ja kiitoksen äänet kuuluneet vanhurskasten suusta. Huomenna on
meillä lähtö Eskelinin tykö, kyllä Fransi- ja Björkman-vanhin muistavat
Eskelinin, hän myös on meitä kutsunut. Sieltä menemme Broklyniin, ja
jos Jumala antaa meille elämän aikaa ja terveyttä, niin on mieli päästä
jouluksi kotiin. Olemme kutsuneet rakkaat veljet ja uskolliset työntekijät
Johan Huumolan ja Caleb Erikssonin tulemaan sinne meidän tykömme
saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksi saamista. Kun tulee enempi
työntekijöitä ja kristityitä koolle, niin on enempi voimaa ja valkeutta.
Meidän ympäristöllä, Calumetin ja Hancockin, on nuoria kristityitä, ja
se näyttää siltä, että kristillisyys on kasvamaan päin, joka on ilahduttava
asia, että Jumala lisää kansaa, että nuoret ottavat vaarin kristillisyydestä.
No, emme tiedä sanoa erityisempää tällä kertaa. Monta on kuoleman
enkeli korjannut pois meidänkin seastamme vielä täällä Atlantin rannikoltakin sen jälkeen, kun olemme viimeksi käyneet täällä, ja nytkin meidän aikanamme yksi rakas sisar, Stenin vaimo, täällä Quincyssa, joka
oli onnellinen matkamies. Ja sitä onnea olen ja olemme toivottamassa
itsellenikin, että minäkin pääsisin autuaallisen kuoleman kautta pois tästä
pahasta maailmasta, sillä ei olekaan minun aikani enää pitkä, iänkin puolesta olen ijankaikkisuuden syrjällä seisomassa. Ja vielä pyydän, rakkaat
vanhimmat, että rukoilette meidän ja minunkin kelvottoman edestä, että
voittaisin sen päämaalin, jonka perään olen kilvoittelemassa.
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Rakkaat terveiset näitten paikkakuntain saarnaajilta, A. H. Päkkilältä
ja Emil Marttiselta vaimoinsa ja lastensa kanssa ja kaikilta näitten paikkakuntain kristityiltä, jossa käyneet olemme. Ja sanomme rakkaat terveiset Jalmari ja Hulda Vanttajalta, Sandra Simonsonilta lastensa ja vanhan
äitinsä kanssa, Hilda Ruonavaaralta lastensa kanssa, Tuomas Luusualta
perheensä kanssa, Jacob Qvistiltä perheensä kanssa ja S. Kallioiselta perheensä kanssa ja kaikilta rakkailta veljiltä ja sisarilta Hancockin, Limingan, Entryn, Kivenaw Bein, Oskarin, Calumetin.ja Mohawkin ja kaikilta
Amerikan saarnaajilta, jotka monet ovat käskeneet sanoa terveisiä, niinkuin Fransin sukulainen Aksel Lindberg perheensä kanssa, ja ensin ja
viimein meiltä sydämen pohjasta rakkaat terveiset vaimoimme, Riikan ja
Annan ja lastemme kanssa ja tämän kirjoittajalta Hilma Karhulta. Emme
näe teissä syntiä; synnit on teille ja meille anteeksi annettu Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja muistakaa meitäkin rukouksissanne anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen, Herran
Jesuksen tykö. Siinä uskossa ja toivossa sanomme hyvästi, että vähän
sodan ja kilvoituksen perästä yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla
rannalla, eikä tarvitse enää koskaan erota. On merkinnyt, vähimmät
veljenne kaidalla elämän tiellä:
Wm. K o p p a n a j a M a t t i K i n n u n e n .
Sanokaa rakkaat terveiset niille, jotka meitäkin muistavat ja tuntevat.
Teille tulee siellä taas kalliit joulukokoukset, ja me myös haluaisimme
olla siellä ja olemmekin siellä joulukokouksessa teidän kanssanne, vaikkapa ette näe meitä. Sanokaa rakkaat terveiset kaikille Ruotsin Lapinmaan, Norjan ja Suomen saarnaajille. Kyllä se olisi iloinen ja kallis asia,
että päästä sinne, vaan siinä toivossa olemme matkaa tekemässä, että
pääsemme mekin kerran niihin suuriin kokouksiin, jotka ovat toisella
puolen sillattoman virran, jossa ovat tämän etsikkoajan vanhimmat ja
heidän opetuslapsensa kiitosta ja ylistystä, sille suurelle Ristinkantajalle
veisaamassa, ja niissä kokouksissa maksetaan teillekin kaikki teidän huolenne ja murheenne, mitä olette tehneet meidän ja minun eteen. Minä
en kykenekään millään palkitsemaan teidän huoltanne ja murhettanne,
niinkuin esikoisten seurakunnan vanhimmat ovat pitäneet meistä huolen
ja murheen monta kymmentä vuotta niinkuin omasta sielustaan näihin
päiviin asti, ja sen uskomme ja rukoilemme, että vieläkin pitävät.
Wm. Koppana, Matti Kinnunen.
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Padasjoki, 30/11 1932.
Rakas vanhin ja uskollinen Sionin muurin vartija, Viktor Björkman,
ynnä rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa. Jumalan armo ja rauha
lisääntyköön teille nyt ja aina tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen
loppuun asti!
Tällä onnen toivotuksella tervehtelen teitä, ikuiseen rakkauden muistoon jääneet ystävät, ja annan tietää, että terveenä olemme kaikki nyt
elossa olevat saarnaajat, paitsi Mikko Hulkkonen on sairas ja vanhuuden
heikko. Saarnaajat ovat olleet matkoilla niinkuin ennenkin, ja rauha ja
rakkaus on saarnaajain välillä, ja yksi siunattu vaikutus on ollut, niin
että on ollut autuaallisia juhlahetkiä, jossa meidänkin henkemme on tullut
virvoitetuiksi, ja paljon on tullut maailman valtakunnasta tämänkin syksyn aikana, joka osoittaa sen, että Jumala tahtoo valituttansa koota kansain seurasta, vaikka maailman myrskyt pauhaavat neljän tuulen alla, ja
näyttää siltä, että ei viisaatkaan voi asettaa ihmisten mieliä, mutta uskomme on, että Jumala, joka on maan ja meren haltija, se kuljettaa
omat lapsensa poikki tämän vieraan maan siihen oikeaan kotimaahan.
Minä sain kirjeen Isaksson'ilta, jossa oli terveiset Lapinmaan vanhimmilta ja kristityiltä, joista kiitän, jossa myös oli toivomus, että jos minä
ja Karhu tulisimme jo Hakasen kokoukseen; hän sanoi, että viimeistään
11. päivä alkaa, mutta emme nyt voi tulla, ennenkuin jouluksi Gellivaaraan.
Olkaa nyt, rakas vanhin, rakkaudella tervehditty teidän rakkaan
emäntänne ja lastenne kanssa minulta vaimoni ja lastemme kanssa sekä
kylämme kristittyin kanssa; ja tunnen olevani niin paljon kiitoksen velassa kaikista niistä siunatuista Jumalan lahjoista, joita niin väsymättömällä rakkaudella ja itseänne säästämättä olette jakaneet täällä Suomenkin maalla minun ja monen tuhannen sielun ylösrakennukseksi ja
johdatukseksi elämän tiellä, ja että kävitte,minunkin matalassa majassa.
Ja ei nyt muuta, vaan sanon hyvästin näillä sanoilla, että meidän ja
teidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja
kalliissa sovintoveressä ja sanokaa meidän terveisiä, jos näette, Kuoksuvanhimmalle hänen rakkaan emäntänsä ja lastensa kanssa ja Frans Parakka-vanhimmalle hänen emäntänsä ja lastensa kanssa, ja rukoilkaa minun edestäni, pyytää vähin veljenne
V. N i e m i n e n .
Me tulemme samalla junalla kun ennenkin jouluaamuna Gellivaaraan.
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Fredonia, North Dakota, U.S.A. joulukuun 2. p. v. 1932.
Rakkaalle ja aina muistossa olevalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle
Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Viktor Björkman, rakkaan vaimonne, lastenne ja Herran Jesuksen verellä puhdistetun lapsilauman kanssa, joitten kanssa minulla on sydämellinen halu hengittää
yhtä armon ilmaa esikoisten seurakunnassa tällä ehkä monelle vaarallisella eksytyksen ajalla.
Onnen, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen tykönne ja annan
tietää, että tavallisessa vanhuuden terveydessä olen ollut ja uskomassa
syntein anteeksi saamisen armosta suurena syntisenä itseni autuaaksi;
ehkäpä siinä on suuri vaiva usein saada sydämemme uskomaan niin että
voima lähtee Jesuksesta; on kuitenkin usein muut veljet ja sisaret särkeneet minunkin kylmän ja kovan sydämeni, että saan tuntea, että Kristus asuu vielä uskon kautta sydämessäni.
Me olemme Caleb Erikssonin kanssa kulkeneet kutsuttuna ja lähetettynä Beldenissä N. Dak. ja meidän kylässämme, Savossa, Jim Reverillä,
Minneapolissa, Kingstossa, Breinardissa, New York Millsissa Minn. Kalliita kokouksia on ollut joka paikassa, ehkä me heikot ja monessa puuttuvaiset olemme; Jumala on kuitenkin sanansa ja henkensä kautta vaikuttanut, että kristittyin sydämet ovat virvoitetuiksi tulleet, ja ilon ja
riemun äänet ovat kuuluneet vanhurskasten majoista, josta kiitos ja kunnia kolmiyhteiselle Jumalalle, jolta kaikki hyvyys tulee. Nyt maanantaiiltana tulin kotiin, ja Caaleppi-veli myös meni kotiin, vaan ne ovat kutsuneet jo aikaa Calumetin saarelle joulun pyhiksi meitä Caleb Erikssonin
kanssa; tapahtukoon Jumalan tahto kaikissa!
Kyllä se näyttää kristillisyyden tila siltä täällä Amerikassa, että jotka
ovat jurtuneet ja monen koetuksen läpi Jumala kuljettanut, ne seisovat
vahvana siinä ymmärryksessä, ettei ole varaa liikkua Pyhältä Hengeltä
hallitun seurakunnan Hengen yhteydessä, ehkäpä siinäkin lihallinen mieli
tahtoo joitakin vaivata. On kuitenkin kallis kristillisyys Amerikassa monenlaisen eriseuran keskellä, jotka Laestadiuksen nimeä kantavat, ja lihallinen vapaus on laskettu sisälle, niin siihen on helppo liittyä liikkumattomainkin, ei tarvitse mistään luopua, elää niinkuin ennenkin on elänyt.
Ja vielä rukoilen, että Jumala, rakas taivaallinen Isä, antaisi sielun
ja ruumiin voimaa rakkaille kristillisyytemme vanhemmille tässä kalliissa
Herran työssä sotimaan Hengen miekalla ja Herran Sebaotin voimalla
kaikkia vihollisen voimaa vastaan, joka tuntuu niin kalliilta, kun kirjeenkin kautta pidätte meistä huolta, josta on suuri apu ja lohdutus monenlaisissa murheissamme ja matkan vaivoissa. Minä en olekaan enää kau-
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kainen eläjä; iänkin suhteen on ilta, 72 vuotta on jo täyttynyt. Vaan
siinä uskossa olen kanssanne, että pian loppuu matkan vaivat ja pääsemme yhteen kaikkein niitten vanhurskasten kanssa, jotka ovat meidät
jättäneet vähäksi aikaa, joitten perään on jäänyt niin suuri ikävän kaipaus. Siinä toivossa kuitenkin olen, että pian yhteen tulemme ijankaikkisuuden kirkkaassa ilmassa, jossa yhteen ääneen sanomme amen, hallelujaa Jumalalle ja sille suurelle Ristinkantajalle, jonka verellä puhdistetut
olemme. Sydämemme halu olisi, että saisimme kohdata toisiamme tämän
katoovan maan päällä.
Täällä on totisesti niin huono aika, että minä en ole tämmöistä nähnyt
53 vuoteen, jonka olen ollut täällä Amerikassa. Maita menee velasta. Ei
meiltä mene, kun ei ole mitään velkaa, vaan ei tahdo verorahaa saada;
kaikki maantuotteet ovat niin ennenkuulumattoman halvat, ettei millään
mitään saa. Ruokaa sitä vain on, vaan rahasta on suuri puute. Tämä
nyt meni aivan luonnolliseksi, vaan minä uskon, että kärsitte minua ja
anteeksi annatte puutokseni.
Tervehtikää Isak Kuoksu- ja Frans Parakka-vanhimpia ja kaikkia
saarnaajia ja totuuden apulaisia rakkaitten vaimoinsa kanssa ja palvelevaisia vaimoja ja muistakaa rukouksissanne anteeksiantavalla sydämellä,
vaan olkaa viimein minulta sydämellisellä rakkaudella tervehdetty lasteni ja orpolasteni kanssa! Sen uskomme, että teidän ja meidän synnit
on anteeksi annettu Herramme Jesuksen pyhän nimen ja kalliin ja viattoman sovintoveren ja todistussanan kautta esikoisten seurakunnassa.
Täältä tervehtää teitä kaikki, jotka yksi ovat. Hyvästi Jumalan rauhaan!
Tätä kirjoitti omalla kädellään teidän vähin veljenne armossa
J o h a n H u u m o l a j a lapset.
Fredonia, N. Dak. U. S. A.

Arrakoskella joulukuun 18. p:nä 1932.
Rakkaalle vanhemmalle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle, V.
Björkman y.m. saarnaajat ja totuuden apulaiset siellä Gellivaaran seurakunnassa ynnä rakkaitten emäntäinne, lastenne ja palvelevaisten vaimoin
kanssa. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän kanssanne Herramme
Jesuksen Kristuksen tuntemisen kautta nyt Ja aina elämänne ehtooseen
asti!
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Tällä tervehdyksellä tulen tykönne, ikuiseen rakkauden muistoon jääneet ystävät, ja kiitän sen itseänne uhraavaisen rakkauden ja huolenpidon
edestä, kun olette meistä suomalaisista monessa vaivassa nähneet, jotka
olimme kulkemassa eksyksissä ja harhateillä, josta rakas taivaallinen Isä
teitä palkitkoon vanhurskasten ylösnousemisessa!
Me olemme täällä terveenä kaikki saarnaajat, mikäli olen kuullut,
paitsi vanhin Mikko Hulkkonen Lappeenrannan kaupungista on siirtynyt
Jumalan paratiisiin rauhallisella kuolemalla tämän kuun 16 p:nä, jonka
perään olemme jääneet kaipaamaan rakkauden muistolla kaikki saarnaajat ja suuri kristittyin lauma Suomen maalla. Rauhallinen oli hänen
elämänsä ja rauhallinen oli hänen pitkäaikainen työnsä Herran viinimäessä Suomen maalla. Niin kaunis hedelmä on myöskin jäänyt hänen
työnsä jälkeen, yksi kukoistava Herran lauma esikoisten seurakunnan
yhteydessä Lappeenrannan kaupungissa ja ympäristössä. Kaunis muisto
jäi sen uskollisen Herran palvelijan perään Suomessa. Rakas taivaallinen Isä johtakoon meitäkin onnellisesti, että elämämme ehtoolla kostuisimme perille — Isän kotiin.
Kuulin veljemme V. Niemiseltä, että hän on teille kirjoittanut hänen ja
veli J. Karhun tulosta Gellivaaran joulukokouksiin. Niin minä myös pyydän tämän kautta ilmoittaa, että veljet Oskar Valkama, Juho Hirvonen
ja minä aijomme myöskin tulla samassa junassa Niemisen ja Karhun
kanssa; sitten olen kuullut, että H. Seppänen Mikkelin maaseurakunnasta
on myös tulossa. Ilmoitan tämän, että tiedetään meidän tulosta.
Tulin juuri kotiin lähetysmatkalta Juho Hirvosen kanssa Loviisan kaupungista ja ympäristöstä sekä Etelä-Pohjanmaalta, jossa kävimme monissa kylissä. Jumalan sana on vaikuttanut, että useita teki parannuksen uskottomista ja eriseurasista, ja uskovaiset tuli lohdutetuiksi uskomaan, että on kuulunut armonlintujen ääni kokouksissa, ja paljon on
syntejä upotettu armon mereen.
Ei nyt muuta, kun tervehtelen teitä vaimoni ja perheeni sekä ystäväin kanssa täältä näillä sanoilla, että synnit on teille ja meille anteeksi
annettu Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, joka on
vuotanut yrttitarhassa ja Golgatan mäellä Sionin tyttären kuninkaan
viattomasta ruumiista, jossa veressä on vaatteemme valaistu, että saamme
olla hyvässä turvassa ensisyntyneen seurakunnan helmassa. Rukoilkaa
meidän edestämme! Jääkää Jumalan rauhaan! Merkitsee vähin veljenne
A. H o l m .
Osoite: Arrakoski, Suomi.
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Viipurissa 25/12 —32.
Rakkaille ja uskollisille vanhimmille: Isak Kuoksu, Viktor Björkman,
Frans Parakka, perheenne y.m. saarnaajain ja kristittyin lauman sekä
meidän rakkaiden lähetysmiesten kanssa.
Sydämen rakkaudella tervehtelemme teitä ja toivotamme Jumalalta
onnea, rauhaa ja Hänen runsasta siunaustaan teille kaikille sekä sille
kokoukselle, johon olette kokoontuneet joulujuhlaa viettämään sen Betlehemin poikalapsen nimeen ja ympärille tutkistelemaan kristillisyyden
korkeita ja painavia asioita, joissa kokouksissa on meidänkin tarpeemme
ja avunpyyntömme lähetysmiestemme kautta esitetty, ja niin on Lapinmaan seurakunta kuullut pyyntömme, että olemme saaneet rakkaita vanhimpia esikoisten seurakunnalta lähetettynä meidän vieraaksemme, jotka
olette voimianne säästämättä kulkeneet ympäri meidän maamme ja jakaneet Jumalan huoneen runsaita tavaroita, josta vieläkin pyydämme sydämellisesti kiittää teitä, rakkaita vanhimpia, ja koko Lapinmaan seurakuntaa, sillä käyntinne on ollut suureksi siunaukseksi meille, saarnaajille
ja kristityille. Sillä se valkeus, joka sieltä Ruotsin Lapinmaasta on alkanut valaisemaan ja suurella vaivalla päässyt levenemään aina tänne asti,
on sen yhteisen työn ja kanssakäymisen avulla meillä säilynyt tähän päivään asti, ja niin toivomme ja uskomme, että edelleen meistä huolta pidätte, johon Jumala armonsa ja siunauksensa antakoon, että tämä kallis
ja siunattu kristillisyys säilyisi kirkkaana ja puhtaana meille ja meidän
lapsillemme sellaisena turva- ja suojapaikkana, johon synniltä ahdistetut,
murheelliset ja vaivatut sielut saavat paeta, ja jossa olemme turvan ja
suojan löytäneet, jossa Jesuksen sovintoveri on evankeliumin saarnan
kautta priiskuvaisena ja voimallisena puhdistamaan meitä kaikista synneistämme.
Niin sanomme nyt hyvästi siinä autuaallisessa toivossa, että kerran
kaikki yhteen tulemme siellä ijäisissä Karitsan häissä. Nyt olemme ruumiillisesti teistä kaukana, mutta hengessä olemme teitä lähellä. Pyydämme
rukoilla edestämme. Olkaa sydämen rakkaudella tervehditty meiltä!
Viipurin kristittyjen kanssa ja puolesta:
Antti Vainikka

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksissa,
se 28. päivä joulukuuta 1932.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja paljon painavassa Herran työssä: S. Vesterinen, J. Ahonen, K.
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Luoma, E. Masalin, R. Salminen, H. Vesikko, J. Hassinen, V. Kauppinen,
A. Vainikka, F. Siipola, A. Ihalainen, A. Salminen, N. Lehtonen, K. Nurminen, H. Hyden, E. Nousiainen, U. Eloranta, V. Kulju, H. Savolainen,
J. Korhonen, M. Rautio, S. Salminen, H. Nieminen, K. Koivu, A. Zidbäck,
K. Helenius ynnä muut saarnaajat, joittenka nimiä emme muista, vaan
ovat kuitenkin nimenne kirjoitetut taivaassa, Karitsan elämän kirjassa.
Niin tervehdämme teitä ynnä teidän vaimojanne ja lapsianne ja koko sitä
siunattua Herran laumaa siellä Suomen maalla, jotka hengitätte yhtä
Jumalan armon raitista ilmaa ensiksisyntyneen seurakunnan helmassa ja
sen hengen yhteydessä toivottaen onnea ja siunausta, ajallista ja ijankaikkista. Tällä onnen ja rauhan toivotuksella tulemme teidän tykönne.
Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja ijankaikkiseen aikaan
asti! Amen.
Annamme tietää, että olemme taas kokoontuneet tähän joulukokoukseen kuten ennenkin tutkimaan ja koettelemaan kristillisyytemme tärkeitä
ja korkeita asioita Herran edessä, ja olemme lukeneet niitä kutsukirjeitä,
joita on tullut Länsi- ja Itä-Norjasta. Olemme löytäneet kyllä Itä-Norjan
tarpeen suurimmaksi, vaan ajan ahtauden tähden emme voi nyt sitä
täyttää. Ja kun meidän kallis ja uskollinen työkumppani Frans Parakka
vielä sairastui, että on jo monta viikkoa maannut, ja nyt on viety Bodeniin, siellä on leikattu, ja sillä on märkää jalassa. Me uskomme, että
hän paranee meille vielä. Vaan Länsi-Norjaan on lähetys päätetty, jos
voittamattomia esteitä ei tule.
Kiitämme kaikkia Suomen saarnaajia ja koko Herran laumaa niitten
lähetyskirjeitten edestä, joita olemme saaneet iloksemme vastaanottaa,
joita ei ole tullut vastatuksi. Ja kiitämme vielä teitä, rakkaat ystävät,
sen rakkaan kanssakäymisen ja ylenpalttisen palveluksenne edestä siellä
käydessämme; ja viimeksi veljein myötä lähetetystä lahjasta kiitämme
kaikkia niitä, jotka ovat osaaottaneet.
Paljon on kristityitä kokoontunut Norjasta, Suomesta, Kainuusta, Luulajasta ja Lapinmaan seurakuntain kylistä, jotka kaikki olemme yksimielisesti yhtä Isänmaata kohti kulkemassa, että me illaksi kotia kostuisimme
ennenkuin aurinko laskee ja ovet kiinni pannaan Uudessa Jerusalemissa.
Silloin ei huonoinkaan kristitty enää valita vaivoistansa niinkuin täällä
surun laaksossa, jossa vaelluksemme on kuin matosen maan päällä. Vaan
sen näimme viime reisullakin Suomen maalla ynnä muualla, ettei ole työ
turha Herrassa, mitä tehneet olemme ja olette; Herra on siihen suuren
siunauksen antanut ja vielä antaa, niin kauan kuin saarnaajien välillä
on sydämellinen rakkaus vilpitön. Se oli vanhan Johanneksen viimeinen
saarna, koska hän kantamalla kannettiin Efeson temppeliin, niin hän sa-
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noi: "Lapsukaiset, rakastakaa teitänne keskenänne!" Ja kun hänelle sanottiin: "Eikö evankelista enempi saarnaa?" niin hän sanoi: "Ei, siinä
on kyllä." Ja se on totinen tosi. Ja se on kirjoitettu: "Vaikka usko
olisi, että vuoret siirtäisi ja ei olisi rakkautta, niin ei se olisi mitään hyödyllinen."
Ja hyvästi nyt, rakkaat veljet ja sisaret, näillä sanoilla, että syntimme
ja syntinne ovat anteeksi annetut Herramme Jesuksen nimessä, rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Ja tämä olkoon vielä viimeinenkin
virvoitus kuoleman virran rannallakin, ennenkuin astumme viimeisen askeleen ajasta ijankaikkisuuteen. Sillä me tiedämme, ettei ole tämä maa
meidän kotimaamme, vaan toisella puolen hautaa on meidän oikea kotimaamme, johon henkemme useasti huokaa, jossa on teillä ja meillä pysyväinen kotimme. Siellä odottaa opettaja opetuslastansa ja monta opetuslasta opettajaansa ja moni vanhin lastansa ja lapset vanhempiansa ja aviokumppanit toisiansa. Voi sitä ihanaa aamua, kun sanomme yhteen
ääneen: terve tulemaan tapetun Karitsan häihin! Ja silloin ei enää lohdutus lopu ijankaikkisesti. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, meidänkin edestämme! Tätä pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Isak Stälnacke, August Isaksson, Johan
Mäntyvaara, Johan Stöckel, Johan Henrik Olsson, Frans Björkman, Salomon Fjellborg, Petter Sitsi, K. R. Erlandsson, Johan Karlsson, Ville Nieminen, Jonas Rustholkarhu, Anders Holm, Juho Hirvonen, Heikki Seppänen, Oskar Valkama, Janne Karisto, Daniel Josefsen, Jens Pedersen,
Gunnar Jönsson, Isak Isohuhta.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa Gellivaaran kirkonkylässä
joulukokouksessa v. 1932.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Salomon Johansson, Johan Huumola, William Koppana, Matti Kinnunen, Leo Lobbestael, J. V. Stanley, Johan Muonio, Caleb Eriksson, Päkkilä, E. Marttinen, Jacob Stickinger, Sasse, Axel
Uuskoski, B. Abernathy, Arthur Niska, Emil Liimatta y.m. saarnaajat
ja totuuden apulaiset palvelevaisten vaimoin kanssa ja koko se siunattu
Herran lauma monessa eri kielessä Amerikan maalla Atlantin meren rannalta aina Tyynen meren rantaan asti!
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Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret siellä kaukaisella Amerikan maalla, jotka yhtä armon
ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä,
ja annamme tietää, että olemme kokoontuneet Herran nimeen näihin
joulukokouksiin monesta eri paikka- ja valtakunnista tutkimaan ja koettelemaan Pyhän Hengen valkeudessa kristillisyytemme korkeita ja painavia asioita, Suomesta ja Norjasta, niin myös Lapinmaan kylistä ja paikkakunnista, Luulajan ja Kainuun seurakunnista, saarnaajat ja kristityt.
Paljon on tullut kirjoja tämänkin vuoden ajalla Norjasta, Suomesta ja
Amerikasta, joiden edestä sydämestä kiitämme; vieläpä Itä- ja Länsi-Norjasta pyyntö, että saada saarnaajia ensi kesänä täältä Ruotsin Lapista.
Vaan ei ole voitu varmempaa lupausta tehdä, kuin sen, että jos ei voittamattomia esteitä tule, niin saarnaajat käyvät Länsi-Norjassa ensi keväänä, sillä paljon on työtä täälläkin Lapinmaan seurakunnissa ja vähän
on työntekijöitä. Sentähden on meillä vieläkin syytä muistaa Vapahtajan sanoja, kun hän on sanonut: "Eloa on paljon, vaan työntekijöitä on
vähän; rukoilkaa elon Herraa, että Hän lähettäisi uskolliset työntekijät
Hänen eloonsa."
Ja vielä sekin koettelemus on täällä meillä, että meidän ja teidän rakas veli ja uskollinen Herran palvelija, Frans Parakka, on sairaana; on
sairastunut kolme viikkoa ennen joulua, ja nyt makaa Bodenin sairaalassa, on leikattu jalasta, vaan meillä on vahva usko hänen paranemisesta,
ja tiedämme, että monta kymmentä tuhatta rukoilee sitä samaa. Sillä
kun katsomme sitä suurta työalaa, joka tässä kristillisyydessä on, niin
tulee se ajatus, että kun vaan ei Jumala ylen pikaisesti ottaisi meiltä pois
niitä uskollisia Sionin muurin vartijoita, jotka ovat niin monen kaltaisessa koettelemuksessa olleet, ja kaikissa on Jumala heitä vahvistanut,
että ovat vahvana seisoneet kaikkea hengellistä ja lihallista vääryyttä
vastaan. Sillä se on tullut näkösälle, kuinka voimallisesti eriseuran saarnaajat ovat tälläkin etsikon ajalla pyytäneet sammuttaa sen tulen, jonka
Herra Jesus on tullut sytyttämään maan päälle, ja ovat väärän opin
kautta turmelleet monta horjuvaa ja yksinkertaista sielua. Vaan ne, jotka
ovat raketut heidän kalliimmassa uskossansa ja opin totuudessa, josta
ovat elämän ja hengen saaneet, eivät ole lähteneet uutta itselleen hakemaan, vaan ovat pysyneet sen opin kuuliaisuudessa Kristuksen hengellisen halituksen alla kuolemaan asti ja ilolla ja suurella uskon rohkeudella
ovat menneet Jumalan paratiisiin. Ja on vieläkin monta kymmentä tuhatta Euroopan ja Amerikan maalla, jotka ovat kilvoittelemassa heidän
kalliimmassa uskossansa, vieläpä odottamassa poispääsemisen hetkeä.
Kyllä tosin monta kertaa tuntuu raskaalta Herran viinimäen työn-
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tekijöille, koska tuntevat sen suuren hengellisen köyhyyden ja ymmärtämättömyyden, vieläpä se suuri synnin voima, jonka läpi pitää uskoman ja työtä tekemän kaikkia vihollisen voimaa vastaan, sillä se näyttää
niinkuin kaikkein loppu lähestyisi. Ajan henki hallitsee jumalattomain
kansain mielet ja tahtoo turmella vielä monen yksinkertaisen ja tottelemattoman kristityn, sillä eivät kaikki tahtoisi ottaa päällensä ruumiillista vaivaa ja ulkonaista ahdistusta, niin myös pilkan ja vastaansanomisen suruttomalta maailmalta ja kaikilta hengellisiltä joukoilta, jotka tämän kristillisyyden vääränä pitävät. Kuitenkin teemme toivossa työtä,
me täällä ja te siellä, vielä eteenkin päin niinkuin tähän asti, sillä sen
työn on Herra siunannut runsaasti, niin että rauhan ja rakkauden siteillä
ovat yhteen liitetyt yli koko kristillisyyden, josta Jumalalle ainoalle olkoon
kiitos ja kunnia!
Ja ei nyt muuta, vaan siinä toivossa olemme, että pian yhteen tulemme
uuden ilman kirkkaudessa kaikkein valittuin ja vanhinten kanssa, jossa
saamme tervehdellä paljon palavammilla rinnoilla kuin täällä. Ja siinä
uskossa olemme tänäkin armon päivänä, että syntimme ovat anteeksi annetut teille ja meille Herran Jesuksen nimessä ja veressä, joka pyhä ja
vanhurskas veri on vuotanut yrttitarhassa ja Golgatalla Sionin tyttären
kuninkaan viattomasta ruumiista meille suurille syntisille elämäksi ja voimaksi tällä uuvuttavalla korven matkalla. Paistakoon vieläkin vanhurskauden kirkas aurinko särjettyjen sydänten päälle Euroopassa ja Amerikassa, että hedelmälliset puut ja ijankaikkisuuden kukkaiset kasvaisit
kristillisyyden vanhinten hautain päällä, jotka ovat niin suurella huolella
tätä siunattua kristillisyyttä rakentaneet. Olkaa nyt tervehdityt yllämainitut saarnaajat ynnä vaimoinne, lastenne kanssa ja koko Herran lauma
siellä Amerikan maalla täältä, saarnaajilta ynnä vaimoilta, lapsilta ja
koko Herran laumalta, joka täällä koolla on. Rukoilkaa meidänkin edestämme! Tätä pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Isak Stälnacke, August Isaksson, Johan
Mäntyvaara, Johan P. Stöckel, Johan Henrik Olsson, Frans Björkman,
Salomon Fjellborg, Petter Sitsi, K. R. Erlandsson, Johan Karlsson, Ville
Nieminen, Jonas Rustholkarhu, Anders Holm, Juho Hirvonen, Heikki Seppänen, Oskar Valkama, Janne Karisto, Daniel Josefsen, Jens Pedersen,
Gunnar Jönsson, Isak Isohuhta.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa Gellivaaran kirkonkylässä
joulukokouksissa v. 1932.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaassa ja painavassa
Herran viinimäen työssä: Karl Sirkka, Andreas Börresen, Erik Trosten,
Erik Guttormsen ja Nils Jensen ynnä muut saarnaajat teidän rakkaitten
emäntäinne ja lastenne kanssa ynnä sen kalliin Herran lauman kanssa,
jotka teidän ympärillänne ovat! Jumalan armo lisääntyköön teille Jesuksen Kristuksen tuntemisen kautta elämänne viimeiseen ehtooseen asti.
Amen!
Rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme me teitä, rakkaaseen muistoon jääneet veljet ja sisaret Itä- ja Länsi-Finmarkussa. Ensiksi saamme kiittää teitä sydämestä niitten kalliitten kirjeitten edestä,
joita me olemme saaneet vastaanottaa teiltä, joista me näemme, että olette
olleet koolla Mehaminassa ja Vesisaaren seuduilla ja siellä yksimielisesti
yhdistettyinä päättäneet pyytää saarnaajia joulukokouksista Ruotsin Lapista, jonka pyynnön me teidän kirjeenne kautta olemme vastaanottaneet,
joka on yksi vahva todistus siitä, että te olette yksi meidän kanssamme
ja on teillä turva esikoisten seurakuntaan. Olemme saaneet myöskin
uudistetun pyynnön Ofotenista ja Lofotenista saada saarnaajia Lapinmaasta, josta viime vuonna annettiin jo toivo, ja samoin on tullut pyyntö
Tysfjordista, että saada saarnaajia ensi tulevana kesänä. Kaikkia niitä
anomuksia olemme koetelleet Herran edessä ja Pyhän Hengen valkeudessa, jossa Vapahtajan sana tulee täytetyksi, että eloa on tosin paljon,
mutta työväkeä on vähän, sillä Frans Parakka on ollut sairaana useampia
viikkoja ja nyt makaa opereerattuna Bodenin sairaalassa, ja jos niin Jumalan tahto on, että Hän jälleen paranee, niin se viepi kuitenkin pidemmän ajan. Monen syyn tähden emme voi täyttää anomustanne ensi tulevana vuonna, mutta tahdomme muistaa pyyntönne tuonnempana. Seurakunta on niin muodoin päättänyt lähettää saarnaajia Lapinmaasta LänsiNorjaan, Tystf jordiin, Ofoteniin ja Lofoteniin ensi tulevana kesänä, jos
niin Jumalan tahto on, ettei voittamattomia esteitä tule. Meidän yhteinen
toivomus on, että veljet Karl Sirkka ja Anders Börresen tulevat LänsiNorjaan, että saapi olla yhdessä Lapinmaan ja Länsi-Norjan saarnaajain
kanssa ensin mainittujen siellä olon aikana.
Tähän joulukokoukseen on paljon ihmisiä kokoon tullut, saarnaajia ja
kristityitä Lapinmaasta, niin myös Suomesta ja Länsi-Norjasta hengen
yhteydessä juhlaa viettämään Vapahtajan syntymän johdosta, josta enkelit lauloivat Betlehemin kedolla: Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa,
maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto! Oi kuinka suuri Jumalan armo
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se on meille, rakkaat veljet ja sisaret, että me olemme tulleet osallisiksi
siitä rauhasta ja mielisuosiosta, ja olemme vaelluksemme ajalla tämän
vaarallisen maailman läpi palkitut Jumalalta puhtaalla ja hyvällä omallatunnolla. Antakaamme sentähden, kalliit veljet ja sisaret ja matkakumppanit oikeaan isänmaahan, kääntyä katseemme sen suuren Rauhanruhtinaan päälle, joka seisoi sodassa syntisten puolesta Getsemanen yrttitarhassa ja Golgatan mäellä ja voitti ijankaikkisen voiton katuvaisille ja
murheellisille, jotka yksinkertaisella uskolla omistavat Hänen kalliin verensä synteinsä puhdistukseksi. Hän antaa vielä voimaa, että uskossa
sotia kaikkia synninkiusauksia ja kovia epäilyksen ajatuksia vastaan sen
lyhyen ajan, joka vielä jäljellä on, että me illaksi perille kostuisimme autuaallisessa vakuutuksessa. Tehkäämme sentähden, rakkaat työkumppanit Finmarkussa, hengenyhteydessä työtä sen päälle, että Kristuksen
lampaat pysyvät koossa laumassa, niin että ei yksikään niistä lapsista,
joita taivaallinen Vanhin on lunastanut ja kalliisti ostanut verellänsä, eksyisi pois kaidalta tieltä, vaan että jokainen ijankaikkisuuteen matkustavainen, nojaten vaellussauvaan, anteeksi anoen ja anteeksi antaen, kuitenkin rohkeudella kävisivät kuoleman läpi. Olkaa sentähden vapaat,
rakkaat veljet ja sisaret, vapaaksi ostetun lauman kanssa, joka seisoo
Sionin vuorella Jesuksen Kristuksen vanhurskauden valkealla vaatteella
puetettuna ja öljyä lampuissa, valmiina vastaanottamaan taivaallista Ylkää. Useasti tuntuu kaipaus ja huokaus sydämestä, että päästä pois vieraalta maalta, kun ahdistukset ja vastukset kohtaavat. Ne Vapahtajan
sanat täytetään myös meissä, että monen vaivan kautta pitää teidän elämään sisälle käymän, ja se on meidän onnemme, että Jumala on valmistanut meille pesän ja turvapaikan maan päälle, jossa hätääntyneet saavat
avun ja tuen kilvoittelemaan uskossa, vaikka heikkouden alla, kuolemaan
asti. Pian saamme siirtyä kuoleman sillattoman virran poikki ijankaikkisuuden ihanalle rannalle, jossa Karitsan häitä pidetään täydellisyydessä,
uuden ilman kirkkaudessa ja lämpimämmässä kesässä, johon jo suuri
lauma tämän kristillisyyden aikana on onnellisesti kostunut perille, ja
jossa myös monta kristillisyytemme vanhimmista ja saarnaajista ja suuri
lauma heidän opetuslapsistansa nyt ovat kirkastettuina laulamassa: amen,
hallelujaa! Kiitos ja kunnia Jumalalle ja Karitsalle! Me olemme vielä
siinä uskossa, että synnit ovat teille ja meillä anteeksi annetut Herran
Jesuksen siunatussa nimessä ja kalliissa ulosvuotaneessa sovintoveressä.
Sydämellisiä ja rakkaita terveisiä sanomme niille edellä mainituille
saarnaajille heidän vaimojensa ja lastensa kanssa ja sille kalliille Herran
laumalle heidän ympärillänsä Itä- ja Länsi-Finmarkussa, kullekin nimel-
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tänsä. Rukoilkaa edestämme!
puolesta:

Merkitsevät seurakunnan kanssa ja

Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Frans Parakka, Isak Stälnacke, August
Isaksson, Johan Mäntyvaara, Johan Stöckel, Johan Henrik Olsson, Frans
Björkman, Salomon Fjellborg, Petter Sitsi, K. R. Erlandsson, Johan Karlsson, Ville Nieminen, Jonas Rustholkarhu, Anders Holm, Juho Hirvonen,
Heikki Seppänen, J. Karisto, Oskar Valkama, Daniel Josefsen, Jens Pedersen, Gunnar Jönsson, Isak Isohuhta.

Lahti, 17/1 —33.
Rakkaille, uskollisille vanhimmille ja Sionin muurin vartijoille Ruotsin
Lapinmaalla: Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman ynnä muut
saarnaajat teidän rakkaitten vaimojenne ja lastenne kanssa, sekä kaikki
totuuden apulaiset ja palvelevaiset vaimot ja se kallis ja siunattu Herran
lauma, jotka kaikki olette ja olemme yhdistettynä Sionin pyhällä vuorella
uskossa ja hengessä esikoisten seurakunnan helmassa. Armo ja rauha
isältä Jumalalta ja meidän Herraltamme Jesukselta Kristukselta lisääntyköön teille nyt ja aina, amen!
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä kaikkia ja annamme tietää,
että olemme kokoon tulleet täällä Lahden kaupungissa paljon saarnaajia
sekä suuri kristittyin lauma, johonka myös olemme saaneet vastaanottaa
meidän rakkaitten lähetysmiestemme kautta ilolla ja ihastuksella niitä
suusanallisia sanomia ja terveisiä kuin myöskin sen kalliin lähetyskirjan
Ruotsin Lapin joulukokouksesta, joista sanomista on kristittyjen sydämet
liikkuneet lohdutuksesta.
Kyllä on totuudessa se korkea ja kallis asia, että meillä löytyy yksi
oikea turvan ja suojan paikka tämän oikean seurakunnan helmassa tällä
pahalla ja vaarallisella ajalla, jolloinka koko maanpiiri rauhattomana ja
vallattomana jo nähtäviä sekä näkymättömiä vaarojansa kohti kulkee.
Kun ajattelemme niitä aikoja takaperin, jolloinka yhteys oli katkennut
Suomen kristillisyydestä Ruotsin Lapin seurakuntaan ja sen uskollisiin
vanhimpiin, kuinka moneen joukkoon vihollinen sai hajoittaa heränneet
ihmiset ja autuutta maistaneet sielut, ja kuinka niiden opintuulten alla
heränneet ihmiset itkivät ja parkuivat ja toiset tuuditettiin lihallisessa
vapaudessa herraskristillisyyteen, emme ole osanneet niin kalliina pitää ja
sen edestä Jumalaa kiittää, että meillä on sekä ulkonainen rauha ole-
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massa, kuin myöskin se, että niin monta kymmentä tuhatta sielua on rauhan ja turvan löytäneet kuolemattomalle sielulleen sen lauman keskellä,
joka on tullut yhdistettyä sen työnteon kautta esikoisten seurakuntaan,
jota sen uskolliset lähetysmiehet ovat tehneet Suomessa jo kolmattakymmentä vuotta saarnaansa ja lähetyskirjainsa kautta. Uskomme ja toivomme, että yhteys meillä pysyy ja säilyy niin kauan kuin tämä etsikon
aika Jumalan aivoituksen jälkeen pitää oleman.
Koska saimme kuulla meidän ja teidän rakkaan veljen, Frans Parakan
sairaudesta, niin olemme sen murheemme kanssa rukoilleet Jumalaa, että
Hän ylimmäisenä parantajana hänet teille ja meille tarpeellisena vielä terveeksi tekee. Niin taas jätämme teidät, yllämainitut saarnaajat, teidän
emäntäinne, lastenne ja sen ulosvalitun ja kalliin Herran lauman kanssa
ajallisen ja ijankaikkisen onnen toivotuksella hyvästi näillä sanoilla, että
teidän ja meidän syntimme on anteeksi annettu siinä pyhässä ja siunatussa sovintoveressä, joka on vuotanut Herran Jesuksen avatuista haavoista Golgatan ristillä meidän synteimme anteeksi antamiseksi. Ja rukoilkaa vielä, rakkaat ystävät, meidänkin edestämme, että me yhdessä
teidän kanssanne onnellisesti kostuisimme ijankaikkisuuden ihanalle rannalle, jossa saamme äänemme yhdistää sen koko maasta ostetun lauman
kanssa veisaamaan voiton virttä sille Veriyljälle, joka meitä verellänsä
ja hengellänsä ostanut on. Näitä merkitsevät seurakunnan kanssa ja
puolesta:
V. Nieminen, S. N. Vesterinen, J. Ahonen, K. Luoma, J. Rustholkarhu,
E. Masalin, R. Salminen, A. Holm, J. Hirvonen, H. Seppänen, K. Koivu,
S. Salminen, A. Ihalainen, H. Nieminen, U. Eloranta, K. Helenius y.m.

Bodenin sairaalassa 21.1.1933.
Sain sinulta x) preivin. Sen kalleus on minulta ulossanomaton koettemuksessa, jossa olen. Kiittäisin, jos voisin, mutta minun sydämeni riemusta raukee.
Olemme jääneet ystävistämme vähäksi aikaa. En ole, veljeni, epäillyt, ettet sinä seurakunnan kanssa kanna minua kristittynä, mutta terve
tulemaa sinun rakas preivi. Ja siinä uskossa olen, että synnit on teille
ja meille anteeksi annettu Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa veressä, sen todistan koossa olevalle Herran laumalle.
') Kirje on kirjoitettu V. Björkmanille Gellivaaraan.

405
Ei minulla ole ollut vielä monta päivää eikä yötä levätä, nyt rupean
kevenemään. Samoin kuin alustakin, olen selällänsä, ja aivan kaikki on
ihmisten avun pällä. En minä jaksa enempi kirjoittaa.
Pyytää veljenne Herrassa
Frans

Parakka.

Kirjoitettu Bodenissa 11. 2.1933.
Tykö rakas veli ja uskollinen työntekijä Herran viinamäessä, A. Holm,
rakkaan emäntänne ja lastenne, saarnaa jäin ja koko Herran lauman
kanssa Suomen maalla. Jumalan armo ja rauha olkoon henkenne kanssa
elämänne ehtooseen asti!
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän jollakin sanalla ja kiitän
ensin A. Holmia kalliin ja sydäntäni liikuttavan kirjeenne edestä, jonka
sain tänne sairaalaan. Veljen rakkaat kasvot ovat jääneet silmiini, kun
kävitte sairaalassa sänkyni vieressä, ehkä tilani oli heikkoa raskaan kivun
alla. Suuri lohdutus on ollut minulle, kun ystävät ovat tykönäni käyneet
ja kirjeillä tervehtineet, jotka ovat vahvoja todistuksia vielä kuoleman
virran rannalla, ennenkuin silmänne kiinni painuvat viimeiseen uneen. Ei
minulla ole täällä enään vaikea kestää; olen vielä samassa sängyssä, mutta
olen siinä määrin parantunut, että ensi tulevalla viikolla alan käyntiä harjoittamaan, sillä jalat ovat kovasti heikot.
On minulla ollut usein muistossa menneen kesän aikana kirjoittaa ja
edes kiittää sen ylönpalttisen rakkauden ja rakkaan palveluksenne edestä
minua kohtaan. Se suuri Luoja sen teille palkitkoon! No, Rantanen, rakas veli, pääsi levolle. Paljon ystäviä täälläkin Lapinmaassa ovat saaneet
muuttaa heidän Herransa iloon. Sydämelliset terveiseni V. Niemiselle,
Koivulle perheineen ynnä koko Herran laumalle Padasjoella y.m. Siinä
uskossa olemme, että synnit ovat anteeksi annetut; sen uskokaa, rakkaat
veljet ja sisaret!, sillä eihän meillä muuta kristillisyyttä olekaan, kuin
syntein anteeksi saamisen armo uskolla omistettuna. Jesus Kristus on
meille Jumalalta pantu viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Sentähden, kun olemme niin läpi synniltä turmeltuneet, tarvitsemme viattoman Jumalan Pojan edesvastaajaksemme.
No, enempää en voi; on vaikea seljallaan maata ja kirjoittaa. Olkaa
tervehditty emäntänne, Eskon y.m. lasten, sentraalinhoitajan y.m. kanssa!
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En muista niiniä, mutta nimenne ovat kirjoitetut taivaassa.
kitsee veljenne ja kanssapalvelijanne Herran työssä.
Frans

Näitä mer-

Vettainen.

Fruitdale, S. D. 6. p. 3. kk. 1933.
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen raskaassa ja paljon painavassa työssä, Viktor Björkman, rakkaan
vaimonne, Olivian, ja teidän rakkaitten lastenne kanssa ja se kallis Herran lauma siellä teidän ympärillänne kaikkein vanhinten, saarnaajain, totuuden apulaisten ja palveluspiikain kanssa, jotka valvotte monien kymmenten tuhanten sieluin autuutta Euroopassa ja Amerikassa.
Onnen, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen tykönne näitten harvain ratien kautta, kun olen vielä siinä terveydessä, että voin omalla kädellä kirjoittaa. Ensin kiitämme sen teidän kalliin preivin edestä, joka
oli niin iloinen ja hyvää sanomaa kuultaa Frans-vanhimman tilasta, että
paranee, josta olemme antaneet osan, mihin olemme olleet kirjevaihdossa.
Ja nyt olemme saaneet tiedot kaikkialta, että on ilon ja kiitoksen ääni
kolmiyhteiselle Jumalalle, ettei vielä ottanut tykönsä, jonka oli palvelijakseen ja todistajakseen valinnut, ja nyt saimme Koppana-veljen kautta
osan teidän preivistä, että Frans nyt on jo kotona omainsa tykönä. Paljon on sairautta täälläkin. Rakas veljemme Viljam Sasse on kauan sairastanut, vaan nyt on ylhäällä. Sain vasta J. A. Pernulalta Brush Prairielta preivin. Siellä oli vasta kuollut yksi vanhoja sisaria, Brita Futhansun. Se asui Oregonin valtiossa.
Olkaa nyt juuri rakkaalla sydämellä meiltä tervehdetty, suomalaisilta
ja englanninkielisiltä veljiltä ja sisarilta! Ja niin me uskomme, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Jesuksen nimen ja veren kautta
ijankaikkisesti. Pyydämme, että sanotte meidän terveisemme Frans-vanhimmalle hänen rakkaan vaimonsa Teklan ja heidän lastensa kanssa, niin
myös kaikille muille valituille, joita olette näkemässä ja joitten läpi olette
vaeltamassa.
Hyvät sanomat ne kuuluvat kristillisyydemme laveudesta täällä Amerikan maallakin, joka on kaikki Ruotsin Lapinmaan esikoisten seurakunnan lähetystoimen työ, toimi ja huolenpitoa, että on viinamäen aitaa ollut
pystyssä maailman joukon ja monen väristen eriseurasten välillä. Niinkuin minäkin olen nyt ollut 58 vuotta Amerikassa. Norjassa tein parannukset, vaan jouduin eriseuraan. Kun tulin Amerikkaan, niin vaimoni
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sisar oli Johan Takkisella ruoanlaittajana, ja asuimme kolme kuukautta
yhdessä, niin se otti meistä niin isällisen huolen ja johdatti tähän valkeuteen. Kyllä on ollut monenlaiset koetukset, vaan nyt uskon, että saan
pian minäkin muiden vanhurskasten kanssa laskea pääni kuoleman enkelin syliin. Pyydän, että rukoilette edestäni! Veljenne
S o l o m o n J o h n s o n perheeni kanssa.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa Parakan kylässä
20. p. maaliskuuta 1933.
Tykö rakkaille ja kalliille veljille ja uskollisille työntekijöille kalliissa
Herran viinamäen työssä: Abram Pernula, Axel Uuskoski, J. Berggren,
Abernathy y.m y.m. veljet ja sisaret siellä Tyynen meren rannoilla, jotka
kanssamme ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta, joka on
rakkaus.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä, ikuiseen rakkauden
muistoon jääneitä veljiä ja sisaria, joitten kanssa olemme kasvoistakin ja
sydämen kautta tulleet tuntemaan toisiamme, josta on jäänyt yksi pysyväinen muisto siitä rakkaasta palveluksestanne, johonka itsenne uhrasitte
ja seurasitte meitä Astoriaan ynnä monen muun veljen ja työkumppanin
kanssa. Sillä heikkoudessa olemme, rakkaat veljet ja sisaret, tekemässä
tätä kallista Herran työtä, ja sentähden se tuntuu kalliilta, että seurakunta pitää käsiä ylhäällä, sillä se on kysymys, joka on tärkeä, että voisimme olla sen siunatun työn jatkajat, jota Laestadius, Raattamaa, Joonas Purnu ynnä monta muuta uskollista Herran palvelijaa rakentaneet
ovat ja ovat perustuksensa laskeneet niinkuin taitavat rakentajat, josta
Herran Apostoli sanoo: "Katsokoon jokainen, kuinka hän sen päälle rakentaa!" Jonka näemme Amerikan maallakin, ja olemme siitä vakuutetut tänäkin päivänä, että niin kauas kuin sitä oppia on seurattu uskossa, opissa, elämässä ja vaelluksessa, niin eivät ole tarvinneet etsiä
uutta eli helpompaa kristillisyyttä, sillä pitäisihän se nyt olla näkösällä,
mihinkä kristillisyys kuljetetaan, että pitäisi olla täysi syy ruveta kysymään perään, missä se äiti on, jonka syliin me alussa syntyneet olemme,
ja, jonka myös näimme, että moni Amerikan maallakin huokaa ja toivottaa, että se kirkas aurinko, joka heille paistoi, vieläkin paistaisi, ja
missä on se rakas äiti, joka meitä painoi rintaansa vastaan.
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Moni ajattelee, että ei ole asiat kristillisyydessä niinkuin pitäisi olla,
mutta samalla on toinen kysymys: Mistä tähän pitää apu tulla? Ennen
oli se armo, että saimme huutaa Ruotsin Lappiin, ja niin saimme lähetystoimen kautta avun, josta niin monta kallista muistoa on jäänyt niistä
suurista sovinnoista, mutta nyt on se lähetystoimi hyljätty jo monta
kymmentä vuotta ja uusi sijaan laitettu. Mutta kun vielä löytyi niitä
Amerikan maalla, jotka eivät saattaneet selkäänsä kääntää vanhalle äidille, niin ovat vahvalla luottamuksella huutaneet apua Ruotsin Lapista,
ja niin on lähetystoimi pantu matkaan v. 1920, Isak Niku ja Frans Parakka; toisen kerran v. 1926, samat, I. Niku ja F. Parakka, ja kolmannen kerran v. 1930, F. Parakka ja Viktor Björkman, joka matka jatkui
aina Tyynen meren rantaan asti, jossa saimme myös tilaisuuden olla kristittyin kanssa koolla, vieläpä nähdä sen, että puhtaat siemenet on alusta
kylvetty, mutta vihamies on ihmisten maatessa kylvänyt ohdakkeita
nisuin sekaan, josta saimme olla puheilla poismenneen Onkan kanssa
Astoriassa, ja Quincyssa saimme olla puheilla ynnä muun ohessa Heikki
Mustolan kanssa, jossa Heikki mielii olla lujana siinä etfei hän ota vastaan uusia säätyjä kristillisyyteen. Ei kuitenkaan ole kuulunut, että
olisi vastuksia tullut ensimmäisessä kokouksessa Quincyssa, jossa oli kysymyksessä läpivetää viimeinen uusi kirkkojärjestys. Ja jos siinä olisi
vastus tullut, niin totta olisi myös tullut kysymykseen, missä ne hyljätyt
esikoisten seurakunnan rakastajat ovat Amerikan maalla. Mutta ei kuulu
mitään; rauha, rauha eikä mitään hätää.
Emme sitä ihmettele, että moni yksinkertainen sielu ei tohdi avata
suutansa. Silloin hän tulisi pilkatuksi ja pilkan sanan kanssa luetuksi
esikoiseksi ja väärään oppiin menneeksi. Mutta se on meidän mielestä
ihmeellisempi, että monet, jotka näkevät, mihinkä kristillisyyttä ollaan
kuljettamassa, eivät tohdi suutansa avata, joista kaikista kuitenkin tulee
kysymys: oletko nähnyt vaaran monen edessä olevan, etkä ole sitä ilmoittanut.
No, emme tiedä; Jumalan on asia, joka tuntee, kutka ovat mahdolliset
siitä. Kuitenkin on koko Herran lauma vakuutettuna kaikilla neljän ilman
suunnalla, että se oppi, joka alusta oli ja vielä nyt saarnataan esikoisten
seurakunnassa, on se autuaaksi tekeväinen oppi, ja joka myös on niin
suuria muutoksia matkaan saattanut, jonka saimme jääneenä kesänäkin
katsella Suomen maalla. Siellä olimme koolla ensin Lieksassa, sitten Kaltimossa, Joensuussa, Sortavalassa, Viipurissa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Helsingissä, Turussa, Hämeenlinnassa, Padasjoella, Arrakoskella
y.m., Lahdessa, Tampereella, Porissa, Teuvalla ja Oulussa.
Iloista oli nähdä monen kymmenen tuhannen paljous kristityitä Suo-
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men maalla, jotka eivät häpeä tunnustaa, että he ovat turvan ja suojan
löytäneet esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä, sillä
he ovat siitä vakuutettuna, että se on juuri sen opin hedelmä, joka alusta
oli, ja kun ne niin monet opinriidat ja sekaannukset tulivat, jossa niin
monta toivotonta itkivät ja rukoilivat, että Jumala, rakas Isä, ilmoittaisi,
jos vielä puhdasta Jumalan sanaa löytyy maan päällä, niin oli kuitenkin
niitä, jotka rupesivat huutamaan Ruotsin Lapista apua, ja niin asetettiin
lähetystoimi, jossa oli Joonas Purnu ynnä monta muuta vanhinta, jotka
silloin vielä olivat elämässä. Ja niin lähetettiin vuonna 1902 Samuel Wettasjärvi ja Viktor Apelqvist, jota sittemmin on jatkettu I. Kuoksun ja I.
Nikun kautta siihen asti kun I. Niku Oulun kaupungissa saarnasijalla täytyi pysäintyä ja mennä kortteeriin ja niin sai lähteä levolle se 5. päivä
toukokuuta 1929.
Suuri on se siunaus ollut tähän asti monen kymmenen vuoden aikana,
vieläpä monet kymmenet saarnaajat, jotka saarnaavat puhtaalla omallatunnolla ja liittävät kukin työnsä esikoisten seurakuntaan, että nytkin,
kun Suomen veljet kirjoittavat, niin oli Lahden kokouksissa pantu lähetys,
seitsemän paria saarnaajia kulkemaan läpi Suomen maata. Ja vaikka
Suomessa, samoin kuin Amerikassa, totuutta vastaan sanotaan ensin siltä
sokealta maailman joukolta ja sitten niin monenväriseltä eriseuralta, jotka
rohkeasti tekevät työtä sen päälle, etfei kukaan uskoisi totuutta, niin
kuitenkin on Jumala vahvistanut sanansa, ja se pyhä valkea, jota Jesus
on tullut sytyttämään, palaa ilmi liekkinä. Ilolla saimme katsella ja saada
olla osallisena Jumalan huoneen runsaista tavaroista, josta kaikesta olkoon
kiitos suurelle Luojalle! Ette ja emme, rakkaat veljet ja sisaret, sitä soisi
että kenellekään pitäisi se parantumaton vahinko tulla, kuitenkin se on
ollut mahdoton välttää vielä monen niittenkin, jotka ovat oikealla tavalla
matkaan lähteneet autuuden tielle. Herra on sanonut: "Kadonneet tahdon minä etsiä ja eksyneet tallelle tuoda; haavoitetut sitoa ja sairaat parantaa."
Niin, älkäämme väsykö, rakkaat veljet ja sisaret, seuraamaan sitä
suurta Ristinkantajaa, joka on vaeltanut niitä raskaita ja verisiä askeleita ja tien raivannut läpi turmeluksen pilkkakaupunkia yrttitarhasta
Golgatan mäelle, jossa voitto on tapahtunut. Lukekaamme tätä kuittia,
ja omistakaamme tämä täydellinen lunastus! Kuulkaa kaikki katuvaiset,
suuret syntiset, jotka usein raskaasti pelkäätte: omistakaamme uskolla
tämä täydellinen lunastus!, sillä Jesus Kristus on meille Jumalalta pantu
viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja vaikka
monen vaivan läpi on elämään sisälle meneminen, niin ette muista vaivojanne, kun kostutte kuoleman virran rantaan, niinkuin olette ja olemme
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katsoneet, millä tunnolla ja minkä kaltaisella ilolla ja uskon rohkeudella
he siirtävät sijansa ja muuttavat majansa, joita niin suuri paljous on tämän kristillisyyden pellosta leikattu ja koottu Jumalan aittaan.
Olen tässä jollakin harvalla radilla tahtonut edestuoda ajatuksiani,
vieläpä kun muistan sitä aikaa, kun olimme Astoriassa ja Quincyssa. En
voi liikkumattomalla sydämellä olla, kun muistan ne kyyneleet, jotka niin
monen silmistä vuotivat, enkä voi muuta, kun rukoilla ja toivottaa, että
se suuri Israelin Paimen, joka on antanut henkensä lammasten edestä,
vielä huutaisi kadonneen perään, että ne heikot karitsat tulisivat johdatetuiksi Sionin vuorella, jossa rakas ja laupias Jumala hallitsee rauhan
evankeliumilla.
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa nyt tervehdetyt, kaikki rakkaat veljet ja sisaret Brush Prairiella ja niin kauas, kun niitä sieluja löytyy, jotka meitäkin Jumalan ihmisenä kantavat, näitten sanain kanssa,
että synnit ovat anteeksi annetut Herramme Jesuksen nimessä ja siinä
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Sen uskokaa, ja muistuttakoon
Jumala, rakas Isä, vielä kuoleman virran rannallakin ennenkuin silmänne
kiinni painuvat viimeiseen uneen. Ja rukoilkaa minun ja perheeni edestä,
että kanssanne kostuisimme Isänmaan rantaan. Näitä merkitsee veljenne
ja kanssapalvelijanne Herrassa:
Frans Larsson Parakka
ynnä rakkaan vaimoni, lasten ja Herran lauman kanssa.
Rakkaita terveisiä Tomi Mustolalle rakkaan vaimonsa ja lastensa
kanssa, Joseph ja Heikki Mustolalle perheensä kanssa, Astoriassa Onkkavainajan leskelle, Kuosmasen Annalle y.m., joitten nimiä en muista Quincyssa ja Astoriassa. Olisin kiitollinen, jos saisin Quincysta ja Astoriasta
vastauksen tähän kirjaani, sillä en tahtoisi olla senkaltainen koira, joka
haukkuu tyhjiä puita, joissa viljaa ei ole. Merkitsee
Sama.
Olisi minun toivotukseni, että saisivat osan Quincyssa ja Astoriassa,
ja jos mahdollista olisi, että engelskieliset saisivat osan.
Sanomia ei ole erinomaisia. Olen ollut kovin sairaana. Alussa joulukuuta tulin sairaaksi; toisena joulupäivänä noutivat lentoambulanssilla
Bodenin sotilassairaalaan, noin 20 Ruotsin penikulmaa. Olen loppupuolella
helmikuuta päästetty kotiin, vaan en ole muuta vielä toiminut, kun oleskellut kotosalla ja olen saanut sen vertaa takaisin, että olen omin voimin
käynyt likikrannissa. On päätöstä Marian juhlaksi meidän kirkkopaikalle
Vittankiin.
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Nyt on 7/4, kun valmistan tätä kirjaa, jossa myös kiitän Axel Uuskoskea rakkaan ja kalliin kirjan edestä. Paljon oli koolla kristityitä Mariana Vittangissa. Saimme kutsun Pajalaan, jossa me nuoremmat saarnaajat emme ole ennen saarnanneet. Pajalan kirkkokylä on noin 10 Ruotsin penikulman paikoilla meidän kirkolta. Me olemme luvanneet palmusunnuntaiksi ja niin muodoin lähdemme kotoa huomen aamulla. Ei kyllä
ole jalkani vieläkään terve, on vielä joku leikkuuhaava auki, ettei voi
kestää pitää alla. Pakkaa ajettumaan.
Menneen viikon lopussa kävi Björkman ja Johan Mäntyvaara katsomassa, kuinka jaksan. Björkman oli kovin iloinen, kun sai kohdata elävänä ja senkin vertaa parantuneena, että voin olla osalla kanssapuheissa.
En nyt tiedä muuta. Olkaa tervehditty yllämainitut emäntäinne, Nylundin, Parviaisten y.m. kanssa, joitten nimiä en muista. Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret minunkin ja perheeni edestä, että kanssanne kostuisimme Isänmaan rantaan, ja kantakaa anteeksiantavaisella sydämellä
armoistuimen tykö! Vaimoni Tekla kiittää Alma-sisarta kirjan edestä ja
pyytää tervehtää Brush Prairiella, Quincyssa ja Astoriassa veljiä ja sisaria. Pyydän vastausta.
Fransi.

Kuoksussa se 13. päivä huhtikuuta 1933.
Tulen tykösi rakastettu veli ja uskollinen työntekijä Herran viinamäen
raskaassa ja paljon painavassa Herran työssä. Tervehdän ja sydämestä
kiitän sinua, Anders Holm-veljeä, sen kalliin ja sydämiämme ilahduttavan
tuoreen öljypuun lehden edestä, jonka sain eilen illalla vastaanottaa, kun
tulin kotiin. Olemme Fransi-veljen kanssa käyneet Pajalassa, jossa ei
meitä ole ennen tarvittu, vaan nyt tuli kahdelta persoonalta kutsu, ja
me kävimme ja viivyimme neljä päivää. Jumalan sana vaikutti, että monet miehistä ja vaimonpuolista rukoilivat anteeksi, että he ovat valheita
uskoneet ja pahaa puhuneet. Toinen niistä miehistä, jotka meitä kutsuivat, voitti vaimonsa lankeemuksesta ja sai suuren ilon. Me jätimme heidät Jumalan ja Hänen armonsa sanan haltuun siinä toivossa, että Jumala, rakas taivaallinen Isä, antaa siihen siunauksensa.
Kallis oli saada sanomia Suomen suuresta riihestä, jota Herra on perkaamassa suurella voimalla, minkä näimme viime reisullakin, kun kävimme siellä teidän keskellänne. Autuaallista oli nähdä, että Jumala oli
niin paljon saattanut saada eriämään maailman suuresta ruumenläjästä,
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ei ainoastaan vanhoista, vaan myös nuorista, joita Riihenperkaaja on saanut erillensä siitä suuresta ruumenläjästä sydämen ja mielen muutoksen
kautta. Rukoilemme taivaallista Isäämme Herramme Jesuksen armon
kautta, että raja pysyisi auki elävän ja kuolleen kristillisyyden välillä ja
suruttomain ja ristinkantajain välillä. Jos Jesuksen risti onkin raskas
kantaa, niin kuitenkin on Jesus sanonut: "Minun ikeeni on suloinen ja
minun kuormani on keveä." Voi, kuinka paljon keveämpi on vähän aikaa
kantaa Jesuksen ristiä maailmassa kuin synnin kuormaa ajassa ja helvetin vaivat ijankaikkisuudessa.
Voi, rakkaat veljet ja sisaret, että olemme löytäneet sen tien, joka vie
elämään, jota ei yksikään löydä järkensä valolla, joka on kuutamo. Sillä
näkee kyllä sen lavean tien, joka vie kadotukseen, jota koko maakunta
kulkee, vaan se tie, joka vie elämään, on niin kaita, ei siinä ole kuin yhden
ihmisen jäljet. Niille jäljille on Laestadius taluttanut aikakautemme ensimmäiset heränneet, ja niille jäljille pitää vielä viimeisetkin talutettaman seuraamaan Herran Jesuksen verisiä askeleita Yrttitarhasta Golgatan mäelle, joka tie menee Jerusalemin pilkkakaupungin pappilan kautta
raastupaan, jossa on tuomioistuin ja jossa viatoin tuomitaan kuolemaan.
Seuraa nyt Sionin tytär kuningastasi, joka on puettu purppurakaapuun
ja orjantappurakruunulla kruunattu, minkä piikit ovat pistäneet lukemattomat haavat Herran Jesuksen pyhään päähän, joista vuotaa viaton
veri pyhiä poskia alas. Katsele tätä sielusi silmillä niin läheltä, että Vanhimman haavat särkevät syntisen sydämesi, ja niin seuraa Häntä Golgatan mäelle, jossa Hän maasta ylösnostetaan taivaan ja maan välille,
niinkuin Hän edellä on sanonut: "Koska minä maasta nostetaan, niin minä
vedän kaikki minun tyköni." Siitä ovat kaikki verikoirat ja Hänen ristinsä
viholliset iloiset, kun pääsivät verta latkimaan. Vaan Galilean miehet ja
vaimot seisovat murheellisella ja verta vuotavaisella sydämellä; siinä seisoo Maria Magdaleena ja Maria, Jesuksen äiti, siinä käy miekka äidin
sielun lävitse, siinä loppuu turva tästä maailmasta, kun Jesus antaa henkensä ja kallistaa päänsä omalle olkapäällensä. Tämmöinen kuolemanvuode on meidän Herrallamme ja meidän Mestarillamme. Vetäköön nyt
teitä ja meitä tämä kaipaus ylösnousemisen kedolle ja taivaaseenastumisen vuorelle, että saamme enkelin kautta Isän lupauksen tulemisestansa.
Hän kieltää lähtemästä Jerusalemista, ja että he odottaisivat siksi, kunnes viideskymmenes päivä täytetään, silloin he vahvistetaan voimalla korkeudesta. No, niin uskomme, rakkaat veljet ja sisaret, että kaikki Jumalan lupaukset ovat niille täytetyt, jotka uskovat. Ja niin uskomme,
että viimeinenkin lupaus täytetään, kun iänkin vuoksi seisomme haudan
syrjällä. Usein muistuvat mieleen ne ystävät, jotka ovat meidän edel-
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lämme menneet, kuinka paljon parempi niillä on, jotka nyt saavat sanoa:
kuolema, kussa on sinun otas; ei saata kuolema niitä enää peljättää,
jotka ovat kuoleman voittaneet.
Sano nyt, veljeni, Ville Niemiselle minulta vaimoni ja meidän lastemme
kanssa hänelle emäntänsä ja lastensa kanssa juuri sydämelliset terveisemme! Kuulin veljen kirjeestä, että hän on sairaana. Eihän ilmankaan
hän vielä teitä ja meitä jätä; emme saata muuta, kun vaan rukoilla, että
Jumalan, rakkaan taivaallisen Isän, tahto tapahtuisi.
Sano nyt kaikille saarnaajille ja kaikille kristityille minun ehkä viimeiset terveiseni, ja ole veljeni, vaimosi ja lastesi kanssa, minulta vaimoni ja meidän lastemme ja kylämme kristittyin kanssa ensin ja viimein
tervehditty sydämellisellä rakkaudella! Ja rukoilkaa minun ja meidän
kaikkein edestämme, että mekin teidän kanssanne kotia kostuisimme!
Hyvästi nyt, rakkaat veljet ja sisaret, näillä sanoilla, että synnit on
teille ja meille anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa
sovintoveressä.
Tätä piirsi omalla kädellään vähin veljenne elämän kaidalla tiellä
Isak Olsson Fors Kuoksu.
J. K. Kuoksun tytär, Maria Fors, tervehtää Suomen kristityitä, ikuiseen unohtumattomaan muistoon jääneitä ystäviä, ja kiittää kaiken sen
ylönpalttisen hyvyyden edestä, jota hän sai niin paljon osakseen Suomessa käydessään menneenä kesänä. Hän sanoi isän olleen koko talven
reisussa ja nyt oli vaan yhden päivän kotona ja lähti Gellivaaran puoleen
Björkman'in kanssa.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Parakan kylässä,
6. päivä elokuuta 1933.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä: Jonas Rustholkarhu, Ville Nieminen, A.
Holm y.m. saarnaajat rakkaitten vaimoinne, lastenne ja koko kalliin Herran lauman kanssa Suomen maalla. Jumalan armo ja rauha olkoon henkenne kanssa elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tulen tervehtimään ikuiseen rakkauden muistoon jääneitä veljiä ja sisaria, joita saimme tervehtää suuren
paljouden Lieksasta alkaen ja niin Kaltimossa, Joensuussa, Sortavalassa,
Viipurissa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Helsingissä, Turussa, Hämeen-
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linnassa, Padasjoella, Lahdessa, Tampereella, Porissa, Teuvalla ja Oulussa. Kaikissa näissä ylläolevissa paikoissa ja kaupungeissa, joissa
saimme koolla olla, niin sen vähän ymmärryksen ja valkeuden jälkeen,
mitä saaneet olemme tässä kristillisyydessä, tulimme näkemään, että Riihenperkaaja on tehnyt suuren työn Suomenmaalla, eroittanut ja koonnut
yhteen loukkoon siinä suuressa riihessä; ja vaikka on monta vaivaa ja
vastoinkäymistä, on kuitenkin siitä iloinen mieli, että isännällä löytyy laarissa puhtaita siemeniä vielä huononkin ajan varalta. Sillä kirjoitettu on:
valtakunnan lapset ovat hyvä siemen.
Nyt saan ensin kiittää Suomen saarnaajia y.m. rakkaitten ja kalliitten
kirjain edestä, joita sain jo Garnisonille ja nyt viimeisen, seurakunnan
kirjan, Lahden kokouksesta, jonka edestä kiitän, joka on kallista saada
sanomia Siionista, että Herran työ menestyy, johonka rukoilemme taivaallisen Isän siunausta ja varjelusta aina eteenkin päin.
Saan ilmoittaa, että olemme joltisesti terveenä kaikki saarnaajat, paitsi
minä olen enempi työhön kykenemätön. Muuten olen terve, vaan jalka
paranee hitaasti. Olemme olleet matkalla, keväällä ensin kotalappalaisten luona tunturilla ja sitten varsin jälkeen Johanneksen menimme Kuoksuvanhimman kanssa Norjaan, johonka Björkman oli jo ennen mennyt
kokousta pitämään Norjan lappalaisten keskelle. Saimme hänet kohdata
Lötingissä, josta yhtä matkaa menimme Länsi-Lofotiin, jossa pidimme neljässä eri paikassa kokousta: kahdessa valtion kirkossa ja kahdessa rukoushuoneessa. Kansaa oli koolla tungokseen asti joka paikassa, samaten
myös Ofotissa. Jolla vähänkin valkeutta on, täytyy todistaa, että Jesus
on rannalla ja Hänen käskystään on verkko heitetty apajalle, ja kalamiehet ovat istuneet ja eroittaneet hyvät astioihin ja mädänneet heittä-,
neet pois. Olivat siellä Karl Sirkka, Andreas Börresen y.m. Itä-Norjasta,
ja niin saimme heidän kauttaan kalliita sanomia Itä-Norjasta.
Ei ole työnne ja työmme turha Herrassa, rakkaat veljet ja sisaret,
ehkä suuren heikkouden kanssa käärittynä. Herra on kuitenkin heikoissa
väkevä. Työläs on voittaa sydämiämme uskomaan ja uskossa katsomaan uskon alkajaa ja päättäjää Herraa Jesusta. Kuitenkin rientäkäämme me saarnaajat edellä sille sijalle, jossa kaste on langennut kirotun maan päälle, ja johon ylösnousemisen ihana aurinko on paistanut.
Siitä ovat ijankaikkisuuden kukkaset ja hedelmälliset puut ruvenneet kasvamaan ja hedelmää kantamaan. Antakoon se suuri Israelin Jumala kärsivällisyyttä kantamaan hedelmää tällä viimeisellä etsikon ajalla ja vahvistakoon kaikkein uskollisten työntekijäin kädet viinamäen aitaa rakentamaan ja voimassa pitämään! Sillä jos ennen, niin nyt on kysymyksessä, että se siunattu Herran lauma pysyisi varjeltuna. Niin monen kai-
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taista vaaraa on, jota vihollinen valmistaa tällä viimeisellä ajalla, joita
Vapahtaja opetuslapsiaan niin usein varoittaa kavahtamaan. No, niin me
uskomme, rakkaat veljet ja sisaret Suonien maalla ja kaikkialla, että
olemme kootut yhdelle Sionin vuorelle, jossa rakas ja laupias Jumala hallitsee rauhan evankeliumilla, että kaikilla katuvaisilla ja uskovaisilla on
oikea usko, kun uskolla omistavat Jesuksen, Jumalan Pojan, itsellensä
edesvastaajaksi, sillä Hän on meille pantu Jumalalta viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Omistakaamme uskolla tämä
täydellinen lunastus, että jaksatte ja jaksamme tämän vähäisen ajan
kilvoitella sitä suurta päämaalia kohti, johon lähteneet olemme, vieläpä
niitten liittojen ja lupausten kanssa, että vaikka mitä vastaan tulisi. Jumalan avulla pysyisimme pahan voittajana siihen autuaalliseen hetkeen
asti, kun aukenee uusi ilma ijankaikkisuuden ihanalla rannalla. Sinne
vetäköön meitä kaipaus ja koti-ikävä tästä katoavaisesta maailmasta,
jossa ei meillä yhdelläkään ole pysyväistä asumasijaa. Olkaatte lohdutetut, kaikki te monilta murheilta murretut ja vihollisen kiusauksilta ahdistetut sielut, teidän Isällänne on hyvä tahto antaa teille valtakunta. Ei
ole meidän sotimisemme ja kilvoituksemme aika pitkä, sillä meidän aikamme menee kuin virta joessa. Paljon on ystäviä, jotka vasta ovat
olleet kanssamme ilokumppaneina, vaan nyt he ovat toivotun päämaalinsa
voittaneet, ja ovat nyt pitämässä häitä Jumalan ja Karitsan istuimen ympärillä. Oi sitä autuaallista päivää, kun saamme heidän ja koko maasta
ostetun lauman kanssa sanoa yhteen ääneen: terve tulemaan tapetun Karitsan ijankaikkisiin häihin! Silloin ei enää muistu mieleen matkan vaivat, eikä kyyneleet vuoda, eikä sydän ole murheen tähden kipeä rinnassa, vaan ijankaikkinen ilo ja riemu täyttää sydämen.
Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, minun ja perheeni edestä, että
ynnä teidän ja koko valitun lauman kanssa kostumme Isänmaan rantaan.
Olkaa nyt tervehdityt kaikki saarnaajat ja totuuden apulaiset ja palveluspiiat ja koko Herran lauma Suomen maalla näitten sanain kanssa, että
synnit on teille ja meille anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimessä
ja siinä kalliissa sovintoveressä; sen minäkin todistan kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Tervehdämme kaikkia yllämainittujen paikka- ja kaupunkikuntain saarnaajia rakkaitten vaimoinsa, lastensa ja koko Herran
lauman kanssa. Rakkaita terveisiä sanoo Kuoksu-vanhin perheensä
kanssa. Tuhansia rakkaita terveisiä paljoilta saarnaajilta ja monen tuhannen kristittyin laumalta Länsi- ja Itä-Lofotista ja Ofotista. Olkaa
nyt ensin ja viimein tervehditty minulta rakkaan vaimoni ja lasteni
kanssa!
F r a n s L. V e t t a i n e n .
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Sanomia ei ole täältä erityisempiä. Kuoleman enkeli vain on aina
työssänsä ja ottaa yhden ja toisen, jota emme antaisi kuolemalle, niinkuin nyt vasta saimme 6. päivänä tätä kuuta, aamulla, puhelimen kautta
sanoman, että meidän vanha totuuden apulainen J. P. Turtola, Marketan
kylästä, sai äkillisen kuoleman kautta siirtyä täältä. Samaten keväällä,
kun olimme tunturilla kokousta pitämässä Salomon Fjellborgin talossa,
niin Lapin vanha mies ja totuuden apulainen Tomas Nilsson Skum sai yövuoteelta äkillisen kuoleman kautta mennä paratiisiin; siinä oli nukkumassa, jossa kokousta pidettiin. Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä lähin, ja Henki sanoo: heidän pitää levätä heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä.
Kalliit kokoukset ovat olleet Johanneksena Amerikassa, Pohjois-Dakotassa, Gacklessa. Olemme saaneet seurakunnan kirjan; näyttää, että
pyhä valkea rupeaa voimalla palamaan Amerikan maalla. Nuorta kansaa on näinä vuosina tullut paljon kristityksi Norjassa. Sielläkin, jossa
Björkman piti kokousta, ennenkuin tulimme Kuoksun kanssa, oli herännyt satoja ihmisiä.
Pyydän, että Holmi-veli ottaisi tästä joitakin jäljennöksiä, että useammat saisivat terveisemme. Ole tervehditty! Merkitsee
Frans.

Padasjoella joulukuun 23. p:nä 1933.
Rakkaille vanhemmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille, Isak
Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman ynnä kaikki saarnaajat rakkaitten emäntäinsä ja lastensa kanssa, jotka olette kokoontuneet monesta
valtakunnasta, kaikkien totuuden apulaisten ja palveluspiikain kanssa.
Jumalan armo ja rauha levätköön henkenne päällä nyt ja aina! Amen.
Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä täältä Suomen maalta ja sydämestämme toivotamme terveyttä ja siunausta teille
kaikille ja sille kokoukselle, jota olette viettämässä Ruotsin Lapinmaan
Betlehemissä, jossa Herra Jesus on ensiksi eläväksi syntynyt tällä etsikon
ajalla, joka on kasvain vihoittanut ja seisonut elävänä yli kahdeksankymmentä vuotta, niin että monet kymmenet tuhannet ovat löytäneet sen kaitaisen tien, ja suuri paljous on jo kostunut siihen suureen päämaaliin,
jotka ovat pitämässä joulujuhlaa ijankaikkisuuden Betlehemissä, eikä koskaan katoa heidän silmäinsä edestä se autuus, jota he ovat nauttimassa.
Antakoon Jumala armossaan pitkän iän kristillisyytemme Isille vielä
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eteenkinpäin pitämään huolta ja varjelemaan Sionin linnaa, että mekin
tämän vaarallisen maailman läpi onnellisesti kostuisimme.
No, terveenä ovat täällä saarnaajat yliottain, paitsi veli Hassinen on
ollut heikkona sairaana, ja ei minunkaan, V. Niemisen, terveyteni ole
hyvä, mutta matkoilla*olen kuitenkin ollut. Autuaallisia sanomia olemme
saaneet eri puolilta tätä Suomen maata, missä saarnaajat ovat kulkeneet,
vaikka sen kyllä kanssa näemme, että sielun vihollinen pyytää hajoittaa
viinamäen aitaa, että pääsisi tallaamaan Sionin vuorelle. Vihamies kadehtii sitä siunattua kristillisyyden menestystä, joka on ollut täälläkin
Suomen maalla. Mutta me uskomme, että se suuri Sotasankari ja Israelin hyvä Paimen varjelee piskuisen laumansa siihen asti, että valittuin
luku merkitään.
Eikä nyt muuta, vaan sanomme juuri rakkaat terveiset kaikille yhteisesti ja sanomme hyvästi siinä uskossa, että teidän ja meidän synnit on
anteeksi annettu Herramme Jesuksen pyhässä nimessä ja rakkaudesta
ulosvuotaneessa sovintoveressä, joka on vuotanut viattomasta uhrista viimeiseen pisaraan asti meille suurille syntisille syntein anteeksi antamiseksi. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, meidänkin edestämme! Tätä pyytävät:
V. Nieminen, A. Holm, K. Koivu, S. Vesterinen, J. Karhu,
J. Ahonen, E. Masalin, S. Salminen
y.m. meidän vaimoimme, lastemme ja suuren kristittyin lauman kanssa.
Sanokaa rakkaat terveiset meidän rakkaille veljille K. Luomalle, J.
Hirvoselle, A. Vainikalle ja A. Pulkkiselle ynnä muille! Saarnaajia kokoontuu Helsinkiin, kun te palaatte Lapin kokouksista. Ilmoittakaa sentähden, niinpian kun voitte, milloin saavutte Helsinkiin.
V. Nieminen.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gällivaaran kirkonkylässä vuonna 1933.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä K a r l S i r k k a , A n d r e a s B ö r r e s e n, E r i k G u t t o r m s e n , E r i k T r o s t e n , N i l s J e n s e n ynnä
muut saarnaajat sen siunatun Herran lauman kanssa siellä Jäämeren
rannoilla. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja Pyhän Hengen
osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja elämän ehtoon asti! Amen.
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Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdimme teitä suuren
Herran lauman kanssa ynnä monta kymmentä yksimielistä saarnaajaa,
jotka ovat kokoontuneet näihin joulukokouksiin viettämään joulujuhlaa
sen poikalapsen, Herran Jesuksen, ympärillä, joka on ensiksi hedelmälliseksi tullut monen sydämessä aikakaudessamme Ruotsin Lapin maalla,
josta monet kymmenet tuhannet tänäkin päivänä kiittävät Jumalaa, taivaallista Isää, sen armon edestä, että valkeus on heille paistanut kirkkaasti.
Saarnaajia on tullut kokoon: Ruotsin Lapinmaan saarnaajat; Suomesta seurakunnalta lähetetty: Karl Luoma ja Juho Hirvonen ynnä muut;
Länsi-Norjasta, seurakunnalta lähetetyt: Mikal Michelsen ja Kristen Hansen ynnä muut, niinmyös Luulajasta ja Kainuusta. Kirjeitä on tullut jääneen vuoden ajalla -kristillisyyden laveudesta; vieläpä pyyntökirjoja Suomesta ja Amerikasta; ja on Itä-Norjasta muistutettu siitä pyynnöstä, joka
on tehty menneenä vuonna. Näitä kaikkia on koeteltu ja tutkittu Jumalan sanan ja Pyhän Hengen valkeudessa, mikä olisi Jumalan tahto, sillä
kaikkia emme voi täyttää tällä kertaa, kun on niin paljon työtä Herran
viinimäessä. Ja on aikakaudessamme myös se sana toteutunut, kun
Jesus sanoo, että e l o a o n t o s i n p a l j o n , v a a n t y ö n t e k i j ö i t ä on v ä h ä n , nimittäin uskollisia työntekijöitä, jotka varjelevat
Herran laumaa hengen miekalla ja Herran Sebaotin voimalla, että ei vihollinen pääsisi hajoittamaan ja turmelemaan monen värisen eriseuran
kautta, jolla hän pyytää siunattua Jumalan työtä vahingoittaa. Ja on
se totisesti tullut näkösälle kristillisyyden laveudessa, kuinka se on suuresta merkityksestä, että saarnaajat tekevät työtä yksimielisesti, kukin
sen armolahjan kanssa, jonka Herralta olemme saaneet, niin lauma pysyy
koossa yhdellä Sionin vuorella, johon kootut olemme. Ovat kuitenkin
saarnaajat ynnä seurakunnan kanssa sen tarpeelliseksi löytäneet, että jos
ei voittamattomia esteitä tule, niin täyttää teidän pyyntönne ja lähettää
saarnaajat ensi tulevan kesäkuun alkupuolella, Lapinmaan ja Länsi-Norjan seurakunta yhdistettyinä.
Kiitämme teitä, rakkaat veljet, niitten kalliitten kirjain edestä, joita
olemme saaneet vastaan ottaa, nyt viimeksi joulun aikana, joista näkyy,
että olette Herran viinamäen työssä kukin lahjainsa kanssa. Niin myös
me saarnaajat täällä olemme kulkeneet monissa eri kylissä ja paikkakunnissa, ja Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti kaikissa kokouspaikoissa, että ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet vanhurskasten majoista, josta Jumalalle, rakkaalle Isälle, olkoon kiitos ja kunnia, ehkäpä
olemme heikot välikappaleet Herran kädessä, sillä ihmisheikkoudella
olemme käärittynä niin kauan, kuin tässä majassa olemme. Sillä oma
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kelvottomuus se on, joka painaa meitä toistemme alammaisiksi, ja niin
muodoin yhdessä neuvossa työtä tekemään, että Herran lauma koossa
pysyisi sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka ovat kristillisyyden Vanhimmat jälkeensä jättäneet, josta opin totuudesta on monta kymmentä tuhatta
autuaallisen kuoleman kautta ilolla päivänsä päättäneet ja menneet Herransa iloon. Ja tiedämme sen vakaisesti, ja olemme sen silmillämme nähneet, että kauniisti viheriöitsee Herran pelto Euroopan ja Amerikaa
maalla ensimmäisten työntekijäin hautain päällä, jotka ovat totuuden kuuliaisuuteen itsensä uhranneet. Kristuksen hengellisen hallituksen alla,
eroitettuna mailman suruttomuudesta ja eriseurain joukoista, jossa hengittävät yhtä Jumalan armon raitista ilmaa Esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta.
Ja ei nyt muuta, vaan jääkää nyt hyvästi sen suuren Israelin paimenen haltuun, kaikki rakkaat veljet ja sisaret siellä öst- ja Väst-Finmarkussa, siihen asti kuin yhteen tulemme uuden ilman kirkkaudessa kaikkein Vanhinten ja valittuin kanssa, jossa yhteen ääneen sanomme: tervetulemaan ijankaikkisiin Karitsan häihin, jossa ei enää väsynyt matkamies valita matkan vaivoja. Rohvaiskaamme meitämme, rakkaat veljet
ja sisaret, uskomaan, seuraten sitä suurta Ristinkantajaa ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta Yrttitarhasta Golgatalle, jossa on vieläkin
sovintoveri priiskuvaisena evankeliumin saarnan kautta, jota mekin saarnaamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja veressä. Paistakoon
vieläkin vanhurskauden kirkas aurinko särjettyjen sydänten päälle, että
hedelmälliset puut ja ijankaikkisuuden kukkaiset kasvaisivat ensimmäisten Vanhinten hautain päällä.
Sydämelliset rakkauden terveiset sanomme täältä, kokoontullut Herran lauma ynnä saarnaajat, sille Herran laumalle, joka teidän ympärillänne on Itä- ja Länsi-Finmarkussa. Rukoilkaa edestämme! Pyytävät
seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman, Daniel Josefsen, Mikal
Mickelsen, Kristen Hansen, Karl Luoma, Juho Hirvonen, Arvid Pulkkinen, A. Vainikka, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Johan Jönsson,
August Isaksson, Isak Stälnacke, Isak Isohuhta, Petter Sitsi, Frans Björkman, Johan Hendrik Olson, Viljam Erikson, Johan Stöckel, Salomon
Fjellborg.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä,
joulukokouksessa, vuonna 1933.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä: V. Nieminen, S. Vesterinen, J. Ahonen, E.
Masalin, R. Salminen, H. Vesikko, V. Kauppinen, F. Siipola, A. Ihalainen,
A. Salminen, N. Lehtonen, K. Nurminen, H. Hyden, E. Nousiainen, U. Eloranta, V. Kulju, H. Savolainen, J. Korhonen, M. Rautio, S. Salminen, H.
Nieminen, K. Koivu, A. Zidbäck, K. Helenius, A. Holm, H. Seppänen, Jonas
Rustholkarhu, Oskar Valkama, Janne Karisto palveluspiikain ja totuuden
apulaisten kanssa sekä koko Herran lauma Suomen maalla. Jumalan ja
meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon kanssanne tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme tästä joulukokouksesta,
johonka yksimielisesti olemme kokoon tulleet Herran nimeen monista eri
paikkakunnista ja valtakunnista niinkuin Suomesta, Norjasta, Luulajasta,
Kainuusta ja Lapinmaan seurakuntain kylistä paljon saarnaajia ja suuret
kristittyin laumat. Vieläpä lähetyskirjoja Suomesta, Amerikasta ja Norjasta, joita olemme iloksemme saaneet vastaan ottaa tämän jääneen vuoden aikana, joissa on rauhan ja sovinnon ääni, ja kutsukirjoja Amerikasta,
Suomesta ja Itä-Norjasta, joita olemme yksimielisesti Herran edessä koetelleet, mikä olisi ensin tehtävä eli suurin tarve, niin on ilmitullut, että
olemme sidotut siihen lupaamaan lähetys-saarnaajia ensi kevätkesän aikana Itä-Norjaan.
Niinkuin näemme Johanneskokouksen kirjasta, on Suomen veljein ja
sisarten yksimielinen pyyntö, että saada saarnaajia täältä Lapista tulevan vuoden aikana, jotka anomiset ja pyynnöt liikuttavat sydämiämme ja
ovat kalliit Herran edessä; ja on myös saarnaajain ja koko Herran lauman halu ja rukous Jumalan tykö, että kristittyin halu ja kaipaus tulisi
täytetyksi. Mutta niinkuin näette, te siellä ja me täällä, että Vapahtajan
sanat vieläkin vahvana pysyvät, että eloa on paljon ja työväkeä on vähän; rukoilkaa siis elon Herraa lähettämään työväkeä Hänen eloonsa.
Niin muodoin on enempi epäiltävä, voipiko olla mahdollista, että lähetys
Lapista tulla Suomeen ensi vuoden aikana. Emme kuitenkaan tahdo unhoittaa Suomenmaan veljein ja sisarten pyyntöä, että edestulevana aikana, niinkuin tähänkin asti, yhdistää työmme teidän kanssanne, joka
on suurta siunausta tuottanut tämänkin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana, ja niinkuin kuulemme viimeisetkin sanomat kirjain ja lähetysmiesten kautta.
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Mutta niinkuin näemme seurakunnan kirjasta Johanneskokouksesta,
ettei ole vihollinen jouten; vieläpä aina uusia koettelemuksia ilmestyy.
Ja jos se niin ei olisi, eihän sitten vihollinen olisikaan elämässä. Senpätähden onkin — niin nyt, niinkuin ennenkin — kysymyksessä, että vartijat Sionin muurilla valvovat ja huutavat paimentorveen, mitä aika kuluu ja minkä kaltaista vaaraa on lauman edessä. Ja kuinkapa olisi saattanut yksi piskuinen lauma varjeltuna pysyä, sillä niin väkevät yritykset
ovat olleet läpimitten tämänkin kristillisyyden aikaa heränneiltä ja heräämättömiltä papeilta, että saada kristillisyyteen sisälle senkaltaisia aineita, että se loistaisi maailmalle, ettei Marian Pojan tähden ja Hänen
halvan joukkonsa tähden tulisi pilkatuksi; ja onhan sekin työ menestynyt, että heränneitten joukkoja on kuljetettu vanhan äidin syliin. On kuitenkin se suuri armo meillä ja teillä, rakkaat veljet ja sisaret Suomen
maalla, että olemme koottuna yhdelle Sionin vuorelle, esikoisten seurakuntaan, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksi saaminen. Ja niin
olemme tulleet eroitetuiksi maailmasta, kuolleesta kristikunnasta ja ulkokullattuin ja eriseurasten parista, ja Vapahtajan sanat täytetään, "heillä
pitää elämä oleman ja yltäkyllä oleman."
Emme nyt tiedä muuta, mutta tervehdämme Suomenmaan saarnaajia koko Herran lauman kanssa tämän meidän lähetyskirjamme kautta
ja kiitämme niitten kalliitten kirjain edestä, joita olemme saaneet vastaanottaa ja rakennusaineitten edestä. Ja niin toivotamme ja rukoilemme, että Jumala, rakas Isä, antaisi siunauksen sille kalliille Herran
työlle, jossa niin suuri siunaus on ollut, että on tänäkin päivänä monen
kymmenen tuhannen lauma, jotka ovat pysymässä ja kilvoittelemassa heidän kalliimmassa uskonsa kilvoituksessa. Ja vaikka suuren synnin voiman läpi on meidän matkamme Isänmaan rantaa kohti, on kuitenkin se
autuaallinen vakuutus, että velkamme on maksettu ja verinen risti on
velkakirjan päälle vedetty.
Sentähden uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, ja omistakaamme
uskolla tämä täydellinen lunastus, sillä Kristus Jesus on meille Jumalalta
pantu viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Siinä
toivossa olemme, että tulevat tapetun Karitsan häät, jossa voittajain ja
kilvoittelijani palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. Ja olkaamme turvatut Herrassa! Saarnaamme ja todistamme synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Sen todistamme kolmeyhteisen Jumalan nimeen. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että kanssanne kostuisimme oikeaan Isänmaahan. Merkitsevät veljenne vaivassa ja valtakunnassa, seurakunnan kanssa
ja puolesta:
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Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman, Daniel Josefsen, Mikal
Mickelsen, Kristen Hansen, Karl Luoma, Juho Hirvonen, Arvid Pulkkinen, A. Vainikka, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Johan Jönsson,
August Isaksson, Isak Stälnacke, Isak Isohuhta, Petter Sitsi, Frans Björkman, Johan Henrik Olsson, Viljam Eriksson, Johan Stöckel, Salomon
Fjelldborg.

Kirjoitettu Joulukokouksessa, Gellivaaran kylässä vuonna 1933.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä: V i l j a m K o p p a n a , M a t t i K i n nunen, Leo L o b b e s t a e l , J. V. S t a n l e y , A r t u r Niska,
J o h a n Huumola, Caleb E r i k s o n , J o h a n Muonio, S a l o mon J o h a n s o n , A k s e l U u s k o s k i , J a k o b S t i c k i n g e r ,
Sasse, J o h a n Buuri, B. A b e r n a t h y , Emil L i i m a t t a ,
E. M a r t t i n e n , P ä k k i l ä y.m. saarnaajat, totuuden apulaisten ja
palveluspiikain kanssa ja koko Herran lauma Amerikan maalla monessa
kielessä Atlantin rannalta aina Tyynenmeren rantaan asti. Jumalan ja
meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme Amerikan veljiä ja sisaria monessa kielessä tästä joulukokouksesta, johon olemme yksimielisesti kokoon tulleet Herran nimeen Suomesta, Norjasta, Luulajasta, Kainuusta ja näistä Lapinmaan seurakuntain kylistä, paljon saarnaajia ja
suuret kristittyin laumat. Olemme myös iloksemme saaneet kuulla niitä
lähetys- ja kutsukirjoja jääneen vuoden ajalta, vieläpä Johanneskokouksen kirjoja Suomen, Itä-Norjan ja Amerikan maalta, joita olemme ilolla
vastaan ottaneet, ja josta myös tulee näkösälle se yksimielinen pyyntö ja
anomus, että saada saarnaajia täältä Ruotsin Lapista. Vieläpä läpi Amerikan maata on kirjoja tullut, että saada saarnaajia. Ja vaikka sen ilosanoman saamme Amerikan maalta, että on rauha, vieläpä kukin lahjainsa kanssa tekevät Herran työtä, johonka Jumala antaa siunauksen
sanallensa, että tulee näkösälle, niinkuin seurakunnan kirjassa Dakotasta,
Gacklesta, sanotte, että vielä tulee näkösälle, että Jumalalla on etsikon
aika, niin ymmärrämme, ja kunkin meidän koettelemus sen osoittaa, että
tarvitsemme toistemme apua ja aina omasta kodista alkaen; vieläpä Vapahtajan sanat pysyvät totena: E l o a on p a l j o n , v a a n t y ö v ä -
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keä vähän, r u k o i l k a a elon Herraa, e t t ä hän lähettäisi t y ö v ä k e ä hänen eloonsa.
Se on kuitenkin Lapinmaan saarnaajain ja koko Herran lauman sydämellinen toivomus, että kristityt kristillisyyden laveudessa, jotka apua
anovat, että he myös sen saisivat. Mutta niinkuin ymmärrätte, rakkaat
veljet ja sisaret Amerikan maalla, että kun anomisia on niin monelta kantilta, aina ulkovaltakuntiin, niin ei voi kaikkia anomisia täyttää sen jälkeen, kun ne tulevat, jonka myös näemme Amerikan seurakunnan kirjasta,
että olisi tarkoitus saada ensi tulevan vuoden ajalla, joka kyllä olisi toivottava. Mutta niinkun on ollut jo ennen ja viime jouluna, on Itä-Norjan
kristittyin anomus lykkääntynyt, niin olemme sidotut, että ensi tulevan
kesän aikana saarnaajat käyvät Itä-Norjassa, jos voittamattomia esteitä
ei tule. Ja niin muodoin on enempi epäiltävä ensi tulevan vuoden aikana
saapumisesta Amerikkaan. Kuitenkin on saarnaajain ja seurakunnan
yksimielinen ymmärrys,, että niin pian kuin mahdolliseksi näkyy, että
saarnaajat tulevat Amerikkaan täyttämään teidän anomustanne.
Ja niin olemme ilmoittaneet tässä mielipiteemme, ja emmekä voi muuta
tällä kertaa, kuin kiitämme Amerikan veljiä ja sisaria rakkaitten ja kalliitten kirjain ja rakennusaineitten edestä ja toivotamme, että se siunattu
Herran työ kantaisi hedelmän, ja että kaikki työmiehet Herran viinamäessä jaksaisivat jatkaa sovintosaarnaa ja koota laumaa Herralle Jesukselle yhteen lammashuoneeseen yhden verisen lipun alle Euroopan ja
Amerikan maalla, johon kootut olemme, Esikoisten seurakuntaan, jossa
rakas ja laupias Jumala hallitsee rauhan evankeliumilla, että rauhattomat omattunnot ovat rauhan käsittäneet, että monta kymmentä tuhatta
Euroopan ja Amerikan maalla kiittävät Herraa, että lintu on löytänyt
huoneen ja pääskynen pesänsä, sinun alttaris, Herra Sebaot, minun kuninkaani, jotka käyvät itkun laakson läpi, ja opettajat monella siunauksella
kaunistetaan.
Rohvaiskaamme sydämiämme uskomaan, rakkaat veljet ja sisaret, ja
katsomaan uskon avatuilla silmillä maasta ylettyä ja orjantappuroilla
kruunattua kuningasta, että ne viattomat veren pisarat priiskuisivat sieluimme ja sydäntemme maalle, ja että Pääsiäisaamun aurinko pääsisi
paistamaan liikutetun ja kastellun maan päälle, että Herran pelto kasvaa
ja kypsyy. Ja rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, meidänkin edestämme,
että kanssanne kostumme siihen oikeaan Isänmaahan, jossa sota ja kilvoitus päätetään, ja kaikki murheet ja vaivat lakkaavat ja ijankaikkinen
ilo alkaa.
Olkaa nyt yllämainitut saarnaajat rakkaitten emäntäinne, lastenne ja
koko Herran lauman kanssa Amerikan maalla tervehdityt näitten sanain
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kanssa, että syntinne ja syntimme ovat anteeksi annetut Herramme Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Sen me
täältä annamme ja todistamme saamaajain ja koko Herran lauman kanssa.
Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman, Daniel Josefsen, Mikal
Mickelsen, Kristen Hansen, Karl Luoma, Juho Hirvonen, Arvid Pulkkinen, A. Vainikka, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Johan Jönsson,
August Isaksson, Isak Stälnacke, Isak Isohuhta, Petter Sitsi, Frans Björkman, Johan Hendrik Olson, Viljam Erikson, Johan Stöckel,
Salomon Fjellborg.

Vadsö 13. tammikuuta 1934.
Tykö rakkaille vanhimmille ja Sionin muurin vartijoille Ruotsin Lapinmaalla: Viktor Björkman, Frans Parakka, Isak Kuoksu ynnä muut saarnaajat ja totuuden apulaiset ja palvelevaiset vaimot. Armo ja rauha ja
Pyhän Hengen osallisuus levätköön kaikkein teidän kanssanne aina elämän ehtooseen asti! Amen.
Saan tervehtää teitä, rakkaita vanhimpia ja koko esikoisten seurakuntaa ynnä Länsi-Norjan seurakuntaa, ja kiittää sen siunatun lahjan
edestä, että taas olette luvanneet meille lähetysmiehet ensi kesäkuun
ajalla, kuin myös joulukokouksen lähetyskirjain edestä. Olemme kulkeneet Väst-Finmarkussa edellä joulun veli Börresenin ja Nils Jensenin y.m.
kanssa, niinkuin olemme kirjoittaneet, ja jouluna Bonakassa 4 päivää ja
Boksassa, ja Leirpolissa uuden vuoden, siitä Bolmangin venekanttään saarnaajain kanssa; olemme yhdessä, Börresen, Guttormsen ja Erik Trosten.
Ja niin olemme nyt tulleet itsekukin kotiimme. On jäänyt vielä Varangi
ja Annijoki käymättä ja tämä kaupunki, siksi kun tulee yksimielinen anomus saarnaajia. Annijoessa pitävät kokouksia Edvard Hänninen ja Anton
Jensen niinkuin ennenkin, mutta toiset eivät käy niissä, vaan kokoontuvat
erilleen. Ulkorannalla pitää kokoukset Petter Jumisko, ja siinä kulkevat
kaikki yhdessä, Vuoreijassa Daniel Sjölund, niinkuin ennen.
Kaikissa paikoissa ovat kokoukset olleet kalliit, ja Jumalan sana on
vaikuttanut voimallisesti heikkojen välikappalten kautta. Rauha ja rakkaus on jäänyt hallitsemaan veljein ja sisarten sydämissä, ja monta Jumalan salaisuutta olemme saaneet oppia näitten kokousten kautta, vieläpä suuri lauma kristityitä, joitten sydän ja silmä kaipaa esikoisten seura-
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kunnalta lähetettyjä vanhimpia ja saarnaajia, jotka ovat täällä käyneet
silloin, kun oli myrskyilma, ja tiet olivat kiinnipeitetyt. Nyt olemme
kokoontulleet tähän meille kokouksiin Salttijärvestä, Gulnesista, Annijoesta, Badebystä ja kaupungista, jossa sovittelemme ja tutkimme sen
ajan, milloin me anomme Börreseniä tänne.
Nyt jatkamme tätä jälkeen kokousten, kun olemme tässä koolla, ja
terveisiä sanomme teille, rakkaat vanhimmat ja lähetysmiehet, me yksimielisesti, Salttijärvestä, Gulleselvasta, Annijoesta, Badebystä ja Vesisaaresta ja pyydämme teidän esirukouksianne, että jaksaisimme kilvoitella
loppuun asti.
Karl Sirkka, Anton Jensen, Edvard Hänninen, Anselm Hänninen, Josef
Sinuna, Bernhard Siuruvainen, Aksel Jaakkola, B. Jumisko, K. Johan
Hansen, Hans Vaara, Tomas Davidsen, Mathis Ollila,
kaikki rakkaitten emäntäinsä kanssa. Sanokaa terveisiä kaikille saarnaajille heidän emäntäinsä ja lastensa kanssa ja kaikille esikoisten seurakunnan matkaystäville!
Helsinki 17/1 1934.
Rakkaat vanhimmat ja uskolliset Sionin muurin vartijat Ruotsin Lapinmaalla Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman ynnä muut saarnaajat teidän rakkaiden emäntäinne ja lastenne kanssa ja kaikki totuuden apulaiset sekä palvelevaiset vaimot kaiken sen valitun ja kalliin Herran lauman kanssa, joka teidän ympärillänne on, ja yhtä Jumalan armon
raitista ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa, johonka me
myös teidän kanssanne yhdistetyt olemme.
Tervehdämme teitä Jumalan armon ja rauhan toivotuksella täältä Helsingistä, johon olemme nyt kokoontuneet, ja johonka myös ovat saapuneet meidän rakkaat lähetysmiehet K. Luoma ja Juho Hirvonen Ruotsin
Lapin joulukokouksesta, ja olemme saaneet heiltä suusanallisesti kuulla
teidän rakkaat terveisenne. Olemme myös jo etukäteen saaneet teidän
kalliin lähetyskirjanne, joidenka edestä kiitämme teitä juuri sydämestämme.
Vieläpä tuntuu se autuaalliselta ja turvalliselta, että meillä on yksi
suojan paikka, johon saamme päätämme nojata myrskyilman aikana ja
kaikkina aikoina, sillä vihollinen ei ole jouten eikä nuku montaa minuuttia, mutta niinkuin apostoli sanoo: "Se käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien ketä hän saisi ylösniellä." On kuitenkin se meidän uskalluk-

426

semme Jumalaan, että Hän on asettanut sydämensä jälkeen ne uskolliset
vartijat Sionin muurille, jotka vielä huutavat, mitä aika kuluu, että vielä
ne, joilla on se halu että valvoa, saattaisivat hankita itsensä ajallansa.
Vieläpä jäämme luottamaan lupaukseenne, että meistä vielä murheen pitää tahdotte aina eteenkinpäin niinkuin tähänkin asti, että se kallis ja
siunattu Jumalan työ menestyisi sille viinamäen Isännälle iloksi, joka
niin paljon vaivaa on nähnyt ja työtä tehnyt viinamäkensä hyväksi, ja
joka menestys on harmiksi käynyt omanvanhurskauden perkeleelle, ettei
hän ole vielä tähän asti päässyt turmelemaan sitä istutusta.
Kuitenkin rukoilkaa, rakkaat ystävät, vielä meidänkin edestämme, että
jaksaisimme uskossa valvoa ja sodassa seisovaiset olla, sillä sotimisemme
aika pian päättyy, ja hetken päästä saamme alkaa suurta voiton juhlaa
viettämään. Ja sen toivon ylläpitämiseksi rohvaiskaamme sydämemme uskomaan, että meidän ja teidän synnit on anteeksi annettu Herramme Jesuksen pyhässä nimessä ja siinä kalliissa sovintoveressä, joka on pitkänäperjantaina alasvuotanut niistä avatuista haavoista Golgatan ristillä viimeiseen pisaraan asti. Amen! Tällä onnen toivotuksella sanomme hyvästi! Seurakunnan kanssa ja puolesta:
V. Nieminen, S. Vesterinen, Joel Ahonen, K. Luoma, J. Hirvonen, J. Karhu,
A. Holm, F. Siipola, R. Salminen, A. Ihalainen, A. Vainikka, E. Nousiainen, S. Salminen, Jalmar Simolin y.m.

Gellivaara se 23. 2.1934.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä William Koppana ja Matti ynnä teidän
rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja se siunattu Herran lauma,
joka on teidän ympärillänne siellä kaukaisella Amerikan maalla, jotka
yhtä armon ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen
yhteydessä. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo olkoon henkenne
kanssa tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdin teitä ja kiitän
sydämestä sen rakkaan kirjanne edestä, jonka sain veli Koppanalta jääneellä viikolla vastaanottaa, jossa oli joulukokouksen kirjasta kopio matkassa, niin myös Matti-veljeä siitä ennemmin tulleesta kirjasta, joista näkyy, että olette terveenä ruumiin puolesta, joka on suuri Jumalan lahja
sekä itse kohdaltamme että myös tämän siunatun kristillisyyden suhteen.
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Terveenä minä myös olen ollut koko vuoden ajan ja saarnamatkoilla olen
kulkenut alkaen 15. päivä syyskuuta, että olen harvoin kotona käynyt,
ja Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti joka kokouspaikassa, niin
että ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet vanhurskasten majoista. Useasti
olen muistanut niitä autuaallisia hetkiä, kun olimme siellä teidän kanssanne; eivät ne katoa mielestä, sillä ajatukset, jotka eivät ole rajoitetut
ajalta eikä paikalta, lähtevät lentämään yli maita ja valtameriä eivätkä
lepää ennenkuin saapuvat toisten taivaanlintujen tykö, jotka ovat pesiänsä
rakentaneet kristillisyyden puun oksille, jossa on suojan ja turvan paikka
niinkuin David sanoo: "Lintu on huoneen löytänyt ja pääskynen pesänsä,
johonka he poikansa laskevat, sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani."
Vaan sen me kuitenkin uskomme, että kerran se tämä vaivaloinen työpäivämme onnellisesti päättyy, sillä ei se ole niin pitkä, että ei ilta joskus
tule. Sillä monenlaista on vääryyttä maailmassa, ei ainoastaan maailman
suruttomuus, vaan myös se hirmuinen hengellinen vääryys, joka eriseuran
kautta tahtoo väkisin turmella sitä siunattua Jumalan työtä, jota ovat
aikakautemme saarnaajat suurella huolella ja monen kyyneleen kanssa
koossa pitäneet, että mekin jälkeen tulevaiset polvikunnat olemme osallisiksi tulleet siitä suuresta Jumalan armosta, joka niin ylenpalttinen on
minuakin kelvotonta kohtaan.
Meillä on Fransi-veljen kanssa lähtö Itä-Norjaan ensi keväänä, jos
Jumala sen suopi, ja on terveyttä. Siellä, jossa vanhat eriseuran juuret
ovat jo vanhoilta ajoilta, niin ei siinä voi tulla terveyttä, että yksimielisesti rakentaisivat viinamäen aitaa ja kokoaisivat laumaa Herralle Jesukselle yhteen lammashuoneeseen, joka on esikoisten seurakunta täällä
maan päällä, sillä siihen olemme kootut yhden verisen lipun alle Euroopan ja Amerikan maalla, rakkaat veljet ja sisaret, jossa saamme hengittää Jumalan armon raitista ilmaa odottaessamme poiskutsumisen hetkeä ja meidän ruumiimme lunastusta, sillä useasti huokaamme, että me
rasitetut olemme täällä vieraalla maalla.
Vaan siinä uskossa olemme, että syntimme ovat anteeksi annettu Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja veressä; sen uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, huonoimmallakin ajalla! Ole kirkas, sinä veripunainen lippu
kaikissa maissa, ja vahvista morsiamesi, jonka olet verelläsi puhtaaksi
pessyt, sitä ijankaikkista hääpäivää odottamaan, joka pian tulee meille
kaikille, sillä ei ole meillä yhtään pysyväistä asuinsijaa täällä, vaan tulevaista me odotamme, jonka rakentaja on Luoja.
Jos kohtaat meidän rakkaita veljiä ja työkumppaneita J. Huumolaa
ja J. Muoniota, samoin Arthur Niskaa ja kaikkia muita saarnaajia, niin
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sano sydämellisiä terveisiä! Ja kaikille Hancockin ja Calumetin ja sen
ympäristön kristityille terveisiä, Sandralle lastensa kanssa, Hildalle lastensa kanssa, Kalliaiselle perheensä kanssa, Ovistolle perheensä kanssa,
Luusualle perheensä kanssa ja Hjalmarille perheensä kanssa. Vaan olkaa
itse minulta ja minun perheeltäni tervehditty Koppana ja Matti ynnä perheittenne kanssa! Rukoilkaa edestäni! Pyytää vähin veljenne elämän
kaidalla tiellä
Viktor Björkman.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Parakan kylässä
24. p. helmikuuta 1934.
Tykö rakkaalle ja kalliille veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran
viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Viljam Koppana ja Matti Kinnunen ynnä rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja se siunattu Herran lauma, joka teidän ympärillänne on. Jumalan ja meidän Herramme
Jesuksen armo ja rauha olkoon henkenne kanssa elämämme ehtooseen
asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä jollakin harvalla rivillä ja annan tietää, että elämässä olemme ja joltisesti terveenä. Olemme
nyt viime viikkoja olleet Kuoksu-vanhimman kanssa matkoilla; ja onhan
se Kuoksu-vanhinkin uhka hyvissä voimissa, vaikka on jo viime joulukuussa 6. p. täyttänyt 75 v., että on voinut olla matkoilla nuorempain
kanssa syksystä alkaen. Eilen illalla tulimme kotia vähän levähtämään,
jos olisi mahdollista. Isak Stalnacke ja Johan Stöckel ovat viime viikolla olleet ja vieläkin ovat Muonionjoella käsin; Björkman kumppaniensa
kanssa länsisyrjällä Gellivaaran seurakuntaa. Ja saan antaa tietää, että
kun tulin kotiin, niin oli tullut Koppana-veljeltä kirja ja kopio, joittenka
edestä kiitän juuri rakkaalla sydämellä. Olen saanut kalliin kirjan Mattiveljeltä tänä syksynä. Kun olimme Jukkasjärvellä, sain kirjan Arthur
Niskalta. Monta kallista kirjaa olen saanut Amerikan maalta y.m.
On meillä kallis ja siunattu etsikon aika, vieläpä se siunattu rauha ja
yksimielisyys niin lavialle kuin tämä elävä kristillisyys on itsensä levittänyt sekä Euroopassa että Amerikan maalla, josta olkoon kiitetty se
suuri Ristinkantaja ja orjantappuroilla kruunattu Kuningas! Nyt jo moni
niistäkin, jotka ovat meitä vääränä hyljänneet, ottaisivat mielellänsä takaisin, mutta sekin näyttää raskaalta, sillä se koskee kovin kunniaan.
Ja työläs on oma joukko, kun siellä on aivan riita, ettei ole monta, joilla
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olisi yksi mieli. Moni sanoo, että eipä länsiläiset riitele, missä niitä jo
on, vaan kaikilla on yksi mieli ja rakkaus keskenänsä. Moni sanoo siellä
keskenänsä, länsiläisiä (sen on tahtoa), muuten se menee kaikki sikin
sokin sekasinsa, ja niinkuin se onkin jo mennyt. Nyt jo paljot saarnaajat hyvin sopivat suruttomain pappein kanssa yhtä työtä tekemään,
ja niin heränneitten joukkoja kootaan vanhan äidin syliin. No, Jumalan
on asia, joka tuntee ja näkee, kutka ovat mahdolliset.
Sanomia minulla ei nyt ole erityisiä täältä. Näen Koppana-veljen kirjasta, että olisi halua saada tarkempia tietoja, miten se minun jalkani
paranee, ja näkyy olevan monella muulla sama. Jalkani on hiljakseen
paranemaan päin, ja on jo niin parannut, että kaikki leikkuuhaavat ovat
kiinni, mutta onhan siinä sittenkin sen verran hankaluutta, ettei se aivan
terve ole. Mutta meidän lääkäri vain varmuuttaa, että se ei estä pitkiäkään matkoja; paitsi käyminen se tietysti on mahdoton, jos sen pitäisi
pitemmältä tehdä. Mutta niinkuin nyt on olemassa, ei ole kysymyksessäkääri käymällä kulkea, niin kuin meilläkin on ollut monta kymmentä
vuotta Lapin tnutureilla aina Norjaan asti, ja on vieläkin olemassa.
No, kyllä se vaan minunkin sydämeni halu olisi käydä vielä tervehtimässä ja hyvästiä jättämässä Amerikan rakkaille veljille ja sisarille.
Kyllä minä menneenä talvena sanoin hengessäni hyvästin kaikille ystäville, likellä ja kaukana, siinä uskossa, että saan heitä kohdata kirkkaassa
ilmassa Jumalan ja Karitsan istuimen ympärillä koko maasta ostetun lauman kanssa, kuitenkin se niin oli Jumalan edeskatsomus, että jäädä vielä
tänne vähäksi aikaa. No, tapahtukoon Jumalan tahto niin maassa kuin
taivaassa! Kuitenkin olen siinä uskossa, että ystäväin paljous rukoilevat
minunkin edestäni, että onnellisesti kostumme Isänmaan rantaan. Kiinnittäkäämme toivon ankkuria rauhan rantaan, rakkaat veljet ja sisaret,
ja katselkaamme sitä suurta kunnian kirkkautta Herramme Jesuksen
avattuin haavain läpi, että pysyisimme valvomassa Yönvalvojan kanssa,
sillä pian huuto kuuluu: Jo Ylkä tulee, menkää ulos Häntä vastaan!
Ja olkaa nyt näitten sanain kanssa tervehdityt kaikki saarnaajat ja
koko Herran lauma Amerikan maalla, että synnit on teille ja meille anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja siinä viattomassa ja kalliissa
sovintoveressä, sen uskokaamme rohvaistulla sydämellä! sen minäkin
täältä asti todistan kolmeyhteisen Jumalan nimeen.
Täältä tervehtivät Kuoksu-vanhin ja Björkman ynnä muut Lapinmaan
saarnaajat Amerikan saarnaajia ja koko Herran laumaa ja kiittävät kalliitten kirjain ja terveisten edestä. Ja sanon rakkaan vaimoni ja lasteni
kanssa rakkaita terveisiä Keweenaw Bayn, Entryn, Hancockin, Limingan,
Oskarin Calumetin, Wolveriinin ja Mohawkin kristityille, joita tervehdin
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kutakin nimeltänsä. Näin teidän kirjastanne, että Matti Kinnunen ja
Leo menevät Pohjois-Karoliinaan täyttämään kristittyin anomista. Herra
heitä siinä vahvistakoon ja antakoon sanansa oven auki olla! Tervehdin
lähetysmiesten kanssa tohtori Stanleytä rakkaan vaimonsa, lastensa ja
kaikkein rakkaitten veljein ja sisarten Tcanssa Pohjois-Karoliinassa, joita
olemme rakkaalla sydämellä muistamassa.
On arvattava, että lähetys Amerikkaan viipyy, kun on kysymyksessä
ensin' kevätkesästä Itä-Norja ja syksyllä Kainuun ja Luulajan seurakunnat y.m. Merkitsee "veljenne Herrassa
F r a n s P a r a k ka.

Kuoksussa se 1. päivä maaliskuuta 1934.
Tulen tykönne, rakastetut veljet ja sisaret, tervehtimään teitä sinne
kaukaiselle Amerikan maalle: William Koppana, Salomon Johnson, Matti
Kinnunen, Caleb Eriksson, Leo Lobbestael, J. W. Stanley, Arthur Niska,
Johan Huumola, John Muonio, Axel Uuskoski, Jacob Stickinger, Sasse,
Johan Buuri, M. Abernathy, Emil Liimatta, E. Marttinen, Päkkilä, Samuel
Juvonen y.m. saarnaajat totuuden apulaisten ja palveluspiikain kanssa ja
koko Herran lauma Amerikan maalla monessa kielessä Atlantin rannalta
aina Tyynen meren rantaan asti. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme Amerikan veljiä ja sisaria monessa kielessä ja eri kansakunnassa, joihin tämän elävän kristillisyyden ääni on voimalla kajahtanut, niin että ovat herätetyt hengelliseen eloon, että ovat ruvenneet sielustansa murhetta pitämään. Ja se
on suuri armo, rakkaat veljet ja sisaret, että olemme ja olette saaneet
järjellisen johdatuksen, että olemme käsittäneet elävän uskon ja hyvän
ja rauhallisen omantunnon, joka on se suurin tavara, jonka pitäisivät
tallentaa kaikki ijankaikkisuuteen matkustavaiset vielä paremmin kuin
katoavaisen kullan ja hopean.
Kyllä sielun vihollinen pyytää teitä ja meitä karkoittaa niinkuin taivaan lintuja pesistänsä ja yöpuultansa niin moninaisten kiusausten kautta,
ja usein nousevat epäilyksen aallot niin korkealle, että näyttää niinkuin
heikon uskon laiva uppoaisi tämän maailman mereen, joka pauhaa niinkuin pohjattomuuden koski vallanhimossa ja vapauden halussa ja samalla
veren janossa. Ja nämä kaikki osoittavat, että Ihmisen Pojan tulemus
lähenee. Sentähden valvokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, yönvalvojan
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Herramme Jesuksen kanssa Getsemanen yrttitarhassa ja Golgatan mäellä,
jossa lankeaa Hänen päällensä korkein synnin rangaistus, joka pitäisi liikuttaa kaikki kivikovat sydämet, että rupeaisivat kolkuttamaan armon
oven päälle, niin kauan, kuin vielä armon ovet avataan, jonka tuntevat
nekin, jotka Herran Jesuksen vanhurskaudella vanhurskautetut ovat, tuntevat, kuinka synti tarttuu ja hitaaksi tekee, jonka tunnemme, kuinka
suuri armo se on, että on armollinen syntein anteeksi saaminen kristittyin laumassa.
Olkaa nyt minulta tervehdityt yllänimitetyt saarnaajat vaimoinne ja
lastenne kanssa ja kaikki rakkaat veljet ja sisaret teidän ympärillänne!
Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille ja teidän jälkeenne tulevaisille! Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, että tämä valkeus säilyisi vielä
vähän aikaa, sillä tämä on viimeinen kristillisyys maan päällä, ja me
uskomme, että vielä pitää suuret hartaudet ylösheräämän, ja silloin saattaa seurata vaino, ja se on se viimeinen seula, jolla seulotaan nekin virneet, jotka rauhan aikana ovat myötäseuranneet. Tehkäämme vielä vähän aikaa työtä, sillä yö tulee, jolloin ei kenkään taida työtä tehdä. Paljon on työmiehiä jo laskettu lepäämään, niitäkin, jotka ovat uskollisesti
työtä tehneet ja nyt nautitsevat päiväpalkkaansa ijankaikkisesti, ja siinä
on palkkaa enempi kuin teidän ja meidän vaivamme, joka on ajallinen
ja keveä, vaan se saattaa ijankaikkisen ja määrättömän kunnian.
Voi, rakkaat veljet ja sisaret, kuinka suuri armo on meille suurille
syntisille tapahtunut, jonka edestä olisi suuri syy kiittää taivaallista
Isäämme, että olemme johdatetut siihen laumaan, joka on ensin kivulla
uudesti syntynyt aikakaudellamme, ja se lauma on koottu verisen evankeliumin voimalla Sionin pyhälle vuorelle, jossa hyvä Paimen kaitsee laumaansa rauhan evankeliumilla.
Minä olen vakuutettu siitä, että vielä on niin suuri paljous yksimielistä
kristillisyyttä Euroopan ja Amerikan maalla, kun vielä siihen otetaan lasten lauma neljästä tuulesta ja kaikista kansoista ja kielistä, jotka taivaan
alla ovat. Sentähden on syy, rakkaat veljet ja sisaret, nostaa päänne
ylös ja katsoa vainioita, sillä ne ovat jo valkiat elon ajaksi. Syy meillä
vieläkin on, että rukoilla elon Herraa, että Hän lähettäisi uskollisia työmiehiä Hänen eloonsa, sillä eloa tosin on paljon, vaan uskollisia työmiehiä on vähän. Sentähden, te vanhemmat saarnaajat, vaatikaa nuoria miehiä seuraamaan ja vanhempia oppimaan, ja niin saadaan siementä
omasta pellosta, ja ne tulevat puhtaat siemenet, muuten joudutaan ostamaan siementä maailman kauppamiehiltä, ja ne siemenet eivät ole puhtaat, niissä on rikkaruohon siemen seassa. Eikä se ole ihme, että semmoinen pelto rikkaruohon valtaan joutuu, kyllä vihamies muutenkin
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pyytää kylvää rikkaruohon siementä Jumalan peltoon, josta tulee paljon
työtä ja vaivaa työmiehille Herran viinamäessä.
Jääkää nyt hyvästi sen ylimmäisen Paimenen haltuun siinä autuaallisessa toivossa, että jos olisi vaikka viimeiset rivit tämän vieraan maan
päällä, niin uskon, ettette rakkaat ystävät jätä minuakaan tielle, vaikka
tunnen itseni, että olen hidas kulkija ja paljon puuttuvainen matkamies
elämäntiellä. Ja sentähden tarvitsen ystäväini esirukouksia. Olkaa nyt
minulta tervehditty vaimoni ja meidän lastemme ja kylämme kristittyin
kanssa näillä sanoilla, että syntinne ovat anteeksi annetut Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja se olkoon vielä viimeinenkin
virvoitus kuoleman virran rannallakin. Ja kiitoksia, rakkaat veljet ja
sisaret, niitten monien kalliitten preivien edestä, joita olen saanut, joita
ei ole tullut vastatuksi. Olen saanut Koppanaveljeltä, Abram Mattilalta,
Samuel Juvoselta ynnä muilta. Kirjoitti omalla kädellä
Isak

Kuoksu.

Padasjoki, Arrakoskella 13. päivä toukokuuta 1934.
Tulen tykönne, rakas vanhin ja uskollinen Sionin muurin vartija, Isak
Kuoksu, ja tervehtelen Jumalan armon ja rauhan terveisillä ja toivotan
teille terveyttä ynnä rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa, ja että saisitte nauttia levollista vanhuutta ja ilon kanssa nähdä hedelmän siitä raskaasta ja painavasta Herran viinimäen työstä, jota olette niin kauan kyynelten kanssa tehneet. Tervehtelen myöskin rakkaita työkumppaneitanne siellä ja sitä rakasta ja kallista Herran laumaa, jotka siellä ovat
yksi Herrassa teidän ympärillänne.
Ilmoitan, että olen uskomassa ja toivon, että rakas taivaallinen Isä
sydämellisen huolenpitonsa kautta sen minussa vahvana pitää muitten
valittuinsa kanssa loppuun asti. Olen ruumiin puolesta terve, mutta vaimoni on potenut sairautta koko talven. Olen myöskin ollut saarnamatkoilla pohjois- ja etelä-Pohjanmaalla, ja muut saarnaajat ovat olleet ja
vieläkin ovat ahkerasti matkoilla. Mielihyvällä kuuntelen, että Suomen
saarnaajat liittävät yhteen rovasti Laestadiuksen työhön, sekä samoin
kaikkien niiden uskollisten vanhinten ja työmiesten kanssa, jotka ovat rovastin laskeman perustuksen päälle rakentaneet ja yhteen esikoisten seurakuntaan koonneet sekä Lapissa että täällä Suomessa ja Amerikassa, jotka
ovat autuaallisesti nukkuneet ja hyvän todistuksen jälkeensä jättäneet.
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Heitä me ikävän kaipauksella muistamme. Ja uskomme, että kallis autuuden päivä ja etsikkoaika on meille Pohjolan kansoille koittanut; o, että
kansamme sen tuntisi. Mutta meille tulee yhä uusia huolia ja murhesanomia, sillä rakkaan veljemme Juho Hassisen, Kaltimosta, kuoleman
sanoma, jonka saimme viime tammikuun alussa, saimme lisää kuoleman
sanoman, että rakas veljemme ja uskollinen työmies Herran viinamäen
työssä, Heikki Vesikko Joutsenosta, on muuttanut Herransa lepoon ijankaikkista kesää viettämään. Hän oli kuollut ilman pitempää sairautta,
joka on ihme meille, kun hän oli aina niin terve ja iloinen ja hyvällä mielellä. Veljemme V. Nieminen oli seuramatkoilla Lappeenrannan puolessa
ja ilmoitti tästä puhelimella toissa iltana eli tämän kuun 11. päivänä, ja
että hautaus tapahtuu jo tänään. En saattanut mennä niin pikaisesti
hautaustilaisuuteen, kun oli omia asioita, mutta kun oletan, että veljet
siellä hautaustilaisuudessa kirjoittavat yhteisen kirjeen teille V. Niemisen
kanssa, niin minä pyydän liittää nämä minun tervehdykseni yhteen heidän tervehdyksensä kanssa.
No, paljon puuttuvaisuutta ja syntiä löydämme tykönämme puheessa,
työssä ja käytöksessä ja sydämen aivoituksessa. Ja usein joudun tuntemaan hämärää ja tyhjyyttä ja sydämen huokausta, niinkuin Vapahtaja
ei olisi läsnä, että jos ei Sionissa olisi lohdutusta, ja saarnaajat niin valoisasti saarnaisi evankeliumia ja kirkastaisi sitä suurta Ristinkantajaa
ja orjantappurakruunulla kruunattua Kuningasta, joka on päällänsä säilyttänyt kaikki meidän kipumme ja syntimme, ja niitten tähden mennyt
kuolemaan, että me saisimme elää Hänen tähtensä, niin en jaksaisi mukana kulkea. Mutta se on niin suuri voitto, kun saa aivan armosta tässä
esikoisten seurakunnassa synnit anteeksi Jesuksen pyhässä nimessä ja
kalliissa sovintoveressä, ettemme voi tätä suurta lahjaa jättää emmekä
lakata kilvoittelemasta, kun palkan maksu on niin suuri, että kerran yhteen pääsemme kaikkein valittujen kanssa täydellisyyden ihanassa maassa
veisaamaan voiton virttä, amenta ja hallelujaa. Sanon vaimoni ja lasteni kanssa sydämen rakkaita terveisiä rakkaalle vanhimmalle emäntänne
kanssa sekä ympärillänne olevien ystävien kanssa ja erittäin Frans Parakalle ja Viktor Björkmanille heidän perheensä kanssa. Rukoilkaa meidän puolestamme! Tätä pyytää vähin veljenne
Anders

Holm.

Osoite: Arrakoski, Finland.
Veljemme Kalle Koivu pyytää sanomaan rakkaat terveiset.
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Taana, Ruslefjelma 18/6 1934.
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle Herran palvelijalle kalliissa ja painavassa Herran viinamäen työssä Isak Kuoksu ynnä rakkaan
vaimonne, lastenne ja ympäriolevan Herran lauman kanssa.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme jollakin sanalla ja annamme tietää, että onnellisesti ja terveenä olemme kostuneet tänne Taanaan. Ilma merellä oli erinomaisen kaunista, ehkä muuten vain on kylmät ilmat. Tänä päivänä tuntuu enempi kesältä, kun sataa vettä. Eilen
olimme ensi kertaa koolla Punakan kokoushuoneella päivällä ja illalla.
Paljon väkeä oli koolla ja näyttää rauhalliselta. Börresen ja Sirkka ovat
tulleet vastaan tänne Taanaan. Olemme tutkineet näitten saarnaajain
kanssa, kuinka meidän matkamme ja kokoukset tulevat olemaan täällä
Finmarkussa. Aika täällä tätä nykyä näyttää olevan ahdas, ja ihmiset
ovat enempi sidotut pyytötöihin, kun on ahdas aika. Kuitenkin näyttää
olevan kokoontumisen halu.
No, emme tiedä, Jumalan on asia. Kuitenkin näyttää, että on paljon
vapaampaa ja rauhallisempaa kuin ensi kerroilla. Pyynnöt ja anomiset
ovat monista eri paikoista, joita on mahdoton täyttää sillä ajalla, kun
mahdollisesti saatamme täällä viipyä. Honningsvogiss, kun laiva pysähtyi, kävi tohtori Niisi tervehtimässä, mutta ei voinut lähteä matkaan;
vanhuuden voimattomuus ynnä muuta esteenä. Meillä ynnä Norjan veljein kanssa tuli halu tervehtää jollakin sanalla Kuoksu-vanhinta sen rukouksen ja toivotuksen kanssa, että Jumala antaisi terveyttä ja pitkää
ikää meille turvaksi ja suojaksi. Emme tahtoisi päästää käsistämme niitä
harvoja, jotka meille jääneet ovat, sillä suuri aukea on jäänyt niitten jälkeen ja kaipaus, joita kuoleman enkeli on ottanut, niinkuin Sammelin ja
Isakin y.m. On kuitenkin Jumala ihmeellisesti kuljettanut ja varjellut
piskuisen laumansa Euroopan ja Amerikan maalla, ja aina leikataan kypsyneitä ja täydeksi tulleita tähkäpäitä ja kootaan Jumalan aittaan. Ei
ole turhaan työtä tehty, ja Jumala on antanut sille siunauksensa.
Olkaa nyt, vanhin rakas, tervehdetty sydämellisellä rakkaudella! Vielä
viimeisetkin epäilykset on anteeksi annettu Jesuksen nimessä ja veressä.
Sen todistamme kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Rukoilkaa edestämme!
Merkitsee
Fransi, Viktor Björkman, Daniel Josefsen, Kristen Hansen, Karl
Sirkka, A. Börresen y.m. ja koko Herran lauma.
Olisi kallista saada vastaus; osoite Karl Sirkka, Vadsjö, Norge.
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Lahti 26/6 1934.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Isak
Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman ynnä muut saarnaajat teidän
rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko siunattu Herran lauma,
joka teidän ympärillänne on siellä Ruotsin Lapinmaalla saarnaavaisten
miesten, palveluspiikain ja totuuden apulaisten kanssa. Jumalan armo
ja rauha lisääntyköön teille meidän Herran Jesuksen Kristuksen tuntemisen kautta nyt ja aina elämänne iltaan asti!
Tällä onnen toivotuksella tervehtelemme teitä, ikuiseen rakkauden
muistoon jääneet opetusisät, ja kiitämme teitä sydämen pohjasta sähkösanoman edestä ja rakkaitten terveisten edestä, joilla muistitte meitä, ja
joka oli niin ilahduttava. Ja ilmoitamme, että olemme terveenä nyt elossa
olevat saarnaajat ja olemme taas kokousta ja juhannusjuhlaa viettäneet
tässä Lahden kaupungissa niinkuin ennenkin, jossa on ollut monta kymmentä saarnaajaa ja tuhansiin nouseva kristittyin lauma eri puolilta Suomen maata, ja olemme saaneet muutamia vieraita iloksemme vastaanottaa sieltä Ruotsin Lapinmaalta. Autuaallinen ja yksimielinen kokous
on ollut vieläkin, vaikka sen näemme täälläkin jääneen vuoden ajalta, että
monen ystävän kasvot on multa peittänyt, jotka viime kesänä olivat ilokumppaneina meidän kokouksessamme. Paljon on syntiä armon mereen
upotettu näissäkin kokouksissa, ja armon lintusten ääni on kuulunut, ja
saarnaajat ovat saarnanneet Jumalan sanan kaksiteräisenä, josta Jumalalle kiitos olkoon, että Jumala on varjellut niitä työntekijöitä, jotka vielä
huutavat, mitä aika kuluu, näinä Ihmisen Pojan tulemisen päivinä. Mutta
sen kanssa näemme täällä Suomenkin maalla, että paljon on työtä Herran viinimäessä ja sielunvihollinen odottaa aina sitä aikaa, että pääsisi
kylvämään rikkaruohon siementä Herran peltoon, sillä omanvanhurskauden perkele pitää suurta vihaa siitä, että hänet on heitetty ulos taivaasta
ja odottaa sitä aikaa, että pääsisi tallaamaan Sionin vuorelle ja pilaamaan
ne avoimet lähteet, joista Jesuksen lampaat juovat, ja maailman puolelta
mustat ja koreat perkeleet väsymättömästi odottavat sitä aikaa, että pääsisivät tähän kristillisyyteen näinä maailman lopun päivinä. Moni on
siinä sodassa väsynyt ja kadottanut sen kaitaisen elämän tien, mutta Jumala on vielä synnyttänyt lapsia niitten sijaan, jotka nuorena kuolevat.
No, emme tiedä muuta, vaan se halu meilläkin on kaikilla saarnaajilla
ja koko Herran laumalla Suomen maalla, että me teidän kanssanne illaksi
kostuisimme Isänmaan rantaan. Ja sentähden rukoilemme kaikki yhteisesti ja yksimielisesti, että saisimme saarnaajat Ruotsin Lapinmaalta
tänne Suomeen ensi vuoden aikana, vaikka tunnemme kyllä sen, että
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olemme niin paljon kiitoksen velassa kaikesta väsymättömästä huolenpidosta teille, rakkaat vanhimmat, ja koko Lapinmaan seurakunnalle, jota
huolenpitoa olemme osaksemme saaneet niin monen kymmenen vuoden
aikana, ja josta niin suuri siunaus on ollut. Ennenkaikkea me saarnaajat
tunnemme tarvitsevamme apua, että aina tulisi hengen miekka teroitetuksi ja sydämenmaa kostutetuksi, sillä taivaallisella kasteella, joka on
satanut maan päälle Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, ja jonka kasteen
voimasta ovat ijankaikkisuuden kukkaset ja hedelmälliset puut kasvaneet. Tätä kastetta kaipaa usein kuolematon henkemme tällä uuvuttavalla korven matkalla ja huokaa kuivina ja kylminä hetkinä, että ylösnousemisen ihana aurinko pääsisi paistamaan syntisen sydämeen.
Eikä nyt muuta, vaan sanomme sydämelliset rakkauden terveiset,
kaikki saarnaajat, meidän vaimoimme ja lastemme ja koko tämän siunatun lapsilauman kanssa täältä, teille kaikille saarnaajille rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja kaikille ystäville, jotka yksi ovat teidän ja
meidän kanssa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä.
Ja sanomme hyvästi näillä sanoilla, että teidän ja meidän synnit ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Siinä uskossa kuitenkin olemme, että jos emme kaikki saisi kohdata toisiamme tämän vieraan ja katoavaisen maan päällä, niin kerran
sen sillattoman virran toisella puolen tervehtelemme toisiamme kaikkein
vanhinten ja valittuin seurassa. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, meidänkin
edestämme! Tätä pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Ville Nieminen, Juho Hirvonen, S. N. Vesterinen, J. Rustholkarhu, K.
Luoma, R. Salminen, A. R. Salminen, Heikki Seppänen, Väinö Kauppinen,
Karl Nurminen, H. Savolainen, Antti Vainikka, N. A. Lehtonen, Heikki
Ikonen, Herman Hyden' Eino Nousiainen, Uuno Eloranta, Hj. Simolin,
Simo Salminen, A. Holm, Olli Tenhunen, Emil Masalin, K. Koivu, Juho
Korhonen, Joel Ahonen.
Kaltimossa 2.10.1934.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Isak
Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman ynnä muut saarnaajat teidän
rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko se siunattu Herran
lauma siellä Ruotsin Lapinmaalla saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa. Jumalan armo ja rauha kasvakoon ja lisääntyköön teille nyt ja aina elämänne ehtooseen asti!
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Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä lähestymme teitä, ikuiseen
rakkauden muistoon jääneet ystävät, ja ilmoitamme, että olemme terveinä kaikki nyt elossa olevat saarnaajat, ja olemme viettäneet Mikkelinpäiväkokousta, jossa on ollut koolla monta kymmentä saarnaajaa ja suuri
paljous kristityitä eri puolilta Suomen maata, jotka kaikki olemme koottuna yhdessä mielessä ja yhdessä hengessä, ja olemme koetelleet kristillisyytemme korkeita asioita. Ja Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti;
paljon on syntiä armonmereen upotettu, ja ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet vanhurskasten majoista, ja Karitsan emäntä valmistaa itsensä, ja
ne, jotka valmiit ovat, saavat viettää häitä Yljän kanssa. Mutta sen
kanssa olemme näkemässä täälläkin Suomenkin maalla, ettei rietas nuku
monta minuuttia, vaan se käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, että
kenen hän saisi niellä, ja jota enemmän saarnaajatkin on varustettu valkeuden sota-aseilla, sitä enemmän se suuri lohikäärme enkeleinsä kanssa
vainoo ja koettaa peittää Sionin vuorta; mutta sen me uskomme, että
Jumalan kaupunki on ihana virtoinensa, jossa kaikkein pyhimmän asumiset ovat.
Saarnaajat lähtevät taas matkoille niinkuin ennenkin. Ja niinkuin
olemme pyytäneet ja anoneet, että saisimme saarnaajia Ruotsin Lapista
ensi vuoden aikana tänne Suomen maalle, niin vieläkin uudistamme tämän
anomuksen niinkuin yhdestä suusta, kaikki saarnaajat ja suuri kristittyin
lauma; ja kaikki tunnemme sen, että niinkuin se on aina ollut suureen
tarpeeseen, niin kyllä nyt on tarve, ja me uskomme, että niinkuin te, rakkaat vanhimmat, olette meistä huolta pitäneet niin monen kymmenen
vuoden aikana, että te vieläkin pidätte; niinkuin te tiedätte, kuinka paljon
on kuoleman enkeli leikannut täältä meidän keskeltämme vanhemmista
saarnaajista, joitten hautain päälle me olemme jääneet. Ei ole vuosi kulunut, kun on neljä saarnaajaa kuollut, nimittäin Hassinen ja Kärki Kaltimosta sekä Vesikko Imatralta ja Savolainen Lappeenrannasta, emmekä
tiedä, kenen vuoro taas on ensin. Olemme myös päättäneet lähettää
meidän rakkaat veljet sinne Ruotsin Lapin joulukokoukseen, V. Niemisen
ja J. Ahosen, ja ehkä toisia saarnaajia seuraa matkassa.
No, emme tiedä muuta sanoa, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä, kaikki saarnaajat, meidän vaimoimme ja lastemme kanssa ja koko
tämän Herran lauman kanssa, teille, rakkaat opettajat, teidän rakkaitten
emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko valitulle laumalle teidän ympärillänne, jotka yhtä armon raitista ilmaa hengittävät teidän ja meidän
kanssa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä, ja sanomme hyvästi näillä sanoilla, että meidän ja teidän synnit on anteeksi
annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja siinä us-
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kossa olemme, että tulevat tapetun Karitsan häät, jossa saamme tervehdellä ystäviämme toisella puolen sillattoman virran; ja rukoilkaa meidänkin edestämme, että mekin teidän kanssanne kostumme illaksi perille.
Tätä pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Ville Nieminen, Anders Holm, Joel Ahonen, S. N. Vesterinen, Juho Hirvonen, K. Luoma, Joonas Rustholkarhu, V. Kauppinen, A. R. Salminen,
Oskari Walkama, Matti Rautio, Aaro Ihalainen, Johan Korhonen, Heikki
Ikonen, Antti Väänänen, K. Nurminen, Antti Vainikka, Heikki Seppänen,
Eino Nousiainen, Antti Mustonen, Hj. Simolin, Janne Karisto, Jaakko
Kärki, Arvid Pulkkinen, Kalle Immonen, Antti Tolvanen.

Gellivaarassa marraskuussa 1934.
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa ja uskollinen työntekijä Herran
viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Karl Sirkka ynnä rakkaan
emäntänne ja saarnaajain, totuuden apulaisten ja palveluspiikain kanssa,
jotka teidän ja meidän kanssamme ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon kaikkein teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme jollakin sanalla saarnaajia ja koko kallista Herran laumaa Itä-Norjan meren rannoilla, joka
on jäänyt rakkaaseen muistoon viimeisetkin yhdessä olemisemme ja ne
siunatut kokoukset, johonka emme muuta voi kuin kiittää Jumalaa, rakasta taivaallista Isää, että tämä siunattu valkeus on ulottunut meihin
asti, että saamme Daavidin kanssa sanoa: "Lintu on löytänyt huoneen ja
pääskynen pesän, sinun alttaris, Herra Sebaot, minun kuninkaani", jotka
käyvät itkunlaakson läpi ja opettajat monella siunauksella kaunistetaan.
Saamme tämän kautta antaa tietää, että olemme Sirkka-veljeltä saaneet kaksi kallista kirjaa, joittenka edestä kiitämme, jotka oli lähetetty
Viktor Björkmanin osoitteella, josta näemme, että olette elämässä, terveenä ja samassa huolessa niinkuin ennenkin, että se kallis Herran työ
tulisi tehdyksi, ja että kristittyin anomiset ja pyynnöt tulisivat täytetyiksi,
joka on kallis, että niitä ihmisiä löytyy, jotka yhdistävät työnsä ja huolensa, rukouksensa ja kyyneleensä, että tämä kallis kristillisyys pysyisi
hedelmää kantavaisena näinä viimeisinä etsikon päivinä, vieläpä koottuna
yhdellä Sionin vuorella.
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Näemme, että olette saaneet kutsukirjoja Kjöllefjordista ja Dyfjordista, joka on kallis, ja niinkuin näemme, ettei se ensimmäinen kutsu menestynyt, niin näemme, että olette päättäneet kokoontua se 18/11 Vesisaareen ja kutsua siihen myös Länsi-Finmarkusta koettelemaan mitä pitää
vastata. Älkää peljätkö! Vastatkaa, ja niin paljon, kun Jumala siihen
voimaa antaa, tehkää ja täyttäkää kristittyin vaatimuksia yhdistettynä,
sillä saattaahan Sirkka-veli antaa kutsun Börresenille, jos hänkin olisi jossain edempänä kokousta pitämässä, että tulevat yhdistettynä neuvottelemaan, että kukin lahjoillansa kokoaisi laumaa Herralle Jesukselle yhteen
lammashuoneeseen.
Ja nyt tervehdämme tämän meidän lähetyskirjamme kautta Itä-Norjan rakkaita veljiä ja sisaria Honningsvoogista Vuoreijaan asti ja kiitämme sen rakkaan palveluksenne edestä, jolla meitä olette vastaanottaneet, ehkä me heikot sananpalvelijat olimme keskellänne. Kuitenkin on
Jumala vahvistanut sanansa seuraavaisten merkkein kautta. Olkaamme
turvattuina Herrassa, rakkaat veljet ja sisaret! Ja niin tervehdimme näitten sanain kanssa, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu; sen
mekin täältä asti todistamme Jumalan puolesta Jesuksen nimessä ja siinä
kalliissa veressä; sen miustuttakoon rakas Isä vielä kuoleman virran rannallakin, ennenkuin silmät kiinni painuvat viimeiseen uneen. Rukoilkaa
meidänkin edestämme ja kantakaa anteeksiantavaisella sydämellä armoistuimen tykö! Merkitsevät veljenne vaivassa seurakunnan kanssa ja
puolesta:
Viktor Björkman, Frans Parakka.

Helsingissä 26. p:nä joulukuuta 1934.
Tykö rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille raskaassa ja painavassa työssä: Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Frans Parakka y.m. saarnaajat teidän rakkaitten emäntäänne ja lastenne ynnä meidän rakkaat lähetysmiehet ja sen siunatun Herran lauman kanssa, jotka
teidän ympärillänne ovat kokoontuneina viettämässä yhtä siunattua joulujuhlaa sen seimen ympärillä, johon Herra Jesus on eläväksi syntynyt tällä
meidän kalliilla etsikkoajallemme, joka vieläkin on maailmalta vihattu ja
vainottu, mutta niiltä ihmisiltä rakastettu, jotka Hänen kauttansa ovat
tulleet saatetuiksi oikeaan lammashuoneeseen, joka on kaikkein vaivattuin turvan ja suojan paikka.
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä lähestymme teitä täältä Hei-
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singin kokouksesta ynnä kristittyin lauman kanssa toivottaen teille, rakkaat vanhimmat, onnea ja Jumalan siunausta ja pitkää ikää siinä paljon
painavassa ja kalliissa Herran työssä, jata olette uskollisesti tehneet monta
kymmentä vuotta tämän kristillisyyden menestykseksi ja monien tuhansien kuolemattomien sielujen autuudeksi kristillisyyden laveudessa, jonka
kautta mekin Etelä-Suomen maalla olemme myrskyisen ilman alta tulleet johdatetuiksi sen oikean äidin helmaan, jossa meistä on niin hellää
huolta pidetty, ja uskomme, että vieläkin pidätte. Sillä sen olemme tuntemassa, ettei vieläkään ole vaarat ja vastukset loppuneet eikä vihollinen
ole väsynyt työtä tekemästä, josta on todistuksena monien langenneitten
onneton tila, ja vaikka toiselta puolen olemme saaneet nähdä, että Jumalan siunattu työ menestyy, että paljon on maailman valtakunnasta
noussut ja myöskin langenneista ovat sen armon Jumalalta saaneet, että
ovat jälleen tulleet Isän huoneeseen saatetuiksi, josta kaikesta meillä on
syy kiittää autuutemme Jumalaa. Ja vaikka niin paljon on kuoleman
enkeli poiskorjannut valjennutta eloa kuluneina vuosina, niin ei kuitenkaan ole kristittyin rukoushuoneet tyhjiksi jääneet, ehkä meidän on täytynyt niinkuin lasten jäädä työtä tekemään rakkaitten opettajaimme hautain päälle, joitten kasvoja olemme usein kaipaamassa kokouksissamme.
Eikä nyt muuta tällä kertaa, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä yllämainituille saarnaajille ja koko Herran laumalle täältä kristittyin lauman kanssa, ja jätämme hyvästiä näillä sanoilla, että teidän ja
meidän synnit ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja veressä.
Rukoilkaa meidänkin edestämme, että illaksi perille kostuisimme Isänmaan rantaan kaikkein valittuin ja vanhurskasten kanssa viettämään ijankaikkista ja loppumatonta hääjuhlaa Jumalan ja Karitsan istuimen ympärillä. Merkitsee seurakunnan kanssa ja puolesta:
F. Siipola, Aaro Ihalainen, K. Luoma, Aug. Kanerva, E. Hintikka,
M. Tuukkanen, J. Valtari, F. A. Sjöberg y.m.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä, v. 1934.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille: K.
Luoma, J. Hirvonen, S. Vesterinen, E. Masalin, K. Nurminen, N. Lehtonen,
V. Kauppinen, F. Siipola, A. Ihalainen, O. Valkama, A. Vainikka, M. Rautio, A. Tolvanen, E. Nousiainen, H. Seppänen, S. Salminen, K. Koivu, H.
Nieminen, A. Salminen, H. Ikonen, J. Korhonen ynnä rakkaitten vai-
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moinne ja lastenne kanssa ja koko se siunattu Herran lauma, joka teidän
ympärillänne on, jotka hengittävät Jumalan armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne tämän sodan ja kilvoituksen loppuun asti!
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä lähestymme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret, ja annamme tietää, että olemme näihin joulukokouksiin
kokoontuneet paljon saarnaajia ja kristityitä Lapinmaan seurakunnista,
Luulajan ja Kainuun, niin myös Suomesta teidän kalliit lähetysmiehet
ynnä muut saarnaajat, joita olemme sydämen ilolla vastaanottaneet.
Länsi-Norjasta on myös seurakunnalta lähetetyt saarnaajat saapuneet
tänne, jossa olemme tutkineet ja koetelleet kristillisyytemme korkeita ja
painavia asioita Pyhän Hengen valkeudessa.
Kirjeitä on tullut tämänkin vuoden aikana kristillisyyden laveudesta,
joista tulee näkösälle, että saarnaajat tekevät yksimielisesti työtä, kukin
sen lahjan kanssa, jota Herralta saaneet ovat, sillä yksimielinen työ on
aina tuonut siunauksen kristillisyyteen. Pyyntöjä on myös tullut muista
valtakunnista, että saada saarnaajia, kun Jumalan aika tulee, vaan emme
ole saattaneet varmempaa lupausta antaa, sillä sekin lupaus, joka tehtiin
viime vuoden joulukokouksissa Amerikkaan, on täytynyt lykätä tuleviin
aikoihin, kun meidän kallis veljemme Frans on sairaana. On myös ollut
koettelemuksen alla teidän menneen vuotinen pyyntönne, jonka olette
uudistaneet viime juhannuskokouksissa Lahdessa ja taas Mikkelin aikana
Kaltimossa ja nyt suullisesti lähetysmiesten kautta, että saada saarnaajia täältä, vaan emme voi sitä lähetystä päättää, kun asiat näin ovat,
vaan tahdomme kuitenkin teidän pyyntönne muistossa pitää, jos Jumala
niin asiat laittaisi ja voittamattomia esteitä ei tule, että ensi vuoden aikana
saarnaajat kävisivät siellä, sillä työtä on paljon ja uskollisia työntekijöitä
on vähän; niinkuin se on näkösälle tullut, kuinka voimallisesti tämä nykyinen aika tahtoo turmella sitä siunattua kristillisyyttä sekä suruttoman
maailman, joka näinäkin aikoina väkisin tahtoo monen luvallisuuden varjon alla ilmi tulla, että myös se hirmuinen hengellinen pimeys, joka valtiokirkon helmassa voimassa pidetään. Sillä suurella vaivalla ovat kristillisyytemme vanhimmat työtä tehneet sen päälle, että saada raja auki kuolleen ja elävän kristillisyyden välillä ja on meillä jälkeen tulevilla saarnaajilla suuri kysymys siitä, että ei menisi tie kiinni, ja heränneet sielut
tulisi johdatetuiksi vanhan valtiokirkon helmaan hengellistä unta nukkumaan.
Ja ei nyt muuta, rakkaat veljet ja sisaret, vaan siinä uskossa olemme,
että syntimme ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa
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sovintoveressä, joka pyhä ja vanhurskas veri on vuotanut Yrttitarhassa
ja Golgatalla syntein anteeksi antamiseksi. Sen veren voimasta ovat monet kymmenet tuhannet autuaallisen kuoleman kautta kostuneet perille
ja ovat voiton virttä veisaamassa sen laskeamattoman auringon alla, joka
ei koskaan mene pilven taa, niinkuin täällä useasti armonaurinko menee
murheen mustan pilven taa, ja matkamies useasti joutuu huokaamaan,
että kostunko minä viimeinkään perille, sillä raskas on ristin ja itsensäkieltämisen tie, jota on Herra Jesus auki polkenut Yrttitarhasta läpi Jerusalemin pilkkakaupungin Golgatalle. Näitä vaivoja ei luonnollinen ihminen päällensä ota, vaan ne ihmiset, joitten sydämiä on Herran Jesuksen
kärsiminen ja kuolema särkenyt ja ovat tulleet osallisiksi Hänen ylösnousemisensa voimasta. Ne ovat lähteneet Häntä seuraamaan kantaessaan ristiänsä, sillä ne ovat katsoneet palkanmaksua. Jääkää nyt hyvästi, rakkaat ystävät, siihen asti, kuin yhteen tulemme ijankaikkisuuden
ihanalla rannalla, jossa sanomme yhteen ääneen: terve tulemaan Karitsan häihin! Amen. Hallelujaa ijankaikkisesti!
Sydämelliset terveiset sanomme täältä kokoontuneelta Herran laumalta
sille Herran laumalle, joka teidän ympärillänne on. Rukoilkaa meidänkin
edestämme, pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman, Isak Stalnacke, Johan
Stöckel, Johan Mäntyvaara, August Isaksson, Frans Björkman, Salomon
Fjellborg, Johan Henrik Olsson, Villiam Eriksson, Ville Nieminen, Joel
Ahonen, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Isak Isohuhta, Joonas Karhu,
R. Salminen, A. Holm, Daniel Josefsen, Jens Pedersen, Hans Karisen,
Petter Sitsi.
Kiitämme kaikkein kalliitten kirjain edestä, jotka ovat tulleet Suomen
maalta, viimeksi Hirvoselta ja Helsingin kristityiltä, samoin myös niitten
rakennusaineitten edestä, joita kristityt ovat lähettäneet.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksissa v. 1934.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä: Villiam Koppana, Matti Kinnunen, Leo
Lobbestael, J. V. Stanley, Johan Huumola, Johan Muonio, Salomon Johansson, Arthur Niska, Caleb Eriksson, Axel Uuskoski, Jakob Stickinger,
Johan Puuri, Sasse, B. Abernathy, Emil Liimatta, E. Marttinen, Päkkilä
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ynnä muut saarnaajat ja totuuden apulaiset sekä palvelevaiset vaimot
yhdistettynä sen siunatun Herran lauman kanssa monessa eri kielessä
Atlantin meren rannalta Tyynen meren rantaan asti.
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret siellä kaukaisella Amerikan maalla, ja annamme tietää,
että olemme kokoontulleet Herran nimeen näihin joulukokouksiin monesta eri paikkakunnasta, niinmyös Suomesta ja Norjasta, koettelemaan
kristillisyytemme korkeita ja painavia asioita. Ensin kiitämme kaikkein
rakkaitten kirjain edestä, joita on tullut tänne Lappiin jääneen vuoden
ajalla, joista näkyy, että työtä olette tekemässä yksimielisesti ja kokoamassa laumaa Herralle Jesukselle sen oikean äidin syliin, joka on aikakaudessamme ensiksi kivulla uudestisyntynyt Herramme Jesuksen veristen vaivain kautta Ruotsin Lapinmaalla, ja on itsensä levittänyt oikean
raamatullisen lähetystoimen kautta itään ja länteen, pohjoiseen ja etelään,
joista on jo suuri paljous mennyt lepäämään heidän töistänsä, sekä saarnaajat että heidän opetuslapsensa, ja on vieläkin yksi suuri lauma, jotka
ovat kilvoittelemassa heidän kalliimmassa uskossansa Euroopan ja Amerikan maalla yhteen henkeen liitettynä rauhan siteen kautta ja eroitettuna maailman suruttomasta joukosta ja eriseuraisuudesta, joka on väkevästi koetellut tätä siunattua kristillisyyttä monivärisen väärän opin
kautta; vaan kun saarnaajat ovat yksimielisesti tehneet työtä kukin lahjainsa kanssa, niin Herran lauma on koossa pysynyt esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä.
Niitä kutsuja, joita oli menneen vuoden joulukokouksissa koettelemuksen alla muista valtakunnista, Amerikasta, Suomesta ja Itä-Norjasta,
niinmyös Kainuusta, niin on lähetys käynyt Itä-Norjassa jääneen kesän
ajalla, Frans Parakka ja Viktor Björkman, ja lähtivät täyttämään Luulajan ja Kainuun seurakuntain pyyntöä 13. p. marraskuuta, vaan meidän
kallis veljemme ja uskollinen työkumppanimme Frans Parakka sairastui
26. p. marraskuuta ja lähti Bodenin sairaalaan ja on leikattu. Emme
tiedä, mitenkä menee, sillä Jumalan on asia. Sentähden monet kymmenet tuhannet huokaavat ja rukoilevat, että Jumala, rakas taivaallinen
Isä, antaisi sen armon, että vielä parantaisi meille ja teille suojaksi ja
turvaksi näinä viimeisinä ja vaarallisina maailman lopun aikoina. Sentähden emme voi täyttää ensi vuoden ajalla sitä lupausta, joka tehtiin
viime joulukokouksessa, vaikka sen näemme ja tiedämme, että teidän
pyyntönne on oikea Jumalan edessä. Ja on se näkösälle tullut, että ei
ole se työ ollut turha, jota esikoisten seurakunta on Ruotsin Lapista tehnyt lähetysmiesten kautta, sillä se on kantanut siunattua hedelmää niin
laajalle, kun tämä elävä kristillisyys on itsensä levittänyt, jossa hallitaan
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Kristuksen lain ja asetuksen jälkeen, että Herran lauma koossa pysyisi
yhdellä Sionin vuorella sen verisen lipun alla, johon kootut olemme, päästettynä pahasta omastatunnosta Karitsan veren kautta, sillä voitto on tullut Karitsan veren ja heidän todistuksensa sanan kautta, niin että suuri
paljous on ilolla päivänsä päättänyt ja menneet lepäämään heidän töistänsä. Sentähden tarvitsemme vieläkin rukoilla Jumalaa, taivaallista Isää,
että Hän lähettäisi uskollisia työntekijöitä Hänen eloonsa, sillä eloa on
tosin paljon, vaan uskollisia työntekijöitä on vähän. Tehkäämme, rakkaat veljet, työtä sen päälle, että kristillisyytemme vanhinten työ menestyisi, jota ovat tehneet monen kyyneleen kanssa ja ovat menneet lepäämään heidän töistänsä monen kymmenen tuhannen opetuslapsen kanssa,
sillä maailma tahtoo väkisin varastaa monen kristityn sydämet, niin että
maailman muoto tulee luvalliseksi ja Kristuksen kallis ansio jääpi syrjään, kun eivät jaksa seurata sen suuren Ristinkantajan ja orjantappuroilla kruunatun kuninkaan askeleita, joka on kantanut ristiä läpi tämän
maailman pilkkakaupunkia ja on avannut suljetut paratiisin portit pitkänäperjantaina ja on huutanut, että kaikki on täytetty; synnin rangaistus
on kärsitty ja laki on täytetty ja verinen risti on vedetty velkakirjan
päälle.
Ja ei nyt muuta, vaan siinä uskossa olemme, että teidän ja meidän
synnit ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja veressä. Sen
uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, huonoimmallakin ajalla, sillä pian
tulee se aika, että saamme yhdistää äänemme kaikkein vanhinten ja koko
maasta ostetun lauman kanssa, jossa sanomme yhteen ääneen: amen, hallelujaa, kiitos ja kunnia olkoon sille suurelle Luojalle, joka meitä on verellänsä ostanut. Paistakoon vieläkin vanhurskauden kirkas aurinko särjettyjen sydänten päälle, että hedelmälliset puut ja ijankaikkisuuden kukkaset kasvaisivat ensimmäisten työntekijäin haudan päällä. Rukoilkaa
edestämme, että mekin illaksi kostuisimme perille siihen oikeaan Isänmaahan, johon henkemme huokaa täältä viheliäisestä maan tomusta. Sydämelliset terveiset sanomme täältä, kokoontulleen Herran lauman kanssa,
sille Herran laumalle, joka siellä Amerikan maalla on.
Merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan
Stöckel, Johan Mäntyvaara, August Isaksson, Frans Björkman, Salomon
Fjellborg, Johan Henrik Olsson, Villiam Eriksson, Ville Nieminen, Joel
Ahonen, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Isak Isohuhta, Joonas Karhu,
R. Salminen, A. Holm, Daniel Josefsen, Jens Pedersen, Hans Karisen,
Petter Sitsi.
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Kiitämme Amerikan kristityitä rakennusaineitten edestä, jotka ovat
saapuneet tänne joulukokouksen avustukseksi.
Ne samat.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä v. 1934.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä: Karl Sirkka, Andreas Börresen, Nils Jensen, Erik Guttormsen, Daniel Sjölund, Erik Trosten, Edvard Hänninen
y.m. saarnaajat sen kalliin Herran lauman kanssa siellä Jäämeren rannalla Itä- ja Länsi-Finmarkenissa. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat veljet ja sisaret, jotka hengitätte Jumalan armon raitista ilmaa esikoisten
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta, ja
annamme tietää, että olemme kokoontuneet näihin joulukokouksiin Lapinmaan, Luulajan ja Kainuun saarnaajat, ynnä Suomesta ja Norjasta, suuren kristittyin lauman kanssa tutkimaan ja koettelemaan kristillisyytemme korkeita ja painavia asioita Pyhän Hengen valkeudessa aikakautemme kristillisyytemme menestykseksi niin laajalle kuin se itsensä levittänyt on raamatullisen lähetystoimen kautta, josta ovat siunatut hedelmät ilmitulleet kaikkein niiden tykönä, jotka ovat sulaneet hengen yhteyteen, jossa Kristus hallitsee lakinsa ja asetuksensa jälkeen, että lauma
koossa pysyisi esikoisten seurakunnan helmassa, jossa on priiskoitusveri
ja syntein anteeksi saaminen.
Kiitämme Sirkkaa ynnä muita Itä-Norjan kristityitä niiden kalliitten
kirjain edestä, joita olemme saaneet vastaanottaa tämän syksyn ajalla,
joista näemme, että olette Herran työtä tekemässä, kukin sen armolahjan
kanssa, jonka Herralta saaneet olemme, vaan ei ole Börresen-veljen nimeä
näkynyt niissä kirjoissa, jota olemme odottaneet viimeisenkin neuvon jälkeen, että saarnaajat tekisivät yksimielisesti työtä toinen toisensa alle
annettuna, sillä koettelemus on sen ilmituonut, että olemme toisiamme
tarvinneet, sillä jos muuallakin, niin Itä-Norjassa on vihollinen sen päälle
työtä tehnyt, että hajoittaa Herran laumaa, ja autuutta kaipaavaiset sielut ovat paljon vaivaa ja murhetta kärsineet, vielä nekin, jotka ovat turvansa lukeneet esikoisten seurakuntaan. Sentähden, rakkaat veljet, tehkäämme työtä sen päälle, että Herran lauma koossa pysyy, ja anteeksi
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anokaa ja anteeksi antakaa sydämistä toinen toisillenne niinkuin Jumalakin on meille anteeksi antanut Hänen ainoan Poikansa kautta, ja saarnatkaa parannusta ja syntein anteeksi antamusta Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, sillä Hän on sovintosaarnan säätänyt
ja verellänsä avannut suljetut paratiisin portit suurille syntisille pitkänäperjantaina. Sillä siihen olemme todistajat, että on suuri paljous Itä- ja
Länsi-Finmarkussa, jotka totisesti ovat lähteneet matkaan sillä mielellä,
että kilvoitella loppuun asti, eroitettuna maailman suruttomuudesta ja
niistä väkevistä eksytyksen hengistä, jotka ovat voimallisesti puhaltaneet
Finmarkussa, niin että monet horjuvat sielut ovat turmelleet sydämiänsä
totuutta vastaan, ja niin muodoin on Kristuksen ijes ja hallituksen muoto
tullut sopimattomaksi. Sentähden pysykäämme koossa, rakkaat veljet ja
sisaret, uskon kautta, päästettynä pahasta omastatunnosta Karitsan veren kautta. Sentähden rohvaiskaamme, rakkaat veljet ja sisaret, uskomaan seuraten sitä suurta Ristinkantajaa ja yönvalvojaa, joka on pitkää
yötä valvonut yrttitarhassa ja on avannut suljetut paratiisin portit suurille syntisille.
Ja ei nyt muuta, vaan sanomme hyvästi siihen asti, kun yhteen tulemme uuden ilman kirkkaudessa kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa,
jotka ovat vaatteensa Karitsan veressä valaisseet, joista on suuri paljous
menneet lepäämään heidän töistänsä, ja on vieläkin suuri paljous tämän
maan päällä, jotka ovat palavilla lampuilla odottamassa Yljän tuloa. Ole
kirkas, sinä veripunainen lippu kaikessa maassa, ja vahvista sinun köyhän
morsiamesi täällä vieraalla maalla, jossa huokaamme ja rasitetut olemme.
Rukoilkaa meidänkin edestämme, että mekin illaksi kostuisimme perille.
Sydämelliset terveiset sanomme täältä, kokoontunut Herran lauma, sille
Herran laumalle, joka teidän ympärillänne on. Merkitsevät seurakunnan
kanssa ja puolesta:
Isak Kuoksu, Frans Parakka, Viktor Björkman, Isak Stalnacke, Johan
Stöckel, Johan Mäntyvaara, August Isaksson, Frans Björkman, Salomon
Fjellborg, Johan Henrik Olsson, Villiam Eriksson, Ville Nieminen, Joel
Ahonen, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Isak Isohuhta, Joonas Karhu,
R. Salminen, A. Holm, Daniel Josefsen, Jens Pedersen, Hans Karisen,
Petter Sitsi.
Meidän rakas veljemme ja uskollinen työntekijä Frans Parakka on sairastanut. Olivat lähetysmatkalla Björkmanin kanssa, lähtivät kotoa 13.
p. marraskuuta Luulajaan ja Kainuuseen, vaan se sairastui 6. p. marraskuuta ja lähti Bodenin sairaalaan. Se on leikattu, emme tiedä, kuinka
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käypi. Olemme kuulleet sanomia, että on paranemassa ja toivomus on,
että pian pääsee kotia.
Kiitämme vieläkin sen rakkaan palveluksen edestä, jota olette osoittaneet lähetysmiehiä kohtaan. Jumala sen teille palkitkoon vanhurskasten ylösnousemisessa! Ja sen uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, että
syntimme ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa
sovintoveressä; pian yhteen tulemme Jumalan paratiisissa.
Ne samat.

Kirjoitettu Bodenin sotilassairaalassa se 1/1 1935.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäessä
William Koppana ja Matti Kinnunen ynnä rakkaitten vaimoinne ja ympäriolevain valittuin kanssa. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Onnen ja rakkauden tervehdyksellä tervehdän jollakin sanalla pitkästä
aikaa. Olen ollut hyvin kiinnitetty kristillisyyden työhön, mutta läpi Kainuun seurakuntia kulkeissa tuli kuitenkin tarve päästä saamaan lääkärin
apua, jossa on suuria leikkoja tehty. Näyttää minun kohdalle siltä, ettei
enää ulotu inhimilliset neuvonpiteet, mutta se ylimmäinen lääkäri, jolla
on valta sekä maassa että taivaassa, Hän se tietää, mikä päämäärä meidän elämällämme on. Me heikot poloiset kuljemme täältä eteenkäsin kuolemaa ja ijankaikkisuutta kohti, emmekä tiedä, mikä hetki elämämme
päämäärä on.
Olen tässä sairaalassa minun rakkaan poikani Sammelin kanssa. Olen
nyt jo tässä viipynyt yli kuukauden ajan, ja on suuri huoli, että voisin
päästä kotiin perheeni tykö; kuitenkin kaikissa tapahtukoon Jumalan
tahto!
Muistamassa olen rakkaita sisaria ja veljiä Amerikan maalla, sekä
saarnaajia, nuorempia ja vanhempia, ynnä koko Herran laumaa, Atlantin
merestä Tyynen meren rantaan asti monessa kielessä ja toivotan sen kaikkein korkeimman Jumalan siunausta sille työlle, jota puhtailla sydämillä
on Herrassa tehty ja saarnattu sovintosaarnaa, vaikkapa siinä on monenkaltaisia hankaluuksia tullut. Mekin täältä Euroopan maalta, niinkuin
Jumalan apulaiset, suuressa yksinkertaisuudessa olemme tahtoneet yhdistää meitämme ynnä teidän kanssanne siinä kalliissa työssä, joka ei
olekaan hukkaan mennyt, mutta kysymyksessä vain on uskollinen työnteko eteenkäsin, ettemme väsyisi.
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Olen minä saanut kirjeen tänne sairastalolle Matti Kinnuselta, jonka
edestä kiitän. Enin osa kristittyin kirjeistä ovat kotonani, joita on tullut
Amerikasta, joitten edestä kiitän.
Joulukokoukset ovat minulta jääneet, mutta toisia kokouksia kohti
olemme kulkemassa, ja onkin se ollut päämaalinani, että kun ilta tulee,
niitä saavuttaa
. Veljet joulukokouksista ovat Amerikkaan kirjoittaneet kristittyin lauman kanssa, paitsi sillä eroituksella, että koska
yksi ja toinen työmies seisotetaan virran rannalle, ja ainoastaan jääpi
yksi tulevaisuuden toive, että ei Jumala kadu kutsumistansa, ehkä minkälaisia koettelemuksia pitää tämänkin kristillisyyden tulla läpikuljetuksi
siihen asti, kun Jumalan sanat täytetään.
En nyt tahdo tällä kerralla kirjeen kautta enempää teitä tervehtiä,
koska saatte seurakunnan kirjan, mutta olkaa kuitenkin tervehdityt näillä
sanoilla, että synnit ovat anteeksi annetut meidän Herran Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa veressä. Sen muistakaa vielä kuoleman virran rannalla ennenkuin silmänne kiinni painuvat viimeiseen
uneen. Merkitsee teidän heikko veljenne ja kanssapalvelijanne Herrassa
Frans

Larsson

Wettainen.

Tervehdän omalla kädelläni kaikkia uskollisia Herran palvelijoita läpi
koko maan rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa.
Sama.

Kirjoitettu Hämeenlinnassa tammikuun 15 p:nä 1935.
Rakkaat veljet ja vanhimmat Herrassa ja uskolliset Sionin muurin vartijat Isak Kuoksu, Frans Parakka ja Viktor Björkman ynnä muut saarnaajat, rakkaitten vaimoinne ja lastenne, totuuden apulaisten ja palvelevaisten vaimojen kanssa ynnä se siunattu Herran lauma teidän ympärillänne, jotka hengittävät teidän kanssanne yhtä armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä. Armo ja rauha
Jumalalta, taivaalliselta Isältämme, ja Herralta Jesukselta Kristukselta
lisääntyköön teille joka päivä elämänne ehtooseen ja sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Tällä onnen toivotuksella tervehtelemme teitä täältä Hämeenlinnasta,
johon on kokoontunut paljon saarnaajia ja suuri joukko kristityitä, ja kiitämme sydämellisesti teitä sen kalliin lähetyskirjan edestä, jonka olemme
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saaneet iloksemme vastaanottaa Ruotsin Lapin joulukokouksista, sekä
niistä suullisista terveisistä, joita olemme saaneet rakkaitten veljien Niemisen ja Ahosen ja toisten Lapin kokouksissa olleiden saamaajain kautta.
Sydämellisesti kiitämme myöskin niistä kaiteista ja tarkasti vaarinotettavista neuvoista, joita olemme lähetyskirjan kautta saaneet, ja joita niin
tärkeästi tarvitsemme tänä pahana ja vaarallisena maailman lopun aikana,
jolloin vihollinen niin monen värisen lihallisen ja hengellisen vääryyden
ja niin monenkaltaisten vahingollisten vaikutusten kautta tahtoo Jumalan työtä turmella niin, että jos se mahdollinen olisi, niin valitutkin eksytettäisiin. Mutta se usko meillä kuitenkin on, että niin kauan, kun työntekijät tekevät työtä yksimielisesti yhdessä hengessä keskenään ja hengenyhteydessä esikoisten seurakunnan vanhinten kanssa ja ahkeroiden aina
ottaa vaaria vanhinten neuvoista ja ensimmäisten työntekijäin opista ja
esikuvasta, niin vihollinen ei vieläkään voita tarkoitustaan Jumalan valittujen suhteen, vaan he tulevat onnellisesti johdatetuiksi läpi kaikkien vaarojen ja vastusten siihen oikeaan Isänmaahan, johon ei yksikään vihollisen hyökkäys ulotu, vaan jossa ijankaikkisesti voiton juhlaa vietetään laskeumattoman auringon alla. Ja vaikka se on näkösällä, ettei rietas nuku
monta minuuttia, vaan vieläkin on vaanimassa, että pääsisi kylvämään
rikkaruohon siementä Herran peltoon, niin meillä on kuitenkin turvana
se, että vartijat vieläkin ovat valvomassa Sionin muurilla, ja että saamme
vieläkin apua esikoisten seurakunnan vanhimmilta, jotka niin isällisen
murheen ovat pitäneet ja vielä pitävät tämän kalliin Herran lauman menestyksestä. Sentähden kiitämme sydämellisesti siitä lupauksesta lähetyskirjassa, että vanhimmat Lapin seurakunnan kanssa pitävät muistossa
pyyntömme ja lähettävät meille apua, jota niin tärkeästi tarvitsemme, ja
jota niin paljon olemme jo saaneet Ruotsin Lapin seurakunnalta ja vanhimmilta kolmenkymmenen vuoden kuluessa, josta emme saata kyllin
kiittää.
On tuottanut meille raskasta murhetta tieto Frans-vanhimman sairaudesta, ja paljon kyyneleitä on Suomen maalla vuotanut jo sen tiedon
tähden, mutta emme muuta voi kuin tyytyä taivaallisen Isän tahdon alle,
vaikka ihmisen sydän ei tahtoisi siihen taipua. Uskomme kuitenkin, että
hyvä Paimen laumastansa huolen kantaa ja onnellisesti johdattaa siihen
asti, että se kerran kootaan ijankaikkisille laitumille toiselle puolelle sillattoman virran, jossa eivät enää pedot ahdista eikä Herran Jesuksen lampaat tarvitse enää kärsiä nälkää eikä janoa ijankaikkisesti. Siinä autuaallisessa uskossa sanomme, että synnit on anteeksi annettu Herran
Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa, rakkaudesta maahanvuotaneessa
sovintoveressä, jossa on puhdistus kaikista synneistämme. Sydämellisiä
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terveisiä lähetämme vanhimmille ja saarnaajille heidän rakkaitten vaimoinsa ja lastensa karissa ja koko Herran laumalle Ruotsin Lapinmaalla
kaikki tänne kokoontuneet saarnaajat ja kristityt sekä koko Herran
lauma Suomen maalla, ja sanomme hyvästi siinä uskossa, että pian yhteen tulemme ijankaikkisissa Karitsan häissä, jossa saamme yhdistää
äänemme siihen loppumattomaan kiitosvirteen, jota veisaavat Karitsan
istuimen ympärillä ne sata ja neljäviidettäkymmentä tuhatta ynnä sen
lukemattoman lauman kanssa kaikkinaisista sukukunnista, kansoista ja
kielistä. Amen, ja Hallelujaa, ijankaikkisesti. Pyydämme vielä muistamaan meitä esirukouksissanne, että tulisimme kaikesta hengellisestä ja
maailmallisesta pahasta varjelluiksi!
Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
A. Salminen, S. N. Vesterinen, Juho Hirvonen, K. Luoma, K. Nurminen,
N. A. Lehtonen, K. Karisto, Antti Vainikka, Hj. Simolin, Eino Nousiainen,
V. Nieminen, Uuno Eloranta, Joel Ahonen, A. R. Salminen, Anders Holm,
Joonas Rustholkarhu, Evert Laurell, Aug. Ahonen, E. Masalin, S. Salminen, A. Ihalainen, F. Siipola.

Fredonia Nort Dakota se 6/2 1935.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille Sionin vuoren vartijoille siellä kaukaisella Ruotsin Lapinmaalla Viktor Björkman, Frans Parakka ja Isak
Kuoksu rakkaitten vaimoinne ja rakkaitten lastenne ja totuuden apulaisten ja palvelevaisten vaimoin kanssa, jotka yhtä Herran huonetta rakentavat sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka edesmenneet vanhimmat meille
jättäneet ovat, joka on Kristuksen oppi, jota ei maailma eikä eriseurat
voi kärsiä enempi kuin Jesusta Kristusta. Se tulee aina näkösälle, joka
pahaa tekee, se vihaa valkeutta. Kuitenkin olisi meillä suuri syy kiittää
ja kunnioittaa Jumalaa sen suuren armon edestä, että on varjellut meitä
monenlaisista vahingoista ja vaaroista Hänen pyhän seurakuntansa kautta.
Sentähden se tuntuu ikävältä kuulla, että Frans Parakka on niin huonovoipanen; olisimme sydämestämme toivoneet häntä vielä kuulla ja nähdä;
vaan itselleen se on iloksi, vaan muille murheeksi, jos Jumala on sen niin
edeskatsonut, että niin nuorena pääsee lepäämään päivätyöstänsä. Emme
kuitenkaan ole kaukana, pian tulee meidänkin vuoromme iänkin suhteen.
Eikä täällä maailmassa ole meillä mitään hyvää eikä omassa lihassa muuta
kuin tämä synnin ruumis, joka on aina vastahakoinen taipumaan Pyhän
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Hengen johdatuksen alle, ja monenlaiset synnin himot ja halut, siinä sota
ja kilvoitus, että voittaa sydämensä uskomaan niin syntisenä ja saastaisena, ja siihen omavanhurskaus saarnaa, ettei sovi semmoisena uskoa, paremmaksi sinun pitää tulemaan, jos tahdot autuaaksi tulla.
Saan tässä ilmoittaa teille, että minä olen viime kesän ja tämän syksyn aikana paljon kulkenut saarnareisuilla. Viimeiksi joulun pyhinä olimme
Calumetin saarella ja Keweenow Bayssa; kalliita kokouksia siellä oli.
Usein minunkin sydämeni suli, kun niin paljon nuoria kristityitä siellä
oli, ja ei niin paljon tietoviisauden perään pyrkineet, vaan yksinkertaisen
uskomisen kautta säilyttävät Jumalan voimaa. Ja saarnaajat Koppana
ja Matti olimme kaikissa niinkuin yksi. Albert Koski oli minulla kumppanina, johon näyttää kaikki rakastuneen. Ja ehkä me niin heikot ja
puuttuvaiset olemme, emme ole kuitenkaan hajoittavaista lyötä tehneet
eikä toisia työntekijöitä halpana pitäneet, sillä me tarvitsemme uskollisia
työntekijöitä Amerikan maallakin, ja rauhan ääni se silti kuuluu rauhan
lasten seassa, ja esikoisten seurakuntaan me tahdomme koota niitä, jotka
kuulevat; siinä on priiskoitusveri ja syntein anteeksi antamus, elämä ja
autuus.
Nyt kiitämme teidän kalliitten kirjeinne edestä, joita olemme saaneet
lukea, jotka ovat kalliit ja sydäntäliikuttavaiset, joita me aina tarvitsemme. Olkaa nyt sydämellisellä rakkaudella yllämainitut ensin ja viimein tervehdityt meiltä kaikilta täältä. Ja rukoilkaa minun ja perheeni
edestä Jumalaa, Isää, Jesuksen nimeen, että varjelisi kaikesta pahasta
autuaalliseen loppuun asti; ja kaikki teidän ja meidän synnit on anteeksi
annettu Jesuksen pyhän nimen ja kalliin ja viattoman sovintoveren kautta.
Näitä merkitsee heikko veljenne armossa
J o h n H u u m o l a perheeni kanssa.
Terveisiä Muoniolta ja Albertilta y.m.
S. s.
Terveys on minulla ollut niinkuin näin vanhoilla sopii, paitsi yskää on
näin talven aikana, ja terveenä on perheeni myös ja meihin ja teihin vaarantavaiset; ja ihmiset, jotka ei avutta pärjää näillä kuivilla alueilla, saavat kovernementin apua, vaan emme me ole vielä apua vaatineet. Viime
kesä oli niin kuiva, ettei kasvanut mitään muuta kuin peltoroskaa, jota
niitettiin elukoille. Ahtain aika on nyt, mitä historia tietää, ja minäkin
olen ollut 52 vuotta maanviljelijänä. Sen kuitenkin uskon, että Jumala
saattaa antaa kaikkinaista hyvää, vaan tämä on meille tarpeellinen, ettemme kovin itseemme ja omaan voimaamme luottaisi. Kiitos ja kunnia
olkoon sille kolmiyhteiselle Jumalalle nyt ja ijankaikkisesti! Amen.
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Suomessa 16. p. helmik. 1935.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Isak
Kuoksu, Viktor Björkman ynnä muut saarnaajat teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko siunattu Herran lauma siellä Ruotsin
Lapinmaalla, jotka yksi olette ja olemme esikoisten seurakunnan helmassa
ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha
kasvakoon ja lisääntyköön teille nyt ja aina elämän ehtooseen asti!
Tällä onnen toivotuksella tulemme tykönne ja kiitämme sähkösanomain
edestä, jossa viimeisessä oli ilmoitus Frans Vettaisen hautauspäivästä.
Vaan koska emme nyt voi olla mukana siinä tilaisuudessa, niin me ilmoitamme tämän kirjeen kautta, että me kaikki Suomen saarnaajat olemme
hengessä kanssanne sen rakkaan vanhimman Frans Vettaisen haudan syrjällä koko sen Herran lauman kanssa, joka on Suomen maalla, ja paljon
on jo vuotanut kaipauksen kyyneleitä rakkaan opettajan perään. Ja kiitämme hänen aviokumppaniansa, että olette uhranneet rakkaan miehenne
Herran viinamäen raskaaseen työhön monen tuhannen sielun avuksi Euroopan ja Amerikan maalla. Suuri on se lauma, joka nyt on kanssanne
saattamassa häntä viimeiseen lepoonsa kaipauksen kyyneleiden kanssa.
On kuitenkin suurempi se lauma, jotka ovat vastaanottamassa häntä toisella puolella maata, jossa ijäinen lepo ja rauha on. Se oikea orpoin isä
ja leskein holhooja antakoon teille jälkeen jääneille lohdutusta murheessa,
että yksi jälleen näkemisen päivä murheet iloksi muuttaa.
Jääkää nyt hyvästi, rakkaat ystävät siellä ja kristillisyytemme vanhimmat! Antakoon taivaallinen Isä teille terveyttä ja pitkää ikää valitun
laumansa voitoksi neljän tuulen alla, että mekin täällä Suomen maalla
pahasta varjeltuina pysyisimme ja kostuisimme onnellisesti perille siihen
oikeaan Isänmaahan, johon kuolematon henkemme tästä surun ja murheen laaksosta huokaa. Sen todistuksen päälle olemme kuitenkin turvattuna, että synnit on teille ja meille anteeksi annettu Herran Jesuksen
pyhässä nimessä ja kalliissa sövintoveressä.
Näitä merkitsevät:
Ville Nieminen, Joel Ahonen, Joonas Rustholkarhu, Antti
Tolvanen, V. Kauppinen, A. Vainikka.
Hancock Michigan helmikuun 22 päivä 1935.
Tykö unhoittumattomaan rakkauden muistoon jääneet vanhimmat ja
Sionin muurin vartijat siellä Ruotsin Lapissa, esikoisten seurakunnassa:
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Isak Kuoksu rakkaan emäntänne Miinan ja rakkaitten lastenne kanssa,
Viktor Björkman rakkaan emäntänne ja rakkaitten lastenne kanssa, ja
rakas sisar Tekla Vettainen rakkaitten lastenne kanssa ynnä muut teidän
uskolliset työkumppanit.
Annamme tietää, että olemme saaneet sen telegrammin, jossa oli se
murheuttava sanoma, että rakas vanhin ja Sionin muurin vartija Frans
on jättänyt meidät, joka on meidät ja koko elävän kristillisyyden murheen verholla puettanut, vaikkapa ei semmoinen murhe, jolla ei toivoa
olisi. Kuolema on semmoinen vieras, että se jättää ikävän jäljen vielä
yksityisessä perheessäkin, jopa sitten, joka liikuttaa koko elävää kristillisyyttä. Sanomme rakkaalle sisarelle Tekla Vettaiselle ja hänen lapsillensa sydämelliset terveiset, että olemme ottavaiset teidän murheessa;
Jumala, rakas Isä, Hänen rakkaan poikansa Jesuksen Kristuksen kautta
vahvistakoon teitä kaikissa murheissa ja matkan vaivoissa! Meilläkin
amerikkalaisilla on ollut se toivo, että saamme ensi kesän aikana rakkaat
vanhimmat tänne Amerikan maalle. Jumala se salli meillekin koettelemuksen aikoja. Rakkaan vanhimman ja Sionin muurin vartijan Frans Parakan äkillinen poismuutto vetäköön meitäkin amerikkalaisia suurempaan
hartauteen, kilvoitukseen, pyrkimykseen ja rientämiseen, että voittaisimme
sen suuren päämaalin, jonka perään olemme kilvoittelemassa. Sen kuitenkin uskomme, että esikoisten seurakunta vieläkin pitää meistä huolen
ja murheen, niinkuin on tähänkin asti pitänyt monta kymmentä vuotta
niinkuin omasta sielustaan. Sen uskomme, että Jumala vieläkin omistaan huolen pitää.
Sanomme rakkaat terveiset Matti Kinnuselta perheensä kanssa, Jalmari Vanttajalta perheensä kanssa, Sandra Simonsonilta lastensa ja vanhan äitinsä kanssa, Hilda Ruonavaaralta lastensa kanssa, Jacob Qvistiltä
perheensä kanssa, Thomas Luusualta perheensä kanssa, kaikilta meidän
ympäristön kristityiltä, nuoremmilta ja vanhemmilta, Keweenaw Bayn,
Hancockin, Limingan, Oscarin, Calumetin, Wolveriinin, Mohawkin kristityiltä ja aina Kaliforniasta asti, ja Fransin sukulaisilta ovat käskeneet
sanoa terveisiä ja paljon muilta kristityiltä ja saarnaajilta ympäri maata.
Sanokaa rakkaat terveiset saarnaajille August Isaksson ja William Eriksson perheittensä kanssa. Emme näe teissä syntiä; synnit on teille ja
meille anteeksi annettu kalliissa sovintoveressä. Muistakaa meitäkin ja
minuakin kelvotonta anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen tykö!
Pyytää vähin veljenne ja sisarenne kaidalla elämäntiellä
William ja Riika Koppana.
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Kiitämme teitä sen telegrammin edestä. Minä en ollut silloin kotona,
kun se tuli. Riika lähetti sen minulle. Kyllä se on kovasti koskenut meihinkin amerikkalaisiin. Jumala sallii aina tulla koettelemuksen aikoja.
Olkaa nyt perheenne kanssa minulta vaimom Riikan kanssa tervehditty!
Rukoilkaa edestämme!
Wm K o p p a m

Gellivaara, se 26. p:vä helmikuuta 1935.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Ville Nieminen, Joel Ahonen, S. Vesterinen, A. Holm, K. Luoma, J. Hirvonen, A. Salminen, R. Salminen y.m. saarnaajat teidän rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa, niin myös se siunattu Herran lauma teidän ympärillänne siellä Suomen maalla, jotka yksi
ovat teidän ja meidän kanssamme esikoisten seurakunnan helmassa ja
hengen yhteydessä. Jumala ja meidän Herran Jesuksen armo ja Pyhän
Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja elämänne ehtooseen asti!
Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdin teitä, rakkaat veljet
ja sisaret, ja annan tietää, että olemme terveinä ruumiin terveyden puolesta, mitä vaarantaa minun perhettäni ja myös ympärillä olevia kristityitä, josta kiitos olkoon ainoalle Jumalalle! Olen tullut kotia tänä päivänä Vittangista ja Kuoksusta. Olemme saattaneet hautaan Frans-vanhimman suuren murheen ja sydämen kivun kanssa, vaan olemme häätyneet niitten korkeitten määräysten alle sydämiämme taivuttaa; ja paljon
on kyyneleitä vuotanut 24. p:nä helmikuuta Vittangin kirkonkylässä ja
yli koko kristillisyyden. Kansaa oli tullut kokoon laajalta Lapinmaan
seurakuntain kylistä moniin tuhansiin asti, josta tulee näkösälle, mitä vilpitön ja sydämellinen rakkaus vaikuttaa, sillä hän oli voittanut kristittyjen rakkauden puhtaan vaelluksen ja totuuden tunnustamisen kautta. Minä
luin teidän viimeisen kirjanne heti, kun papit olivat toimittaneet hautauksen, joka oli kallis, että Suomenmaan saarnaajat kristittyjen lauman
kanssa osaaottivat meidän kanssamme sinä suurena murheen päivänä, joka
on niin katkera ollut, ei ainoastaan hänen rakkaalle perheelleen, vaan
myös kaikille kristityille, ja ei vähin meille työmiehille Herran viinimäessä,
sillä työtä ja vaivaa lisätään niille, jotka jäävät, koska uskolliset vartijat
Jumala korjaa lepäämään heidän töistänsä. Vain sen me uskomme, että
ei Jumala työtänsä hyljää, jonka Hän on koonnut verisen ristinsä ympärille tälläkin etsikon ajalla.
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Me lähdimme pyhä-iltana Kuoksu-vanhinta katsomaan. Olimme siellä
yötä. Näytti olevan heikompi kuin joulun aikana, vaan meillä on vielä
toivo, että se paranee, kun ilmat lämpenevät, mutta kaikissa se Jumalan
tahto tapahtuu. Olis kyllä se suuri armo, että saisimme vielä hänet meidän kanssamme saarnamatkoille, eli jos paranis sen verran, että jaksaisi
olla meille neuvonantajana kristillisyyden raskaissa asioissa, sillä koettelemuksia on monen kaltaisia ja aina uusia ja outoja, joissa tarvitaan Jumalalta voimaa ja viisautta, että se kallis Herran työ, jota ovat kristillisyyden vanhimmat suurella huolella ja monen vaivan ja kyynelten kanssa
tehneet, pysyisi puhtaana, eroitettuna kuolleesta kristikunnasta ja eriseurain joukosta, vieläpä eroitettuna maailman kaltaisuudesta ja sen turhasta menosta, jossa on ollut niin monen sielun surma.
Jääkää nyt hyvästi Herran haltuun kaikki työkumppanit siinä raskaassa Herran työssä näitten murheitten ja ikäväin aikain alla ja koko
se siunattu Herran lauma Suomen maalla; kyllä pian saamme äänemme
yhdistää niitten ystäväin kanssa, jotka ovat meitä jättäneet vähäksi aikaa
tänne vieraalle maalle. Ja Uskomme vieläkin tällä armon hetkellä, vaikka
suuren synnin voiman läpi, että synnit ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Muistakaa meitäkin, rakkaat veljet,
teidän rukouksissanne! Kyllä ymmärrätte, kuinka tyhjältä se tuntuu,
kun kallis opettajamme on mennyt pois ja Kuoksu makaa sairaana. Kiitän sydämestäni niitten kalliitten kirjain edestä, joita olen saanut Suomesta. Olisin ennen kirjoittanut, vaan paljon on työtä. Merkitsee
V i k t o r B j ö r k m a n vaimoni Olivian kanssa.

Kirjoitettu Padasjoella 12/3 1935.
Rakkaille vanhemmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Herran
viinamäen raskaassa ja paljon painavassa työssä Isak Kuoksu, Viktor
Björkman ynnä muut saarnaajat teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne
kanssa ja koko Herran lauma, joka teidän ympärillänne on siellä Ruotsin
Lapinmaalla saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja kaikkein
totuuden apulaisten kanssa, jotka yksi olette ja olemme ensin syntyneen
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina elämän ehtooseen asti!
Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä, ikuiseen
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rakkauden muistoon jääneet opettajat, ja annamme tietää, että olemme
terveenä kaikki saarnaajat perheittemme kanssa. Ja kiitämme sydämestämme sen kalliin kirjeen edestä, jonka saimme ilolla vastaan ottaa, jossa
tulee näkösälle se isällinen huolenpito meistä Suomenmaan kristityistä,
jota niin väsymättömällä rakkaudella tehneet olette monen kymmenen
vuoden aikana; ja sitä vielä rukoilemme, että te vieläkin meistä huolen
pitäisitte, vaikka sen kyllä ymmärrämme, että paljon on teillä työtä ja
aina enempi lisääntyy, kun yksi vartija toisensa perästä temmataan pois.
Kyllä on meidänkin sydämemme kipeä rakkauden kaipauksesta uskollisen
vanhimman Frans Vettaisen perään, mutta varmat olemme siitä, että
esikoisten seurakunnan helmassa meitä suojellaan iltaan asti. Antakoon
suuri Luoja teille pitkää ikää ja terveyttä ruumiinkin puolesta! Ja pyydämme, että kun se aika lähenee, että voisitte päättää Suomen matkasta,
ilmoittamaan meille, niin täältä tulee saarnaajat rajalle vastaan ottamaan.
Kyllä on meillä suuri tarve, että saisimme apua.
Ja eikä nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä näiden
koossa olevain saarnaajain ja kristittyin kanssa teille, rakkaat vanhimmat, teidän emäntäinne ja lastenne kanssa ja kaikille ystäville Lapinmaalla. Nyt olemme koolla olleet Padasjoen kirkon kylässä. Täällä ovat
olleet rakkaat veljet Joel Ahonen, Juho Hirvonen ja Eino Nousiainen, ja
autuaallisia kokouksia on ollut. Paljon on syntiä armon mereen upotettu, ja armonlintusten ääni on kuulunut, ja Herra on lisännyt autuaaksi
tulevaisia seurakunnalle. Ja niillä lupauksilla olemme matkaa tekemässä,
että uskossa tahdomme kilvoitella loppuun asti, että kerran saamme teidän ja kaikkein niiden kanssa, jotka ovat meitä jättäneet tälle puolelle
kuoleman virran tämän kylmän maan päälle, alkaa veisaamaan uutta
virttä Jumalan ja Karitsan istuimen ympärillä. Jääkää nyt hyvästi näillä
sanoilla, että meidän ja teidän synnit ovat anteeksi annettu Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja rukoilkaa meidänkin
edestämme! Tätä pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Ville Nieminen, Joel Ahonen, Juho Hirvonen, A. Holm,
Eino Nousiainen, K. Koivu.

Helsinki 24. p:nä maaliskuuta 1935.
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle Viktor
Björkman vaimonne ja lastenne kanssa sekä meidän rakkaan ja uskollisen
vanhimman ja opettajan Isak Kuoksun leski Miina lastensa ja koko per-
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heensä kanssa. Jumalan armo ja rauha olkoon kanssanne aina elämänne
ehtooseen asti!
Olemme saaneet raskaan surusanoman, että meidän rakastettu vanhin
ja uskollinen Sionin muurin vartija Isak Kuoksu on saanut kutsun paratiisiin, ja niin jättänyt teidät ja meidät, uskomme, ainoastaan vähäksi
aikaa, suureen murheeseen vuodattamaan syvän kaipauksen kyyneleitä.
Kyllä olisimme täälläkin Suomen maalla sydämen pohjasta toivoneet
Kuoksu-vanhimman vielä elävän, ja niin odotimme ja toivoimme saavamme nähdä hänen kasvojansa. Muistamme sen suuriarvoisen ja kalliin avun, jonka olemme saaneet Lapinmaan seurakunnalta silloin kuin
hätä oli suurin ja avun tarve huutava, ja sen väsymättömän rakkauden
työn ja huolenpidon, jota olemme saaneet osaksemme jatkuvasti kuluneina
aikoina, jossa nyt poismennyt vanhin niin siunatulla tavalla on Jumalan
välikappaleena ollut monen tuhannen kuolemattoman sielun onneksi ja
autuudeksi. Unohtumattomana ja kirkkaana säilyy poismenneen rakastetun opettajan ja kristillisyyden Isän muisto Suomen maalla.
Jumalan tahto on tapahtunut. Hän on nähnyt hyväksi kutsua uskollisen palvelijan lepäämään raskaan päivätyön perästä, ja hän lepää vahvassa rauhassa ja odottaa kaikkein edesmenneitten vanhurskasten kanssa
ijankaikkisuuden ihanaa aamua, vanhurskasten ylösnousemista. Olemme
vakuutetut siitä, ettei tule hänellä aika pitkäksi Abrahamin helmassa, ulosvalittujen pyhäin seurassa, odottaa sitä autuaallista aikaa ja hetkeä. Sentähden kilvoitelkaamme me jälkeen jääneet vielä vähän aikaa kalliimmassa
uskon kilvoituksessa, joka meidän edessämme on, ja katsokaamme kiusausten ja koettelemusten alla uskossa ja hengessä maasta ylennettyä ja
orjantappuroilla kruunattua kuningastamme, Hänen vaivojansa ja verisiä
haavojansa, jotka Hän on saanut siinä suuressa sodassa kuoleman ja
helvetin voimaa vastaan, valmistaessansa langenneelle ihmiselle ijankaikkista autuutta, josta me tällä viimeisellä etsikkoajalla olemme tulleet osallisiksi Jumalan suuresta armosta ja johdatuksesta, jonka edestä tarvitsemme kiittää lunastajaamme ja autuaaksi tekijäämme Herraa Jesusta.
Teki mielemme edes lyhyellä kirjeellä tervehdellä teitä, unohtumattomaan rakkauden muistoon jääneet ystävät ja matkakumppanit,, teidän ja
meidän suuressa murheessa, kun olemme täytyneet jälleen antaa kuolemalle yhden kalleimmistamme. Meillä on kuitenkin tällaistenkin murheitten alla se lohdutus, että emme tarvitse olla eroitettuna ijankaikkisesti.
Me olemme eroitetut ainoastaan hetkeksi; lyhyen ajan perästä pääsevät
kaikki, jotka loppuun asti kilvoittelevat uskossa Herran Jesuksen veren
korjaajina, osoittaen kuuliaisuutta Jumalan neuvoille tässä elävässä kristillisyydessä, jälleen näkemään kaikkia rakkaita ystäviä ja nyt viimeksi
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poismennyttä kristillisyyden Isää. Sentähden jälleennäkemisen toivo lohduttakoon teitä ja meitä kaikkia ja erikoisesti jälkeen jäänyttä rakasta
puolisoa ja lapsia teidän raskaassa murheessanne.
Jääkää nyt hyvästi sen suuren Luojan haltuun annettuina siinä toivossa, että pian alkavat Karitsan häät tuolla puolen tätä maata sen laskeumättoman auringon alla. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että saattaisimme kostua onnellisesti perille siihen autuaalliseen päämaaliin, jossa
saamme yhdistää äänemme ijankaikkiseen ja loppumattomaan kiitosvirteen.
Teitä tervehtävät kaikki Helsingin kristityt yhteisesti sekä rakas veljemme Ville Nieminen. Merkitsemme seurakunnan kanssa ja puolesta:
A. Ihalainen, F. Siipola, E. Hintikka, J. Valtari, F. J. Tamminen, M. Tuukkanen, Aug. Kanerva, J. Haatainen, F. A. Sjöberg, Juho Laukkanen, K.
Panula, R. A. Marttinen.

Johanneskokouksissa Calumet. Mich. kesäkuun 26. p. 1935.
Tykö unhoittumattomaan rakkauden muistoon jääneet vanhimmat ja
Sionin muurin vartijat siellä Ruotsin Lapissa: Viktor Björkman, Isak
Stälnacke, William Eriksson, August Isaksson, John Mäntyvaara, Frans
Björkman, John Henrik Olsson y.m. teidän uskolliset työkumppanit rakkaiden emäntäinne ja lastenne kanssa.
Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus vahvistakoon teidän sieluinne ja ruumiinne kaikissa murheissa ja
raskaimmissakin koettelemuksissa vielä edeskin päin ja antakoon teille
pitkää ikää ja ruumiin terveyttä meidän ja monen tuhannen yksinkertaisten turvaksi ja suojaksi tällä vaarallisella eksytyksen ajalla siihen autuaalliseen hetkeen asti kuin vaja lakkaa ja täydellisyys alkaa. Sydämestä
kiitämme teitä niitten kalliitten kirjain edestä, joita olemme saaneet vastaanottaa viime vuoden ja jääneen talven aikana, ja sen ikävän kaipauksen sanomain edestä, rakkaiden vanhinten ja Sionin muurin vartijain
Frans L. Vettaisen ja taas Isak Kuoksun, jotka ovat muuttaneet majansa
ja siirtäneet sijansa siihen maahan, jossa vanhurskaus asuu, johon meidänkin kuolematon henkemme halajaa, joka on, rakkaat vanhimmat, ollut
teille ja meille raskas koettelemus kuin myöskin rakkaille aviokumppaneille rakkaiden lastensa kanssa niin lavealle kuin ystäväpiiri ulottuu mo-
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nessa valtakunnassa. Sen uskomme, että nämäkin rakkaat vanhimmat,
jotka ovat meitä ja teitä jättäneet, eivät ole oppia ja Jumalan voimaa
vieneet myötänsä, vaan ovat jättäneet niille uskollisille työkumppaneille,
jotka sen opin ja esikuvan ovat tallella pitäneet. Nyt annamme tietää,
että olemme olleet täällä Johanneskokousta pitämässä. Saarnaajia ja
kristityitä on tullut kokoon monesta valtiosta ja paikkakunnasta, ja
olemme rakkaudessa yksimielisesti koetelleet kristillisyytemme korkeita
ja painavia asioita. Saarnattu on monilla huulilla parannusta ja syntein
anteeksi antamusta. Ja kun synnit on saarnattu anteeksi niille, jotka sen
uskolla vastaan ottaneet ovat, niin ilon ja kiitoksen äänet ovat kuuluneet
kokouspaikassa, joka on kallis, että lintu on löytänyt huoneen ja pääskynen pesän, joka on esikoisten seurakunta, jossa meillä on turvan ja
suojan paikka rajuilmankin pauhatessa. Kalliit ovat olleet kokoukset, ja
paljon nuoria kristityitä on ollut koolla monista eri valtioista ja paikkakunnista, joka on ollut yksi iloinen ja autuaallinen asia, että nuoret ottavat vaaria kristillisyydestä, ja monta on noussut lankeemuksesta ja maailman joukosta.
Vielä uudistamme kutsun entisten kutsujen päälle, että saada saarnaajat ja uskolliset Sionin muurin vartijat Ruotsin Lapista tänne Amerikan
maalle ensi kesän kuluessa. Suuri on tarve, sillä työtä on paljon, ja vähän on uskollisia työntekijöitä, ja meillä on se usko ja toivo, että saada
vanhimmat tänne Amerikan maalle. Kuitenkin tapahtukoon Jumalan
tahto kaikissa, niin maassa kuin taivaassa!
Sydämestä sanomme rakkaat terveiset kaikilta, jotka ovat koolla olleet, saarnaajilta rakkaiden vaimoinsa ja lastensa kanssa ja palvelevaisilta
vaimoilta ja totuuden apulaisilta. Olkaa yllänimitetyt meiltä rakkaudella
tervehdetty vaimoimme ja lastemme ja koko Herran lauman kanssa!
Emme näe teissä syntiä; synnit on teille ja meille anteeksi annettu kalliissa sovintoveressä ijankaikkisesti. Vielä pyydämme, että muistaisitte
meitäkin rukouksissanne anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen
Herran Jesuksen tykö. Pyytää seurakunnan kanssa ja puolesta:
William Koppana, Matti Kinnunen, Johan Huumola, Johan Muonio, Alex.
Ritola, Caleb Eriksson, Johan Puuri, Albert Koski, Axel Uuskoski, Arthur
Niska, Hjalmar Wanttaja, Samuel Juvonen, John Eerikäinen, John Paso,
Emil Liimatta, Simon Kalliainen, Kalle Sulasalmi, Alex Parvi, Alex Kinnunen, Arthur Hiivala, Abram Niemi, John Markkanen, John Simula.
Johanneskokoukset päätettiin ensi vuonna, 1936 pidettäväksi Calumetissa, ja huoli pidetään kutsuista ja lähetyksistä sen jälkeen kuin niitä

460

tulee. Salomon Johnson ei ole voinut tulla näihin kokouksiin vanhuuden
heikkouden tähden.
Samat.
Kirjoitettu juhannuskokouksissa Lahdessa kesäk. 26. p:nä 1935.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille: Johan
Stöckel, A. Isaksson, Frans Björkman, Petter Sitsi, Johan Mäntyvaara,
Wiljam Eriksson y.m. saarnaajat teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko se siunattu Herran lauma siellä Ruotsin Lapinmaalla, jotka yksi olette ja olemme esikoisten seurakunnan helmassa ja
hengen yhteydessä. Jumalan armo ja rauha levätköön henkenne päällä
nyt ja aina tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti!
Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä, unhoittumattomaan muistoon jääneet ystävät, ja ilmoitamme, että terveinä
olemme kaikki saarnaajat meidän perheittemme kanssa; ja yliottain meidän ystäväimme seurassa ei ole mitään erikoista, josta Jumalalle kiitos.
Ja kiitämme juuri sydämen pohjasta niinkuin yhteen ääneen kaikki saarnaajat suuren kristittyin lauman kanssa teitä, rakkaat opettajat, ja koko
Lapinmaan seurakuntaa sen siunatun armolahjan edestä, että olette taas
lähettäneet meille iloksi ja avuksi meidän ja teidän rakkaat vanhimmat
Viktor Björkman'in ja Isak Stalnacken, joita olemme suurella ilolla vastaanottaneet, ja jotka, ovat saarnanneet meille taivaallista totuutta. Ja
Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti, niin että monta on tullut
maailman valtakunnasta, ja monta langennutta on noussut ja eksyneitä on
tullut johdatetuiksi veripunaisen oven kautta sisälle oikeaan lammashuoneeseen, ja Herran Jesuksen piskuinen lauma on tullut virvoitetuksi sillä
kasteella, joka on satanut maan päälle Yrttitarhan maalla ja Golgatan
mäellä, ja ylösnousemisen ihana aurinko on paistanut sen puhtaan Jumalan sanan kuulemisen alla niin kirkkaana, että on näkynyt sielun silmillä
niinkuin leimaukset kotimaan rannalta; ja viinamäen aita on tiivis ja korkea, ja selvä raja on näkynyt elävän ja kuolleen välillä, valkeuden ja
pimeyden välillä; ja armon lintujen ääni on kuulunut kalliin puun oksilla.
Vaikka sen kyllä tunnemme, että emme jaksa niin kiittää kuin tulisi,
mutta kiitollinen mieli kuitenkin on, että Jumala on meitä onnellisesti kuljettanut tämän vaarallisen maailman läpi, että olemme vielä sen äidin
sylissä, jossa suojellaan iltaan asti, ja jonka äidin sylistä on jo monta kymmentä tuhatta saanut siirtyä Euroopan ja Amerikan maalta yli kuoleman
sillattoman virran, ja joiden sydän ei enää huokaa eikä heillä ole ikävä
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tänne, mutta meillä on ikävä sinne täältä viheliäisestä ja katoavaisesta
maasta, jossa niin vähän viivymme, jonka osoittaa jääneenkin vuoden
aika, kuinka monen ystävän kasvot on mullalla peitetyt; ne ovat nyt juhannusjuhlaa viettämässä siinä maassa, jossa kukkaset kukoistavat kauniimmin kuin täällä.
Erittäinkin sydän kaipaa niitä uskollisia työntekijöitä ja kristillisyytemme vanhimpia, joita kuoleman enkeli on poisottanut teiltä ja meiltä,
ja jotka ovat seisoneet niinkuin rautalinna Jumalan valitun lauman voitoksi, ja joitten korkia ääni on kuulunut monta kymmentä vuotta niin,
että vahingolliset elävät ovat täytyneet paeta heidän luoliinsa. Mutta
vakuutetut olemme, että Jumala säilyttää uskolliset vartijat ja kotona
syntyneen sotaväen Ruotsin Lapinmaalla vielä nouseviin polvikuntiin.
Kokouksia on nyt pidetty Lieksassa, Kaltimossa, Joensuussa, Viipurissa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Padasjoella ja nyt tässä Lahdessa.
Joka paikassa on ollut paljon kristityitä koolla, että suuretkin huoneet
ovat ahtaiksi tulleet, ja erittäin paljon on tässä juhannuskokouksessa,
moniin tuhansiin asti. Tästä lähtevät saarnaajat Helsinkiin ja Turkuun,
sitten Hämeenlinnaan, Tampereelle ja Ouluun.
Ja ei nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaat terveiset kaikki saarnaajat meidän vaimoimme ja lastemme kanssa ja tämän suuren kristittyin
lauman kanssa teille, yllämainitut saarnaajat, teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa, ja kaikille Jumalan temppelin rakentajille ja
totuuden apulaisille ja palvelevaisille vaimoille. Ja kiitämme kaikesta
huolenpidosta meitä kohtaan, jota olette meidän hyväksemme tehneet väsymättömällä rakkaudella monta kymmentä vuotta. Pitäkää aina huolta
Suomen kristillisyydestä, että mekin illaksi kotia kostuisimme sekä saarnaajat että kaikki kristityt. Ja siinä uskossa sanomme hyvästi, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja
kalliissa sovinto veressä, ja rukoilkaa meidänkin edestämme! Tätä pyytää
seurakunnan kanssa ja puolesta:
Ville Nieminen, Viktor Björkman, Joel Ahonen, Isak Lson Stälnacke, Juho
Hirvonen, Anders Holm, K. Luoma, Antti Vainikka, Joonas Rustholkarhu,
S. N. Vesterinen, Simo Salminen, Rikhard Salminen, F. Siipola, E. Masalin,
A. Ihalainen, H. Nieminen, A. Tolvanen, K. Koivu, H. Seppänen, K. Nurminen, O. Valkama, N. Lehtonen, J. Kulju, V. Kauppinen, H. Ikonen, J.
Raunila, Hj. Simolin, K. Helenius, E. Nousiainen.
Sydämen rakkaita terveisiä sanomme teille täältä Helsingistä, jossa
olemme koolla Herran Jesuksen nimeen, suuri kristittyin lauma ynnä
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monta kymmentä saarnaajaa, toivottaen teille onnea ja Jumalan siunausta
siinä raskaassa ja painavassa Herran työssä. Jääkää Jumalan rauhaan
siihen asti kuin yhteen tulemme Jumalan paratiisissa. Merkitsee veljenne
elämän kaidalla tiellä
Viktor Björkman ja Isak Stälnacke
ynnä kaikki muut saarnaajat.

Padasjoella 18. p:nä elokuuta 1935.
Tykö rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille:
Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan Stöckel, August Isaksson, Frans
Björkman, Viljam Eriksson, Johan Mäntyvaara, Petter Sitsi ynnä muut
saarnaajat teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja kaikkein
palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa siellä Ruotsin Lapinmaalla, jotka yksi ovat teidän ja meidän kanssa esikoisten seurakunnan
helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan armo ja rauha levätköön henkenne päällä nyt ja aina tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen loppuun
asti!
Tällä onnentoivotuksella tervehtelemme teitä, ikuiseen rakkauden
muistoon jääneet Jumalan temppelin rakentajat, ja kiitämme juuri sydämen pohjasta sen siunatun avun edestä, että saimme saarnaajat tänne
Suomen maalle Ruotsin Lapista! Emme ymmärrä niin kiittää kuin tulisi,
sillä jos ennen on ollut tarve, kyllä se nytkin oli, niinkuin tiedätte, rakkaat opettajat, ja erittäinkin meille saarnaajille ja koko Herran laumalle.
Se tuntuu niin turvalliselta, että meillä on lämmin suojan paikka äidin
sylissä, jonka helmaan syntyneet olemme, ja jossa meitä on suojattu
tähän päivään asti, ja uskomme, että suojellaan iltaan asti.
Saamme myös ilmoittaa, että olemme terveinä ruumiin puolesta kaikki
saarnaajat meidän perheittemme kanssa, josta kiitos Jumalalle! Kokouksia on pidetty jo senkin jälkeen Porissa ja Pälkäneellä, ja nyt ovat rakkaat veljet Karhu ja J. Hirvonen täällä kokouksia pitämässä, ja Jumalan
sana on vaikuttanut voimallisesti. Ja kiitämme Björkman-vanhinta rakkaan ja ilahduttavan kirjeen edestä, jossa oli myös Amerikan kirjeen kopio. Hauskaa on saada sanomia kristillisyyden laveudesta, joka on ilosanoma meillekin, että tämä kristillisyys menestyy neljän tuulen alla, ja
että ijankaikkisuuden kukkaset kasvavat kristillisyytemme vanhinten
hautain päällä. Ja vielä rukoilemme Jumalaa, että Jumala antaisi teille
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pitkää ikää, rakkaat vanhimmat, ja voimaa seisomaan tämän piskuisen
lauman turvana näinä vaarallisina maailman lopun päivinä, että mekin
illaksi kotia kostuisimme ja kaikesta pahasta varjeltuina pysyisimme ja
jaksaisimme seurata sitä suurta Ristinkantajaa niin läheltä, että näkyisi
ijankaikkisuuteen matkustavaisille avatut haavat ja naulain reiät, että
tämä maailma halpana pysyisi, jossa niin vähän aikaa olemme viipymässä;
mutta kuolemattoman henkemme halu on ijäiseen kotimaahan täältä vieraalta maalta niitten ystäväin perään, jotka ovat meitä jättäneet vähäksi
aikaa. Oi, sitä ihanaa aamua, kun saamme heidän kanssaan yhteen tulla
ja tervehdellä meidän rakkaita opettajia ja ystäviä toisella puolen sillattoman virran ja sanoa: amen, hallelujaa ijankaikkisesti.
Eikä nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaat terveiset täällä
koossa olevat saarnaajat meidän vaimoimme ja lastemme kanssa ja sen
suuren kristittyin lauman kanssa, joita on kokoontunut monesta paikkakunnasta, teille kaikille saarnaajille teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko Herran laumalle siellä Ruotsin Lapinmaalla, ja sanomme hyvästi näillä sanoilla, että teidän ja meidän synnit on anteeksi
annettu Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja
rukoilkaa meidänkin edestämme! Tätä pyytää seurakunnan kanssa ja
puolesta:
Juho Hirvonen, V. Nieminen, Joel Ahonen, E. Maapalo, Anders Holm,
J. Rustholkarhu, E. Nousiainen, K. Helenius, H. Nieminen, K. Koivu.

Hancock Michigan Syyskuun 9. päivä 1935.
Tykö ikuiseen rakkauden muistoon jäänyt vanhin ja uskollinen Sionin
muurin vartija siellä Ruotsin Lapissa esikoisten seurakunnassa Viktor
Björkman rakkaan emäntänne Olivian ja lastenne kanssa ja uskollisten
työkumppaneitten kanssa. Toivotamme teille pitkää ikää ja ruumiinkin
terveyttä meidän ja monen tuhannen turvaksi ja suojaksi näinä murheitten ja koetuksen aikoina!
Kiitämme teitä, rakas vanhin, entisten ja viimeisten kalliitten kirjainne
ja terveisten edestä, jotka kalliit ovat; joka onkin kallis, että vielä muistatte meitäkin kelvottomia rukouksissanne anteeksi antavaisella sydämellä, joka olenkin monessa paljon puuttuvainen matkamies. Vielä muistan entisiä aikoja, kun olivat koetuksen ajat, kuinka se tuntui kalliilta,
että vanhimmat kirjoittavat aina yhdellä tavalla. Tavallisessa vanhuu-
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den terveydessä olemme olleet vaimoni Riikan kanssa ynnä muut totuuden rakastajat. Olemme saaneet tietää, että vanha Eljas Matsson on kuollut viime elokuun 22 päivänä, hänkin oli jo ikäihminen, kyllä vissiin muistatte, joka onkin idän rannalla. Salmo Johansson vielä elää. Olemme
saaneet nykyaikoin häneltä kirjan. Hyvin heikko kuuluu olevan, eikä
kummakaan, on täyttänyt heinäkuun ensimmäinen päivä 85 vuotta. Meidän vanha veli Tuomas Luusua on kanssa hyvin heikko terveydenkin
puolesta.
Minulle lähetettiin Lahdesta juhannuskokouksen kirje; ei ollut lähettäjän nimeä eikä osoitetta, kyllä arvaan, kuka lähetti. Minä olen sen
painattanut ja lähettänyt ympäri Amerikan maata; kallis ja sydäntä liikuttava, lähetän jonkun präntätyn kopion. Meillä on se usko, että esikoisten seurakunta ja esikoisten seurakunnan elossa olevat vanhimmat
vieläkin pitävät huolen ja murheen tästäkin edes niinkuin ovat tähänkin
asti pitäneet. Se usko meillä on Matti-veljen kanssa, että esikoisten seurakunta lähettää ensi vuoden aikana meille Amerikkaan vanhimmat ja saarnaajat, jos tämä maailma pysyy niin paljon koossa, että ihmiset pääsevät
vapaasti kulkemaan. Jumala on luvannut kääntää kaikki kappaleet parhain päin niille, jotka häntä rakastavat. Tämän kuun aikana lähtevät
Matti Kinnunen ja Leo Lobbestael Tyynen meren rannalle. Uskon kilvoituksessa olemme ahkeroineet suurena syntisenä uskoa itsemme syntein anteeksi saamisen armosta ja todistussanan kautta autuaaksi, vaikkapa matkanteko tuntuu hitaasti menevän eteenpäin. Ei ole syntiturmelus vähentynyt, vaikka olen vanhaksi tullut, kyllä tässä lahonneessa matosäkissä on vieläkin matoja, joittenka kanssa saapi taistella yötä ja päivää.
Siinä uskossa olemme, ettei ole niin pitkä päivä, ettei iltakin tule.
Sanomme rakkaat terveiset Matti Kinnuselta perheensä kanssa, Jalmari Wanttajalta perheensä kanssa, Sandra Simonsonilta lastensa ja vanhan äitinsä kanssa, Hilda Ruonavaaralta lastensa kanssa ja kaikilta meidän ympäristön kristityiltä, nuoremmilta ja vanhemmilta; Kewenaw Bayn,
Entryn, Hancockin, Limingan, Oscarin, Calumetin, Wolverin, Mohawkin
ynnä muitten paikkakuntain kristityiltä rakkaat terveiset. Sanokaa rakkaat terveiset teidän työkumppaneillenne! Olkaa yllänimitetyt ensin ja
viimein minulta vaimoni Riikan kanssa rakkaudella tervehditty; emme
näe teissä syntiä, synnit on teille ja meille anteeksi annettu kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa edestämme! Pyytää vähin veljenne ja sisarenne:
W:m ja R i i k a K o p p a n a .
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Helsingissä Mikkelinkokouksissa 1935.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille: Viktor
Björkman, Isak Stälnacke, Johan Stöckel, A. Isaksson, Frans Björkman,
Johan Mäntyvaara, Petter Sitsi, Viljam Eriksson ynnä muut saarnaajat
teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko se Herran lauma,
joka ympärillänne on siellä Ruotsin Lapinmaalla palvelevaisten vaimojen
ja totuuden apulaisten kanssa, jotka yksi olette ja olemme esikoisten seurakunnan helmassa ja yhteen henkeen juotettuna niinkuin yksi Sionin tytär.
Jumalan armo ja rauha olkoon teidän kanssanne ja vahvistakoon teitä
sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Tällä onnentoivotuksella tulemme tykönne ja ilmoitamme, että terveinä
olemme kaikki saarnaajat meidän perheittemme kanssa, josta kiitos Jumalalle olkoon. Olemme taas olleet koolla täällä Helsingissä, kaikki saarnaajat sekä paljon kristityitä, eri puolilta Suomea. Saatamme sanoa niinkuin yhdestä suusta, että on ollut autuaallisia kokouksia, ja Jumalan siunaus on ollut suuri. Paljon on syntiä hukkunut Jumalan armon mereen,
ja armonlinnut ovat visertäneet ja laulaneet kiitosta kalliin puun oksilla
sille suurelle Luojalle ja Ristinkantajalle. Vielä on Jumala kokoamassa
valitultansa pimeästä maailmasta oven Herran Jesuksen kautta oikeaan
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pitänyt kristillisyyden vanhinten kautta, että vieläkin kasvaa hedelmälliset puut ja ijankaikkisuuden kukkaset vanhimpien hautain päällä, ja josta
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hengellisen murheen ja hengellisen ilon. Kuitenkin on rukouksemme, että
nämä merkit säilyisivät Karitsan emännällä ja joka ainoalla kristityllä
tämän vieraan maan ja korvenmatkan läpi, että muistaisimme aina,
kuinka vieras on maa meidän jalkaimme alla; eikä ole yhtään tietoa nuorella eikä vanhalla, mikä päivä se on, jona kostumme sen virran rannalle,
jossa ei siltaa ole, jonka virran toisella puolen on oikea kotimaamme.
Sinne on siirtynyt niin monta rakasta ystävää senkin jälkeen kuin kesällä
olitte täällä.
Olemme täällä keskustelleet kristillisyyden tärkeistä asioista Herran
edessä. Saarnaajat lähtevät matkoille niinkuin ennenkin. Ilmoitamme,
että seurakunta lähettää Lapinmaan joulukokouksiin neljä saarnaajaa, jos
voittamattomia esteitä ei tule, nimittäin V. Niemisen, Joonas Rustholkarhun, K. Luoman ja S. Vesterisen.
Eikä nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaat terveiset kaikki saarnaajat yhteisesti meidän vaimoimme ja lastemme ja koko tämän Herran
lauman kanssa teille kaikille yllämainituille. Sanomme hyvästi Jumalan
armon ja rauhan haltuun näillä sanoilla, että teidän ja meidän synnit ovat
anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä,
joka veri on vuotanut Sionin tyttären kuninkaan sydämestä pitkänäperjantaina viimeiseen pisaraan asti, ja on Hän voittohuudon huutanut rautanaulain varassa. Tätä Sotasankaria mekin tahdomme seurata loppuun
asti. Rukoilkaa, rakkaat opettajat ja ystävät, meidänkin edestämme!
Tätä pyytää seurakunnan kanssa ja puolesta:
Ville Nieminen, Joonas Rustholkarhu, F. Siipola, Juho Hirvonen, Joel Ahonen, K. Luoma, S. N. Vesterinen, H. Ikonen, A. Ihalainen, Matti Rautio,
Juho Korhonen, A. Tolvanen, A. Vainikka, O. Valkama, H. Hyden, E. Nousiainen, H. Simolin, K. Nurminen, N. Lehtonen, V. Kauppinen, R. Salminen, A. Holm, K. Koivu, H. Seppänen, E. Masalin, S. Salminen, U. Eloranta, A. Pulkkinen, K. Helenius, V. Kulju.

Gellivaara se 11. päivä lokakuuta 1935.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä Villiäni Koppana ynnä rakkaan vaimosi
Riikan kanssa. Jumalan armo olkoon henkenne kanssa nyt ja aina elämän ehtooseen asti!
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Saan ensinnä kiittää kirjain edestä, joita olen saanut tämän kesän kuluessa, ja nyt viimeisen edestä, jonka sain jälkeen, kun tulin tunturimatkalta lappalaisten tyköä, jossa olen kulkenut useamman viikon saamamatkoilla. Terveenä olen ollut ruumiin terveyden puolesta ja uskon kilvoituksessa olen ahkeroinut suuren synnin voiman läpi matkaa tehdä matkasauvan turvissa sitä suurta päämaalia kohti, jossa matkan vaivat kaikki
maksetaan.
Minä näen sinun viimeisestä kirjeestäsi, että sinä kysyt, jos Suomessa
on painettu niitä kuolemanmuistoja niin paljon, että se voisi riitää Amerikkaan. Minä uskon, että ei taida olla niin paljon painettu, koska on
suuri Suomenmaan kristillisyys, joka niitä tahtoo ja koko Lapinmaan kristillisyys, sillä niitä ei koskaan tule ylön paljon. Sentähden ajattelen, että
on paras, että te painatatte, mitä Amerikassa tarvitaan. Olen lyhyesti
kirjoittanut niitten rakkaitten vanhinten muistoksi; kosketellut vain suurissa piirteissä heidän elämän vaiheita ja vaikutusalaa. Kyllä muistot
ovat jääneet rakastajain sydämille syvälle, sillä ne eivät koskaan katoa
mielestä.
Minä olen saanut tämän kesän kuluessa paljon kirjoja Amerikasta,
joissa kaikissa näkyy, että odottavat saarnaajia Lapista Amerikkaan ensi
kesän aikana. Ne asiat koetellaan ensi joulukokouksissa, jos saarnaajat
tulevat lähtemään eli ei. Olkaa nyt tervehdityt minulta vaimoni ja koko
perheeni kanssa sydämen rakkaudella kaikki ystävät ja matkakumppanit
siihen taivaalliseen kotiin! Kyllä pian yhteen tulemme ijankaikkisuuden
ihanalle rannalle, jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa ijankaikkisesti, sillä voitto on saatu Karitsan veren ja heidän todistuksen sanan kautta. Jääkää nyt hyvästi, kaikki minun ystäväni siellä kaukaisella
Amerikan maalla, joita niin useasti muistan. Merkitsee teidän veljenne
Herrassa
Viktor Björkman.
Tässä tervehtää Isak Stälnacke teitä kaikkia sydämen rakkaudella.
Olemme lähtemässä saarnamatkalle.

Keweenaw Bay Michigan lokak. 26. 1935.
Tykö rakas ja kallis vanhin ja Sionin muurin vartija siellä kaukaisella
Ruotsin Lapinmaalla V. Björkman ynnä rakkaan vaimonne Olivian ja lastenne ja rakkaitten ja uskollisten työkumppaneittanne kanssa. Meidän
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Herran Jesuksen armo ja rauha olkoon henkenne kanssa nyt ja aina elämänne ehtooseen asti! Amen.
Päätin kirjoittaa jonkun sanan pitkästä aikaa ja lähestyä teitä, ikuiseen rakkauden muistoon jäänyttä rakasta vanhinta, onnen, rauhan ja
rakkauden tervehdyksellä ja antaa tietää, että elämässä me olemme ja
terveenä ruumiin puolesta, josta Jumalalle kiitos. Ilmankin olette ajatelleet, että Matti on teidät unehuttanut, kun ei se kirjoita, mutta ei se ole
niin. Harva se päivä, että en muista; vieläpä jälleennäkemisen toivolla
ja kaipauksella odotamme sitä Jumalan aikaa, jos sen armon on Jumala
meille amerikkalaisille suonut, että vielä saada lähetys suurimmasta valkeudesta. No, Jumalan on asia, tapahtukoon Hänen tahtonsa niin maassa
kuin taivaassa!
Terveenä ovat saarnaajat ja kristityt yliottain, meihin ja teihin vaarantavat. 23 päivä sisälläolevaa kuuta saavuimme kotiin rakkaan veljen
Leo Lobbestaelin kanssa lännen rannalta Washingtonin ja Oregonin valtioista ynnä Dakotasta, jossa olemme olleet lännen kristittyin pyyntöä
ja tarvetta täyttämässä seurakunnalta lähetettynä. Kalliita kokouksia
pidettiin, ja oli suuri kokoontumisen hartaus, ilon ja riemun äänet kuuluivat vanhurskasten majoissa ja kokoontumispaikoissa; ensin murhe synnistä, ja kun synnit saarnattiin anteeksi, niin ilo autuudesta ja syntein
anteeksisaamisen armosta. Mutta perkele sulki tien ja esti käymästä
Qwincyssa ja Astoriassa. Rakas veljemme Leo lähti eilen 25 p. kotiinsa
Detroitiin. Edellisenä eli 24 p. kävimme tervehtimässä rakasta vanhinta
Wm. Koppanaa ja lännen terveisiä viemässä. Oli terveenä ja iloisena ja
pyysi, että jos kirjoitan, sanomaan rakkaat terveiset teille. Kahtena jääneenä talvena peräkkäin olemme Leo-veljen kanssa käyneet kutsuttuina
ja lähetettyinä toisenkielisten kristittyin tykönä Wilmingtonissa PohjoisCaroliinan valtiossa. Sielläkin on Herran lisännyt autuaaksi tulevaisia,
ehkä kelvottomat välikappaleet olemme. Oman pahuuden ja kelvottomuuden tuntemisen alla olemme ahkeroineet säilyttää sen heikon uskon
kipinän syntein anteeksisaamisen armon kautta aina tähän armohetkeen
asti, ja kristittyin avulla ja turvissa tehdä matkaa kohti sitä ijankaikkista
kaupunkia ja asumasijaa, jonka rakentaja on Luoja. Pyydän, että rukoilette edestämme!
Ja ei nyt muuta, vaan jääkää Herran haltuun annettuna näitten sanain alla, että synnit on teille ja meille anteeksi annettu ijankaikkisesti,
vaikka en näe teissä syntiä, ja olkaa tervehdetty perheenne kanssa rakkaudella minulta rakkaan vaimoni ja lasteni kanssa ja kaikilta kristityiltä täältä. Sanokaa rakkaat terveiset Tekla-sisarelle lastensa kanssa;
en ole saattanut häntä yhdelläkään sanalla lohduttaa, on tehnyt niin pa-
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haa ajatuskin kirjoittamisesta, ja sitä enempi se ajatus ja muisto, että
Fransi on otettu pois, vaikka hänelle iloksi mutta meille murheeksi ja kaipaukseksi. Ja sanokaa rakkaat terveiset Isak Isakssonille, I. Stälnackelle,
E. Stälnackelle, P. Kasuriselle ja kaikille teidän veljille perheittensä
kanssa! En suita kaikkia muistaa nimellisesti, mutta kuitenkin nimenne
ovat kirjoitetut taivaissa. Rakkaat terveiset lännen veljiltä ja sisarilta
yhteisesti! Tätä merkitsee heikko veljenne ja sisarenne
M. ja A n n a K i n n u n e n ja lapset.
Ilma on kesäistä tätä kirjoittaessa.
tänne meidän ympäristölle.

Viljavuosi tuli tavallisen hyvä

Brooklyn joulukuun 7. päivä 1935.
Tykö unhoittumattomaan rakkauden muistoon jääneelle vanhimmalle
ja Sionin muurin vartijalle siellä Ruotsin Lapissa Viktor Björkman rakkaan ja kalliin työkumppaninne Isak Stalnacken ja vaimoinne ja lastenne
kanssa ja teidän kalliitten työkumppaneillenne kanssa.
Toivotamme teille pitkää ikää ja ruumiin terveyttä vielä edeskinpäin
sotarinnassa seisomaan meidän ja monen tuhannen turvaksi ja suojaksi
näinä vaarallisina eksytyksen aikoina. Kyllä me sen uskomme, että teilläkin on koettelemuksen ajat olleet, kun niin monta uskollista työkumppania on jättänyt teitä ja meitä; aina ajatukset ja mielet sinne päin, johonka minun rakkaani on mennyt. Sen kuitenkin uskomme, että eivät
ne ole Jesuksen oppia eikä Jumalan voimaa myötänsä vieneet. Sen uskomme mekin täällä kaukaisella Amerikan maallakin, että esikoisten seurakunta vieläkin pitää meistä huolen ja murheen tästäkin edes niinkuin
tähänkin asti on pitänyt monta kymmentä vuotta. Nyt teille tulevat taas
kalliit joulukokoukset, johonka kokoontuu paljon saarnaajia ja paljon kristityitä; siellä mekin olemme kanssa hengessä. Vieläpä on sekin toivo, että
ensi kesän aikana saamme lähetyssaarnaajat ja vanhimmat käymään
Amerikan maalla. Tapahtukoon Jumalan tahto niin maassa kuin taivaassa!
Me olemme olleet täällä Atlantin rannalla rakkaan veljen ja uskollisen työkumppanin Matti Kinnus-veljen kanssa. Olemme käyneet useammassa paikassa. Ilolla ja rakkaudella ovat kristityt meitä vastaanottaneet ja palvelleet niinkuin ennenkin. Kalliita kokouksia on ollut joka paikassa, missä olemme kokoon tulleet Jesuksen nimeen; ilon ja kiitoksen
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äänet ovat kuuluneet kokouspaikoista. Palatessa käymme Detroitissa.
Rakkaita terveisiä ovat käskeneet sanomaan saarnaajat Päkkilä ja Marttinen ja muut kristityt joka paikassa ja tämän kylän kristityt. Sanomme
rakkaat terveiset Hancockin, Keweenaw Bayn, Entryn, Limigan, Oskarin, Calumetin, Wolveriinin ja Mohawkin kristityiltä, nuoremmilta ja vanhemmilta ja meidän vaimoiltamme lastemme kanssa. Sanokaa rakkaat
terveiset saarnaajille ja muille kristityille, jotka koolle tulevat! Olkaa
te yllänimitetyt ensin ja viimein meiltä rakkaudella tervehditty! Emme
näe teistä syntiä, synnit on teille ja meille anteeksi annettu kalliissa sovintoveressä. Vielä pyydämme, että kannatte meitäkin rukouksissanne
anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen tykö; pyytävät vähimmät
veljenne kaidalla elämäntiellä.
Siinä toivossa sanomme hyvästiä, että kerran yhteen tulemme, jos ei
ennen, niin paratiisin portilla. Minä olenkin pian menemässä pois; iänkin
vuoksi olen seisomassa haudan partaalla. Se on rukous Jumalan tykö,
että autuaallisen kuoleman kautta pääsisin pois.
Wm. Koppana, Matti Kinnunen.
Sanomme vielä terveisiä tämän talon emännältä Marja Matssonilta,
jonka talossa tätä kirjoitan, ja Hinni Jylältä, jonka talossa olemme asuneet koko täälläoloajan Brooklynissa.

Kaltimossa jouluk. 23. p. 1935.
Rakkaat vanhimmat ja saarnaajat ja koko se siunattu Herran lauma,
jotka olette kokoon tulleet monesta valtakunnasta sinne Ruotsin Lapin
Betlehemiin juhlaa viettämään ja tutkistelemaan kristillisyytemme korkeita, kalliita ja painavia asioita! Armo ja rauha Jumalalta ja Herralta
Jesukselta Kristukselta lisääntyköön teille joka päivä tämän sodan ja
kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Tällä onnentoivotuksella tervehdimme teitä kaikkia rakkaita ja kalliita opettajia ja ijankaikkisuuden ystäviä, tänne Kaltimoon kokoontuneet saarnaajat ja kristityt, jotka olemme hengessä teidän kanssanne,
vaikka emme saata ruumiillisesti siellä läsnä olla. Terveinä olemme täällä
kaikki saarnaajat perheittemme kanssa ja samoin kaikki kristityt, paitsi
niitä, jotka ovat näinäkin aikoinq. täällä päässeet kaikista matkan vaivoista ja ovat saaneet siirtyä viettämään ijankaikkista joulujuhlaa kirk-
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kaampaan ilmaan laskemattoman auringon alle, johon meidänkin kuolematon henkemme huokaa suuren syntiturmeluksen tuntemisen alla, jota
vielä rukoilemme teiltäkin anteeksi. Uskomassa olemme kuitenkin, vaikka
paljossa puuttuvaisina ja monessa viallisina, synnit anteeksi niinkuin ennenkin Herran Jesuksen ansiosta ja Hänen kalliin sovintoverensä voimasta, sen toivon ja uskalluksen kanssa, että matka viimein teille ja
meille onnellisesti päättyy, ja että se väkevä Jumala, joka on käteemme
ruvennut, ei heitä meitä hukkumaan tämän maailman pauhaavalla merellä, joka niin hirmuisesti kuohuu näinä Ihmisen Pojan tulemisen päivinä, kun tämän maailman jumala perkele on pohjattomuudesta nostanut
niin hirmuiset aallot ja niin monenlaiset eksytyksen ja viettelyksen tuulet
puhaltamaan. Olemme kuitenkin siinä haahdessa, jossa itse Herra Jesus
on mukana ja perämiehena ja joka laskee kerran onnellisesti ijankaikkisen
Isänmaan tyvenelle rannalle. Ja meillä on vielä se uskallus, että vartijat Sionin muureilla ovat valvomassa ja vaskitorveen puhaltamassa ymmärtäväisellä ja ymmärrettävällä äänellä, ettei vihollinen voi yllättää eikä
salahyökkäystä tehdä Sionin linnaan, niinkuin sen tarkoitus olisi, vaan
että esikoisten seurakunnassa on vielä turvan ja suojan paikka kaikille
hätääntyneille ja vihollisten ahdistamille. Se on vielä Hyvän Paimenen
kädessä vitsa ja sauva, jolla Hän laumansa koossa pitää. Se on uskalluksemme, vaikka tiedämme ja itse kukin tunnemme, kuinka hirmuinen
on vihollinen, joka aina käypi ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien kenen saisi niellä.
Vielä kiitämme sydämellisesti mekin pohjois-Karjalan kristityt ja saarnaajat vanhimpia ja Ruotsin Lapin seurakuntaa, että saimme viime keväänä kalliita vanhimpia tänne ja yhdymme siihen pyyntöön, jonka seurakunnan lähettämät saarnaajat ovat saaneet sinne tuotavaksi, että saada
vieläkin saarnaajia Lapinmaalta. Ja sanomme hyvästi siinä uskossa, että
synnit on anteeksi annettu teille ja meille Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, ja pyydämme rukoilemaan edestämme, että mekin ynnä teidän kanssanne perille kostuisimme
ja saisimme yhdistää äänemme koko maasta ostetun lauman kanssa ijankaikkiseen voitonvirteen tapetun Karitsan häissä, joihin on jo tälläkin
etsikkoajalla mennyt niin suuri joukko kristillisyytemme vanhimpia ja
kalliita opettajia ja niin monta kymmentä tuhatta heidän opetuslapsiansa.
Pian meitäkin pois noudetaan, pian tulee Ylkä ja pian pääsemme veisaamaan amen, hallelujaa ijankaikkisesta ijankaikkiseen.
Täällä on kristityillä se toivomus ja harras pyyntö, että Lapista palaavat veljet pysähtyisivät Kaltimossa ainakin, ja olemme ajatelleet, että
he joutuisivat tänne loppiaispyhiksi. Pyydämme, että veljet siitä ilmoit-
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taisivat heti esim. Kaltimoon Louhiojalle, että ehtivät levittää tietoa
ympäri.
Sydämen rakkaita terveisiä lähettävät täällä koolla olevat saarnaajat
ja monet sadat kristityt kaikille vanhimmille, Ruotsin Lapin, Norjan ja
Suomen saarnaajille vaimojensa ja lastensa kanssa ja kaikille sinne kokoontuneelle Herran laumalle, jotka yksi olette meidän kanssamme esikoisten seurakunnassa ja sen hengen yhteydessä. Jääkää Jumalan ja Hänen armonsa rauhan haltuun! Tätä merkitsevät täällä koolla olevan kristittyjen lauman kanssa ja puolesta:
Juho Hirvonen, Heikki Ikonen, Heikki Seppänen, Antti Väänänen, Antti Mustonen, Arvi Pulkkinen.

Mikkeli 24.12.1935.
Rakas ja kallis vanhin Herrassa ja Herran viinamäen raskaassa ja
paljon painavassa työssä V. Björkman rakkaan vaimonne ja lastenne
kanssa ja sen valitun lauman kanssa, jotka ympärillänne ovat. Jumalan
armo ja Herramme Jesuksen rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus levätköön henkenne kanssa tämän vaivaloisen ja sotaisen matkan loppuun asti!
Halumme tuli tervehdellä teitä täältä yhteisesti muutamalla rivillä tämän pienen lauman kanssa, koska emme ole tilaisuudessa ruumiillisesti
olemaan tykönänne; kuitenkin hengessä tykönänne olemme. Kyllä olemme
olleet kiitollista mieltä kantamassa Jumalalle ja teille, että me saimme
teidät meidän matalan kattomme alle, rakkaat vanhimmat, viime kuluneena kesänä. En osaa sydämeni tunteita tulkita nytkään niinkuin tahtoisin, että Jumala on antanut meille senkaltaisen lahjan tämän kristillisyyden kautta, että siinä suuret syntiset saavat uskoa itsensä aivan autuaaksi ja vapaaksi, eikä tarvitse enää istua kuoleman varjon maassa
synkeydessä ja pimeydessä. Sitä vapautta rietas tahtoisi ryöstää ja sen
valkeuden pimittää ja sen tulen sammuttaa, jonka Herramme on tullut
sytyttämään. Kyllä saatana on ahkeraan työtä tekemässä tälläkin ajalla
täällä suruttomain pappeinsa kanssa ja niin monen eri väristen lahkoinsa
kautta, ja he eivät tahdo tietää, että se siunattu Poikalapsi on syntynyt
ensin eläväksi Ruotsin Lapin Betlehemissä tällä viimeisellä siunatulla etsikkoajalla. Ei näytä Hilda Savonenkaan tuntevan sitä Poikalasta, joka
kuitenkin vieläkin ojentaa ihanat kätensä Gellivaaran seimessä vanhimman kaulaan. Kyllä pitäisi Hilda Savosenkin tietää, etteivät Suomen pa-
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pit ole mahtuneet tulemaan ja tervehtimään sitä äskensyntynyttä Poikalasta siihen syntymäsijaan, jossa kristillisyys on ensin eläväksi syntynyt,
kun hän, Savonen, Sionin Lähetyslehdessä kehuu, että Suomen papit ovat
jättäneet hyvät jäljet jälkeensä Lapissa käydessään.
No, emme heistä sen enempää, ettei kallis armonaika kuluisi hukkaan,
vaan sitä olemme rukoilemassa, että Israelin Jumala vieläkin varjelisi tämän pikkuisen peltopalasen niiltä rajuilta myrskyiltä, joita vihollinen pyytää nostaa pohjattomuuden kuopasta. Niinkuin vanhimmat kirjoittavat
viime vuonna joulukokouksesta, että kuinka suurella vaivalla on saatu
tämä elävä kristillisyys eroitetuksi kuolleen kirkon helmasta; ei kuitenkaan vihollinen väsy, vaan vartoo sitä aikaa, että saisi sen vieläkin yhdistää ja sulattaa kuolleeseen uskoon, ja että matkamiehet väsyisivät ja
panisivat maata tien päälle, ja että rietas pääsisi kylvämään lihallisen
vapauden siemenet kuolleen uskon kanssa, ja niinollen viralliset papit
pääsisivät apulaisineen korjaamaan ne äärimmäisetkin, jota he sanovat
tämän elävän kristillisyyden olevan ja vaalivan Laestadiuksen karkeita
parannussaarnoja. Vaan kiitos olkoon Jumalalle, että Ruotsin Lapin vanhimmat ovat niin väsymättömästi työtä tehneet ja niin hellästi hoitaneet
tämän siunatun 'kristillisyyden, että se kulkee vielä tänäkin päivänä samassa esikuvassa kuin vanhimmat sen meille jättäneet ovat; ja se sama
ääni on kuulumassa vieläkin Lapissa ja Suomessa. Ja voi, kuinka siunattua on se työ ollut, jonka vanhimmat ovat täälläkin tehneet näittenkin
viimeisten vuosikymmenten aikana aivan uuvuksiin asti! Usein olemme
kyynelten kanssa kaipaamassa niitä ruokkijoita ja työntekijöitä, jotka
ovat poismenneet, te siellä ja me täällä, ja niin monesti huokaukset nousevat meille nuoremmillekin, jotka täällä olemme jääneet heidän hautansa
päälle, koska siihen asti olimme niin suuressa turvassa niiden vanhimpain
selän takana, jotka silloin elit täällä ja astuivat särjetyn paikan eteen.
On kuitenkin Jumala valmistanut miehet, jotka vieläkin ovat sodassa seisovaiset olleet. Joku paikka se aina Goljatillakin sen verran avoimena
on, että siihen kivi sattuu, ja Herran kansa pääsee kiittämään voiton
Jumalaa voittonsa päivänä. Ja uskomme, että se Poikalapsi on kanssanne nytkin, jotka olette kokoontuneet Herran eteen tutkimaan ja koettelemaan kristillisyytemme korkeita ja painavia asioita sielujemme hyväksi, että tämä siunattu valkeus vielä vähän aikaa saisi valaista, että
nekin, jotka vielä pimeydessä ovat ja huutavat sielunsa ahdistuksessa,
että hekin ehtisivät kotia ennenkuin ilta tulee, ja vielä ne kristittyin lapset, jotka kaukana seisovat ja jotka metsässä ovat ja armonaikansa kuluttavat joutilaina, että hekin vielä näkisivät Vapahtajan avatut haavat
ennenkuin myöhä tulee. — No niin, vielä toivomme saavamme rakkaat
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vanhimmat Ruotsin Lapista tänne, silloin kuin Herran aika tulee, vaan
kyllä meidän rakkaat lähetysmiehemme V. Nieminen, Joonas Karhu, K.
Luoma ja S. Vesterinen, jotka Herralta lähetetyt ovat, lähemmin meidän tarpeemme toimittavat teidän tykönne.
Ja ei nyt muuta kuin jätämme teidät Jumalan ja Hänen armonsa
sanan haltuun annettuna siinä autuaallisessa toivossa, että pian yhteen
tulemme uudessa Jerusalemissa sen laskeumattoman auringon alla, jossa
ei enää tule ikävä, ja johonka teidän ja meidän rakkaat vanhimpamme
jo ennen menneet ovat; eivät he enää tunne vaivoja eikä kuorman raskaan rasitusta, niinkuin Parakka-vanhinkin ja Kuoksu-vanhin, joita olisimme niin paljon tarvinneet vielä, mutta Jumala rakasti heitä ja otti
pois heidät tästä pahasta maailmasta. Ei kuolema katso, vaan kaataa
vanhan ja nuoren. Emme ole kuitenkaan orvoiksi jääneet emmekä pimeyteen istumaan; on meillä kuitenkin vielä puhdas ja kirkas Jumalan sanan valkeus jälellä. Antakoon Jumala vielä monta elinvuotta Björkmanvanhimmalle ja huojentakoon taivaan Jumala hänen raskaan kuormansa
niin, että mekin täällä niin osaisimme tehdä työtä Herran pellolla niinkuin vanha Mikko Hulkko sanoi melkein viimeisiksi sanoikseen, että Lapinmaan vanhimmat kantaisivat yhden iloisen mielen siitä työn teosta.
Rukoilkaa minunkin ja perheeni edestä! Teitä tervehtelevät yhteisesti
täältä ja erittäin Konsta Haimilahti perheensä kanssa ja Martti Salminen,
Otto Kantola perheensä kanssa ja Elsa Rautiainen, Einari ja Hjalmar
Marttinen perheittensä kanssa.
Näitä merkitsee vähin veljenne osallinen vaivassa ja valtakunnassa
A. R. S a l m i n e n .

Viipurissa 25.12.1935.
Rakkaille vanhimmille Viktor Björkman, Isak Stälnacke ja meidän rakkaat lähetysmiehet ynnä muut saarnaajat kristittyjen lauman kanssa,
jotka kokoontuneet olette joulujuhlaa viettämään sinne Ruotsin Lapin
Betlehemiin sen Poikalapsen Herran Jesuksen ympärille.
Tervehdimme teitä Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä toivottaen onnea, menestystä ja runsasta Jumalan siunausta sille kokoukselle
ja työllenne, jota vaivojanne säästämättä Herrassa teette tämän siunatun kristillisyyden hyväksi, että meillä kaikilla Jumalasta syntyneillä lapsilla säilyy se turva- ja suojapaikka Sionin linnassa sitä hirmuista raju-
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ilmaa ja synnin myrskyä vastaan, joka pauhaa jumalisessa ja jumalattomassa maailmassa.
Sydämestämme kiitämme rakkaita vanhimpia sen viimekesäisen käyntinne edestä täällä, joka oli erittäin suureksi avuksi ja siunaukseksi meille
saarnaajille ja kristityille. Sitä toivomme ja pyydämme lähetysmiestemme
kanssa, että te edelleenkin meistä murhetta ja huolta pidätte, sillä se
Vapahtajan tähti, joka johdattaa meitä, on pysähtynyt sen seimen kohdalle, jossa Hän eläväksi syntynyt on tälläkin etsikkoajalla. Ja vaikka
se seimi on halpa paljojen ihmisten mielestä, niin autuutta etsiväiset sielut ovat kuitenkin sieltä Jesuslapsen löytäneet enkeleitten sanoman kautta.
Ja sen seimenlapsen ympärillä ovat ensimmäiset heränneet iloinneet ja
sydämestänsä yhtyneet siihen enkeleitten kiitoslauluun: Kunnia olkoon
Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha, ihmisille hyvä tahto! Varjelkoon kaikkivaltias Jumala sitä lasta, että se viimeisilläkin valituilla, tämän pahan ja vaarallisen maailman läpi kulkiessamme, olisi ainoana ilon
aineena ja tekisi matkaa kanssamme siihen asti, kun meitä siirretään
pois täältä surujen ja murheiden laaksosta sinne ijankaikkisuuden ihanalle
rannalle, jossa kaikki murheet ja huokaukset loppuvat, ja alkaa se ilo
ja rauha, joka ei koskaan lopu.
Jääkää nyt hyvästi Jumalan armon ja rauhan haltuun annettuna! Olkaa sydämellisesti tervehditty meiltä. Viipurin kristittyjen kanssa ja
puolesta:
Antti Vainikka, K. Koponen, Aaro Peltomaa.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksissa vuonna 1935.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: William Koppana, Matti Kinnunen, Leo
Lobbestael, J. V. Stanley, Johan Huumola, Johan Muonio, Salomon Johansson, Arthur Niska, Caleb Eriksson, Axel Uuskoski, Jakob Stickinger,
Johan Puuri, B. Abernathy, Sasse, Emil Liimatta, E. Marttinen, Päkkilä
ynnä muut saarnaajat ja totuuden apulaiset palvelevaisten vaimoin ja
sen kalliin Herran lauman kanssa monessa eri kielessä yli koko Amerikan maan Atlantin meren rannalta Tyynen meren rantaan asti. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen
osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja elämän ehtoosen asti!
Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat
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veljet ja sisaret siellä kaukaisella Amerikan maalla, jotka yhtä armon
raitista ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta, ja annamme tietää, että olemme kokoontuneet tänne joulukokouksiin Herran nimeen suuri lauma kristityitä ja
saarnaajia monesta eri paikka- ja valtakunnasta: Suomesta, seurakunnalta lähetetyt: Ville Nieminen, S. N. Vesterinen, K. Luoma, J. R. Karhu
ynnä muut saarnaajat ja kristityt heidän matkassansa; niin myös LänsiNorjasta, seurakunnalta lähetetyt: Mikael Mickelsen, Daniel Josefsen ja
Kristen Hansen ynnä muut; Luulajasta ja Kainuusta saarnaajia ja kristityitä, niin myös Lapinmaan saarnaajat, koettelemaan kristillisyyden
korkeita ja painavia asioita Pyhän Hengen valkeudessa, johonka rukoilemme Jumalalta, rakkaalta Isältä, viisautta, että ymmärtäisimme, mikä
Hänen tahtonsa on.
Kirjeitä on tullut tämän jääneen vuoden kuluessa kristillisyyden laveudesta, joitten edestä kiitämme, vieläpä pyyntökirjoja Suomesta, Länsija Itä-Norjasta, että saada saarnaajia Ruotsin Lapista ensi tulevan vuoden aikana. Niin myös Amerikan kristityt ovat uudistaneet pyyntönsä,
että saada saarnaajat sinne Amerikkaan, jota asiaa olemme mielessämme
pitäneet siitä asti, kun lupaus annettiin kaksi vuotta aikaa. Vaan niinkuin sen hyvin ymmärrätte, että paljon on työtä ja vähän on työntekijöitä,
vielä kun Jumala otti pois meidän ja teidän rakkaat veljet ja uskolliset
Herran palvelijat Isak Kuoksun ja Frans Parakan, jotka nyt lepäävät
heidän raskaasta päivätyöstänsä. Ja jos ennenkin, niin nyt on vielä suurempi syy rukoilla taivaallista Isää, että lähettäisi uskollisia työntekijöitä
Hänen eloonsa, sillä eloa on tosin paljon, vaan työntekijöitä on vähän.
Niinkuin selvästi tulee näkösälle, kuinka voimallisesti vihollinen pakkaa
turmelemaan sitä siunattua Jumalan työtä, jota ovat kristillisyyden vanhimmat suurella vaivalla ja monen kyyneleen kanssa tehneet, että ei lihallinen vapaus ja omavanhurskaus monivärisen hengellisen saastaisuuden
kautta voisi sammuttaa sitä tulta, jonka Herra Jesus on tullut sytyttämään maan päälle ja on palanut suurella voimalla monta kymmentä
vuotta Euroopan ja Amerikan maalla, josta kristillisyyden sylistä on niin
paljon kuoleman enkeli leikannut kypsyneitä tähkäpäitä, jotka ovat menneet Jumalan paratiisiin nauttimaan sitä ijankaikkista iloa ja riemua, jota
ei silmä ole nähnyt eikä korva kuullut eikä ole vielä yhdenkään sydämeen astunut. Olemme kuitenkin sen niin löytäneet, että seurakunta lähettää saarnaajat Ruotsin Lapista ensi kesän aikana Amerikkaan täyttämään teidän pyyntöänne, jos ei voittamattomia esteitä tule. Vaan tapahtukoon Jumalan tahto niin maassa kuin taivaassa! Olemme ajatelleet, että
saarnaajat lähtisivät täältä elokuun ajalla, että se kuumin aika olisi men-
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nyt ohitse, niinkuin viime kerralla kun oli lähetys Lapista siellä, jos se
teille niin sopii, antakaa siitä tietoa!
Ja no, emme tiedä muuta, kyllä Jumala asiansa hoitaa niin siellä kuin
täälläkin. Sillä ei Hän työtänsä viskaa, jota ovat tehneet kristillisyyden
vanhimmat suurella urhoollisuudella, että on varjeltuna pysynyt se piskuinen lauma Kristuksen hengellisen hallituksen alla päästettynä pahasta
omastatunnosta uskon kautta Herran Jesuksen päälle. Vaan eivät kaikki
heränneet sielut ole antaneet heitänsä johdattaa ristin ja itsensäkieltämisen tietä, ja ovat niinmuodoin pahentuneet totuuteen ja saaneet ansaitun
palkkansa. Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, pysykää koossa yhdellä
Sionin vuorella, johon kootut olemme näinä viimeisinä ja vaarallisina Ihmisen Pojan tulemisen päivinä, sillä aika on paha ja pahemmaksi se tulee,
mitä likemmäksi maailma loppuansa lähenee, niinkuin Jesus sanoo, että
jos mahdollinen olisi, niin valitutkin eksytetään. Sentähden rukoilemme
taivaallista Isää Hänen ainoan poikansa nimeen, että se kaitainen tie pysyisi auki, jonka Herra Jesus on avannut Yrttitarhasta Golgatalle pitkänäperjantaina, sillä se on se tie, jolla ei tyhmäkään eksy, vain Herran lunastetut sitä vaeltavat.
Sentähden olkaa turvatut Herrassa, kyllä pian yhteen tulemme uuden
ilman kirkkaudessa, jossa yhteen ääneen sanomme: amen, hallelujaa, ijankaikkisesti koko maasta ostetun lauman kanssa. Ja uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja
veressä, joka vanhurskas veri on vuotanut sen viattoman Pääsiäislampaan
sydämestä viimeiseen pisaraan asti. Olkoon se vieläkin virvoituksena ja
voimana tiellä ja matkalla ijankaikkisuuteen ja paistakoon vanhurskauden kirkas aurinko särjettyin sydänten päälle, että hedelmälliset puut ja
ijankaikkisuuden kukkaset kasvaisivat vanhinten hautain päälle.
Sanomme sydämen rakkaita terveisiä tämän kokoontulleen Herran
lauman kanssa sille Herran laumalle, joka siellä kaukaisella Amerikan
maalla on ynnä saarnaajain kanssa. Rukoilkaa meidänkin edestämme,
että onnellisesti kostuisimme Isänmaan rantaan. Tätä pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan Stöckel, August Isaksson, Johan
Jönsson, Frans Björkman, Johan Hendrik Olsson, Viljam Eriksson, Petter
Sitsi, Ville Nieminen, S. N. Vesterinen, K. Luoma, Joonas Rustholkarhu,
A. Holm, V. Kauppinen, K. Koivu, H. Nieminen, J. Kärki, Mikael Mickelsen, Daniel Josefsen, Kristen Hansen, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson.
Kiitämme rakennusaineitten edestä, joita Amerikan kristityt ovat lähettäneet näihin joulukoktfuksiin.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksissa, vuonna 1935.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä: J. Ahonen, E. Masalin, S. Salminen, R.
Salminen, H. Seppänen, J. Hirvonen, F. Siipola, A. Ihalainen, N. Lehtonen,
K. Nurminen, J. Korhonen, M. Rautio, O. Tenhunen, H. Ikonen, A. Mustonen, J. Karisto, E. Nousiainen, Hj. Simolin, H. Hyden, O. Valkama, U.
Eloranta, A. Ahonen, A. Vainikka, A. Tolvanen, A. Raunila, Kalle Immonen ynnä teidän rakkaitten vaimoinne ja lastenne ja sen kalliin Herran
lauman kanssa, joka ympärillänne on, jotka hengittävät Jumalan armon
raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta.
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret siellä Suomen maalla, ja annamme tietää, että olemme
kokoontuneet niinkuin ennenkin näihin joulukokouksiin poikalapsen Jesuksen ympärille — ensi kerran viimeisten Vanhinten hautain päälle —
monesta eri paikkakunnasta ja valtakunnasta: Suomesta, seurakunnalta
lähetetyt: Ville Nieminen, S. Vesterinen, K. Luoma, Joonas Rustholkarhu,
ynnä muut saarnaajat ja kristityt; niin myös Norjasta, seurakunnalta
lähetetyt: Mikal Mickelsen, Kristen Hansen ja Daniel Josefsen; Luulajan
ja Kainuun saarnaajat: K. R. Erlandsson ja Gunnar Jönsson, niinmyös
suuren kristittyin lauman ja Lapinmaan saarnaajain kanssa. Vaan jokaisen sydän ja silmä kaipaa niitä, jotka ovat seisoneet suojana ja turvana niin laajalle, kuin elävä kristillisyys on itsensä levittänyt aikakaudessamme.
Kirjeitä on tullut viime vuoden aikana Suomesta, Norjasta ja Amerikasta, joitten edestä kiitämme; ja niinkuin näemme niistä kirjeistä, jotka
ovat kirjoitetut yhdistettynä kristittyin lauman kanssa, että pyytävät
saarnaajia Ruotsin Lapinmaalta ensi vuoden ajalla; vaan niinkuin ymmärrätte, rakkaat ystävät, että työtä on paljon ja työväkeä on vähän.
Niin myös teidän rakkaat lähetysmiehet ovat suullisesti teidän pyyntönne
ilmoittaneet. Olemme niitä asioita yksimielisesti Pyhän Hengen valkeudessa koetelleet ja löytäneet sen Herran edessä oikeaksi, että täyttää niitä
pyyntöjä, jotka jo monta vuotta ovat olleet kysymyksessä, niinkuin tiedätte, Amerikan lähetys, johonka on lupa annettu jo kaksi vuotta aikaa;
vaan koska ne raskaat kuolemantapaukset ovat menneen vuoden aikana
meiltä ja teiltä ottaneet poijes rakkaat vanhimmat, niin tuli lähetys lykätyksi. Vaan nyt olemme sen soveliaaksi löytäneet, että jos ei voittamattomia esteitä tule, niin seurakunta lähettää ensi kesän aikana saarnaajat
Amerikkaan täyttämään Amerikan kristittyin pyyntöä. Ja uskomme sen,
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että kyllä Lapinmaan huolta pitää niin paljon kuin tilaisuutta on, ja Jumala siihen voimaa ja viisautta antaa, että tulee teidän halunne ja tarpeenne täytetyksi, sillä Jumalan on asia. Kyllä Hän asiansa hoitaa niitten uskollisten työntekijäin kautta, joita on valinnut itsellensä välikappaleeksi, ehkäpä tuntevat oman suuren syntiturmeluksen. Sillä niin kauan,
kuin me saarnaajat toisiamme tarvitsemme, niin Herran lauma pysyy
koossa, ja saarnaajat sotivat Hengen miekalla ja Herran Sebaotin voimalla
kaikkea lihallista ja hengellistä vääryyttä vastaan, että raja pysyisi auki
maailman ja Kristuksen valtakunnan välillä ja autuutta kaipaavaisilla sieluilla olisi turva ja suoja sen äidin sylissä, johon syntyneet ovat, jossa
Kristus hallitsee lakinsa ja asetustensa jälkeen. Kyllä tämän maailman
jumala, perkele, pyytää turmella sitä kallista Jumalan työtä lihallisen vapauden ja maailman ystävyyden kautta, joka monessa paikassa ilmi tulee
ja lisää työtä ja vaivaa niille työmiehille, jotka seisovat sen piskuisen lauman suojana ja turvana. Vaan Herra on aina omiansa varjellut seurakuntansa helmassa, joka aikakaudessamme on ensiksi hedelmälliseksi tullut Yljän rakkaudesta Ruotsin Lapin maalla, johonka totuuteen ovat monet itsensä loukanneet, sillä se on tullut raskaaksi seurata alennuksen ja
itsensäkieltämisen tietä. Vaan paljon on niitä ystäviä, sekä saarnaajia
että heidän opetuslapsiansa, jotka ovat suurella ilolla ja uskon rohkeudella menneet poikki kuoleman sillattoman virran, sillä ne ovat katsoneet
palkanmaksua, ja ovat nyt nauttimassa sitä ijankaikkista iloa ja autuutta,
johonka meidänkin henkemme huokaa useasti.
Ja ei nyt muuta, vaan siinä uskossa olemme, että teidän ja meidän
synnit ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sen uskokaamme rohvaistulla sydämellä seuraten sitä suurta
Luojaa ja Ristinkantajaa Yrttitarhasta läpi Jerusalemin pilkkakaupunkia
Golgatalle. Ole vapaa sinä vapaaksi ostettu lauma Suomen maalla! kyllä
pian yhteen tulemme uuden ilman kirkkaudessa. Valkeat ovat vaatteesi,
sinä Karitsan emäntä, Karitsan verellä puhdistettu. Toivomme on, että
sota ja kilvoitus pian loppuu ja pääsemme yhteen ääneen veisaamaan
amenta ja hallelujaa ijankaikkisesti. Siellä ei enää lohdutus lopu. Sydämelliset terveiset sanomme tämän kokoontulleen Herran lauman kanssa
sille Herran laumalle, joka ympärillänne on. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että onnellisesti kostuisimme Isänmaan rantaan. Seurakunnan
kanssa ja puolesta:
Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan Stöckel, August Isaksson, Johan
Jönsson, Frans Björkman, Johan Henrik Olsson, Viljam Eriksson, Petter
Sitsi, Ville Nieminen, S. N. Vesterinen, K. Luoma, Joonas Rustholkarhu,
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A. Holm, V. Kauppinen, K. Koivu, H. Nieminen, J. Kärki, Mikal Mickelsen, Daniel Josefsen, Kristen Hansen, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson.
Kiitämme Suomen kristityitä rakennusaineitten edestä, joita ovat lähettäneet joulukokouksen avuksi.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksissa, vuonna 1935.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: K a r l S i r k k a , A n d r e a s B ö r r e sen, N i l s J e n s e n , E r i k G u t t o r m s e n , D a n i e l S j ö l u n d ,
E r i k T r o s t e n , E d v a r d H ä n n i n e n , T o r a l f J e n s e n y.m.
saarnaajat siellä Jäämeren rannalla sen kalliin Herran lauman kanssa Itäja Vesta-Finmarkussa. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne
kanssa nyt ja elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat veljet ja sisaret, ja annamme tietää, että olemme yksimielisesti kokoontuneet suuri lauma kristityitä ja saarnaajia sekä Lapinmaan että Suomen
ja Norjan; Suomesta, seurakunnalta lähetetyt: Ville Nieminen, S. Vesterinen, K. Luoma, Joonas Rustholkarhu y.m.; Länsi-Norjasta: Mikal Mickelsen, Daniel Josefsen, Kristen Hansen; Luulajasta: K. R. Erlandsson;
Kainuusta: Gunnar Jönsson y.m. tutkimaan ja koettelemaan aikakautemme kristillisyyden korkeita ja painavia asioita. Pyyntöjä on tullut
näihin joulukokouksiin Suomesta, Länsi- ja Itä-Norjasta; niinmyös Amerikasta ovat uudistaneet pyynnön, että saada saarnaajia Ruotsin Lapinmaalta. Olemme koetelleet niitä pyyntöjä Herran edessä ja löytäneet sen
soveliaaksi, että esikoisten seurakunta Ruotsin Lapista lähettää saarnaajat ensi kesän aikana Amerikkaan, jos ei voittamattomia esteitä tule. Niin
myös teidän pyyntöänne olemme koetelleet, sillä sen tiedämme, että suuri
paljous on Itä- ja Länsi-Finmarkussa, jotka ovat silmänsä kääntäneet
Ruotsin Lappiin, josta on ensin valkeus koittanut aikakaudessamme, ja
suuri paljous on avun saanut, joille ei ole Kristuksen ijes ja hallituksen
muoto tullut raskaaksi, niinkuin vanhin Raattamaa on aikanansa sanonut, jossa saarnataan synnit anteeksi katuvaisille ja uskovaisille ja niitä
nuhdellaan, jotka syntiä tekevät, Kristuksen käskyn jälkeen. Niin olemme
sen löytäneet soveliaaksi, että lähettää Länsi-Norjasta saarnaajat sinne
Itä-Norjaan ensi tulevan vuoden aikana täyttämään teidän pyyntöänne,
jos ei voittamattomia esteitä tule.
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Kyllä sen hyvin ymmärrämme, että paljon on työtä Itä-Norjassa niinkuin muuallakin tässä kristillisyydessä ja työntekijöitä on vähän, jonka
tähden on vieläkin syytä rukoilla elon Herraa, että lähettäisi uskollisia
työntekijöitä eloonsa. Sentähden, rakkaat veljet, tehkäämme kaikin työtä
sen päälle, että Herran lauma koossa pysyy yhdellä Sionin vuorella, johon
kootut olemme, ja anteeksi anokaa ja anteeksi antakaa sydämestä toinen
toisillenne, niinkuin Jumalakin on meille anteeksi antanut kaikki meidän
syntimme ja rikoksemme ainoan poikansa kautta, niinkuin kirjoitettu on,
että kaksinkertaisesti olemme Herran kädestä saaneet kaiken meidän syntimme ja vääryytemme tähden. Sillä monta yksinkertaista sielua joutuvat vaivaa kärsimään, joilla on autuaaksituleminen kysymyksessä, jos
saarnaajat eivät sovi keskenänsä. Sillä niin kauan kuin saarnaajat toisiansa tarvitsevat, niin asiat menee hyvin kristillisyydessä.
Ja ei nyt muuta, vaan siinä uskossa olemme, että syntimme ovat anteeksi annetut teille ja meille Herran Jesuksen nimessä ja veressä; sen
todistamme Jumalan puolesta. Ja rohvaiskaamme sydämiämme uskomaan
ja valvomaan yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa, joka on pitkää yötä
valvonut Yrttitarhassa ja on herättänyt opetuslapsiansa valvomaan ja
katsomaan niitä viattomia verenpisaroita, jotka putoavat tämän kirotun
maan päälle Sionin tyttären kuninkaan viattomasta ruumiista. Jääkää
nyt hyvästi kaikki rakkaat ystävät; kyllä pian yhteen tulemme uuden
ilman kirkkaudessa, jossa ei yksikään katso karsaasti toisensa päälle, vaan
sanomme kaikin yhteen ääneen: amen, hallelujaa, ijankaikkisesti.
Sydämen rakkaita terveisiä sanomme tämän Herran lauman kanssa
sille Herran laumalle, joka ympärillänne on. Rukoilkaa meidänkin edestämme, pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Wiktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan Stöckel, August Isaksson, Johan
Jönsson, Frans Björkman, Johan Hendrik Olsson, Wiljam Eriksson, Petter
Sitsi, Ville Nieminen, S. N. Vesterinen, K. Luoma, Joonas Rustholkarhu,
A. Holm, V. Kauppinen, K. Koivu, H. Nieminen, J. Kärki, Mikal Mickelsen, Daniel Josefsen, Kristen Hansen, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson.

Killingi, se 9/1 1936.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä Joel Ahonen rakkaan vaimosi ja lapsesi
kanssa ynnä se kallis Herran lauma, joka ympärillänne on.
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Jumalan rauhan tervehdysellä tervehdin teitä ja annan tietää, että
terveenä olemme kaikki elossa olevat saarnaajat ynnä perheittemme
kanssa, josta Jumalalle kiitos olkoon. Ja saarnamatkoille olemme lähteneet heti joulukokouksen jälkeen, sillä työtä on paljon ja työntekijöitä
vähän, josta monta kertaa tulee pelko siitä, että kuinka voisimme varjella sen piskuisen lauman, jonka on Herra Jesus koonnut verisen ristinsä
ympärille siitä suuresta maailman suruttomasta joukosta aikakaudessamme kristillisyydemme vanhinten työn ja vaivan kautta, jota ovat tehneet meidän hyväksemme, niin että on jäänyt meille puhdas oppi ja esikuva, joka ei ole millään ajalla kelvannut tälle suruttomalle maailmalle
eikä kuolleelle kristikunnalle eriseurasten joukkoin kanssa. Sillä sen
näemme täälläkin Ruotsin maalla, kuinka onnettomasti on niille heränneille joukoille käynyt, jotka ovat työnsä yhdistäneet heränneitten ja heräämättömäin pappismiesten kanssa, niin elävä henki on sammunut, ja
armon lintuin ääni on lakannut kuulumasta, ja raja on mennyt kiinni
elävän ja kuolleen kristillisyyden väliltä, jonka ovat kristillisyyden vanhimmat suurella vaivalla auki saaneet, sillä tämä kristillisyys on niin
monen koettelemuksen läpi tullut tähän armohetkeen asti monen kymmenen vuoden ajalla; ja kun eivät ole voittaneet kovuudella, niin ovat
pyytäneet kavaluudellansa hyvitellä kristityitä, että miekka tylsyisi
maailman suruttomuutta ja hengellistä vääryyttä vastaan, sillä se hengellinen sota on seisonut koko elävän kristillisyyden ajan, jonka kautta
on Herran lauma voiton päällä pysynyt, ei omin voimin, vaan Herran
Sebaotin voimalla, niinkuin kirjoitettu on, "tässä on Immanuel", jonka
Johannes katselee ilmestyksessänsä sotivan ja voittavan ja lyöpi laumansa
viholliset suunsa miekalla, sillä sota on ollut Herran, ehkäpä olemme olleet kaikin heikot välikappaleet Herran kädessä. Sentähden tarvitsemme
rukoilla taivaallista Isää hänen ainoan poikansa kautta, että olisi meille
neuvonantajana kaikissa lupauksensa jälkeen, sillä Hän on ihmeellinen
neuvonantaja, väkevä Jumala ja rauhan päämies, jolla rauhalla ei pidä
loppua oleman ijankaikkisesti. Rukoilkaa nyt meidänkin ja minunkin
edestä, että voisimme loppuun asti pysyä lapsena sen äidin sylissä, johon
syntyneen olemme, toinen toisemme alle annettuna, Kristuksen lain kuuliaisuudessa, jossa Kristus hallitsee lakinsa ja asetusten jälkeen, että
lauma koossa pysyy yhdellä Sionin vuorella, jossa on Uuden Testamentin
välimies Jesus ja priiskoitusveri, joka parempia puhuu kuin Abelin veri.
Ja ei nyt muuta, vaan jääkää hyvästi sen suuren Israelin paimenen
haltuun, joka on henkensä ja verensä pannut lammasten edestä. Hän
meitä kaikkia suojelkoon armonsa voimalla, että kun kerran ilta tulee,
saisimme yhdistää äänemme koko maasta ostetun lauman kanssa, jossa
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ei enää syntiturmelus vaivaa eikä rasita niinkuin täällä kyynelten maassa,
jossa huokaamme ja rasitetut olemme. Uskokaamme kaikki synnit ja viimeisetkin epäilykset anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja veressä! Kyllä
pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä. Sano minun sydämelliset
terveiset kaikille muille saarnaajille ja kristityille, kun olet heitä näkemässä, niin myös Lahden kaupungin kristityille, monen kiitoksen kanssa
yli koko Suomen maan sen rakkaan palveluksen edestä, jota ovat osoittaneet minua ja meitä kohtaan; uskomme, että kaikista palkka maksetaan
vanhurskasten ylösnousemisessa. Teidän heikko veljenne armossa
Viktor

Björkman.

Täältä tervehtii teitä suuri kristittyin lauma ynnä saarnaajat.

Lahdessa 22/1 1936.
Rakkaat vanhimmat ja uskolliset Sionin muurin vartijat: Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan Stöckel, August Isaksson, Johan Jönsson,
Frans Björkman, Johan Henrik Olsson, Viljam Eriksson, Petter Sitsi ynnä
muut saarnaajat teidän rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja se kallis ja siunattu Herran lauma siellä Ruotsin Lapinmaalla. Armo ja rauha
isältä Jumalalta olkoon teidän ja kaikkein meidän kanssamme tämän sodan ja kilvoituksen loppuun asti!
Ajallisen ja ijankaikkisen onnen toivotuksella tervehtelemme teitä, ikuiseen rakkauden muistoon jääneet ystävät ja matkakumppanit elämän kaidalla tiellä. Ensin kiitämme teitä kalliin lähetyskirjan edestä, joka oli
kirjoitettu joulukokouksessa, ja jossa vielä ne lupaukset meitä lohduttavat ja turvaavat, että seurakunta Ruotsin Lapinmaalla pitää huolen meistä
aina eteenkinpäin, niinkuin tähänkin asti olette meistä isällistä huolta pitäneet sekä lähetysmiesten että lähetyskirjain kautta, jonka olemme tunteneet, kuinka monta kertaa ne ovat meille siunattuna apuna ja tukena
olleet, sekä ennen että vielä nytkin, kun vielä olemme jääneet täällä meidän vanhemmista saarnaajistamme, jotka ovat menneet Herransa lepoon,
kaikkea vihollisen voimaa vastaan, jossa sodassa vielä tuntee monta kertaa epäilyksiä, eniten omasta itsestänsä, että kuinka minä voitolla pysyisin. Ja kun vielä vanhempia saarnaajia Jumala pois kutsuu, niin silloin
vihollinen tulee vielä likeltä koettelemaan, jäikö reikää Sionin muurille,
josta pääsisi hajoittamaan laumaan.

484

Olemme vielä saaneet suusanallisia terveisiä meidän rakkaiden lähetysmiesten kautta, jotka palasivat Lapinmaan joulukokouksesta PohjoisKarjalan kautta, poiketen Lieksassa, Kaltimossa, Viipurissa, Lappeenrannassa ja nyt täällä Lahdessa. Viipurissa oli koolla paljon saarnaajia,
jossa oli tutkintoa vielä lähetysmatkoista, jossa avunpyyntöjä ilmeni
uusiinkin paikkakuntiin, jossa ei ennen ole lähetystä käynyt. Kaikissa
kokouspaikoissa on ollut koolla suuret kristittyin laumat, ja Jumalan sana
on vielä vaikuttanut niinkuin ennenkin: siinä on kuulunut katuvaisten ja
armonlintuin äänet, jotka ovat saadun armon edestä Jumalaa kiittäneet.
Uskomme kuitenkin sen, että kyllä Jumala vielä omistansa huolen ja murheen pitää ja työnsä hoitaa niin, ettei meille yhdellenkään vahinkoa tule
niin kauan, kun pysymme lapsena tämän esikoisten seurakunnan helmassa,
johon Jumalalle lapseksi syntyneet olemme. Voi, kuinka paljon olisi meillä
syytä kiittää Jumalaa Hänen hyvistä teoistansa, että Hän on meille turvapaikan valmistanut ja valkeuden paistaa antanut, jota valkeutta ei pimeys
ole käsittänyt eikä ne eksyneet eriseurasten joukot, joita maailma kiittää.
Rukoilkaa vielä, rakkaat ystävät, meidänkin edestämme, että me kaikesta
pahasta varjeltuina jaksaisimme ynnä teidän kanssanne kilvoitella siihen
asti, että autuaallisen uskon kautta perille kostuisimme, ja sen uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, että teidän ja meidän synnit on anteeksi
annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, joka viaton
veri on vuotanut Golgatan ristillä niistä avatuista haavoista viimeiseen
pisaraan asti. Vielä kiitämme Björkman-vanhinta sen kalliin kirjeen
edestä, joka oli Killingin kokouksesta kirjoitettu.
Eikä nyt muuta, vaan olkaa sydämen rakkaudella tervehditty ja sanomme hyvästi siinä toivossa, että pian yhteen tulemme Karitsan ijankaikkisissa häissä, jossa saamme tervehdellä rakkaudesta palavalla sydämellä toinen toisiamme. Näitä merkitsee seurakunnan kanssa:
Joel Ahonen, E. Maapalo, J. Hirvonen, K. Nurminen, H. Seppänen, R. Salminen, A. Holm, H. Ikonen, E. Nousiainen, Hj. Simolin, A. Vainikka, V.
Nieminen, S. Vesterinen, K. Luoma, J. Karhu, V. Kauppinen, A. Tolvanen, S. Salminen, H. Nieminen y.m.

Hancock Michigan huhtikuun 29 päivä 1936.
Unhottumattomaan rakkauden muistoon jäänyt vanhin ja Sionin muurin vartija siellä Ruotsin Lapissa esikoisten seurakunnassa Viktor Björk-
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man rakkaan ja kalliin ja uskollisen työkumppaninne Stöckelin, rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa.
Kiitämme sydämestämme rakasta vanhinta ja Sionin muurin vartijaa
Viktor Björkman'ia sen rakkaan ja kalliin kirjanne ja kaikkein terveisten
ja tietöin edestä, joita olette antaneet Amerikkaan tulostanne ja niitten
neuvoin edestä, mitä olette antaneet tänne Amerikan tulonkin suhteen ja
kaikkein entisten opetustenne ja neuvoinne, suullisten ja kirjoitusten
kautta, joita olette antaneet kristillisyydenkin suhteen. Niinkuin ovatkin
vanhemmat pitäneet meistä huolen ja murheen monta kymmentä vuotta
niinkuin omasta sielustaan meistäkin amerikkalaisista, josta olemmekin
suuressa kiitollisuuden velassa esikoisten seurakunnan vanhimmille, niitäkin kohtaan, jotka ovat jo levolle menneet, niin myös niille, jotka vielä
ovat jääneet heidän hautainsa päälle työtä tekemään. Sitä mekin kelvottomat vieläkin uskossa rukoilemme Jumalaa, Isää, Jesuksen nimeen,
että Jumalan tahto tapahtuisi, että vielä saamme nähdä rakkaita vanhempia täällä Amerikankin maalla, jotka silloin elävät. Me ahkeroitsemme niin tehdä, että saamme vanhimmille niin hyvät paperit, että pääsevät vapaasti tulemaan Amerikan maalle; sen me uskomme, että se niin
tapahtuupi.
Emme tiedä sanoa erityisempää. Tavallisessa ruumiin terveydessä
olemme olleet, vielä minäkin, vaikkapa olenkin ensimmäinen päivä tätä
kuuta täyttänyt 76, vieläpä jaksan kävelläkin useampia mailia yhtä mittaa. Terveenä ovat kaikki saarnaajat yliottain täällä Amerikan maalla.
Vasta-aikoin olemme saaneet kirjan vanhalta Salmo Johanssoniltakin ja
Johan Huumolalta. Uskon kilvoituksessa olemme ahkeroineet matkaa
tehdä sitä suurta päämaalia kohden monen murheen ja koettelemuksen
alla siinä toivossa, ettei ole niin pitkä päivä, ettei iltakin tule. Nyt vasta
saimme sanomia Suomesta asti, että yksi rakas sisar, Riika Malinen, on
kuollut, jonka olemme hyvin tunteneet, ja Brooklynissa N.Y. on kuollut
yksi rakas veljemme Erik Fält, hän on kanssa ollut hyvin avullinen kristillisyyden asioissa. Niin se yksi ja toinen jättää meidät. Ei olekaan
meillä ikääntyneillä enää pitkä kilvoituksen aika. Minäkin olen seisomassa ijankaikkisuuden syrjällä. Se rukous on Jumalan tykö Jesuksen
Kristuksen kautta, että minäkin autuaallisen kuoleman kautta pääsisin
pois tästä pahasta maailmasta.
Sanomme rakkaat terveiset Matti Kinnuselta vaimonsa ja lastensa
kanssa, Jalmari Vanttajalta vaimonsa Huldan kanssa, Sandra Simonsonilta lastensa ja vanhan äitinsä kanssa, Hilda Ruonavaaralta lastensa
kanssa ja kaikilta meidän ympäristön kristityiltä, nuoremmilta ja vanhemmilta, Keweenaw Bayn, Entryn, Hancockin, Limigan, Oskarin, Calu-
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metin, Wolveriinin ja Mohawkin kristityiltä. Sanokaa rakkaat terveiset
Tekla Vertaiselle lastensa kanssa ja saarnaajille, palvelevaisille vaimoille
ja totuuden apulaisille, joita minäkin muistan. Olkaa te yllänimitetyt
ensin ja viimein minulta vaimoni Riikan kanssa rakkaudella tervehditty!
Emme näe teissä yhtään syntiä; synnit on teille ja meille anteeksi annettu
kalliissa sovintoveressä. Muistakaa meitäkin rukouksissanne anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen tykö! Pyytää vähin veljenne ja sisarenne kaidalla elämän tiellä
William Koppana.

Brush Prairie Wash. toukok. 5. p. 1936.
Rakas ja kallis veli Herrassa ja uskollinen Sionin muurin vartija Viktor Björkman rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa.
Jumalan armon ja rauhan tervehdysellä ja onnen toivotuksella tervehdän teitä näillä harvoilla, ehkä paljon puuttuvaisella riveillä. On ollut
usein se halu, että teille kirjoittaa joku rivi, vaan kun usein minulla tuntuu suuri hengellinen köyhyys ja oma huonous ja laiskuus. Vaan kuitenkin olen ja olemme nykyään olleet toivossa iloiset siitä asiasta, että
jos elämän päiviä Jumala antaa, ja ei tule ylitsevoittamattomia esteitä,
niin saamme teidät tänne Amerikkaan, joka onkin suuri tarve, johon Jumala, rakas Isä, antakoon terveyttä ja onnellisen tien, ehkä sen me kyllä
puolittain ymmärrämme, että tämä reisu ei ole helppo, se kustantaa sekä
ruumiin että sielun voimain päälle; ja myöskin että jättää rakkaat omaiset, vaimon ja lapset ja muut ystävät ei ole liioin helppo, vaan kuitenkin
Jumalan on asia, jonka omat olemme, ja se kanssa on tosi, että emme
itsellemme elä, vaan häätyy mennä sinne, mihin Herra määrää. Vaan
kuitenkin kiitämme teidän vaimoanne ja lapsia ja teidän kumppaninne
emäntää ja koko perhettä sen edestä, että olette menneet siihen lupaukseen, että laskette isänne ja puolisot niin pitkälle reisulle, joka on uuvuttava ja vaivaloinen; vaan koska kysymyksessä on ihmisten sielun autuus,
niin sehän on kallis, ja uskomme, että kaikki menee hyvin Jumalan oman
lupauksen jälkeen niille, jotka Häneen turvaavat.
Nyt minä aion tehdä teiltä kysymyksen, joka on huolestuttanut minua
jo siitä asti, kun saimme kuulla, että Lapinmaan seurakunta lähettää saarnaajat, että onko tarkoitus eli aikaa ja tilaisuus teillä käydä täällä kaukaisessa lännessä, joka olisi meidän kristittyin toivo. Onhan kyllä vielä
pitkä aika siihen aikaan asti, vaan kuitenkin, koska tänne on pitkä matka,
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ja minulla on se halu ja tarkoitus, että jos suinkin mahdollista, niin minä
haluaisin olla kanssanne niin paljon kuin vain suinkin, ja sentähden näin
aikaisin kyselen, että voisin niin asioita järjestää, että voisin lähteä kotoa;
ja ehkä joku muukin täältä sitten lähtee keskivaltioihin, jos ei olisi toivoa saada teitä tänne. Usein olemme teitä muistaneet, rakas veli, ja Fransia, kuinka hän on jo päässyt lepäämään päivän työstä, joka oli hänen
kohdallensa kallis. Usein minullekin tulee raskas ikävä kotia täältä murheitten ja kiusausten maasta, kun monenlaiset koetukset ahdistavat, ja
sekin aiheuttaa ikävää, kun näyttää, että kristillisyyden kalleus menettää arvonsa monen kohdalle, maailman rakkaus ja lihallinen vapaus tahtoo väkisin päästä valtaan ja saa tuntea suurta voimattomuutta vielä puhumisen asiassa. On meillä ollut se armo, että kerta vuodessa on käynyt
saarnaajia (eli kutsuttu), vaan se tuntuu siltä, että saisi olla tiheämpään.
Meillä on vieläkin se sama ymmärrys tästä kristillisyydestä kuin ennen,
josta ei olekaan varaa liikkua, ei oikealle eikä vasemmalle, ja se sydämellinen halu on, että pysyä säilytettynä siinä pienessä laumassa, jotka
seuraavat sitä oppia, joka on inhimillistä järkeä vastaan jota he pitävät
hulluutena, vaan meille se on kallis. Sydämemme on täytetty kiitoksen
tunteella teille ja koko Lapinmaan seurakunnalle sen edestä, että pidätte
meistäkin huolen ja murheen, että taaskin on toivoa saada apua työssä
työläässä, jossa usein tuntevat työntekijät voimattomuutta suuren hengellisen köyhyyden alla, jossa onkin apu tarpeellinen ja välttämätön ja
erittäinkin suuremmasta valkeudesta.
Hyvästi nyt, rakkaat ystävät, jälleennäkemisen toivolla siinä uskossa,
että synnit ovat anteeksi veressä viattomassa esikoisten seurakunnassa,
jossa on syntein anteeksi saaminen, ijankaikkinen elämä ja autuus, ja
rakkaat terveiset kylämme kristityiltä, suomalaisilta ja englanninkieltä
puhuvaisilta saarnaajilta ja kristityiltä, kultakin nimeltään. Ja olkaa
myös meiltä sydämen rakkaudella tervehdetty perheittenne kanssa ja
kaikki valitut ympärillänne. Jos olette Tekla-sisarta näkemässä, sanokaa
sydämen rakkaita terveisiä meiltä heille! Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Veljenne armossa:
Axel Uuskoski
rakkaan vaimoni Alman ja lastemme kanssa.

Svappavaara, se 7/5 1936.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä, Anders Holm. Jumalan armo ja rauha
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meidän Herramme Jesuksen kautta olkoon kanssanne ja kanssamme elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdän teitä juuri sydämestäni rakkaan vaimonne, lastenne ja kaikkein kristittyin kanssa, jotka
ympärillänne ovat, ynnä rakkaan vaimoni Gretan ja väkeni kanssa, teitä
kaikkia, ja annan tietää, että terveenä olen ja olemme kaikki ja uskomassa Jumalan suuresta armosta autuaaksi, vaikka suurena syntisenä,
josta kiitos Jumalalle, joka meitä varjellut on.
Kokouksia olemme pitäneet läpi talven; vain jonkun päivän sattumalta
kotona. Ja Jumala on ollut voimallinen vaikuttamaan niin, että paljon
on tullut ulkoa saatetuksi sisälle siihen oikeaan lammashuoneeseen, jossa
hallitaan Kristuksen lain ja asetuksen jälkeen, josta kaikista näkösälle
tulee, ettei ole kristillisyytemme vanhimmat Jumalan voimaa ja valkeutta
myötänsä vieneet, vaikka heidän matkassaan on niin paljon Jumalan lahjoja mennyt. Kyllähän sen, veljet rakkaat, tiedämme: niitten huulten hedelmä se on, jotka ovat monta kymmentä vuotta totuuden torvia soittaneet. On kuitenkin hauska ja ilahduttava, että heidän multansa muistuttavat ihmisten lapsia, ja on todistus siihen, että mekin olemme oikein
käsin työtä tekemässä niin kauan kuin Jumala vaikuttaa, ehkä heikot
sananpalvelijat omasta puolesta.
Ja ei nyt muuta, vaan kiitän Holm-veljeä sen kalliin kirjeen ja lähetyksen edestä ja kaikkia Suomen saarnaajia ja uskollisia työkumppaneita,
joita en suita nimittää, ynnä sen suuren kristittyin lauman kanssa, joka
ympärillänne on. Nyt on heti vuosi kulunut siitä saakka, kuin sain olla
teidän kanssanne. Usein olen muistanut teitä kaikkia, erittäinkin sen
rakkaan kanssakäymisen ja rakkaan palveluksen suhteen, jota te meille
osoititte, ehkä me olemme heikot sananpalvelijat. Tässä täytetään Vapahtajamme omat sanat, kun Hän sanoo: "Siitä teitä tunnetaan minun
opetuslapsikseni, että te rakkauden keskenänne pidätte." Kaikissa antakoon meille meidän Jumalamme valkeutta, voimaa ja ymmärrystä, että
me niin saattaisimme vaeltaa tämän korvenmatkan läpi, että me onnellisesti kostuisimme virran toiselle puolen tapetun Karitsan ijankaikkisiin
häihin veisaamaan voiton virttä niitten kanssa, jotka meidän edellämme
menneet ovat, johonka usein henkemme huokaa. Uskokaa, veljet ja sisaret: synnit on teille ja meille anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimessä, pyhässä ja viattomassa veressä. Sen uskokaa vielä silloinkin, ennenkuin kuoleman sormi painaa silmänne kiinni; sen todistamme Jumalan puolesta. Rukoilkaa minunkin ja meidänkin edestä! Pyytää vähin
veljenne
Isak Stalnacke.
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Jääkää Jumalan armon ja rauhan haltuun! Sydämen rakkaat terveiset kaikille saarnaajille teidän opetuslastenne kanssa, jotka hengitätte
armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Ole tervehditty minulta rakkaan vaimosi ja lastesi kanssa!
Se sama.
Osoite: Isak I:son Stälnacke, Svappavaara, Sverige.
Lähettäkää minulle yksi näyte niistä raamatuista; minä uskon, että
otetaan sitten enempi.

Gellivaara, se 18. päivä kesäkuuta 1936.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Ville Nieminen, Joel Ahonen, Anders
Holm, S. N. Vesterinen, Kalle Luoma, Juho Hirvonen, K. Nurminen, H.
Seppänen, R. Salminen, H. Ikonen, E. Nousiainen, Hj. Simolin, A. Vainikka, J. Karhu, V. Kauppinen, A. Tolvanen, A. Ihalainen, F. Siipola,
S. Salminen, H. Nieminen y.m. saarnaajat rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa, niin myös se valittu lapsilauma Suomen maalla, jotka hengitätte Jumalan armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa
ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen
armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja
aina tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä lähestyn teitä, ikuiseen rakkauden muistoon jääneet ystävät ja matkakumppanit siihen oikeaan Isänmaahan, johon olemme matkaa tekemässä matkasauvan turvissa, ehkä
monen puutoksen ja koettelemuksen läpi. Sillä ei ole vihollinen jättänyt
ihmistä kiusaamatta, vaikka olemme uudesti syntyneet Herran Jesuksen
veristen vaivain kautta ja saaneet tuntea Hänen ylösnousemisensa voimaa sydämissämme elävän uskon kautta. Vaan kyllä tämän maailman
jumala, perkele, uskaltaa kirkastaa kristittyni isilmäin eteen koreutensa
ja turhuutensa ynnä maailman ystävyyden kanssa; sillä maailman ystävyys on viha Jumalaa vastaan, niinkuin on selvästi näkösälle tullut tämänkin kristillisyyden ajalla, jossa suuret laumat, lihallisesti mieltyneet
sydämet, ovat hakeneet itselleen keveämpää tietä taivaaseen. Ja kyllä
omanvanhurskauden perkele on aina keinoja löytänyt monivärisen eriseuran kautta, jolla on päässyt turmelemaan Jumalan kallista työtä, sillä
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raskaat ovat koettelemukset jälkeen jääneessä ajassa sekä Euroopan että
Amerikan maalla. Työntekijät Herran viinimäessä ovat raskaasti monta
kertaa huoanneet, että Herra Jesus, auta meitä ja varjele sitä piiskuista
laumaa, jonka olet koonnut verisen ristisi ympärille näinä viimeisinä
maailman lopun aikoina, jossa hallitaan Kristuksen lain ja asetuksen jälkeen, että lauma koossa pysyy ja elämänveden virta vieläkin vuotaisi Karitsan istuimen edestä kirkkaana niinkuin kristalli, että janoovaiset saisivat sammuttaa janonsa. Sillä paljon on kristillisyyden vanhimmat työtä
tehneet sen päälle, että ei maailman rakkaus ja herraskristillisyys turmelisi sitä kallista Herran työtä, jota ovat suurella vaivalla tehneet monta
kymmentä vuotta.
Ja onhan se vieläkin monen kymmenen tuhannen lauma, jotka ovat
seuraamassa sitä alennuksen ja itsensäkieltämisen tietä sen suuren Ristinkantajan ja orjantappuroilla kruunatun Kuninkaan jälessä Yrttitarhasta
läpi Jerusalemin pilkkakaupunkia aina Golgatalle, vieläpä ylösnousemisen kedolle, jossa vanhurskauden kirkas aurinko on kirkkaasti paistanut
särjettyjen sydänten päälle, ja ovat kasvaneet ja kypsyneet elon ajaksi,
että on paljon kypsyneitä tähkäpäitä leikattu ja koottu Herran aittaan
sekä saarnaajia että sanankuulioita, josta Jumalalle ainoalle olkoon kiitos ja kunnia, niinkuin kirjoitettu on: "Heidän pitää lepäämän heidän
töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä." Ja ei se meidänkään
työpäivä niin pitkä ole, ettei ilta joskus tule, vaikka se kyllä tuntuu
monta kertaa kovin pitkältä ja vaivaloiselta, sillä moni kristillisyyden asia
kovin huolestuttaa, jälkeen, kuin Jumala otti pois meidän rakkaita ja kalliita vanhimpia, vaikk'eivät he ole myötänsä vieneet oppia eikä Jumalan
voimaa, sillä se on jäänyt Hänen omaan seurakuntaansa, jossa sitä tarvitaan.
Minä olen paljon saanut kirjoja Amerikasta koko tämän talven ajan
kuluessa, joissa kaikissa näkyy, että sydämen kaipauksella ovat meitä
odottamassa. Aikomus on, että lähteä matkalle 8. eli 9. päivä elokuuta
kotoa, jos voittamattomia esteitä ei tule. No, Jumalan on kuitenkin asia;
kyllä hän asiansa hoitaa nyt niinkuin ennenkin. Vaan pyydämme teitäkin, rakkaat veljet ja sisaret, että muistatte meitäkin teidän esirukouksissanne, että Jumala antaisi sanansa oven auki olla meidän edessämme,
ja että kaikissa ymmärtäisimme Jumalan tahdon edes tuoda, sillä asia
painaa paljon ja on korkea Herran edessä, ja me olemme kelvottomat
välikappaleet.
. Ja ei muuta tällä kertaa, vaan sanon hyvästi siinä uskossa, että jos
Jumala on sen hyväksi niin nähnyt, että emme toisiamme enää kohtaa
tämän maan päällä, niin kuitenkin sen uskon, ehkä heikolta tuntuu, että
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kerran yhteen tulemme siinä eroittamattomassa yhteydessä, jossa yhteen
ääneen sanomme: amen, hallelujaa, ijankaikkisesti; sillä syntimme ovat
anteeksi annetut ja verinen risti on velkakirjan päälle vedetty pitkänäperjantaina. Ole vapaa sinä puhtaaksi pesty lauma Suomenkin maalla,
joka olet seuraamassa sinun Kuningastasi läpi tämän turmeluksen kaupungin. Ole kirkas sinä veripunainen lippu kaikessa maassa ja vahvista
morsiamesi odottamaan sitä ijankaikkista hääpäivää, joka pian valkenee,
sillä silloin ei enää aika tule pitkäksi, eikä puutu iloa, vaan kaikki ovat
niinkuin Jumalan enkelit. O sitä Jumalan rikkauden, viisauden ja tunnon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! sillä meidän työmme on kaikki rajoitusten sisällä
ja sentähden me tarvitsemme toisiamme tässä kalliissa Herran työssä, jos
pitää meidän kristillisyyden menestyvän. Rukoilkaa minun ja perheeni
edestä, että onnellisesti kostuisimme perille. Sanon sydämen rakkaita terveisiä kaikille saarnaajille ja kristityille. On merkinnyt
Viktor

Björkman.

Gellivaara, se 19. päivä kesäkuuta 1936.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä, Anders Holm, ynnä rakkaan vaimosi ja
lastesi kanssa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo ja
rauha olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja elämän ehtooseen asti! Amen.
Kiitän kirjan edestä, jonka sain vastaanottaa sinulta, rakas veli, josta
näkyy, että terveenä olette kaikki saarnaajat ja saarnamatkoilla olette
olleet tämänkin kevään kuluessa, josta Jumalalle ainoalle olkoon kiitos,
että Hän antaa terveyttä ja voimaa vielä kaikille uskollisille palvelijoille
tekemään sitä raskasta ja kallista Herran työtä. Sillä se näkyy, että
vielä on etsikon aika Herralta joka paikassa, jossa saarnataan puhdas
Jumalan sana, niin mainitut merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, ja ilon
ja riemun äänet kuuluvat vanhurskasten majoissa.
Näkyy sinun kirjastasi, että siellä on saatavana raamatuita ja Laestadiuksen postilloita, joka on kallis, sillä monet täälläkin ovat kysyneet niitä,
vaan ei ole ollut saatavana. Minä kävin Pietiläisen tykönä, että hän ottaa
tietoja, kuinka monet niitä tarvitsee, ja hän kirjoittaa sinulle jälkiin
asiasta. Minulla on kovin kiire. Tulin kotia saarnamatkalta ennemmin
päivänä ja lähden taas Johannekseksi. Niin myös se Amerikan matka,
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se huolestuttaa minua paljon kirjoittamaan sekä Amerikkaan että Stockholmiin, koska on niin ankara saada viserinkin.
Ja ei nyt muuta, vaan siinä uskossa olemme, että syntimme ovat anteeksi annetut Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä.
Kyllä monesti tulee kysymys, kostunko minä perille, sillä monenlaiset
ovat koettelemukset, ja asia painaa paljon, vaan Herra on meidän kanssamme Hänen lupauksensa jälkeen. Hyvästi nyt, veljeni rakas, siinä uskossa, että kerta yhteen tulemme, jossa emme enää tarvitse erkaantua
koskaan, ja kaikki kiusaukset ja murheet lakkaavat. Rukoilkaa edestäni! Pyytää veljenne Herrassa
Viktor Björkman.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa elokuun 9. päivänä 1936.
Rakkaille veljille ja sisarille siellä kaukaisella Amerikan maalla, jotka
hengittävät yhtä armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa
ja hengen yhteydessä.
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme teitä ja annamme tietää, että terveenä olemme ruumiin puolesta kaikki elossa olevat Lapinmaan saarnaajat, josta Jumalalle ainoalle olkoon kiitos ja kunnia! Kiitämme kirjain edestä, joita on tullut Amerikasta tämänkin viime
talven kuluessa Björkman'in osoitteella, joista kaikista näkyy, että Amerikan kristityt ovat sydämestä odottamassa Lapinmaan saarnaajia sinne
niinkuin seurakunta on lupauksen antanut viime joulukokouksen kirjassa.
Kyllä totisesti täälläkin on paljon työtä Herran viinimäessä, ja uskollisia
työntekijöitä on vähän, sillä Herra on kutsunut lepäämään niitä uskollisia työntekijöitä, jotka ovat monta kymmentä vuotta sotineet Hengen
miekalla ja Herran Sebaotin voimalla, että se piskuinen lauma on koossa
pysynyt Euroopan ja Amerikan maalla, joka on syntynyt Herran Jesuksen veristen vaivain kautta. Sillä monenkaltaisten koettelemusten läpi
on tämä kristillisyys tähän siunattuun hetkeen asti tullut, vaan siinä ei
ole ihmisen omat voimat riittäneet, sillä Herra on sotinut laumansa puolesta ja kulkee vieläkin laumansa edellä vereen kastetuissa vaatteissa ja
lyöpi laumansa viholliset suunsa miekalla. Kyllä suruton maailma ja
hengellinen vääryys olisi aikaa tämän kristillisyyden maahan polkenut,
vaan Herralla on Hänen valittunsa, joita Hän kokoaa pimeästä maailmasta,
sillä veljesten luku pitää täyttymän, vaikka kuinka hirmuiselta näyttäisi
tämä viimeinen aika, niinkuin Jesus sanoo, että meri ja aallot pitää pau-
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naaman ja kansalla pitää ahdistus oleman pelvon ja odottamisen tähden
niitä, kuin maan piirin päällä tapahtuman pitää.
Ja saamme tämän kautta ilmoittaa teille, rakkaat ystävät Amerikan
maalla, että seurakunta yksimielisesti saarnaajain kanssa on päättänyt
lähettää täyttämään teidän pyyntöänne meidän ja teidän uskolliset työntekijät Viktor Björkman'in ja Johan Petter Stöckel'in. Heidän viipymistä
siellä emme voi määrätä; se jääpi heidän oman ja Amerikan kristittyin
koeteltavaksi. Vain sen toivomme, että ei ylön paljon tulisi rasitusta heidän päälleen, että sielun ja ruumiin voimat loppuisivat, jota tarvitaan
tässä kristillisyydessä, että terveinä pääsisivät takaisin perheittensä ja
ystäviensä tykö. Ja toivotamme heille sen korkeimman suojelusta matkalla ja siunausta sanallensa, että autuutta kaipaavaisilla sieluilla olisi
turva ja suoja sen seurakunnan helmassa, johon syntyneet olemme, jossa
saarnataan parannusta ja syntein anteeksi antamista Herran Jesuksen käskystä, jota eivät kaikki heränneet ole kestäneet kuulla aikakaudessamme,
sillä Kristuksen ijes ja hallituksen muoto on heille tullut sopimattomaksi.
Vain ne, joille autuuden korkea asia on tullut sydämen asiaksi, ne
ovat kiittäneet Jumalaa, rakasta taivaallista Isää, Hänen armonsa edestä,
jota Hän on osoittanut ainoan Poikansa kautta meitä suuria syntisiä vastaan. Vieläpä evankeliumin saarnan kautta on se veripunainen lippu korotettu, että kaikki pienimmätkin ristinkantajat ovat uskon avatuilla silmillä katselleet ja jaksaneet seurata läpi tämän mustan ja pimeän maailman, joista niin suuri paljous on jo päässyt lepäämään matkan vaivoista.
Ja ei nyt muuta, rakkaat ystävät siellä kaukaisella Amerikan maalla,
vaan jääkää nyt hyvästi Jumalan ja Hänen armonsa sanan haltuun siihen
asti, kun yhteen tulemme Jumalan paratiisissa. Ja uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä
ja veressä; sen muistakaa vielä kuoleman virran rannalla ennenkuin silmät painuvat kiinni viimeiseen uneen!
Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista jälleen tuottanut sen suuren
lammasten Paimenen ijankaikkisen testamentin veren kautta, meidän
Herran Jesuksen, saattakoon teidät kaikessa hyvässä työssä toimelliseksi
tekemään Hänen tahtonsa ja tehköön teissä, mitä Hänen edessänsä otollinen on, Jesuksen Kristuksen kautta, jolle olkoon kunnia ijankaikkisesta
ijankaikkiseen!
Rukoilkaa meidänkin edestämme, että onnellisesti kostuisimme rauhan
naminaan. Tätä pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
I s a k S t ä l n a c k e , Au g. I s a k s s o n , F r a n s B j ö r k m a n , L.
L. K a r l s s o n , W i l l i a m E r i k s s o n , K. M. I s a k s s o n , G u n -
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n a r J ö n s s o n , K. R. E r l a n d s s o n , K. J. N i e m i , P e t t e r
Sitsi, F. O. E r i k s s o n , J o h a n H e n r i k Olsson, J o h a n
M ä n t y v a a r a , J o h a n K a r l s s o n y.m.

Calumet, Mich. syysk. 2. päivä 1936.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille siellä
kaukaisella Ruotsin Lapin maalla: Isak Stälnacke, August Isaksson, Johan Jönsson, Frans Björkman, William Eriksson, Johan Henrik Olsson,
K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Petter Sitsi, Johan Karlsson y.m. saarnaajat, rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa, niin myös kaikki totuuden apulaiset ja palvelevaiset vaimot koko Herran lauman kanssa.
Jumalan armo olkoon teidän kanssanne elämänne ehtooseen asti! Amen.
Onnen, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulemme tervehtimään
teitä näillä harvoilla radeilla näistä yhteisistä kokouksista, joissa koolla
olemme olleet Ruotsin Lapinmaan lähetyssaarnaajain, rakkaiden veljiemme
Viktor Björkman'in ja Johan Petter Stöckel'in kanssa, jotka ovat tänne
onnellisesti saapuneet. Olemme ilolla ja sydämen rakkaudella heidät vastaan ottaneet, josta kiitämme koko esikoisten seurakuntaa niiden kalliiden lahjain edestä, että olette lähettäneet meille uskolliset Sionin muurin
vartijat tänne kaukaiselle Amerikan maalle, Viktor Björkmanin ja Johan
Petter Stöckel'in. He ovat onnellisesti ja terveenä saapuneet tänne Amerikan maalle elokuun 25 päivä ja heitä ovat Atlantin rannalla vastaan
ottamassa olleet meidän rakkaat veljet Wm. Koppana ja Matti Kinnunen,
ja ovat heidät onnellisesti ja terveenä tuoneet tänne Kuparisaarelle elok.
28 päivä. Ja täällä on suuri paljous kristityitä ja saarnaajia koolla monista valtioista ja paikkakunnista läpi tätä Amerikan laveata maata, niin
paljon, että rukoushuone ei ole tahtonut vetää, alkaen Atlantin meren
rannalta ja niin aina Tyynen meren rannasta asti.
Rakkaalla sydämellä kiitämme rakkaiden terveisten edestä, joita
olemme teiltä lähetyssaarnaajain kautta saaneet ja tahtoisimme aivan
kaulasta pitäen kiittää lähetyssaarnaajain vaimoja, Olivia Björkmania
ja Susanna Stöckeliä heidän rakkaiden lastensa kanssa, että vaimot ovat
rakkaat miehensä ja lapset rakkaat isänsä kalliiseen Herran työhön uhranneet tänne Amerikan maalle, joka on kallis Herran edessä, jota suurta
uhraavaisuutta emme voi teille, rakkaat ystävät, koskaan palkita. Uskomme, että kyllä Jumala, meidän rakas taivaallinen Isä, sen teille palkitsee jo täällä ajassa ajallisella hyvyydellänsä ja hyvän omantunnon rau-

495
halla ja sitten tämän lyhyen elämän perästä kirkkaalla kunnian kruunulla.
Kokouksia täällä on pidetty, ja Jumalan sana saarnattuna on vaikuttanut murheen synnistä ja syntein anteeksi saamisen saarna ilon autuudesta, että ilon ja kiitoksen äänet ovat kuuluneet kokouspaikassa. On
myös yksimielisesti tutkittu ja koeteltu kristillisyytemme kalliita ja korkeita asioita, niin myös lähetyssaarnaajain kuluista, joka asia on niin
koeteltu, että olisi tarpeellinen lähetyksen käydä länsi- eli Tyynen meren rannalla, jos terveys y.m. sen myöten antavat, Amerikan saarnaajain seuraamina. On aikomus lähteä tästä Sparta'an sunnuntaiksi 5 päivä,
ja siitä seuraavan viikon puolivälin aikoina Gackle'en, ja sieltä aina Tyynen meren rannalle. Koetamme parhautemme, että lähetyssaarnaajat eivät tulisi ylön paljon rasitetuiksi.
Emme tiedä nyt muuta tällä kerralla; siinä uskossa olemme, että synnit ovat kaikki anteeksi annetut Herramme Jesuksen pyhän nimen ja
kalliin sovintoveren voiman kautta ijankaikkisesti teille ja meille. Kyllä
pian yhteen tulemme uuden ilman kirkkaudessa kaikkein valittuin ja vanhinten kanssa, jossa yhteen ääneen sanomme Amen, Hallelujaa, ijankaikkisesti. Siellä ei enää matkan vaivat muistu mieleen niinkuin useasti
täällä, jossa huokaamme ja rasitetut olemme, odottaen pois pääsemisen
hetkeä.
Sydämen rakkaita terveisiä sanomme täältä kokoon tulleelta Herran
laumalta, ynnä saarnaajain kanssa, teille yllä nimitetyille saarnaajille
perheittenne kanssa, ja sille Herran laumalle, joka ympärillänne on. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että onnellisesti kostuisimme Isänmaan
rantaan. Tätä pyytää seurakunnan kanssa ja puolesta:
Wm. Koppana, J o h a n Huumola, M a t t i Kinnunen, Vikt o r Björkman, J o h a n Stöckel, J o h a n Puuri, Axel
Uuskoski, Alex Ritola, Caleb Eriksson, A r t h u r Niska, Leo L o b b e s t a e l , Sam. Juvonen, Hjalmar W a n t taja, Dr. J. W. Stanley, J o h a n Muonio, Oscar Nylund,
L e o n a r d Hansson.
Sparta, Minnesota, se 6/9 1936.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä, Ville Nieminen, ynnä rakkaan perheesi
kanssa. Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä täältä
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kaukaiselta Amerikan maalta ja annan tietää, että terveenä olemme ruumiin terveyden puolesta, josta Jumalalle olkoon kiitos ja kunnia; jota
myös, suurta armolahjaa, toivotan teille, Suomenmaan saarnaajille.
Kyllä olemme kaukana toisistamme ruumiin puolesta eroitettuina,
vaan Hengessä olemme yksi. Onnellisesti on Jumala meidät tähän asti
kuljettanut, yli meidän ymmärryksemme, sekä maalla että merellä, ja
toivomme on, että kaikki asiat menevät hyvin.
Paljon on ihmisiä kokoon tullut tähänkin paikkaan, ja Jumalan sanalla on sija ihmisten sydämessä, joka on kallis, ehkä olemmekin heikot
sanan palvelijat.
Minä lähetän teille Amerikan kristittyjen kirjan, että saatte nähdä
meidän matkastamme, sillä se tuntuu jatkuvan aina Tyynen meren rantaan asti. Vaan mieli ja ajatus on aina Euroopan maalla niitten ystäväin tykönä, jotka ovat sinne jääneet, sen toivomuksen kanssa, että terveinä ja onnellisesti pääsisimme takaisin. Ja sen uskon, että te muistatte meitä teidän rukouksissanne Kaikkivaltiaan tykö, että Hän armonsa voimalla olisi meidän kanssamme.
Sano minun sydämelliset terveiseni Suomenmaan kristityille, joita olet
näkemässä, niin myös saarnaajille; Holmille perheensä kanssa, Lahden
saarnaajille, Turun ja Helsingin, Viipurin ja Lappeenrannan saarnaajille,
ynnä kaikille muille. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, meidänkin edestämme,
että onnellisesti kostuisimme rauhan naminaan. Siinä uskossa olemme,
että kyllä pian yhteen tulemme, jossa emme enää koskaan tarvitse erkaantua, vaan yhteen ääneen sanomme: Amen, Hallelujaa! ijankaikkisesti.
Sillä syntimme ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, joka on vaellussauva siihen taivaalliseen kotiin.
Täältä tervehtivät suuri kristittyjen lauma ynnä saarnaajat teitä,
niin myös minun kumppanini Juntti, rakkaudella. Jääkää nyt hyvästi
Jumalan ja Hänen armonsa sanan haltuun! Veljenne uskossa
Viktor

Björkman.

Osoite on: William Koppana, 900 Elevation, Hancock, Michigan, U.S.A.

Imatralla 9. päivänä syyskuuta 1936.
Rakkaat vanhimmat ja uskolliset Sionin muurin vartijat Viktor Björkman ja Johannes Stöckel! Jumalan armo ja rauha levätköön henkenne
päällä nyt ja aina tämän vaivaloisen matkan loppuun asti! Amen.
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Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehtelemme teitä ja tietää annamme, että terveenä olemme kaikki saarnaajat meidän perheittemme kanssa ja kokouksia olemme pitäneet jälkeen juhannuskokouksen
Helsingissä, Turussa, Porissa, Tyrväällä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Viipurissa ja nyt tässä Imatralla. Kaikissa kokouksissa on ollut paljon
saarnaajia ja kristityitä. Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti:
kristityt ovat ahkeroineet parannusta tehdä pienistäkin synnin vioista, ja
armon ja autuuden tunteminen on sielun täyttänyt, joka on hauska kuulla,
että armonlinnut laulavat kiitosta luojallensa kalliin puun oksilla kristillisyytemme vanhinten hautain päällä, ja uskottomasta maailmasta on tullut oven Herran Jesuksen kautta oikeaan seurakuntaan. Mutta kyllä
sen näemme, kuinka vihollinen koettaa kylvää rikkaruohon siementä
Herran peltoon näinä Ihmisen Pojan tulemisen päivinä, ja se näyttää olevan vihollisen tarkoitus, että maailman kunnian ja väärän luvallisuuden
kautta sekä hengellisen vääryyden kautta hajoittaa ja särkeä viinamäen
aitaa, että nämä kauniit riettaat pääsisivät tallaamaan Sionin vuorelle.
Ja sentähden pyydämme ja rukoilemme teitä, rakkaat veljet ja vanhimmat, että pitäkää huolta Suomen kristillisyydestä eteenkinpäin niinkuin
tähänkin asti, että mekin teidän kanssanne kotia kostuisimme, ja rukoilkaa meidän saarnaajainkin edestä, että me pahasta varjeltuina pysyisimme
ja uskon säilyttäisimme hyvässä omassatunnossa ja tämän siunatun lauman voitoksi saattaisimme työtä tehdä sen pienen lahjan kanssa, jonka
Herralta saaneet olemme, että Jumalan pelko puhtaana säilyisi vanhinten
hautain päällä.
Ja sanokaa meidän rakkaat terveiset Amerikan saarnaajille ja sille
Herran laumalle siellä kaukaisella maalla! Antakoon Israelin Jumala
siunauksensa työllensä, jota olette tekemässä. Kyllä ovat Suomen saarnaajat suuren kristittyin lauman kanssa rukoilleet, että Jumala teitä vahvistaisi ruumiin ja sielun puolesta raskaassa ja edesvastuullisessa työssä
ja terveenä takaisin johdattakoon! Olkaa nyt, rakkaat opettajat ja Jumalan temppelin rakentajat, rakkaudella tervehditty meidän vaimoimme
ja lastemme ja kokoontuneen Herran lauman kanssa! Ja sanomme hyvästi näillä sanoilla, että synnit on meille ja teille anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja siinä uskossa olemme,
että pian tulevat tapetun Karitsan häät, jossa kaikki yhteen tulemme ja
saamme tervehdellä ystäviämme uuden ilman kirkkaudessa, jossa ei enää
sydän huokaa eikä aurinko mene pilven taa.
Ilmoitamme, että saarnaajat kokoontuvat Mikkelin aikana Padasjoelle,
josta sitten kirjoitamme Ruotsin Lappiin ja siinä toivossa olemme, että
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me saisimme vanhimmat tänne Suomenmaalle ensi kesän aikana. Tätä
pyytää ja toivoo:
Ville Nieminen, Joel Ahonen, J. Karhu, K. Luoma, K. Immonen, A. Raunila, A. Tolvanen.

Padasjoki 27. 9.1936.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Viktor
Björkman ja Johan Petter Stöckel. Jumalan armo ja rauha ja Pyhän
Hengen osallisuus olkoon teidän hekenne kanssa nyt ja aina tämän vaivaloisen matkan loppuun asti!
Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä sinne kaukaiseen maahan ja ilmoitan, että terveenä olen perheeni kanssa ja kaikki
saarnaajat täällä Suomen maalla, josta kiitos olkoon Jumalalle! ja jota
samaa Jumalan armolahjaa toivotamme teille, rakkaat opettajat ja Jumalan temppelin rakentajat, että te terveenä takaisin pääsisitte yli maitten ja merien, sillä kymmenien tuhansien ystävien sydän kaipaa teitä
täälläkin Suomen maalla. Ja ilmoitan myös, että olemme saaneet teidän
kirjeenne juuri sydämellisellä ilolla vastaanottaa. Tuntui niin suurenmoiselta, että muistitte meitä. Kyllä ovat Jumalan valitut hajalla asuvaisena ja kauaksi erotettuna toisistansa ruumiin puolesta tämän katoovan
maan päällä, mutta hengessä olemme yhdessä Sionin pyhällä vuorella ja
sitä autuaallista aikaa olemme odottamassa, ettei tarvitse ijankaikkisesti
erota toisistamme, vaan saamme viettää loppumatonta kokousta toisella
puolen kuoleman sillattoman virran, jossa ei enää sydän huokaa, niinkuin usein täällä ahtaassa savimajassa, jossa on niin monta vaaraa ja
vahingollista tienhaaraa. Mutta siinä uskossa olemme, että tämän esikoisten seurakunnan helmassa suojellaan kaikki pienemmätkin ristinkantajat, joissa löytyy alennusta ja kuuliaisuutta sille opille, joka on saarnattu kristillisyytemme vanhimmilta jo yli yhdeksänkymmentä vuotta ja
vielä saarnataan, vaikka ensimmäiset vanhimmat ovat jo lepäämässä heidän päivätyöstänsä. Ja niillä lupauksilla olemme mekin matkaa tekemässä, että niitä neuvoja uskossa seurata kuolemaan asti, että saamme
kerran teidän ja kaikkein valittuin kanssa ijankaikkista juhlaa viettää.
Eikä nyt muuta tällä kertaa, vaan sanon sydämen rakkaat terveiset
teille, rakkaat vanhimmat, minun perheeni ja kyläni kristityt ja saarnaajat. Helsingin saarnaajat ja kristityt käskevät sanoa sydämen rak-
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kaat terveiset, niin myös Lahden saarnaajat ja kristityt. Ja sanomme
hyvästi näillä sanoilla, että meidän ja teidän synnit on anteeksi annettu
Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sanokaa meidän
rakkaat terveiset Amerikan saarnaajille ja kristityille, ja kiitämme heitä
terveisten edestä ja toivotamme teille Amerikan veljet ja sisaret onnea
ja menestystä matkalla Isänmaalle, vaikka paljoin suhteen olemme kasvoista tuntemattomat, mutta yhden kultaisen langan kautta olemme yhdistettynä yhdessä mielessä ja yhteen henkeen juotettuna. Ja rukoilkaa,
rakkaat opettajat ja ystävät, meidänkin edestämme, että Jumala meitä
kaikesta pahasta varjelisi ja onnellisesti johdattaisi ijankaikkiseen rauhan
rantaan. Tätä pyytää vähin veljenne
V i l l e N i e m i n e n perheeni kanssa.
Sitten kirjoitamme enempi, kun saarnaajat tulevat kokoon.

Gellivaara se 1/10 1936.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja paljon painavassa työssä Viktor Björkman ja Johan Stöckel.
Tervehdän teitä, aina muistossa olevat rakkaat veljet siellä kaukaisella
Amerikan maalla, Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä ja toivotan
sen kaikkein korkeimman siunausta, voimaa ja ymmärrystä siinä raskaassa Herran työssä, jota olette tekemässä, vaikka omissa tuntemisissa
tunnemme itsemme kelvottomiksi siinä suuressa Herran työssä, vaan uskomme kuitenkin, että se suuri Luoja ja Lunastaja tukee ja vahvistaa
omiansa ja myös antaa viisautta ja voimaa ylitsevoittamaan kaikkea vihollisen kavaluutta, jolla se koettaa vastustaa Jumalan työtä näinä viimeisinä maailman lopun päivinä. Sentähden olkaa hyvässä turvassa!
Jumala on omainsa kanssa, sotii ja voittaa ja lyöpi suunsa kaksiteräisellä
miekalla laumansa viholliset. Suuri on kristittyin lauma täällä, jotka
rukoilevat teidän edestänne, että te saisitte olla terveenä, ja että kaikki
asiat parhain päin kääntyisi. Niinkuin me täällä sen sydämestä uskomme,
että ei ole teidän käyntinne siellä turha Herrassa, vaan että Hän saapi
voiton, joka onkin velvollinen saamaan kiitoksen ja ylistyksen siitä suuresta Jumalan armosta meitä kohtaan, josta tunnemme useasti itsemme
olevan niin suuressa kiitollisuuden velassa Jumalalle ja Jumalan ihmisille,
kaikesta siitä, mitä meitä kohtaan tehty ja tapahtunut on, nimittäin, että
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me suuresta Jumalan armosta olemme käsittäneet elävän kristillisyyden
ja että me siinä olemme pysyneet ensi päivästä, kun astuimme jalkamme
autuuden tielle; vaan emme kuitenkaan omalla voimalla, vaan kristittyin
ja saarnaajain ahkeran työn ja syntein anteeksi saamisen armosta on
ollut uskominen tähän päivään asti.
Jääkää hyvästi tällä kertaa Jumalan armon ja rauhan haltuun annettuna siinä uskossa, että vähän ajan päästä saamme toisiamme tervehdellä,
jos emme täällä maailmassa, niin kuitenkin toisella puolella sillattoman
virran, jossa emme tarvitse erota niinkuin täällä. Sano minun sydämen
rakkaita terveisiä Amerikan saarnaajille: V. Koppana, J. Huumola, A. Ritola, Caleb Eriksson, A. Niska, J. Puuri, A. Uuskoski, Matti Kinnunen,
L. Lobbestael, S. Juvonen, Hj. Vanttaja, Dr. V. J. Stanley, J. Muonio y.m.
saarnaajat vaimoinsa ja lastensa kanssa, ja koko Herran laumalle siellä
Amerikan maalla. Sydämen rakkaita terveisiä Sandra Simontaipaleelle
lastensa kanssa!
Me matkustamme Luleträsk Luoktaan Mikonsunnuntaiksi ja sieltä
Tjignaluoktaan. Sydämelliset terveiset Petter Sitsiltä, Erik Kuoljokilta,
P. Pitsalta, Nutilta sekä kaikilta kristityiltä! Ensin ja viimein olet sinä
ja StÖckel tervehditty minulta ja meiltä kaikilta. Me olemme kaikki terveinä, ja kaikki menee tasaista kulkuaan. Merkitsee vähin veljenne
Herrassa
Frans Björkman.

Svappavaara se 3/10 —36.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä V. Björkman ja J. P. Stöckel, joita minä
aina rakkaudella muistan, siellä kaukaisella Amerikan maalla. Jumalan
armo, rauha ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kanssanne elämän ehtooseen asti!
Tällä onnen, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen tykönne jollakin ratilla ja annan tietää, että terveenä olemme ruumiin ja sielun puolesta yliottain kaikki saarnaajat ja kristityt, josta Jumalalle, rakkaalle
Isälle kiitos! Ensinnä kiitän teitä, veljet rakkaat ynnä Amerikan saarnaajain ja kristittyin kanssa, sen rakkaan, kalliin ja sydäntä liikuttavan
lähetyspreivin edestä, josta näemme, kuinka olette teidän reisunne järjestäneet. Antakoon nyt se suuri Luoja ja ylimmäinen paimen Herra
Jesus onnea ja siunausta teidän matkallenne! Sitä toivotan minä ja ru-
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koilen monen satain ja tuhanten kristittyin kanssa täälläkin Euroopan
maalla, ja uskomme, että Hän tekee sen, mikä Hänen edessänsä otollinen
on. Ei meillä kuitenkaan muuta tarkoitusta ole, vain että se siunattu
kristillisyys menestyisi, josta niin suuri paljous on jo kostunut ijankaikkisuuden ihanalle rannalle, ja että mekin ynnä kaikkein valittuin kanssa
saisimme yhden autuaallisen kuoleman.
Ja ei nyt muuta, vaan olkaa tervehdityt minulta, minun rakkaat ja
uskolliset työkumppanit, rakkaan vaimoni Gretan ja koko perheeni kanssa.
Sanokaa minun rakkaat terveiset saarnaajille: Wm. Koppanalle, Huumolalle, Matti Kinnuselle, J. Puurille, Axel Uuskoskelle, Ritolalle, Caleb
Erikssonille, Arthur Niskalle, Leolle, Sam. Juvoselle, Vanttajalle, Dr.
Stanleylle, Muoniolle, Oskar Nylundille ja Leonard Hanssonille, kaikille
rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa. Ja kaikki Amerikan rakkaat
veljet, totuuden apulaiset ja palvelevaiset vaimot, jotka hengitätte armon
raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa, olkaa tervehdityt minulta
juuri sydämen rakkaudella! Olen ollut tilaisuudessa näkemään paljon
kristityitä sitten jälkeen, kun erkanimme. Kaikki sanovat paljon terveisiä, erityisesti muistavat meidän rakkaita lähetysmiehiä.
Sanon hyvästin nyt siinä uskossa, kyllä yhteen tulemme, jos ei täällä,
niin kirkkaassa ilmassa Hyvän Paimenen asumakaupungissa, sillä syntimme on anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sen uskokaa, veljet rakkaat ja sisaret, vielä silloinkin, kun
silmämme painuvat viimeiseen uneen! Rukoilkaa minun ja perheeni
edestä! Vähin veljenne
I s a k I:son S t ä l n a c k e .

Padasjoella lokakuun 7 p:nä 1936.
Rakkaat vanhimmat ja saarnaajat Ruotsin Lapinmaalla: Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan Stöckel, August Isaksson, Frans Björkman,
Johan Henrik Olsson, Johan Mäntyvaara, Viljam Eriksson, Petter Sitsi
ynnä muut saarnaajat heidän rakkaitten vaimoinsa ja lastensa sekä totuuden apulaisten ja palvelevaisten vaimoin kanssa ynnä koko se siunattu Herran lauma teidän ympärillänne, jotka yksi ovat teidän ja meidän kanssamme ja hengittävät yhtä armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä! Armo ja rauha Jumalalta,
taivaalliselta Isältä ja Herralta Jesukselta Kristukselta lisääntyköön teille
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joka päivä tämän vaivalloisen korven matkan ja sodan ja kilvoituksen
loppuun asti! Amen.
Tällä onnentoivotuksella tervehdimme teitä kaikki saarnaajat ja kristityt, jotka olemme tulleet kokoon tänne Padasjoelle tutkimaan ja koettelemaan Jumalan sanan ja Pyhän Hengen valkeudessa kristillisyytemme
korkeita ja painavia asioita. Kiitämme sydämellisesti niistä kalliista kirjeistä, joita olemme saaneet, nimittäin Björkmanilta ja Stöckeliltä Amerikasta sekä kirjeet Ruotsin Lapista Amerikkaan ja Amerikasta Ruotsin
Lappiin, joista näemme, että rakkaat vanhimmat ovat runsaan Jumalan
siunauksen kanssa tekemässä kallista Herran työtä Amerikan maalla,
josta olkoon Jumalalle kiitos!
Paljon on kristityitä täällä koolla, ja Jumala on siunannut kokouksiamme yli meidän ymmärryksemme. Jumalan sana on vaikuttanut niinkuin ennenkin, ja sydämet ovat olleet armolle avoimet ja paljon on syntiä
armon mereen hukutettu, ja näkyväisenä merkkinä Jumalan sanan voimasta on runsaasti vuotanut katuvaisten kyyneleet sekä kuuluneet ilon
ja kiitoksen äänet, joka on ihana nähdä ja kuulla tänä pahana ja vaarallisena aikana, jolloin kaikenlainen jumalattomuus kuohuu yli äyräittensä epäuskoisessa maailmassa, jossa niin monenlainen lihallinen ja
hengellinen vääryys paisuu yli kaikkein rajojen, niin että jos se mahdollista olisi, niin valitutkin eksytettäisiin, mutta Jumalan kaupunki on kuitenkin ihana virtoinensa, jossa on vieläkin turvan ja suojan paikka kaikille hätääntyneille sieluille näinä Ihmisen Pojan tulemisen päivänä, josta
emme saata kiittää Jumalaa niinkuin tulisi.
Saarnaajat" ovat terveinä ja lähtevät syyslähetysmatkoille niinkuin
ennenkin, ja on näkösällä, että työtä on paljon Suomenkin maalla ja työntekijöitä on vähän; ja niinkuin olemme tähän työhön siunattua apua saaneet Ruotsin Lapista monen kymmenen vuoden ajalla, ja josta vieläkin
kiitämme sydämen pohjasta, niin vieläkin on kaikkein Suomen saarnaajain ja kristittyjen yhteinen ja yksimielinen pyyntö, että saada saarnaajia
Ruotsin Lapista ensi vuoden aikana, jonka pyynnön vielä suullisesti tuovat Gellivaaran joulukokouksiin seurakunnan lähettäminä veljet V. Nieminen ja J. Ahonen.
Sanomme hyvästi siinä uskossa, että synnit on anteeksi annettu teille
ja meille Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja siinä siunatussa sovintoveressä, joka on vuotanut uhriverenä taivaallisen Vanhimman avatuista
haavoista katuvaisten syntisten edestä, ja sanomme sydämen rakkaita terveisiä kaikille vanhimmille ja saarnaajille heidän rakkaitten vaimoinsa
ja lastensa kanssa ja koko sille kalliille Herran laumalle Ruotsin Lapinmaalla sen autuaallisen vakuutuksen kanssa, että pian yhteen tulemme
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tapetun Karitsan häissä, jossa saamme äänemme yhdistää koko maasta
ostetun valittuin lauman kanssa ijankaikkiseen kiitosvirteen Jumalalle ja
tapetulle Karitsalle ja sanoa: amen, hallelujaa! Pyydämme rukoilemaan
puolestamme!
Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Juho Hirvonen, Joonas Rustholkarhu, K. Luoma, S. Vesterinen, Anders
Holm, Ville Nieminen, H. Seppänen, V. Kauppinen, Joel Ahonen, K. Nurminen, Heikki Ikonen, A. Vainikka, Oskari Walkama, Jaakko Kärki, R.
Salminen, A. Ihalainen, E. Nousiainen, J. Karisto, E. Maapalo, J. Simolin,
S. Salminen, K. Koivu, H. Nieminen, A. Tolvanen, A. Raunila,
H. Immonen, August Ahonen.

Hancock Michigan 1. p. marraskuuta 1936.
Tykö rakkaat ja kalliit vanhemmat ja uskolliset Herran palvelijat ja
Sionin muurin vartijat Viktor Björkman ja John Stöckel.
Jumalan armon, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdän teitä
ja onnen toivotuksella sielun ja ruumiin puolesta. Tuli niin sydämellinen halu tervehtää teitä jollakin radilla, vaikka tuntuu, että se ei sopiskaan, — mutta se sydämellinen kaipaus, joka jäi teidän perään, ne se
väkistenkin panee kirjoittamaan. Ei ole enää toivoa nähdä niitä rakkaita kasvoja tällä kerralla, mutta toivon ja rukoilen (ehkä olen niin
huono rukoilija), että Jumala niin asiat johtaisi, että taas jonkun ajan
kuluttua saisi nähdä vielä luonnonkin silmillä. Ja se heikko uskon kipinä on kuitenkin vielä olemassa, että jos se niin kävisi, että ei enää
näkisi näitten maitten päällä, niin kerran kohtaamme sen laskemattoman
auringon alla. Sitten alkaa se ihana seura, jolla ei loppua ole, eikä tarvitse sitten enää sanoa hyvästiä eikä vuodattaa murheen, kaipauksen ja
eroikävän kyyneleitä. Mutta taas toisinaan (ja usein) lankeaa niin raskaat epäilykset, että väkisten senkin heikon uskon tahtoo ryöstää, että
voiko se mahdollista olla, että minäkin ijankaikkisen onnen ja autuuden
perin, kun katson sydäntäni, kuinka paha ja läpiturmeltu se on, ja kuinka
vaikea se on voittaa oman pahan sydämen taipumuksia ja alas painaa.
Kuitenkin olisi se halu ja vielä heikko rukoukseni Jumalan tykö, että saattaisin kaikissa suorana seisoa, Jumalan ja ihmisten edessä, vielä missä
vialliseksikin joudun, että olisi sitten vilpitön ja hurskas tarkoitus; niin
uskon, että ystävät ottavat vaaria ja eivät jätä minuakaan tielle, ehkä
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kuinka puuttuvainen ja kelvoton olen. Ja vielä pyydän teitä ja muita
muistamaan minua heikkoa ja kelvotonta ynnä orpolasteni kanssa, että
jaksaisimme niin kilvoitella, että viimein perille kostuisimme.
Ja en tiedä nyt, rakkaat vanhemmat, muuta, mutta se on toivotuksemme ja rukouksemme Jumalan tykö, että Hän, jonka asialla olette,
kuljettaisi teitä terveenä ja onnellisesti rakkaitten omaistenne ja ystäväinne tykö, jonka uskomme, että siellä suuri paljous ikävällä ja rakkauden kaipauksella odottaa. Ja myös toivomme ja rukoilemme, että
Jumala myös oman maan saarnaajat y.m. terveenä ja onnellisesti takaisin johdattaa. On tuntunut vähän ikävältä, kun Hjalmari-veljellä taasen
käden kanssa vastustaa, kun on jo niin monta koettelemusta ollut. Vaan
uskomme ja toivomme, että Jumala, rakas taivaallinen Isämme (jonka
oma on), taasen kaikki asiat parhain päin kääntää.
Ja nyt sanomme juuri sydämen pohjasta rakkaat terveiset teille, rakkaat vanhemmat, joita olemme juuri syvällä ikävän kaipauksella muistamaan jääneet. Rakkaita terveisiä myös meidän oman kylän saarnaajille Koppanalle, Kinnuselle ja Hjalmarille! Rakkauden kaipauksella
olemme heitäkin takasin odottamassa ja toivomassa heiltä taas kuulla vereksiä terveisiä ja monta rakasta muistelusta. Viimeiset saimme nyt lasten kautta, jotka tuntuivat rakkailta ja mieltä ilahduttavilta. Kiitoksia
paljon! Rakkaat terveiset myös Arthur Niskalle ja pojille, Samuel Juvoselle, Arthur ja Emma Hiivalalle, Arnold Leolle Emman ja lasten kanssa
y.m. saarnaajille ja kristityille! Siellä on nyt hauska aika niillä, jotka
vielä ovat näkemässä ja kuulemassa teitä. Rakkaita terveisiä täältä, Riikalta Ernestin kanssa, Hilda Ruonavaaralta lasten ja vävyn kanssa, Hyväreiltä, Qvistiltä y.m., viimein minulta ja Huldalta, joka tuossa kirjoittaa toisessa päässä pöytää ja lapsilta Effie, Eino ja Johannie, jotka nyt
ovat tässä, ja minun äidiltäni Walfred Edith ja toisilta lapsilta. Kaikki
lapset ovat jääneet teitä suurella ikävän kaipauksella muistamaan. Siinä
uskossa sanon nyt hyvästi, että synnit on anteeksi teille ja meillä Herran
Jesuksen nimessä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä.
On merkinnyt vähin sisarenne Herrassa
Sandra

Simonson.

Sain Teklalta rakkaan preivin. Lähetän, että saatte lukea; lapset sanoivat teidän saaneen Brita Johannalta. Ja hyvästi nyt vielä, rakkaat
vanhemmat, juuri kuin kaulasta! Kyllä ilolla ottaisimme kaulasta kiinni,
jos kätemme ylettyisivät.
„
Se sama.
Sydämen rakkaita terveisiä minulta.
Fff.
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VANHINTEN V. BJÖRKMANIN JA J. P. STÖCKELIN LÄHETYSMATKA AMERIKASSA 24/8 —19/11 1936.

Allemerkinneet lähtivät Michiganista elok. 19 p. kohden New Yorkia
vastaanottamaan Ruotsin Lapinmaan lähetyssaarnaajia Viktor Björkmania ja John P. Stöckel'iä, jotka olivat matkalla Amerikan maalle
Ruotsin Lapinmaan seurakunnalta lähetettynä ja matkalle siunattuina ja
myös Amerikan kristityiltä kutsuttuina. Ruotsin Amerikan linjan laiva
"Drottningholm", jolla saarnaajat matkustivat, oli myöhästynyt tavallisesta ajasta kovien vastatuulten ja epäsuotuisain ilmain takia. Mutta viimein tuli tieto linjalaivan konttorista, että laiva saapuu satamaan iltayöstä 24 päivä elokuuta. Niin lähdimme satamaan saarnaajia vastaanottamaan. Saarnaajat olivat terveinä ja iloisina, huolimatta myrskyisistä
ilmoista merellä, ja vuorokauden pysähdyttyä ja levähdettyä New Yorkissa lähdimme junalla matkalle sisämaahan Chicagon kautta päämääränä Calumet, Mich. valtiossa, jossa piti ensin kokous alkaa pienemmässä
ap.luth. kirkossa, joka sijaitsee Mäntykadulla.
Kokousvieraita, kristityitä, oli keräytynyt Calumetiin monista eri valtioista aina kaukaisesta lännestä Tyynen meren rannasta Oregonin ja
Washingtonin valtioista, kristityitä ja saarnaajia, ja myöskin molemmista
Dakotoista ja Minnesotan valtiosta ja idästä New Yorkin valtiosta, ja
etelästä Pohjois-Carolinan valtiosta. Kokous alkoi Calumetissa 30 päivä
elokuuta, jossa olimme kokoontuneet Jesuksen nimeen, useampia päiviä
Jumalan sanan ympärille itsekukin sanankuulija, koettelemaan itseänsä
sekä luetun että saarnatun sanan ympärille, jossa on se oikea koettelemapaikka. Paljon oli kansaa koolla joka päivä, niin että ei tahtonut kirkkoon mahtua. Ja Jumalan sana, saarnattuna elävällä äänellä ja molemmissa terissä, vaikutti voimallisesti sen, että katuvaisten äänet alkoivat
kuulua. Ja kun murheellisille ja katuvaisille saarnattiin synnit anteeksi
Jesuksen nimessä ja ulosvuotaneessa kalliissa sovintoveressä, niin ilon ja
riemun äänet rupesivat kuulumaan ja armonlinnut lauloivat siinä kalliissa puussa kiitosta ja ylistystä sille suurelle Luojalle ja Lunastajalle
sen armon edestä, että ovat suojan ja turvapaikan löytäneet esikoisten
seurakunnan helmassa, jossa katuvaisia ja raskautettuja tuomitaan armolla ja Jumalallisella laupeudella ja päästetään synnin kuorman alta
Jumalan armon raitista ilmaa hengittämään hyvässä ja puhtaassa omassatunnossa, sillä hyvä omatunto on taivas ja paha omatunto helvetti; ja
sen ovat saaneet koetella ne, jotka ovat oikean Jumalallisen järjestyksen
kautta kristityksi tulleet.
Kun kokous päätettiin Calumefissa, niin siirryttiin Spartaan, Minn.
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monen veljen ja sisaren seuraamina, Caleb Erikssonin kotikylään. Siinä
taas oltiin koossa Jumalan sanan ympärillä useampia päiviä. Kalliit olivat kristittyin kokoukset. Paljon oli katuvaisia ja anteeksi anovaisia, ja
matkaliittoja uudistettiin sen veriyljän Herran Jesuksen kanssa. Sen
saarnatun sanan vaikutuksen alla ilon ja riemun äänet kuuluivat vanhurskasten majoista ja kokouspaikoista.
Spartasta jatkettiin matkaa Gackleen, Pohjois-Dakotaan, saarnaaja J.
Huumolan ja J. Muonion kotikylään, jossa oltiin koolla monta päivää Gacklen kristittyin tilavassa kokoushuoneessa Jesuksen nimeen. Paljon oli
kokoontunut kristityitä monista eri valtioista ja kyläkunnista, hajamielisiä ja toisin ajattelevia Jumalan sanan kuulemiseen, jossa myös tuli näkösälle selvästi, mitä Jumalan sana, elävällä äänellä saarnattuna kohti
ihmisten omiatuntoja ilman ihmisten muotoja katsomatta, vaikuttaa. Se
vaikuttaa surua ja murhetta, murhetta synnin yli ja iloa Jumalan armosta ja autuudesta, kun katuvaisille saarnataan synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja veressä viattomassa. Ja kun tuli aika, että kokous päätetään Gacklessa, niin Jamestownissa astuimme junaan, jolla matkustimme
Vancouver VVashingtoniin monen veljen seuraamina ja niin Brush Prairie'ille.
Tähän asti olivat Lapinmaan lähetyssaarnaajat matkustaneet, alkaen
Calumetista Michiganista, veli Arthur Niskan autossa hänen perheautollaan, joka oli uhrannut itsensä sekä autonsa Jumalan valtakunnan palveluksen työhön. Vancouveriin päästyä Brush Prairien ystävät, veljet ja
sisaret, olivat ottamassa asemalla vastaan. Oli iloista ja autuaallista
saada tervehdellä ystäviä, jotka olivat odottamassa meidän saapumista
sinne kaukaiseen länteen.
Brush Prairien ystävät olivat vuokranneet Lähetysseuran kirkon Hockinson'issa kokousten pitoa varten. Siinä oli suuri vapaus kokoontumiseen, josta vieläkin tahdomme lausua kiitoksen kirkon johtokunnalle ja
jäsenille. Siinä olimme koolla lähes viikon päivät Jesuksen nimeen Jumalan sanan ympärillä suuri paljous sanankuulijoita, niin ettei tahtonut
tilavaan kirkkoon sisälle mahtua, hajamielisiä sekä toisin ajattelevia oli
kokoontunut. Suomenkielellä saarnattiin ja tulkittiin englanninkielelle
niinkuin edellisissäkin paikkakunnissa, joissa olimme kokousta pitäneet,
sillä Brush Prairien ympäristöllä on paljon englanninkielisiä kristityitä,
jotka ovat turvan ja suojan löytäneet esikoisten seurakunnan helmassa
ja ovat hengittämässä Jumalan armon raitista ilmaa hyvässä omassatunnossa ynnä suomenkielisten kristittyin kanssa. Ja taas Jumala osoitti
väkevän voimansa heikkoin välikappalten kautta, sen luetun ja saarnatun Jumalan sanan vaikutuksen alla, että rupesi katuvaisten äänet kuu-
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lumaan, anteeksi anomisen äänet, ja kun synnit saarnattiin anteeksi katuvaisille ja anovaisille, niin ilon ja riemun äänet. Ja vieläpä ne, jotka
olivat hajamieliset ja valheitten ja vääräin todistusten kautta uskotettu
uskomaan pahaa oikeasta kristillisyydestä, puhuivat asioistaan, että minkäkaltäisten vääräin ja valheellisten muistelusten kautta ovat joutuneet
eksytetyiksi ja pahaa uskomaan elävästä kristillisyydestä, rukoilivat syntinä anteeksi katuvaisella ja särjetyllä sydämellä, ja niin muodoin tulivat
saatetuiksi oikeaan Isän huoneeseen, se on, oikeaan kristillisyyteen, jossa
on turvan ja suojan paikka maailmankin hukkuessa. On tullut selvästi
näkösälle niinkuin kirjoitettu on; sitä kaupunkia ei taideta peittää, joka
vuorella on, eikä sitä kynttilää sammuteta, jonka Herra Jesus, kynttilän
sytyttäjä, sytyttänyt on, vaikka kyllä sekä tyhmät että viisaat, oppineet
ja oppimattomat ovat voimalla sitä yrittäneet sammuttaa ja turhaksi
näyttää valheitten ja vääräin muistelujen kautta, mutta se on niinkuin
kirjoitettu on: ei ole mitään salattu, joka ei ilmi tule eikä peitetty, joka
ei julki ja tiettäväksi tule; sen on sanonut itse totuuden suu, ja se on tosi.
Näitä merkkejä on tullut näkösälle, vaikka kuinka paljon. Aikansa se
saattaa väärä ihminen sydämensä salata, mutta ei aina, sillä, suu on
sydämen tulkki, ja niin ollen mitä ihminen sydämessään kantaa, se suun
kautta ulos tulee, joko se on hyvää tai pahaa.
No, kalliit olivat kokoukset Brush Prairie'lla. Jumalan sana vaikutti
voimallisesti. No niin, taas läheni se aika, että siirtyä ja jättää Brush
Prairie ja ympäristön paikkakunnat ja ystävät. Rautatien asemalle oli
kokoontunut suuri ystäväin paljous viimeisiä hyvästiä sanomaan. Ikävä
se oli eron hetki. Kyynelsilmin jäivät ystävät asemalle seisomaan ja
matkaan lähteville Jumalan varjelusta toivottamaan. Astuimme Northern Pacific junaan, ja niin matkustimme taas samaa tietä takaisin päin
Dickinson nimiseen kaupunkiin Pohjois-Dakotassa New England'iin Axel
Lindberg-veljen kotiin, jossa ilolla vastaanotettiin. Siitä jatkoimme matkaa eteenpäin Fruitdaliin Etelä-Dakotassa vanhan saarnaajan S. Johanssonin kotikylään, jossa olimme koottuna Jesuksen nimeen useampia päiviä. Suomenkielellä saarnattiin Jumalan sanaa ja tulkittiin englanninkieleen. Siellä on paljon toisenkielisiä kristityitä. Kalliit olivat taasen
kokoontulemiset, ja Jumala vahvisti saarnatun sanan seuraavain merkkein kautta, että murheen ja ilon äänet kuuluivat, ja monet rukoilivat
hajamielisyyttään anteeksi. Ja koska taas matkustamisen aika läheni,
niin matkustimme taas Lake Norden'iin Etelä-Dakotaan, jossa olimme
koolla useamman päivän Jumalan sanan ympärillä. Lake Nordenista jatkoimme matkaa Fredrick'iin maaseudulle, ja niin Minneapoliin Minnesotaan. Minneapolista Brainerd'iin ja niin New York Mills'iin Minn., ja
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sieltä Hancock'iin ja Calumefiin Mich., josta kaikesta tulisi liian pitkäksi
kertoa seikkaperäisesti.
Calumef ista matkustimme Detroitiin Mich., jossa taas olimme koolla
useampia päiviä monenkielisten kristittyjen keskellä Jesuksen nimeen.
Kalliit olivat pyhäin kokoukset, paljon hukkui syntiä Jumalan armon ja
laupeuden mereen.
Detroifista jatkoimme matkaa Wilmington'iin Pohjois-Carolinaan etelän englanninkielisten seurakunnan tykö monen veljen ja sisaren seuraamana. Seurueessa oli neljä autoa. Veljet ja saarnaajat William Koppana ja Hjalmar Wanttaja Hancockista Mich., Leo Lobestael ja Samuel
Juvonen Detroifista Mich., Arthur Hiivala Minneapolista Minn., Arthur
Niska Superior Wis. ja tämän kirjoittaja Keweenaw Bay'sta Mich. ja Hugo
Halström Munising Mich. autollaan, paitsi muita nuoria kristityitä. Suurella ilolla ja rakkaudella ottivat vieraskieliset kristityt meidät vastaan
ja palvelivat ylönpalttisesti. Neljä päivää viivyimme heidän tykönään
saarnaten Jumalan sanaa, vahvistaen heitä nykyisessä totuudessa, joka
on saarnattu yli yhdeksänkymmentä vuotta aikakaudessamme, ja niin
jätimme vieraskieliset ystävät, veljet ja sisaret, hyvästi Herran haltuun
annettuina ja Hänen armonsa sanan turviin ja matkustimme Washington'in
kautta Wilmington'iin Delaware, jossa viivyimme kolme päivää Blomquistin perheen tykönä, ja niin New York'iin, johon saavuimme onnellisesti
Jumalan armon ja avun kautta yhdeksäs päivä marraskuuta.
Ilolla ja rakkaudella ovat kristityt meidät vastaanottaneet ja ylönpalttisesti palvelleet. Kalliita kokouksia olemme täällä saaneet tässä suomalaisten omistamassa Congregational kirkossa pitää, jonka seurakuntamme jäsenet olivat vuokranneet sitä varten, jossa on meillä ollut myös
suuri vapaus kokoontumiseen, josta olemme kiitolliset Pastori W. A. Suomiselle sekä seurakunnan johtokunnalle. Paljon on ollut kansaa koolla,
joka kallis on ja hauska nähdä, että ihmisillä on ahkeruutta rientää Jumalan sanan kuulemisen perään koettelemaan itseänsä luetun ja saarnatun Jumalan sanan alla, jossa on se oikea. koettelemapaikka. Niin se
kuitenkin on, että siinä se tarvitsee ihminen koetella itseään ja parantaa sen, mitä parantaa tarvitsee, sillä kyllä Jumalan sana ihmisen löytää,
sillä me hyvin sen tiedämme, että tömmäisessäkin turmeluksen pesässä
kuin tämäkin kaupunki, jossa on kaikki maailman turhuus ja riettaus
näkösällä ja silmäin edessä, mitä jo maailmassa on, kysytään voimia, että
pysyy itsensä kieltäjänä ja ristinkantajana ja niin muodoin varjeltuna
kaikesta pahasta. Sunnuntaina marrask. 15 päivä oli kalliit kokoukset
kirkolla Herran ehtoollisen vieton kanssa. Paljon oli kansaa koolla. Kokouksia jatkettiin aina 17 päivään.
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Saarnaajat matkustivat taas kotimaata kohti 19 päivä "Drottningholm"-laivalla. Laiva lähti kello 12 edellä sanottuna päivänä. Ja nyt
tahdomme kiittää Ruotsin Lapinmaan seurakuntaa, saarnaajia ja kristityitä ynnä palvelevaisten vaimoin kanssa, ja erittäin lähetyssaarnaajia
Viktor Björkman'ia ja Johan P. Stöckel'iä ja lähetyssaarnaajani Viktor
Björkman'in ja Johan Stöckel'in rakkaita vaimoja Oliviaa ja Susannaa
ja heidän rakkaita lapsiaan sen armon edestä, että ovat uhranneet rakkaat miehensä ja isänsä Amerikan maalle, meille iloksi, turvaksi ja suojaksi tällä viimeisellä maailman lopun ajalla, joka niin paha on, että yksi
ihminen, jolla avatut silmät on, ei saata sitä katsoa ilman kauhistumatta.
Häädymme sanoa: voi aikaa, voi tapoja! kun katselemme hengellistä vääryyttä taivaan alla ja tämän nykyisen maailman levottomuutta. Panee
väkevästi mieleen, että viimeisen ajan merkit ovat läsnä.
Nyt olemme saatelleet Ruotsin Lapinmaan lähetyssaarnaajat kauniisti laivaan, Herran haltuun annettuna ja matkalle siunattuna, sillä
toivolla, että Herra antaa heille onnellisen tien ja matkan omaistensa ja
meidän ystäväimme tykö, heille iloksi ja turvaksi. Ja niin olemme itsekukin matkustaneet kotiamme, jääden ikävällä kaipaamaan lähetyssaarnaajia. On merkinnyt
Matti Kinnunen.
Keweenaw Bay, Mich.
JPK. — Saarnaajia ja kristityitä on kokoontunut: Johan Wilson Main e ^ valtiosta, Emil Marttinen vaimonsa kanssa ja myös A. H. Päkkilä
Massachusettsin valtiosta.

Superior Wis. marraskuun 24. p. 1936.
Tykö rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille
siinä raskaassa ja painavassa työssä, missä olette eturinnassa seisomassa,
vartioitsemassa ja rakentamassa Herran viinamäkeä, Viktor Björkman ja
Johan P. Stöckel ynnä muitten vanhinten, saarnaajain, veljien ja teidän
kaikkein rakkaitten vaimoinne, lastenne niin myös muitten sisarien kanssa
siellä teidän ympärillänne. Jumalan armo lisääntyköön teille!
Tulen nyt tervehtimään teitä näillä muutamilla puuttuvaisilla radeilla
ja. annan suuren kiitollisuuden tuntemisen alla teille tietää, että tänä
aamuna kello kuuden ajoissa saavuimme kotia. Lähdimme eilen aamulla
kello kuuden ajoissa Juvosesta, ajoimme ilman pysähtymättä mihinkään,
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paitsi muutainta tuntia tien päällä. Ilma oli matkan varrella huono, satoi lunta ja tuuli lujaa, joten päätimme kiirehtiä kotia. Emme tulleetkaan Hancockin kautta niinkuin oli tarkoitus, sillä Matti oli sunnuntaihin
mennessä päättänyt lähteä junalla Detroifista sunnuntai-iltana, joten
Koppana meni hänen kanssansa.
Hauskat, kalliit ja sydäntä ilahduttavat muistot ovat jääneet kaikesta
muusta ajasta, paitsi siitä kuin laiva laiturista irtaantui, sillä se luonnon
määräämä armottomuus, että laiva niin armottomasti saattoi teidät viedä,
tuntui niin kovin sydäntä murtavaiselta. Siinä murheen alla tuli mieleeni virsi: "Kuul' Jumal' rukouksemme" joka nuotti ja sanat ovat alituisesti mieleen tulleet, ja niiden matkassa se hetki, kuin laiva niin armottomasti teidät meiltä vei.
On ollut paljon myrskyisiä eli tuulisia ilmoja sitten kuin te menitte.
En ole saattanut olla aina huolehtimatta teitä ja teidän koettelevaa
oloanne, jos siellä ovat olleet yhdenlaiset tuuliset ilmat. Olen usein heikon huokaukseni koettanut lähettää Jumalan tykö, että Hän antaisi teille
onnellisen matkan, että saapuisitte onnellisesti kotiinne omaistenne tykö.
Terveenä täällä kotona oli kaikki kotiväki, ja kaikki oli mennyt hyvin,
ja se lumikin, jota oli tullut, oli kaikki sulanut, mutta tänä päivänä on
tullut lisää, että nyt on maa valkeana. Tänne oli tullut Solomon Johnson
vanhimmalta oikeen kallis ja lohduttava kirje, ja sanoo olevansa jonkinlaisessa voinnissa, joka on kallis kuulla.
Koska minulla ei ole nyt mitään erityisempää muisteltavaa, jätän teidät siinä uskossa, että teidän ja meidän synnit ovat anteeksi annetut Herramme Jesuksen pyhän nimen ja kalliin sovintoveren voiman kautta, jossa
uskossa tahdomme edeskinpäin pysyä. Ja nyt sanomme sydämellisimmät rakkauden terveiset teille, rakkaat vanhimmat, rakkaiden vaimoinne,
lastenne ja koko sen Herran lauman kanssa siellä teidän ympärillänne rakkaan vaimoni Saiman ja lastemme Melvin, Ralphin, Helen, Lillyn, Marthan, Alman ja Estherin kanssa, jotka kaikki tahtovat vielä erityisesti tervehtää ja kiittää teitä, joka muistuttaa minuakin, että kuinka kiittämätön minä olen. Kuitenkin tahdon vielä kiittää teitä, aivan niinkuin kaulasta pitäen, kaiken teidän neuvonne, opetuksenne, huolenpitonne, lohdutuksenne ja kaiken teidän rakkautenne edestä, jota olette minuakin kelvotonta kohtaan osoittaneet ja tehneet. Enkä voi muuta, kuin toivottaa
teille ja teidän rakkaille omaisillenne ja kaikille kristityille siellä korkeinta Jumalan armollista siunausta. Ja Jumala palkitkoon teille kaiken
teidän hyvyytenne runsailla armolahjoillansa jo täällä armon ajassa ja
sitten ijankaikkisella kunnian kruunulla taivaassa! Pyydän vielä, että
tekin muistaisitte minuakin paljolla anteeksi antavaisuudella ja rukoili-
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sitte minunkin edestäni, että minäkin pysyisin pahasta varjeltuna. Näitä
pyytää teidän vähin veljenne armossa
A r t h u r Niska,
rakkaan vaimoni Saiman ja lastemme kanssa.
Olemme sopineet, että minä lähetän teille sen koneen, jolla kopioita
tehdään, niin pian kuin kerkiän saada laitetuksi. Olen jo saanut rahaa
sen ostoa varten.
. ,,
Arthur.
Royal Oak. Mich. marrask. 27 — 36.
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle Viktor
Björkman rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa. Jumalan armo ja
rauha olkoon henkenne kanssa nyt ja aina elämän ehtooseen asti!
Haluni on tervehtiä teitä, rakkaat ystävät ja rakas vanhin, muutamalla rivillä, antaen tietää, että onnellisesti saavuimme kotia perjantaina
klo 3 iltapäivällä, eli vuorokausi senjälkeen, kun teidän laivanne lähti
New-Yorkista. Siitä laivarannasta me lähdimme ajamaan yötä vastaan,
eikä ollut mitään vastuksia tiellä. Oli vuoristossa ollut lunta joissakin
paikoissa, vaan tiet olivat paljaina. Suuri oli se eroikävä, joka painoi,
ja koetimme muistella niitä autuaallisia hetkiä, joita saimme kanssanne
viettää monessa eri paikassa, emmekä saata teille palkita teidän suurta
rakkauttanne ja niitä kalliita opetuksia ja neuvoja, joita minulle ja meille
annoitte niinkuin rakas isä lapsillensa. Jumala, rakas Isä, sen teille palkitkoon ajassa ja ijankaikkisuudessa! Vielä kiitän teitä, rakas veli, teidän perhettänne ja koko Lapinmaan seurakuntaa sen suuren lahjan ja
uhrauksen edestä, että meille uhrasitte uskolliset työntekijät, teidän rakkaan isänne ja opettajat V. Björkman'in ja Johan Stöckel'in. Jumala
teitä siunatkoon ja rakkautenne palkitkoon!
Perheeni oli myös terveenä ja kaikki olimme iloiset, kun tänne saavuimme. Hiivalan auto tuli samana iltana, olivat ajaneet vähän eri teitä.
Sunnuntaina oli tupamme kristityttä täynnä. Kinnunen ei tullut, kun
meni katsomaan sukulaisiaan, Koppana oli vähän aikaa, vaan lähti. Heillä
oli ensin aikomus mennä Arthurin autossa maanantai-aamuUa, vaan muuttivat mielensä ja menivät sunnuntai-illalla junassa. Arthur lähti maanantai-aamulla Chicagon kautta kotia, johon olivat saapuneet tiistaiaamulla. Hiivalan lähtivät jo lauantai-aamulla; he myös saapuivat kotiinsa onnellisesti. Ja niin on se kallis aika mennyt ohi, vieraat lähte-
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neet kukin kotiinsa ja te sinne kauas Atlantin toiselle puolelle. Tätä
kirjoittaessani olette ehkä juuri lähestymässä Göteborgia (nyt on lauantaiilta), siitä on teillä vielä pitkä junamatka, ennenkuin saavutte Gellivaaraan ja omaisten ja ystäväin pariin siellä.
Meillä oli suuri ilo toissapäivänä, kun yksi suomalainen pariskunta
tässä meidän lähellä teki parannukset. Sydän veisasi kiitosta Jumalalle
Hänen suuren armonsa edestä. Ja erittäinkin oli se mies ilonliikutuksissa, kun oli päässyt suuren synnin kuorman alta. Kerran toisensa jälkeen sanoi meille: "ette tiedä, kuinka hyvä minulla on olla." Samalla,
kun sielun tuska parani, niin parani myös ruumiin tuskat, jotka olivat
häntä vaivanneet, ja oli käynyt lääkärissä, jotka eivät olleet mitään vikaa
hänessä löytäneet, vaikka tuskat ruumiissa olivat kovat. He olivat tässä
meillä taas eilen illalla ja iloiset syntein anteeksi saamisesta. Mies muisteli, kuinka suuri ero oli koko olennossa, ja miehet työpaikalla olivat sen
huomanneet heti ja alkaneet kyselemään, mikä hänelle tapahtunut oli,
kun ennen oli niin surullinen ja synkkämielinen, ja nyt oli yhtenä yönä
niin suuri muutos tapahtunut. Se on tosi, että meillä on ihmeellinen Jumala. Hänelle olkoon kiitos ja kunnia nyt ja ijankaikkisesti!
Meillä on ollut kylmät ilmat, ja jonkun verran luntakin senjälkeen,
kun kotia saavuin. Olen taas ollut työssä tämän viikon. Ne olivat hyvillään, kun tulin takaisin, ja vielä palkkakin nousi vähän; niin kaikki on
hyvin, vaan se kaipauksen ikävä!
Olkaa nyt juuri kuin kaulasta pitäen tervehdityt, te rakas vanhin, perheenne kanssa, ja kaikki saarnaajat ja kristityt siellä! Synnit ovat teille
ja meille anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä.
Muistakaa, rakkaat ystävät, meitäkin, huonoja matkakumppaneita,
teidän esirukouksissanne, että meidänkin matkamme onnellisesti päättyisi.
Pyytää vähin veljenne
Samuel Juvonen
rakkaan vaimoni Annan ja lastemme kanssa.

Gellivaara se 4. päivä joulukuuta 1936.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: William Koppana, Matti Kinnunen, Johan
Huumola, Salomon Johansson, Johan Muonio, Johan Puuri, Arthur Niska,
Leo Lobbestael, E. Stanley, Mark Abernathy, Axel Uuskoski, Samuel Ju-
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vonen, Hjalmar Vanttaja, Helge Päkkilä, Eemeli Marttinen ja Caleb Eriksson y.m. teidän rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja koko Jumalan
valittu lapsilauma siellä Amerikan maalla, jotka hengittävät Jumalan armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä.
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdin teitä, ikuisen rakkauden muistoon jääneet ystävät, ja kiitän sydämestä sen rakkaan palveluksen edestä, jota olette meitä kohtaan osoittaneet; Jumala sen teille
palkitkoon! Onnellisesti olemme saapuneet kotia perheittemme tykö Jumalan suuresta armosta maanantaina, 30 p. marraskuuta. Astuimme laivasta kello 7 pyhäaamuna 29 päivä, ja niin lähdimme kulkemaan kotiin
päin. Ilmat olivat oikein sievät merellä, että laiva ei liikkunut paljon
ollenkaan. Vain muistossa olivat Amerikan kristityt ja ne veljet ja sisaret, jotka jäivät seisomaan New Yorkin satamaan, sillä katkeralta tuntui
erota niistä ystävistä, joittenka kanssa niin pitkän ajan olimme yhdessä
olleet ja sitä autuaallista kanssakäymistä pitäneet koko sen ajan, mitä
olemme olleet siellä Amerikassa. Olen suuresti ihmetellyt, että Koppanaveli on jaksanut seurata, joka niin korkealla iällä on, vaan Jumala on
se, joka voimia antaa ylitse ihmisen oman ymmärryksen; vieläpä monet
muut nuoremmat veljet, jotka ovat itsensä siihen kalliiseen Herran työhön uhranneet, joissa me katsomme tulevaisuuden työntekijöitä, jos niin
on, että tämä maanpinta on seisomassa, Jumala sen tietää. Vaan sen me
uskomme, että Hän valittunsa kokoaa kaikista kansoista, sukukunnista
ja kielistä.
Ei ole erityisempiä sanomia täältä. Kuolema vain on vienyt monta
meidän ystävistä sillä ajalla, kun olemme olleet Amerikassa. Meidän ja
monelta Amerikassa tunnettu rakas veli Elias Stälnacke on päässyt siirtymään Jumalan paratiisiin, hänelle iloksi, vaan meille murheeksi, niin myös
monta muuta meidän ystävistämme, joita emme pitäisi murehtia; vaan
luonto se kaipaa, syystä, kun olemme niin vieraat tämän katoovan maan
päällä, sillä ei meillä ole yhtään vakinaista asuinsijaa, vaan tulevaista me
odotamme, jonka rakentaja on Jumala. En ole saattanut niin kiittää Jumalaa ja Jumalan ihmisiä, jotka ovat huolta pitäneet kristillisyydestä,
kaikkein huonoinkin aikain läpi, että on kristillisyys pysynyt eroitettuna
kuolleesta kristillisyydestä ja eriseurain joukoista, joita nyt näemme ja
kuulemme joka paikassa, niinkuin sielläkin Amerikan maalla, jotka uivat
hengellisen vääryyden vimmassa niinkuin kalat virrassa, eivätkä raukat
ymmärrä, mikä heidän loppunsa on. Sentähden tulee monta kertaa pelko,
kun vain voisimme varjella sen piiskuisen lauman Hengen miekalla ja
Herran Sebaotin voimalla kaikesta pahasta näinä viimeisinä ja vaaralli-
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sinä ihmisen Pojan päivinä, sillä aika on paha ja pahemmaksi se tulee,
ja Jumala on niin paljon työmiehiä kutsunut lepäämään heidän päivätyöstänsä sekä täältä että sieltä Amerikan maalta, jotka ovat olleet kirkkaat tähdet johdattamaan matkustajia ijankaikkisuuden Betlehemiin.
Sentähden tulee monta kertaa pelko ja rukous Jumalan tykö, että auta
meitä Herra ja anna kaikille työmiehille ymmärrystä tekemään sinun
tahtoasi!
Ja ei nyt muuta, vaan jääkää nyt hyvästi sen suuren Israelin Paimenen haltuun siinä uskossa, että kyllä se meidänkin työpäivä pian loppuu
ja saamme äänemme yhdistää koko maasta ostetun lauman kanssa ja
yhteen ääneen sanoa: amen, hallelujaa, ijankaikkisesti. Ja uskokaamme,
että kaikki synnit ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja veressä. Kirkastakoon vieläkin Herra Jesus itsensä elävänä ja ylösnousseena lapsilaumansa keskelle, että jaksaisimme Häntä seurata läpi tämän
vaivaloisen korven matkan loppuun asti.
Sanon sydämen rakkaita terveisiä kumppanini Stöckelin ja perheeni
kanssa teille kaikille Amerikan saarnaajille ja kristityille vieläkin monen
kiitoksen kanssa. Vanhurskas Jumala, joka on rikas lahjoista, palkitkoon teille kaikki ne vaivat vanhurskasten ylösnousemisessa vanhurskauden kunnian katoomattomalla kruunulla! Rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä, että onnellisesti kostuisin perille. Tätä pyytää veljenne Herrassa
Viktor Björkman.
Hyvästi nyt Koppana ja Riika ja kiitoksia paljon kaiken palveluksen
edestä!

Taallujärvi se 4.12.1936.
Nyt tervehdän teitä Amerikan saarnaajat ja kaikki palvelevaiset vaimot ja palveluspiiat ja totuuden apulaiset ja kaikki kristityt yhteisesti;
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä, rakkaat ystävät! Ja nyt saan antaa tietää, että terveenä ja onnellisesti olemme kotia
saapuneet, minä olen vasta eilen tullut kotia, josta taivaalliselle Isälle
kiitos olkoon! Ja kaikki oli hyvin kotona, terveenä oli minun väkeni ja
oli hyvin kaikki mennyt.
Ja nyt en tiedä muuta, rakkaat ystävät, vaan lähestyn teitä jollakin
harvalla ja paljon puuttuvaisella sanalla täältä kaukaiselta Euroopan
maalta, ja kiitän teitä kaikkia yhteisesti juuri minun sydämeni pohjasta
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asti sen teidän ylenpalttisen rakkauden edestä, jota olette osoittaneet
meitä kohtaan siellä ollessamme, jota emme saata millään teille palkita,
mutta uskomme sen, että kyllä Jumala kaikki palkitsee jo täällä ajassa
Hänen hyvyydellänsä ja hyvällä omantunnon rauhalla ja sitten vanhurskasten ylösnousemisessa kunnian kirkkaassa ilmassa vanhurskauden kruunulla kruunattuna. Sinne kuitenkin on meidän toivomme ankkuri kiinnitetty vielä silloinkin, kun vihollinen pahimmiten päälle karkaa kiusausten
kanssa; niin silloinkin uskomme sen, että kyllä Jumala meitä kuljettaa
kaiken pahan tuntemisen läpi, niinkuin on kuljettanut tähänkin asti. Niin
uskomme eteenkinkäsin, että kyllä Jumala kuljettaa tästäkin eteenkäsin
läpi tämän korvenmatkan, jota olemme kulkemassa syntein anteeksi saamisen armon kautta, sillä siihen onkin meillä turva, että syntisenä uskomaan Jumalan suuresta armosta itsemme autuaaksi. Ja uskokaa, veljet
ja sisaret, että synnit on anteeksi annettu teille ja meille Herran Jesuksen nimessä ja sovintoveressä viattomassa. Sentähden olkaa turvatut ja
lohdutetut, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, ijankaikkisen elämän toivolla,
että kyllä pian sota loppuu, jos vielä vähän aikaa jaksamme sotarintamalla seisoa, jonne Jumala, rakas Isä, antakoon voimaa meille kaikille
elämäntien matkamiehille, niinkuin Hän onkin luvannut antaa voimaa voimattomille ja väkeä väettömille, niinkuin sen tulimme näkemään sielläkin
Amerikan maalla, kuinka voimallisesti Jumala vaikutti pyhäin kokouksissa, josta ikuinen muisto on jäänyt, jota en koskaan saata unhoittaa,
sillä ne olivat siunatut ja kalliit hetket, joita saimme viettää teidän kanssanne siellä ollessamme.
Ja en tiedä muuta, vaan toivotan sen korkeimman Jumalan siunausta
teille, kaikki Amerikan saarnaajat ja kaikki kristityt yhteisesti. Ja ole
nyt Sionin tytär iloinen Amerikan maalla odottaessasi sinun pääsemisesi
päivää! Ei olekaan niin pitkä päivä, että ei ilta tule. Ja kasva nyt Sionin tytär siinä totisessa viinapuussa siihen asti, kun elonaika tulee siinä
autuaallisessa toivossa, että pian saamme tervehdellä niitä edellämenneitä
ystäviä, joita niin paljon on mennyt kunnian paratiisiin, jotka nyt käyskentelevät ijankaikkisuuden ihanalla rannalla ja laulavat voittajain virsiä,
ja eikä ole rinnat raskaat niinkuin meillä täällä tämän nurjan ja huorintekijän sukukunnan keskellä. En tiedä nyt muuta, synnit ovat anteeksi
annettu teille ja meille Herran Jesuksen nimessä ja Hänen pyhässä sovintoveressänsä. Ja sen uskokaa, rakkaat ystävät, vielä silloinkin, kun kuoleman enkelillä asiaa tulee teidän tykönne, että teidän vaatteenne on valkeaksi pesty Jumalan Karitsan veressä. En nyt tiedä muuta, vaan sanon
sydämen rakkaita terveisiä koko minun väkeni kanssa ja kylän kristittyin
kanssa teille, Amerikan saarnaajat ja kaikki kristityt, koko sille Herran
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laumalle, joka siellä teidän ympärillänne on. Ja hyvästi nyt rakkaat ystävät jääkää monien tuhanten kiitosten kanssa, ja pyydän rukoilemaan
minun ja meidän edestämme. Nyt jään toivomaan, että kyllä joku vastaa jollakin sanalla tämän vähäisen kirjan, vaikka tänne on paljon kirjoitettu, joille kaikille monta tuhatta kiitosta, sillä se on ollut niin suuri lohdutus kotiväelle, että se on paljon niitä ylläpitänyt. Tätä pyytää vähin
veljenne Herrassa
Johan P e t t e r Stöckel.
Taallujärvi, Tonneträsk, Sweden.

Keweenaw Bay Mich, jouluk. 13. 1936.
Tykö rakas ja kallis vanhin ja uskollinen Sionin muurin vartija siellä
kaukaisella Ruotsin Lapinmaalla Viktor Björkman ynnä rakkaan vaimonne Olivian ja rakkaitten lastenne kanssa ynnä muut totuuden apulaiset ja palvelevaiset vaimot. Toivotan armoa ja rauhaa ylhäältä valkeuden Isältä aina päiväinne loppuun asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen tykönne jollain paljon puuttuvaisella sanalla ja annan tietää, että elämässä me olemme ja
tavallisessa terveydessä ruumiin puolesta ja myös teihin ja muihin vaarantavat niin etäällä kuin olen tietämässä. Tuli vastustamaton halu kirjoittaa ja ikävä ja kaipaus, muistellessa sitä yhdessä olemisen aikaa ja
niitä kalliita ja autuaallisia hetkiä, joita minäkin kelvoton sain viettää
yhdessäolomme aikana kulkiessa läpi tämän lavean Amerikan maan aina
valtamerestä toiseen Jumalan varjelusten turvissa. Kallis ja autuaallinen aika se yhdessäolemisen aika, vaikka ruumiillisesti väsyttävä ja rasittava, mutta hengellisesti virkistävä ja rakentava. Se aika autuas ei
unehdu niin kauan, kun henki rinnassa on.
Ja nyt kiitän teitä juuri sydämen pohjasta kaiken isällisen rakkautenne, kärsivällisyytenne ja pitkämielisyytenne edestä minua kelvotonta
kohtaan, joka ylen usein tahdon olla niin hattara ja kevytmielinen; ja
myös kaikkein niitten kalliitten neuvoin ja opetusten edestä kiitän. En
saata millään palkita, mutta uskon sen, että se vanhurskas tuomari vanhurskasten ylösnousemisessa runsaasti palkan maksaa.
Se eron hetki New Yorkin rannassa oli raskas ja ikävä hetki. Väkisellä ryösti mielen, että se oli viimeinen kasvoista näkeminen. No, Jumalan on asia; Hän sen parhaiten tietää. Kun laiva irtaantui laiturista, en
saattanut pitkään katsella poistuvaa laivaa. Menin odotussaliin, siellä is-
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tuin ristiriitaisten tuntemisteni vallassa ja odotin toisia. Kello 3,30 lähdimme ajamaan, päämääränä Detroit Mich. Ajoimme koko yön ja seuraavana päivänä kello 4 pääsimme perille. Pensylvanian valtiossa (vuoristossa) oli lunta ja kylmä. Eksyimme toisistamme ennen puolen yön.
Huonosti merkityt tiet ja pimeän aika vaikutti hankaluutta. Paljon oli
myös korjausten alla ja tiemerkkejä tuskin ollenkaan, niin matkustaminen kävi hitaasti. Monin paikoin ajoimme väärään ja taas palata ja hakea
oikea tie, niin että melkein koko yön matkustaminen oli jonkunlaista sokkosilla olemista. Mutta vähätpä enää siitä, ainoastaan muisto jälellä kiusallisesta yöstä. Jumala kuitenkin varjeli vahingoista ja johdatti matkamme onnellisesti. Sunnuntaina olimme Detroifissa rukouksissa. Detroifista matkustimme junalla lopun matkaa Koppanan kanssa. Lähdimme
sunnuntai-iltana kello 11 ja olimme Keweenaw Bay'n tipoUa kello 6 maanantai-iltana.
Ja en nyt tiedä erityistä sanoa. Ikuiseen rakkauden muistoon olette
jääneet. Vieläkin tahdon lausua juuri sydämelliset kiitokset kaiken sen
isällisen huolen ja ylenpaltisen rakkauden edestä ja neuvojen ja opetusten. Ja nyt sanon hyvästi Herran haltuun! Olkaa tervehdetty perheenne
kanssa rakkaudella! Kristityt tervehtävät teitä paljolla rakkaudella. Sanokaa Stöckellille rakkaat terveiset, Aug. Isaksson'ille ynnä muille saarnaajille ja palvelevaisille vaimoille! Rukoilkaa edestämme, pyytää heikko
veljenne
M. K i n n u n e n
rakkaan perheeni kanssa.

Gackle 28 — 12 — 1936.
Tulen tykönne rakkaat ystävämme ja uskolliset Sionin muurin vartijat siinä raskaassa ja painavassa Herran viinamäen työssä Viktor Björkman ja Johan P. Stöckel rakkaitten vaimoinne ja perheittenne kanssa.
Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja aina elämänne ehtooseen asti! Amen.
Tällä onnen, rauhan ja rakkauden toivotuksella tulen teitä, rakkaita
ystäviämme, tervehtimään, jotka olette jääneet unhoittumattomaan rakkauden muistoon. No, kyllä on jäänyt rakkaaseen muistoon se autuaallinen aika, jota minäkin kelvoton sain viettää teidän matkassanne, josta
mjnä vieläkin kiitän juufi sydämestäni asti; ja sen isällisen huolenpidon
edestä kiitän, jota te niin suurella rakkaudella minulle osoititte. Jumala,
rakas taivaallinen Isä, sen teille palkitkoon, jota minä en kykene millään
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teille palkitsemaan. Minä sain rakkaalta veljeltä Wm. Koppanalta kortin,
jossa oli se ilosanoma, että te olette onnellisesti ja terveenä päässeet kotianne, josta Jumalalle, rakkaalle Isällemme, olkoon kiitos ja ylimmäinen
ylistys suuren armonsa edestä. Kyllä se oli suuri Jumalan armo, kun
saimme vielä Ruotsin Lapinmaan lähetysmiehet tänne Amerikan maalle,
joka oli kallis virvoituksen aika meille kaikille, jotka sen totuuden ja valkeuden sydämen uskolla vastaanottivat, jota te saarnasitte ja opetitte,
vaikka minulle kelvottomalle ei ole jäänyt muuta, kun se opin totuus; ette
te ole yhtään turhaa sanaa neuvoneet ja opettaneet.
Juuri nyt sain rakkaalta ystävältä Wm. Koppanalta rakkaan ja kalliin kirjeen, jossa sanoo saaneensa teiltä kirjeen. Sanoo vieneensä pränttiin, lupaa laittaa tänne uudeksi vuodeksi, ja lähettää kopion Viktor Apelqvistin kirjasta, jossa se rukoilee anteeksi lankeemuksen syntiä ynnä
muuta. Minäkin todistan juuri rakkaalla sydämellä Jumalan puolesta
kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä, usko ja ole vapaa, vapaaksi ostetun lauman helmassa, johon
syntyneet olemme.
No, en tiedä muuta sanoa, kun sanon hyvästin, ehkä viimeisen tämän
maan päällä, siinä uskossa, että teidän ja meidän synnit ovat anteeksi
annetut Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja
nyt sanon sydämen rakkaita terveisiä rakkaan perheeni kanssa, Josua
Sarkkinen r.p.k., Anna Hellberg rakkaitten lastensa kanssa, Alex. Ritola
rakkaan vaimonsa Alman kanssa, J. Huumola r.p.k., Wilenin veljet r.p.k.,
Albert Koski, se sairastaa keuhkotautia, ja rakkaat terveiset Koppanalta
Riikan kanssa ynnä muilta ystäviltä. Sano nyt meidän terveiset kaikille
rakkaille työkumppaneillenne rakkaitten perheittensä kanssa y.m. vaan
olkaa te itse ensin minulta rakkaudella tervehditty rakkaitten vaimoinne
ja perheittenne kanssa! Pyydän rukoilla edestämme anteeksi antavalla
sydämellä. On merkinnyt vähin veljenne elämän kaidalla tiellä
J o h a n Muonio.
Kyllä teillä on ollut hauskemmat joulunpyhät kuin meillä täällä. Kuulimme jouluna, että rakas veljemme Elias Stälnacke on päässyt levolle
kaikista matkan vaivoista, joka oli hänelle iloksi, vaan muille murheeksi.
No niin se on, että yksi ystävä toisensa perästä jättää meitä. Mutta se
usko minullakin on, ettei ole enää pitkä aika minullakaan ennenkuin pääsen levolle. Rukoilkaa rakkaat ystävät minunkin kelvottoman edestä, että
tulisin kaikesta pahasta varjelluksi loppuun asti.
S. s.
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Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksissa, vuonna 1936.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Joonas Rustholkarhu, Karl Luoma, Heikki
Seppänen, Väinö Kauppinen, F. Siipola, K. Nurminen, N. Lehtonen, E.
Nousiainen, A. Tolvanen, K. Koivu, A. Raunila, A. Kinnunen, H. Hyden,
O. Valkama, J. Kärki, M. Rautio, U. Eloranta, A. Salminen, O. Tenhunen, J. Karisto y.m. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo ja Pyhän
Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja elämän ehtooseen
asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret Suomen maalla, ja annamme tietää, että terveenä olemme
kaikki elossa olevat saarnaajat perheittemme kanssa, josta Jumalalle olkoon kiitos! Paljon on kokoontunut saarnaajia ja kristityttä näihin joulukokouksiin tutkimaan kristillisyyden korkeita asioita Jumalan sanan valkeudessa, vieläpä koettelemaan työaseita, että yksillä neuvoilla työtä tekisimme ja Herran lauma koossa pysyisi yhden verisen lipun alla, johon
kootut olemme tällä kalliilla etsikon ajalla, sillä aika on paha ja pahemmaksi se tulee, mitä likemmäksi maailma loppuansa lähenee. Ei ainoastaan maailman suruttomuus, vaan omanvanhurskauden perkele niin monivärisen eriseuran kautta pyytää tukkia sisälle ja sammuttaa sen tulen,
jonka Herra Jesus on sytyttänyt täällä maan päällä, joka on suurella voimalla palanut monta kymmentä vuotta, josta kristillisyydestä ovat ilolla
päivänsä päättäneet suuret laumat ja menneet Herransa iloon nauttimaan
sitä autuutta, jota ei silmä ole nähnyt eikä korva kuullut eikä yhdenkään sydämeen ole vielä astunut, jota Jumala on niille valmistanut, jotka
Häntä rakastavat.
Pyyntöjä on tullut Suomesta ja Norjasta sekä kirjain kautta että myös
suullisesti ovat saarnaajat edestuoneet kristittyin sydämellisen halun, että
saada saarnaajia Ruotsin Lapista ensi vuoden aikana. Olemme tutkineet
niitä asioita Jumalan sanan valkeudessa ja löytäneet sen soveliaaksi, että
jos voittamattomia esteitä ei tule, lähettää saarnaajat Länsi-Norjaan ensi
keväänä täyttämään kristittyin pyyntöä. Vaan niinkuin sen hyvin ymmärrätte, että paljon on työtä täälläkin Lapinmaassa ja työntekijöitä on
vähän, joka tulee näkösälle, niinkuin Jesus sanoo, että eloa tosin on paljon, vaan työntekijöitä on vähän, nimittäin uskollisia työntekijöitä. Olemme
myös keskustelleet niistä vähäisistä hankaluuksista, joita on ollut Suomen
saarnaajain välissä. Ja jotka siinä keskustelussa ovat itsensä syntiseksi
löytäneet, niin ovat niitä korjanneet ja anteeksi anoneet, ja anteeksi antaneet sydämestä toiset toisillensa, jossa on Herra Jesus ollut keskellämme

520
Hänen verensä voiman kautta, vieläpä elävänä ja ylösnousneena on ilmoittanut itsensä, josta kaikesta olkoon kiitos ja kunnia sille kuolemattomalle
Jumalalle. Ja uskomme, että jatketaan niitä parannuksia Suomen kristillisyyden paikkakunnilla niin laajalle, kuin asiat sen vaativat.
Mitä vaarantaa teidän pyyntöänne, niin emme voi varmaa lupausta
antaa, vaan olemme niin ajatelleet, että jos saarnaajat mahdollisesti jaksavat, ja täällä Lapinmaassa voi niin asiat järjestää, että kävisivät teidän
pyyntönne täyttämässä ensi syyskesän aikana; vaan kaikissa tapahtukoon
Jumalan tahto!
Ja ei nyt muuta, vaan uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki
synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja
seuratkaamme uskossa ja hengessä sitä suurta Luojaa ja Ristinkantajaa
Yrttitarhasta Golgatalle läpi Jerusalemin pilkkakaupunkia kantaessamme
ristiä, siihen asti, kuin kostumme siihen luvattuun Kaanaan maahan, joka
on toisella puolella kuoleman virran. Kyllä pian yhteen tulemme uuden
ilman kirkkaudessa, jossa saamme äänemme yhdistää kaikkein valittuin
ja vanhinten kanssa. Ole kirkas sinä veripunainen lippu laumasi keskellä
ja vahvista morsiamesi odottamaan sitä ijankaikkista hääpäivää, joka
pian tulee. Sillä lohdutuksella me lohdutamme meitämme kaikissa murheissa ja matkaa vaivoissa, sillä voitto on saatu Karitsan veren ja heidän
todistuksensa sanan kautta.
Sydämen rakkaita terveisiä sanomme täällä kokoontuneelta Herran
laumalta sille Herran laumalle, joka teidän ympärillänne on. Rukoilkaa
meidänkin edestämme! Pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Viktor Björkman, J. P. Stöckel, Isak Stälnacke, August Isaksson, Villiam
Eriksson, Petter Sitsi, Johan Jönsson, Frans Björkman, Johan Henrik
Olsson, Levi Karlsson, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, V. Nieminen,
J. Hirvonen, S. Vesterinen, E. Maapalo, H. Ikonen, A. Ihalainen, J. Simolin, H. Nieminen, R. Salminen, J. Korhonen, S. Salminen, A. Vainikka,
Joel Ahonen, A. Holm, Daniel Josefsen, Hans Karisen, Jens Pedersen.
Kiitämme Suomen kristityitä rakennusaineista, joita ovat lähettäneet
joulukokouksiin saarnaajainsa matkassa.
Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaaran kirkonkylässä joulukokouksissa vuonna 1936.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä, William Koppana, Matti Kinnunen, Johan
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Huumola, Salomon Johansson, Johan Puuri, Leo Lobbestael, J. V. Stanley,
Axel Uuskoski, Mark. Aberthy, Arthur Niska, Caleb Eriksson, Samuel
Juvonen, Hjalmar Wanttaja, Jakob Stickinger, Sasse, A. Päkkilä, Emil
Marttinen, Emil Liimatta y.m. saarnaajat rakkaitten vaimoinsa ja lastensa kanssa, niin myös se kallis Herran lauma siellä kaukaisella Amerikan maalla, jotka yhtä armon raitista ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yheydessä rauhan siteen kautta.
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret, monessa eri kielessä yli koko Amerikan maan niin laajalle kuin tämä elävä kristillisyys on levinnyt aikakaudessamme, täältä
suuren kristittyin lauman ja monen kymmenen saarnaajan kanssa, jotka
ovat kokoontuneet tänne joulukokouksiin monesta eri paikka- ja valtakunnasta; Suomesta, seurakunnalta lähetetyt: Ville Nieminen ja Joel Ahonen ynnä monta muuta; Norjasta, seurakunnalta lähetetyt: Daniel Josefsen ja Hans Karissen y.m. niin myös Lapinmaan saarnaajat; Luulajasta
ja Kainuusta saarnaajia ja kristityitä, tutkimaan ja koettelemaan kristillisyytemme korkeita ja painavia asioita Jumalan sanan ja Pyhän Hengen
valkeudessa. Kirjeitä on tullut jääneen vuoden ajalla kristillisyyden laveudesta, jotka sisältävät pyyntöjä, että saada saarnaajia Ruotsin Lapista
ensi vuoden ajalla sekä Suomeen että Länsi-Norjaan, joita pyyntöjä ovat
seurakunnan lähetysmiehet suullisesti edestuoneet, joka on kallis, että tarvitsevaisia löytyy, sillä työ on korkea ja painaa paljon, jossa asiassa ensi
sijassa itsensä tuntevaiset saarnaajat löytävät itsensä kelvottomiksi ja
sentähden tarvitsevat toisiansa, että yhdistetyillä voimilla tehdä työtä sen
päälle, että Herran lauma pysyisi koossa Kristuksen hengellisen hallituksen alla, johon kootut olemme aikakaudessamme. Sillä maailma ja omavanhurskaus on aina seisonut vastaan monivärisen eriseuran ja kuolleen
kristillisyyden kautta ja pyytänyt sammuttaa sen tulen, jonka on Herra
Jesus tullut sytyttämään tänne maan päälle ja joka tuli on palanut monta
kymmentä vuotta Euroopan ja Amerikan maalla, että suuri paljous on
ilolla päivänsä päättänyt ja mennyt Jumalan paratiisiin.
Olemme löytäneet sen soveliaaksi Jumalan edessä, että jos voittamattomia esteitä ei tule, lähettää saarnaajat ensi keväänä Ruotsin Lapista
Länsi-Norjaan täyttämään heidän pyyntöänsä; vaan kaikki tapahtukoon
Jumalan tahdon jälkeen, sillä hänen on asia ja tietää, mikä meille heikoille lapsille paras on; sillä kuka on Herran mielen tiennyt eli kuka on
hänelle neuvonantajana ollut, sillä meidän ymmärryksemme ovat rajoitusten sisällä. Ja sentähden tulee pelko monta kertaa tässä korkeassa
Herran työssä, johon joutuneet olemme, että emme turmelisi sitä työtä,
jota ovat kristillisyyden vanhimmat monen kyyneleen ja huokauksen
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kanssa tehneet ja koonneet laumaa Herralle Jesukselle esikoisten seurakunnan helmaan ja sen hengen yhteyteen, jossa seurakunnassa ovat suuret syntiset löytäneet suojan ja turvapaikan itsellensä.
Lähetyssaarnaajat ovat terveinä saapuneet kotiin Amerikan matkalta
ja ovat tuoneet ilosanomia Amerikan kristillisyydestä, että se menestyy,
ja Jumalan sanalla on sijaa ihmisten sydämissä, vieläpä, että maailman
valtakunnasta ovat monet tulleet johdatetuiksi verisen oven Herran Jesuksen kautta sisälle oikeaan seurakuntaan, niin myös eriseurasta ovat
monet parannuksia tehneet, josta Jumalalle olkoon kiitos kaikista, ja vielä
se ilosanoma, että saarnaajat tekevät työtä yksimielisesti, kukin lahjainsa
kanssa, nuoremmat ja vanhemmat, joka onkin ollut aina menestys tälle
kristillisyydelle.
Saamme myös tämän kautta kiittää Amerikan kristityitä ja saarnaajia sen suuren rakkauden ja uhraavaisuuden edestä, jota olette osoittaneet lähetyssaarnaajia kohtaan, että olette olleet heitä vastaan ottamassa
Atlantin meren rannalla ja kuljettaneet heitä koko sen ajan, minkä ovat
siellä viipyneet ja heitä kauniisti Herran edessä lähettäneet takaisin omaistensa ja ystäväinsä tykö, vieläpä aineellisesti on Lapinmaan seurakunta
kustannusten suhteen saanut olla vapaa, josta kaikista vieläkin lausumme
sydämelliset kiitokset. Jumala, joka on rikas lahjoista, palkitkoon teille
kaikki ne vaivat jo täällä hyvällä omallatunnolla ja vanhurskasten ylösnousemisessa ijankaikkisella kunnian kruunulla.
Ja ei nyt muuta, rakkaat veljet ja sisaret, vaan rohvaiskaamme sydämiämme uskomaan kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja
veressä, seuraten sitä suurta Ristinkantajaa ja orjantappuroilla kruunattua
Kuningasta, joka on avannut suljetut paratiisin portit pitkänäperjantaina
ja on voiton voittanut kuoleman ja helvetin yli, että saatamme sanoa Paavalin kanssa: "Kuolema, kussa on sinun otas ja helvetti, kussa on sinun
voittos?" Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta
kiitos olkoon Jumalalle, joka meille voiton antanut on meidän Herran
Jesuksen Kristuksen kautta.
Jääkää nyt hyvästi siinä uskossa, että kyllä pian yhteen tulemme uuden
ilman kirkkaudessa, jossa yhteen ääneen sanomme amen, hallelujaa, ijankaikkisesti. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että onnellisesti kostuisimme perille. Sanomme sydämen rakkaita terveisiä kokoontuneen Herran lauman kanssa sille Herran laumalle, joka Amerikan maalla on. Seurakunnan kanssa ja puolesta:
Viktor Björkman, J. P. Stöckel, Isak Stälnacke, August Isaksson, Villiäni
Eriksson, Petter Sitsi, Johan Jönsson, Frans Björkman, Johan Hendrik
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Olsson, Levi Karlsson, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, V. Nieminen,
J. Hirvonen, S. Vesterinen, E. Maapalo, H. Ikonen, A. Ihalainen, J. Simolin, H. Nieminen, R. Salminen, J. Korhonen, S. Salminen, A. Vainikka,
Joel Ahonen, A. Holm, Daniel Josefsen, Hans Karisen, Jens Pedersen.
Elias Stälnacke oli kuollut, kun minä tulin kotia. Olen saattanut häntä
hautaan. Hänen leskensä käski sanoa Eliaksen ystäville rakkaita terveisiä.
Viktor Björkman.
Hancock Michigan tammikuun 12. päivänä 1937.
Tykö unhoittumattomaan rakkauden muistoon jäänyt vanhin ja Sionin muurin vartija siellä Ruotsin Lapissa Viktor Björkman toisten työkumppaneitten kanssa, Johan Petter Stöckel, Frans Björkman, Juhani
Mäntyvaara rakkaitten vaimoinne, lastenne kanssa ja se siunattu lapsilauma ympärillänne.
Tervehdämme teitä armon ja rakkauden tervehdyksellä! Kiitämme
Viktor Björkman-vanhinta ja Sionin muurin vartijaa sen rakkaan ja kalliin kirjan edestä, jonka olemme saaneet sydämen ilolla vastaanottaa, jossa
olikin se ilosanoma, että olette onnellisesti ja terveenä päässeet kotianne,
vaimoinne ja lastenne ja työkumppaneittenne ja kaikkein kristittyin iloksi,
ja ympäriolevan kristillisyyden iloksi, josta kiitos ja ylistys sille kaikkein
korkeimmalle Luojalle, jolla on valta maassa ja taivaassa; sen olemmekin
uskoneet, että se niin tapahtuu. Kun saimme teidän kalliin kirjanne, niin
vein sen heti painoon. Vaikka olikin heillä joulukiireet, kuitenkin sain
sen heti painetuksi, että sain viedä jouluaamuna Calumefin kirkolle terveiset ja hyvät sanomat niille, jotka olivat sinne kokoontuneet, ja niin
jälemmin olen lähettänyt ympäri Amerikan maata aina Kanadaan asti
ja vielä muuallekin.
Emme tiedä erityisempiä sanomia. Terveenä olemme olleet yliottain,
synnit olemme uskomassa anteeksi Herramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, niinkuin meille on saarnattu. Olemme saaneet kirjeitä ympäri Amerikan maata. Rakkaat terveiset rakkaalta veljeltä ja
uskolliselta työkumppanilta Matti Kinnuselta perheensä kanssa, Jalmari
Vanttajalta perheensä kanssa ja kaikilta meidän ympäristön kristityiltä:
Keweenaw Bay'n, Entryn, Hancock'in, Limingan, Oskarin, Calumefin,
Wolveriinin ja Mohawkin kristityiltä rakkaat terveiset saarnaajille palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa ympärillänne, jotka vielä
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meitäkin ovat muistamassa. Rakkaat terveiset Sandra Simonsonilta lastensa ja vanhan äitinsä kanssa, Hilda Ruonavaaralta lastensa kanssa. Olkaa te yllänimitetyt ensin ja viimein minulta vaimoni Riikan kanssa rakkaudella tervehditty! Emme näe teissä syntiä; synnit on teille ja meille
anteeksi annettu kalliissa sovintoveressä. Siinä uskossa ja toivossa sanomme hyvästiä, että vähän sodan ja kilvoituksen perästä yhteen tulemme
ijankaikkisuuden ihanalla rannalla. Silloin minäkin uskon, että saatan
paremmin kiittää sitä suurta Ristinkantajaa ja kaikkia kristillisyytemme
vanhempia, jotka ovat niin paljon työtä tehneet ja vaivaa nähneet meidän ja minunkin eteen, josta en ole saattanut kiittää Jumalaa enkä Jumalan ihmisiä. Tämän toivon päälle sanomme Amen.
Wm. ja Riika Koppana.
Terveisiä E. Hansonilta, joka on meillä.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Killimän kylässä se 16. p. 1 kk. 1937.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen
raskaassa työssä, Matti Kinnunen rakkaan vaimosi ja lastesi kanssa. Jumalan armo ja rauha olkoon henkesi kanssa elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä rauhan tervehdyksellä tervehdin teitä, rakkaat ystävät, jotka
olette jääneet sinne kaukaiselle Amerikan maalle, ja kiitän juuri sydämestä sen rakkaan palveluksen edestä, jota olette meitä kohtaan osoittaneet. Jumala sen teille palkitkoon! Kun tulimme kotia Amerikasta,
niin en saanut olla kotona kuin vähän yli viikon. Häätyin mennä Hakaseen kokouksiin. Olimme siellä toista viikkoa. Juntti vain meni kotia.
Tulin sieltä 2 päivää ennen joulua. Paljon tuli vieraita joulukokouksiin,
joissa tutkittiin kristillisyyden asioita, vieläpä niitä pyyntöjä, joita tuli
Suomesta ja Norjasta, että saada saarnaajia Lapista ensi vuoden aikana
sekä Suomeen että Norjaan. Ja kun joulukokoukset olivat loppuneet 2
p. 1 kk. 1937, niin minä menin saarnamatkalle Tjautsasjärveen, ja nyt
olemme täällä Killimässä, jossa sinäkin olet käynyt. Paljon oli kansaa
koolla ja Jumalan sana vaikutti voimallisesti ihmisten sydämissä, että
ilon ja riemun äänet kuuluivat vanhurskasten rinnoista. Kiitän kirjan
edestä, jonka sain vastaanottaa juuri ennen kuin menin tänne, joka oli
kallis. Olen myös saanut monta muuta kirjaa Amerikasta, joista kaikista näkyy, että ovat jääneet meitä kaipaamaan, ehkä olemme olleet
heikot sanan palvelijat teidän keskellänne, vaan Jumalan on asia. Sillä jos
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Herra ei huonetta rakenna, niin kaikki me hukkaan työtä teemme, ja ei
anna siunausta sanallensa, joka on selvästi näkösälle tullut aikakaudessamme, kuinka niille on käynyt, joilla on oma kunnia ollut kysymyksessä,
ovat vain hajoittaneet Herran laumaa, sillä Kristuksen ijes ja hallituksen
muoto on senkaltaisille ihmisille tullut sopimattomaksi, ja niin muodoin
eivät kärsi kuulla parannussaarnaa, jota saarnataan esikoisten seurakunnassa Jesuksen käskyn jälkeen.
Minä katselen vieläkin niitä rakkaita ystäviä Amerikan maalla, niinkuin olisivat silmäini edessä kaikin, ja sen hartauden, joka oli hallitseva
heidän keskuudessaan, ja se yksimielisyys saarnaajain ja kristittyin välillä, josta kaikesta olkoon kiitos ja kunnia sille kuolemattomalle Jumalalle! Kyllä tulee sekin näkösälle, niinkuin olemme uskoneet, että eivät
ole ne poisnukkuneet vanhimmat saarnaajat myötänsa vieneet oppiansa
eikä Jumalan voimaa, jota täällä tarvitaan, vain se on jäänyt niitten sydämeen, jotka sen kätkeneet ovat ja sen seuraajina tahtovat olla kuolemaan asti. Kyllä maailma ynnä eriseurain joukkojen kanssa tahtoisi polkea jalkoihin tämän kristillisyyden ja hengen sammuttaa mailman rakkauden ja koreuden kautta, joka väkisin tahtoo ilmi tulla vielä monen
kristitynkin suhteen, sillä sitä varten olemme lähteneet seuraamaan sitä
suurta Ristinkantajaa ja orjantappuroilla kruunattua Kuningasta, että
onnellisesti kostuisimme perille, vaikka vielä raskaimpiakin koettelemuksia tulisi, jota emme tiedä, sillä ei ihminen luonnollisessa tilassa niitä vaivoja päällensä ota, joita elävä kristillisyys on saanut vastaanottaa, joka
on tullut näkösälle kaikista niistä joukoista, jotka ovat ulkoisella puolella
tätä kristillisyyttä, kuinka mahdotoin heille on seurata pilkattua Jumalan
Poikaa.
Ja ei nyt muuta, vain jääkää hyvästi sen suuren Luojan haltuun siinä
uskossa, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen
nimessä ja veressä. Sano minun sydämelliset terveiset Koppana-veljelle
ynnä Riikan kanssa, Huumolalle, Johanson'ille, Puurille, Muoniolle ja kaikille saarnaajille, kun heitä kohtaat, niin myös Calumefin kristityille,
Hancock'in ja kaikille muille, joita olet näkemässä, Hjalmarille Huldansa
kanssa, Leo Lobbestael'ille perheensä kanssa, niin myös Carolinan kristityille, Stanleylle perheensä kanssa. Täältä tervehtii teitä Killimän kristityt ja talon isäntä ja emäntä sinua ja Leoa, joita tunnette, niin myös
minun saarnakumppanit, Augusti ja Fransi, J. Olsson ynnä monta muuta.
Rukoilkaa edestäni! pyytää veljenne uskossa
v „... ,
Terveisiä Sandralle perheensä kanssa, Hildalle perheensä kanssa ynnä
muille. — S. S.
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Hancock Michigan tammikuun 20 päivänä 1937.
Unhottumattomaan rakkauden muistoon jäänyt vanhin ja Sionin muurin vartija siellä Ruotsin Lapissa Viktor Björkman rakkaan vaimonne
Olivian ja rakkaitten lastenne kanssa ja toisten uskollisten työkumppaneitten, Frans Björkmanin, Juhani Mäntyvaaran y.m. kanssa.
Tervehdämme teitä kaikkia rakkauden tervehdyksellä ja onnen toivotuksella. Annamme teille tietää, että olemme ilolla saaneet vastaanottaa seurakunnan kirjan joulukokouksesta, josta sydämestä kiitämme
koko esikoisten seurakuntaa niitten armolahjain edestä, että aina olette
muistamassa amerikkalaisia, minä, joka olen niin kiittämätön, vielä tarvitsette, rakkaat vanhimmat ja Sionin muurin vartijat, antaa minulle kiittämättömyyden syntiä anteeksi. En saata kiittää hyväin päiväinkään
edestä, jopa sitten pahain päiväin edestä. Seuraavana päivänä otimme
siitä kirjasta kopion ja vein painoon, että saamme tällä viikolla takaisin
painosta jaettavaksi ympäri maata.
Emme tiedä sanoa erityisempää; synnit olemme uskomassa anteeksi
Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, niinkuin meille on
saarnattu ja todistettu. Sanomme rakkaat terveiset rakkaalta veljeltä ja
uskolliselta työkumppanilta Matti Kinnuselta perheensä kanssa. Emme
olekaan taas nähneet Matti-veljeä, ovat olleet lumiset ilmat meillä, ei ole
kummallakaan kulkuvälineitä. Rakkaat terveiset Jalmari Vanttajalta
perheensä kanssa, Sandra Simonson'ilta lastensa ja vanhan äitinsä kanssa,
Hilda Ruonavaaralta lastensa kanssa ja kaikilta meidän ympäristön kristityiltä, nuoremmilta ja vanhemmilta, Keweenaw Bay'n, Entryn, Hancockin, Limigan, Oskarin, Calumefin, Wolverinin ja Mohawkin kristityiltä.
Justiin saimme kirjan Dr. J. W. Stanleyltä, käskee sanoa vanhimmille rakkaita terveisiä, ja monet suomalaiset ympäri Amerikan maata ovat käskeneet sanoa vanhemmille rakkaita terveisiä, kun olen kirjoittamassa.
Olkaa te yllänimitetyt ensin ja viimein minulta vaimoni Riikan kanssa
rakkaudella tervehditty! Emme näe teissä syntiä; synnit on teille ja
meille anteeksi annettu kalliissa sovintoveressä. Siinä uskossa ja toivossa
sanomme hyvästiä, että vähän sodan ja kilvoituksen perästä yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla rannalla. Ja sen toivon päälle sanomme
Amen. Sanokaa rakkaat terveiset Johan Petter Stöckel'ille perheensä
kanssa ja muille saarnaajille ja vanhinten leskille, vieläpä Stälnacken leskelle! On merkinnyt vähin ja kelvoton veljenne ja sisarenne
Wm. ja Riika Koppana.
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Minulla oli ajatus, että koetan kirjoittaa käsin teille kirjan, mutta ei
ollut aikaa.
Terveisiä! E. Hanson.
Viipurissa 3. päivä helmikuuta 1937.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille Viktor
Björkman, Johan Stöckel, Isak Stälnacke, Johan Mäntyvaara, August
Isaksson, Frans Björkman, Viljam Eriksson, Petter Sitsi ynnä muut saarnaajat ja Jumalan temppelin rakentajat teidän rakkaitten vaimoinne ja
lastenne kanssa ja koko se siunattu Herran lauma, joka teidän ympärillänne on siellä Ruotsin Lapinmaalla. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa tämän vaivaloisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti!
Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä, ikuiseen muistoon jääneitä ystäviämme, ja kiitämme juuri sydämen pohjasta
kaiken sen ylenpalttisen rakkaudenpalveluksen edestä, jota saimme siellä
ollessamme teidän kanssanne; ja siitä isällisestä huolenpidosta kiitämme
teitä, rakkaat opettajat, ja koko Lapinmaan seurakunta, jota olemme
osaksemme saaneet monen kymmenen vuoden aikana ja vielä nyt viimeisessä joulukokouksessa, jossa on tutkittu ja koeteltu niitä vähäisiä hankaluuksia, joita on ollut täällä saarnaajain välillä, ja ovat asiat selvinneet, missä on vika ollut, ja ne, jotka ovat itsensä syylliseksi löytäneet,
ne ovat täällä parannuksia jatkaneet muutamissa kokouksissa, missä ovat
myötä olleet. Se on vaikuttanut siunatulla tavalla, niin että kristityt ovat
päässeet irti ja tulleet ymmärtämään, kuinka asiat ovat ja missä vika on
ollut, ja siinä tahdomme toisetkin saarnaajat avulliset olla sen, minkä
voimme, että se korjaus jatkuu niin lavealle kuin tarve vaatii, että kaikki
hyvin tulee.
Kyllä ovat olleet siunatut kokoukset; paljon on ollut saarnaajia näissä
kokouksissa aikain Oulusta, Lahdessa, Padasjoella, Helsingissä, Turussa,
Hämeenlinnassa, Viipurissa, ja tästä mennään Lappeenrantaan, ja saarnaajat lähtevät matkoille eri puolille taas, niinkuin ennenkin; ja se on ilosanoma, että saamme saarnaajat Ruotsin Lapista ensi syyskesän aikana
tänne Suomen maalle.
Ja eikä nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaat terveiset, kaikki
saarnaajat meidän perheittemme kanssa ja koko Herran Jesuksen piskuiselta laumalta täältä teille, rakkaat vanhimmat teidän emäntäinne ja lastenne kanssa ja kaikille ystäville Lapinmaalla ja toivotamme teille terveyttä ja pitkää ikää seisomaan suojana meille kaikille Euroopan ja Ame-
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rikan maalla, että me pahasta varjeltuina pysyisimme tällä vaarallisella
ja pahalla ajalla. Sillä mielellä olemme mekin saarnaajat ja kristityt matkaa tekemässä, että kerran teidän kanssanne kostuisimme siihen oikeaan
rauhan naminaan, jossa saamme tervehdellä kaikkia valituita ja yhdistää
äänemme veisaamaan amenta ja hallelujaa ijankaikkisesti. Ja sanomme
hyvästi siinä uskossa, että meidän ja teidän synnit on anteeksi annettu
Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja rukoilkaa rakkaat ystävät meidänkin edestämme! Tätä pyytää seurakunnan kanssa
ja puolesta
Ville Nieminen, Joel Ahonen, Joonas Rustholkarhu, V. Kauppinen,
S. Vesterinen, Antti Vainikka, A. Raunila.

Gellivaara, se 24 — 3 — 1937.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä, Johan Huumola ynnä perheesi kanssa ja
ympäri olevain kristittyin kanssa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen
Kristuksen armo ja pyhän hengen osallisuus olkoon teidän henkenne
kanssa nyt ja elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdin sinua, rakas veli,
ynnä muita valituita siellä kaukaisella Amerikan maalla, jotka hengittävät yhtä armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja sen
hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. Kiitän sydämestä niitten kalliitten kirjain edestä, joita olen saanut vastaanottaa jälkeen kuin olen
tullut sieltä Amerikasta, viimeksi Huumola veljeltä; niin myös sen rakkaan palveluksen edestä, jota olette osoittaneet meitä kohtaan siellä ollessamme, sillä ei ne ajat koskaan katoa mielestä eikä ne ystävät, joittenka
kanssa niin rakasta kanssakäymistä olemme saaneet pitää. Terveenä
olemme ruumiin terveyden puolesta kaikki elossa olevat saarnaajat, josta
Jumalalle olkoon kiitos! Saarnamatkoilla olen ollut koko talven ajan ja
taas on lähtö matkoille ja jos Jumala suopi, niin keväällä tulee meno Norjaan. Paljon on työtä kristillisyydessä täällä ja siellä Amerikassa, niinkuin tuli näkösälle siellä käydessämme, sillä vihollinen tekee työtä sen
päälle, että hajottaa Herran laumaa monivärisen eriseuran kautta, joka
ni.in väkevästi liikkuu joka paikassa, siihen maailman suruttomuus, joka
pauhaa niinkuin meren julmat aallot, jossa monet heränneet ovat hengellisen kuoleman saaneet, kun eivät ole totelleet sitä varoittavaista ääntä,
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jota on heille saarnattu, sillä lihallinen vapaus on se, joka on aina turmellut kauniisti viheriöitseviä heräyksiä, ja on ollut paljon työtä ja vaivaa viinimäen rakentajille pitää viinimäen aitaa niin korkeana ja tiiviinä,
että eivät kaikenlaiset luontokappaleet pääsisi turmelemaan Herran laumaa näinä viimeisinä ja vaarallisina maailman lopun aikoina.
Voi, kun ajattelemme sitä aikaa, jota olemme eläneet, kuinka suuri
on ollut se suoja ja turva, jota olemme saaneet nauttia tämän kristillisyyden suojassa monta kymmentä vuotta, vieläpä olemme saaneet olla
niinkuin pienet vesat suurten puitten suojassa rajuilman pauhatessa, sillä
ne poisnukkuneet vanhimmat ovat seisoneet sodan rinnassa varustettuna
kaikilla Jumalan sota-aseilla ja Herran Sebaotin voimalla kaikkea vihollisen voimaa vastaan, ja niinmuodoin emme saata Jumalaa kiittää sen
edestä, että on vieläkin yksi piskuinen lauma sekä Euroopan ja Amerikan
maalla, jotka ovat seuraamassa kuningastansa, joka kulkee laumansa
edellä vereen kastetuissa vaatteissa ja lyöpi laumansa viholliset suunsa
miekalla. Kyllä on se tie kaitainen, jota Herran lunastetut vaeltavat, jossa
ei tyhmäkään eksy. O sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tunnon
syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat Hänen tuomionsa ja käsittämättömät Hänen tiensä, sillä kuka on Herran mielen tiennyt eli kuka on hänelle
neuvon antajana ollut. Saamme kuitenkin olla turvatut sen seurakunnan
helmassa, johonka syntyneet olemme, jossa kaikki meidän syntimme ovat
anteeksi annetut priiskoitusveren voimassa, vieläpä ylösnousemisen kirkas aurinko on kirkkaasti paistanut särjettyin sydänten päälle, että on
joskus suuren murheen ja syntisyyden yli pikkuinen syrjä näkynyt ijankaikkisista asuinsijoista, johonka meidän kuolematon henkemme useasti
huokaa. Kyllä pian yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla rannalla,
jossa ei enää valtameret meitä eroita. Ole vapaa, sinä vapaaksi ostettu
lauma neljän ilman alla! Valkeat ovat vaatteesi, sinä Karitsan emäntä,
ehkäpä omissa silmissäsi olet useasti musta ja suuri syntinen, sillä omavanhurskaus on aina päälle kantamassa, vaikka olemme kaksinkertaisesti
saaneet Herran kädestä meidän syntimme ja vääryytemme edestä.
Jääkää nyt hyvästi, kaikki minun ystävät ja työkumppanit Herrassa,
kyllä vaivamme maksetaan ijankaikkisella kunnian katoomattomalla kruunulla. Ja sano minulta ja perheeltäni sydämen rakkaita terveisiä Johan
Muoniolle perheensä kanssa, Ritolalle perheensä kanssa, vanhalle Johansonille, jos olet hänelle kirjoittamassa; olen häntä jäänyt muistamaan,
joka oli vielä niin terve vanhalla ijällä, vieläpä monta muuta Amerikan
saarnaajaa, jotka olivat korkealla ijällä ja kuitenkin sielun ja ruumiin
voimat olivat terävät. Rukoilkaa minunkin edestäni, pyytää veljenne
Herrassa
Viktor Björkman.
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Parakka Ruotsi, se 2. p. 4. kk. 1937.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä William Koppana ynnä rakkaan vaimosi
Riikan kanssa.
Tulen tykönne jollakin ratilla kiittäen sydämestäni kalliin kirjan ja kirjain edestä, joita sain ilokseni vastaanottaa, sillä on hauska kuulla sanomia Amerikan Sionista ja voinnistanne, sillä hieno rakkauden side se on
kuitenkin jäänyt siitä asti, kuin olemme oppaaksi tulleet, vaikka minä
olin silloin nuori. No, aikaa on kulunut pitkältä siitäkin asti, ja niin se
on kuitenkin Jumala kuljettanut ihmeellisesti tämän kristillisyyden suojan
ja turvan alla, vaikka on ollut sielläkin raskaitakin koettelemuksia teillä,
että ei ole ihme, jos ruumiin voimatkin ravistuvat, kun vielä ikäkin on
korkea, mutta toivotus on kuitenkin, että Jumala antaisi teille terveyttä
ja pitkää ikää Sionille avuksi. Terveenä olen minäkin vaimoni ja perheeni kanssa; niin myös toiset saarnaajnat, jotka teille oppaat ovat, ovat
myös terveinä.
Kokouksia olemme pitäneet näissä Lapinmaan seurakuntain kylissä.
Olemme olleet yksissä Björkman-vanhimman kanssa monissa kokouksissa
tämän talven aikana. Hän on ihmeellisen terve, joka tuntuu hauskalta,
kun Jumala niin asiat laitti, vaikka otti niin monta jaloa vanhinta kohta
yhtä aikaa, että hänet kuitenkin jätti meille nuoremmille turvaksi ja koko
kristillisyydelle siunaukseksi; ei niin ymmärtäen, että meillä ei ole hyviä
nuoriakin saarnaajia, mutta hän on kaikki sotakoulun läpikäynyt ja monessa koettelemuksessa ollut, niinkuin ymmärrätte, mitä tarkoitan.
No, ei minulla ole erityisempää sanomaa. Olemme olleet viimeksi eli
pääsiäisenä Svappavaarassa Isak Stälnacken kotona koolla, jossa oli paljon vieraita monista kylistä sekä Stöckel ja Aug. Isaksson ynnä muut.
Olivat hauskat kokoukset, sillä ilon ja riemun äänet kuuluivat Herran
huoneesta. Yllänimitetyt käskivät sanoa teille paljon terveisiä, kun kirjoitan. Björkman on ollut Nattavaarassa kumppaninsa kanssa. En tiedä
tällä kerralla taas enempää. Synnit on teille ja meille anteeksi annettu
Jesuksen nimessä ja veressä; sen uskokaamme kuolemankin virran rannalla ennenkuin silmänne kiinni painuvat viimeiseen uneen, ja kantakaa
minuakin kohtaan anteeksi antavaista sydäntä teidän rukouksissanne!
Sillä toivolla olemme kulkemassa, että yhteen tulemme siinä suuressa kokouksessa, johonka on mennyt niin suuri paljous ystäviä, opettajia ja
vanhimpia. Siellä ei muistu mieleen enää matkan vaivat eikä lyö sydän
rintaluita vastaan ajan vaarallisuuden vuoksi niinkuin monta kertaa
täällä, kun tämä maailma lainehtii kuin palava meri.
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Sano minunkin terveisiä Amerikan saarnaajille, ketä olet näkemässä;
Salmo-vanhalle, jos hänelle kirjoitat eli näet, niin myös Caleb Erikssonille, Kinnuselle ynnä muille sydämen rakkaita terveisiä. En suita kaikkia nimitellä, vaan nimenne on kirjoitettu taivaassa. Terveisiä ympäristöni kristityiltä sekä Teklalta lastensa kanssa teille kaikille, vaan ole nyt
Koppana rakkaan vaimosi ja ympäristösi kristittyin kanssa minulta vaimoni ja lasteni kanssa enin ja ensin sylillä ja sydämellä tervehditty!
Heikko veljesi Herrassa
William Eriksson.
Osoite: Parakka Vittangi, Norrb. Iän Sveden.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, Gellivaarassa, se 11. p. 4. kk. 1937.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä, William Koppana, ynnä rakkaan vaimosi
Riikan kanssa, Jumalan armo ja rauha olkoon hekenne kanssa nyt ja
elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen tykönne ja annan tietää, että terveenä olemme ruumiin terveyden puolesta, josta Jumalalle
olkoon kiitos! Kiitän niitten rakkaitten kirjain edestä, joita olen saanut
vastaanottaa jälkeen kuin olemme tulleet kotia Amerikan matkalta, sinulta ja monelta muulta, joista näkyy, että olette jääneet meitä muistamaan, ehkä olemme olleet heikot välikappaleet Herran kädessä, vain Herran on työ ja Hänen on asia vaikuttamaan sanansa ja henkensä kautta
ihmisten sydämissä. Minä tulin vasta kotia saarnamatkalta. En ole ollut
kotona koko talvena, sillä paljon on työtä kristillisyydessä täälläkin Lapinmaassa ja vähän on työntekijöitä niinkuin sen hyvin ymmärtää.
Sain vasta Muoniolta kirjan, jossa näen, että veli Koppanan silmä on
hyvin kipeä. Olen kyllä saanut Koppana-veljeltä ennemmin kirjan, jossa
näkyy, että silmästä on mennyt näkö pois, vaan ei siinä sanonut, että se
on kipeä. Oli kyllä ikävä, kun niin piti käymän, että vanhalla ijällä piti
joutua kärsimään niin kovaa kipua, jota emme yksikään olisi sitä suoneet. Ja niinkuin minä sen aina muistan senkin meidän viimeisen matkan siellä Amerikassa, kuinka terve Koppana-veli oli ja on ollut kaiken
ajan ja on itsensä uhrannut kristillisyyden työhön läpimitten aikoja, sekä
huonompain ja parempain aikain läpi, ilman säästämättä, josta nyt pian
palkka maksetaan, niinkuin kirjoitettu on: heidän pitää lepäämän heidän
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töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä. Olisi vieläkin halu kiittää Koppana-veljeä kaulasta pitäen ynnä kaikkia muita Amerikan ystäviä, saarnaajia ja kristityitä, jos saattaisin. Vaan kaukana olette ruumiin
puolesta eroitettuna meistä, vaan hengessä olemme yhdessä, sillä ei yhtään
päivää mene, että en muista niitä työkumppaneita, jotka siinä raskaassa
Herran työssä ovat valvomassa ja työtä tekemässä, että se piskuinen Herran lauma pysyisi koossa yhdellä Sionin vuorella, johon kootut olemme
aikakaudessamme, eroitettuna maailman suruttomasta joukosta ja eriseurain eksytyksestä, joka niin väkevä on tällä viimeisellä ajalla, sillä aika
on paha ja pahemmaksi se tulee mitä likemmäksi maailma loppuansa lähenee, että jos mahdollista olisi niin valitutkin eksyvät. Vaan kun Herra
on niitä välikappaleita valmistanut, jotka huutavat totuuden torviin mitä
aika kuluu ja missä vaara on, niin kaikki, jotka ovat siitä vaarin ottaneet, ne ovat pysyneet varjeltuna siinä laumassa, jossa Herra Jesus hallitsee lakinsa ja asetustensa kanssa, että ei kaikenlaiset luontokappaleet
pääsisi Herran viinimäkeä turmelemaan. Niinkuin selvästi tulee näkösälle, kuinka väkevästi koreuden ja mailman rakkauden perkele tukkii
sisälle, vaikka työmiehet pyytävät viinimäen aitaa rakentaa ja voimassa
pitää, että se puhdas kristillisyyden oppi, jota ovat kristillisyyden vanhimmat jälkeensä jättäneet opissa, uskossa ja esikuvassa, pysyisi sinänsä
kuin se on alusta saarnattu sekä täällä että Amerikassa, ja vieläkin saarnataan esikoisten seurakunnassa ynnä nuhteen, kurituksen ja lohdutuksen kanssa, vieläpä että ovat niin monet kymmenet tuhannet suojan ja
turvan löytäneet, että saatamme sanoa Davidin kanssa: lintu on huoneen
löytänyt ja pääskyinen pesänsä, johon he poikansa laskevat, sinun alttaris, Herra Sebaot. Ja suuri paljous on, jotka ovat odottamassa kutsumistansa, että tulla nyt lepäämään matkan vaivoista, sillä matka tuntuu
pitkältä ja vaivaloiselta, kun niin suuri sota pauhaa sekä ulkonaisesti että
sisällisesti oman syntiturmeluksen tähden, vaan se usko meillä on, että
se kerran onnellisesti päättyy.
Ja en nyt tiedä muuta, vaan sen rukoilen, että Jumala, jolla kaikki
valta on ja jolle ei mitään mahdotointa ole, vieläkin asiat niin kääntäisi,
että Koppana-veli paranisi ja voisi vieläkin Herran työssä avullinen olla
niin kauan kuin Jumala on sen hyväksi nähnyt, että hän pitää olla tämän
maan päällä, vaan tapahtukoon Jumalan tahto kaikissa, sillä kuka on
Herran mielen tiennyt eli kuka on hänelle neuvonantajana ollut.
Jääkää nyt hyvästi siinä uskossa, että synnit ovat anteeksi annetut
Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä, sen uskokaa rohvaistulla
sydämellä kaiken pahan tuntemisen läpi! Kyllä omavanhurskaus päälle
kantaa yötä ja päivää, mutta onhan meillä edesvastaaja, Jesus Jumalan
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poika, joka on sen verisen kilvoituksen edestämme kärsinyt Yrttitarhassa
ja Golgatalla, jossa Hän on huutanut, että kaikki on täytetty: suljetut
paratiisin portit ovat avatut, ja voiton merkkinä on vienyt suuren syntisen paratiisiin. Ole nyt vapaa sinä vapaaksi ostettu lauma Amerikan
maalla; Karitsan verellä olemme puhdistettu. Kyllä pian yhteen tulemme
kirkkaassa ilmassa, jossa saamme äänemme yhdistää koko maasta ostetun lauman kanssa. Sano minun sydämellisiä terveisiä kaikille saarnaajille, joita olet näkemässä ja kristityille. Rukoilkaa minun perheeni
edestä! On merkinnyt veljenne elämän tiellä
Viktor Björkman.

Helsinki, toukokuun 17. p:nä 1937.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille: Viktor
Björkman, Isak Stälnacke, Johan Petter Stöckel, August Isaksson, Frans
Björkman, Viljam Eriksson, Johan Mäntyvaara, Petter Sitsi ynnä muut
saarnaajat ja Jumalan temppelin rakentajat teidän rakkaitten emäntäinne
ja lastenne kanssa ja koko Herran lauma siellä Ruotsin Lapinmaalla. —
Jumalan armo ja rauha olkoon ja levätköön henkenne päällä nyt ja aina,
tämän vaivalloisen sodan ja kilvoituksen loppuun asti!
Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tulemme tervehtimään teitä,
ikuiseen rakkauden muistoon jääneet opettajat ja ystävät, ja annamme
tietää, että terveinä olemme kaikki saarnaajat meidän perheittemme
kanssa, josta Jumalalle kiitos olkoon, eikä ole mitään erikoista täällä Suomenmaalla. Kesä on tullut ja kylvöt on kohta tehty. Aika on muuten
tavallisen hyvä, mitä tulee maalliseen elämään. Kuoleman enkeli on noutanut monta rakasta ystävää jääneenkin talven aikana ijankaikkiseen
kotimaahan.
Me olemme pitämässä kokousta ja helluntaijuhlaa täällä Helsingissä.
Täällä on paljon saarnaajia ja kristityitä. Saarnaajat ovat kulkeneet niinkuin ennenkin eri puolilla maata ja Jumalan pelko on vielä hedelmääkantavainen ja ijankaikkisuuden kukkaset kasvavat kristillisyytemme vanhinten hautain päällä. Mutta kyllä vihollinen vartioitsee ja pyytää kylvää monen luvallisuuden varjolla rikkaruohon siementä Jumalan peltoon
ja kyllä löytyy otollista maata näinä maailman lopun päivinä uusissa
polvikunnissa. Mutta se rukous on meillä Suomenmaan saarnaajilla ja
kristityillä, että Jumala varjelisi puhtaana tämän pienen peltopalasen, joka
on suurella vaivalla ja monilla kyynelillä maailman korvesta raivattu.
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Siinä uskossa ja toivossa olemme, että saamme tänne rakkaat vanhimmat syyskesän aikana. Toivotamme teille terveyttä ja Jumalan siunausta työllenne sielläkin Norjan lähetysmatkalla. Sanokaa meidän rakkaat terveisemme Norjan saarnaajille ja kristityille!
Kyllä ovat hajalla asuvaisia meidän ystävämme täällä vieraalla maalla,
mutta kerran yhteen tulemme uuden ilman kirkkaudessa, jossa ei sydän
enää huokaa eikä aurinko mene pilvien taa.
Eikä nyt muuta, vaan sanomme, kaikki saarnaajat, tämän kokoontuneen kristittyjen lauman kanssa, rakkaat terveisemme kaikille ystäville
Ruotsin Lapinmaalla, jotka yksi ovat teidän ja meidän kanssamme esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Olkaa te, rakkaat
opettajat, meiltä kaikilta tervehdityt sylillä ja sydämillä, teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa. Ja sanomme hyvästi näillä sanoilla,
että synnit ovat anteeksi annetut meille ja teille Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että mekin teidän kanssanne kostuisimme kotimaan rantaan. Tätä
pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
V. Nieminen, Joel Ahonen, J. R. Karhu, N. Lehtonen, J. Karisto, J. Simolin, H. Seppänen, R. Salminen, E. Nousiainen, K. Luoma, A. Ihalainen,
F. Siipola, E. Hintikka.

Juhannuskokouksessa, Lahti 27/6 1937.
Rakkaille vanhemmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille siellä
Ruotsin Lapin maalla Viktor Björkman, Isak Stälnacke, Johan Stöckel,
August Isaksson, Frans Björkman, Viljam Eriksson, Johan Mäntyvaara,
Petter Sitsi ynnä muut saarnaajat ja Jumalan temppelin rakentajat teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko se Herran lauma,
joka teidän ympärillänne on, jotka yhtä armon ilmaa hengittävät teidän
ja meidän kanssamme esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen
yhteydessä.
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä, ikuiseen
ja unhoittumattomaan muistoon jääneet ystävät, ja ilmoitamme, että terveenä olemme kaikki saarnaajat meidän perheittemme kanssa, paitsi Herman Hyden on saanut halvauksen; on kuitenkin elämässä ja puhekyvyssä,
mutta kyllä se on hänenkin työpäivänsä tehty. Olemme taas olleet viettämässä juhannuskokousta täällä Lahdessa, jossa on koolla ollut suuri
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paljous kristityitä ja paljon saarnaajia eri puolilta Suomen maata; vieläpä
ovat saarnaajat saarnanneet Jumalan sanan kaksiteräisenä, joka on vaikuttanut sen, että Jumala on siihen antanut siunauksen, niin että katuvaisten ääni sekä Jumalaa kiittäväisten ääni on täyttänyt rukoushuoneen,
joka on meille kaikille iloksi, että ijankaikkisuuden kukkaset ja hedelmälliset puut kasvavat meidän kristillisyytemme vanhinten hautain päällä,
jotka ovat työtä tehneet kristillisyyden aamunkoitosta aina tähän asti ja
niin hyvän huolen pitäneet, että mekin, jotka asumme täällä Suomen
maan rannoilla, olemme varjeltuina pysyneet sen oikian äidin sylissä, joka
on ensin eläväksi syntynyt yljän rakkaudesta Ruotsin Lapin maalla, ja
suuri paljous on jo siirtynyt meidän ja teidän ystävistä, jotka ovat viettämässä juhannusjuhlaa toisella puolella tätä maata, johonka meidänkin
kuolematon henkemme huokaa täältä murheiden maasta ja maan tomusta:
Ja vaikka olemme niin suuressa kiitoksen velassa jo siitä avusta, jota
olemme tähän asti saaneet, mutta siinä sydämellisessä uskossa ja rukouksessa olemme, että saada saarnaajat Lapinmaalta tämän kesän syyspuolella ja olemme jo keskustelleet siitä, että saarnaajat tulevat vastaan ottamaan Haaparannalle, sitten kun saamme lähemmin tietää siitä ajasta.
Eikä nyt muuta tällä kertaa, vaan sanomme sydämen rakkaat terveiset kaikki tänne kokoon tulleet saarnaajat tämän suuren kristittyin lauman kanssa teille kaikille yllämainituille ja jätämme hyvästiä siinä uskossa, että meidän ja teidän synnit on anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa sovintoveressä, joka on vuotanut Hänen
avatuista haavoistaan Golgatan ristillä viimeiseen pisaraan asti ja vieläpä
pyydämme, että rukoilkaa rakkaat ystävät meidänkin edestämme, että
mekin ynnä teidän kanssanne onnellisesti perille kostuisimme. Tätä
pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Ville Nieminen, Joel Ahonen, J. Karhu, Juho Hirvonen, A. R. Salminen,
H. Seppänen, S. Vesterinen, A. Ihalainen, K. Nurminen, F. Siipola, V.
Kauppinen, A. Vainikka, E. Maapalo, J. Korhonen, H. Ikonen, U. Eloranta.

Gackle, N. D. kesäk. 27. p. 1937.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille Sionin muurin vartioille Viktor
Björkman, Johan Petter Stöckel, Isak Stälnacke, William Eriksson, August
Isaksson, Frans Björkman, Johan Mäntyvaara, Johan Henrik Puoltikasvaara ynnä muut saarnaajat rakkaitten vaimoinne, lastenne, totuuden apu-
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laisten ja palvelevaisten vaimoin kanssa, niin myös koko Herran lauma
teidän ympärillänne siellä Ruotsin Lapin maalla, jotka yhtä armon raitista ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnassa, sen hengen yhteydessä,
rauhan siteellä kiinnitettynä. Armo olkoon teille Jumalalta, Isältä, ja
meidän Herralta Jesukselta, siihen autuaalliseen hetkeen asti, kuin tämä
vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Amen.
Tällä onnen toivotuksella, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä, tulemme tervehtimään kaikkia teitä, rakkaita ystäviä, veljiä ja sisaria,
näistä meidän yhteisistä Johanneskokouksista, joissa olemme koolla olleet, paljon saarnaajia ja kristityitä monista valtioista ja paikkakunnista
aina Tyynenmeren rannalta asti. On ihanaa ja ilahduttavaa katsella, kun
nuorten osanotto on niin suuri, joka niinkuin turvaa kalliin kristillisyytemme tulevaisuutta, sillä vanhemmasta päästä aina levolle lasketaan yksi
toisensa perään, niinkuin meidän ystäviämme aina pois korjataan, se on
näkösällä täälläkin, niinkuin sanomia saamme sieltä ynnä muualta. Eikähän meillä olekaan muuta toivoakaan, eli sen paremmasta tästä maailmasta, kuin että saada jättää tämä katoavaisuuden maa ja murheiden
laakso autuaallisen kuoleman kautta.
Kalliita kokouksia täällä on pidetty, ja Jumalan sanaa on saarnattu.
Ja Jumalan sanan saarnalla ja sen uskomisella on ollut sama voima ja
vaikutus kuin ennenkin, että se on vaikuttanut murheen synnistä ja ilon
syntein anteeksi saamisesta ja autuuden ja onnellisuuden tuntemisesta,
että ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet kokouspaikalta.
Olemme yksimielisesti koetelleet kristillisyytemme korkeita ja painavia asioita. Kirjeitä on myös tullut kristillisyyden laveudesta näihin kokouksiin, niin myös kutsuja, että saada saarnaajia, sekä idän että lännen
rannikolta y.m., joita olemme lukeneet, tutkineet ja lähetyksistä koetelleet, ja olemme sen soveliaaksi löytäneet, että jos Herra sen niin sallii ja
heidän terveytensä ynnä muut suhteet sen myöten antavat, lähettää Caleb
Eriksson veljen Matti Kinnusen kanssa idän rannikoille, Wm. Koppana
vanhimman Hjalmar Wanttajan kanssa pyyntöjä täyttämään keskivaltioissa, ja Johan Huumola vanhimman Arthur Niskan kanssa länsivaltioihin ja Länsi-Canadaan. Kaikissa tapahtukoon Jumalan, Isän, hyvä
tahto!
Johanneskokouksien suhteen on vahvistettu päätös, joka tehtiin Calumetissa kolme vuotta sitten, että ne tullaan pitämään vuorovuosina Calumetissa ja Gacklessa, että nyt ensi vuonna Johanneskokoukset tulevat pidettäviksi Calumetissa.
Me taas yhteisesti käymme niitten lupauksien päälle, joita olemme ennenkin sieltä saaneet, niin myös viimeisten rakkaitten lähetyssaarnaajain
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kautta, vieläkin sillä rukouksella, että ette meitä unhoita, vaikka sen hyvin
ymmärrämme, että suuri aukko on jäänyt, koska niin monta vanhimmista
jäsenistä, eli niin monta rakasta ja kallista opetusisää on tullut poijes
otetuksi, koska ovat päivätyönsä päättäneet ja levollensa menneet, joita
olemme jääneet ikävällä vähäksi aikaa kaipaamaan, vain että te kuitenkin pidätte meistä ja meidän tarpeistamme huolen, niinkuin olette tähänkin asti huolen ja murheen pitäneet, josta meillä olisi suuri syy kiittää,
ja tahdommekin kiittää, vaikka olemmekin huonoja kiittämään. Tahdomme vielä kiittää teitä ynnä koko esikoisten seurakunnan kanssa viimeistenkin lähetyssaarnaajaan edestä, jotka olivat meille niin suureksi
lohdutukseksi ja turvaksi ja virvoitukseksi tälle meidän kalliille kristillisyydellemme.
Eikä nyt muuta rakkaat ystävät tällä kertaa. Siinä uskossa jätämme
taas tällä kerralla, että pian yhteen tulemme uuden ilman kirkkaudessa,
missä yhteen ääneen sanomme terve tulemaan toiset toisillemme, ja jossa
saamme yhdistää äänemme kiitosvirttä veisaamaan sille tapetulle Karitsalle suuren armonsa edestä niissä loppumattomissa Karitsan häissä, missä
on niin suuri paljous meidän ystäviämme ja rakkaita ja kalliita opettajiamme, jotka ovat meidät tänne vähäksi ajaksi jättäneet. Vain ei se ole
meidänkään aikamme niin pitkä, että ilta ei tule, ja sinne mekin itse
kukin vuoroltamme siirretään.
Nyt jätämme teidät, ystävät rakkaat, hyvästi näitten sanain kanssa,
että synnit, viat ja puutokset ovat kaikki anteeksi annetut Herramme
Jesuksen pyhän nimen ja kalliin sovintoveren voiman kautta ijankaikkisesti. Sanomme sydämelliset rakkauden terveiset teille yllänimitetyille
rakkaille ystävillemme, koko sen Herran lauman kanssa siellä, kaikilta
saarnaajilta ja tältä kokoon tulleelta Herran laumalta, jotka täällä koolla
ovat, sen pyynnön ja toivomuksen kanssa, että rukoilette taivaallista Isää
meidänkin edestämme, että pysyisimme kaikesta pahasta varjeltuina.
Merkitsee seurakunnan kanssa ja puolesta:
Johan Huumola, Wm. Koppana, Johan Muonio, Matti Kinnunen, Alex.
Ritola, Johan Puuri, Arthur Niska, Caleb Eriksson, Sam. Juvonen, Hjalmar Wanttaja, Jakob Stickinger, Wm. Sasse, Nick Vilen, Leonard Hansson.
Salomon Johnson vanhimmalta rakkaat terveiset. Hän ei ole voinut
heikon ruumiinsa voimien tähden tulla näihin kokouksiin.
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Gellivaara, se 22 — 8 — 1937.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä, Ville Nieminen, rakkaan vaimosi ja lastesi kanssa. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa nyt
ja aina elämän ehtooseen asti!
Tämän kautta tervehdimme teitä, rakkaat ystävät, ja annamme tietää,
että terveenä olemme kaikki saarnaajat ynnä perheittemme kanssa, josta
Jumalalle olkoon kiitos. Kiitämme niitten rakkaitten kirjain edestä, joita
olemme saaneet vastaanottaa Suomenmaan kristityiltä, joista näemme,
että olette odottamassa Lapista saarnaajia sinne Suomeen sen lupauksen
mukaan, joka on annettu joulukokouksissa. Olemme kokoontuneet tänne
Gellivaaraan koettelemaan sen asian ja olemme sen löytäneet, että jos
voittamattomia esteitä ei tule, niin saarnaajat lähtevät täältä 29. päivä
syyskuuta täyttämään teidän pyyntöänne, vaan kaikki tapahtukoon Jumalan tahdon jälkeen. Kyllä on tosi, että paljon on työtä ja vähä on
työntekijöitä Herran viinamäessä, jotka uskollisesti tekevät ja kokoavat
Herralle Jesukselle laumaa sen oikean seurakunnan helmaan, joka on
aikakaudessamme syntynyt Ruotsin Lapinmaalla, jossa seurakunnassa
saarnataan parannusta ja syntein anteeksiantamusta Jesuksen nimeen ja
kalliiseen vereen. Ja kaikki, jotka sen opin kuuliaisuuteen ovat itsensä
uhranneet, niin laajalle kuin kuuliaisia lapsia on ollut, ne pysyvät varjeltuina. Vaikka kyllä maailma ja lihallinen vapaus tahtoo väkisin monessa
paikassa turmella sen työn, jonka ovat kristillisyytemme vanhimmat suurella vaivalla tehneet monta kymmentä vuotta.
Jääkää nyt hyvästi, rakkaat ystävät, siinä uskossa, että synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Sanokaa
meidän rakkaat terveisemme kaikille saarnaajille ja kristityille siellä teidän ympärillänne, jotka meidän ja teidän kanssanne yhtä armon ilmaa
hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta.
Viktor Björkman, Isak Stälnacke, J. P. Stöckel, August
Isaksson, Johan Mäntyvaara, Viljani Eriksson, Frans Björkman, Petter Sitsi, Matias Eriksson.
Jos junan kulku pysyy niinkuin se nyt on, niin saarnaajain lähtö tulee
täältä klo 11 ennen puolta päivää 29. päivä syysk.
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Gellivaaran lasaretti, se 1/10 —37.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä, Viktor Björkman Augustin ynnä kaikkein Suomenmaan saarnaajain ja veljein kanssa, jotka siellä koossa olette.
Jumalan ja meidän Vapahtajamme armo olkoon teidän kanssanne!
Täällä minä makailen tyytyväisenä hyvän ja rauhallisen omantunnon
kanssa, odottaen, mikä tästä tulee. Tauti on nyt selvillä: kivet on sapessa, niinkuin arvattava oli; eikä sano ylilääkäri tulevan muutoin hyvä:
leikkuu tulee jonkun päivän päästä, minä arvaan, vasta maanantaina,
sillä nyt on perjantai. Olihan tämäkin yksi odottamaton koettelemus.
Ei kuitenkaan sivu Jumalan tahtoa mikään tapahdu, ei hiuskarva päästä
putoa. On kuitenkin se hyvä, että tuli oikealla aikaa tauti ilmi, etten
joutunut sen kanssa reisuun, itselle ikäväksi, kumppanille ja muille kuormaksi, ja niille kiusaksi, jotka tänne jäävät.
No, en tiedä nyt muuta, kyllä Nora teille kirjoittaa, kuinka se menee.
Siinä uskossa olen, että synnit on meille ja teille anteeksi annettu Herramme Jesuksen pyhän nimen ja kalliin sovintoveren kautta, joka meitä
niin kalliisti ostanut on, josta Jumalalle, rakkaalle Isälle, kiitos ja kunnia!
Rukoilkaa kaikki rakkaat veljet ja sisaret minun ja perheeni edestä, ettei
meidänkään usko puuttuman pitäisi. Hyvästin sanon siinä uskossa, jos
emme täällä näe toisiamme, niin kyllä kirkkaassa ilmassa, Isänmaan ihanalla rannalla, jossa ei enää tauti vaivaa eikä matkan vaivat rasita niinkuin usein täällä. Vähin veljenne
I s a k St ä i n a ck e.
Olisi kyllä hauska lukea joku rivi sanomia sieltä, jos minusta tulee
vielä niitten lukija. Mutta arvaan: lähetyssaarnaajilla ei ole aikaa, jopa,
jos joku Suomen rakkaista veljistä. Suuri kristittyin paljous tervehtii
teitä kaikkia. Paljon käypi täällä minua katsomassa.
Vielä kiitän teitä, lähetyssaarnaajat Viktor Björkman ja August Isaksson ja kaikki Suomen saarnaajat, joita en suita nimittää, sen kristittyin
lauman kanssa, joka ympärillänne on, kaiken sen palveluksen edestä, jota
minua kohtaan osoittaneet olette. Ja kantakaa minua esirukouksissanne
anteeksiantavaisella sydämellä armoistuimen tykö! Tervehdin teitä kaikkia rakkaan vaimoni Gretan kanssa.
Se sama.
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Hancock, Michigan lokakuun 17. p. 1937.
Tykö rakkaalle veljelle ja vanhimmalle Herran viinamäen raskaassa
työssä, Viktor Björkman ynnä rakkaan vaimonne Olivian ja lastenne
kanssa. Jumalan armo lisääntyköön teille!
Koska olemme taas saaneet niin ikäviä sanomia, että Jumala on kutsunut saarnaajan teidän vierestänne, niin tuli halu kirjoittaa muutama
sana teille, rakas vanhin, sillä sen tiedän, että raskaat ovat tämänkaltaiset koettelemukset, koska yksi toisensa perästä otetaan teidän seastanne
niitä, joita kipeämmästi tarvittaisiin kristillisyydessä meidän yksinkertaisten suojaksi ja turvaksi. Jumala, rakas Isä, vahvistakoon teitä ynnä
muita työkumppaneita ja omaisia, että pysyisitte terveenä ruumiinkin
puolesta näinä raskaina aikoina.
Terveenä me olemme täällä muut, paitsi Leiviskän emäntä on huonona
sairaana. Olen ollut kotona nyt pari viikkoa. Onnellisesti meni meidän
reisumme Huumola-vanhimman kanssa. Kävimme Canadassa, Brush
Prairie'llä, Astoriassa ja Black Hills'issä, ja ei se turhaan ollutkaan, sillä
löytyi katuvaisia monessa paikassa. Hedissä tuli Jacob Mäki ja Koski
niminen pariskunta kristityksi ja näyttää, että Albertassa, Canadassa on
jalan sija kristillisyydelle. Paljon oli Brush Prairie'llä vielä väkeä rukoushuoneella, ja monta kallista hetkeä saimme viettää siellä, ja en ole katumassa sitä, että lähdin matkaan, sillä sain vanhan saarnaajan matkassa
oppia kristillisyyttä, vaikka olen niin kelvoton matkakumppani. Vanha
Salomon Johnson oli vielä koko friski ja oli meidän kanssamme monta
päivää. Koppana on vielä saarnamatkalla keskivaltioissa, ja Matti ja
Caleb ovat menneet itään Atlantin rannikolle.
En tiedä nyt muuta, vaan olkaa nyt tervehdetty meiltä sydämellä ja
sylillä koko perheenne kanssa ja sanokaa kaikille saarnaajille ja kristityille meiltä terveisiä, joita näette. Hyvästi jääkää; siinä uskossa olemme,
että synnit ovat anteeksi annetut teille ja meille Herran Jesuksen pyhässä
nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa meidänkin edestämme!
Piirtää heikko veljenne Herrassa
Hjalmar Wanttaja
rakkaan vaimoni Huldan ynnä Effin ja Evin kanssa.
Tampere 4/11 —37.
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, J. P. Stöckel, Johan Mäntyvaara, Viljani
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Eriksson, Frans Björkman, Johan Henrik Olsson, Levi Karlsson, Petter
Sitsi y.m. saarnaajat teidän rakkaiden emäntäinne ja lastenne kanssa ja
koko se siunattu Herran lauma siellä Ruotsin Lapinmaalla, jotka yksi
ovat teidän ja meidän kanssa, esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen
yhteydessä rauhan siteen kautta. Jumalan armo ja rauha levätköön
henkenne päällä nyt ja aina tämän vaivaloisen matkan loppuun asti!
Tällä rakkauden tervehdyksellä tervehtelemme teitä ja kiitämme juuri
sydämen pohjasta, että olette lähettäneet saarnaajat tänne Suomenmaalle,
teidän ja meidän rakkaat veljet ja vanhimmat, Viktor Björkmanin ja
August Isakssonin, joita olemme sydämen ilolla vastaan ottaneet. Olemme
kulkeneet Lieksassa, Kaltimossa, Joensuussa, Viipurissa, Lappeenrannassa,
Lahdessa, Padasjoella, Helsingissä, Turussa, Hämeenlinnassa ja nyt tässä
Tampereella. Paljon ovat saarnaajat seuranneet myötä ja paljon kristityitä, ettei ole huoneisiin mahtunut. Tämä on ollut suurimpia kokouksia,
mitä koskaan on kulkenut Suomenmaan läpi, ja niin siunatut kokoukset
ovat olleet, ettemme saata niin Jumalaa kiittää kuin tulisi. Paljon on
syntiä armon mereen upotettu ja särkyneitä paikkoja parattu, kirkkaasti
on armon aurinko paistanut särjettyjen sydämien päälle ja kiitosäänet
ovat kuuluneet kaikissa kokouspaikoissa, paljon on noussut väsyneitä ja
langenneita maailman valtakunnasta on tullut veripunaisen oven kautta
sisälle oikeaan lammashuoneeseen, joka osoittaa sen, että Suomen kansalla on vielä etsikkoaikansa, josta kiitos Jumalalle ja sille suurelle Ristinkantajalle, ja se näyttää, että Jumala tahtoo valittunsa koota tämän pahentavaisen ja myrskyisen maailman keskeltä ja vahvistaa kaikkia meitä
ja meidän lapsiamme tämän siunatun valkeuden keskellä, joka osoittaa
tien ijankaikkisuuden Betlehemiin, jonka tien päälle on jalkamme talutettu ja jonka tien päältä on suuri paljous kristillisyytemme veljiä ja
sisaria siirtynyt oikeaan kotimaahan; ja sinne se huokaa meidänkin kuolematon henkemme täältä vieraalta maalta, niiden ystäväin ja rakkaiden
opettajain perään, jotka ovat meitä jättäneet vähäksi aikaa, ja sen uskomme, että tämän Äidin sylissä meitäkin suojellaan iltaan asti.
Eikä nyt muuta, vaan sanomme sydämelliset rakkauden terveiset,
kaikki saarnaajat yhdistettynä kristittyjen lauman kanssa, kaikille yllämainituille. Ja saarnaajat lähtevät tästä Poriin ja Ouluun, Suomen veljiä
lähtee saattamaan vanhimpia Haaparannalle. Sanomme hyvästi näitten
sanain kanssa, että synnit on anteeksi annettu meille ja teille Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Palkitkoon Jumala, rakas Isä,
teidän työnne ja huolenpitonne, jota olette meitä kohtaan osoittaneet
monen kymmenen vuoden aikana ja rukoilkaa meidänkin edestämme!
Tätä pyytää seurakunnan kanssa ja puolesta
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Ville Nieminen, Joonas Rustholkarhu, Joel Ahonen, K. Luoma, A. Ihalainen, Viktor Björkman, August Isaksson, Antti Vainikka, S. N. Vesterinen, Anders Holm, V. Kauppinen, H. Ikonen, S. Salminen, H. Seppänen, A. Tolvanen, R. Salminen, J. Hirvonen, E. Maapalo, J. Kärki, F. Siipola, K. Koivu, N. Lehtonen, O. Valkama, U. Eloranta, E. Nousiainen,
J. Korhonen, J. Simolin, Matti Rautio, J. Karisto, Olli Tenhunen, Antti
Väänänen, Antti Mustonen, Iisakki Mielonen y.m.
Seurakunta on päättänyt lähettää saarnaajat Ruotsin Lapin joulukokoukseen: V. Niemisen, Joonas Rustholkarhun, K. Luoman ja R. A.
Salmisen.
Samat.
Vadsö Itä-Norja 21/12 1937.
Tykö rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille ja
sille Herran laumalle, jotka olette kokoontulleet joulukokouksiin Ruotsin
Betlehemiin, joka on ollut ensimmäinen paimenten ilmoitus taas tällä etsikonajalla. Toivotamme onnea, rauhaa ja siunausta Israelin Jumalalta,
Herralta Jesukselta Kristukselta, elämän ehtooseen asti. Amen.
Saamme tervehtää Viktor Björkman'ia, Johan StöckePiä, August
Isaksson'ia, Frans Björkmania, Viljam Erikson'ia, Johan Mäntyvaaraa,
Petter Sitsiä y.m. saarnaajia ja Jumalan temppelin rakentajia teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa, niin myös Norjan lähetysmiehiä
ja Suomen lähetysmiehiä heidän emäntäinsä kanssa. Terveenä olemme
ruumiin puolesta yliottain. Hilda Auno ja Hans Vaara ovat muuttaneet
majansa onnellisesti. Hans Vaaran hautajaiset pidettiin meillä lauantaina,
ja sunnuntaina kävimme Salttijärvessä. Pidimme kokoukset. Viikkoa
ennen kävin H. Vaaraa katsomassa. Hän oli sangen iloinen, että Jumala on häntä varjellut esikoisten seurakunnan helmassa, että kun
hän on sairastanut, niin on vihollinen kiusannut, mutta niitten kiusausten
alla on tullut suuri ilon voima siitä, että esikoisten seurakunnan näkyväiset enkelit ovat avanneet taivaan evankeliumin saarnalla, ja niin muodoin
on Jumalan kunnia kirkastunut ja pelko poispaennut. Näitä hän puhui
ja pyysi minun kirjoittamaan Björkman-vanhimmalle.
Minulla oli se toivo, että saan tulla sinne joulukokouksiin, mutta meidän palvelijamme lankesi kätensä ja jalkansa, ja lääkäri asetti sairaalaan,
ja kun meillä on kymmenen eläintä navetassa, niin ei ollut hyvä jättää,
mutta tänäpäivänä on päässyt kotia. Ja minun pitää lähteä Taanaan jouluksi Annijoen veljein seuraamana, jos Jumala suo.
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Börresen on kuulemma ollut jo pyhänä tässä kaupungissa ja pitänyt
kokoukset papin kanssa ja heidän seuraajansa kanssa. En minä ole saanut häntä puhutella eikä esikoisten seurakunnan rakastajat Taanassa ja
Annijoessa y.m. Olisi ollut muuta iloisempaa kirjoittaa, mutta häätyy,
että kaikki julkitulisivat.
Mutta minä tervehdän teitä ja ilmoitan kristittyin yhteisen anomuksen,
kaikkein, jotka ennenkin ovat esikoisten seurakunnalta lähetysmiehiä saaneet, että lähettäisitte vielä kerran lähetysmiehet käymään Itä- ja LänsiFinmarkussa. On siitä ollut se siunaus, että olemme niin suuren turvan
ja luottamuksen saaneet, ettei ole niihin joukkoihin sekaantuneet, jotka
ovat itsensä yhdistäneet Herraa ja Hänen voideltuansa vastaan, joita
joukkoja ilmestyy niinkuin sääskiä tässäkin kaupungissa.
Jätämme nyt hyvästin sen suuren Israelin Paimenen haltuun ja juuri
sydämestämme toivotamme Israelin Jumalan siunausta joulukokouksille
ja esikoisten seurakunnan vanhimmille ja saarnaajille, jotka Herran työtä
tekevät yhdessä mielessä ja pyydämme teidän esirukouksianne minun kelvottoman edestä. Ja olkaamme turvattuna ja lohdutettuna, että teidän ja
meidän synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja veressä
ijankaikkisesti. Tätä merkitsee heikko veljenne elämän tiellä, seurakunnan kanssa ja puolesta
K a r l S i r k k a , Edvard Hänninen, Anselm Hänninen, Axel Jaakkola,
B. Siuruvainen, Karl Severin, Rikhard Hildonen, Johan Kokko, Ville Martikainen, Karl J. Hansen, Karl Oskar Morsu.

Polvi järvellä Kiviahossa jöuluk. 23. p:nä 1937.
Rakkaat vanhimmat ja saarnaajat rakkaitten perheittenne kanssa ja
koko se siunattu Herran lauma, joka taas kokoontuu kanssanne juhlaa
viettämään monesta valtakunnasta ja tutkistelemaan ja koettelemaan kristillisyytemme korkeita ja kalliita asioita aikakautemme Betlehemiin. Armo
ja rauha Jumalalta, taivaalliselta Isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta lisääntyköön teille joka päivä sodan ja kilvoituksen loppuun asti!
Tämän onnentoivotuksen kanssa tekee mieleni lähettämään teille pienen tervehdyksen, kun en saa olla mukana siunatuissa kokouksissanne,
vaikka sydämen halu olisi. Hengessä olen kuitenkin kanssanne ja tahdon rukoilla sitä Isää, jolta kaikkinainen hyvä anto ja täydellinen lahja
tulee, että Hän runsaasti siunaisi teitä kaikkia, jotka yksi olette esikoisten
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seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä, ja niitä kokouksia, joita
suuri paljous saarnaajia ja kristityitä kokoontuu viettämään.
Mutta silmänne ja sydämenne kaipaa taas yhtä kallista vanhinta ja
työntekijää, joka vielä viime joulukokouksissa oli keskellämme. Rakas
vanhin Isak Stälnacke on siirtynyt siihen juhlaan, johon niin paljon on
jo kristillisyytemme vanhimpia ja työntekijöitä heidän opetuslastensa
kanssa mennyt etsikkoajallamme ja johon meidänkin kuolematon henkemme kaipaa ja ikävöipi tästä myrskyisestä maasta, jossa synnin sota
pauhaa joka puolella. Eikä se pauhaa ainoastaan ympärillämme, mutta
myöskin omassa rinnassamme, Joka päivä saamme tuntea niin suuren
synnin voiman turmeltuneessa osassamme, että tulee pelko ja epäilys,
josko jaksamme perille kostua. Niin on ainakin minun laitani, ja sentähden rukoilen sydämeni pohjasta teiltä kaikilta anteeksi syntisyyttäni
ja kelvottomuuttani. Se on kuitenkin sydämeni halu ja henkeni huokaus,
että yhdessä teidän kanssanne illaksi kotia kostua.
Vielä kiitän sydämellisesti rakkaita ja kalliita vanhimpia Viktor Björkmania ja August Isaksson'ia sekä koko Lapin seurakuntaa omasta ja
myös pohjois-Karjalan kristittyjen puolesta siitä, että vanhimmat kävivät meitä tervehtimässä, virvoittamassa ja kalliita opetuksia antamassa.
Jumala palkitkoon teille kaiken huolenpitonne meistä ja koko kristillisyyden menestyksestä!
Sanon hyvästi siinä uskossa, että synnit on anteeksi annettu Herran
Jesuksen sovintoveren kautta, ja että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa saamme äänemme yhdistää koko maasta ostetun lauman kanssa ja sanoa: amen, hallelujaa, ijankaikkisesti! Sanon sydämellisiä rakkauden terveisiä vaimoni ja lasteni sekä täällä olevien kristittyin
kanssa kaikille vanhimmille ja saarnaajille sekä koko sille Herran laumalle, joka siellä koolla on. Pyydän muistamaan esirukouksissanne anteeksiantavalla sydämellä. Tätä merkitsee vähin veljenne Herrassa
Juho

Hirvonen.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksissa,
Gellivaaran kirkonkylässä, vuonna 1937.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Joel Ahonen, Juho Hirvonen, S. N. Vesterinen, H. Seppänen, E. Nousiainen, A. Holm, A. Ihalainen, F. Siipola, E.
Maapalo, V. Kauppinen, A. Vainikka, A. Tolvanen, H. Ikonen, J. Kärki,
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A. Mustonen, J. Simolin, J. Karisto, A. Lehtonen, K. Koivu, H. Hyden, CT.
Valkama, Uuno Eloranta, L. Karevaara, A. Ahonen, J. Korhonen, Matti
Rautio, H. Nieminen, S. Salminen, V. Kulju, A. Kinnunen, O. Tenhunen
ynnä teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja se kallis Herran lauma teidän ympärillänne. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen
Kristuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne
kanssa nyt ja elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret, näistä joulukokouksista, johon olemme kokoon tulleet
Herran nimeen tutkimaan ja koettelemaan kristillisyytemme korkeita ja
painavia asioita Pyhän Hengen valkeudessa monesta eri paikka- ja valtakunnasta, niin myös niitä pyyntöjä, joita on tullut Itä- ja Länsi-Norjasta,
että saada saarnaajia ensi vuoden aikana Ruotsin Lapista käymään siellä,
sillä asia on kallis Herran edessä ja painaa paljon. Vaan niinkuin sen
hyvin ymmärrätte, koska Jumala on niin paljon työntekijöitä kutsunut
lepäämään täältä Ruotsin Lapista, ja työtä on paljon täälläkin meidän
keskellämme, niin emme voi kaikkia pyyntöjä täyttää, vaan kuitenkin,
jos niin on Jumalan tahto, niin saarnaajat käyvät ensi keväänä Tysfjordissa täyttämässä kristittyin pyyntöä.
Kyllä omavanhurskaus tahtoisi turmella Jumalan työtä monivärisen
eriseuran kautta, vieläpä kaataa ja hajoittaa viinimäen aidan, jota ovat
kristillisyytemme vanhimmat monen vaivan kautta rakentaneet ja rajan
auki pitäneet monta kymmentä vuotta ja hallinneet Kristuksen lain ja
asetuksen jälkeen, että Herran lauma on koossa pysynyt yhdellä Sionin
vuorella, johon kootut olemme, jota kallista Jumalan armolahjaa olemme
saaneet nauttia jälkeen tulevaiset polvikunnat, josta emme saata kiittää
Jumalaa emmekä Jumalan ihmisiä sen hyvän edestä. Vaan kysymys on
meillä, että saattaisimme niin Herran työtä tehdä, että raja pysyisi auki
ja autuutta kaipaavaisilla sieluilla olisi suoja ja turva sen seurakunnan
helmassa, joka on ensiksi syntynyt Ruotsin Lapin maalla aikakaudessamme, ja jossa vieläkin hallitaan Kristuksen lain ja asetusten jälkeen,
että lauma koossa pysyisi ja olisi eroitettu kuolleesta kristillisyydestä ja
kaikesta hengellisestä vääryydestä, jota tämä maailma on täyteen, sillä
käärmeen siemen on vihannut vaimon siementä ajan alusta asti ja vihaa
vieläkin niin kauan, kuin elävä henki kristillisyydessä löytyy. Vaan niin
kauan, kuin saarnaajat tekevät työtä yksimielisesti toinen toisensa alle
annettuna, niin ei ole vihollinen päässyt hajoittamaan Herran laumaa,
joka on selvästi näkösälle tullut niin laajalle kuin kristillisyys on levinnyt
aikakaudessamme, sillä moninaisissa me kukin puutumme ja ihmisheikkoudella olemme käärittynä. Vaan Jumala on ollut heikoissa väkevä ja
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kallis tavara on heikkouden ja yksinkertaisuuden alla ollut kätkettynä.
Ja sentähden olemme me saarnaajat toisiamme tarvinneet, vieläpä neuvoa
kysyä toisiltamme, kuinka voisimme Jumalan temppeliä rakentaa niin,
että se työ, jota teemme, voisi seisoa sinä suurena Jumalan koston päivänä. Vaikka kyllä sen tiedämme, että kristillisyyden vanhimmat ovat
perustuksen laskeneet niinkuin taitavat rakentajat, johon ei sovi mitään
lisätä eikä vähentää, vaan että voisimme jatkaa sovintosaarnaa sovintoveren voimasta, ja että se tie auki pysyisi, jonka on Herra Jesus avannut
Yrttitarhasta Golgatalle Pitkänäperjantaina suurille syntisille, jonka tien
päällä ei tyhmäkään eksy, sillä Herran lunastetut sitä vaeltavat. Kiitämme vielä Suomen kristityitä ja saarnaajia sen rakkaan palveluksen
edestä, jota olette osoittaneet Lapinmaan lähetysmiehiä kohtaan, joita
olette olleet vastaan ottamassa Haaparannalla ja kuljettaneet läpi EteläSuomenmaan ja niin kauniisti olette heitä lähettäneet takaisin. Jumala
sen teille palkitkoon, joka rikas on lahjoista.
Ja ei nyt muuta, rakkaat ystävät, vaan siinä uskossa olemme, että
syntimme ovat anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja veressä,
joka pyhä ja vanhurskas veri on vuotanut Yrttitarhassa ja Golgatalla, ja
on huutanut, että kaikki on täytetty sijassamme. Sentähden saamme olla
vapaat. Kyllä pian tämä vaivaloinen sota ja kilvoitus lakkaa ja saamme
yhdistää äänemme sen laskemattoman auringon alla, jossa ei enää syntiturmelus vaivaa eikä rasita niinkuin täällä monta kertaa. Sinne ovat
menneet meidän opettajamme, jossa he iloitsevat huultensa hedelmäin
kanssa, ja sinne se meitäkin siirretään, kun meidänkin aikamme tulee.
Ole nyt vapaa, sinä vapaaksi ostettu lauma Suomen maalla! Valkiat ovat
vaatteesi, sinä siunattu Karitsan emäntä, Jesuksen verellä pesty ja puhdistettu; ei näy lasten saastaisuus, ehkä omissa silmissämme olemme mustat ja pahat.
Sydämen rakkaita terveisiä sanomme täältä kokoon tulleelta Herran
laumalta sille Herran laumalle, joka teidän ympärillänne on. Rukoilkaa
edestämme, pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Viktor Björkman, J. P. Stöckel, August Isaksson, Johan Mäntyvaara, Villiam Eriksson, Frans Björkman, Johan Henrik Olsson, Levi Karlsson, Petter Sitsi, Daniel Josefsen, Kristen Hansen, Anton Karlsson, Ville Nieminen, Jonas Rustholkarhu, R. Salminen, Karl Luoma, K. R. Erlandsson,
Gunnar Jönsson y.m.
Kiitämme Suomen kristityitä rakennusaineitten edestä, joita olette näihin joulukokouksiin lähettäneet.
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Kirjoitettu joulukokouksessa Gellivaarassa vuonna 1937.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
työssä: Karl Sirkka, Andreas Börresen, Erik Guttarmsen, Erik Trosten,
Nils Jensen, Daniel Sjölund, Toralf Jensen y.m. saarnaajat, palvelevaiset
vaimot ja totuuden apulaisten kanssa.
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret siellä Itä- ja Länsi-Finmarkussa, näistä joulukokouksista,
johon olemme kokoontuneet Jumalan sanan ympärille tutkimaan kristillisyytemme asioita, niin myös niitä kutsuja, joita on tullut näihin joulukokouksiin sekä Itä- että Länsi-Norjasta, Kainuusta, Luulajasta ynnä
muualta. Itä-Norjasta on tullut kirjallinen kutsu, että saada saarnaajia
Ruotsin Lapista siellä käymään. Vaan niinkuin sen jo tiedätte, että Jumala on taas hyväksi nähnyt kutsua yhden uskollisen työntekijän täältä
lepäämään, hänelle itselle iloksi, vaan meille murheeksi ja suureksi kaipaukseksi, vaan ei he ole oppia eikä Jumalan voimaa vieneet myötänsä,
jota täällä tarvitaan niin kauan kuin autuutta kaipaavaisia sieluja löytyy.
Olemme teidän kutsuanne koetelleet ja tiedämme myös sen, että kyllä
Itä-Norjassa niinkuin muuallakin tässä kristillisyydessä tarvitaan apua,
jos kristillisyys pitää menestymän, sillä se on näkösälle tullut, että niin
laajalle kuin tämä kristillisyys on levinnyt aikakaudessamme ja kuuliaisia
lapsia on löytynyt, jotka ovat antaneet itsensä hallita Kristuksen lain ja
asetuksen jälkeen, ne ovat pysyneet koossa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta, eroitettuna maailman
suruttomuudesta, kuolleesta kristillisyydestä ja eriseurain joukoista, joita
ei puutu meidänkään aikanamme, jotka tekevät työtä sen päälle, yhdistettynä heränneiden ja heräämättömäin pappein kanssa, että voisit kuljettaa heränneitä ja autuutta kaipaavaisia sieluja nukkumaan hengellistä
unta vanhan valtiokirkon helmaan, jossa turhuus, maailman rakkaus, koreus ja lihallinen vapaus on hallitsevana ja että synnin nuhde katoaisi
kokonansa pois, sillä kristillisyytemme vanhimmat ovat suurella vaivalla
tämän rajan auki saaneet, ja vieläkin avoimena näkyy kaikille niille, joiden silmät auki on ja seuraavat sitä tietä, jonka on Herra Jesus avannut
Yrttitarhasta Golgatalle, joka on ristin ja itsensäkieltämisen tie, jonka
tien päälle olemme talutetut seuraamaan pilkattua Jumalan Poikaa.
Emme voi nyt tällä kertaa teidän pyyntöänne täyttää ensi vuoden
aikana, sillä Länsi-Norjan saarnaajille on jo viime keväänä määrätty
saarnamatka Etelä-Norjaan, jonka tulevat tekemään, jos Jumala sen niin
suopi; niin myös Lapinmaasta käyvät saarnaajat tulevana keväänä Tysf-
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jordissa täyttämässä kristittyin pyyntöä; vaan seurakunta Lapissa tahtoo
teidän pyyntönne muistossa pitää, kun siihen tilaisuus tulee.
Olemme tällä kertaa niinkuin ennenkin kaivanneet Börresenin ynnä
monen muun veljen nimeä sekä kutsu- että muissa kirjoissa, jotka ovat
Finmarkusta tulleet, koska tiedämme, että ovat särjetyt sydämet ja autuutta kaipaavaiset sielut siellä Jäämeren rannoilla. Sentähden muistutamme vieläkin saarnaajia, että tehkäämme työtä sen päälle, että Herran
lauma koossa pysyisi ja saarnatkaa parannusta ja syntein anteeksi antamusta Jesuksen nimessä ja veressä, niinkuin itse Herra Jesus on käskenyt,
sillä Hän on sovintosaarnan säätänyt, että meillä rauha olisi, ja painakaa
rinnat yhteen, sillä moninaisissa me kukin puutumme ja paljon olemme
tarvinneet anteeksi saada matkalla oikeaan Isänmaahan, sillä ei meillä
ole täällä yhtään vakinaista asuinsijaa eikä pysyväistä kaupunkia, vaan
tulevaista me odotamme, jonka rakentaja on Jumala.
Ja eikä nyt muuta, vaan jääkää nyt hyvästi sen suuren Israelin paimenen haltuun, joka meitä kaikkia kuljettakoon siihen asti, että saamme
äänemme yhdistää Karitsan istuimen edessä sen suuren lauman kanssa,
jota ei yksikään lukea taida, ja jossa ei yksikään katso karsaasti toisensa
päälle niinkuin täällä. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki synnit
anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä, todistamme Jumalan puolesta. Ole vapaa, sinä vapaaksi ostettu lauma, kyllä pian yhteen tulemme Jumalan paratiisissa.
Sydämen rakkaita terveisiä sanomme täältä kokoon tulleelta Herran
laumalta sille Herran laumalle, joka teidän ympärillänne on. Rukoilkaa
edestämme, pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Viktor Björkman, J. P. Stöckel, August Isaksson, Johan Mäntyvaara, Villiam Eriksson, Frans Björkman, Johan Henrik Olsson, Levi Karlsson, Petter Sitsi, Daniel Josefsen, Kristen Hansen, Anton Karlsson, Ville Nieminen, Jonas Rustholkarhu, R. Salminen, Karl Luoma, K. R. Erlandsson,
Gunnar Jönsson y.m.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa, joulukokouksissa,
Gellivaaran kirkonkylässä, vuonna 1937.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Villiäni Koppana, Matti Kinnunen, Johan
Huumola, Salomon Johansson, Johan Muonio, Johan Puuri, Leo Lobbe-
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stael, Tohtori Stanley, Caleb Eriksson, Axel Uuskoski, Bemt Abertnay,
Arthur Niska, Hjalmar Vanttaja, Samuel Juvonen, A. Päkkilä, Emil Marttinen, Jakob Stickinger, Sasse y.m. saarnaajat heidän rakkaitten väimoinsa ja lastensa kanssa ja koko se kallis Herran lauma siellä kaukaisella Amerikan maalla monessa eri kielessä, jotka yhtä armon raitista
ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. Jumalan armo ja rauha vahvistakoon teitä
priiskoitusveren voimasta tämän lyhyen sodan ja kilvoituksen loppuun
asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat
veljet ja sisaret, ja annamme tietää, että terveenä olemme kaikki elossa
olevat saarnaajat täällä Ruotsin Lapissa. Vaan niinkuin jo olette kuulleet, että Jumala on taas meiltä kutsunut lepäämään yhden uskollisen
työntekijän, Isak Stälnacken, hänelle itselle iloksi, vaan meille suureksi
murheeksi ja kaipaukseksi, sillä paljon on työtä ja uskollisia työntekijöitä
on vähän.
Paljon on saarnaajia ja kristityitä tullut kokoon näihin joulukokouksiin tutkimaan kristillisyytemme korkeita asioita Jumalan sanan valkeudessa: Suomesta, seurakunnalta lähetetyt: Ville Nieminen, Jonas Rustholkarhu, Karl Luoma, Rikhard Salminen y.m. ja Norjasta, seurakunnalta
lähetetyt: Kristen Hansen, Daniel Josefsen, Anton Karlsson, niin myös
Lapinmaan saarnaajat ja kristityt, sillä mielellä ja rukouksen kanssa Jumalan tykö, että Hän antaisi siunauksen sanallensa, ja että voisimme niin
työtä tehdä, että Herran lauma koossa pysyisi yhdellä Sionin vuorella,
johon kootut olemme, eroitettuna maailman suruttomuudesta ja eriseurain
joukoista, jotka niin moniväriset ovat, sillä monet yksinkertaiset ovat eksyneet siltä kaitaiselta tieltä, jonka Herra Jesus on avannut Yrttitarhasta
Golgatalle suurille syntisille. Vain ne, jotka ovat turvansa lukeneet sen
seurakunnan helmaan, joka on ensiksi syntynyt aikakaudessamme Ruotsin Lapinmaalla, jossa hallitaan Kristuksen lain ja asetuksen jälkeen niin
laajalle, kuin kuuliaisia lapsia löytyy, ne ovat pysyneet varjeltuina. Sillä
saatamme sanoa Davidin kanssa, että lintu on huoneen löytänyt ja pääskynen pesänsä, johon he poikansa laskevat, sinun alttaris, Herra Zebaot.
Kirjoja on tullut sekä Amerikasta että muualta tämänkin vuoden aikana, joittenka edestä kiitämme, vieläpä pyyntökirjoja, että saada saarnaajia Lapinmaalta ensi vuoden aikana, Itä-Norjasta ja Tysfjordista, niin
myös suullisia pyyntöjä Luulajasta ja Kainuusta; joita pyyntöjä olemme
koetelleet Pyhän Hengen valkeudessa, sillä työtä on paljon ja uskollisia
työntekijöitä on vähän, niinkuin Jesus sanoo; ja olemme sen niin löytäneet, että jos ei voittamattomia esteitä tule, niin saarnaajat käyvät ensi
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vuonna täyttämässä kristittyin pyyntöä Tysf jordissa, vaan kaikissa tapahtukoon Jumalan tahto!
Ilmoitamme myös, että Lapinmaan saarnaajat ovat olleet matkoilla
jääneen vuoden aikana sekä omassa että muissa valtakunnissa kutsuttuna ja lähetettynä, ensin keväällä Länsi-Norjassa ja sitten syksyllä Suomessa, joista molemmista valtakunnista ovat tuoneet hyviä sanomia, että
kauniisti viheriöitsee Herran pelto kristillisyyden vanhinten hautain päällä,
jotka niin suurella huolella ovat työtä tehneet monta kymmentä vuotta
monen kyyneleen ja rukouksen kanssa, että valkeus säilyisi meille ja
meidän lapsillemme. Ja sentähden tunnustamme, että puhtaana olemme
saaneet kristillisyyden vastaan ottaa, ja meillä on kysymys, että se meiltä
puhtaana jäisi meidän hautamme päälle tuleville polvikunnille, jos tämä
maailma koossa pysyy. Ja vaikka uskominen menee niin suuren synnin
voiman läpi, että ei kaikisti voi katsoa palkan maksua, on kuitenkin toivomme, että illaksi kostumme perille, sillä se suuri Sotasankari kulkee
vieläkin laumansa edellä vereen kastetuissa vaatteissa ja lyöpi laumansa
viholliset suunsa miekalla, sillä tässä on Immanuel; sentähden saamme
olla vapaat; kaksinkertaisesti olemme saaneet Herran kädestä kaikkein
meidän synteimme edestä. Kyllä pian yhteen tulemme niissä loppumattomissa Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme Amen, Hallelujaa,
ijankaikkisesti. Ja uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki synnit
anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja veressä, joka viaton ja vanhurskas
veri on vuotanut Hänen pyhästä ruumiistansa Yrttitarhassa ja Golgatalla
viimeiseen pisaraan asti, vieläpä ylösnousemisen kirkas aurinko on kirkkaasti paistanut, että hedelmälliset puut ja ijankaikkisuuden kukkaiset
ovat kasvaneet vanhinten hautain päällä, joita on niin suuri paljous mennyt Jumalan paratiisiin ynnä heidän opettajainsa kanssa. Ja vieläkin on
suuri paljous täällä maan päällä, joita näemme joka paikassa, jossa kuljettune, jotka ikävöiden odottavat sitä hetkeä, että kutsun saavat, että
tulla nyt lepäämään matkan vaivoista.
Ja ei nyt muuta, vaan jääkää hyvästi, rakkaat ystävät siellä kaukaisella Amerikan maalla, Jumalan ja Hänen armonsa sanan haltuun! Ja
sanomme sydämen rakkaita terveisiä täältä kokoontuneelta Herran laumalta sille Herran laumalle, joka siellä on. Rukoilkaa edestämme, pyytävät seurakunnan kanssa ja puolesta:
Viktor Björkman, J. P. Stöckel, August Isaksson, Johan Mäntyvaara,
Villiam Eriksson, Frans Björkman, Johan Henrik Olsson, Levi Karlsson,
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Petter Sitsi, Daniel Josefsen, Kristen Hansen, Anton Karlsson, Ville Nieminen, Jonas Rustholkarhu, R. Salminen, Karl Luoma, K. R. Erlandsson,
Gunnar Jönsson y.m.
Kiitämme Amerikan kristityitä rakennusaineitten edestä, joita ovat
lähettäneet näihin joulukokouksiin.

Lahti 21/1 1938.
Rakkaat vanhimmat ja uskolliset Sionin muurin vartijat Viktor Björkman, J. P. Stöckel, A. Isaksson, Johan Mäntyvaara, Frans Björkman, J. H.
Olsson, Viljam Eriksson, Petter Sitsi y.m. saarnaajat teidän rakkaiden
emäntäinne ja lastenne kanssa ja se kallis ja siunattu Herran lauma kaikkein palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa siellä Ruotsin
Lapinmaalla. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herraltamme
Jesukselta Kristukselta olkoon teidän ja kaikkein meidän kanssamme nyt
ja aina tämän sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Onnen ja rauhan tervehdyksellä lähestymme teitä kaikkia ja toivotamme teille terveyttä ruumiinkin puolesta ja pitkää ikää siinä raskaassa
ja painavassa Herran työssä, jota olette tehneet ja vielä teette. Ensin
kiitämme teitä kalliin lähetyskirjeen edestä, kuin myöskin niiden rakkaiden suusanallisten terveisten edestä, joita olemme saaneet meidän saarnaajaimme kautta, jotka palasivat Gellivaaran joulukokouksista. Terveenä
ovat vielä kaikki saarnaajat ja kristityt täällä Suomenmaalla ja uskomassa
myös olemme ahkeroineet kilvoitella syntein anteeksisaamisen armon
kautta itsemme autuaaksi, vaikka tosin paljossa puuttuvaisena ja suurta
synnin voimaa tuntien. Kuitenkin on meillä se lohdutus, kun olemme
löytäneet sen turvapaikan, jossa meitä korjataan, eikä meiltä mitään
puutu, sillä Jumala on hänen seurakuntaansa kaikki viisauden ja taidon
tavat kätkenyt.
Turvatuilla mielillä ovat kaikki kristityt muistamassa niitä autuaallisia kokouksia viime syksynä, kun olivat rakkaat opettajat V. Björkman
ja A. Isaksson täällä Suomenmaalla. Kalliit ovat ne hetket tämän syntisen maan päällä, kun taivaallinen Rakastaja armonsa ja Pyhän Henkensä voimalla lämmittää kylmät sydämet, pehmittää kovat rinnat ja
kääntää vastahakoiset sydämet vanhurskasten toimen tykö. Kyllä olisi
meillä suuri syy kiittää Jumalaa kaikesta hänen ihmeellisestä ja suuresta
hyvyydestään meitä kohtaan, vaan emme saata kiittää hyvänäkään päivänä niinkuin tulisi, mitä sitten jos pahat päivät tulevat. Vahvistakoon
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se suuri Sotasankari vielä kaikkia uskollisia työmiehiä hänen viinamäessänsä työtä tekemään hänen valitun laumansa voitoksi tällä pahalla ja
vaarallisella maailman lopun ajalla, sillä nyt on moninaisten eksytysten
aika. Vaan sen uskomme, että Jumala pitää huolen ja murheen omistansa eikä hylkää kaikkinaisten vikain tähden, eikä ole kuulunut alennettuin lasten avunhuutoon vaatijan ääni, vaan armolla ja laupeudella on
meille vastattu esikoisten seurakunnasta, jossa me saamme hengittää Jumalan armon raitista ilmaa. Ja vieläkin kiitämme sydämellisesti koko
Suomenmaan seurakunnan kanssa Ruotsin Lapinmaan seurakuntaa ja
niitä vanhimpia, jotka meille lähetitte ja siitä uhrauksesta, jonka meille
teitte, josta niin suurta siunausta olemme saaneet nauttia, kaikki ne, jotka
ovat neuvoista vaaria ottaneet, niinkuin jo ennenkin niin monta kertaa
monen kymmenen vuoden aikana olemme Ruotsin Lapin seurakunnalta
siunattua apua saaneet, josta kaikesta olkoon teille ja suurelle Luojalle
kiitos. Kokouksia on jo monessa paikassa pidetty sen jälkeen kuin lähetysmiehet ovat terveenä Ruotsin Lapin kokouksista kotia palanneet, ja
nyt olemme olleet koolla Lahdessa, paljon saarnaajia ja suuri kristittyin
lauma, ja siunatut ovat kokoukset olleet. Jumalan sana on vaikuttanut
ne merkit kuin ennenkin, nimittäin murheen synnistä ja ilon autuudesta,
niin että taivaan piuuttolintuin äänet ovat vielä kuuluneet, ja paljon on
syntiä armon ja laupeuden mereen hukutettu.
Ei nyt muuta, vaan sanomme teille hyvästiä siinä uskossa, että synnit on anteeksi annettu teille ja meille Herran Jesuksen pyhässä nimessä
ja siinä siunatussa sovintoveressä, joka on vuotanut uhriverenä kirotun
maan päälle suurten syntisten edestä Herran Jesuksen pyhästä ruumiista
Getsemanessa ja Golgatalla. Sanomme sydämellisiä rakkauden terveisiä
teille, rakkaat vanhimmat ja Lapinmaan saarnaajat teidän emäntäinne
kanssa ja koko sille siunatulle Herran laumalle, joka teidän ympärillänne
on. Pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa saamme äänemme
yhdistää ijankaikkiseen kiitosvirteen kaikkien edesmenneiden kalliitten
työntekijäin ja heidän huultensa hedelmäin kanssa ja koko sen lukemattoman maasta ostetun lauman kanssa Karitsan istuimen ympärillä ja sanoa amen, hallelujaa, ijankaikkisesti. Pyydämme rukoilemaan edestämme.
Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta
Joel Ahonen, Juho Hirvonen, S. Vesterinen, A. Holm, E. Maapalo, Simo
Salminen, Ville Nieminen, Joonas Karhu, K. Luoma, A. R. Salminen, A.
Tolvanen, A. Vainikka, V. Kauppinen, A. Ihalainen, E. Nousiainen, H.
Seppänen, K. Koivu, E. Hintikka, H. Nieminen y.m.
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Gellivaara se 27/1 1938.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen
raskaassa työssä John Muonio rakkaan perheesi kanssa. Jumalan armo
ja rauha olkoon henkesi kanssa, nyt ja aina elämän ehtooseen asti!
Tuli halu tervehtää sinua, rakas veli, pitkästä aikaa, kun olen juuri
kotia tullut saarnamatkoilta, sillä paljon on työtä, ja vähän on työntekijöitä täälläkin Lapinmaalla, niinkuin ymmärrätte, vaikka olisi monta kertaa halu vastata niitä kirjoja, joita tulee kristillisyyden laveudesta, vaan
ei jouda. Kiitän sydämestä, veli rakas, niitten kalliitten kirjain edestä,
joita olen saanut vastaanottaa sinulta. Yksi rakas muisto on jäänyt minulle sieltä Amerikan maalta, sillä autuaalliset kokoukset meillä oli siellä
meidän käydessämme, joka ei koskaan mielestä katoa.
Olen kuullut, että Huumola-veli on hyvin heikko terveydestä, joka asia
minua murheutti, sillä paljon on työtä Amerikan maalla ja vähän senkaltaisia työntekijöitä, jotka kokoavat laumaa Herralle Jesukselle siihen
oikeaan seurakuntaan, joka on ensiksi syntynyt Ruotsin Lapinmaalla,
jossa seurakunnassa hallitaan Kristuksen lain ja asetuksen jälkeen, vain
Jumala sen parhaiten tietää, mikä Hänen edessänsä sovelias on; taitaa
niin olla, että Huumola-veli pääsee lepäämään matkan vaivoista, vaikka
emme kyllä häntä vielä tahtoisi kuolemalle antaa, mutta se on se vakava
enkeli, joka ei säästä ketään; kun aika tulee, sinne mekin kaikin menemme, jossa saamme pitää niitä suuria kokouksia koko maasta ostetun
lauman kanssa, jossa ei yksikään valita matkan vaivoja niinkuin täällä
monta kertaa.
Sano minun sydämelliset terveiset Huumola-veljelle, että useasti olen
häntä muistanut, erityisesti jälkeen kuin kuulin, että oli sairastunut, niin
myös Ritolan perheelle ja kaikille teidän paikkakunnan kristityille, jotka
yhtä Isänmaata kohti ovat kulkemassa ja katsovat palkanmaksua, sillä
se on suuri, jota ei silmä ole nähnyt eikä korva kuullut eikä ole vielä yhdenkään sydämeen astunut; sinne minäkin uskon ja toivon pääsevän, kun
kerran minunkin työpäiväni loppuu. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, synnit anteeksi Jesuksen nimessä ja veressä, joka on meidän vaellussauvamme taivaalliseen kotiin; ei maailma eikä eriseuraset tunne Jumalan hyvyyttä, se on heiltä peitetty, vaan Herran valitut sen tuntevat, sillä
se on se tie, jossa ei tyhmäkään eksy.
Rukoilkaa edestäni, pyytää veljenne
Viktor Björkman.
Ole nyt minulta tervehditty ynnä perheesi kanssa!
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Gellivaara, se 21/3 1938.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäen
työssä Joel Ahonen ynnä muut saarnaajat rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa ja koko se siunattu Herran lauma siellä Suomen maalla,
jotka yhtä armon raitista ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. Jumalan armon ja
rauhan tervehdyksellä tervehdin teitä, rakkaat veljet ja sisaret siellä
Suomen maalla, jotka olette jääneet ikuiseen muistoon sydämelleni, toivottaen onnellista matkaa Isänmaata kohti.
Terveenä olemme kaikki saarnaajat ynnä perheittemme kanssa Jumalan suuresta armosta ja saarnamatkoilla olemme olleet aivan myötänsä
tähän asti. Kiitän sen kalliin kirjan edestä, jonka sain vastaan ottaa, jossa
näkyy, että olette jääneet meitä muistamaan, ehkä olemme heikot sanan
palvelijat Herran kädessä, sillä työ on kallis ja painaa paljon, ja ihminen on heikko itse puoleltansa.
Saan ilmoittaa, että olen koonnut vanhinten kirjoja täällä Lapissa,
sekä niitä, joita ovat keskenänsä kirjoittaneet, että myös niitä, joita ovat
toisiin valtakuntiin kirjoittaneet, ja sieltä tulleita kirjoja, että tulevat kansat saavat nähdä, mitä hyvää Jumala on niittenkin viimeisten poisnukkuneitten saarnaajain kautta vaikuttanut yhdistettynä vielä elossa olevain
saarnaajain kanssa, jotka sitä kallista Herran työtä jatkavat Pyhän
Hengen voimalla, että lauma koossa pysyisi yhdellä Sionin vuorella, johon
kootut olemme neljän ilman alta. Sillä se on ollut kristillisyyden menestys, kun saarnaajat ovat toisiansa tarvinneet täällä Lapissa ja muualla,
ja niin laajalla kuin kuuliaisia lapsia löytyy Kristuksen hengellisen hallituksen alla, eroitettuna kuolleesta kristillisyydestä ja eriseurain joukoista,
jotka niin moniväriset ovat tällä viimeisellä maailman lopun ajalla. Kyllä
maailma hänen koreutensa ja turhuutensa kanssa pyytää tukkia sisälle
kristillisyyteen. Vaan niin kauan kuin löytyy niitä uskollisia työntekijöitä, jotka viinimäen aitaa rakentavat sen saman perustuksen päälle, joka
pantu on aikakaudessamme, niin kyllä lauma koossa pysyy, johon kalliiseen Herran työhön tarvitsemme rukoilla Jumalalta viisautta ja voimaa,
sillä moninaisissa me kukin puutumme. Olemme kuitenkin, veljet rakkaat, onnelliset, kun saamme Jesusta seurata verisen ristin alla, vaikka
suuren synnin voiman läpi. Kuitenkin sanomme Davidin kanssa: "Vaikka
mäet halkeaisi ja vuoret keskelle merta särkyisi, niin kuitenkin Jumalan
kaupunki on ihana virtoinensa, jossa sen kaikkein korkeimman pyhäin asumiset ovat." Siinä kaupungissa meitäkin hoidetaan kahden kalliin penningin voimalla siihen asti, kun saamme yhteen tulla, jossa emme koskaan
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tarvitse erkaantua, ja meidänkin vaivat runsaasti palkitaan, sillä vapaaksi
olemme ostetut Karitsan veren kautta; sentähden saamme olla hyvässä
turvassa sen äidin sylissä, johon syntyneet olemme. Ja niin uskomme,
rakkaat veljet ja sisaret, kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä
ja veressä. Pian yhteen tulemme Jumalan paratiisissa, jossa yhteen
ääneen sanomme amen hallelujaa ijankaikkisesti.
Rakkaita terveisiä sanon Suomenmaan kristityille ja saarnaajille, jotka
olette jääneet ikuiseen muistoon, vielä monen kiitoksen kanssa sen rakkaan palveluksen edestä, jota olette meille osoittaneet. Jumala sen teille
palkitkoon ajassa hyvällä omallatunnolla, ja kun kilvoitus loppuu, niin
vanhurskauden kruunulla, joka teitä varten taivaassa tähteelle pantu on.
Rukoilkaa minun ja perheeni edestä, että kostuisimme illaksi perille, ennenkuin ovet kiinni pannaan siinä Uudessa Jerusalemissa.
On merkinnyt veljenne Herrassa
Viktor Björkman.

Gellivaara, se 22/3 1938.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä Johan Huumola, rakkaan perheesi kanssa.
Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa tämän vaivaloisen
sodan ja kilvoituksen loppuun asti! Amen.
Saan ensinnä kiittää rakkaan kirjan edestä, jonka sain vastaanottaa,
jossa oli odottamaton ilosanoma, että olet veli-rakas paranemassa ruumiin puolesta, joka on kallis asia Herran edessä, sillä työtä on paljon ja
uskollisia työntekijöitä on vähän, jotka ovat monta kymmentä vuotta uskollisesti Herran työtä tehneet, vieläpä siinä rinnalla ovat nuoret saarnaajat saaneet oppia, kuinka Herran huonetta rakennetaan ja koossa pidetään sen seurakunnan helmassa, johon syntyneet olemme, jossa hallitaan Kristuksen lain ja asetusten jälkeen, niinkuin Kristus on itse sovintosaarnan säätänyt, että vaivatut vapaaksi pääsevät sovintoveren kautta,
joka saarna vieläkin kuuluu Herran Sionissa; vieläpä evankeliumin saarnan kautta on verinen lippu niin korkealle nostettu, että pienetkin ristinkantajat ovat jaksaneet seurata sitä kaitaista elämäntietä läpi turmeluksen pilkkakaupunkia, jossa maailma on menettänyt arvonsa, joka niin
mpnta kertaa paljastaa koreutensa vielä kristityillekin, niin myös kaikenlainen hengellinen vääryys, joka niin voimallinen on, ja on vielä niin lähellä kuin itse Laestadiuksen opin sisällä, jotka sanovat itsensä Laesta-
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dialaisiksi ja kuitenkin sen voiman kieltävät pois ynnä opin ja esikuvan
kanssa, sillä se on aina ollut raskas seurata pilkattua Jumalan Poikaa
alennuksen ja itsensäkieltämisen tiellä.
Kyllä vihollinen on pyytänyt sammuttaa sen tulen, jonka on Herra
Jesus tullut sytyttämään maan päälle, vaan ei ole sitä voinut tehdä, sillä
se on palanut voimalla monta kymmentä vuotta Euroopan ja Amerikan
maalla, josta on suuri paljous siirtynyt Jumalan paratiisiin, ja vieläkin
on suuri paljous maan päällä, jotka odottavat kaipauksella poispääsemisen hetkeä, vaikka uskominen menee suuren synninvoiman läpi. Niin kuitenkin uskomme, että syntimme on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, joka on vuotanut taivaallisen Rakastajan sydämestä viimeiseen pisaraan asti; vieläpä ylösnousemisen kirkas
aurinko on kirkkaasti paistanut, että ijankaikkisuuden kukkaiset ovat kasvaneet vanhinten hautain päällä, jota vieläkin toivotamme, että tämä valkeus paistaisi tuleville polvikunnille, jos tämä maailma koossa pysyy.
Ja ei nyt muuta, vaan jääkää hyvästi siihen asti, kuin yhteen ääneen
sanomme Amen, Hallelujaa, ijankaikkisesti. Sanokaa minun sydämelliset
terveiseni teidän paikkakunnan saarnaajille ja kristityille, vaan ole itse
perheesi kanssa minulta sylillä ja sydämellä tervehditty! Rukoilkaa edestämme! pyytää heikko veljenne
Viktor Björkman.

VIKTOR BJÖKKMAN-VANHIMMAN VIIMEINEN KIRJE
AMERIKKAAN.

Purnu, se 30. päivä huhtikuuta 1938.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä William Koppana, rakkaan vaimosi Riikan
ynnä Matti Kinnusen ja kaikkein valittuin kanssa, jotka yhtä armon raitista ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen
yhteydessä rauhan siteen kautta. Jumalan armo ja rauha olkoon henkenne kanssa nyt ja aina elämän ehtooseen asti! Amen.
Tervehdän muutamalla sanalla pitkästä aikaa ja annan tietää, että
terveenä olemme ruumiin puolesta kaikki saarnaajat, vaan Viktor Apelgvist vain on kuollut 1. päivä huhtikuuta, ja olemme häntä hautaan saattaneet toisena pääsiäispäivänä, ja nyt hän on sen korkean Tuomarin
edessä, joka oikein tuomitsee eikä katso ihmisten muotoa.
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Minä olen saarnamatkalla ollut koko talven, ja nyt olemme tässä Purnun kylässä, josta se suuri profeetta on mennyt monta kymmentä vuotta
aikaa; vaan kauniisti viheriöitsee Herran pelto vanhurskaan haudan
päällä, vaikka itse ovat menneet lepäämään. Olen myös tänä talvena
käynyt Fransin ja Nikun Isakin kylissä pitämässä kokouksia, joissa on
myös suuri kristillisyys, ehkä ovat itse lepäämässä heidän töistänsä, vaan
heidän tekonsa noudattavat heitä, ja näyttää siltä, että vielä on etsikon
aika Herralta, sillä Jumalan sanalla on sija ihmisten sydämissä, että ilon
ja riemun äänet kuuluvat vanhurskasten rinnoista.
Olen aina teitä, rakkaat veljet, muistamassa, ja olen seurannut myötä
Valvojassa, jossa pidätte kokouksia, jotka paikat ovat minullekin tunnetut. Olen myös odottanut sanomia Amerikasta, vielä erityisesti siitä
saarnamatkasta, jonka Matti ja Leo piti tehdä North Carolinaan, mitä
se on vaikuttanut.
Ja no, en tiedä muuta, vaan antakoon se suuri Luoja siunauksen sanallensa, jonka asia onkin, että se piiskuinen lauma, jonka Jesus on
koonnut Hänen ristinsä ympärille, pysyisi pahasta varjeltuna näinä viimeisinä ja vaarallisina päivinä sekä Euroopan että Amerikan maalla; sitä
me pyydämme nöyrimmästi valkeuden Isältä. Ja uskomme niin, että
vaikka mäet halkeisi ja vuoret keskelle merta särkyisi, niin kuitenkin
Jumalan kaupunki on ihana virtoinensa, jossa sen Korkeimman asumiset ovat, jossa meitäkin hoidetaan kahden kalliin penningin voimasta, että
pysymme voiton päällä siihen asti, kuin pääsemme siihen luvattuun Kaanaan maahan, jossa meidän vaivamme runsaasti palkitaan. Ole nyt vapaa, sinä vapaaksi ostettu lauma Amerikan maalla; syntimme ovat anteeksi annetut teille ja meille Jesuksen nimessä ja veressä. Pian alkaa
Uuden Jerusalemin virtten helinä kuulumaan, jossa yhteen ääneen sanomme: Amen, Hallelujaa, ijankaikkisesti.
Sano minun terveisiäni kaikille kristityille teidän ympärillänne, joita
minä lakkaamatta muistan, vaan ole nyt Riikan kanssa minulta ja perheeni kanssa sydämen rakkaudella tervehditty y.m. saarnaajilta, jotka
tässä ovat: Johan Jönsson, Frans Björkman, J. H. Olsson, K. R. Erlandsson ynnä muilta. Rukoilkaa edestäni! pyytää veljenne Herrassa
Viktor Björkman.
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Parakka Ruotsi, se 10. p. toukokuuta 1938.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä William Koppana rakkaan vaimosi Riikan
kanssa.
Tulen tykönne jollakin radilla näissä raskaissa murheissa. Niinkuin
olette kuulleet telegrammin kautta, että meidän ja teidän rakas vanhin
ja uskollinen työntekijä ja opetusisä Viktor Björkman on päässyt lepäämään hänen työnsä ja vaivansa päälle, hänelle iloksi, mutta meille jälkeen jääneille suureksi suruksi ja katkeraksi kaipaukseksi, joka tapaus
oli aivan uskomaton ja odottamaton. Emme olisi saattaneet uskoa emmekä ajatella, että hänen aikansa piti niin lyhyt olla, joka jäi yhtä kuin
meille suojaksi ja turvaksi näistä viimeisistä vanhimmista. Mutta kuka
on Herran mielen tiennyt ja kuka on Hänen neuvonantajansa ollut; ei
saata kuin huo'ata Davidin kanssa. Auta Herra! sillä pyhät ovat vähentyneet ja uskolliset ovat harvat ihmisten lasten seassa.
Hänen kuolemansa muoto oli seuraava: Hän oli työmiesten ja oman
poikansa kanssa omalla sahalla töissä, jossa kävi niin, että sirkkelin terä
oli näpännyt kiinni yhden plankkukappaleen ja niin viskannut sen ja niin
sattui justiin hänelle vatsaan, ja kun oli terävä pää laudassa, niin se pisti
läpi vatsan ja niin rikkoi suolet ja sisälmyksiä; ja ehkä varsin vietiin
lasarettiin, ja tohtori teki leikkauksen, joka tapahtui lauantaina se 7 p.
5 kk., ja tohtori teki kaikki, mitä voi, mutta kun hänen kuolemansa hetki
oli, niin hän nukkui pyhäiltana noin klo 8 aikaan. Hän on ollut selvä
viimeiseen hengen vetoon asti, ja puhe. No, niin tekee kuolema aavistamattomia. Hänkin olisi saattanut elää iän ja terveyden suhteen vielä
kauan, sillä hän oli niin terve, että jouduimme juuri ihmettelemään, siksi
kun hänkin oli paljon kokenut kiusoja ja murheita ja niin paljon kulkenut raskaita reisuja. No, kyllä uskomme, että paljon vuotaa vettä kristillisyyden laveudessa näinä aikoina, mutta ei ole pitkät nämä murheen
ajat meilläkään, ennenkuin meitäkin sinne siirretään; silloin ei enää
muistu mieleen murheet eikä matkan vaivat. Se olkoon meidän lohdutuksemme!
Kaikki muut saarnaajat täällä ovat terveinä. Aloimme juuri kokousta
J. Stöckel-veljen ja August Isaksson'in kanssa Svappavaarassa, kun
saimme tämän surusanoman, joka lopetti niin meiltä kaikki voimat, että
emme saattaneet jatkaa kokousta, ja niin menimme kukin kotiamme, että
saisi vähänkään ajatuksia hajoamaan, vaan raskas on.
Niin, tarvitsette rukoilla meidänkin edestämme, että Jumala, Isä, vahvistaisi meitä näissä raskaissa murheissa. Terve olen minäkin perheeni
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kanssa, josta olkoon Jumalalle kiitos! Ja niin toivotan teille terveyttä
ja pitkää ikää ja kaikille Sionin muurin vartijoille siellä ja täällä, ja sanon
terveisiä kaikille Amerikan saarnaajille, että rukoilla meidän edestämme,
sekä ympäristönne kristityille. Täältä tervehtivät ympäristön kristityt.
Ja sanon hyvästi näillä sanoilla, että synnit on teille ja meille anteeksi
annettu Jesuksen nimessä ja veressä. En voi tällä kertaa enempi kirjoittaa. Ole nyt Koppana-veli vaimosi kanssa minulta vaimoni ja lasteni
kanssa enin ja ensin tervehditty! Heikko veljenne uskossa
William Eriksson
vaimoni Huldan kanssa.
Olen teille ennemmin kirjoittanut, en tiedä, oletteko saaneet. Sano
erityisesti terveisiä Caleb Erikssonille, M. Kinnuselle, S. Juvoselle, Salomon Johnsonille ja Leo Lobbestaelille, kaikille vaimoineen, joilla ne
ovat, sillä heitä minäkin tunnen kasvoista, ynnä muille.
Herra vahvistakoon Sionia henkensä voiman kautta!
Se sama.

Gellivaara, se 11/5 1938.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä V. Nieminen ynnä kaikkein saarnaajain
ja koko Suomen seurakunnan kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina päiväin loppuun asti! Amen!
Nyt tervehtelemme. teitä Jumalan rauhalla ja tällä surusanomalla, että
meidän ja teidän rakas ja kallis vanhin Viktor Björkman on nukkunut
kuoleman uneen viime sunnuntai-iltana 8/5 —38 klo 8. Lauantaina 7/5
ollessaan omassa kartanossa työssä lastensa ja sukulaistensa kanssa sirkkelisahalla, niin aamulla noin klo 10 aikoin lensi 3 metriä pitkä lankku
salaman tavoin vatsaa kohden ja särki suoliston. Hänet vietiin paikalla
lääkärin tykö. Hän oli täydellä ymmärryksellä sinne lähteissä; ja oltuansa 3 tiimaa leikkopöydällä hän taas oli herännyt täydellä ymmärryksellä, ja huolimatta raskaista kivuista ja ruumiin tuskista oli hän puhunut kristillisyydestä viimeiseen hengen vetoon asti ja varannut lapsiansa, että pitää kristillisyydestä huolta hänen lähtemisensä jälkeen.
Niin kestettyänsä 34 tiimaa niin raskaita kipuja meni tämä Jumalan ja
Kristuksen pappi Jumalan Paratiisiin ja jätti vaimonsa ja lapsensa ja työ-

560
kumppaninsa suuren kristittyin lauman kanssa kyyneleitä vuodattamaan.
Mutta hänelle se oli iloksi, vaan muille murheeksi koko tämän elävän kristillisyyden laveudessa. Hänen kirkastettu henkensä on nyt tervehtinyt
niitä työkumppaneita ja opetuslapsia, joiden perään hän usein huokais,
että miksi minun piti jäämän kaikista vanhimmista, joiden kanssa olemme
yhdessä kantaneet sekä ilot että murheet. Nyt on hänen kirkastettu henkensä sen auringon edessä, joka ei mene koskaan pilven taka.
Nyt on meillä taas yksi murheen aika. Eikä täyteen yhdeksän ja
puoli vuotta ole kulunut, se on jo kuudennen kerran murheen musta
pilvi noussut eteemme, koska kuoleman terävä sirppi on leikannut kristillisyyden vanhimpia elovainiolta ja vienyt Jumalan aittaan, ja on jäänyt
murheellisia leskiä ja orpolapsia heidän hautainsa päälle lukematon paljous, joiden sielun silmät ovat käännetyt ystäväinsä perään Kotimaan
rantaa kohti. Ja nyt on meidän huokauksemme Isän tykö, että Herran
lauma koossa pysyy, jossa on sitten meillä kaikilla turva ja suoja, ja jossa
Jesuksen lampaat saavat vieläkin lämmittää toisiansa villoillansa ja hengellänsä niinkuin tähänkin asti monta kymmentä vuotta on Jumala lapsistansa huolen pitänyt. Ja nyt taas tulee kysymykseen näinä koetuksen
hetkinä, että kuinka käypi, ja miksi Herra näin teit, mutta ei saa vastausta kukaan. Mutta meillä on alistuminen kaikilla sen korkeimman
määräyksen alle, sillä kuka on Herran mielen tiennyt, ja kuka on Hänen
neuvonantajansa ollut.
Vielä pyytää Oli via, hänen rakas aviokumppaninsa, että koko Herran
lauma muistaa ja rukoilee hänen ja hänen lastensa edestä näinä koetuksen hetkinä, että Herra vahvistaisi ja antaisi voimaa hänelle kaikissa.
Ja nyt sanomme hyvästin näillä sanoilla, että synnit ovat teille ja
meille anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä taivaaseen asti ja pyydämme muistamaan esirukouksissanne kantain armoistuimen tykö. Ja nyt sanomme rakkaita terveisiä täältä, me allanimitetyt, emäntäimme ja koko Jumalan lapsilauman kanssa teille perheenne
ja koko Jumalan lapsilauman kanssa siellä Suomen maalla. Ja vielä sanoo Olivia lastensa kanssa rakkaat terveiset teille kaikille. Emme tiedä
muuta, vaan sen me uskomme, että Jumala asiansa vieläkin hoitaa Hänen tahtonsa jälkeen.
Ovat merkinneet murheen ja kaipauksen alla:
Aug. Isaksson, Frans Björkman, Johan Mäntyvaara.
Annamme vielä tietää, että viimeinen kokousreisu oli Vanhimmalla
pääsiäisen aikana Nattavaarassa ja sitten Purnussa, jossa hän saarnasi
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viimeisen kerran 2:na sunnuntaina pääsiäisen jälkeen ja niin tuli kotia
2:na pv:nä t.k.
Hyvästi tällä toivotuksella, että kohtaamme jonkun teistä hänen maallisen majansa ympärillä, sillä hänen maallinen majansa lasketaan viimeiseen lepoon 22 pv:nä tätä kuuta, johon toivomme paljon ystäviä saapuvan.

Taallujärvi 11. p. 5. kk. 1938.
Tykö rakkaalle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle Herran viinamäessä William Koppana rakkaan vaimon Riikan kanssa, niin myös kaikille Amerikan saarnaajille ja sille Herran laumalle, jotka olette Amerikan maalla.
Toivotan teille Jumalan, rakkaan Isän, siunausta tämän murheen mustan pilven alla, joka murhe levisi niinkuin salama yli koko elävän kristillisyyden ilman mitään aavistusta, niinkuin olette telegrammin saaneet,
rakkaan vanhimman Viktor Björkman'in kuolonsanoman. Niin se jätti
meidät äkkiä tapaturmakuoleman kautta, ilman mitään toivomusta, joka
ylen raskas koettelemus oli meille kaikille ja omaisille erittäinkin. Tuli
taas mieleen, niinkuin ennenkin: mitä Jumala meinaa? mutta ei tule vastausta enempi kuin ennenkään, niinkuin Raamattu sanoo: Kuka on Herran mielen tiennyt eli kuka on Hänen neuvonantajana ollut. Niin se jätti
meidät; hänelle se oli iloksi, vaan meille se oli raskaaksi murheeksi.
Hän on ollut terve ja oikein raitis siitä asti kuin olimme siellä teidän
tykönänne ja aina tähän asti. Hän tuli viime saarnamatkalta 30 p. 4 kk.
ja oli mieli olla kotona vähän aikaa, ja niin alkoi ajallisiin töihin, niinkuin hän oli tarkka taloudenhoidossa. Se oli varsin työssä, kun tuli kotia,
aina; niin myös nytkin alkoi sahaustyöhön moottorisahalla tarvelautoja
sahaamaan. Se onnettomuus tapahtui 7 p. 5 kk. kello 11 päivällä: lauta,
jossa oli terävä pää, lensi ja pisti vatsaan ja niin suoliin asti. Se vietiin
varsin sairaalaan, ja tohtori toimitti leikkauksen varsin, vaan kaikki oli
hiljaista. Se eli yli vuorokauden ja kuoli 8 p. kello 8 illalla, niin se 33
tiiman sisällä oli kaikki valmis. Järki on ollut selvillä viimeiseen asti ja
puhunut on viimeiseen asti kristillisyydestä hänen omaisillensa, sillä sinne
eivät ole vieraammat päässeet, koska hän oli niin huono. Hautaus toimitetaan 22 p. 5 kk.
No niin se Herran palvelija jätti maallisen majansa 66 vuotta vanhana, joka oli tunnettu yli koko elävän kristillisyyden ja oli voimallinen
välikappale Herran viinamäessä, mutta hän on päivän kuorman ja hei-
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teen kantanut kärsivällisenä ja nyt hän on palkkaansa nautitsemassa Herransa ilossa kunnian kruunulla kruunattuna Karitsan ijankaikkisissa
häissä.
Ja no, sinne se on meidänkin meno, veljet ja sisaret, kun vain vielä
vähän aikaa jaksamme kilvoitella ja sotia rintamalla maailmaa ja perkelettä sekä omaa lihaa vastaan; niin olemme siinä autuaallisessa toivossa, että kerran saamme palavat rinnat yhteen painaa sen maasta ostetun lauman kanssa ja niitten rakkaitten opettajain ja vanhinten kanssa,
jotka ovat meille Jumalan sanaa saarnanneet, ja niin monta lohdutusta
olemme saaneet matkan vaivoissa. Ja sen uskomme vieläkin, veljet ja
sisaret, että kunnian Kuningas se käypi vereen kastetuissa vaatteissa laumansa edellä ja lyöpi laumansa viholliset suunsa kaksiteräisellä miekalla.
En tiedä muuta, kuin Björkman'in Olivia soitti tänne ja käski sanoa
sydämen rakkaita terveisiä hänen lastensa kanssa kaikille Amerikan saarnaajille ja koko Herran laumalle; se käski minun kirjoittaa teille Amerikkaan. Ja Tekla myös lastensa kanssa ja kaikki Lapinmaan saarnaajain lesket ja orvot, joita on jäänyt niin paljon, ja kaikki Lapinmaan
saarnaajat sanovat sydämen rakkaita terveisiä teille, saarnaajille ja koko
sille Herran laumalle, joka on siellä kaukaisella Amerikan maalla. Ja
nyt sanon hyvästi näillä sanoilla, että synnit on teille ja meille anteeksi
annettu Jesuksen nimessä ja viattomassa sovintoveressä, ja sano sydämen rakkaita terveisiä kaikille Amerikan saarnaajille ja koko Herran
laumalle ja ole nyt, veljeni, minulta minun vaimoni ja lasteni kanssa tervehditty sinun vaimosi Riikan kanssa. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, minun ja minun perheeni edestä. Tätä pyytää vähin veljesi
J. P. S t ö c k e l .

GeUivaara, se 13/6 1938.
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle V. Nieminen
rakkaan perheenne ja saarnaajain ja kristittyin kanssa, jotka teidän ympärillänne ovat. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina
elämän ehtooseen asti!
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä lähestyn minä teitä, rakkaat veljet, ja saan antaa tietää, että me Lapinmaan elossa olevat saarnaajat olemme terveenä ja saarnamatkoilla täyttämässä niitä lupauksia,
joita on luvattu tehdä ennen heinäntekoaikaa. Minä lähetän teille, rakas

563
veli, Viktori-veljen kuolemanmuistokirjan, jonka me olemme kirjoittaneet,
jos se sopisi panna siihen Vanhinten kirjaan, jonka te aijotte painattaa,
ja jos te löytäisitte häneltä kirjoitetun viime kirjan Suomeen, jonka hän
kirjoitti, kun me olimme Nattavaarassa kokouksia pitämässä lopulla
huhtikuuta, minä tahdon muistaa, että hän kirjoitti Ahoselle tai Salmiselle.
Jääkää hyvästi, rakkaat veljet ja sisaret, sen suuren Luojan haltuun
siinä toivossa, että vähän ajan päästä saamme palavat rinnat painaa yhteen niitten vanhinten ja opettajain kanssa, joita me täällä olemme murheen ja kaipauksen kyyneleillä saattaneet maanpinnan alle. Ei siellä
enää sydän lyö murheesta niinkuin täällä useasti, vaan toisella puolella
kuoleman virran alkavat ijankaikkiset Karitsan häät, jossa emme tarvitse
erkaantua meidän rakkaista opettajista, mutta saamme olla yhdessä heidän kanssansa alati ja ijankaikkisesti. Synnit on meille ja teille anteeksi
annettu Jesuksen nimessä ja veressä, jonka todistan Jumalan puolesta.
Rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä! Heikko veljenne
Frans

Björkman.

Johanneskokouksissa Calumetissa Mich., kesäk. 26. p. 1938.
Tykö rakkaille vanhemmille ja Sionin muurin vartijoille siellä Ruotsin
Lapinmaalla esikoisten seurakunnassa: Johan Petter Stöckel, August Isaksson, Frans Björkman, William Eriksson, John Mäntyvaara, Johan Olsson,
rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa, niin myös muut saarnaajat, totuuden apulaiset palvelevaisten vaimoin y.m. rakkaitten veljien ja sisarien kanssa. Jumalan armo olkoon henkenne kanssa nyt ja aina elämän
ehtooseen asti! Amen.
Halumme on tervehtiä teitä näistä Johanneskokouksista, joihin olemme
kokoontuneet, paljon saarnaajia ja kristityitä monista valtioista aina Tyynenmeren rannalta asti, koettelemaan kristillisyyden asioita Amerikan
maalla sielumme autuuden tähden rukouksella, että tämä siunattu kristillisyys säilyisi ja menestyisi meille ja meidän lapsillemme ja tuleville
polville, jos maailma koossa pysyy; ehkä on ikävä ja murheen aika, koska
Jumala on teiltä ja meiltä ottanut uskolliset työntekijät ja Sionin muurin vartijat, niinkuin rakkaat vanhimmat Isak Stälnacken ja Viktor
Björkman'in, joiden poismeno on jättänyt koko kristillisyyden murheen
ja kaipauksen kyyneleitä vuodattamaan, ja myös meidän keskuudessamme
rakkaan vanhimman Johan Huumolan, jota olisimme tarvinneet täällä
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Amerikan maalla, vaan emme ole saattaneet kättä väliin panna; emme
olisi heitä kuolemalle antaneet, vaan mikä on tapahtunut, se on tapahtunut; kuitenkin uskomme, että he eivät ole kristillisyyttä eikä Jumalan
voimaa muassansa vieneet, vaikka paljon olemme Jumalan sanaa menettäneet. Emme osaa olla niin kiitolliset, kuin tulisi, esikoisten seurakunnalle Ruotsin Lapissa sen suuren huolenpidon ja rakkauden edestä, jonka
olette osoittaneet meille tänne Amerikan maalle lähetysmiesten ja lähetyskirjeiden kautta, ja uskomme, että vieläkin teette tästedes, ehkä ne, jotka
ovat poismuuttaneet, ovat suuren aukon jättäneet. Se on meidän yksimielinen rukouksemme ja pyyntömme, että saada lähetyssaarnaajat Ruotsin Lapinmaalta, jos mahdollista, ensi tulevan vuoden aikana, tänne Amerikan maalle, sillä se on kokemus, että siitä on ollut yksi suuri siunaus
yli koko Amerikan kristillisyyden, josta emme saata olla niin kiitollisia
kuin tulisi. Kuitenkin haluamme, ehkä heikosti, kiittää Lapinmaan seurakuntaa, saarnaajia ja kaikkia yhteisesti, ja erittäinkin lähetysmiesten rakkaita vaimoja, lapsia ja muita omaisia sen ylenpalttisen itsensäuhraavaisuuden edestä, että ovat uhranneet rakkaat miehensä ja isänsä meidän
hyödyksemme. Ja uskomme, että sen uhraavaisuuden on Jumala, rakas
taivaallinen Isä, palkitseva teille ajallisella hyvyydellä jo täällä ajassa ja
kunnian kirkkaalla kruunulla ijankaikkisuudessa sen laskemattoman auringon alla, jossa ei enää matkan vaivat eikä murheet muistu mieleen
sen ylenpalttisen ilon ja riemun tähden. Kaikessa tapahtukoon Jumalan,
Isän, hyvä tahto niin maassa kuin taivaassa!
Nyt sanomme sydämen rakkaat terveiset teille kaikille saarnaajain leskille, orvoille ja koko sille kalliille Herran laumalle kuin ympärillänne on,
kaikilta saarnaajilta ja kristittyin laumalta, jotka tässä koolla olemme.
Jumala, rakas Isä, vahvistakoon ja varjelkoon kaikkia työntekijöitä siinä
raskaassa työssä näitten murheitten aikoina, antakoon teille elämän ja
terveyttä meidän ja niin monen tuhannen sielun autuudeksi sen piiskuisen Herran lauman suojaksi näinä viimeisinä päivinä, että meidänkin
matkamme onnellisesti päättyisi, että mekin saisimme kerran yhteen tulla
heidän kanssaan, jotka edellämenneet ovat, joitten perään olemme ikävöimässä ja kaipauksen kyyneleitä vuodattamassa.
Siinä uskossa jätämme teidät hyvästi sen Hyvän Paimenen siipein
suojaan, että synnit ovat teille ja meille anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, meidänkin edestämme, että emme tielle jäisi; monta kertaa nousee kysymys
oman syntisyyden ja kelvottomuuden tähden, kostummeko viimeinkään
perille.
Olemme osaa ottamassa, rakas sisar Olivia Björkman ja teidän las-
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tenne kanssa, ja samoin Isak Stälnacken leski, teidän raskaassa murheessanne, niin myös Brita Johanna Niku, Tekla Parakka ja Miina Kuoksu,
rakkaitten lasten kanssa; älkäämme kuitenkaan, rakkaat ystävät, murehtiko, niinkuin ne, joilla ei toivoa ole, sillä pian teitä ja meitä myös siirretään pois tästä murheen laaksosta ja saatte ja saamme ijäti yhdessä
olla teidän ja meidän rakkaimpaimme kanssa uuden ilman kirkkaudessa,
jossa lohdutus ei lopu ijankaikkisesti.
Saarnaajain kutsuja olemme koetelleet ja järjestäneet itään, keskivaltioihin, lännelle ja Kaliforniaan. Salomon Johnson-vanhimmalta rakkaat
terveiset; hän on enempi heikko ruumiin voimista, ja niinkuin ymmärrätte,
ei ole voinut tulla näihin kokouksiin; on kuitenkin kirjoittanut tänne
omalla kädellänsä, joka on hauska nähdä, vaan sanoo olevansa enempi
makuulla.
Siinä autuaallisessa toivossa olemme, että kerran saamme yhteen tulla
siinä maassa, jossa ei enää tarvitse koskaan erota, ja yhdistää äänemme
tapetun Karitsan ijankaikkisissa häissä. Rukoilkaa edestämme!
Pyytää seurakunnan kanssa ja puolesta:
William Koppana, Matti Kinnunen, Johan Puuri, Caleb Eriksson, Arthur
Niska, Samuel Juvonen, Alex Ritola, Johan Muonio, Hjalmar Vanttaja,
Abram Niemi, Axel Uuskoski.
Johanneskokoukset ovat tulevana vuonna, 1939, Backlessa N. Rak.

Kirjoitettu Nilivaarassa 20. p:nä heinäkuuta 1938.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle ja Sionin muurin
vartijalle V. Nieminen rakkaan vaimosi, lastesi ja kaikkein työkumppanitten ja ympärillä olevain kristittyin lauman kanssa, jotka yksi ovat esikoisten seurakunnan helmassa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön
henkenne kanssa nyt ja aina päiväin loppuun asti! Amen.
Nyt ensinnä saan kiittää sen kalliin ja ilahduttavan Johanneskokouksen kirjeen ja kristittyin terveisten edestä, jonka saimme vastaanottaa
Norjassa, Angenesissa, joka oli meillä viimeinen kokous Norjassa. Hauskaa oli se meille lukea. Tuhansia kiitoksia vieläkin sen tuoreen öljypuun
lehden edestä! Hauskaa on saada sanomia Suomen suuresta kristillisyydestä. Me viivyimme suunnilleen 4 viikkoa Norjan rannoilla ja yhdeksässä eri paikassa olemme pitäneet kokousta, ja paljon on ollut väkeä
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koolla joka paikassa, enempi kuin huoneisiin mahtui, vaikka on suuretkin
huoneet.
Hauskat ovat olleet kokoukset. Langenneita on noussut ja maailman
valtakunnasta on tullut oven Herran Jesuksen kautta sisälle oikeaan lammashuoneeseen, josta ovat ilon ja riemun äänet kuuluneet kaikissa kokouspaikoissa. Mutta aina kun tulimme kokouspaikkaan, niin yksi valitusvirsi kaipauksen kyynelten kanssa kuului kristittyin rinnoista, että meidän rakas vanhin on meitä jättänyt ja mennyt Jumalan paratiisiin. Ja
niin he ovat menneet edellä ja me menemme heti perässä. Mutta auta
Herra Jesus, että laumasi koossa pysyisi, joka on niin suurella vaivalla
koottu hyvän Paimenen ympärille.
Nyt on tänä keväänä kulunut 36 vuotta siitä asti, kun Samuel Wettasjärvi ja V. Apelqvist kävivät Suomen maalla ja toivat sieltä hyviä sanomia niinkuin Joosua ja Caleb Kaanan maalta. Samana keväänä kävivät
Sammeli ja Frans Parakka Norjassa, Jalkasin kulkivat he yli niitä julmia tuntureita. He lähtivät kesäkuun alussa ja tulivat heinäkuun lopussa
takaisin, eli liekö ollut vielä hiljaisempi. Minä olin silloin 17 vuotta
vanha, kun Samuel Wettasjärvi muisteli hyviä sanomia Suomen maalta
ja Länsi-Norjan rannoilta, joka oli silloin sydäntä liikuttavaa. Mutta nyt
olen itse saanut liikutetulla sydämellä katsella läpi Suomen maan ja LänsiNorjan, kuinka se on kasvanut ja menestynyt Herran pelto ja niin suureksi tullut, että ei voi sanoin kertoa. Ja vaikka olemme kaikki kristillisyytemme vanhimmat kaipauksen kyyneleillä laskeneet viimeiseen leposijaan, ovat he kuitenkin jättäneet parhaat ystävät ja opetuslapset ja opin
ja Jumalan voiman meille, ainoastaan, että jaksaisimme nyt Jumalan
lahjana kantaa eli pitää.
Puhtaana he ovat meille kristillisyyden jättäneet, mutta että se meiltä
puhtaana kannetaan, on suuri kysymys kohdalleni usein. Kauas ovat jo
jääneet nuoruuden ensimmäisen hartauden ihanat rannat; ne ovat niinkuin vainio kukilla kaunistettu. Mutta ijankaikkisuuden ranta myös
näyttää usein kaukana sen matkan vaarallisuuden tähden. Minkälaisen
ilman vihollinen nostaa, kun vanhimmat on levolle laskettu? Mutta uskomme kuitenkin hyvää Jumalasta, että Hän meitä kuljettaa onnellisesti
perille.
Hyvästi nyt näillä sanoilla, että synnit on anteeksi annettu teille ja
meille Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä taivaaseen asti,
joka on se viimeinen ja ihanin kokouspaikka, jossa saamme sanoa terveiset meidän rakkaat opettajat ja kaikkein rakkaimpain ystäväin kanssa.
Vielä sanon vaimoni ja lasteni ja kylän kristittyin kanssa sinulle vaimosi,
lastesi ja kylän kristittyin kanssa ja erittäin saarnaajille sydämen rak-
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kaita terveisiä; ja vaikka en kaikkia suita nimittää, on kuitenkin nimenne
kirjoitettu taivaassa.
Terveisiä käski vanha Michaeli teille sanoa, se oli vielä uhka terve ja
jalo; tulkitsihan selityksiä neljättä viikkoa kohta joka päivä, vaikka on
kahdeksaskymmenes vuosi täyttymässä. Rukoilkaa vielä minunkin edestäni, että illaksi perille kostuisin. Tätä merkitsee heikko veljenne elämän
tiellä
August Isaksson
Nilivaara.
Kesä meillä on kaunis, mutta tähän asti on ollut sateinen. Heinänkorjuun olemme alkaneet. Tänä päivänä meni meidän kylän yli kova
ukonilma, satoi rakeita ja katkoi kaikki perunanvarret ja ohrapellot, että
pellot sopii niittää varsin
.
Ja en tiedä muuta, terveenä ovat kaikki ympäristön ihmiset.
A. I.

Parakka, Ruotsi, se 24/7 1938.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille ja Sionin muurin
vartijoille siellä kaukaisella Amerikan maalla William Koppana vaimosi
Riikan kanssa ja Caleb Eriksson y.m.
Ensiksi kiitän teitä rakkaitten ja kalliitten preivien edestä, joita olen
saanut ilolla vastaanottaa, josta tulee näkösälle, että olette meitä muistamassa näitten ikäväinkin aikain alla. Olen saanut Calebilta preivin ja
Koppanalta pari kirjettä sekä muita kirjeitä eli kopioita Björkman-vainajan viimeisistä kirjeistä y.m., joiden kaikkein edestä kiitän sydämeni pohjasta, sekä nyt viimein Johanneskokouksen kirjeen kopion, josta kiitämme
Amerikan saarnaajia ja kristityitä. On hauska nähdä, että on vielä täysi
luottamus Lapinmaahan, ehkä on Jumala niin paljon vanhimpia ottanut
levolle, ehkä sen uskomme, että eivät ne ole oppia eikä Jumalan voimaa
myötänsä vieneet ja että on vielä uskollisia työntekijöitä Lapinmaassa
ja Norjassa, Suomessa ja Amerikan maalla, josta olkoon Jumalalle kiitos,
ja olemme jääneet työhön yhteen valaistuun ja valmiiseen kristillisyyteen-,
sillä ne ovat perustuksen laskeneet niinkuin taitavat rakentajat, ja siinä
on sitten meillä kaikilla kysymys, kuinka sen päälle rakentaa, että se siunattu valkeus ja yksimielisyys säilyisi meille ja meidän lapsillemme, joka
on ollut tässä kristillisyydessä monta kymmentä vuotta ja on vielä ole-
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massa, että on niinkuin yksi Sionin tytär, yksi mieli ja yksi henki, ei eroita
valtakuntain rajat eikä valtameret eikä kielimurteet, joka siunaus on ollut
tähän päivään asti, ja uskomme sen, että niin kauan, kun saarnaajat ja
työntekijät kristillisyydessä yksimielisesti työtä tekevät ja kärsivät toinen
toisiansa, rakkauden siteillä toiset toisiinsa liitettyinä, niin kristillisyys
menestyy hänen voimassansa eteenkinkäsin, johon Jumala antakoon
apuansa!
Olemme kulkeneet saarnamatkoilla kevätajan monilla eri haaroilla
tunturi-Lapissa ynnä muualla, joissa on hauska katsella niitä vanhinten
opetuslapsia ja sitä kristillisyyttä, johonka ne ovat puhtaat jäljet jättäneet ja puhtaat siemenet kylväneet, että vieläkin heidän hautansa päällä
saamme sanoa, että kauniisti viheriöitsee Herran pelto, ja taivaan lintuin
äänet kuuluvat Herran huoneessa, ja näemme sen, että vielä on etsikon
aika, kun Jumalan sanalla on sijaa ihmisten sydämissä.
Näin sen Johanneskokouksen kirjeestä, että Amerikan saarnaajilla ja
kristityillä on tarkoitus vielä saada Lapista saarnaajia; vaan tosi on, niinkuin sanoitte, että ne, jotka menneet ovat, ovat suuren aukon jättäneet,
niin myös eloa on paljon ja työväkeä on vähän, nimittäin uskollisia työntekijöitä, niin emme tiedä muuta sanoa, vaan kaikissa tapahtukoon Jumalan tahto!
Ja no, terveenä olen ollut minäkin perheeni kanssa, josta olkoon Jumalalle kiitos! Lapinmaan saarnaajat ovat nyt kotosalla kaikki, kun on
heinän aika, ja terveenä ovat myös perheittensä kanssa, olen heitä joitakin puhutellut telefoonin eli puhelimen kautta, eikä kuulu nyt erityisempää. Terveenä ovat myös saarnaajain lesket niin kauas kuin olen kuullut.
Ja eikä nyt tällä kertaa muuta, vaan rukoilkaa edestämme ja edestäni, että minäkin heikko matkamies kostuisin illaksi rauhan naminaan;
sinne se tekee usein koti-ikävä, johonka ystävämme ja opettajamme menneet ovat tästä maan tomusta. Terveisiä sanovat täältä Tekla perheensä
kanssa ynnä muut lesket sekä saarnaajat että kristityt teille ynnä muille
saarnaajille ja kristityille teidän ympärillänne. Vaan olkaa nyt yllänimitetyt ynnä muut saarnaajat ja kristityt minulta vaimoni ja perheeni kanssa
enin ja ensin tervehditty sylillä ja sydämellä, muistaen aina teidän rukouksissanne anteeksi antavalla sydämellä. Synnit ovat teille ja meille
anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, joka on
vuotanut edestämme sinä suurena sodan ja voiton päivänä Pitkänäperjantaina, niin olkaamme turvatut kaikkein ikäväinkin aikain alla; edesvastaajan turvassa olemme kulkemassa sen oikean äidin sylissä, joka pitää
murheen omistansa. Ole vapaa, vapaaksi ostettu lauma Amerikan maalla
ja kaikkialla! Sota on sodittu ja voitto on voitettu Karitsan veren kautta
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ja Hänen todistuksensa sanan kautta; pian alkavat uutten virtten äänet
kuulua; silloin ei enää lohdutus lopu ijankaikkisesti. Pian teitä ja meitä
yhteen kootaan siihen suureen kokoukseen; silloin saamme sanoa tervetulemaan kaikkein vanhinten ja koko maasta ostetun lauman kanssa.
Amen! Hallelujaa! Kirjoitti heikko veljenne uskossa
William Eriksson
vaimoni ja perheeni kanssa.
Ja kiitoksia vieläkin Koppana ja Caleb kirjainne edestä. Jumalan rauha
levätköön henkenne kanssa!
Sama.

Gellivaara, elokuun 2. p. 1938.
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle William Koppana teidän rakkaan emäntänne Riikan kanssa ynnä kaikki muut saarnaajat ja totuuden apulaiset ynnä kaikkein palvelevaisten vaimoin kanssa
siellä teidän ympärillänne. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille
Herramme Kristuksen tuntemisen kautta nyt ja aina elämän ehtooseen
asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen tervehtelemään teitä
jollakin harvalla sanalla. Saan sydämestä kiittää niitten rakkaitten kirjain edestä, joita olen teiltä saanut ynnä seurakunnan kirjan kanssa, jotka
ovat kalliit, joista myös näkyy, että veljet ja sisaret Amerikan maalla
tekevät työtä niinkuin ennenkin sen päälle, että se siunattu kristillisyys
pysyisi puhtaana meille ja meidän lapsillemme ja tuleville polville, jos
tämä maailma koossa pysyy, jonka ovat kristillisyytemme vanhimmat
Pyhän Hengen voimalla ja valkeudessa rakentaneet, tulisi aina eteenkinpäin siunauksen ja menestyksen kantamaan niitten harvain sieluin tykönä,
jotka ovat kaikesta sydämestä ahkeroimassa, että seurata niitä neuvoja ja
opetuksia ja sitä esikuvaan sekä opissa, uskossa ja elämässä, jonka ovat
kristillisyytemme vanhimmat jättäneet meille jälkeenjääneille puhtaana ja
saastuttamattomana. Sentähden tuleekin useasti pelko siitä, että ei vain
meidän vähän uskomisen ja hengellisen hitauden kautta pääsisi vihollinen
turmelemaan sitä siunattua siementä, jonka jo samoin ovat kristillisyytemme vanhimmat monen kyyneleen kanssa kylväneet, ja josta työstä on
jo niin suuri paljous kypsyneitä tähkäpäitä poisleikattu ja on niin suuri
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paljous vieläkin, jotka ovat täällä synnin erämaassa, jotka ovat odottamassa, että se aika autuas pian joutuisi, että hekin pääsisivät siihen autuaalliseen lepoon, johonka ovat edellämenneet opettajat ynnä niin monen heidän opetuslapsensa kanssa päässeet.
Sillä toivolla me veljet ja sisaret lohdutamme meitämme näitten raskaitten koettelemusten ja murheitten aikoina, että Jumala, rakas Isä, varjelisi ja vahvistaisi niitten harvain sielun uskon, joilla on se päämaali,
että kävi kuinka kävi tässä maailmassa, mutta että me ainoastaan saisimme autuaallisen kuoleman kautta astua pois tästä turmeluksen maasta.
Se on meidän uskomme, niinkuin veli kirjoittaa, että ei olekaan kaukana
se aika, kun saamme mekin tervehdellä meidän rakkaita opettajiamme
ja ystäviämme kunnian paratiisissa. Siellä ei enää murheen eikä kaipauksen kyyneleet vuoda silmistämme niinkuin täällä useasti, mutta kun
mekin sinne Jumalan armon kautta kostumme, niin siellä ei enää lohdutus lopu ijankaikkisesti.
En näe teissä syntiä, mutta synnit ovat teille ja meille anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, jonka minäkin todistan
Jumalan puolesta. Rukoilkaa, rakkaat ystävät minun ja perheeni edestä!
Sanokaa sydämen rakkaita terveisiä Matti Kinnuselle perheensä kanssa,
Sandra Simonsonille lastensa kanssa, Hilda Ruonavaaralle lastensa kanssa,
Hjalmar Vanttajalle perheineen ja kaikille veljille ja sisarille Herrassa.
Sydämen rakkaat terveiset minun kumppaniltani Johan Mäntyvaaralta
saarnaajille ja kristityille. Olivia Björkman käski sanoa rakkaat terveiset
teille kaikille. Tätä merkitsee vähin veljenne
Frans

Björkman.

Parakka, se 12/8 1938.
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen
raskaassa ja painavassa työssä Ville Nieminen rakkaan vaimosi ja perheesi kanssa. Jumalan ja meidän Herramme Kristuksen armo ja rauha
olkoon henkenne kanssa elämänne ehtooseen asti!
Tervehdin teitä jollakin ratilla, antaen tietää, että terveenä olen perheeni kanssa ruumiin puolesta ja uskomassa syntisenä suuresta Jumalan
armosta itseni autuaaksi. Kesä- ja syystöissä olemme olleet emmekä ole
vielä kokouksia alottaneet ennenkuin vasta Mikonpäivästä, niinkuin tavallista on ollut täällä meidän keskuudessamme, vaan olimme eilen yhdessä Kirunassa joitakin Lapinmaan saarnaajia, ja olivat hauskat rukouk-
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set, jossa Juntti veli eli Stöckel kehoitti minua teille lähettämään tässä
seuraavan kirjan, että jos te näette niitä soveliaiksi panna vanhinten kirjaan, jota olette toimittamassa, jos ette ole niitä saaneet Amerikasta.
Olisi täällä vielä kaksi kopiota Viktor Björkman-vainajan viimeisistä kirjeistä Amerikkaan, vaan uskon, että te olette pian niitä saaneet; toinen
kirje on Huumola-vainajalle ja toinen, kaikista viimeisin, Koppanalle, joka
on myös hänen kuolemanmuistokirjassa, joka on Amerikassa painettu.
Ja no, en tiedä erityisempää sanoa; terveinä ovat Lapinmaan saarnaajat kaikki, jotka vielä elossa ovat. Kiitän terveisten edestä seurakunnan
eli Lahden kokouksista kirjoitetussa kirjassa, jonka sain lukea Augustilta.
On hauska nähdä ja kuulla, että muistatte meitäkin, ehkä olemme jääneet kristillisyytemme vanhimmista niinkuin orpolapset heidän hautansa
päälle, vaan sen uskomme, niinkuin on ennenkin sanottu, etteivät ne ole
oppia ja Jumalan voimaa muassansa vieneet. Ja sen myös uskomme, että
Jumala hoitaa asiansa tästäkin edes, kuten tähänkin asti. Rakkaita terveisiä Juntilta ynnä muilta saarnaajilta ja kristityiltä. Sano rakkaita
terveisiä kaikille saarnaajille, ketä näkemässä olette, sekä ympärillänne
oleville kristityille, vaan ole minulta vaimoni ja lasteni kanssa, vaimosi
ja lastesi kanssa enin ja ensin tervehditty! Teklalta lastensa kanssa rakkaita terveisiä. En voi nyt tällä kertaa enempää kirjoittaa, vaan sanon
hyvästin näillä sanoilla, että synnit on teille ja meille anteeksi annettu
Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa edestämme!
Merkitsi heikko veljenne uskossa
William Eriksson.
Parakka, Vittangi.
Amerikan vieraat, Markkanen vaimonsa kanssa, olivat myös Kirunassa.

Hämeenlinna, 4. p:nä lokakuuta 1938.
Rakkaille vanhimmille ja uskollisille Sionin muurin vartijoille: August
Isaksson, J. P. Stöckel, Frans Björkman, William Eriksson, Johan Mäntyvaara, Petter Sitsi, Johan Olsson ynnä muut saarnaajat teidän rakkaitten
emäntäinne ja lastenne kanssa ja koko se siunattu Herran lauma siellä
Ruotsin Lapinmaalla, yhteen henkeen juotettuna niinkuin yksi Sionin tytär. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja aina tämän vaivaloisen matkan loppuun asti!
Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tervehtelemme teitä, ikuiseen muistoon jääneet opettajat ja vanhimmat, tästä Mikkelin kokouksesta,
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johon on kokoontunut monta kymmentä saarnaajaa ja suuri kristittyin
lauma eri puolilta Suomen maata niin paljon, ettei läheskään mahtunut
huoneisiin, joka on ilo meillekin nähdä, että nuorilla ja vanhoilla on hartaus kokoontua läheltä ja kaukaa Jumalan sanan ympärille, ja se on vielä
näkösällä, että kristillisyyden vanhinten työ on kantanut siunatun hedelmän, jotka ovat työtä tehneet monen kyyneleen kanssa monta kymmentä
vuotta. Kiitämme niiden rakkaitten kirjeitten edestä, joita olemme saaneet iloksemme vastaanottaa ja ilmoitamme myös, että terveenä olemme
kaikki saarnaajat, paitsi August Ahonen on sairashuoneella, ja olemme
taas täällä keskustelleet ja tutkineet lähetysmatkoista ynnä muista kristillisyyden tärkeistä asioista, ja saarnaajat lähtevät saarnamatkoille niinkuin ennenkin kumppaniensa kanssa. Ja kyllä on työtä Herran pellolla
näinä Ihmisen Pojan tulemisen päivinä, niinkuin tiedätte, jotka olette
huolta pitäneet Suomenkin kristillisyydestä, ja olemme nytkin yksimielisesti pyytämässä ja rukoilemassa kaikki Suomen saarnaajat suuren kristittyin lauman kanssa, että Ruotsin Lapin seurakunta lähettäisi meille
saarnaajat ensi vuoden aikana, että tämä siunattu peltopalanen pysyisi
puhtaana ja hedelmää kantavaisena Suomenkin rannoilla, vaikka kyllä
olemme paljon kiitoksen velassa kaikesta entisestä väsymättömästä työstä;
mutta sen me uskomme, että Jumala, joka rikas on laupeudesta, palkitsee
vanhurskasten ylösnousemisessa.
Ilmoitamme myös, että seurakunta on päättänyt lähettää saarnaajia
Ruotsin Lapin joulukokoukseen, Ville Niemisen, Joel Ahosen, Heikki Seppäsen ja Eino Nousiaisen, ynnä muita saarnaajia seuraa matkassa. Ja
nyt sanomme sydämen rakkaat terveiset teille kaikille yllämainituille,
kaikki saarnaajat meidän vaimoimme ja lastemme kanssa ja koko tämän
kokousväen kanssa, ja sanomme hyvästi näillä sanoilla, että synnit on
anteeksi annettu meille ja teille Herran Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä, joka on vuotanut taivaallisen Vanhimman viattomasta ruumiista sinä suurena sodan ja voiton päivänä. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, meidänkin edestämme, että mekin pahasta varjeltuina pysyisimme ja illaksi kotia kostuisimme; tätä pyytävät seurakunnan kanssa
ja puolesta:
Ville Nieminen, Joonas Rustholkarhu, Joel Ahonen, K. Luoma, H. Seppänen, R. Salminen, S. Vesterinen, V. Kauppinen, Antti Vainikka, A. Ihalainen, E. Nousiainen, Uuno Eloranta, L. Karevaara, H. Ikonen, J. Kärki,
J. Tolvanen, O. Tenhunen, A. Holm, K. Koivu, M. Rautio, E. Maapalo, S.
Salminen, E. Laurell, K. Toivonen, M. Toivonen, J. Simolin, N. Lehtonen,
J. Karisto, E. Hintikka, F. Siipola, K. Haimilahti y.m. saarnaajat.
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Minneapolis Minn. jouluk. 3. p. 1938.
Tykö rakkaalle, kalliille ja ikuisessa rakkauden muistossa olevalle veljelle ja uskolliselle Sionin muurin vartijalle John Peter Stöckel, rakkaan
vaimonne Susannan, rakkaiden lastenne, niin myös kaikki muut saarnaajat, joita en kasvoista tunne, heidän rakkaiden vaimoinsa ja lastensa
kanssa, niin myös Tekla Vettainen (jota olemme aina rakkaudella muistaneet, vaikka ei ole tullutkaan kirjoitetuksi) hänen rakkaiden lastensa
kanssa, ynnä muut kristityt, jotka yksi ovat teidän kanssanne; Jumalan
ja meidän Herramme Jesuksen armo olkoon henkenne kanssa elämänne
ehtooseen asti! Amen.
Tällä onnen toivotuksella rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tulen
tervehtimään teitä, rakkaita ystäviä, jotka mantereet ja suuret valtameret
ruumiillisesti eroittavat, vaan hengessä tahtoisin olla yksi teidän kanssanne. Ensin kiitän terveisten edestä, joita olemme saaneet Markkasen
kautta ja myös Koppana-vanhimman kautta. On hauska kuulla, että
olette vielä meitäkin kelvottomia muistamassa, vaikka tuntemiset ovat
usein semmoiset, että ei kannattaisi muistaa.
Terveyteni on ollut jo koko hyvä, verrattuna siihen kevättalvelliseen.
Olin Koppana-vanhimman kanssa vähän yli kahdeksan viikon reisuUa; kävimme New York Mills'issa, Gacklessa, Savossa, Luddenissa, Fruitdale'ssa,
St. Ongessa, Leadissa, Hulefissa, Wyossa, Spearfish'issa, Lake Nordenissa,
Kingstonissa, Ponsfordissa, Brainerdissa, Floodwoodissa ja Spartassa,
joissa pidettiin kokouksia. Ensin olimme tässä Minneapolissa melkein viikon. Kalliita kokouksia oli joka paikassa, ja Jumalan sanalla saarnattuna
oli samanlainen vaikutus niinkuin ennenkin, ja Jumala valitultansa kokoo
maailman valtakunnasta ja lankeemuksesta, joka osoittaa, niinkuin sanotaan, että Jumalan etsikkoaika ei ole vielä loppunut. Riika oli matkassa
koko reisun, ja Saima oli matkassa viimeiset kolme viikkoa nuorimman
lapsen kanssa. Me kuljimme meidän kaaralla, ja minä ajoin koko matkan. Koppanakin, vaikka se alkaa jo koko paljon heikontumaan, kesti
reisun koko hyvin. Minä kävin Salomon Johnsonin kotona, ja hän kävi
kahdesti kokouksissa, vaan oli jo niin heikko, että ei jaksanut olla enempää kuin justiin kokouksen ajan, ja niin häädyttiin viedä hänet kotiinsa.
Muutoin hän on täydellä tajulla niinkuin ennenkin; ruumiin voimat alka7
vat lakastumaan, joka osoittaa, että ilta lähenee. Ja kyllähän se olisi
hyvä, että monissa raskaissa koettelemuksissa vaivaantunut ja matkasta
väsynyt matkamies pääsisi levolle, sitä hän kuului toivottavan, ja hyvästi
sanoi paratiisiin asti. Puuri-vanhuksen tykönä me myös pistäysimme
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Brainerdista Floodwoodiin mennessä ja olimme siinä päivällisellä. Paljon
se on Puurikin mennyt alaspäin viimeisen kahden vuoden ajalla; on vielä
kuitenkin koko raitis.
Semmoinen toivomus se kuuluu olevan, että tarvitsisimme saada sieltä
saarnaajia; ja minulla ja monella muulla olisi semmoinen sydämellinen
toivotus ja rukous, jos se olisi mahdollista saada sieltä saarnaajia, niinkuin se näyttää mahdolliselta, että nyt rauha maailmassa tulee säilymään
vielä vähän aikaa, vaan nykyisestä maailman menosta päättäen, se ei voi
mahdollisesti säilyä kovin kauan, että saisimme lähetyksen, kun lähetys
olisi vielä mahdollista; kun rauha tulee poisotetuksi maailmasta, se ei silloin ole enää mahdollista. Ja suokoon Jumala meille sen armon, että
saisimme vielä teitä tänne Amerikkaan. Älköön Jumala meitä polosia
niin rangaisko, että ottaisi rauhan maailmasta kuitenkaan ennen, kuin
saisimme lähetyksen sieltä, vaikka kyliinkin senkin ansaitsisimme, jos Jumala tahtoisi käydä meidän kanssamme tuomiolle meidän ansiomme jälkeen. Voi, jos saattaisimme niin nöyrästi pyytää kuin halumme olisi,
mutta emme osaa tunteitamme paperille panna.
Tässä tuli mieleeni, että jos lähetän tämän teidän kotiosoitteella, ette
kukatiesi kerkeäisi saada ennen joulukokouksia, niin osoitan Oli via Björkmanin huostaan, jos sen kautta saisitte tämän joulukokouksiin. Siis tervehdän rakasta sisarta Olivia Björkmania hänen rakkaiden lastensa ja
omaistensa kanssa, niin myös kaikkia saarnaajia ja kokoontullutta Jumalan lapsilaumaa siinä toivossa, että Jumala, rakas Isä, vahvistaisi kaikkia työntekijöitä näinä raskaina koetusten aikoina ja antaisi siunauksen
kalliille työllensä Hänen korkean nimensä kunniaksi ja kalliisti lunastettuin sieluin ijankaikkiseksi autuudeksi, ja vaikka en tahtoisi olla kovin
omarakas, että katsoisivat laupiaasti meidän pyyntöömme.
Eikä nyt muuta tällä kertaa; jätän teidät kaikki Jumalan armon haltuun annettuina, uskoen synnit anteeksi annetuiksi teille ja meille Herran
Jesuksen pyhän nimen ja kalliin sovintoveren voiman kautta, ja sanokaa
meidän sydämellisimmät rakkauden terveiset kaikille saarnaajille ja sinne
kokoon tulleelle Herran laumalle, vaan olkaa te, rakas veli, rakkaan perheenne kanssa ensin ja enin tervehditty aivan koko sylillä ja sydämellä
minulta rakkaan vaimoni Saiman ja lastemme kanssa. Rakkaat terveiset:
Arthur Hiivala Emman ja lasten kanssa, Herbert Walsten, Norman Smith
y.m. vaimoinsa ja lastensa kanssa, Anna Dahlqvist, William ja Adolph
Sarkkinen y.m.
Vielä pyydän, että rukoilisitte minun ja meidän edestämme, että
Jumala meitä pahasta varjelisi, ja että muistaisitte paljolla anteeksi
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antavaisuudella.
armossa

Näitä nöyrimmästi pyytää teidän vähin veljenne
A r t h u r Niska.
Saiman ja lastemme kanssa.

Rakkaat terveiset Caleb Erikssonilta perheensä kanssa; hän tahtoo olla
enempi heikonpuoleinen sen vesivian tähden. Rakkaat terveiset Koppanavanhimmalta, Riikalta y.m. kristityiltä.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa joulukokouksessa
Gellivaaran kirkonkylässä 1938.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: J. Karhu, K. Luoma, E. Maapalo, J. Hirvonen, S. Vesterinen, N. Lehtonen, A. Vainikka, A. Holm, F. Siipola, K.
Koivu, J. Korhonen, H. Ikonen, J. Kärki, S. Salminen, U. Eloranta y.m.
saarnaajat teidän rakkaitten emäntäinne ja lastenne kanssa ja se kallis
Herran lauma teidän ympärillänne. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen
armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja
aina päiväin loppuun asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehtelemme teitä, rakkaat veljet ja sisaret, näistä joulukokouksista, johon olemme kokoon tulleet Herran nimeen tutkimaan ja koettelemaan kristillisyytemme korkeista ja painavista asioista Pyhän Hengen valkeudessa monista eri paikoista ja valtakunnista, niin myös niitä pyyntöjä, joita on tullut Amerikasta, Suomesta ja Länsi-Norjasta ja monista eri paikoista, sekä suullisia
että kirjallisia pyyntöjä, että saada saarnaajia ensi vuoden aikana Ruotsin Lapista käymään siellä, sillä suuri ja korkea on asia kysymyksessä
Herran edessä, jonka edessä kaikin olemme seisomassa sydäntemme ja
tuntoimme kanssa, että kaikki menisi hyvin ja kaikissa tapahtuisi Jumalan tahto. Mutta niinkuin sen itse hyvin ymmärrätte, rakkaat veljet ja
sisaret, että työtä on paljon täälläkin näissä Lapinmaan seurakunnissa
ja hätähuutoja kuuluu joka puolelta, että muistakaa meitäkin te, jotka
olette jääneet työhön kristillisyyden vanhinten työvainiolle ja heidän hautainsa päälle, sillä niin suuret muutokset ovat taas tulleet, koska Herra
viisaudessansa on nähnyt hyväksi kutsua lepäämään teidän ja meidän
rakkaan vanhimman Viktor Björkmanin, niin kyllä arvaatte, että paljon
on orpolapsia jäänyt hänen ja edellämenneitten vanhinten hautain päälle,
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joitten hätähuutoja emme saata unhoittaa täälläkään. Mutta emme voi
kaikkia pyyntöjä tällä kerralla täyttää, vaan olemme kuitenkin sen nähneet soveliaaksi, että jos niin on Jumalan tahto ja mitään erityistä vastusta ei tule, että saarnaajat käyvät Suomen maalla ensi vuoden aikana
täyttämässä niitten pyyntöä eli anomusta; kuitenkin tapahtukoon kaikissa rakkaan Isän tahto! Sillä se kysymys on meillä kaikilla, että Herran lauma koossa pysyy yhden paimenen Herran Jesuksen ympärillä,
sillä eivät ole aikakautemme vanhimmat laumaa koonneet selkänsä taa
eli itsellensä, mutta Herralle Jesukselle. Ja sentähden sen piskuisen lauman helmassa, joka on suurella vaivalla kokoon saatu ja koossa pysynyt,
on meillä ja teillä turva ja kaikilla autuutta kaipaavaisilla sieluilla, josta
kaikesta saatamme sanoa, että Jumalalle olkoon kiitos!
Hyvin ovat aikakautemme kristillisyyden vanhimmat perustuksen laskeneet niinkuin taitavat rakentajat, ja sen päälle ovat yksimielisesti ja
taitavasti rakentaneet monta kymmentä vuotta ja hengellisen hallituksen
voimassa pitäneet, jota rakennusta ja hengellistä hallitusta on kuollut
kristillisyys aina moittinut ja pyytänyt ihmisviisauden ja järjen keinoilla
parantaa, sillä omavanhurskaus on aina pyytänyt hajoittaa ja turmella
Jumalan työtä kaikenlaisilla vehkeillä, että saisi hengen sammuttaa, että
saisi hengellistä unta nukkumaan kuolleen valtiokirkon helmassa, jossa
kaikki lihallinen ja hengellinen saastaisuus on luvallinen. Mutta aikakautemme kristillisyyden vanhimmat ovat rajan auki pitäneet ja ovat saarnanneet kokonaisen Jumalan sanan ilman ihmisen muotoon katsomatta,
josta kaikki koreuden rakastajat ja lihallisesti mieltyneet ovat pahentuneet ja ylenantaneet tämän kristillisyyden opin ja esikuvan.
Mutta me, joitten silmät ovat avatut näkemään omanvanhurskauden
vehkeitä ja viimeisten aikain syntiä ja vääryyttä ja uusia tapain turmioita,
jota koko maan piiri on täynnä ja tahtoisi turmella kristillisyyttä, rukoilemme Isää Herran Jesuksen nimeen, että Hän antaisi voimaa ja rohkeutta huutamaan kaikille vartijoille Sionin muurilla niin korkealla äänellä,
että arat tulisivat rohkeiksi ja rohkeat aroiksi, niinkuin näemme näissäkin joulukokouksissa suuren paljouden saarnaajia monista valtakunnista,
jotka saarnaavat yhdellä äänellä kokonaisen Jumalan sanan ilman ihmisten muotoon katsomatta, jossa näkösälle on tullut, että Herra on vastannut tulella taivaasta. Ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet näissäkin
kokouksissa, ja paljon on syntiä armon ja laupeuden mereen upotettu.
Autuaalliset ovat olleet meillä kokoukset; paljon on ollut meillä saarnaajia: Norjasta, seurakunnalta lähetetyt: D. Josefsen, Kristen Hansen y.m.
saarnaajia ja paljon kristityitä, ja Suomen seurakunnalta lähetetyt saarnaajat, niinkuin tiedätte, V. Nieminen, J. Ahonen, H. Seppänen ja E. Nou-
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siainen y.m. saarnaajia ja kristityitä, joita kaikkia olemme vastaan ottaneet taivaallisena lahjana ja taivaallisena ilovieraana näinä murheen aikoina, koska meiltä on niin paljon pois mennyt, koska meni rakas vanhin eturinnasta V. Björkman. Jumala palkitkoon, rakkaat ystävät, kaikki
teidän työnne ja vaivanne ja kaikki kokoon tulemisenne ijankaikkisella
autuudella siinä suuressa kokouksessa, johon meidän ja teidän kuolematon
henkemme huokaa näistä ahtaista asumasijoista.
Hyvästi nyt näillä sanoilla, että synnit ja kaikki viimeisetkin epäilykset on teille ja meille anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja
kalliissa sovintoveressä taivaaseen asti; sen muistakaa vielä silloinkin,
ennenkuin viimeiset huokaukset salpaavat henkenne. Ja vaikka me vähän aikaa seuraamme sitä suurta Ristinkantajaa, joka on tien aukipolkenut Yrttitarhasta Golgatalle, niin viimein saamme kuulla sen autuaallisen sanan, että tänäpäivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Paratiisin ovet on avattu suurille syntisille, jotka puolensa tunnustavat vääräksi ja Jumalan Pojan viattomaksi. Hyvästi nyt siihen asti,
että yhteen tulemme uuden ilman kirkkaudessa, ja kohta uuden Jerusalemin ilovirtten helinä alkaa kuulua. Rukoilkaa meidänkin edestämme, että
illaksi perille kostumme onnellisesti. Sydämellisiä rakkaita terveisiä sanomme täältä kokoontuneelta Herran laumalta sille Herran laumalle, joka
teidän ympärillänne on. Merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
A. Isaksson, F. Björkman, J. P. Stöckel, Viljana Eriksson, J. Mäntyvaara,
J. H. Olsson, P. Sitsi, Erik Kuoljok, Levi Karlsson, L. Särkimukka, L. Kangas, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Daniel Josefsen, Kristen Hansen,
Jens Pedersen, Hans Karisen, Edvard Framvik, V. Nieminen, Joel Ahonen,
H. Seppänen, E. Nousiainen, A. Ihalainen, R. Salminen, A. Tolvanen, V.
Kauppinen, J. Simolin y.m.
Kiitämme rakennusaineista, joita on tullut näihin joulukokouksiin.

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa Gellivaaran
joulukokouksessa vuonna 1938.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinamäen
raskaassa ja paljon painavassa työssä siellä kaukaisella Amerikan maalla:
William Koppana, Matti Kinnunen, Salomon Johansson, Johan Muonio,
Johan Puuri, Leo Lobbestael, Tri Stanley, Caleb Eriksson, Axel Uuskoski,
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Bert. Abernathy, Arthur Niska, Hjalmar Wanttaja, Sam. Juvonen, A. Päkkilä, Emil Marttinen, Jacob Stickinger, Sasse y.m. saarnaajat teidän rakkaitten vaimoinne kanssa sekä se siunattu Herran lapsilauma, jotka kanssanne ja kanssamme yksi ovat esikoisten seurakunnan helmassa ja sen
hengen yhteydessä monessa eri kielessä rauhan siteillä toiset toisiinsa liitettyinä. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon
henkenne kanssa nyt ja aina elämän ehtooseen asti! Amen.
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdimme teitä, muistossa
olevat veljet ja ystävät, näistä joulukokouksista, joihinka olemme kokoon
tulleet monesta valtakunnasta, sekä saarnaajia että kristityitä, Norjasta
ja Suomesta sekä Lapinmaan, Luulajan ja Kainuun saarnaajia, ja annamme tietää, että terveenä olemme kaikki elossa olevat saarnaajat täällä
Lapinmaassa. Niin olemme tulleet, niinkuin ennenkin, koettelemaan kristillisyytemme korkeita ja painavia asioita Herran edessä. Norjasta ovat
seurakunnalta lähetetyt Daniel Josef sen ja Kristen Hansen y.m., ja Suomesta seurakunnalta lähetetyt V. Nieminen, Joel Ahonen, H. Seppänen
ja E. Nousiainen y.m. Kutsuja on tullut sekä suullisesti että kirjallisesti
Suomesta, Norjasta ja Amerikan maalta, joita olemme koetelleet Herran edessä. Vaan tosi on, niinkuin on ennen sanottu, niin sanomme vieläkin, että eloa on paljon, vaan työväkeä on vähän, nimittäin uskollisia
työntekijöitä, niin on syy rukoilla elon Herraa, että Hän lähettäisi uskollisia työntekijöitä eloonsa, sillä suuri kaipaus on ja muutos näissäkin joulukokouksissa, kun Jumala otti pois meidän ja teidän rakkaan vanhimman
ja uskollisen vartijan Viktor Björkman'in sitten jälkeen viime joulukokouksen. Niinkuin tiedätte, että paljon on uskollisia vartijoita Jumala
poisottanut Lapinmaalta tämän viimeisen kymmenen vuoden ajalla, jotka
ovat päässeet lepäämään heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä, niinkuin Raamattu sanoo. Vaan sen kuitenkin tulemme näkemään näissäkin kokouksissa, että eivät ne ole oppia eikä Jumalan voimaa
myötänsä vieneet, sen ne ovat jättäneet meille, sillä Jumalan sanalla on
sama voima kuin ennenkin: ilon ja riemun äänet kuuluvat Herran huoneessa, kun tuhlaajapoikia ja -tyttäriä tulee saatetuksi Isän huoneeseen.
Vaan niinkuin ymmärrätte, kun Jumala on ottanut niin paljon vartijoita
pois, niin emme suita kaikkia pyyntöjä yhtä haavaa täyttää, niin olemme
sen koetelleet Herran edessä niin, että emme saata nyt ensi vuoden ajalla
teidän pyyntöänne täyttää, vaan jos Herran tahto niin on ja Jumala suo,
niin sitten tulevilla ajoilla, kun Jumalan aika tulee; ja Hänen tahtonsa,
me uskomme, että se tapahtuu kaikissa. Seurakunta on häätynyt nyt
päättää lähetykseen ensi vuoden ajalla Suomen maalle, kun asiat niin
vaativat, ja jos voittamattomia esteitä ei tule.
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Kirjeitä on tullut sekä Amerikasta että muualta tämänkin vuoden
ajalla, joittenka edestä kiitämme. Ilmoitamme myös, että Lapinmaan
saarnaajat ovat olleet matkoilla jääneen vuoden aikana sekä omassa
maassa että muualla, kutsuttuina ja lähetettyinä Länsi-Norjassa, Tysfjordissa, niinkuin olette kuulleet. Ja hauskoja sanomia saamme kaikkialta,
että Herran pelto kauniisti viheriöitsee vanhinteri hautain päällä, jotka
niin suurella huolella monien kyynelten ja rukousten kanssa ovat työtä
tehneet, ja kysymyksessä on ollut se, että kristillisyys menestyisi ja säilyisi meille ja meidän lapsillemme. Sentähden tunnustamme, että olemme
jääneet yhteen valaistuun ja valmiiseen kristillisyyteen, niin on meillä
kysymyksessä, että se puhtaana säilyisi meille ja meidän lapsillemme ja
tuleville kansoille, jos maailma koossa pysyy.
Ja emme tiedä muuta, vaan syntinne ja syntimme on anteeksi annettu Jesuksen nimessä ja viattomassa ja kalliissa sovintoveressa; sen uskokaamme kuoleman sillattoman virrankin rannalla ennenkuin silmämme
kiinni painuvat viimeiseen uneen, ja jätämme hyvästin sillä toivolla, että
yhteen tulemme tapetun Jumalan Karitsan ijankaikkisissa häissä. Sanomme sydämen rakkaita terveisiä täältä kokoontuneelta Herran laumalta sille Herran laumalle teidän ympärillänne. Rukoilkaa edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta:
J. P. Stöckel, F. Björkman, A. Isaksson, Wiljam Eriksson, J. Mäntyvaara,
J. H. Olsson, P. Sitsi, Erik Kuoljok, Levi Karlsson, L, Särkimukka, L. Kangas, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Daniel Josefsen, Kristen Hansen,
Jens Pedersen, Hans Karisen, Edvard Framvik, V. Nieminen, Joel Ahonen, H. Seppänen, E. Nousiainen, A. Ihalainen, R. Salminen, A. Tolvanen,
V. Kauppinen, J. Simolin y.m.
Kiitämme rakennusaineitten edestä, joita on tullut näihin joulukokouksiin.

Kirjoitettu joulukokouksessa Gellivaaran
kirkonkylässä vuonna 1938.
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viinimäen
raskaassa ja painavassa työssä: Karl Sirkka, Andreas Börresen, Erik Guttormsen, Erik Trosten, Nils Jensen, Daniel Sjölund, Toralf Jensen y.m.
saarnaajat palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa. Juma-
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lan armo lisääntyköön teille Jesuksen Kristuksen tuntemisen kautta elämän viimeiseen ehtooseen asti!
Tällä rauhan tervehdyksellä tervehdimme teitä, rakkaat ystävät siellä
Itä- ja Länsi-Finmarkussa, näistä joulukokouksista, joihinka me olemme
kokoontuneet Jumalan sanan ympärille koettelemaan ja tutkimaan kristillisyyden tärkeitä ja raskaita asioita, niin myös niitä kutsuja, joita on
tullut näihin joulukokouksiin Amerikasta, Suomesta, Länsi-Norjasta ja
Kainuusta ynnä muualta, että saada saarnaajia Lapinmaasta. Niitä kutsuja olemme koetelleet Herran edessä Pyhän Hengen valkeudessa ja
olemme löytäneet niin, että lähettää saarnaajia ensi tulevan vuoden aikana
Suomeen. Niinkuin te tiedätte sen, rakkaat veljet, että Jumala on sen
hyväksi nähnyt, että kutsua meidän uskollisen vanhimman ja Sionin muurin vartijan Viktor Björkman'in lepoon, hänelle iloksi, mutta meille suureksi murheeksi ja kaipaukseksi, vaikka ne poisnukkuneet vanhimmat eivät ole ottaneet oppia elikkä Jumalan voimaa myötänsä, vaan se on jäänyt
seurakuntaan, jonka me tarvitsemme niin kauan, kuin autuutta kaipaavaisia sieluja löytyy.
Itä-Norjasta emme ole saaneet mitään tietoja viime kuluneen vuoden
aikana, mitä vaarantaa Itä-Norjan pyyntöä viime vuoden kutsusta, että
saada saarnaajia. Sentähden emme ole saattaneet päättää, että lähettää
saarnaajia Itä-Norjaan ensi tulevan vuoden aikana. Kuitenkin ajattelemme, että Itä-Norjassa, niin hyvin kuin muissakin paikoissa tässä kristillisyydessä, tarvitaan apua, jos kristillisyys pitää onnellisesti menestymän. Sillä se on tullut näkösälle, että niin laajalta, kuin tämä kristillisyys on levittänyt itsensä tällä aikakaudellamme, ja on löytänyt kuuliaisia lapsia, jotka ovat antaneet hallita itsensä Kristuksen lailla, se on,
Kristuksen opilla, ne ovat pysyneet koossa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. Ne eroittavat itsensä
suruttomasta maailmasta, kuolleesta kristillisyydestä ja eriseurasten joukosta, joita paljon löytyy meidän aikanamme, jotka tekevät työtä sen
päälle, että yhdistää itsensä heränneitten ja heräämättömäin pappein
kanssa, niin että he saisivat johdattaa heränneitä ja autuutta kaipaavaisia
sieluja nukkumaan hengellistä unta vanhaan ja kuolleen valtiokirkon helmaan, jossa lihallinen vapaus on luvallinen ja synnin nuhde on lakannut.
Meidän kristillisyytemme vanhimmat ovat suurella vaivalla rakentaneet
aidan maailman ja elävän kristillisyyden välille. Sentähden ystävät, kulkekaamme sitä tietä, jonka Herra Jesus on avannut Yrttitarhasta Golgatan mäelle, joka on itsensäkieltämisen tie, jolle tielle me olemme johdatetut, että seurata pilkattua Jumalan Poikaa.
Me tiedämme, että siellä Jäämeren rannoilla löytyy monta särjettyä
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sydäntä ja autuutta kaipaavaisia sieluja. Sentähden muistutamme me
teitä, saarnaajat, niinkuin meidän rakkaat vanhimmat ovat muistuttaneet
teitä ennemmin, että työtä tehdä sen päälle, että Herran lauma pysyy
koossa Sionissa, saarnaten parannusta ja syntein anteeksi antamusta Jesuksen oman käskyn jälkeen, sillä tässä sovintosaarnassa olemme löytäneet rauhan. Painakaa sentähden teidän rintanne yhteen, sillä moninaisissa me kukin puutumme ja paljon tarvitsemme saada syntiä anteeksi matkalla siihen oikeaan Isänmaahan, sillä me kannamme sen autuaallisen toivon meidän sydämissämme, että me kerran saamme kohdata kirkkaassa ja lämpimässä ilmassa. Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, ahkeroitkaamme uskon kallista kilvoitusta iltaan asti! Kantakaa
toinen toisenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Voikaa hyvin
sen suuren Israelin Paimenen suojassa ja uskokaa, rakkaat veljet, että
synnit on anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa ulosvuotaneessa sovintoveressä; sen me todistamme täältä teille. Ole vapaa,
vapaaksi ostettu lauma; pian yhteen tulemme Jumalan paratiisissa. Sydämen rakkaat terveiset sanomme täältä kokoontulleelta Herran laumalta
sille Jumalan laumalle, joka teidän ympärillänne on. Rukoilkaa edestämme! Merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta:
J. P. Stöckel, F. Björkman, A. Isaksson, Viljam Eriksson, J. Mäntyvaara,
J. H. Olsson, P. Sitsi, Erik Kuoljok, Levi Karlsson, L. Särkimukka, L. Kangas, K. R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Daniel Josefsen, Kristen Hansen,
Jens Pedersen, Hans Karisen, Edvard Framvik, V. Nieminen, Joel Ahonen, H. Seppänen, E. Nousiainen, A. Ihalainen, R. Salminen, A. Tolvanen,
V. Kauppinen, J. Simolin y.m.
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„ Kuivanteelta J. Haaralalta Ruotsin Lappiin I. Nikulle 22/10 1905
130
„ Gellivaarasta Tampereelle A. Härmälle 8/12 1905
131
„ Lahdesta N. Mileniltä Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle ja I, Nikulle 20/12 1905 133
„ S. Wettasjärveltä Norjaan P. O. Fjelldahlille 24/3 1906
134
„ I. Kuoksulta Suomeen A. Kuloselle 28/10 1906
136
„ Gellivaarasta Suomeen 12/12 1906
137
„ Ruotsin Lapista, Marketasta Suomeen 6/2 1907
139
„ F. Parakalta I. Kuoksulle 4/5 1907
140
„ Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 31/12 1907
141
„
I.
Kuoksulta
Imatralle
H.
Vesikolle
30/8
1908
143
;, Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 31/12 1908
146
„ Gellivaarasta Suomeen 3/4 1909
148
„ F. Parakalta I. Kuoksulle 16/4 1909
149

585
Kirje
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

S. Wettasjärveltä I. Nikulle 15/6
Parakasta F. Parakalta ja S. Wettasjärveltä I. Kuoksulle v. 1909
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 1909
Wettasjärvestä Amerikkaan 11/3 1910
Masuninkylästä I. Nikulta S. Wettasjärvelle 5/5 1910
Lahdesta Ruotsin Lappiin 6/10 1910
Norjasta Bakkelista P. O. Fjelldahlilta Ruotsin Lappiin 1/11 1910
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 2/1 1911
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 2/1 1911
Wettasjärvestä Suomeen 9/3 1911
Viipurista A. Marttalalta Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 9/8 1911
Lahdesta Ruotsin Lappiin 12/10 1911
S. Wettasjärveltä Norjaan P. O. Fjelldahlille 5/12 1911
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 1911
Nilivaarasta S. Wettasjärveltä I. Kuoksulle, I. Nikulle ja F. Parakalle
6/10 1912
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 30/12 1912
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 30/12 1912
Norjasta Bollangenista P. O. Fjelldahlilta sekä S. 'Wettasjärveltä ja F. Parakalta Helsinkiin Maria Väyryselle 25/5 1913
Norjasta Bollangenista P. O. Fjelldahlilta Ruotsin Lappiin S. Wettasjärvelle 16/7 1913
:
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 30/12 1913
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 1/1 1914
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 2/1 1915
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 3/1 1915
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 31/12 1915
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 31/12 1915
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 29/12 1916
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 1916
Gellivaarasta V. Björkmanilta F. Parakalle 23/1 1917
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 30/12 1917
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 1917
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 29/12 1918
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 1918
S. Wettasjärveltä Amerikkaan K. Toivoselle 30/4 1919
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 30/12 1919
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 31/12 1919
Amerikkaan Ruotsin Lapista 2/6 1920
Atlantin mereltä I. Nikulta, F. Parakalta ja K. Toivoselta Amerikkaan
J. H. Lumijärvelle 16/7 1920
Amerikasta Gacklesta J. Kieriltä Ruotsin Lappiin 13/9 1920
Amerikasta Gacklesta K. Toivoselta Ruotsin Lappiin 13/9 1920
Amerikasta Gacklesta O. Matoniemeltä Ruotsin Lappiin 14/9 1920
Amerikasta Gacklesta Ruotsin Lappiin 14/9 1920
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 16/11 1920
Viipurista Juho Ahoselta Sortavalaan 20/11 1920
Gellivaarasta Suomeen 9/12 1920
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F. Parakalta Suomeen K. Toivoselle 7/2 1921
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 9/4 1921
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 14/5 1921
S. Wettasjärveltä I. Kuoksulle 27/5 1921
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 30/12 1921
Lahdesta Ruotsin Lappiin 5/4 1922
Tampereelta Ruotsin Lappiin 28/4 1922
I. Kuoksulta Suomeen 10/5 1922
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 19/5 1922
I. Kuoksulta Suomeen, Forssaan K. Toivoselle 27/5 1922
I. Kuoksulta Lahteen K. Heleniukselle 22/11 1922
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 29/12 1922
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan v. 1922
Turusta S. Vesteriseltä Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 22/2 1923
S. Wettasjärveltä Forssaan K. Toivoselle 23/2 1923
I. Kuoksulta Helsinkiin A. Ihalaiselle 12/3 1923
I. Kuoksulta Turkuun S. Westeriselle 13/3 1923 ;
I. Kuoksulta Forssaan K. Toivoselle 20/3 1923
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 11/4 1923
I. Kuoksulta Ouluun Greta Rautiolle y.m. 15/7 1923
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 27/7 1923
Masuninkylästä I. Nikulta Amerikkaan 29/7 1923
I. Kuoksulta Suomeen Juho Ahoselle 1/8 1923
Gellivaarasta V. Björkmanilta Forssaan K. Toivoselle 4/8 1923
Masuninkylästä I. Nikulta Turkuun S. Vesteriselle 17/9 1923
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen N. Milenille ja K. Heleniukselle 15/12
1923
Viipurista Juho Ahoselta Ruotsin Lappiin 25/12 1923
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 29/12 1923
I. Kuoksulta Suomeen A. Härmälle 7/2 1924
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen N. Milenille 2/5 1924
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 8/8 1924
,
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 31/12 1924
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 24/4 1925
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 15/8 1925
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 31/12 1925
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 11/3 1926
"Stockholm"-laivalta F. Parakalta ja I. Nikulta Ruotsin Lappiin S. Wettasjärvelle ja I. Kuoksulle 9/6 1926
Parakasta S. Wettasjärveltä Amerikkaan I. Nikulle ja F. Parakalle 27/7 1926
Atlantilta "Stockholm"-laivalta F. Parakalta ja I. Nikulta Amerikkaan
27/8 1926
Masuninkylästä I. Nikulta Amerikkaan 9/9 1926
F. Parakalta Lahteen K. Heleniukselle syksyllä 1926
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 3/11 1926
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 31/12 1926
Kainulasjärveen Johanna Bäck'ille S. Wettasjärveltä 27/1 1927
Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 20/5 1927
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Kirje Helsingistä Euotsin Lappiin 8/7 1927
„ Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 20/7 1927
„ Masuninkylästä I. Nikulta Amerikkaan 23/7 1927
„ Vittangista I. Nikulta Suomeen 22/11 1927
„ Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 31/12 1927
S. Wettasjärven viimeinen kirje Amerikkaan 19/4 1928
Kirje Masuninkylästä I. Nikulta Suomeen 30/7 1928
„ Kaltimosta Euotsin Lappiin 27/11 1928
„ Kääntöjärvestä I. Nikulta ja I. Kuoksulta Suomeen 9/12 1928
„ Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 30/12 1928
„ Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 1928
I. Nikun viimeinen kirje Amerikkaan 12/3 1929
Kirje Helsingistä Ruotsin Lappiin 21/4 1929
„ Turusta E. Nousiaiselta Amerikkaan W. Koppanalle 5/5 1929
„ F. Parakalta Amerikkaan W. Koppanalle ja A. Simontaipaleelle 10/5
„ I. Kuoksulta Amerikkaan W. Koppanalle 11/5 1929
„ Padasjoelta V. Niemiseltä Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 5/11 1929
„ Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 29/12 1929
„ Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan 1929
„ Gellivaaran joulukokouksista Itä-Norjaan 1929
„ Lahdesta Ruotsin Lappiin 24/2 1930
„ Kaltimosta Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 29/4 1930
„ F. Parakalta Amerikkaan N. P. Starkalle 6/5 1930
„ Ruotsin Lapista Puoltjasta F. Parakalta Amerikkaan W. Koppanalle
1930
„ Lahdesta Ruotsin Lappiin 24/6 1930
„ I. Kuoksulta Suomeen Padasjoelle Holmille, Niemiselle ja Rantaselle
1930
„ Amerikasta Gacklesta Ruotsin Lappiin 16/9 1930
„ Hämeenlinnasta Ruotsin Lappiin 6/10 1930
„ Amerikasta Gacklesta A. Ritolalta Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 2/11
„ I. Kuoksulta Suomeen 6/11 1930
„ Helsingistä K. Luomalta Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 1/12 1930
„ Lahdesta Joel Ahoselta Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 10/12 1930
„ Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 31/12 1930
„ Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan v. 1930
„ Lahdesta Ruotsin Lappiin 20/1 1931
„ Parakasta Suomeen S. Vesteriselle ja J. Karhulle 30/3 1931
„ L Kuoksulta Padasjoelle V. Niemiselle 27/4 1931
„ Padasjoelta V. Niemiseltä Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 20/6 1931
„ Amerikasta Calumetista Ruotsin Lappiin 27/6 1931
„ Itä-Norjasta Vesisaaresta Ruotsin Lappiin 19/9 1931
„ Gellivaarasta Itä-Norjaan 28/9 1931
„ Lahdesta Ruotsin Lappiin 24/11 1931
„ Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 30/12 1931
;, Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan v. 1931
„ Itä-Norjasta Vesisaaresta Ruotsin Lappiin 12/2 1932
„ F. Parakalta Suomeen 29/2 1932
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Kirje I. Kuoksulta Suomeen maaliskuussa v. 1932
„ Amerikasta Spartasta P. H. Huumolalta Ruotsin Lappiin V. Björkmanille
ja F. Parakalle 3/4 1932
„ Ruotsin Lapista, Hakasesta Suomeen Joel Ahoselle ja Salmiselle 11/4 1932
„ F. Parakalta Helsinkiin K. Luomalle 8/5 1932
„ I. Kuoksulta Etelä-Suomeen 11/7 1932
„ Padasjoelta Ruotsin Lappiin 25/7 1932
„ Kaltimosta J. Hassiselta Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 27/7 1932
„ Amerikasta Gacklesta A. Ritolalta Ruotsin Lappiin 11/9 1932
„ Amerikasta Fruitdalesta S. Johnssonilta Ruotsin Lappiin F. Parakalle
14/9 1932
„ Lahdesta Joel Ahoselta Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 16/9 1932
„ Lappeenrannasta Ruotsin Lappiin 5/10 1932
„ Amerikasta Fitchburgista W. Koppanalta ja Matti Kinnuselta Ruotsin Lappiin 27/11 1932
„ Padasjoelta V. Niemiseltä Gellivaaraan V. Björkmanille 30/11 1932
„ Amerikasta Fredoniasta John Huumolalta Gellivaaraan V. Björkmanille
2/12 1932
, Padasjoen Arrakoskelta A. Holmilta Gellivaaraan V. Björkmanille
18/12 1932
„ Viipurista A. Vainikalta Gellivaaraan 25/12 1932
„ Gellivaaran joulukokouksista Suomeen 28/12 1932
„ Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan v. 1932
„ Gellivaaran joulukokouksista Itä-Norjaan v. 1932
„ Lahdesta Ruotsin Lappiin 17/1 1933
„ Ruotsista Bodenista F. Parakalta Gellivaaraan V. Björkmanille 21/1 1933
„ Bodenista F. Parakalta Padasjoelle A. Holmille 11/2 1933
„ Amerikasta Fruitdalesta S. Johnsonilta Gellivaaraan V. Björkmanille
6/3 1933
„ F. Parakalta Amerikkaan Tyynen meren rannalle 20/3 1933
„ I. Kuoksulta Padasjoelle A. Holmille 13/4 1933
„ F. Parakalta Suomeen 6/8 1933
„ Padasjoelta Gellivaaraan 23/12 1933
„ Gellivaaran joulukokouksista Itä-Norjaan v. 1933
„ Gellivaaran joulukokouksista Suomeen v. 1933
„ Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan v. 1933
„ Itä-Norjasta Vesisaaresta Ruotsin Lappiin 13/1 1934
„ Helsingistä Ruotsin Lappiin 17/1 1934
„ Gellivaarasta V. Björkmanilta Amerikkaan V. Koppanalle ja M. Kinnuselle 23/2 1934
„ F. Parakalta Amerikkaan V. Koppanalle ja M. Kinnuselle 24/2 1934
„ I. Kuoksulta Amerikkaan 1/3 1934
„ Padasjoelta A. Holmilta Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 13/5 1934
„ Itä-Norjasta Ruslefjelmasta Ruotsin Lappiin I. Kuoksulle 18/6 1934 . . . .
„ Lahden Johanneskokouksista Ruotsin Lappiin 26/6 1934
;, Kaltimosta Ruotsin Lappiin 2/10 1934
„ Gellivaarasta V. Björkmanilta ja F. Parakalta Itä-Norjaan K. Sirkalle marraskuussa v. 1934
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Helsingistä Ruotsin Lappiin 26/12 1934
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen v. 1934
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan v. 1934
Gellivaaran joulukokouksista Itä-Norjaan v. 1934
Bodenista F. Parakalta Amerikkaan V. Koppanalle ja Matti Kinnuselle
1/1 1935
Hämeenlinnasta Ruotsin Lappiin 15/1 1935
Amerikasta Fredoniasta John Huumolalta Ruotsin Lappiin 6/2 1935
Suomesta Ruotsin Lappiin 16/2 1935
Amerikasta Hancockista W. Koppanalta Ruotsin Lappiin 22/2 1935
Gellivaarasta V. Björkmanilta Suomeen 26/2 1935
Padasjoelta Ruotsin Lappiin 12/3 1935
Helsingistä Gellivaaraan V. Björkmanille 24/3 1935
Amerikasta Calumetin Johanneskokouksista Ruotsin Lappiin 26/6 1935 . .
Lahden juhannuskokouksista Ruotsin Lappiin 26/6 1935
Padasjoelta Ruotsin Lappiin 18/8 1935
Amerikasta Hancokista W. Koppanalta Gellivaaraan V. Björkmanille 9/9
1935
Helsingistä Mikkelinkokouksesta Ruotsin Lappiin lokakuussa v. 1935 . . . .
Gellivaarasta V. Björkmanilta Amerikkaan V. Koppanalle 11/10 1935 . . . .
Amerikasta Keweenaw Baysta M. Kinnuselta Gellivaaraan V. Björkmanille 26/10 1935
Amerikasta Brooklynista W. Koppanalta ja M. Kinnuselta Ruotsin Lappiin 7/12 1935'
Kaltimosta Gellivaaraan 23/12 1935
Mikkelistä A. R. Salmiselta Gellivaaraan V. Björkmanille 24/12 1935 . .
Viipurista Gellivaaraan 25/12 1935
Gellivaaran joulukokouksista Amerikkaan v. 1935
Gellivaaran joulukokouksista Suomeen v. 1935
Gellivaaran joulukokouksista Itä-Norjaan v. 1935
Ruotsin Lapista Killingistä V. Björkmanilta Lahteen Joel Ahoselle 9/1 1936
Lahdesta Ruotsin Lappiin 22/1 1936
Amerikasta Hancockista W. Koppanalta Gellivaaraan V. Björkmanille
29/4 1936
Amerikasta Brush Prairiesta Axel Uuskoskelta Gellivaaraan V. Björkmanille 5/5 1936
Ruotsin Lapista Svappavaarasta Isak Stälnackelta Padasjoelle A. Holmille
7/5 1936
Gellivaarasta V. Björkmanilta Suomeen 18/6 1936
Gellivaarasta V. Björkmanilta Padasjoelle A. Holmille 19/6 1936
Ruotsin Lapista Amerikkaan 9/8 1936
Amerikasta Calumetista Ruotsin Lappiin 2/9 1936
Amerikasta Spartasta V. Björkmanilta Padasjoelle V. Niemiselle 6/9 1936
Imatralta Amerikkaan V. Björkmanille ja J. Stöckelille 9/9 1936
Padasjoelta V. Niemiseltä Amerikkaan V. Björkmanille ja J. Stöckelille
27/9 1936
Gellivaarasta Frans Björkmanilta Amerikkaan V. Björkmanille ja J. Stöckelille 1/10 1936
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