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ESIPUHE 

–kirjoittanut Lauri Koistinen

Tämä kirjekokoelma on suurelta osalta Amerikasta kotoi- 
sin olevasta aineistosta koottu, jota ei ole Euroopassa tätä ennen 
painon kautta julkaistu. On yllättävää löytää näin huomattava 
määrä esikoisvanhinten kirjeitä, joitten olemassaolosta ei moni 
ole edes tiennytkään. Tässä jälempänä kerrotaan löydöstä lähem- 
min. 

Mikä kirjalle nimeksi? Ensimmäinen johtavien saarnaajien 
kirjekokoelma tästä n.s. lestadiolaisesta herätysliikkeestä ilmestyi 
viime vuosisadan lopussa J. Kierin toimesta Amerikassa ja sai 
nimekseen “Aikakautemme vanhinten kirjoituksia.” Sitten neli- 
senkymmentä vuotta myöhemmin ilmestyi samantapainen kirja 
herätysliikkeen seuraavien vuosikymmenien kirjeistä, joka sai 
nimekseen “Vanhinten kirja II”. Uudemmat painokset Kierin toi- 
mittamasta kirjasta nimitettiin “Vanhinten kirja I:ksi,” jottei sitä 
sekotettaisi II-kirjan kanssa. Johdonmukaisinta on antaa tälle nyt 
käsillä olevalle kirjalle nimeksi “Vanhinten Kirja III, koska sen 
kirjoittajat ovat samoja henkilöitä kuin II-kirjassakin ja sen ra- 
kenne on täysin edeltäjiensä mukainen. 

Vanhinten kirjat voisi varustaa monella muullakin tunnuk- 
sella, jotka paremmin viittaisivat kirjojen sisältöön, mutta tällöin 
kirjan nimen historiallinen perinne särkyisi. Vanhinten kirjassa 
on sanalla “vanhin” sama merkitys kuin kreikan sanalla 
“presbyteros”, jolla tarkoitetaan seurakunnan opettajaa, saarnaa- 
jaa, sananpalvelijaa. Pietarin epistolassa on presbyteros-sana 
väärin käännetty “pappi”-sanaksi (1.Piet.5:1). Oikea vastine on 
“vanhin”, joka apostolisessa seurakunnassa oli maallikko. 
Uudentestamentin seurakunnassa ei “pappi”-nimitystä ole kel- 
lään muulla kuin Kristuksella. Tässä on paikallaan mainita joku 
sana Sophia Hill-vainajasta, jonka hallussa pääosa tässä julkaista- 
vasta aineistosta on ollut. Hän asui Black Hillsissa, Etelä- 
Dakotassa, ja toimi Lapin vanhinten kortteeritalon emäntänä 
vuosisadan alkupuoliskon ajan. Sophia Hill nukkui kuoleman 
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uneen juhannuksen edellä 1985 ja oli viimeisenä tahtonaan pyy- 
tänyt tämän kirjoittajaa pitämään muistopuheen hänen 
hautajaisissaan. Vanhus oli ahkerassa kirjeenvaihdossa kanssani 
vuosien 1976-1985 välisen ajan, ja ennätti kirjoittamaan lähes 
200 kirjettä tuona aikana. Hän oli poikkeuksellisen vilkasälyinen 
ja elinvoimainen ikäisekseen. Hän oli kuollessaan lähes 96 vuotta 
vanha. 

Sophia Hill oli syntynyt Kuortaneella 31/8 1888. Hänen 
tyttönimensä oli Minna Sofia Tuomaantytär Ahola. Perheessä oli 
yhdeksän lasta, joista Minna Sofia oli nuorin. Atlantin hän ylit- 
ti siirtolaisena vuonna 1912, siis 24 vuoden ikäisenä. Hän meni 
uudessa maassa avioliittoon Jacob Mackie’n kanssa v.1913. So- 
phia Hillin lapsista on vielä useita elossa, joista mainittakoon 
Eino Mackie, Spearfish, Etelä-Dakota. Hän on pojista nuorin, 
tätä nykyä jo eläke-ikäinen. Eino huolehti vanhasta äidistään 
ihailtavalla tavalla viimeiseen asti. 

Sophia Hillin hallussa oli hänen itsensä kokoilemien 
vanhinten kirjeitten lisäksi saarnaaja Solomon Johnsonille tulleet 
kirjeet, joista tämän kirjan lähdeviittauksissa käytetään nimitystä 
Solomon Johnsonin “kokoelma. Niistä papereista, joita Sophia 
Hill itse oli kerännyt ja tallettanut, käytetään nimitystä Sophia 
Hillin kokoelma. On mahdollista, että kokoelmat ovat sekoittu- 
neet keskenään, niin että Sophia Hillin kokoelma voikin suurelta 
osalta olla Solomon Johnsonin kokoelmasta peräisin. 

Solomon Johnson oli lähtöisin Pohjois-Ruotsista, Vojak- 
kalan kylästä, ja mennyt siirtolaisena Amerikkaan vuonna 1878. 
Hän toimi saarnaajana jo Johan Takkisen aikana. Solomon John- 
sonin kokoelmassa on kaksi Takkisen omakätistä kirjettä, hänelle 
itselleen osoitettuina vuosilta 1890 ja 1891. Solomon Johnson oli 
syntynyt 15/7 1849 ja kuoli 12/7 1941. 

Sophia Hill oli todellinen “hamsteri” keräilemään 
vanhinten kirjoituksia. Tuskin kellään muulla on niin täydellistä 
kokoelmaa näistä irtolehtinä painetuista “öljypuun lehdistä” hal- 
lussaan kuin hänellä oli. Vahinko vain, ettei tätä aineistoa ole 
painettu kirjan muodossa Amerikassa, jotta useammat olisivat 
saaneet niistä osan. On korkea aika saattaa ne nyt kirjan muodos- 
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sa julkisuuteen Amerikassa ja Euroopassa, ennen kuin koko aarre 
joutuu hukkaan jonkun arkiston pölyisiin loukkoihin. Sophia 
Hillin hartain toive oli, että nämä vanhinten kirjeet tulisivat 
painetuksi myös englanniksi. 

Sophia Hill ei keräillyt tätä aineistoa vain keräilyn vuok- 
si. Hänelle ne olivat elämän leipää, kun hän vanhoina päivinään 
ihmisten hylkäämänä vietti aikaansa pienessä asunnossaan. Hän 
ymmärsi hallussaan olevien paperien arvon eikä sen tähden luo- 
vuttanut niitä keneJlekään, ei edes lainaksi. Hän antoi allekirjoit- 
taneelle 1976 tekemäni Amerikan matkan yhteydessä niistä 
vanhinten kirjeistä kappaleet, joita hänellä oli useita. Sain myös 
luvan ottaa valokopioita niistä kirjeistä, joita hänellä oli vain 
yksi. Vuoden 1976 jälkeen hän löysi aina silloin tällöin 
kätköistään jonkun kirjeen, jonka hän lähetti minulle. Vasta hä- 
nen kuoltuaan löytyi Solomon Johnsonin kokoelma hänen 
jäämistöistään, jonka “kenkälaatikollisen” Eino Mackie hyvän- 
tahtoisesti lahjoitti minulle kesällä 1985. 

Kaikesta tässä kirjassa olevasta aineistosta loistaa selvästi 
se kirkas taivas, jota edesmenneet vanhurskaat ovat suurella har- 
taudella ikävöineet. Heidän sydänäänensä kuuluvat näistä kirjeis- 
tä voimakkaasti. Kirjeet löytävät hengen yhteyden vielä tänään- 
kin jokaisen oikean kristityn kanssa. 

Kirjoituksissa esiintyy Raamatunselityksiä, joita turhaan 
haetaan teologien selitysteoksista, sillä nämä selitykset ovat 
kristittyin koettelemusten kanssa yhtäpitäväiset. Juuri tästä on 
kysymys Roomalaisten 12:6, jossa sanotaan “Jos jollakin on pro- 
fetia, niin olkoon uskon kanssa yhteinen.” 

Kirjaan on otettu myös joku eriseuran saarnaajan kirje, mis- 
sä se on ollut aiheellista. Tästä esimerkkinä on Johan Sirkanmaan 
kuuluisa “kirouskirje”, kirjoitettu Muotkajärvellä 19/5 1900. Sii- 
tä on mainittu m.m. tässä kokoelmassa olevissa vanhinten kirjoi- 
tuksissa n:ot 25 ja 233. Sirkanmaan sanotaan kieltäneen kirjeensä 
todenperäisyyden Jellivaaran sovintokokouksessa vuosisadan 
alussa, mutta nyt se on alkuperäisenä kenen tahansa nähtävänä 
julkisuudessa, Suomen kirkkohistoriallisen seuran ns. Kierin ko- 
koelmassa. Valokopioita on myös allekirjoittaneella. Kirkkoherra 
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Edqvist kaipasi myös aikanaan nähdäkseen tätä kirjettä ilkeä- 
henkisessä laestadiolaisuutta käsittelevässä historiassaan “Huu- 
tavan äänen maassa” (Porvoo 1927, s.78). Kirjasta näkyy, että 
hän epäili suuresti kirjeen olemassaoloa. 

Vanhinten Kirja III täydentää Vanhinten Kirja II:ta ennen 
kaikkea Amerikan kristillisyyden näkökulmasta katsottuna. Tar- 
koitus on myös painaa uudelleen Vanhinten Kirja I laajennettuna 
ja tarkastettuna, sillä Kierin toimittamassa kirjassa on Takkisen 
kirjeissä niin vakavia virheitä alkuperäiskirjeisiin verrattuna, että 
korjaus on välttämätön. Raattamaan kirjeet ovat nyt saatavana 
kirjakaupasta erillisenä kirjana, joten emme näe mitään huutavaa 
hätää olevan Vanhinten Kirja I:n painatuksen kanssa. Ohjelmassa 
on myös L.L.L:n Huutavan Ääni Korvessa -kirjan toimittaminen 
suomeksi alkuteoksen mukaisesti sekä kokoelma hänen saarnois- 
taan ruotsiksi käsikirjoitusten kanssa. yhtäpitäväisenä, Lutherin 
“Kirkolliskokouksista ja kirkosta” y.m. Pyrkimyksemme on va- 
rustaa seuraava herätysaalto väärentämättömillä Jumalansanan 
kirjoilla niin runsaasti kuin mahdollista, jotta Jumalan työ 
menestyisi ja väärät opit torjuttaisiin. 

Tähän Vanhinten Kirja III:een otetut kirjoitukset sisältyvät 
ajanjaksoon 1890-1940 muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. 
Sitä seuraavan 50-vuotisjakson kirjeet saavat toistaiseksi odottaa 
ilmestymistään. Esikoisten seurakunnan historia ei suinkaan 
katkea vuoteen 1940, mutta toinen maailmansota on sopiva 
rajapyykki kahden ajanjakson välillä. Sotaa edeltänyt vuosikym- 
men niitti myös pois melkein kaikki vanhimmat Lapista, ja siitä 
seurasi, että kirjoitusten taso tässä seurakunnassa koki tuntuvan 
heikentymisen, lukuunottamatta August Isakssonin kirjeitä, jois- 
sa vanhinten ääni on vielä kirkkaana. 

Esikoisten seurakunnan myöhemmistä vaiheista on annet- 
tu typistetty kuvaus pienessä historiassamme Hengellisen halli- 
tuksen vaiheet ensin syntyneessä laestadiolaisessa seurakunnassa 
Ruotsin Lapinmaalla, Pieksämäki 1977. Sama kirja tuli ruotsiksi 
jo 1976 Pieksämäellä painettuna. 

Muista julkaisemistamme kirjoista mainittakoon L.L.L:n 
Kirkkopostillan näköispainos vuodelta 1876, Pieksämäki 1973, 
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Virsikirja, Pieksämäki 1979, L.L.L:n Puhtaat Saarnat, Pieksämä- 
ki 1984, Lutherin Paimenkirje Böömin veljille, Pieksämäki 1986. 
Nämä on toimitettu vastapainoksi niille väärennöksille, joita tä- 
mänkin herätysliikkeen sisällä esiintyy. Lisäksi olemme paina- 
neet kahden keskuudestamme poisnukkuneen saarnaajan elämä- 
kerrat, nimittäin Levi Älvgrenin (1980) ja Severi Mäkelän 
(1986). Kaikki nämä ovat yksityisten kristittyjen kustantamia, ja 
niitä on meillä runsaasti varastossa tulevien aikojen varalle. 

Tämän kirjan alkuosa sisältää Jonas Purnun huomattavim- 
man kirjallisen tuotannon. Nämä kirjeet, ajanjaksolta 1893-1895 
valaisevat Amerikan hajaannuksista kärsineen kristillisyyden 
jälleenyhdistymistä ja sitä seuraavaa kehitystä. Yhdistyminen ei 
kuitenkaan ollut kaikkien kohdalle pysyväinen, sillä sinnikkäitä 
riitapukareita ilmestyi heti uudelleen, jotka alkoivat rikkoa tätä 
kristittyjen välillä tehtyä sovintoa. Muun muassa A. L. Hei-
deman perääntyy tehdystä sovinnonliitosta sanoen sen päivän 
olevan hänen elämänsä mustin, jona tuo sovinto tapahtui. 
August Lundberg Lannavaarasta taas soimaa esikoisten 
seurakunnan saarnaajia Calumetissa tehdyn sovinnon hajoit-
tajiksi. Mutta tällaisilla soimauksilla ei ole mitään historiallista 
perustaa, sillä ei ole olemassa mitään sen aikaista kirjallista 
todistusaineistoa, joka viittaisi siihen suuntaan. 

Kirjeet osoittavat, että Lapin lähetys Amerikkaan taukoaa 
vuodesta 1893 aina vuoteen 1920 asti, siis 27 vuodeksi, jona ai- 
kana katkerat riidat repivät Amerikan kristillisyyttä. (Ja Euroo- 
passa vallitsi vielä suurempi kaaos, joka johti kristillisyyden ha- 
jaantumiseen kolmeen suureen ryhmään, vanhoillisiin, uusherän- 
neisiin ja esikoisiin). Saarnaaja Lumijärvi, joka Joonas Purnun 
vuonna 1893 Amerikassa lähetysmatkalla ollessa riemuitsi Lapin 
vanhinten kanssa kristillisyyden menestymisestä siellä (ks.kirj. 
n:o 4 ja 5), riitaantui työkumppaniensa kanssa ja lopulta hylkä- 
si esikoisseurakunnan Amerikassa ja Lapissa yhdistyen vuosisa- 
dan alussa julkiseen eriseuraan, jota vastaan hän itse aikaisemmin 
taisteli (ks.kirj.n:o 24). Sen jälkeen ilmeni vielä ristiriitoja 
esikoisseurakunnan jäsenten keskuudessa, vieläpä johtavien 
saarnaajien Kierin ja Matoniemen välillä. 
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Frans Parakan ja Isak Nikun aloittaessa Amerikan lähetys- 
matkat tämän pitkän tauon jälkeen 1920 saavutettiin siunattu 
sovinto jo ensimmäisellä matkalla. He toimivat puolueettomina 
hengellisinä tuomareina, joihin molemmilla osapuolilla oli luot- 
tamus. Ja kun molemmilla puolilla oli halu raamatulliseen sovin- 
toon, niin siihen myös päästiin Jumalan avulla. 

Joonas Purnun kirjoituksissa käsitellään hyvin seikkape- 
räisesti opin asioita, kasteen oppia, seurakuntaoppia, Jumalan 
Sanan arvoa, Lutherin teräviä sanoja, jotka “pistivät jalopeuraa 
korvaan” ja Laestadiuksen karkeita ilmaisuja, jotka “pistivät 
viinaporvaria korvaan” ja “vihloi hänen sydäntään.” Härnö- 
sandin maakunta-arkistossa olevat vanhat tuomiokapitulin asia- 
kirjat osoittavat selvästi, että Pajalan juomarit ja viina porvarit 
tekivät kanteita rovasti Laestadiuksen käyttämistä loukkaavista 
sananparsista, joita oli mm. sana pirunpaska. On järkyttävää to- 
deta, että nykyiset Laestadiuksen opetuslapset ovat korjanneet 
oppi-isänsä saarnat juomarien ja viinaporvarien henkivallan toi- 
veitten mukaan, jotta ne eivät enää pistäisi viinaporvaria korvaan 
eivätkä vihloisi ympärileikkaamattomia sydämiä. – O' tem-
pora, O' mores! 

Raamatun käsikirjoitusten tutkijat ovat panneet merkille, 
että ankarat ja loukkaavat sananparret muuttuvat myöhemmissä 
käsikirjoituksissa pehmeämmiksi. Tämä ilmiö on havaittavissa 
myös Lutherin ja Laestadiuksen nimellä julkaistuissa kirjoituk- 
sissa, kuten yllä todettiin. Totuudesta tahdotaan ottaa terä pois. 
Jeesuksen opetuslapsillakin oli ennen uuttasyntymistään halu 
opettaa Jeesusta välttämään loukkaavaa puhetapaa (Matt.15:12- 
13). He huomasivat fariseusten siveitten korvien loukkaantuvan 
Mestarin puheesta. Opetuslapset suosittelivat juhlapuhetyyliä 
Jeesukselle, mutta eivät saaneet Häntä suostumaan tähän. Nykyi- 
nen kristikunta on lähes täysin sillä kannalla, että saarnavirasssa 
pitää hemmotella kaikkia piruja. Pyhällä Hengellä on kuitenkin 
kaikkina aikoina ollut se piirre, että se aiheuttaa kipua ympäri- 
leikkaamattomissa sydämissä ja korvissa, mutta tämä totuuden 
karvas suola on terveellinen ihmiselle, sillä se voi estää hänet 
mätänemästä synnissä, kun taas hellät opettajat mädännyttävät 
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kaiken kansan ja johdattavat heidät helvetin kadotukseen. Luther 
sanoo, että helvetin peräseinä on muurattu sellaisten pappien 
pääkalloista, jotka tekevät Kristuksen synninpalvelijaksi. 

Kirjeet vuodesta 1920 aina kirjan loppuun asti, siis 1940- 
luvulle, todistavat Amerikan kristillisyyden olleen silloin par- 
haassa kukoistuksessaan. Rakkaus saarnaajien ja kristittyjen vä- 
lillä oli vilpitön, ja yhdyssiteet Lapinmaan seurakunnan kanssa 
olivat lämpimät molemmin puolin. Sama siunattu tila näyttää 
vallinneen myös Suomen kristillisyydessä samoina aikoina. 
Kaikki kansa ei kuitenkaan ollut silloinkaan pyhä. Kytevät 
riidantulet savusivat paikoitellen Amerikassakin, josta mm. kir- 
je n:o 152 todistaa. On mahdollista, että seurakuntaruumiissa 
tuolloin esiintyneistä mätäpesäkkeistä on versonut laajempaakin 
turmelusta kristillisyyteen, josta myöhempien aikojen ikävät ta- 
pahtumat kristillisyydessä ovat juontaneet juurensa. On ilmeistä, 
että moni karvas juuri on päässyt kasvamaan Kristuksen hengel- 
liseen ruumiiseen eli Herran seurakuntaan, joitten kautta moni on 
tullut saastutetuksi. Tästähän Hebrealaisten 12. luku varoittaa. 

Lapin vanhinten äkillinen poismuuttaminen tästä elämästä 
1930-luvulla näyttää järkyttäneen kristillisyyttä salamaniskun 
tavoin. Ensin kuoli Samuel Wettasjärvi 1928 ja sen jälkeen Isak 
Niku äkkiarvaamatta Suomen lähetysmatkallaan Oulussa 1929. 
Vuosikymmenen pituinen kuoleman aalto vanhinten riveissä 
päättyi Viktor Björkmanin tapaturmaiseen kuolemaan 1938. 
Tämä oli suunnaton isku koko elävälle kristillisyydelle. Se enteili 
pahaa tulevaisuutta. Se enteili Jumalan rangaistuksia tottele- 
mattomille ja vastahakoisille lapsille. 30-luku onkin sävytetty 
surusanomilla, joita tuli joka suunnalta. Vanhurskaat temmattiin 
pois onnettomuudesta. Eräs herännyt nainen Purnun kylästä antoi 
havainnollisen kuvan siitä tilanteesta, joka elävässä kristillisyy- 
dessä koettiin Björkmannin kuoltua. Hän sanoi, että silloin tun- 
tui niin kuin ”olisi tullut maailman loppu”! 

Kirjan lopussa on Frans Parakan itsensä kirjoittama oma- 
elämäkerta vuodelta 1933, joka näyttää jääneen kesken kiireitten 
ja sairauden tähden. Lukija jää odottamaan loppulausetta, jossa 
vanhin sanoisi viimeiset hyvästit ja varoitukset jälkeenjäävilleen. 
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Kirjoitus loppuu Norjan myrskyiselle merelle ja siellä koettuihin 
kuolon kauhuihin, vaikka lopulta päästiinkin turvallisesti maihin. 
Tämä vahamonisteena säilynyt muistelmakirjoitus on kaikesta 
päätellen ilmestynyt vasta kirjoittajan kuoleman jälkeen. Frans 
Parakan puoliso Tekla tulee kauniilla tavalla esiin tässä kirjassa 
julkaistuilla kirjeillään n:ot 144, 175,179, 196. 

Kirjan lopussa on myös muutamia hautapuheita etsikko- 
aikamme aamupuolelta, joista kaksi on Laestadiuksen kirjoitta- 
maa. Kirjan lopulla olevat kirjeet valaisevat toisen maailmanso- 
dan aikana koettuja kuoleman kauhuja ja kehottavat lukijaa 
valvovaisuuteen, sillä meitäkin tulee kuoleman viikatemies pian 
leikkaamaan, eikä se anna tulostaan paljon ennakkotietoja. 

Tuhatvuotinen valtakunta, josta Ilmestyskirjan 20. luku 
puhuu, on nyt kallistumassa loppuunsa. Pian “Turkki ja ruskiat 
juutalaiset” panevat maailman ylösalaisin, niin kuin Luther se- 
littää Ilmestyskirjan esipuheessa. Turkki eli islam on jo näyttä- 
mässä hampaitaan tuhanteen miljoonaan kohoavine joukkoi- 
neen, ja kohta on maailman rauha oleva poissa. Esikoisten seu- 
rakunta joutuu kokemaan sekä nousun että vastoinkäymisten 
ajanjakson. Vanhimmat ovat toivottaneet viimeisen tulen sytty- 
mistä, jolla he tarkoittivat viimeistä herätysaaltoa kristillisyy- 
den vanhinten laitumilla Pohjolassa ynnä muualla. He sanoivat 
myös viimeisen verisen vainon seuraavan tätä hartauden aikaa. 
(Katso kirjettä n:o 221). 

Kun tuo ikävöity Pyhän Hengen tuli viimein leimahtaa 
Pohjolan taivaalla, saavat Jumalan lapset myös tuntea sen liekki- 
en lämmön. Varmaakin varmempaa on, että Jumala pitää siitä 
huolen, että valittujen luku tulee täytetyksi, ennen kuin “taivas ja 
maa pauhinalla katoovat, ja elementit palavuudesta sulavat.” Ja 
vaikka kuinka moni pois lankeaisi perkeleen petoksen kautta ja 
alettuaan hengessä päättäisi lihassa, niin Jumalalla on voimaa 
synnyttää uusia lapsia niiden sijaan, jotka nuorena kuolivat. 

Poislangenneitten on kuitenkin hyvä muistaa, että heidän 
vaivansa helvetissä ovat seitsemän kertaa tuskallisemmat kuin 
mustien pakanoitten, jotka eivät koskaan ole Jumalan hyvää sa- 
naa maistaneet, eivätkä tulevaisen elämän voimaa. Tämän muis- 
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tutuksen pitäisi hopittaa tuhlaajapoikia ja -tyttäriä palaamaan 
takaisin Isän huoneeseen, missä pidetään tapetun Karitsan 
ijankaikkiset häät. 

Lukija tuskin aavistaa, mikä aarreaitta näihin vanhinten 
kirjoituksiin kätkeytyy. Allekirjoittaneet ovat kuitenkin monen 
muun kanssa sen aarteen löytäneet. Parempaa lukemista et löy- 
dä mistään muualta, sillä näissä kirjoituksissa puhuu Kristuksen 
Henki suoraan sydämeesi, kun rukouksessa sitä anot. Tähän so- 
pivat Jeesuksen omat sanat: “Taas on taivaan valtakunta tavaran 
vertainen, joka on peltoon kätketty, jonka ihminen löysi ja kätki 
sen: ja ilon tähden, mikä hänellä siitä oli, meni hän pois ja myi 
kaikki mitä hänellä oli ja osti sen pellon.” (Matt.13:44). 

Vanhinten kirjeet puhukoot niin korkealla äänellä, että 
kuurotkin sen kuulisivat. 

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa keväällä 1989 

Esikoisten seurakunnan helmassa ja hengenyhteydessä 

“Pikku-Leevin” eli Levi Älvgrenin opetuslapset 

Lauri Koistinen ja 
Eero Mäkelä 

1. L.L. LAESTADIUS – MOOSES KANGOSELLE

Pajalassa 10/6 1860 
Mooses Olofsson Kangoinen, ja niille kristityille, joissa 

sinä kuljet. Armo ja rauha lisääntyköön teille ylhäältä Valkeu- 
den Isältä! Minä olen saanut Mooseksen kaks preiviä, ensim- 
mäisessä on ollut yksi kysymys lattian maalauksesta; ja minä 
en ymmärrä siihen mitään vastata, mutta ainoastans, että minun 
silmissäni on maalattu lattia hirveä, eikä taida olla tervey- 
dellekään juuri hyödyllinen, ensinnä kuitenkaan, ennen kuin se 
on hyvin kuivanut. Ja se järjen skäli (=selitys), että se paljon 
helpottaa vaimoväen vaivat, ei ole minusta niin voimallinen 
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skäli, että sen tähden isäntä-miehet pitäisit ruveta kostantamaan 
maalia joka lattian päälle. 

Jos minulla olis oma huonet, niin minä en kostantais 
maalia lattian päälle, jos tämä on ahneuden tähden, niin on toi- 
nen skäli laiskuuden tähden, ja kumpiko nyt on parempi, ahne- 
us eli laiskuus? Minä tahtoisin viisiä sen päälle, että maalattu 
lattia kestää enemmän aikaa kuin maalaamatoin, ‘mutta minä 
en saata pitää tätä kysymystä omantunnon asiana, vaan jos kris- 
tityn tunto pahenee maalista, niin älköön toinen maalatko, jos 
kristityn tunto pahenee maalaamattomasta lattiasta, niin 
maalatkoon kaikki. 

Mutta on se vielä yksi muu asia, jota minä tahtoisin pan- 
na kristittyin tunnon päälle. Koska nyt ei ole muita, jotka 
kelpaisit skoulua pitämään, kuin Erik Antti, Kankaan Isakki ja 
Mooses Kangoinen, niin ei pitäisi kristittyin niin ankarasti 
käymän näitten skoulumiesten päälle, että net menettävät terve- 
ytensä, vaan kaikki pitäisit antaman skoulumiesten levätä yötä. 
Erik Anders on kovin krossaantunut menneenä talvena, eikä ole 
vielä oikian terveytensä jällensä saanut, Kankaan Isakki on me- 
nettänyt terveytensä jo ensimmäisessä Vitsaniemen skoulussa. Ei 
taida moni kristitty vielä ymmärtää, että skoulluaminen on ras- 
kaampi kuin muu työ, että se kostantaa rintain päälle. Ja 
erinomattain jos ei anneta yön lepoa, niin tulevat silmätki huo- 
noksi siitä yön valvomisesta. 

Mooses kirjoittaa Koivukoskesta, että häntä tahdotaan 
joka paikkaan, ja se on hyvä asia, että entisillä juomarilla ja 
huorilla on tullut halu kuulla Jumalan sanaa. Ja minä toivotan ja 
rukkoilen, että se halu olis pysyväinen, ettei keveämielisyys ja 
koreus tulis luvalliseksi varsin kuin skoulu on loppunut. Minä 
moitin, että tässä kristillisyydessä ei ole niin arka tunto, kuin 
alkuheräyksessä on ollut, vaikka minä en tiedä, kuinka on teidän 
seassanne. Minä neuvon teitä, rakkaat veljet, että tet katsoisitte 
ensimmäisten kristittyin vaellusta maailmassa, kuinka net on ol- 
leet suuressa hartaudessa, rukouksessa, pelvossa ja vapistuksessa, 
valmiit vastaan ottamaan Jumalan Poikaa, ja net on ilolla ja rie- 
mulla vastaan ottaneet kuoleman enkelin, niitten lamput on var- 
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sin syttyneet palamaan, koska huuto on tullut. 
Olkaat hyvästi Herran hallussa ja muistakaat, että tämä 

armonaika on lyhykäinen ja vaivalloinen, ja pian tulee loppu. 
Kirjoitettu Pajalassa 10.p. kesäkuuta 1860 

L.L.Laestadius 

Käsinkirjoitettu jäljennös I800-luvulta. 
Mathilda Fogmannin kokoelma. YKA. 

2. JOHAN TAKKINEN KUVAA AJAN HENKEÄ 1886

Calumetissa 24/8 1886 
Rakkaat veljet ja sisaret Herrassa Euroopan maalla, Juma- 

lan armo lisääntyköön teille Herran Jesuksen elävässä tuntemi- 
sessa priiskoitusveren kautta, Jumalan sanan vahvuudessa Pyhäs- 
sä Hengessä! 

Tällä toivotuksella lähestyn teitä, rakkaita ystäviä 
Kristuksessa, täältä toisesta maanosasta, tietää antain että vielä 
olen tässä pahassa maailmassa, jota kannan jäsenissäni, ja koko 
turmeltunut meno ihmiskunnan maailmassa ympärilläni Raama- 
tun mukaan, jossa perkeleellä on suuri valta tulessa ja tuulissaki. 
Monet myrskyt pauhaa maailmassa, mutta jos se on mahdollista, 
että saatanas olis eronnut ittiään vastaan, ja vaikuttais päiväin 
lopun. Vahvasti kunnioitetut ja kostannetut uskonnot maailmassa, 
ja ne raja-aidat, jotka ovat seisoneet tuhansia vuosia, rupiaa 
joutuun unhotuksiin ja joutilaiksi. Järkiniekkain suuret ajatukset 
on pontevasti vaikuttaneet salaseuroilla miljoonia verkkoihinsa, 
joissa on suuret edut, ja loiste hohtaa suuren huvituksen kanssa, 
että ne, joilla oli raakuuden aikakaudessa verinen viha välissänsä, 
ettei kuoltuakaan yhteen aidan sisälle sopineet. Nyt he sivistyk- 
sen aikakaudessa jakaa lahjoja toisillensa. 

Nyt työskentelee vanhat ja uudet yhtiöt, vapaa-ajatteli- 
jat, riimuurarit (=vapaamuurarit), henkivakuutusyhtiöt, kan- 
sanvalistusseurat ja raittiusseurat, y.m.m. Niin roomalainen ja 
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kreikkalainen, protestanttilainen ja reformeerattu, juutalainen 
ja uudestikastajat ovat kaikki veljekset, ja ystävyyden maljas- 
ta juovat mettä. 

Pyhä Henki on jo Raamatuissa ilmoittanut tuhansia vuo- 
sia ennen niistä suurista turmioista, jotka tuottaa kaikelle lihalle 
lopun. Pyhä Henki on myös ennustanut, että viimeisinä päivi- 
nä on Herran vuori kaikkia muita vuoria korkiampi oleva. 
Mutta Jesuksen opetuslapsilla on annettu tuta Jumalan valta- 
kunnan salaisuuksia ainoastaan. Merkit auringossa, kuussa ja 
tähdissä, meressä ja maassa, on suuressa kysymyksessä koet- 
telemuksessa. Vanha Kristinuskon valkeus, joka on pyhässä 
kasteessa vannottanut tuhansia vuosia, luopumaan pois perkele- 
estä, kaikesta hänen menostaan ja teostaan, on tämän maailman 
siveyden vesissä pessyt ja korjannut armon järjestystä; paavin 
jäännöksiä, taikauksia poisjättäen, mutta ajanhengen vaatimus- 
ten mukaan, Jumalan armosta kristillisten esivaltain nimen voi- 
malla on kristinopin kirjat pitänyt sivistää ihmiskunnialle 
loukkaamattomaksi. 

Lutherus joutuu lutherialaisille tielle, joka jätti synnin- 
tunnustuksen opin ja synninpäästön seurakunnalle viljellä, 
joka löytyy uskonsa tunnustuskirjoissa koko maailmalle tutkia 
ja tuomita P.Raamatulla, joka on ollu jo sivistyneessä Ruot- 
tissa ja Norjassa viides pääkappale pois Lutheruksen kate- 
kismuksesta. Ja körttiin heränneet ennen Suomessa tunsit va- 
lita ittelleen Möllerin, jossa oli ripin oppi pois. Nyt kiirehtiin 
se aika, että kuudes käsky tulee tielle sivistyneessä kristil- 
lisessä seurakunnassa, tulevat kaikki aateliksi. Elävä kristilli- 
syys on pahin koira, joka haukkuu ja ei anna ylistystä kaikille 
näille. Näin syöpi onnelle ittensä vanhentunut maailma, joka 
on läsnä loppuansa, ja se aijotaan järjen valolla ja ihmisneron 
voimalla uudesta luoda. 

Jumalan edeskatsomisesta on elävä Kristillisyys maail- 
massa levinnyt, jota sadat on saarnanneet ja tuhannet on 
kustantaneet, Euroopan ja Ameriikan maalla, jota huudetaan 
pahimmaksi villitykseksi, jota on nykyaikaiset kristillisen valtio 
kirkon vartijat pyytäneet ojentaa, ja suuta korjata Ruottissa, Nor- 
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jassa ja Suomessa, jota kättä on viljelty vielä Ameriikkaan. Mutta 
se sujumatoin vanha tottuus: Jos ei Herra huonetta rakenna, niin 
hukkaan ne työtä tekee, jotka sitä rakentaa. Mutta sen tiedämme, 
että jos Jumalan evangeliumin nuottaan tarttuu monenlaisia ka- 
loja, toiset verkolle vahingoksi ja vaivaksi apostolein ja 
Lutheruksenki aikana, niin onko toista odottaminen tälläkään 
ajalla? Kristillisyyden vapauden ilman alla syntyy monta tur- 
miollista mieltä pakanallisen viisauden hapatuksesta, ja juutalai- 
suuden juuresta, josta P. Paavali kirjoitti, ettei julmin vaino ja 
verenvuodatukset voineet estää repeilemisiä ja Kristuksen seura- 
kunnasta erkaintumisia, ja samoin kävi Lutheruksen aikana, että 
muutamat paaville suutuksissa, ei tahtonut yhtään lepoa olla, 
kaikki tahoit olla mestaria, että Jumalalta kutsutut palvelijat olit 
monessa vaarassa, ja synty monta Jumalan sallimisesta, evan- 
geliumin väärin käyttämistä. 

Nyt on mennyt Ruottissa ulos valtiokirkosta Walden- 
strömiläiset ja babtistit (Uudesta Kastajat), joka nyt rynttää 
Suomeenki, mutta ne, joille maailmassa on perkele korkonimeksi 
pannut “hihhuli”, ja sivistyneimmät “laestadialaiset”, ei ne ole 
tarvinneet kirkosta erkaintua Ruottissa eikä Suomessa, vaikka 
monella tavalla on kirkko ahdistanut, voimalliset ja voimattomat, 
kirkkosaarnoilla, maailmallisella lailla ja herjauskirjoilla ja m.m. 
Nyt näemme ehdotuksia eriuskolaislaista Suomeen, julis- 
tettuna sanomalehdissä, niin tihiän ja korkian, että tietää olleensa 
ulos potkastun sakramenttein kanssa vanhan kirkon yhteydestä, 
jos ne ehdotukset laiksi. vahvistetaan. Niille ne on hyvät, joilla 
on halu ulospäästä kaikista uskonnollisista siteistä, joita löytyy 
oppineissa ja yhteisessä kansassa; mutta elävä kristillisyys ei sitä 
vaikuta, mutta ulkoa on syyt. 

Jumala loi ihmisen iloon ja kuolemattomuuteen, vapaak- 
si kaikesta työstä ja vaivasta, mutta perkeleen kateudesta tuli 
synti maailmaan, ja synnin kautta kuolema, ja ihminen tuli 
turmelluksi syvästi, alastomaksi ja sokiaksi. Portti tuli avaraksi ja 
tie laviaksi, joka viepi Jumalan vanhurskauden Hengeltä 
sytytettyyn helvettiin, jota sadduseukset tekee turhaksi. Aposto- 
lein aikana hurmasi perkele kristityitäki, ettei ylösnousemusta 
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ole, ja toisia, että se on jo tapahtunut, ja m.m. 

Se vanha Israeli myös luuli, ettei siinä tiessä laitaa ole, 
joka Jumalalta avattiin ulos Egyptistä luvatulle maalle, läpi suur- 
ten vaarain, kuin loppui orjuus esivallasta, joka hukkui, niin va- 
pauden himo tuli laidattomaksi, josta Jumalan ankara van- 
hurskaus usein syttyi raskaasti rankaisemaan. lhmissukukunnan 
lunastaja Herra Jeesus, tottuuden suu, on sanonut: Portti on ah- 
das, ja tie kaita, joka viepi elämään, jota porttia ja tietä elämään, 
kirjanoppineet ja fariseukset ja kansan ylimmäiset tutkit, ja löysit 
opissa Jumalan pilkkaajaksi ja kaikissa käytöksissä syntiseksi. 
Että mestarin ovat Belsebubiksi kutsuneet, paljon enempi per- 
heensä, hänen seuraajansa, joita veritodistajia on miljoonia, 
Aabelista asti. Eikä ole koskaan ihmisellinen ja perkeleellinen 
viisaus tuntenut uskosta vanhurskaita ajallansa, mutta jälestä he 
on rientäneet marttyyrein hautoja kaunistamaan. 

Nyt syntinen maailma lukee hurskasten rikoksia P. Raama- 
tusta jumalattoman menon puolustukseksi, ja nykysen elävän 
kristillisyyden vioilla tahtoo kaataa kristillisyyden, ja puhdistaa 
maailman jumalattomuudessansa. Kaidan tien matkamiehet on 
useinki kompastuneet perkeleen, maailman ja oman lihan 
kiusauksissa. Apostoli Jaakoppi kirjoittaa syntisistä himoista: 
Sitte koska himo on siittänyt, niin hän synnyttää synnin, mutta 
koska synti täytetty on, niin se synnyttää kuoleman. Kuin 
vanhurskauden saarnaajassa Noakissa synnin himot sytyit viini- 
puun hedelmästä, niin joutu juovuksiin, ja Lothi myös viinan 
uhriksi ja kovin sukurutsaukseen. Ei ollu se usko elävänä, joka 
pelasti maailman hukkuissa Noan, ja Sotoman suuresta 
tulipalosta Lothin. Ei ole olleet kaikki patriarkkain lapset 
vanhurskauten perillisiä. Ei ollu Daavidilla se usko elävänä sydä- 
messä, jolla karhun, jalopeuran ja Goljatin voitti uskalluksella 
elävään Jumalaan, silloin kuin sortu huoruuteen ja viattoman 
veren vuodatukseen. Se suuri Herran palvelija Elias joutui ras- 
kaan vainon edessä omalta vanhurskaudelta niin kiusatuksi, ettei 
nähnyt enään muita hurskaita maan päällä. Nämät ja monta mui- 
ta, on kirjoitettu meille opiksi, joilla on voide Herralta. 

Ottakaamme, rakkaani, vaivan ja kärsivällisyyden esiku- 
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va niistä profeetoista, jotka Herran nimeen puhuneet ovat Pyhissä 
Raamatuissa, ja jotka aikakaudessamme Herra herättänyt ja kut- 
sunut on, tahtoansa ilmoittamaan, vanhurskaalle maailmalle 
saarnaamaan heräystä, ja syntisille syntein anteeksi antamusta, 
josta meitä vainotaan ja puhutaan kaikkinaista pahaa Jeesuksen 
nimen tähden. 

Kolmeyhteinen Jumala sytytti rakkautensa tulen palamaan 
Lapin korvessa, Jumalan sanan saarnalla Pyhässä Hengessä, 
Herran Jeesuksen kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemisen läpi, 
ja Kristuksen seurakunta on synnyttänyt Jumalalle suuren lapsi- 
lauman Ruottissa ja Suomessa, Norjassa ja Amerikan maalla, 
joka vastauudestasyntymisessä uskon kihlauksessa Sionin vuo- 
reen kiinnitetty on, Jesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. 
Suuri on todistajain joukko ympärillämme Apelista asti 
edesmenneet ja priiskoitusveren korjaajat, yhdessä hengen- 
yhteydessä, yhteen ruumiiseen kiinnitetty uskon, rakkauden ja 
Pyhän Hengen osallisuudessa olevat veljet ja sisaret Euroopan ja 
Amerikan  maalla,  kaikki,  jotka  toivossa  odottavat  Herran 
Jesuksen ilmestymistä. 

Ja hyvästi vähäksi hetkeksi. Pian yhteen tulemme Paratii- 
sin ilossa! jossa veisaamme Amenta, Halleluoja, kiitosta ja ylis- 
tystä Jumalalle Karitsan istuimen ympärillä! Pyydän rukoilla 
edestäni armoistuimen tykönä. 

Näitä merkitsee monelle tunnettu veljenne 

Johan Takkinen 

Alkuperäinen. SKHS Kierin kokoelma. 

3. TARKAN PETTERI MATHILDA FOGMANNILLE Y.M.

Ala-Tornio 21/12 1890(?) 
Rakkaat sisaret, me jotka olemme kilvoittelemassa Jeesuk- 

sen sovinto ansion voimalla, että Taivaallisen Isän tykönä saam- 
me täytellistä iloa ja riemua iankaikkisesti nautita. Esimaun tun- 
teminen Taivaallisen Isän rakkauden ja rauhan tuntemisesta 
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lohduttakoon meitä kaikkia sillä väliä, kuin kotia pääsemme. 

Kiitoksia paljon kirjeen edestä, joita olemme ilolla vastaan 
ottaneet, joittenka kirjein kautta täydellisestä Jeesuksen rakkau- 
desta tulee meillekin sydämeen ja aina rakkauden side 
uudistetuksi teidän sydämenne kanssa. Ja sydämen rakkauden 
terveisiä minulta ja Marjalta sinulle, rakas sisar, ja Johanna 
sisarelle, ja Lena sisarelle, ja sanokaa kaikille Jumalan lapsille 
terveisiä, jotka meitä rakastavat, ja sanokaa sydämen rakkauden 
terveisiä Erkki Antille minulta ja Marjalta, että kiiruhtaa tule- 
maan tänne Ala-Torniollekin. Marjalla on jääny paljon rakkaut- 
ta Erkki-Antille ensi kerrasta, kuin se on sitä nähny ja kuullu. Ja 
Marja haluaisi taas istua ja kuulla niin kuin ennenkin, mitä Jee- 
sus Erkki-Antin suun kautta nyt taas puhuu. Vissiinkin seki il- 
moittaa taas hyviä ja iloisia sanomia Jumalasta, kuinka Jumala on 
hyvillänsä ja iloinen kaikista niistä lapsista, jotka uskovat Hänen 
päällensä. Hyvästi Jumalan rauhaan. 

Petter A. Stark 

Voi, rakas sisar, kuinka on muistunut ikävältä mieleen, 
kuin kävimmä Mataringin pappilassa, kuin näimme, että pappi- 
lan tyttäret olit uhranneet hiuksensa perkeleen kunniaksi, vaikka 
Paavali sanoo, että luonnollinen järki käsittää sen, että se on 
häpiäksi vaimolle keritty pää. Mutta se on kuolleen uskon 
tunnustajilla oikea luonnollinen järjen valo piminny, kuin 
saarnataan evankeliumia Jeesuksen kärsimisestä ja kuolemasta, 
niin ei se vaikuta nuorissa kuolleen uskon tunnustajissa muuta 
kuin lihallisen vapauden. Ei kummempia herrashuoria näy mars- 
sivan kaupungin kaduilla, kuin net tyttäret olit. Enkä minä muis- 
ta, minkä kautta minun mieleni niin meni, etten tullu niille 
puhuneeksi. Ilmankin se piti jäädä toistaiseksi, jos elän. Ole niin 
hyvä, rakas sisar, ja laita tämä kirjalappu Keisun Isakille. Me 
lähemme nyt Tornioon illaksi seuroihin. 

Stark 

Käsinkirjoitettu jäljennös. 
Mathilda Fogmanin kokoelma. YKA. 

24



4. JOONAS PURNU JA J.H. LUMIJÄRVI – ERKKI-  
ANTILLE 

Klickitat, Wash. 10/7 1893 
Rakkaalle vanhimmalle, Erkki Antti Andersson, Juhonpieti. 

Jumalan  armoa,  rauhaa  ja  rakkautta  toivotan  teille Je-
suksen priiskoitusveren voimassa ja todistuksen sanassa, 
Esikoisten Seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. 

Halu ja rakkaus tuli teille kirjoittaa muutamalla sanalla, 
että olen elämässä sielun ja ruumiin puolesta. Annan tietää, että 
olen saanut suurella ilolla yhtyä Esikoisten seurakunnan lähetys- 
miesten kanssa, vanhimman Joonas Purnun ja Jöns E. Mänty- 
vaaran kanssa, ja Olof Matoniemen kanssa Pendletonissa, 
Oregonin valtiossa 30. päivä kesäkuuta, ja nyt kuljemme yhdessä 
siihen asti, kuin tulemme Calumettiin, Michiganin saarelle, läpi 
Oregonin, Washingtonin, Dakotan ja Minnesotan valtioita, joissa 
he jo kulkeneet ovat. 

Sydämestäni olen tyytyväinen muitten saarnaajain ja 
seurakuntain kanssa siihen oppiin ja opin hedelmään, jonka 
olemme kuulleet ja nähneet näitten Esikoisseurakunnan lähetys- 
miesten työhön, vanhimman Joonas Purnun ja hänen kump- 
palinsa, jotka ovat kutsumme päälle lähetetyt Amerikkaan. 

Voimallisesti on saarnattu sovintosaarnaa kahta puolta, ja 
sovintoveren hinta on sulattanut yhteen suuret paljoudet. Saman 
opin saarnaajaksi olette te, rakas vanhin, Raattamaa-vanhimman 
kanssa minuaki siunannut, jota olen yhdistettynä tehnyt entisten 
lähetysjäsenten kanssa, ja nyt taas näitten lähetysjäsenten kans- 
sa olen saanut armon yhdistyä. Minä kirjoitin teille mennä talve- 
na eli v.1892, josta en ole saanut teiltä vastausta, ja nyt saimme 
kuulla Johan Kaarakalta salakirjan, teidän kirjan kopioitettuna, 
jonka olette kirjoittaneet Abram Hietaselle. Se vaikutti minussa 
murheen, rakas vanhin, koska ette sanallakaan ääntäneet, että 
kahta puolta tehdä sovinto Amerikassa. Mutta A.Hietanen ei ole 
joukkonsa kanssa vielä yhdistynyt, jonka kuulen hänen 
hajoittavaisesta kirjastansa Johan Kaarakalle. Murheelliseksi tuli 
Joonas vanhin, kuin ei Erkki Antti-vanhin muistanu auttaa Joo- 
nas-vanhinta Amerikkaan, tässä raskaassa työssä. Mutta Abram 
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Hietasen kädet vain vahvistettiin, vaikka pitäisitte tuta 
Liljebladin opin jäljet hänessä. Auttakaat meitä tänne, rakas van- 
hin, että saadaan yleinen sovinto Amerikassa Herran Jesuksen 
sovintoveren armossa, joka on sielun sovinto, on teille ja meille 
synnit ja heikkoudet, ja viimeisetki epäilykset anteeksi annetut, 
ijankaikkisesti. Teitä tervehtää Joonas-vanhin ja Jöns Mäntyvaara 
auttajainsa kanssa, ja koko ostettu lauma, vaan olkaat viimein 
minulta sydämellisesti tervehdetty. Kantakaa, rakas vanhin 
anteeksiantavaista sydäntä minullekki, teitä rakastava veljenne 
vaivassa. 

Johan Lumijärvi 

Me myös tervehtämme teitä, rakasta vanhinta, Erik A. 
Juhonpieti. 

Mitä rakas veli J. H. Lumijärvi on tässä ylläolevassa kir- 
jassa teille tullu kirjoittamaan monesta asiasta, niin se on 
muuttumatoin totuus, että minä Joonas-vanhus tulen kyllä niin 
murheelliseksi kumppanitten kans, että tuntuu, että on nyt yhtä 
tehdä työtä eli ei, kuin kuljetaan kahta tietä Lapissaki, ja kahdella 
äänellä liikutaan. Kyllä tiedätte, että Ruotsin Lapista kuljetaan 
yhtä tietä, ja yhdellä äänellä saarnataan, niinkuin alusta, 
Raamattuin jälkeen. Mutta toinen tie, ja toinen ääni, näkyy ja 
kuuluu Tornion Lapista, Kittilästä ja Mutoslompolosta, ei saarna- 
ta parannusta kahta puolta Amerikkaan asti, niin kuin Ruotsin 
Lapista kirjoilla ja lähetysjäsenillä. Onkos ihme, ettei Amerikassa 
riiteliät lakkaa riitelemästä, ja ylönkatsetta osottavat Esikoisten 
kirjallisille neuvoille, ja Esikoisten seurakunnan lähetysjäsenille, 
kuin kirjallisesti ja persoonallisesti heitä siunataan, ilman paran- 
nusta kahta puolta, ei tarvitse Kittilän saarnaajat eikä Tornion 
saarnaajat käydä Ruotsin Lapissa vanhimpia oppimassa, niin 
kuin apostolein aikana, vanhinten tykönä Jerusalemissa. Vaikka 
Takkis-vainaja ja Olof Matoniemi tahtoi Erkki A vanhusta 
Saivoon, ja minä Joonas tiedän myös O.Matoniemen kans, että 
A.Lundberg on kirjallisesti teitä tahtonu Lannanvaaran kokouk- 
seen, jossa tiesitte vanhin Johan Raattamaan olevan. Jossa myös 
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teitä kaivattiin, jossa oli tutkinto lähetyssaarnaajista Amerikkaan. 
Miksi vanhin näytti Takkis-vainajan jalat kirjassanne niille, jot- 
ka eivät ole vielä tarvinneet sovinnoita tehdä, vaikka Takkis-vai- 
naja on anteeksi anonu sydämestään riitaveljiltään, ja teiltä myös, 
niin todistaa O.Matoniemi, ja anteeksi antanu riitavelillensä sy- 
dämestään Jesuksen nimessä ja veressä. 

Miksi te ette ole anteeksi antaneet? Me tiedämme, rakas 
vanhin, että olette kristillisyytemme aamupäivästä olleet 
L.L.Laestadiuksen lähetystoimen jäsen, Johan Raattamaan, Parka 
Heikin ynnä muita, joihin met nuoremmat olemme kaiken tur- 
vamme panneet luottamuksella. Niin tämän äänen erinkaltaisuus 
saattaa monta horjuvaista sielua epäilykseen ja monimieli- 
syyteen, kuitenki täydymme työtä tehdä kanssanne monessa 
murheessa ja vaivassa. Mutta olemme saaneet iloaki nauttia, 
koska Herran Sebaotin, Jumalan voiman kautta, on sovinnoita 
tehty kahta puolta, sovintoveren kautta, suuret joukot Calumetin 
saaresta, läpi matkaa tähän asti. Mutta vanhan kirkon puolella 
Calumetissa, valtavimmat jäsenet seisovat vielä hurskaana, ja 
pidättävät kansaa. Mutta on kuitenki maailman valtakunnasta 
paljon tullu kristityksi, iloksi Jumalalle, enkeleille ja Jumalan 
seurakunnalle. 

Kalliissa kukoistuksessa on Takkis-vainaan työala, mitä 
hän on tehnyt Amerikanki maalla, rakkaan veljemme J. H. 
Lumijärven ja monen hänen auttajansa kans. Mutta erimieli- 
syys on saattanu paljon pahaa matkaan kristillisyyteen täälläki 
Amerikan maalla, että on vieläki työtä työlästä. Sentähden sa- 
nomme, Joonas J. Purnu, Jöns E. Mäntyvaaran kanssa 
ymmärryksemme, että älkäät, rakas vanhin, hajoittavaista työtä 
edesauttaka, ja olkaamme Herran laumalle esikuvana paran- 
nuksen tekemisessä, Amerikassa ja Euroopassa, että kristilli- 
syys pääsee nousemaan vihtoinki viimein Ameriikanki maalla, 
ja uskokaamme, rakas vanhin, evankeliumi, se on, synnit an- 
teeksi Jesuksen nimessä ja veressä, todistamme minä Joonas 
Purnu, rakkaalla sydämellä, rakkaan saarnakumppanin Jöns 
E.Mäntyvaaran, O.Matoniemen, ja koko Herran lauman kans- 
sa, täältä Amerikan maalta. Rakkaita terveisiä sanomme Herran 
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lauman kanssa täältä sille Herran laumalle, joka ympärillänne 
on. Muistakaa meitäkin anteeksi antavaisella sydämellä. Vanha 
veljenne vaivassa ja valtakunnassa, 

Joonas J. Purnu 
Jöns E. Mäntyvaara 

O. Matoniemi 

Tämän kirjeen saapi lukia kaikkein kuulten, ja lähettäkää 
tästä osa vanhimmalle Johan Raattamaalle, että saavat nähdä, 
mitä met olemme teille kirjoittaneet. 

Joonas, Jöns ja Matoniemi 

Vastatkaa tähän kirjaan joku neuvon sana, saarnaajain 
kokoukseen Calumetiin, osoitteella 
Joonas Purnu 

Käsinkirjoitettu jäljennös. 

Kierin kokoelma. SKHS 

5. JOHAN LUMIJÄRVI – O. KOSKAMOLLE JA H.
HELANDERILLE 

Astoria, Oregon 12/10 1893 
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäessä, Olof Koskamo ja Hans Helander, ja Karle 
Neljäskunta. Jumalan armo lisääntyköön teille Jeesuksen 
priiskoitusveren voimassa Esikoisten seurakunnan helmassa 
ja hengen yhteydessä! 

Minä olen sinulta, Olof Koskamo veli saanut.kalliin 
kirjeen, yli puoli vuotta aikaa, jonka edestä kiitän. En ole kir- 
joittanut sentähden, kuin on meillä olleet Esikoisseurakunnan 
lähetys miehet Americassa, Joonas Johansson Purnu ja Jöns 
E. Mäntyvaara, jotka on olleet seitsemän kuukautta, ja kulke- 
neet läpi American maan Olof Matoniemen kanssa. Olin 
minäki vähän yli 3 kuukautta heitän kanssansa. 
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Se oli laajin lähetysreisu, mitä on koskaan tehty, joka 
saattoi suuren siunauksen Amerikan kristillisyydelle, josta kiitos 
Jumalalle, rakkaalle Isälle olkoon. 

Nyt on minulla se iloinen sanoma kirjoittaa teille, rakkaat 
veljet, jotka olette Itä-Norjassa työntekijät Herran viinamäessä, 
että Americassa on tehty sovinto, sovintoveren voiman kautta, 
saarnaajain välillä, ja tuhanten ja tuhanten kristityitten välillä, 
läpi  American  maata,  kuin  vanhin  Joonas  J. Purnu  kulki 
kumppalinsa kanssa, ja Olof Matoniemen kanssa läpi Pohjois- 
American maata, ynnä meitä muita saarnaajia, niin tehtiin kalliita 
sovinnoita kahta puolta, ja sitte kutsuttiin saarnaajain kokous 
Calumettiin,  Michiganissa,  johon  niitä  kokointui  viitettä- 
kymmentä, ja sitte paljon muitaki kristityitä. Monta päivää tutkit- 
tiin  riita-asioita,  ja  tehtiin  sydämelliset  sovinnot,  anteeksi 
anomalla ja anteeksi antamalla Jeesuksen nimessä, kahta puolta. 
Sitte  tehtiin  yhteinen  sovintokirja,  joka  tullee  ulos 
Calumetin hengellisessä lehtessä Siionin sanomat ja Enontekiön 
Hengellisessä lehtessä Sanomia Siionista. Siihen ei ole yksityis- 
ten synnin ja vikain tunnustusta pantu, vaan jätettiin itsekunki 
omantunnon asijaksi, että löytää riitaveljensä likeltä ja kaukaa. Ja 
jotka   ovat   Esikoisseurakunnan   vanhimpia   häväisseet   ja 
ylönkatsoneet, niin kokous sääti, että pyytäkäät anteeksi sieltä 
asti. Ja monta anteeksirukouskirjaa onki jo mennyt Raattamaa- 
vanhukselle asti, y.m. 

Kyllä on freistannut vihollinen roskittaa Jonas J. Purnu- 
vanhintaki, niin kuin Johan Takkisvainajata, monilla valheilla. 
Armon meressä oli sijaa Takkis-vainajan ja hänen vastustajainsa 
vioille, jotka on ijäti unhoitetut anteeksi antamisen armon alle. Ja 
Purnu-vanhukselta nöyrästi pyysivät itse anteeksi, jotka häntä 
vastaan syntiä tehneet olivat. 

Esikoisseurakunnan nimitykseen oli myös pahennuttu, 
vaan sitä ei voitu Raamatulla toiseksi järjestää, koska Jeesus on 
Esikoinen, joka pittää nimensä maailman loppuun asti, ja sen 
seurakunnalle annetaan nimi Hebrealaisten kirjassa, 12.luku 32- 
33. “Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö, ja elävän Juma- 
lan kaupunkiin, taivaalliseen Jerusalemiin, ja monen tuhannen 
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enkeleitten joukon tykö, yhteiseen kokoukseen, ja esikoisten seu- 
rakunnan tykö, jotka taivaassa kirjoitetut ovat, j.n.e.” Ei siihen 
esikoisseurakunnan nimeen ennään loukkaannuta Amerikassa, 
kuten ennen, eikä esikoisseurakunnan vanhimpain nimitykseen, 
jotka on nyt, samoten kuin Apostolien aikakaudella. Joitten 
etteen on annettu yksimielisesti Calumetin kirkkojen kohta 
ratkastavaksi, yleisen rauhan säilyttämiseksi meille ja meidän 
lapsillemme, y.m. asiat. 

Niin kuin Jeesus, joka syntyi Esikoiseksi Bethlehemissä, 
lähetystoimen pani matkaan, täytti heitä Pyhällä Hengellä Jeru- 
salemissa, ja käski ensin todistaa ja saarnata Jerusalemissa, että 
koko Judeassa ja Samariassa, ja sitte maailman ääreen. Samoten 
on Jumalan suuren armon ja viisaan neuvon jälkeen Esikoisten 
seurakunta ensin kivulla syntynyt Ruotsin Lapissa, josta se on 
levitetty Torniolle, Kittilään, ja niin maailman ääreen. Totisesti 
ovat tulleet esikoisten seurakuntaan kaikki net, jotka ovat verisen 
oven Jeesuksen kautta talutetut sisälle lammashuoneeseen, joka 
pitää oleman yksi, niin kuin paimenki on yksi, joka on antanut 
henkensä lammastensa edestä. Vieläki neuvomme rakkaudella 
Vesisaaren rakkaita veljiä ja sisaria, tekemään Jeesuksen nimessä 
sovinto kaikesta riitaisuutesta, kahta puolta, niin olemme meki teh- 
neet Amerikassa, ja olemme yksimielisyytessä Esikoisseurakunnan 
kuuliaisuudessa. Kuolettakaa laki seurahuoneestanne, ja noutakaa 
se pois Foutin konttuurista, ja polttakaa, joka on yksi luupalanen 
riitaan seassanne. Metki olemme täällä Amerikassa polttaneet riita- 
kirjat kahta puolta, kuin sovinto tuli monessa paikassa. 

Vanhimpien neuvoille tulee osoittaa kuuliaisuus, sillä se 
on parempi kuin uhri, j.n.e. Minäki rukoilen anteeksi teiltäki, 
rakkaat veljet ja uskolliset työntekijät Herran viinamäessä, kos- 
ka on syrjästä kanteita kuulunut, että olen teitä kirjoituksillani 
loukannut, ette ole kyllä te itse, rakkaat veljet, minulle puhuneet, 
mutta kumminki alennun anteeksi pyytämään kaikkia 
sopimattomuutta, joka ei olisi Jumalan sanan rinnalla oikein, ja 
pyytämme, että tet kolmen yhdessä meille kirjoitatte. 

Vielä on kuulunut minun päälleni häpiällisiä puheita Vesi- 
saaresta, joista vanha Efraim Jolma on pyytänyt minulta anteeksi, 
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ja minä olen Jeesuksen nimessä anteeksi antanut, ja vielä 
niillekki, jotka ei ole pyytäneetkään, sillä net puheet on valheita. 
Olen kuullut, että Leski-Kaisan varastosta on kanssa kyhätty 
valheita, kuinka Johan tumijärvi on herrallinen y.m. Ei se jouk- 
ko ele täällä yhtistynyt, paremmin kuin Norjassakaan, monet 
saattavat o11a Kaisan orjana. Näitä sanomme sen tähden, ettei 
kalliit Jumalan ihmiset valvoisi valheissa, eikä joutavissa asiois- 
sa, matkalla Isän maalle. 

Olkaamme rohvaistuina Herran työssä. Suuri on palkan 
makso, jolla uskolliset työntekijät kruunataan. Veripunainen 
Kuningas on itse käymässä laumansa edellä, ja kantaa voitosta 
monta kruunua. Ahkeroimme vielä pysyä Kristuksen laissa ja 
anteeksi antaa toisillemme satan penninkin velan, koska olemme 
saaneet kymmenen tuhatta leiviskää anteeksi seurakunnassa. 

Ole hyvässä turvassa, Herran lauma, Norjan rannoilla, rau- 
han tiellä, jotka olette sovinnon, rauhan ja rakkauden päälle työtä 
tekemässä. Net pittää Jumalan pojiksi kutsuttaman taivasten val- 
takunnassa. Katselkaamme häntä, joka henkensä ja verensä on 
edestämme antanut Yrttitarhassa ja Golgatalla. Katselkaamme 
Jeesusta uskossa ja hengessä, hänen haavojansa, jotka veriset 
ovat, ja voima lähtee. Siinä kalliissa nimessä ja veressä on visusti 
meille ja teille kaikki synnit anteeksi annetut, ja se veri on vieläki 
puhumassa parempaa, kuin Aapelin veri. Olkaa hyvässä turvas- 
sa, teki Herran huoneen rakentajat Itä-Norjassa, ja muistakaat 
meitäki Joseph Mustola-veljen kanssa esirukouksissanne, jotka 
olemme heikot Herran työssä. Teitä ja Herran laumaa tervehtää 
kristityitten paljous täältä, ja monta tuhatta Amerikassa. Vaan 
olkaat yllämainitut sydämellisesti tervehdetyt. Mustolalta, 
kalliilta opettajalta, ja Johan Salliselta, Johan Kivijärveltä, 
Sigfred Kurkivaaralta, Herman Luokkaselta, ynnä koko Herran 
laumalta täältä. Vaan olkaa viimein minulta sydämellisesti 
tervehtetyt. Pyytän rukoilemaan edestäni anteeksi antavaisella 
sydämellä. 

Heikko veljenne vaivassa ja valtakunnassa 

John H. Lumijärvi 
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Yleisesti on nyt Amerikassa kova aika. Näyttää, että Herra 
on itse ryhtynyt asijaan, masentaakseen ihmisten ylpeyttä ja 
kauhiaa jumalattomuutta. Ensimmäinen päivä jouluk. tullee 2si 
murhamiestä hirtettäväksi Astoriassa. Nyt on 8.p. marraskuuta 
1893, kuin tämä kirje valmistui. Hyvästi rakkaitten perheittenne 
kanssa. S.S. 

Alkuperäinen. 
Laestadiana 8. Oulun maakunta-arkisto. 

6. JOONAS PURNU – A. TÖRMÄSELLE JA T. ESTEN-
SENILLE 

Purnunkylä 15/2 1894 
Ja nyt minä saan teitä lähestyä näillä harvoilla riveillä, 

rakkaita veljiä, ja uskollisia työntekijöitä Herran viinimäessä, 
Antti Törmästä ja Torsten Estenseniä. Ja saan kiittää teitä 
rakkaitten kirjeittenne edestä, joita olen saanut vastaanottaa 
sydämmeni ilolla ja rakkaudella. Joidenka edestä olkoon 
Jumalalle, Isälle kiitos, josta minä näin, että oletta jääneet 
minua rakkaudella muistamaan, ehkä olen heikko sanan-
palvelija ollut teidän  seassanne  yksinkertaisuudessa. Samoi-
ten  olen  minä rakkaalla sydämellä teitä muistamassa, ja 
toivotan, että Jumalan armo lisääntyköön ylhäältä valkeuden 
Isältä. Ja rukoilen vielä Jumalaa, Isää, että Hän antais 
sanansa oven olla auki teidän edessänne, ja puettais teidän 
sydämenne voimalla korkeudesta tässä nykyisessä totuudessa. 

Ja uskokaa aina, että syntinne ja syntimme ovat anteeksi 
annettu ijankaikkisesti Jeesuksen nimessä ja kalliissa ulos- 
vuotaneessa veressä, sillä ei meillä nuoremmilla ja vanhemmil- 
la ole muuta kristillisyyttä, kuin että me jaksamme uskoa syntein 
anteeksi saamisen armosta itsemme autuaaksi, niin me olemma 
autuaat. Mutta jos vihollinen sais meitä siitä epätietoiseksi, niin 
kävisi toteen, mitä Lutheerus sanoo, että vihollinen alkais rie- 
pottamaan meitä sinne ja tänne, niin kuin tuuli kuivaa lehteä, jota 
se riepottaa edestakaisin. –Kyllä ymmärrätte, mitä tarkoitan. Sillä 

32



Jeesus on sanonut, että sitä varten on Hän tullu maailmaan, että 
Hän totuutta tunnustaa. Sillä Hän on totuus, niin ovat Hänen lap- 
sensa totuus, jotka totuuden tunnustavat. Ja sen täihden Hänen 
lapsensa kutsutaan valkeudeksi ja päivän lapsiksi, sillä Jumalan 
sana on ijankaikkinen ja pysyy ijankaikkisesti, niin kuin te itse 
ymmärrätte, että ennen olkoon jokainen ihminen valehtelija, en- 
nen kuin Hänen sanansa. Sillä ennen pitää maa ja taivas hukkua, 
ennen kuin Hänen sanansa. Sillä tämä maailma seisoo ja sääste- 
tään Jumalan sanan voimassa, ja se säästetään tulen varaksi, ja 
kuin se tulessa hukkuu, niin johan neki hukkuvat, jotka siinä 
kiinni ovat. 

Siitä näemme, rakkaat veljet ja sisaret, kuinka suuressa 
hukkumavaarassa epäuskoinen maailma on. Mutta taasen on kir- 
joitettu, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi 
Hänen ainoan Poikansa, että jokainen, kuin uskoo Hänen pääl- 
lensä, ei pidä hukkuman, mutta ijankaikkisen elämän saaman. 

Katsokaat, te uskovaiset, jopa me pääsimmä hukkuma- 
vaarasta, ja pääsemmä ijankaikkista elämää ja autuutta perimään 
ijankaikkisesti. Mutta joka ei usko, se on tuomittu, sillä tämän 
maailman päämies on tuomittu. Tämän maailman jumala on 
sovaissu uskottomain taidot, ettei heidän pidä evankeliumia 
uskoman; ja tämän maailman päämies on perkele, ja ei perkele 
pysynyt totuudessa, eikä totuus ollu hänessä, sillä hän on valeh- 
telija. Sen tähden myös ovat hänen vieteltyt lapset valehtelijat, 
sillä he uskovat valetta, ja ei totuutta. Joka on tietty asia, että jo- 
kaiselle töitten jälkeen maksetaan palkka, sillä jumalattomain 
työt noudattavat heitä siihen asti, kuin tilin teko tulee, jossa hei- 
dän pitää tilin tehdä jokaisesta turhasta sanasta, jopa sitte suurem- 
mista synnin töistä, jossa töitten jälkeen palkka maksetaan, joka 
palkka on kyllin suuri, joka on ijankaikkinen helvetti, jossa heitä 
piinataan pimiässä loukossa, jossa he syntiä tehneet ovat. Niin 
myös vanhurskasten työt ja teot noudattavat heitä, ja heille mak- 
setaan palkka töitten jälkeen, missä he työtä tehneet ovat –pie- 
nemmästä suurempaan asti, joka kuuluu näin: ”Joka juottaa kyl- 
mällä vesipikarilla Hänen opetuslasta opetuslapsen nimellä, ei 
pidä palkatta oleman; ja joka profeettaa holhoo profeetan nimel- 
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lä, hän saa profeetan palkan; ja joka vanhurskasta holhoo 
vanhurskaan nimellä; hän saa vanhurskaan palkan” Jonka pääl- 
le minä sanon, mikä se vanhurskaan palkka on. Se on 
ijankaikkinen elämä ja ijankaikkinen autuus. Jokos te van- 
hurskaat tyydytte siihen palkkaan? Niin minä uskon, että te ilolla 
tyydytte, jonka päälle minä sanon ja neuvon teille lohdutuksek- 
si, että lukekaa tuomiopäivän evankeliumin, josta saatte kuulla, 
mitä teidän Veriylkänne sanoo, joka teille on kultakruunun val- 
mistanut, joka on tallelle pantu taivaassa teille, jotka sen 
omistajaksi tulleet olette uskon kautta, omistamaan sen siunauk- 
sen, jonka Hän teille luvannut on. Joka ei petä teitä, jonka suusta 
ei yhtään petosta ole löydetty. Mitä Hän sanoo, kuin Hän tulee 
kunniassansa ja Hänen pyhät enkelit Hänen kanssansa. Hän sa- 
noo teille, jotka Hänen ilmestystä odotatte, nämät sanat: ”Tulkaat 
nyt, kaikki minun Isäni siunatut, ja omistakaat se valtakunta, joka 
teille on valmistettu maailman alusta asti!” 

Siellä me saamme yhteen tulla ijankaikkista ilojuhlaa 
viettämään, jossa ei enää eroikävä haittaa, eikä murheen kyyne- 
leet juokse silmistänne; jossa saamme veisata voiton virttä 
kaikkein voittajain paljoudessa, jotka kultakruunulla puetetut 
ovat, jossa he kiittävät ja kunnioittavat Isää rakkauden edestä, 
joka meille on Poikansa antanut, josta me saatamme jo täällä 
sanoa, että Lapsi on meille syntynyt, ja Poika on meille annettu, 
jonka hartioilla herraus on, joka on kuolemalta vallan ottanut 
pois ja helvetin portit kukistanut, ja vaatijan sauvan särkenyt, ja 
verellään avannut paratiisin ovet. Siitäpä me saatammekin kii- 
tosta laulaa jo täällä ajassa, näillä sanoilla: “Kiitos ja kunnia 
olkoon Jumalalle ja Karitsalle, joka meitä on verellänsä omak- 
sensa ostanut, josta ylimmäiselle Isälle Jumalalle olkoon kiitos 
ja kunnia ijankaikkisesti!” 

Ja ole nyt vapaa, vapaaksi ostettu lauma Ameriikan maal- 
la, ja riemuitse hengessä, ja pidä Karitsan häitä sillä parhaalla 
viinillä, joka vuotaa Viinipuusta, ja syökäät tulella paistettua lei- 
pää ja juokaa tulella selitettyä viiniä, sillä häitten valmistaja on 
valmistanut teille ruuan hääpöydälle rasvasta ja ytimestä, ja puh- 
taasta ja selkiästä viinistä. Älköön syntisyytenne estäkö nautit- 
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semasta Hänen huoneensa runsaita tavaroita, vaan uskokaa aina 

synnit anteeksi annettuna. Jonka päälle minä vieläkin todistan, 
että teidän synnit ovat anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja 
veressä nyt ja ijankaikkisesti. 

Jääkäät hyvästi Herran haltuun annettuna, ja sanon juuri 
sydämmeni rakkaudella terveisiä minun rakkaan emäntäni kans- 
sa, ja rakkaan tyttäreni Anna-Liisan kanssa, ja koko minun 
perheeltäni, jotka vieläki kiittävät teitä niitten kalliitten Jumalan 
sanain ja lohdutusten edestä, joilla olette meitä lohduttaneet. 

Olkaat te myös, rakas sisareni Antti Törmäsen emäntä, 
lastesi kanssa lohdutettu ja Torsten Estensenin emäntä perhees 
kanssa, ja koko Herran lauma ympärillänne. Ja Proutin emäntä ja 
rauhan tuomarin emäntä. Olkaat kaikin lohdutetut ja vahvistetut 
tämän minun lähetys kirjan kautta. 

Ja minä vielä rukoilen Jumalaa, Isää, rakkaan veljen 
Proutin ja Estensenin edestä, että Jumala, rakas Isä, pitäis sanansa 
oven auki teidän edessänne, ja rukoilkaa edestäni. Tätä merkitsee 
teidän heikko veljenne uskossa ja armon osallisuudessa teidän 
kanssanne. 

Jonas Johansson Pumu. 

Siionin Sanomat, Calumet n:o 4, 1894 

7. JONAS PURNU – HENRIK KOLLERILLE

Purnunkylä 24/2 1894 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekiälle Herran viini- 

mäessä Henrik Koller. 
Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille, ynnä kärsiväl- 

lisyyden kanssa, siinä raskaassa työssä hedelmää kantamaan Ju- 
malan kunniaksi ja ihmisten sieluin autuudeksi, ja Kristuksen 
seurakunnan ylösrakentamiseksi – yksimielisyydessä, jota me 
täällä ja te siellä ahkeroitsemme, pitäen hengen yhteyttä rauhan 
siteen kautta, apostoli Paavalin sanain jälkeen. 

Niin siis rakkaani, jatkakaa sovintosaarnaa aina etteen- 
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kipäin jonka Herra on itse säätänyt; ja syntein anteeksi antamista 
kaikille luotuille Jeesuksen nimeen. Ja jotka sen uskolla vastaan- 
ottavat, ne on autuaat, sillä ei meillä ole muuta kristillisyyttä, ei 
nuoremmilla eikä vanhemmilla, kuin se, että me jaksamme uskoa 
syntein anteeksi saamisen armosta itsemme autuaaksi, ja pysym- 
me lapsen kaltaisena, niin semmoisille on Jeesus oikeuttanut tai- 
vaan valtakunnan. 

Sentähden siis lapsukaiset, ei sovi riidellä tien päällä, ei 
suuruuden eikä perinnön päältä, ei myöskään palkan päältä, kuin 
perintö on yhtä suuri kaikille, niinkuin kuulemme p. Raamatun 
johdosta, että jos me olemme lapset, niin me olemme myös peril- 
liset, nimittäin Kristuksen kanssaperilliset; ja joka siitä on osan 
saanut, hän on saanut sen kokonansa, joka pysyy ijankaikkisesti, 
ja ei jaon kautta vähene keltäkään – sillä ei Kristus ole jaettu- 
jonka päälle minä sanon, rakkaat veljet ja työntekiät, esikoisten 
seurakunnan hengen yhteydessä rauhan sitteen kautta, että 
pysykäät Kristuksen laissa, se on rakkaudessa, joka on Kristuk- 
sen oppi ja käsky, että me ja te ahkeroitsemme siinä kärsimään 
toinen toistamme; ja mitä heikkouksiin, vikoihin ja rikoksiin tu- 
lee, sillä erhetykset kuka ymmärtää, niin ahkeroitkoon 
nöyryytettynä anteeksi pyytämään ja anteeksi antamaan Herran 
sanan jälkeen, sillä nöyrille Hän antaa armonsa, vaan ylpeitä 
vastaan on Jumala. 

Sentähden minun rakkaani, ahkeroitkaamme yksimielises- 
ti sovinnon päälle työtä tehdä, että sovinto, rauha ja rakkaus tu- 
lisi menestyväiseksi vielä tulevillekki ajoille Jumalan seurakun- 
nan yhteydessä Hänen hyvän tahtonsa jälkeen; että Herran lauma 
pysyisi koossa ja hengenyhteydessä aina päiväin loppuun asti; 
sillä se on varma asia ja totinen sana, että joka toimellisesti 
kilvoittelee, se kruunataan vanhurskauden kruunulla; sillä se on 
totinen tosi, ja ennen olkoon jok’ainoa ihminen valehtelia, en- 
nenkuin Hänen sanansa, sillä ennen pitää maa ja taivas 
hukkuman, ennenkun Hänen sanansa; sillä maailma ja kaikki 
mitä siinä on, seisoo Jumalan sanan voimassa ja säästetään tulen 
varaksi. Ja kun maailma hukkuu, niin johan sitte nekin hukkuvat, 
jotka siinä kiinni, ovat. Ja eikö se ole surkiata ajatella, että kuinka 
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ihmiset pidättävät heitänsä kiinni tässä maailmassa ja ovat huk-
kumisen vaarassa heidän epäuskoisuudessansa. – Ja taasen on 
kirjoitettu, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän 
antoi Hänen ainoan Poikansa, että jokainen, joka uskoo Hänen 
päällensä, pitää Hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman, 
mutta joka ei usko, se on jo tuomittu. 

Johan te, kaikki uskovaiset kuuletta, että olette pelastetut 
siitä kauheasta hukkumisen vaarasta – uskon kautta Herran 
Jeesuksen päälle, ja pelastetut tuomiosta, että Kristus on 
tuomittu Golgathan mäellä meidän edestämme, jossa Hän 
uhrasi oman ruumiinsa ristinpuun päällä, että laki täytettäis 
meissä – jotka lain alla olimme – sillä ei laki ole pantu 
vanhurskaille, sillä Kristus on lain loppu iltsellekulleki 
uskovaiselle vanhurskaudeksi ja ijankaikkiseksi elämäksi, 
vaan lihalliselle seurakunnalle, jotka lihan jälkeen vaeltavat, 
joko vähemmässä eli suuremmassa mitassa ja määrässä, joko 
siviällä tavalla eli törkiällä, niille on laki pantu ojennus-
nuoraksi ja kurittajaksi Kristuksen tykö. Sentähden jumalat-
tomain teot noudattavat heitä, sillä varma on, että töiden 
jälkeen palkka maksetaan pienemmästä – suurempaan asti, 
koska ,tilinteko tulee, sillä jokaisesta turhasta sanasta pitää 
tili tehtämän, ja sitte töiden jälkeen palkka maksettaman. 
Ja mikä se on sitte heidän palkkansa? Se on ijankaikkinen 
helvetti eli piinan sia, jossa heitä piinataan pimiässä lou-
kossa, sillä tämän maailman päämies on jo tuomittu, joka on 
sovaissut uskottomain taidot, ettei heidän pidä evankeliumia 
uskoman. Sillä tämän maailman päämies, perkele, ei pysynyt 
totuudessa, eikä totuus ole hänessä, sillä hän on valehte-
lia, ja samoiten ovat myöskin hänen petetyt lapsensa valeh-
teliat, sillä heidän pitää valetta uskoman, eikä totuutta. 

Mutta totuus on kirjoitettu, koska Jumalan Poika tuli maa- 
ilmaan, niin Hän sanoi: “Sitä varten olen Minä tullu maailmaan, 
että Minä totuuden tunnustan ja totuuden teen”. Hänessä oli to- 
tuus, samoiten myöskin Hänen lapsissansa, jotka totuuden teke- 
vät – ne tulevat valkeuteen ja tunnustavat totuuden maailman 
edessä, sentähden heitä nimeltään kutsutaan päivän s.o. valkeu- 
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den lapsiksi, että he valkeudessa vaeltavat, se on Jumalan sanan 
valkeudessa, ettei pimeys heitä käsitä: jonka päälle minä sanon 
teille vanhurskaat: joka tekee vanhurskautta, se tekee autuaaksi, 
sillä vanhurskaan teot ja työt uskossa, noudattavat häntä pienem- 
mästä niin suurempaan asti. 

Ja koska me kuulemme, että vanhurskaillekki maksetaan 
palkka töiden jälkeen, jonka kuulemme näistä sanoista, kuin on 
kirjoitettu: Joka juottaa yhdellä kylmällä vesipikarilla Hänen 
opetuslastansa, opetuslapsen nimellä, ei pidä palkatta jäämän; 
ja joka vanhurskasta holhoo vanhurskaan nimellä, saa vanhurs-
kaan palkan;ja joka profeettaa holhoo profeetan nimellä, saa pro-
feetan palkan. Jonka päälle minä kysyn: mikä on se vanhurs-
kaan palkka? Se on ijankaikkinen elämä ja ilon sia, niin kuin 
kuulemme tuomiopäivän evankeliumista, joka on ijankaikkinen 
totuus, jonka te, uskovainen lauma, saatte kuulla, kuin ihmisen 
Poika tulee kunniassansa ja Hänen pyhät enkelinsä Hänen 
kanssansa, silloin te saatte kuulla, mihinkä paikkaan se 
totuuden sana käski teitä mennä. Kyllä ymmärrätte, mitä 
tarkoitan. 

Enkä minä tiedä muuta sanoa, kuin sen, että nyt on meil- 
läkin kallis etsikon aika, tässä aikakaudessa. Kallis, että mekin 
saimme elää tähän aikaan asti, että meillekki on tämä autuuden 
sana lähetetty autuudeksi – totuuden saarnan ja hyvän sanoman 
s. o. evankeliumin kautta, koska Jumala osoitti sen suuren ar- 
mon tässä aikakaudessa, että hän löysi miehen sydämmensä 
jälkeen – kuolleen lutheerilaisen kirkon nurkalta nim. Laes-
tadiuksen, jonka Hän vastauudesti synnytti evankeliumin kaut-
ta – totuuden sanalla, Jeesuksessa Kristuksessa, jonka veren 
voimasta hän rupeis huutamaan korkialla äänellä, niinkuin 
huutavan ääni korvessa, se on, täällä Ruotsin Lapinmaan 
korvessa, jossa hän korotti äänensä” ja huusi rohkiasti 
kaikelle nukkuneelle kansalle, jotka nukuit – kuolleessa 
uskossa, siitä pyysi hän herättää jokaista ihmistä synnin 
unesta, ja saarnais Jumalan sanan solkenaan ilman keneen 
persoonan muodon katsantoa, eikä hän hävennyt ihmisten 
pilkkaamista, eikä hakenut omaa kunniatansa, vaan Jumalan, 
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sillä hän tiesi sen, mitä on kirjoitettu näillä sanoilla “voi jos 
maailma teitä kiittää!” Ei hän tahtonut olla farisealainen, vaan 
pyysi olla elävän Jumalan ja Kristuksen pappi –Jumalan tahdon 
jälkeen, josta Jumalalle olkoon kiitos, josta siemenestä tämä 
hengellinen liike on alkunsa saanut tässä aikakaudessa, joka on 
sanomattoman hedelmän kantanut Jumalan kunniaksi. Jonka 
tähden minä vieläkin sanon, että pitäisit ne kaikki virka-
papit, jotka tänä aikana ovat uskolle kuuliaiset, pitäisit olla 
Laestadiuksen työalan ja opin jatkajat ihmisten muotoa 
katsomatta, niinkuin Lestadius oli. 

Sitä minä vieläkin ihmettelen, mikä on siinä syynä, kuin 
eivät tohdi (=uskalla) Laestadiuksen nimeä mainita heidän 
saarnoissansa, eikä Laestadiuksen Jumalan sanan saarnajohtoa 
saarnata kansalle. Taitavat ehkä peljätä, että kansa suuttuu heil- 
le ja alkaa ylönkatsomaan heitä ja pilkkaamaan, ja vihaa kanta- 
maan. Vai onko heillä se ajatus, että se pilaa heidän kauniit saar- 
nat, ja sammuttaa heiltä hengen, ja pilaa heiltä papintoimen ja 
– arvon, ja sitte heitä haukutaan Laestadiolaisiksi ja hihhuleiksi
ja päälliseksi perkeleeksi ja sitten vääriksi s. o. vääräoppisiksi, 
vai onko heillä se ajatus, että he koettavat kaunistaa ja 
sievistää siveille ihmisille, että heidän korvansa syyhyisit kuu-
lemaan heidän suloista saarnaa siitä hyvästä Jumalasta, ja 
rakkaasta ja armollisesta Jumalasta, että armon varkaat ja 
suruttomat saavat rauhassa nukkua tulevaisen armon päällä, 
joidenka sydän makaa, niinkuin kuollu kivi heidän rinnas-
sansa, ja korvat on ympärileikkaamattomana, niinkuin hei-
dän sydämensäki on. Mutta Lutherus pani niin terävät sanat 
saarnaansa, että se pisti jalopeuraa korvaan ja vihlasi sydäntä 
että vitisi (=vihloi) eli leikkasi, samaan laihin teki Laestadius, 
hän pani semmoiset terävät Jumalan sanat saarnoihinsa, että se 
pisti viinaporvaria korvaan ja vihlasi sydäntä että vitisi, 
niinikään pani hän saarnoihinsa semmoiset Jumalan sanat 
armon varkaitten sydäntä kohden, että ne heräisivät armoa 
varastamasta, ja kunniallisille huorille pani hän semmoiset 
Jumalan sanat heidän sydäntänsä kohden, että ne heräisit 
huoruudestansa. Ja taasen saattoi hän saarnata Jumalan sanat 
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siviöille ihmisille, friiherroille (=vapaaherroille) ja silkki- 
huorille niin että ne heräisit siveyden ulkokullaisuudesta ja kuol- 
leesta uskosta, ja rupesivat tuntemaan heidän rumat ja kau- 
histavaiset syntinsä ja aloit huutamaan omantunnon vaivassa. 
Sitte rupesi Laestadius ynnä auttajainsa kanssa saarnaamaan 
evankeliumia niille syntinsä tunteville, ja taluttivat heitä yrtti- 
tarhaaseen ja Golgathan mäelle, kussa Jeesus on ristiinnaulittu 
heidän synteinsä tähden, ja avasi, heille verisen oven, saarnaten 
Jeesuksen syntisten ystäväksi, joka on henkensä heidän edestänsä 
pannut, josta syntiset rupesivat tuntemaan rakkautta Jeesusta 
kohtaan. Ja sillä rakkaudella rupesit rakastamaan toisiansa ja aloit 
saarnaamaan kristillisyyttä toiset toisilleen, ja kiittämään ja ra- 
kastamaan opettajaansa Laestadiusta, kuin hän saattoi Jumalan 
sanan heille niin saarnata, että heräisit synnin unesta, ennenkuin 
he putoisit helvettiin. 

Kaikista näistä olisi minulla paljonki sanomista, joka 
myös tuttu olen kristillisyyden alkuajoilta asti, mitenkä heräykset 
on johtavilta jäseniltä levitetty ja kuljetettu aina siihen asti, kuin 
riidat ja vähäiset kapinat ovat alkaneet häiriötä tekemään tälle 
siunatulle hengelliselle liikkeelle, joka on totta, mitä Lutheerus 
sanoo, että kuin Jumala rakentaa temppelin, niin siihen myös piru 
rakentaa kappelin, jolla hän saattais tukahuttaa hengellisen liik- 
keen ja seisottaa heräyksen kansoissa. Niin se on tehnyt ennen- 
kin, sen aikakausien historiat todistavat, joista kaikista ottakaat 
vaarin, rakkaat veljet ja työntekiät Herran viini mäessä, Ja tehkää 
työtä yksimielisyydessä, ja uskokaa aina synnit anteeksi anne- 
tuksi, veressä viattomassa –Jeesuksen nimeen. 

Ja vielä sanon rakkaita terveisiä Olli Matoniemelle, Raja- 
niemelle, Rovanpäälle ynnä Kalle Ojalalle. Ja olkaa niin hyvät 
Jumalan edessä, sillä Jumalan on asia, että rakentakaa yksimie- 
lisesti Kristuksen hengellistä kirkkoa ja Jumalan temppeliä, joka 
on rakettu, ja te rakennatte, elävistä kivistä, jossa Jumala asuu s. 
o. särjetyissä sydämmissä, rakkaudessa, sillä rakkaus on Juma- 
lasta. Katsokaat perään, ettette rakkautta turmele puuhuoneitten 
tähden, sillä ne on ajalliset ja katoovaiset, mutta rakkaus on 
ijankaikkinen – niinkuin Jumala on ijankaikkinen. Sillä me olem- 
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me kohta rannalla, jossa saamme astua toiselle puolelle, jossa on 
ijankaikkinen Kaananin maa, jossa voittajain ja kilvoitteliain 
palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla, jossa ei enään yksikään 
katso karsaasti toinen toisensa päälle. Sentähden ei ole meillä 
joutoa täällä kelvottomain asiain tähden tuhlata ja kuluttaa kallis-
ta armon aikaa, jotka on turhat, eikä mitään sen kalliimman tava- 
ran ja perinnön rinnalla kuin meillä on taivaassa. 

Siis rauhan Jumala vahvistakoon teitä tässä nykyisessä to- 
tuudessa, johon me tulleet olemme, nöyryytetyllä mielellä Juma- 
laa palvelemaan. Ja pysykäät sovinnossa niinkuin lapset, ja tehkää 
työtä sovinnon päälle, ettemme tarvitse murhetta kärsiä toinen toi- 
sistamme, vaan paljota enemmän ilolla ja rakkaudella toinen tois- 
tamme palveleman Jumalan mielen nouteeksi, ja ei huokauksilla, 
eikä murheella, sillä rakkaus on täydellisyyden sidet. 

Eikä muuta tällä haavaa, kuin sanon juuri sydämmen rak- 
kaudella terveisiä ynnä perheeni kanssa, koko Herran laumalle 
Ameriikan maalla, ja todistan vielä teille kaikille, että kaikki synnit ja 
heikkoudet on anteeksi annetut teille ja meille, nyt ja ijankaikkisesti 
Jeesuksen nimessä ja kalliissa veressä, joka onki vuodatettu syntein 
anteeksiantamiseksi. Ja pitäkäät evankeliumi tykönänne ja saarnat-
kaa solkenaan Jumalan sanaa, säästämättä ja ilman ihmisten muodon 
katsomista, ja toimittakaa evankeliumin saarnaajan työ ja virka 
kaikin puolin, niinkuin te itse olette lukeneet pyhästä Raamatusta. 

Ja jääkää hyvästi, Herran haltuun annettuna, ja rukoilkaat 
edestäni. Tätä pyytää teidän heikko veljenne uskossa ja armon 
osallisuudessa ja evankeliumin edesvastauksessa. 

Joonas Johansson Purnu. 

Siionin Sanomat, Calumet, n:o 3, 1894 

8. JONAS PURNU – LEONARD KARLSSONILLE Y.M.

Purnusta 22/3 1894 
Rakas veli Herran viinimäen työssä, Leonard Karlsson, 

ynnä muut Jumalan lapset. 

41



Ja nyt minä istun, Jeesuksen nimeen, tässä kalliissa, Her- 
ran työssä. Ja tervehtin teitä rakkaat veljet ja sisaret näillä sanoil- 
la: Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille, ylhäältä valkeu-
den Isältä, joka meidän ja teidän oikia Isä on, jonka lapsiksi tul- 
leet olemme tässä aikakaudessa, jonka päälle minä sanon 
rakkaalla sydämmellä, veli rakas, että pysykäämme siinä opissa, 
josta te elämän ja hengen saaneet olette, sillä kilvoituksemme 
aika ei olekkaan pitkä, jolloin tulemme yhteen, jossa emme 
enään tarvitse kaivata toistemme näkemistä. Silloin on kaikki 
halumme ja kaipauksemme täytetty. Siellä saamme yhdistää 
iloäänemme yhteen: sanoen hallelujaa! Ja kiittää vanhurskasten 
ylösnousemisessa, siellä saamme riemuita, ja veisata kiitosta, 
voittajain palkasta – ijankaikkisesti! 

Ja minä vielä tervehdin kaikkia ympärillänne, jotka tämän 
minun lähetyskirjani kuulevat, ja ottavat vaarin Jumalan sanan 
totuudesta. Sillä Jumalan sana on ijankaikkinen, ja ihmisen sie- 
lu on ijankaikkinen, sillä ennen olkoon jokainen ihminen 
valehtelia, ennenkuin Hänen sanansa. Sillä ennen pitää maa ja 
taivas hukkuman, ennenkuin Hänen sanansa, sillä maailma sei- 
soo ja säästetään Jumalan sanan voimassa. Ja kuin kaikki maail- 
ma tulessa hukkuu, niin johan ne sitte kaikki hukkuvat, jotka sii- 
nä kiinni ovat epäuskollansa. 

Kuulkaa nyt kaikki uskottomat, missä hukkumavaarassa te 
olletta, sillä tämän maailman päämies on tuomittu, ja kaikki jotka 
ei, ole uskoneet, on tuomitut. Mutta tämän maailman jumala on 
sovaissut uskottomain taidot, ettei heidän pidä uskoman evanke- 
liumia, vaan heidän pitää uskoman valhetta. Ja tämän maailman 
jumala on perkele, joka ei pysynyt totuudessa, ja totuus ei ole 
hänessä, sillä hän on valehtelia, ja niin myöskin hänen vieteltyt 
lapsensa on valehteliat, niin kuin te itse tiedätte, ja ymmärrätte, 
että jumalattomain teot ja työt noudattavat heitä, siihen asti, kuin 
se paikka tulee eteen, jossa heille palkka maksetaan töittensä jäl- 
keen, pienimmästä suurempaan asti. Sillä jokaisesta turhasta sa- 
nasta pitää tili tehtämän, joista kaikista palkka maksetaan täydel- 
lisesti. -Mikä se palkka sitten on? Se on ijankaikkinen helvetin 
piinan sija, jossa heitä piinataan pimiässä luolassa. – Jokos 
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tyydytte siihen palkkaan, te uskottomat? 
Mutta toiselta puolen on taasen kirjoitettu näillä sanoilla, 

mitä Jeesus on sanonut: ”Sitä varten olen Minä maailmaan tullu, 
että Minä totuuden tunnustan”. Hän oli itse Totuus ja se joka to- 
tuuden teki. Hän on tuomittu Golgathan mäellä kuolemaan mei- 
dän edestämme. Se on, meidän tähden, sillä niin on Jumala maa- 
ilmaa rakastanut, että Hän antoi ainoan Poikansa, että jokainen 
kuin uskoo Hänen Poikansa päälle, ei pidä hukkuman, mutta 
ijankaikkisen elämän saaman. Mutta joka ei usko, se on tuomit- 
tu. –Johan te nyt, kaikki uskovaiset, kuulette, että te olette 
pelastettu uskon kautta siitä onnettomasta ja ijankaikki-
sesta hukkumavaarasta ja tuomiosta, sillä Jumalan Poika on 
tuomittu meidän, uskovaisten, edestä, että meidän pitää elä-
män Hänen kanssansa, sillä niinkuin Hän on totuuden 
tunnustanut, niin myös ovat Hänen lapsensa ne, jotka totuuden 
tekevät. Ne ovat tulleet valkeuteen, että heidän työnsä nähtäi-
siin, että ne ovat Jumalassa tehdyt, ja totuuden tunnustavat 
maailman edessä. Sillä totuus vapahtaa ihmisen, ja usko van-
hurskauttaa ihmisen, jonka tähden Häntä nimitetään vanhurs-
kaaksi Jumalan edessä. Sillä vanhurskaan teot ja työt noudat-
tavat vanhurskasta, pienimmästä suurempaan asti, sillä töiden 
jälkeen palkka maksetaan, kuin se aika tulee, pienimmästa al-
kain suurempaan asti, – joka näin kuuluu: “Joka juottaa kyl-
mällä vesipikarilla Hänen opetuslastansa, opetuslapsen nimel-
lä, sen ei pidä palkatta jäämän, ja joka profeettaa holhoo, 
profeetan nimellä, saa profeetan palkan, ja joka vanhurskasta 
holhoo, vanhurskaan nimellä, saa vanhurskaan palkan”, jonka 
päälle minä kysyn teiltä, mikä se vanhurskaan palkka on? Se 
on ijankaikkinen elämä, onni ja autuus ja ilon sija, jossa van-
hurskaat kiiltävät, kirkaammasti kuin auringon terä, jonka 
päälle minä kysyn teiltä uskovaiset, jokos te nyt tyydytte 
siihen palkkaan? Minä uskon, että te tyydytte siihen hyvin ynnä 
minun kanssani. 

Sillä armosta me ja te autuaat olemme, sillä ei meillä 
vanhemmilla eikä nuoremmilla ole muuta kristillisyyttä, kuin se, 
että jaksamme siinä kilvoitella, että me syntein anteeksi 
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saamisen armosta autuaat olemme, josta armosta aina pitäkää 
itsenne autuaana, ja kieltäkää itsenne epäilyksistä, jonka päälle 
vihollinen tekee työtä oman kelvottomuuden, ja puuttuvai-
suuden, ja syntisyyden tuntemisen kautta, saada meitä ja teitä 
epäilykseen ja rauhattomuuteen, mutta armohan se on, kuin me 
ja te tunnemme itsemme syntisiksi, että armo meille suurem-
maksi tuntuis kuin meidän syntimme, jotka on upotettu me-
ren syvyyteen – Golgathan mäellä, Jeesuksen veressä, josta 
Golgathan mäki verestä punoittaa, jossa viattomassa veressä 
minäkin heikko veljenne, ja työntekiä Herrassa, todistan juh-
lallisesti kaikki teidän syntinne, ja puuttuvaisuutenne anteeksi 
Jeesuksen nimessä ja kalliissa ulosvuotaneessa veressä, joka 
on vuodatettu pitkänäperjantaina Golgathalla monelle tuhan-
nelle syntein anteeksiantamiseksi. 

Ole vapaa, vapaaksi ostettu lauma Ameriikan maalla! Kat- 
sele uskossa ylösnoussutta ja elävää Herraa Jeesusta, ja riemuitse 
hengessä! 

Eikä muuta tällä kertaa, kuin sanon rakkaita terveisiä täältä 
koko Herran lauman kanssa, erinomattain minulta, ja minun 
rakkaalta emännältäni, ja koko minun rakkaalta perheeltäni. – Ja 
vielä kiitän rakkaalla sydämmellä niiden rakasten kirjeitten ja 
lähetysten edestä, joita olen saanu sydämmen ilolla vastaanottaa 
Gellivaaran postikonttorista, sydämmen iloksi ja virvoitukseksi, 
josta minä näen, että te sydämen rakkaudella olette muistamassa 
minuakin heikkoa matkakumppanianne, tässä nykyisessä totuu- 
dessa. Ja rukoilkaa edestäni. Tätä merkitsee teidän heikko 
veljenne, uskossa ja evangeliumin edesvastauksessa. 

Joonas J. Purnu 

Pidämme kalliina asiana ja suurena Jumalan rakkautena, 
että rakas vanhin on meitäkin lähetyskirjeellä muistanut, ja muis- 
tuttaneet pysymään siinä seurakunnassa, jossa hengen ja elämän 
olemme saaneet. Jumala palkitkoon rakkaitten vanhimpain huo- 
len ja vaivan ja siunatkoon heidän työnsä. 
Leonard Karlsson. 

Siionin Sanomat, Calumet, n:o 5, 1894 
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9. JONAS PURNU – OLOF MATO NIEMELLE

Purnunkylä 16/5 1894 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinimäessa, Olof Matoniemelle. Jumalan armo ja rauha 
lisääntyköön teille ylhäältä valkeuden Isältä, jonka tykönä ei 
ole pimeyden eikä valkeuden vaihetta. Ja rukoilen vielä 
nöyrällä ja särjetyllä sydämellä Jumalaa, Isää – Jeesuksen ni- 
messä, sinun edestä, rakas veli, jota minä ikuisella rakkaudel- 
la olen jäänyt rakastamaan, että Jumala, rakas taivaallinen Isä, 
vahvistakoon sinua kärsivällisyyden kautta kantantamaan he- 
delmää Jumalan kunniaksi. Ja Jumala, rakas taivaallinen Isä, 
pitäköön sanansa oven auki sinun edessäs, että sinä rohkialla 
mielellä saarnaat Jumalan sanan, ihmisten muotoa Kmtsomatta, 
Jumalan kunniaksi, ja Hänen seurakuntansa ylösrakennukseksi, 
joka ei ole lihalle ja verelle helppo ja keviä. Sillä minä olen 
kuullu Fredrick Sadion kirjasta, ettet ole, rakas veli, saanut olla 
rauhassa tänä talvena, vaan olet häätynyt kulkea paikkakuntia 
läpi, vahvistaen veljiä Herran sanan jälkeen, kristittyin kutsu- 
misen kautta, joka onki Jumalan tahto. 

Niin on tehneet entisetkin kalanpyyntömiehet, joita 
Herra oli valinnut ja käskenyt mennä kaikkeen maailmaan, 
saarnaamaan parannusta ja syntein anteeksiantamusta kaikille, 
jonka asian tähden ne entiset verkkomiehet on jättäneet verkot 
ja venheet, ja kalat. Ja niin seuranneet Jeesusta, ja pyytäneet 
ihmisiä Jumalalle. – Eikä näy missään historiassa kirjoitettu- 
na, että olisi kettään vihattu ja vainottu kalanpyytämisen täh- 
den, mutta se vain on kirjoitettu koko Pyhässä Raamatussa 
ja historiassa, että ne, jotka ovat ruvenneet ihmisiä Jumalalle 
pyytämään, ja ovat ruvenneet rakentamaan Kristuksen kirk- 
koa elävistä kivistä, joka on Jumalalle otollinen, niitä on ru- 
vettu vihaamaan ja vainoamaan siihen asti, että heitä on vii- 
mein tapettu ja mestattu, ja muutampia poltettu. Kyllä ymmär- 
rätte, ettei sekään työ ja teko ole lihalle ja verelle helppo, eikä 
keveä, sillä se on tietty ja tuttu asia, että ruveta ristiä kanta- 
maan, ja tulla maailmalta ylönannetuksi ja pilkatuksi Jeesuk- 
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sen nimen tähden, ja päälliseksi menettää vielä oma kunnian- 
sa ja oman henkensä. 

Mutta olkaa iloiset, te Herran työmiehet sentähden, sillä 
joka sen asian tähden henkensä hukuttaa, se sen löytää, mutta 
joka tahtoo oman kunniansa ja oman henkensä säästää, se totises- 
ti sen kadottaa. Eikä Jumalan sydän mielisty siihen, sillä ei se 
olekaan ihme, että oppineet ja viisaat, ja viralliset, ei tahdo saar- 
nata Jumalan sanaa ihmisten muotoa katsomatta, vaan reistaavat 
saarnata Jumalan sanaa niin kauniisti, sekä suulla että kielellä, ja 
suloisesti, että kaikki maailman ihmiset heitä kiittäisit, vaikka 
Jeesus sanoo: Voi, jos maailma teitä kiittää! 

Mutta me näemme, kuin Lutherus rupeis saarnaamaan 
Jumalan sanaa sydämmellä ja suulla, ilman ihmisten muotoa 
katsomatta, minkälaisen vaikutuksen se teki kansoissa, kuin hän 
pani Jumalan sanat sydämmestänsä, jota suullansa puhui ihmisil- 
le. Joka on tosi, että mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu, sillä 
suu puhuu sydämen kyllyydestä, jonka me näemme Luthee- 
ruksesta, kuin hän puhui sydämmen kyllyydestä Wittenbergissä, 
niin se pisti jalopeuraa korvaan ja vihlasi sydäntä, että se vitisi. 
Ja sen hänen saarnaamisensa tähden, sai hän seisoa piispatokan 
ja pappijoukon edessä, ja monen oppineen keskellä, jonka te tie- 
dätte historioista. Samoiten myös tässä aikakaudessa Laestadius, 
joka rupeis saarnaamaan Ruotsin Lapissa, kuin hän pani 
saarnoissansa niin terävät Jumalan sanat saarnoihinsa, sydäm- 
mensä jälkeen, ja saarnais Jumalan sanan ihmisten muotoa kat- 
somatta. Sen me näemme, jonka minä tiedän itse todistaa, mitä se 
vaikutti ihmisissä. – Siveät ihmiset suutuit, ja armolliset viina- 
porvarit suutuit, raittiit juomarit suutuit, ja kunnialliset talonpo- 
jat suutuit, ja myös kunnialliset silkkihuorat suutuit semmoisesta 
hävyttömästä haukkumisesta, kuin Laestadius vainaja ei antanut 
nukkuneille ihmisille nukkumarauhaa, vaan pyysi heitä herättää 
Jumalan sanalla, niitä nukkuneita ihmisiä synnin unesta. 

Ja kaikkein ensimmäiseksi oppimattomat ja ylönkatsotut 
lappalaiset rupeisit huutamaan omantunnon vaivassa, ja rupeisit 
vuodattamaan katumuksen kyyneleitä, ja tulit kysymään 
opettajaltansa, mitä heidän pitää tekemän, että he autuaiksi tuli- 
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sivat. Ja niitä neuvoi Laestadius itseä kutakin senjälkeen, kuin 
kukin tarvitsi. Ja niistä sai hän rakastajia itsellensä, ja niiden ys- 
tävänä hän itsensä käytti aina kuolemaan asti. Eikä tahtonut olla 
herra kansan yli, mutta enemmin esikuvana kansalle, jonka asi- 
an tähden sai hän käydä konsistoriumin edessä, oppineiden 
piispain ja pappein edessä, muttei hän sentähden oppiansa 
lievittänyt sen enemmin kuin Lutherus. Kyllä minulla olis 
enemminki hänestä kertomista, joka usein olin hänen kanssa- 
puheilla – hänen elämänsä aikana. 

Ja annan tietää siitä, mitä te olette Proutille kirjoittaneet, 
olette oikein kirjoittaneet. Ja sanon vielä Matoniemelle, kuin sinua 
tahdotaan saarnaretkille, niin mene vain. – Jatkakaa sovinto- 
saarnaa etteenkin päin, sillä Herra on sovintosaarnan säätänyt, ja on 
käskenyt saarnata parannusta ja syntein anteeksi antamista Hänen 
nimeensä. Ja tehkää työtä sen päälle, että Herran lauma pysyis 
koossa ja hengen yhteydessä – esikoisten seurakunnan helmassa, 
niin kuin lapsi äitinsä sylissä. Sillä lasten on taivaan valtakunta. 

Ja sanon, että siinä te olette osoittamassa kuuliaisuutta 
vanhempia kohtaan, kuin olette kärsivällisyydellä odottamassa 
vastausta, neuvoa ja opetusta vanhemmilta, jota te olette itse 
nöyryydellä sovinnon liiton, jonka te tehneet olette Herran edes- 
sä, johon te jäitte minusta silloin, kuin me erkaannuimme – 
rauhalla ja rakkaudella. Ja te jäitte odottamaan vastausta seura- 
kunnan vanhemmilta. – Siinä onkin yksi hellä paikka, ja 
varma merkki, joka ei tahdo pysyä sovinnossa, se tulee pian 
näkösälle, – joka tahtoo ruveta sovintoa hajottamaan, jonka he 
itse tehneet ovat Jumalan edessä yksimielisesti. Jonka päälle 
minä sanon, olettepa, rakkaat veljet, oppineet näkemään, mikä 
vahinko tulee elävän kristillisyyden menestykselle riitain 
kautta. Mutta oppikaat, minun rakkaani, vahingosta vii-
saaksi tulemaan etteenkin päin. Ja uskokaa evankeliumi, se 
on: synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä  nyt ja 
ijankaikkisesti. 

Ja nyt annan tietää, etten minäkään ole saanut olla tänä 
talvena rauhassa, siitä saakka, kuin olen Ameriikasta kotiin tullu, 
vaan olen kulkenut ympäri paikkakuntia ja saarnannut sovinto- 
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saarnaa – sovintoveren voimalla, ja parannusta ja syntein anteeksi 
antamusta Jeesuksen nimessä kaikkialla. Ja olen kaikki 
Ameriikan sovintokirjat luettanut julkisesti seurakunnan edessä 
painavasti. Ja Jumalan lauma on joka paikassa pitänyt kalliina 
asiana, että rauha ja rakkaus on tullu raketuksi Ameriikan maalla 
seurakunnan lähetysmiesten kautta, niin myös teiltä kutsutut ja 
lähetetyt, josta Jumalalle olkoon kiitos ja ylistys! 

Ja nyt taasen olen kutsuttu Gellivaaran rautakaivannon 
kansalle saarnaamaan köyhille evankeliumia. 

Ja nyt sanon terveisiä koko minun perheeni kanssa, 
rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran viinimäessä, 
Henrik Kollerille ja hänen emännälle, ja Kalle Ojalalle 
emäntänsä kanssa, Johan Kierille emäntänsä ja lastensa kanssa, 
Käkelälle emäntänsä kanssa, Rajaniemelle ja Rovanpäälle, ja 
hänen emännälle, ja Heidemannille ja hänen vaimolle, ja kaikille 
saarnaavaisille miehille ja palvelevaisille vaimoille, ja kaikille 
kristityille, jotka asutte Calumetin turmeluksen saarella, jonka 
päälle minä sanon, tehkäät työtä sen päälle, että Herran lauma 
pysyy koossa. Ja jatkakaa sovinto saarnaa – sovintoveren voimal- 
la, että sovinto, rauha ja rakkaus tulis menestyväiseksi vielä 
tulevilleki ajoille. 

Ja sanokaa minun terveisiä Wuolteen Jaakolle ja Kaa- 
lepille, ja Ojanperälle. – Ja sanon vielä rakkaita terveisiä minun 
rakkaalle matkakumppanille, jonka kanssa olen kulkenut läpi 
Ameriikan maata, jota olen jäänyt ikuisella rakkaudella muista-
maan. Ja minun emäntäni ja rakas tyttäreni Anna-Liisa, ja 
mykkä poika, ja kaikki lapset sanovat terveisiä Olof Matoniemelle 
ja hänen emännälle, ja Oskar Eliassonille, ja hänen emännälle, ja 
Fredrick Sadiolle, ja kaikille totuuden apulaisille ja palvelevaisille 
vaimoille, ja Nils Olalle ja hänen vaimolle, ja teidän kylän yk-
sinkertaiselle maallikkopapille ja armonvälikappalten jakajalle, 
ja hänen emännälle, joka on oikein Jumalan edessä, ehkä 
ylönkatsottu maailman edessä. Ja valittu seurakunnalta sakra-
menttiä jakamaan ja seurakuntaa palvelemaan – lahjaksi saarnaa-
maan, ja toiset lahjaksi antamaan, sillä se on lahja. Ja kuin sillä 
lailla  Jumalaa  palvellaan,  ei  se sitten tule seurakunnalle rasituk- 
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seksi. Jonka tähden minä sanon, että te olette oikein vastanneet 
virallista pappeutta vastaan, sillä Merasjärven ja vanhinten kirjal- 
la maallikko-seurakunnan puolesta. Jonka päälle sanon: – jolla on 
korva kuulla, se kuulkoon, ja jolla on ymmärtäväinen sydän, se 
ymmärtäköön! 

Ja vielä sanon rakkaita terveisiä vanhalle saarnaajalle, 
Kankaan Iisakille, ja kaikille Kankaanlaisille, ja Allouezin kris- 
tityille ja kaikille Copper Fallsin kristityille. 

Eikä muuta tällä kerralla, kuin sanon rakkaalle veljelle ja 
uskolliselle työntekijälle Olof Matoniemelle, että tämän kirjan 
saatte lukia julkisesti kaikkein kristittyin edessä. 

Ja saan vielä mainita, kuin ei “Siionin Sanomat” enää tule 
minulle. Mutta se on minun oma syy, kuin en havainnut silloin, 
kuin siellä olin, tilata niitä eteenkipäin. Vaan se on nyt, niin kuin 
se on, sillä johtuu mieleeni, että olis niistä iloksi kuulla, mitä 
vanhimmat kirjoittavat kristillisyyden juoksusta. Sillä minä pidän 
ja tunnen itseni niin heikoksi käsitykseni puolesta, ja sentähden 
minä pidän vanhinten, jotka sanassa ja opissa ovat työtä tehneet 
lähes viisikymmentä ajast’ aikaa, heidän kirjoitukset kalliina, ja 
heitä itseä kahdenkertaisessa kunniassa Kristuksen tähden. Sillä 
se on suuri synti Jumalanki edessä, että profeetaita katsoa ylön. 
Sillä profeetta parantaa seurakuntaa, joka on kallis lahja Jumalal- 
ta seurakunnalle. 

Kärsikää minuakin heikkoudessa ja anteeksi antakaat 
minullekki kaikki minun heikkouteni, ja rukoilkaa minun edes- 
tä, ja kantakaa anteeksiantavaisella sydämellä armoistuimen 
tykö. 

Näitä merkitsee teidän heikko veljenne uskossa. 

Joonas Johansson Purnu. 

Siionin Sanomat, Calumet, n:o 7, 1894 
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10. JONAS PURNU – J. MUSTOLALLE JA J. LUMI-
JÄRVELLE

Purnunkylä 16/5 1894 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekiälle Herran 

viimimäessä Joosef Mustola ja Johan Lumijärvi, te jotka 
yksissä olette. 

Kiitän teitä, rakkaat veljet, kaikkein teidän rakasten 
kirjainne edestä, Joita olen saanut vastaanottaa Gellivaaran 
postikonttoorista suureksi lohdutukseksi. Josta minä näin siellä 
olevan kristillisyyden juoksun, joka on minulle suureksi iloksi, 
kuin minä kuulen, että rauha ja rakkaus on tullut ylösraketuksi, 
teillekki Herran työntekiät, iloksi ja lohdutukseksi, josta näette, 
ettei teidän toimi, Pietarin sanan mukaan ole ollu turha, vaikka 
siinä on kuormaakin teillä ollu yksimielisesti. 

Mutta Jumala siunatkoon teitä, ja teidän työnne Herrassa, 
ja pitäköön sanansa oven auki teidän edessänne, ja täyttäköön 
teidän sydämmenne taidon hengellä, ja vahvistakoon teitä voi- 
malla korkeudesta, niin kuin Pietarin helluntaipäivänä, rohkeasti 
puhumaan kansalle Jumalan totuutta, että hän (Pietari) saamais 
Jumalan sanat julkisesti, ilman ihmisten muodon katsomatta, eikä 
peljännyt, että ihmiset suuttuvat hänelle, samoiten myös tekin 
tehkäät, ja jatkakaa sovintosaarnaa sovintoveren voimalla -jonka 
Herra itse säätänyt on. Ja tehkää työtä sen päälle, että Herran lau- 
ma pysyisi koossa, ja esikoisten seurakunnan hengen yhteydessä, 
niin kuin lapsi äitinsä sylissä, sillä lasten on taivaan valtakunta. 

Ja seuratkaa Jeesusta, niinkuin ne entiset kalanpyytö- 
miehet, joita Jeesus on valinnut itsellensä kalanpyytösijoista. Ne 
olit köyhät, ei Hän niitä valinnut “seminaarista”, eikä suuresta 
suvusta, sillä ne olivat köyhät ja oppimattomat, ja pienet ja yksin- 
kertaiset, ja maailmalta ylönkatsotut, joita Hän käski seurata 
Häntä. Ja käski jättää verkot, veneet ja kalat, ja aikoi tehdä ne 
ihmisten kalamiehiksi, ja sanoi: tästä edes pitää teidän saaman 
ihmisiä, se on Jumalalle. 

Niinkuin minäkin, rakas veli Herrassa, Joosef Mustola, 
otin sinut kalanpyytösijasta menneenä kesänä, ja sanoin sinulle, 
että sinun pitää seurata minua, ja jättää kalat ja pyytöneuvot, ja 
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lähteä pyytämään ihmisiä. – Nepä net juuri ovatkin Jumalan 
kultakalaiset, josta minä tulin iloiseksi, että sinä lähit minun 
kanssani, jonka kautta minun henkeni löysi sen, jotta minä tun- 
sin, että sinun vanhimmalla pojalla oli ymmärtäväinen sielu 
– ymmärtämään kalliimmaksi, että isä lähti vanhaa Purnua seuraa- 
maan, kuin se, että jäädä kaloja punnitsemaan. Sillä ei ole missään 
historiassa eikä pyhässä Raamatussa kirjoitettu, että olis yhtään 
kalanpyytömiestä ja punnitsemisen tähden vihattu ja vainottu ja 
ylönkatsottu mutta se on kirjoitettu pyhässä Raamatussa ja histo- 
riassa, että niitä on vihattu, ja vainottu ja mestattu, ja muutampia 
poltettu ja maailmalta ylönkatsottu, jotka ovat lähteneet ihmisiä 
pyytämään Jumalalle, ja tekemään työtä Herran käskystä ja raken- 
tamaan Kristuksen kirkkoa, elävistä kivistä. 

Se on Herralle otollinen, jossa saatetaan uhrata hengel- 
lisiä lahjoja Jumalan kunniaksi, jonka tähden ne entiset 
kalanpyytömiehet, kuin ne rupesivat ihmisiä pyytämään, sait 
menettää kunniansa ja vielä päälliseksi oman henkensä. Joka 
onki tosi, että joka tahtoo oman kunniansa ja oman henkensä 
säästää, niin hän kadottaa sen, mutta joka oman henkensä hu- 
kuttaa sen asian tähden, hän löytää sen ja saapi kunnian Juma- 
lalta. Sentähdenpä viisaista ja oppineista virallisista ei moni 
tahdo saarnata Jumalan sanaa ihmisten muodon katsomatta, 
niinkuin Laestadius, Lutheerus ja Hussi, joka poltettiin! Mutta 
usiammat virallisista ja oppineista reistaavat ja pyytävät, suul- 
la ja kielellä saarnata Jumalan Sanaa niin siivosti, ja niin kau- 
niisti ja suloisesti, että kaikki ihmiset kiittäisit heitä, niin kuin 
fariseuksia. Vaikka Jeesus on sanonut: “Voi, jos maailma teitä 
kiittää!” Mutta mitäpä ne raukat siitä huolivat, koska oma sy- 
dän makaa kuolleena heidän rinnoissaan niin kuin kylmä kivi. 
Kuin vain kansa pysyy kuolleena, ja heidän oma kunniansa 
tallella! Sentähden onki tosi, mitä Jeesus on sanonut: “Ellei 
joku vastauudesta synny, ei hän taida Jumalan valtakuntaa 
nähdä, se on: joka ei ole itse uudestasyntynyt, se ei näe Juma- 
lan seurakuntaa maan päällä, eikä tunne yhtään kristittyä ole- 
van, vaan pitää koko kuolleen kristikunnan Jumalan seura- 
kuntana  – kuolleessa uskossa, niin kuin het itsekin ovat ju-
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maliset kuolleessa uskossa. Mutta suokoon Jumala sen ar- 
mon heilleki, että heidänki silmät aukenisit kristittyin Raa- 
matunselitysten kautta, niin kuin opetuslasten silmät aukenit 
Jeesuksen Raamatunselityksen kautta ymmärtämään Raamat- 
tua, jota selittäjää koko maailma ja viisaat, ja kirjanoppineet, 
ja fariseukset, ja ylimmäiset papit, ja kansan vanhimmat y.m. 
pidit vääränä, vieläpä kansan häiritsiänä, ja sanoit Hänellä 
olevan perkeleen. 

Samoiten sanoi ympärileikattu kuollu juutalaiskunta 
olevan Johanneksella perkeleen, kuin Johannes saarnais Ju- 
malan sanan ilman ihmisten muodon katsomatta, ja sanoi 
ympärileikatuille, juutalaisille, tehkää parannus, ja uskokaa 
evankeliumia, sillä taivaan valtakunta on teitä lähestynyt. 
Eikä Johanneksella ollut ihmisten muodon eli tämän maail- 
man muodon jälkiin kiiltävä ja korkea silkki hattu päässä, 
niinkuin tämänaikaisilla ylimmäisillä papeilla, ja piispoilla, 
eikä niin kiiltävä verkarokki ollut hänellä, koska hänen vaat- 
teet olivat krouvista kamelin karvoista, eikä niin koreat tupsut 
vyössä, sillä hänellä oli hihnainen vyö hänen vaatteensa ym- 
päri, sillä ei ollukkaan ihmet, ettei maailma häntä kiittänyt 
ulkonaisestikkaan, eikä hän sitä tahtonutkaan, sillä hän oli 
“huutavan ääni” korvessa, niin kuin tekin olette, Josef 
Mustola ja Johan Lumijärvi, Astorian kaupungin korvessa, 
huutajat ja sanojat: tehkäät parannus, ja uskokaa evankeliumi, 
sillä taivaan valtakunta on lähestynyt. Jonka päälle minä sa- 
non: Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon, ja jolla on 
ymmärtäväinen sydän, se ymmärtäköön. 

Eikä muuta tällä kerralla kuin sydämmeni rakkaudella 
ynnä minun emäntäni, ja perheeni ja kunnan asuvaisteni kanssa 
tervehdän Lumijärven perhettä, ja Mustolan perhettä, ja vanhaa 
Sallista ja kaikkia Astorian valituita pyhiä, veljiä ja sisaria. Ja 
olkaa turvatut Herrassa, sillä Herra on Henki, ja kussa Herran 
Henki on, siinä on vapaus! Ja olkaat vapaat, ja uskokaa synnit 
anteeksi, Jeesuksen maahan vuotaneessa veressä vielä nytkin 
todistan, teidän heikko veljenne, ja sanan palvelia, että teillä ja 
meillä ovat synnit anteeksi annettu, Jeesuksen nimessä ja veressä, 
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nyt ja ijankaikkisesti -Aamen.! 
Näitä kirjoittaa teille, teidän heikko veljenne 

Joonas Johansson Pumu. 

Siionin Sanomat, Calumet, n:o 6, 1894 

11. JOONAS PURNU – OLOF MATONIEMELLE

Purnunkylä 29/7 1894 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekiälle Herran viina- 

mäessä Olof Matoniemi ynnä emäntänsä kanssa sanon rakkaita 
terveisiä, ja kaikille hänen krannin asuvaisille, rakkaille veljille 
ja sisarille, – rakkaille totuuden apulaisille ja Jumalan 
seurakunnan palveluspiijoille: Jumalan armo ja rauha lisään-
tyköön teille, priiskotusveren voiman osallisuudessa päiväin 
loppun asti. 

Ja nyt saan antaa teille tietää, että minun rakastettu tyttäreni 
Anna Liisa, minun rakas kirjoittajani, on ilolla nukkunut kuoleman 
uneen, jota hän ilolla odotti, ja nyt hän on mennyt paratiisiin ja 
jättänyt meitä kaipauksen kyyneleitä vuodattamaan. Ja nyt hänen 
henkensä veisaa kiitosta vanhurskasten joukossa. Ja se on syy, että 
preivit ovat viipyneet vastaamatta Amerikkaan, kun ei mulla ollu 
Kriivaria (kirjoittajaa) kotona. Ja nyt saan kiittää teitä teidän 
rakkaitten kirjainne edestä, joita olen saanu vastaanottaa Hakkasen 
postikonttorista, sydämmeni iloksi ja lohdutukseksi, josta minä näen 
ja kuulen, että olette jääneet minua rakkaudella muistamaan, niin 
olen minä rakkaudella teitä muistamassa sen teidän ylönpalttisen 
rakkautenne edestä, – sekä hengellisesti ja ruumiillisesti, josta 
Jumalalle Isälle olkoon kiitos ja ylistys! Ja Jumala siunatkoon 
teitä ja vahvistakoon teitä tässä nykyisessä totuudessa. 

Ja nyt annan tietää siitä asiasta, mitä Matoniemi kysyy 
preivissänsä ja sanoo: minkä tähden ei mulla ole ollu tilaisuus 
kohdata Johan Raattamaata, kuin hän kävi Tärännössä itä- 
maantietä myöten, kuin hän sanoo, että kyllä mie ymmärrän, 
mitä hän tarkoittaa, mitä hän sanoo tilaisuudesta, kyllä mie ym- 
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märrän mitä net sanat sisällänsä pitävät, jonka päälle minä sa- 
non, ettei mulla ole ruumiillisesti tilattomuus ollu Raattamaa- 
vanhinta kohdata. Mutta se on ollu syy, minkä tähden en ole 
vanhimman tykö päässy, sillä täällä on ollu semmoinen lumi- 
talvi ja kovat tuiskuilmat lakkaamatta, joka on tahtonut topata 
kaikki postitietki, koska lunta on ollu kiveliämaissa kohta pääl- 
le kolmen kyynärän, jonka tähden tänä talvena on ollu kovin 
vaikea täällä, ei ainoastansa matkan kulkemisen tähden; sillä 
rautatielläki on vaunut toppauneet kinosten taat, että väki- 
joukoilla piti avata lapioitten kanssa rautatietä; niin myös, jos 
talosta piti päästä kartanosta ulos hevoisen kanssa puolen 
penikulman päähän tarvetta noutamaan, niin miehet pitää edellä 
mennä lapion kanssa aukaisemaan reikää. Ja silloin kuin 
Raattamaa vanhin piti tulla Täräntöön, niin minä lähdin kotoa 
freistaamaan poikki Täräntöön, enkä päässy kuin puolikolmatta 
penikulmaa ja väli oli seitsemän penikulmaa, josta kaikki ihmi- 
set sanoit: että, “se on mahdotoin freistatakkaan”. Ja muutamat, 
jotka silloin olit taipaleella, surmasit hevosiansa juuri kuoliaak- 
si. Ja kuin minä häädyin pyörtää, niin tuskalla pääsin kotiani, 
sillä kuin hevoisella jalka torkahti tien päältä eli vajois, silloin 
hevoinen lensi kyljellensä umpisseen, josta hän vaivoin ylös 
pääsi tien päälle. Kyllä rakas veli ymmärrät, miten sitten kulje- 
taan. Ja sitten annan tietää siitä, mitä sinä kysyit minun ruumii- 
ni terveydestä, johon minä vastaan, että kolmas osa nykyises- 
tä terveydestäni on jäänyt Ameriikkaan, niinkuin sinä itse veli 
rakas näit, joka minun kanssani kuljit kokonaisen kesän, etten 
minä säästänyt ruumistani enkä salannut hengellisiä lahjoja, 
jota minä en olisi ilmoittanut seurakunnan hyödytykseksi ja 
ylösrakennukseksi Herrassa; ja sitten vielä sanon, että muuten 
ruumis on tervet joltisesti mutta rintaani on tullut; johonka se 
työ on enimmän koskenut, jonka tähden rinta on tullu raskaak- 
si, jonka tähden en voi kyetä kulkemaan käyden, enkä 
sivakoilla niinkuin ennen. Mutta siitä minä olen iloinen, ettei 
olekkaan terveys mennyt turhassa työssä; sillä Herran on työ ja 
Herran on terveys, jonka hän on minulle antanut lahjaksi, ja 
olen saanut sitä lahjaa pitää viidettäkymmentä ajastaikaa tässä 
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kalliissa Herran työssä, josta isälle Jumalalle olkoon kiitos 
kaikkein lahjain edestä! 

Ja nyt minä annan tietää teille, että minä olen antanut kir- 
joitusten kautta mielipiteeni vanhimmalle Juhani Raattamaalle 
Ameriikan reissusta ja asioista ja sovinnoista, vieläpä kirkkoa- 
siat; jonka itse tiedätte silloin, kuin minä olin Amerikassa, niin 
minä jätin net asiat vanhinten eteen tutkia ja päättää ja ratkaista, 
johon kaikki olit suostuvaiset, jonka jokaisen sovintokirja, jonka 
he omalla nimellänsä ovat vahvistaneet ja tehneet; jotka kirjat 
todistavat vielä tulevaisilla ajoillaki. Ja jotka ei tahdo pysyä 
sovinnossa, jonka he tehneet ovat Herran edessä, joka onki yksi 
hellä paikka, jossa he ovat luvanneet kirjallisesti ja suullisesti, 
joka onki tosi, että suu on sydämmen tulkki, jolle he ovat luvan- 
neet osoittaa kuuliaisuuden esikoisten seurakunnalle. Mutta joka 
ei sitä seuraa, se tulee pijan näköselle, joka on ymmärrettävä asia, 
joka omalla kädellä ja sydämmellä tekee semmoisen päättäväisen 
ja ylösrakentavaisen rakennuksen yksimielisyydessä ja sitten itse 
taas sen hajottaa. 

Näistä kaikista olen mielipiteeni antanut tietää vanhim- 
malle, josta te kaipaatte rakkaudella, että minä olisin pitänyt olla 
edellä kaikkia muita, kohtaamassa Raattamaata. 

Ja nyt minä olen antanut teille tietää, minkä syyn tähden 
en ale häntä kahdannut; mutta kirjoitusteni kautta vain olen häntä 
kahdannut, sillä hän on kiitollisesti vastannut minulle kirjoituk- 
sen; jossa hän omassa kirjassansa sanoo:”kaikki seurakunnat, 
joittenka läpi hän on kulkenut, pitävät kalliina, että Amerikassa 
on sovinto tehty”. Ja sentähden rakkaat veljet, tehkäät työtä so- 
vinnon päälle ja jatkakaa sovintosaarnaa, jonka Herra itse säätä- 
nyt on, ja saarnatkaa parannusta ja syntein anteeksi antamusta 
kaikkialla, ja tehkää sen päälle työtä, että Herran seurakunta py- 
syy koossa ja pysykää Kristuksen laissa, se on Kristuksen opis- 
sa, ja kärsikää toinen toistanne rakkaudessa ja anteeksi antakaat 
toinen toisellenne, joka on Kristuksen käsky ja oppi, niinkuin te 
itse tiedätte ja ymmärrätte, että joka ei pysy Kristuksen opissa, ei 
hän sitten ole hänen opetuslapsi, vaikka he kuinka kehuisit, että 
heillä on oikea oppi, ja rikkovat Kristuksen lain. Eikös sitten ole 
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Kristuksen oppi rikottu? Minun rakkaani kavahtakaa itseänne 
kamppausten riidaista, ettette tulisi sanain päältä kamppauksiin. 
Mutta pysykää sovinnossa ja esikoisten seurakunnan kuuliaisuu- 
dessa ja hengen yhteydessä. Ja jääkäät hyvästi Herran haltuun 
annettuna! 

Ja sanon juuri sydämmen rakkauden terveisiä rakkaan 
emäntäni kanssa, ja rakkaita terveisiä sanoo Erik Tobias 
Sarvisvaara ja minun mykkä poika sanoo rakkaita terveisiä Olli 
Mataniemelle vaimonsa kanssa, ja kaikille kristityille, jatka ovat 
hänen isää niin paljon rakastaneet. 

Ja eikä muuta tällä kerralla, mutta kaikkein näitten 
puheitteni ja kirjoitusteni päälle ja opetusteni johdasta totistan 
vieläki teille kaikille, että teidän synnit ovat anteeksi annetut 
ijankaikkisesti Jeesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Ja 
rukoilkaa edestäni, tätä pyytää teidän heikko veljenne uskassa ja 
armon osallisuudessa ja evankeliumin edesvastauksessa. 

Joonas J. Pumu 

Siionin Sanomat, Calumet, n:o 8, 1894 

12. JONAS PURNU – O. MATONIEMELLE

Purnunkylä 1/12 1894 
Ja nyt minä saan lähestyä sinua rakastettu veli Herrassa ja 

uskollinen työntekiä Herran viinimäessä Olli Matoniemi. 
Tervehtän sinua ja sinun perhettä ja koko Herran laumaa, 

joka siellä Ameriikan maalla yksi Herran lauma olette, ja 
nautitsevat Jumalan armoa esikaisten seurakunnan helmassa ja 
hengen yhteydessä, niinkuin lapsi äitinsä sylissä, sillä lasten on 
taivaan valtakunta, Jeesuksen sanan mukaan; niinkuin myös 
Lutherus sanoo: jolla on seurakunta äitinä maan päällä, sillä on 
Isä Jumala taivaissa, joka rakas Isä onki, joka rakastaa lapsiansa, 
joka antoi oman rakkaan poikansa meille, joka on verensä 
vuodattanu meille syntein anteeksiantamiseksi, jossa on syntein 
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anteeksisaaminen niille, jotka sen uskossa vastaan ottavat todis- 
tuksen sanan kautta, ovat myös autuaat, jossa vuotaneessa ja 
kalliissa veressä ja pyhitetyssä nimessä minä heikko sanan 
palvelia todistan teille, että teidän synnit ja heikkoudet ja 
puuttuvaisuudet, ynnä kaikkein rikostenne kanssa, ovat anteek- 
si annettu Jeesuksen nimessä ja viattomassa veressä nyt ja 
ijankaikkisesti. 

Ja tehkää työtä sen päälle että Herran lauma pysyy koos- 
sa ja esikoisten seurakunnan hengenyhteydessä, ja saarnatkaat 
Jeesuksen käskystä parannusta ja syntein anteeksiantamusta 
kaikkialla, joka on varma merkki, joka ei tahdo parannusta teh- 
dä, ei se ota parannussaarnaakaan vastaan, mutta senkaltaiset 
tahtovat elää niinkuin ennenkin, kuinkapa he sitte syntein 
anteeksiantamisen saarnaa vastaanottavat, jonka me näemme, 
kuin Johannes Juutean korvessa alkoi saarnaamaan parannusta ja 
sanoi: tehkäät parannus ja uskokaa evankeliumi, sillä taivaan 
valtakunta on lähestynyt. Joka näkyy siitä, että ne, jotka otit 
parannussaarnan vastaan, ne tulit Johanneksen tykö kastet- 
tavaksi, ja ne, jotka tunnustit syntinsä, ne on Johannes kastanut 
parannuksen kasteella. Ja ne, jotka ei Johanneksen parannus- 
saarnaa ottaneet vastaan, niitä ei Johannes kastanut, jotka ei 
tunnustanee syntiänsä. Samoiten on nyt, että jotka ei tahdo paran- 
nusta tehdä, ne ei tahdo syntiänsäkään tunnustaa, kuinkapa he 
sitten synnistänsä irti pääsevät, koska Jeesus on sanonut 
opetuslapsillensa! “Mitä te päästätte maan päällä, se on päästet- 
ty taivaissa” samoiten: “mitä te maan päällä sidotte se on sidot- 
tu taivaassa”. Johon Hän oikeutti omat opetuslapsensa, jossa hän 
antoi taivaan valtakunnan avaimet omalle seurakunnallensa, jo- 
ten ei ne olleetkaan sitten paavin pappilassa, eikä juutalais lain 
oppineitten hallussa, kuin ne on annettu köyhille kalanpyy- 
tömiehille, joillekka Jeesus on sanonut: joille te synnit anteeksi 
annatte maan päällä, niille ne on anteeksi annettu taivaissa, ja 
mitä te päästätte maan päällä, ne on päästetty taivaissa”. 

Ja tämän oikeuden ja vallan Hän on antanut seurakun- 
nallensa, joka luetaan 18.lu’ussa Matheuksen evankeliumissa, 
jonka te itse olette lukenut, jonka opettajan puhet ja oppi on sen, 
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jonka suussa ei ole yhtään petosta löytty, jonka evankelista on 
sanasta sanaan kirjoittanut, sillä se on meille opiksi kirjoitettu, 
jota oppia ei yksikään voi kääntää eikä muuttaa eikä tyhjäksi teh- 
dä, sillä se pysyy totena ijankaikkisesti. Jonka päälle minä sanon, 
minun rakkaani, että olkaat hitaat sitomaan, mutta nopeat pääs- 
tämään, ja kantakaa hedelmää kärsivällisyydessä. Kylläpä te rak- 
kaat veljet ja työntekiät Herran seurakunnassa tiedätte, minkälai- 
sena semmoista pidetään, joka ei seurakuntaa tottele, se on tuttu 
asia. Mutta olkaat kärsivälliset ja tehkäät työtä kärsivällisyydes- 
sä, ja kavahtakaat, ettette joutuis kamppausten riitoihin mutta 
kantakaat anteeksiantavaista sydäntä, ettei sydän tulis anteeksi- 
antamattomaksi. 

Ja uskokaa Jumalasta hyvää, että kyllä Jumala kaikki asiat 
parhaaksi kääntää niille, jotka Häntä rakastavat. Ja kyllähän te 
muistatta mitä on kirjoitettu kahdeksannessa lu’ussa Luukkaan 
evankeliumissa, jossa on kirjoitettu: “kaikki mitä peitetty on, se 
pitää julki tulla, ja kaikki mitä salattu on, pitää ilmi tulla ja tiet- 
täväksi”. Kaikkein näiden puheitteni ja kirjoitusteni päälle sanon, 
rakkaat veljet ja sisaret Herrassa, jatkakaa sovinto saarnaa, jon- 
ka Herra itse on säätänyt, ja pysykäät Kristuksen laissa ja 
kärsikäät toinen toistanne rakkaudessa, ja anteeksi antakaat toi- 
nen toisillenne, ettei meitä ja teitä löydettäisi Kristuksen lain 
rikkojaksi. Sillä se on tietty, jos me Kristuksen lain rikomme, niin 
Kristuksen laissa meitä ja teitä taas nuhdellaan. Ja joka nuhteen 
ottaa vastaan, ja kuulee sen, niin sille annetaan anteeksi, sillä ei 
seurakunta hyljää lastansa kaikkinaisten vikain tähden, eikä Ylkä 
hyljää morsiantansa kaikkinaisten syiden tähden, sillä Hän kor- 
jaa ja holhoo omiansa. 

Ja olkaat hyvässä turvassa ja olkaat vapaat vapaaksi ostet- 
tu lauma Ameriikan vapaassa maassa,ja uskokaat synnit 
anteeksiannetuiksi nyt ja ijankaikkisesti. Ja riemuitkaat henges- 
sä ja pitäkäät Karitsan häitä sillä parhaalla viinillä, joka vuotaa 
viinipuusta, ja syökäät sitä tulella paistettua leipää, ja juokaat sitä 
tulella selitettyä viiniä, sillä häitten valmistaja on valmistanut 
ruan hääpöydälle rasvasta ja ytimestä ja puhtaasta, selkiästä 
viinistä sielumme virvoitukseksi. Älköön syntisyytenne estäkö 
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nautitsemasta Hänen huoneensa runsaita tavaroita, jonkatähden 
uskossa rohvaiskaa itsiänne ja painakaa kaikki kylmät paikat 
Jeesuksen lämpimiä haavoja vastaan, että Hänen haavat saavat 
hautoa ja lämmittää teidän särjetyt sydämmet, että saatatte rie- 
mulla kiittää ynnä lohdutuksen kanssa puhjeta kiitossanoihin 
näillä sanoilla: kiitos ja kunnia olkoon Jumalalle ja Karitsalle, 
joka meitä on verellänsä omaksensa ostanut. 

Ja älkää väsykö vastoinkäymisten ja vaivain alla, eikä pil- 
kan, eikä panetusten, eikä kirousten alla, että jaksaisitte rukoilla 
niiden edestä, jotka teitä panettelevat ja siunata niitten edestä, 
jotka teitä kiroavat ja vainoavat, ja tehdä hyvää niille, jotka teille 
pahaa tekevät, sillä minä juuri rakkaalla sydämmellä rukoilen 
Jumalaa Isää Jeesuksen nimeen, että Hän vahvistais teitä tässä 
nykyisessä totuudessa, ja täyttäis teidän sydämenne Pyhän Hen- 
gen voimalla, ja vahvistais teitä priskotusveren armossa tässä 
kalliissa Herran työssä, ja antakoon sanansa oven olla auki teidän 
edessänne päiväin loppuun asti, ja täyttäköön teidän sydämenne 
taidon ja viisauden hengellä. 

Ja saan rakkaan emäntäni ja lasteni kanssa, ja koko Herran 
lauman kanssa tervehtää teitä täältä, ja sanon vielä terveisiä Kalle 
Ojalalle emäntänsä kanssa, Juhan Kierille ja hänen pikku tyttärel- 
le ja äitille. Ja olkaat tervehtetty minulta, kaikki saarnaajat 
“turmeluksen saarella,” ja rukoilkaa edestäni. Tätä pyytää teidän 
heikko veljenne uskossa ja evankeliumin edesvastauksessa. 

Joonas Johansson Purnu. 

Tämän kirjan lukekaa julkisesti kristittyin edessä. 
Se sama. 

Siionin Sanomat, Calumet, n:o 11, 1894 
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13. JONAS PURNU – HENRIK KOLLERILLE

Purnunkylä 1. p. jouluk.1894  
Nyt minä lähestyn sinua rakasta veljeä ja uskollista 

työntekiätä Herran viinimäessä Henrik Kolleria, ynnä hänen 
emäntänsä kanssa, näillä harvoilla riveillä, ja sanon rakkaita 
terveisiä koko minun perheeni kanssa, ja koko Herran laumalta 
täältä, ja Erik Tobias ynnä emäntänsä kanssa sanoo paljon ter- 
veisiä teille. 

Ja kiitämme yhteisesti kaikkein kirjain ja “Siionin Sano- 
main” edestä, joita olemme saaneet vastaanottaa Hakkasen 
postikonttoorista sydämmemme iloksi ja lohdutukseksi; joissa 
kaikissa kirjoissa on taivaallinen totuus ilman ihmisten muodon 
katsomatta, joka niin ollakki pitää, jonka minä olen itse nähnyt ja 
myös kuullut, että kuin Jumalan sana saarnataan, ilman ihmisten 
muodon katsomatta, niin se ei syyhytä niiden ihmisten korvia, 
joiden korvat aina syyhyvät kuulemaan uutta. Mutta kuin 
saarnataan ja puhutaan taidon ja toimen sanat, ja sanotaan totuus 
Jeesuksessa Kristuksessa, sillä Jeesus on totuus, ja joka totuuden 
tunnustaa, sillä totuus vapahtaa ihmisen. Ei maailma voi kärsiä 
kuulla totuutta sentähden, kuin hän ei usko totuutta, sillä hän 
uskoo paremmin valetta kuin totuutta. 

Kyllä koko sivistyneen maailman ja liikkumattoman kan- 
san korvat kärsivät kuulla, että saarnataan suloisesti ja siivosti 
hyvästä Jumalasta, ja laupiaasta Jumalasta, ja oppineen maailman 
korvat kärsivät kuulla, kuin saarnataan viisaasti siitä korkeasta 
Jumalasta, joka asuu korkeudessa, mutta kirjoitettu on, että tyh- 
män saarnan kautta tahtoo Hän ne vapahtaa, jotka sen uskovat. 
Sentähden pyhä Paavali sanoo, että se puhet Jeesuksen rististä on 
hulluus sille, joka kadotetaan, ja se saarna Jeesuksen rististä oli 
juutalaisille pahennus ja kreikkalaisille hulluus, josta me näem- 
me, ettei niiden korvat kärsineet kuulla sitä puhetta ja saarnaa. 
Mutta niille, jotka autuaaksi tulevat, on se Jumalan voima 
itsellekullekki uskovaiselle autuudeksi, jonka päälle minä sanon 
yksinkertaisuudessanne, jonku sanomisen jälkiin: “yksi vanha 
äijä” saattapa nyt rakkaat veljet kuulla ja tutkia, onko tässä 
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hourausta vanhuuteni tähden, jonka te itse olette lukeneet ettei 
vanhaatakkaan saa ylönkatsoa. 

Ja nyt minä sanon ja neuvon teitä, te elävät kivet ja Kris- 
tuksen papit: saarnatkaat sovinto saarnaa, jonka Herra itse on 
säätänyt, ja tehkäät työtä kaikisesti, sillä ei vanhemmilla eikä 
nuoremmilla ole muuta kristillisyyttä kuin se, että me uskomme 
syntein anteeksisaamisen armosta itsemme autuaaksi, jotka pa- 
rannuksen tekiänä uskomme niinkuin lapset. 

Ja me näemme ja kuulemme, että jotka ei tahdo parannus- 
saarnaa vastaanottaa ja pysyä parannuksen tekiänä, niin ne ei ota 
vastaan syntein anteeksi antamisen saarnaa, eivätkä usko 
syntisenä, mutta tahtovat ja reistaavat uskoa “hurskaana” ja “py- 
hänä”, vaikka meidän kokemus sen todistaa, itse kunkin tykönä, 
ettei meissä itsessä ole mitään hurskautta eikä pyhyyttä, sillä 
meidän omavanhurskautemme on kuin saastainen vaatet Jumalan 
edessä. Mutta se vanhurskaus, joka uskolla omistetaan syntein 
anteeksisaamisen armosta, joka vanhurskauttaa ihmisen, joka 
Jumalan edessä on kelvollinen, josta seuraa rauha ja rakkaus, ja 
yksimielisyys, ja hengenyhteys rauhan siteen kanssa, apostolin 
sanain mukaan, jossa meidän pitää ahkeroita ja pysyä -Kristuk- 
sen laissa ja kärsiä toinen toistamme rakkaudessa, ja kantakaat 
toinen ,toisemme kuormaa ja niin Kristuksen lakia täyttäkäät. Ja 
anteeksiantakaat toinen toisillenne. Niinkuin Jumalakin on an- 
teeksi antanut meille Kristuksen tähden, niin pitää meidänki 
anteeksiantaa toinen toisellemme. Nämät sanat löytyvät kirjoitet- 
tuna apostoli Paavalilta, mitä hän kirjoitti Efeeson seuralillnnan 
kristityille 4:ssä luvussa viimisissä värsyissä, sillä rakkaus on lain 
täyttämys jonka päälle vihollinen tekeeki työtä lakkaamatta, että 
hän sais rakkauden jähtymään, ja jos rakkaus jähtyy, niin vääryys 
saa vallan, jonka todistaa Jeesus ja Paavali aikanansa, joka on 
tietty asia, että siitä on aina kaikkina aikoina kamppausten riidat 
nousseet, joka onki yksi hellä paikka, että pysyä vilpittömässä 
rakkaudessa, joka tulee pijan näköselle, että jotka särkevät itse 
oman tehdyn sovinnon, jonka he tehneet ovat Herran edessä yk- 
simielisesti kaikkein kristittyin edessä, jotka sovintokirjat sen 
todistaa vielä tulevillakin ajoilla, joka oli kallis Jumalanki edessä 
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keskinäiseksi rauhaksi ja kristillisyyden menestykseksi ja 
ylösrakennukseksi, ja ihmisten sieluin autuudeksi, jonka te itse 
silmillänne saitte nähdä silloin, kuin se sovinto saarna, jonka 
Herra itse säätänyt on, kuin se sai oikean sijan ihmisten 
sydämissä, ja sovinto oli tehty kaikkialla, niin heräyksen liikkeet 
alkoivat Herran Sebaotin voimalla liikkumaan ihmisten sieluin 
autuudeksi, josta tuli ilo Jumalalle ja Jumalan enkeleille ja Juma- 
lan seurakunnalle, josta Jumalalle Isälle olkoon kiitos! 

Mutta joka rikkoo ja särkee sovinnon, se rikkoo ja särkee 
rakkauden, ja joka rakkauden rikkoo, se rikkoo Kristuksen lain, 
ja joka ei pysy rakkaudessa, se ei pysy Kristuksen opissa, vaik- 
ka he kuinka kehuisit, että heillä on “oikea oppi! ja eivät vaella 
rakkaudessa, josta ei kuitenkaan tule iloa Jumalalle eikä 
enkeleille, eikä Jumalan seurakunnalle. Jonka päälle minä sanon, 
minun rakkaani, kaikkialla, olettepa te jo kyllin oppineet vahin- 
gosta viisaaksi, että minkälainen vahinko on riitasta ja eripurai- 
suudesta. Kyllä ymmärrätte, mitä tarkoitan, jonka minä näen 
Kalle Danelin kirjasta, joka tuli Poinsetista (Dakotasta), joka 
haastaa riitaan, josta minä sanon, ettemme tahdo riitellä papin 
tulon päältä, se saa olla Ameriikan kristittyin oma asia vapaassa 
Amerikan maassa ja maallikkoseurakunnassa, että he saavat 
seastansa valita Jumalan ja Kristuksen pappia, jotka heille saar- 
naa evankeliumia, parannusta ja syntein anteeksi antamusta Jee- 
suksen nimeen, ja jakaen kallista Herran ehtoollista, joka on kal- 
lis armon välikappale, johon me olemme jo kasteessa kutsutut. Ja 
rippikoulut ja lasten opettaminen, joka on kallis, että te niistä 
huolen pidätte. Jonka me näemme, että kuin yliopistosta tulee 
niin harvoja kristityitä pappeja, jotka kaitsisit Herran laumaa ja 
ruokkisit Jeesuksen lampaita Hengen miekalla, yksimielisesti 
oppimattomain ja yksinkertaisten ja ylönkatsottuin ja köyhäin 
maallikkoin kanssa, niinkuin Laestadius-vainaja teki aikanansa, 
joka rakensi Kristuksen kirkkoa yksimielisesti maallikko- 
saarnaajain kanssa, eikä ollut herra kansan yli, mutta esikuva 
kansalle, ja pysyi lappalaisten ystävänä loppuun asti, vaikka hän- 
tä pilkattiin ja naurettiin oppineilta, sillä ne, jotka on oppinsa 
päälle paljon kuluttaneet ja kustantaneet, ne tarvitsevat paljon 
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saada kustannuksia opistansa, niinkuin sen jokainen tietää ja 
ymmärtää, että se niin olla pitää, joka tulee raskaaksi köyhille. 
Kyllä ymmärrätte mitä tarkoitan. 

Mutta te Jumalan ja Kristuksen papit, ja maallikkoseura- 
kunnan palveliat ja piispat, ja te Herran lauma ja pyhä kansa, ja 
omaisuuden kanssa, olkaat iloiset, kuin teillä on kuninkaallinen 
pappeus, niin pankaat työhön teidän pappianne ja piispojanne, 
joita on Pyhä Henki piispoiksi pannut kaitsemaan Jumalan seu- 
rakuntaa Hengen miekalla, että Herran seurakunta koossa pysyy. 
Ja tehkäät työtä sillä lahjalla kuin kullakin jäsenellä on, sen vai- 
kutuksen ja määrän jälkeen, kuin kullakin jäsenellä on, siitä kas- 
vaa Kristuksen ruumis omaksi rakennukseksi –rakkaudessa, sen- 
tähden olkaat toimelliset rakkaudessa ja kasvakaamme Hänessä, 
joka Pää on, Kristus, Amen! 

Eikä muuta tällä kerralla kuin, sanon juuri sydämen rak- 
kauden, terveisiä ynnä perheeni kanssa rakkaalle veljelle Olli 
Matonieinelle, jos hän on vielä elämässä, ja jos hän on mennyt 
pois – paratiisiin, niin siellä sanotaan tervetulemaa Karitsan 
häissä. 

Ja kiitän vielä kaikkein kirjain edestä, joita olen häneltä 
saanut ja kaikkein knstittyin terveisten edestä, jotka ovat olleet 
minulle kalliit, joita olen sydämmeni iloksi saanut lukea paljolla 
kiitollisuudella. Ja kiitän vielä Fredrik Sadion kirjan edestä, josta 
minä näen, miten siellä asiat menevät. Ja muistakaat minuakin 
paljolla anteeksiantavaisuudella ja rukoilkaat edestäni, tätä pyy- 
tää teidän heikko veljenne uskossa ja evangeliumin edes- 
vastauksessa, 

Joonas Johansson Purnu. 

Siionin Sanomat, Calumet, n:o 11, 1894 
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14. JOONAS PURNU – J. LUMIJÄRVELLE JA J.
MUSTOLALLE

Purnunkylä 2/12 1894 
Nyt minä saan tervehtää teitä, rakkaat veljet ja uskolliset 

työntekiät Herran viinimäessä, jotka asutte siellä Tyynimeren- 
puolella, Johan Lumijärvi ja Jooseppi Mustola, ja heidän molem- 
pia perheitänsä ja sitä Herran laumaa, joka teidän kanssa yksi on, 
ja uskotte syntein anteeksisaamisen armosta itsenne autuaaksi. 

Jumalan armo ja rauha lissääntyköön teille ylhäältä valke- 
uden Isältä! 

Kiitän niitten kalliitten kirjain edestä, joita olen saanut 
Jooseppi Mustolalta ja J. Lumijärveltä, joita olen saanut vastaan- 
ottaa Hakkasen postikonttoorista sydämmeni iloksi, joista minä 
näen, että olette jääneet minua rakkaudella muistamaan, niin olen 
minäkin teitä ikuisella rakkaudella muistamassa, sen ylönpalt- 
tisen teidän rakkautenne tähden, jota te osoititte minua ja kaikkia 
kohtaan, josta Jumalalle Isälle olkoon kiitos! Jumala siunatkoon 
teitä ja teidän työnne Herrassa. Ja jatkakaa sovintosaarnaa 
eteenki päin, jonka Herra itse säätänyt on, ja tehkää työtä sen 
päälle, että Herran lauma pysyis koossa ja yksimielisyydessä ja 
hengen yhteydessä – esikoisten seurakunnan helmassa. 

Ja saarnatkaat Jeesuksen käskystä parannusta ja syntein 
anteeksiantamista kaikkialla priiskoitusveren osallisuudessa, joka 
onki varma merkki, että jotka ei tahdo parannusta tehdä, ne ei 
parannussaarnaakaan tahdo vastaanottaa, mutta tahtovat oman 
lihallisen mielensä jälkeen vaeltaa, joka on lihalle huvitus. Ja 
tahtovat itsiänsä maailmalle kelpauttaa, että hekin maailmassa 
jotku olisit, eivätkä sentähden itse ymmärrä, että minkälainen 
vahinko siitä heille itselle tulee. Joka näkyy siitä, koska Johannes 
alkoi saarnaamaan parannusta Juudean korvessa, kuin hän sanoi: 
“tehkäät parannus ja uskokaat evankeliumi, sillä taivaan valta- 
kunta on teitä lähestynyt”. Ja kaikki ne, jotka otit vastaan 
parannussaarnan, ne tulit Johanneksen tykö kastettaa. Ja ne 
tunnustit syntinsä. Ja niitä Johannes kasti parannuksen kasteella. 
Mutta ne, jotka ei parannussaarnaa ottaneet vastaan, ne ei ole 
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tulleet Johanneksen tykö kastettaa, eikä tunnustaneet syntiänsä. 
Ja niitä ei ole Johannes kastanut. Kuinkapa he sitten synneistänsä 
irti pääsevät, kuin he ei tahdo syntiänsäkään tunnustaa? 

Ja vaarallinen on sekin, rakkaat veljet, että panna 
pehmitystä jumalattomain kainaloitten alle. Kylläpä heillä on 
hyviä kuolleessa uskossa olevia opettajia, jotka laittavat hyvin 
pehmeän vuoteen kuolleessa kristikunnassa kahden armonväli- 
kappaleen välissä nukutetulle kansalle, ilman parannuksetta, il- 
man heräyksettä ja ilman uutta syntymistä, joka on lihalliselle 
seurakunnalle helppo tie, että nukkuneena mennä helvettiin. 
Taitaapa siinä jo olla kyllä ruokaa heillekki. Kyllä ymmärrätte 
mitä tarkoitan. 

Mutta ei ollu niillä Johanneksen opetuslapsilla, joita Jo- 
hannes Kastaja valmisti Jeesukselle työmiehiksi ja ristin kan- 
tajaksi, jonka te näette kymmenennestä luvusta Luukkaan 
evankeliumista, kuin Jeesus sanoi niille seitsemälle kymmenel- 
le opetuslapselle:”katso Minä lähetän teitä niinkuin karitsat 
sutten keskelle”. Ei sekään työ ollu lihalle ja verelle hupireissu ja 
keveä työ. Ja siinä samassa luvussa sanoo Jeesus niille samoille 
opetuslapsille, kuin he reisusta tulit takaisin Jeesuksen tykö, ja 
muistelit kuinka reisulla käynyt on, johonka Jeesus vastais, 
vahvistain heitä ristiä kantamaan ja Hänen työtänsä tekemään, 
johon Hän vastais näillä sanoilla: “katso, Minä annan teille val- 
lan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, 
eikä mikään pidä teitä vahingoittaman”. Silläpä onki Jeesus sa- 
nonut, että autuas on se, joka kuulee Jumalan sanan ja kätkee sen. 
Se on, joka ottaa sanan vastaan, se tulee sanan tekiäksi. Jonka me 
näemme todeksi, kuin pyhä Pietari tuli Korneliukselta kutsuttu- 
na Korneliuksen tykö saarnaamaan Jumalan totuutta ja puhdas- 
ta Jumalan sanaa, joilla sanoilla Pietari viisais ja todeksi näytti, 
mikä Jumalan Poika on, ja sanoi, että Hän on se elävitten ja kuol- 
leitten Tuomari, ja vahvisti sen kaikkein profeettain sanoilla, että 
jokainen kuin uskoo Jumalan Pojan päälle, sen pitää synnit an- 
teeksi saaman Hänen nimessänsä. Josta me näemme, että jotka 
puheen kuulit ja sen otit vastaan, niin lankeis Pyhä Henki kaik- 
kein niiden päälle, jotka otit Pietarin saarnan vastaan, ja kuin he 
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saivat Pyhän Hengen, niin he tulit Pietarin tykö, tahdoit kastettaa, 
ja Pietari sanoi: kuka taitaa näitä kieltää vedellä kastamasta, jotka 
ovat saaneet Pyhän Hengen, niinkuin mekin, sillä ne olit 
kastamattomat pakanat. Joka näkyy olevan tosi, että ne sait Py- 
hän Hengen ennen kastetta, ja kuinkapa sitten on kasteessa uusi- 
syntyminen? Joka näkyy heistä, kuin he uskoit, mitä Pietari 
saarnais ja todisti, sait Pyhän Hengen. Eikös ne sitten olleet uu- 
desta syntyneet? Mutta se näyttää, että heillä tuli rakkaus Juma- 
lan sanalle ja tahdoit tulla osalliseksi armon välikappaleistaki, 
kutsuttuna, että he vaeltavat Jumalan sanan valkeudessa, niinkuin 
heidän opettajansa Pietari, joka heitä saattoi opetuksella ja 
saarnallansa valkeuteen. 

Niin myös näemme Jeesuksen opetuslapsista, että ne olit 
Kastettu, eikä kuitenkaan olleet vielä uudestasyntyneet. Mutta 
kuitenki vasta jälkeen Jeesuksen kuoleman, ovat he totisesti 
Uudestasyntyneet ja saaneet Pyhän Hengen. Niin myös me nä- 
emme, kuin Johannes oli saarnaajana edellä Kristuksen, ettei 
nekään, Johanneksen opetuslapset, joita Johannes kastoi paran- 
nukseen, olleet uudesta syntyneet kasteessa, koska heidän opet- 
tajansa Johannes sanoi heille: “minun jälkeeni tulee se, joka 
kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella, jonka kengän rihmoja en 
ole minä kelvollinen päästämään”. Jonka tähden on kastet kallis 
armon välikappalet, jonka lapset ovat myös mahdolliset saa- 
maan, jotka ovat jo ennen kastetta kalliit kristityt, Jeesuksen sa- 
nan mukaan, että niitten on taivaan valtakunta, sillä lapset ovat 
parhaat kristityt tässä maailmassa, sillä lasten valtakunta on suu- 
rin, johonka on meidänkin pitänyt uskon tunnustuksella sisälle 
tulla verisestä ovesta, ja niinkuin lapset vastaanottaman syntein 
anteeksisaamisen itsellemme myös armon välikappaleiden kautta 
siinä lammashuoneessa, jonka Jumala on Poikansa kautta valmis- 
tanut ja rakentanut tänne maan päälle armonlaitokseksi, se on, 
Pyhän   Hengen   saaneen   seurakuntansa,   joka   nimitetään 
lammashuoneeksi ja Pyhän Hengen saaneeksi seurakunnaksi, 
Jossa kaikki synnit annetaan anteeksi ja päästetään lain kanteesta. 
Ja Jeesus on lammashuoneen ovi, ja joka oven kautta menee 
sisälle, se on lammasten paimen, joka on totuus, sillä se näkyy, 
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että ne, jotka tahtovat astua siihen muualta sisälle, ja hakea 
helpompaa tietä lammashuoneeseen, ettei he tarvitse itseänsä 
alentaa niinkuin lapset, sillä ne sen tietävät, että siellä pitää olla 
niinkuin lapset, sillä se on lasten valtakunta jossa lapsia holho- 
taan. Mutta kuin he pääsisit isäna ja miehinä sisälle eli salaises- 
ti, niinkuin punaista tautia sairastava vaimo reistasi. Mutta kuin 
vaimo kuuli, että siellä tuli tutkinto, niin vaimo ymmärsi, ettei 
sinne pääsekkään varastamalla, mutta piti tulla julkisesti kaiken 
kansan kuulten, ja sentähden ei tullutkaan siitä vaimosta armon- 
varas, joka näkyy, että hän tuli uskon kautta sisälle verisestä 
ovesta lammashuoneeseen, koska Jeesus sanoi hänelle, että “usko 
on sinun auttanut, mene rauhaan.” 

Mutta koko kuollut kristikunta, joka kuolleessa uskossa 
on, jossa ihmiset nukkuvat kahden armonvälikappaleen välissä, 
eivätkä ole tulleet alennuksen tietä eli ristin tietä Golgathan mä- 
elle oven Herran Jeesuksen kautta, joka verinen ovi on lammas- 
huoneeseen, mutta reistaavat siihen astua muualta helpomman 
oven kautta, ettei he tarvitsis alentaa niinkuin lapset, sillä he 
reistaavat astua sisälle kasteen ovesta, sillä tunnustuksella, että he 
on kasteessa uudestisyntyneet, niinkuin ympärileikattu Juutaan 
kansa reistasi sillä tunnustuksella päästä, että he ovat Jumalan 
kansa, ja olivat kuiten hirmuiset sudet. 

Siis, minä pelkään niistä, jotka tahtovat kasteen ovesta 
astua sisälle lammashuoneeseen ilman tulikastetta, ja tulisit mie- 
henä ja ei lapsena alennuksen tietä. Sillä se näkyy heidän henki- 
valtansa, että he siellä pääsisit varastamaan, tappamaan ja 
kadottamaan Jeesuksen lampaita, sillä varas ei tule muuta varten 
kuin varastamaan, tappamaan ja kadottamaan, muttei ko-
koomaan, rakentamaan ja holhoomaan lapsilaumaa, vaikka 
lasten on taivaan valtakunta. Sillä seurakunta on Lutheeruksen 
sanan mukaan niinkuin yksi sairasten huone, jossa pitää voiteita, 
lääkkeitä, viiniä ja öljyä löytymän sairasten ja haavoitettuin 
korjaamiseksi. Ja ulkona Jumalan seurakuntaa ei ole muuta kuin 
koirat ja velhot, huorintekiät, isänsä tappajat, äitinsä tappajat ja 
salavuoteiset, joita Jumala tuomitsee, sillä epäuskoisten lasten 
päälle  tulee  Jumalan  viha  vaikkapa he ovat ympärileikatut ja 
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kastetut, vaan vihaavat kuitenki eläviä kristityitä ja vainoovat, 
sillä kristittyin vihaajat ja vainoojat ovat ne koirat Daavidin 
sanain mukaan, ja velho merkitsee noitaa. Ja kyllä me juuri tie- 
dämme, koska semmoiset tulevat ulkoa sisälle verisestä ovesta 
lammashuoneeseen töittensä kaltaisena. 

Kuin olette tämän kirjan itse lukeneet, niin kirjoittakaa 
tästä kirjasta kopia ja lähettäkää Johan Salliselle, Californiaan, 
sillä hän on kirjoittanu minulle, ja pyytänyt jonku neuvon sanan 
minulta. Ja hän tunnustaa uskovansa, että Lapin Betlehemissä ja 
Lapin ,korvessa on opittu hengellistä laivaa tyyräämään (ohjaa- 
maan), ettei se mene karille, että hekin rakentaisit maallikko seu- 
rakunnan järjestyksen, kuin kaikissa muissa valtioissa on 
Ameriikan maalla, joka seurakunnallinen järjestys on järjestetty 
Merasjärven suuressa kokouksessa vanhimmilta yksimielisesti - 
Raamattuin jälkeen. Ja se on annettu Ameriikan vapaassa maassa, 
Ameriikan kristityille, jonka jälkeen sitten on rakettu, ja tehty ja 
saarnattu Kristuksen kirkkoa elävistä kivistä yksimielisesti, joka 
ei ole käsillä rakettu, jossa Jumala asuu, sillä Jumala asuu 
särjetyissä sydämmissä, sillä pyhä Paavali sanoo, että uskovais- 
ten sydän on Pyhän Hengen temppeli, se on Jumalan temppeli. Ja 
kuka ihminen Jumalan temppelin turmelee, sen ihmisen aikoo 
Jumala turmella. 

Ja siihen on annettu seurakunnallinen nimi, joka Amerikan 
maalla on Herran seurakunta, joka yksi seurakunta on niin laajal- 
la, kuin uskovaisten lauma on maan päällä, jollekka seurakunnal- 
le kaikissa valtioissa olette rakentaneet suuria seurahuoneita – 
puista, ja ne ovat niiden, jotka niitä rakentaneet ovat kaikissa 
valtioissa. Ja kyllä niitä Jumalan lauma tarvitseeki vapaassa 
Amerikan maassa, sen paljon kansan suhteen kuin siellä on, jon- 
ka minä itse olen omilla silmillä nähnyt, joihin huoneisiin saavat 
yksimielisesti kokoontua rukoilemaan Isää, Jeesuksen nimeen, ja 
saarnaamaan autuaaksi tekeväistä evankeliumia ihmisten sieluin 
autuudeksi, ja nautitsemaan kallista Herran ehtoollista uskonsa 
vahvistukseksi ja ijankaikkiseksi sielunsa lohdutukseksi, johon 
teillä on vapaus valita seastanne Jumalan ja Kristuksen pappeja, 
jotka siihen soveliaat ovat seurakuntaa palvelemaan lahjaksi, 
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joilla Pyhän Hengen lahjat ovat, joka heille ylhäältä annettu on, 
ja evankeliumia saarnaamaan ja ehtoollista jakamaan Jeesuksen 
käskystä; ja rippikoulua pitämään nuorukaisille, jotka saattavat 
osottaa Jumalan sanalla ehtoollisen kalleutta nuorukaisille, joka 
on kallis Jumalanki edessä. Ja että pienet lapset kirjallisen ope- 
tuksen pienuudessansa saisit, josta Jumalalle kiitos olkoon! Sil- 
lä yliopistosta näkyy ja kuuluu tulevan aivan harvoja kristityitä 
pappeja, jotka kaitsisit Herran laumaa Hengen miekalla yksimie- 
lisesti, yksinkertaisten ja ylönkatsottuin maallikkoin kanssa. 

Eikä näy Jeesus valinneen pappeja seurakuntaansa viisaista 
ja toimellisista, sillä Hän näkyy valinneen köyhiä kalanpyyntö- 
miehiä, joita Hän oikeutti Kristuksen papiksi seurakuntaansa, ja 
antoi taivaan valtakunnan avaimet seurakunnallensa, ei ainoastaan 
Pietarille, mutta kaikille kristityille, joilla Pyhä Henki on. 

Oli se Paavali ylioppilainen, muttei häntä saatukaan 
verkolla, vaan hän juoksi heihästä kohden, jossa hän saatiin 
kiinni ja talutettiin Damaskuun yhden kristityn miehen tykö, 
joka oli Jumalan pappi, jonka tykönä suomukset putoisit hänen 
silmistänsä. ja ne olit ilmanki akateemian vanhat suomut, niin- 
kuin Aaprahamilla se vanha nahka, joka lähti, kuin hän oli poi- 
kaansa uhraamassa. Ja kuin se Jumalan pappi rupeis 
holhoomaan Paavalia ja vastauudestasynnyttämään totuuden 
sanalla, evankeliumin kautta – Jeesuksessa Kristuksessa, niin 
Paavali vastauudestasyntyi Jumalan ja Kristuksen papiksi, ja 
sai paljon kärsiä sen ajan jälkeen oikeauskoiselta juutalais- 
opistolta ja piispaloilta, ja viimein he tapoit hänen. Oli seki teko 
ilmanki oppineille kunniaksi! Olis minulla vielä tästä asiasta 
enempi puhumista, mutta tämä minun kirjani venyy ylön pit- 
käksi, mutta uskon kuitenki, että te annatte ateeksi minunki 
heikkouteni. Mutta olen kuitenki teille ruennu kirjoittamaan, 
kuin olette tahtoneet, ja sanon vieläki, tulipa niistä semmoisista 
miehistä kuin Paavali ja Aaprahami oli, me tietämme millä lail- 
la he ovat tulleet verisestä lammashuoneen ovesta sisälle, eipä 
ne tulleet tietämättä. Ja tiedämme me senki, millä lailla Laesta- 
dius on tullu lammashuoneeseen, ja tiedämme vielä senki, millä 
lailla rakas vanhin Johan Raattamaa on tullut lammashuo- 
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neeseen, ja tiedämme vielä senki, millä lailla Johan Takkinen 
on tullut lammashuoneeseen, ja monta kymmentä tuhatta muu- 
ta, ovat tulleet verisestä ovesta lammashuoneeseen, joidenka 
päällä pitää oleman armo, rauha ja laupius Jumalan ja Israelin 
päällä, ehkä muutamat ovat jo nukkuneet ja menneet paratiisin 
iloon. Ja me olemme vielä elämässä, ja sentähden emme me 
tahdo teiltä salata niistä, jotka nukkuneet ovat, ettemme 
murehdi niinkuin ne, joilla ei toivoa ole. Sillä Herra Jeesus tem- 
paa meitä viimeisenä päivänä ynnä heidän kanssansa yhteen 
paratiisin kunniaan ja iloon, jossa saamme yhdistää 
iloäänemme yhteen ja sanoa: hallelujaa! Ja puhjeta kiitokseen 
ja ylistykseen kaikkein opettajain kanssa, jotka ovat monta 
vanhurskauteen opettaneet, jotka pitää paistaman niinkuin tai- 
vaan kirkkaus. 

Niinkuin meidän rakastettu vanhin Juhani Raattamaa, on 
väsymättömällä tavalla pitänyt huolen ja surun jokaisesta seura- 
kunnasta aina Ameriikkaan asti, eikä ole väsynyt kättänsä pitä- 
mästä ylhäällä aina Ameriikkaan asti väsymättä, eikä ole väsynyt 
vaivainkaan alla, eikä murheen alla. Ja jos hän olis kätensä las- 
kenut maahan, niin olis Ameriikanki kristillisyys tapannut ( = 
hävinnyt sodan), niin kuin Israelin kansa Mooseksen aikana, jos 
Mooseksen kädet ei olis ylhäällä pysyneet. Eikä ainoastansa 
Ameriikassa, mutta vielä monessa paikkaa muuallaki. Mutta Ju- 
mala on häntä tässä meidän aikakaudessa vahvistanut ja lahjoit- 
tanut, taidon ja viisauden ja kärsivällisyyden hengellä, että seu- 
rakunta on koossa pysynyt kaikkialla, kaikkia vihollisen 
rynttäyksiä vastaan kaikkialla, josta Jumalalle Isälle olkoon kii- 
tos, kunnia ja ylistys! 

Sillä emme olekkaan tahtomassa kunniata itsellemme, 
mutta Jumalalle, vaikka muutamat henkilöt kirjoittavat Ame- 
riikassa, että tulis ylön suuri kunnia Lapin maan vanhuksille, jos 
olis sovinto pysynyt rikkomatta, jonka heidän omat sovintokirjat 
todistavat, että sovinto on tullut, jonka mie pidän, ettei sekään 
henkilö paljon ajattele, kuinka Jumala tulis kunnioitetuksi, mutta 
että sais itsellensä kunnian, kuin sovinto särkyisi. Mutta me tääl- 
lä, ja te siellä, jotka rakastatte sovintoa, annamme anteeksi heidän 
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tyhmyytensä, jotka tahtovat sovintoa särkeä. Kyllä Jumala tutkii 
ja koettelee sydämmet ja munaskuut, ja saattaa ne valkeuteen, 
jotka pimeydessä peitetyt ovat. 

Ja, nyt lopetan tämän minun lähetyskirjani. Ottakaa ja lä- 
hettäkää tämä kirja Kollerille panna “Siionin Sanomiin”, jos nä- 
ette olevan soveliaan, kuin oletta itse ensin lukeneet ja tutkineet, 
onko tässä mittään, joka turmelis elävän kristillisyyden rauhaa. 
jonka päälle minä sanon sydämmeni siitä, jota minä rakastan 
niinkuin lapsi isäänsä rakastaa, nimittäin Juhani Raattamaa-van- 
hinta, joka on sanassa ja opissa työtä tehnyt, ja hyvin hallinnut 
vanhuuteensa asti, jota minä pidän kaksinkertaisessa kunniassa 
kuolemaani asti Raamattuin jälkiin. 

Nyt päätän tämän kirjoitukseni, ja todistan kaikkein näit- 
ten puheitten ja opetusteni päälle teille kaikille, että teidän syn- 
nit ovat anteeksiannettu Jeesuksen nimessä ja ulos vuotaneessa 
veressä, joka on ulosvuodatettu pitkänäperjantaina Golgathalla, 
monelle tuhannelle syntein anteeksiantamiseksi, ja olkaat vapaat, 
vapaaksi ostettu lauma Amerikan maalla. Ja jääkäät hyvästi 
ijankaikkisen onnen toivotuksella, ja sanon vielä teille terveisiä 
emännältäni ja koko minun perheeltäni ja Erik Tobias, ynnä 
emäntänsä kanssa tervehtää teitä, ja koko Herran lauma täältä 
kaukaiselta maalta, tervehtää teitä ijankaikkisella onnen 
toivotuksella. 

Ja rukoilkaa minunki edestä ja kantakaa minuaki anteek- 
si antavaisella sydämmellä armoistuimen tykö. Tätä pyytää tei- 
dän heikko veljenne ja matkakumppaninne vaivassa ja valtakun- 
nassa ja evankeliumin edesvastauksessa, 

Joonas Johansson Pumu 

Siionin Sanomat, Calumet, n.o:12, 1895 
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15. JOONAS PURNU – A.TÖRMÄSELLE JA T.
ESTENSENILLE Y.M.

Purnunkylä 2/12 1894 
Ja nyt minä lähestyn teitä tällä teidän tykönne tulevalla 

lähetyskirjallani, ja tervehtän teitä rakkaan vaimoni Anna Liisan 
ja lasteni kanssa, jotka muistavat vieläkin rakkaudella, ja kiittä- 
vät ynnä minun kanssa niitten rakasten ja lohduttavaisten kirjain 
edestä, joita het sait silloin murheen ja kaipauksen aikana, kuin 
minä olin Ameriikassa teidän tykönä, jotka kirjat olit silloin heille 
suureksi lohdutukseksi ja sielun virvoitukseksi, jotka olit suurek- 
si tarpeeksi heille, josta lapsetki keskenänsä puhuivat ja sanoivat: 
“voi sentään se rakas veli Antti Törmänen, kuinka rakas se on 
meille, ja Estenseni veli”. 

Ja nyt minä sanon sydämmen rakkauden terveisiä 
rakkaille veljille ja uskollisille työntekiöille Herran viinimäessä 
ja heidän perheillensä Antti Törmäselle, Estensenille ja Proutille 
Jumalan armo ja rauha lissääntyköön ylhäältä valkeuden Isältä, 
jotka Hänen uskolliset työntekiät olette Hänen tahtonsa jälkeen, 
jotka Jumalan tahdon tiettäväksi tehette engelskieliselle 
kansallekki, ja Herra siunatkoon teitä ja teidän työnne Herrassa, 
ja antakoon kasvun siemenellensä runsaan hedelmän kantamaan. 
Ja jatkakaat sovintosaarnaa eteenkin päin, ja tehkäät sen päälle 
työtä, että Herran lauma pysyis koossa, ja pysykäät koko Herran 
lauma, jotka teidän ympärillänne ovat, Kristuksen laissa, ja 
kärsikäät toinen toistanne rakkaudessa, ja anteeksiantakaat toinen 
toisellenne, ja kantakaat toinen toisenne kuormaa, ja niin Kris- 
tuksen lakia täyttäkäät loppuun asti, ettemme me täällä, ja te siel- 
lä tulis Kristllliksen lain rikkojaksi, sillä rakkaus on lain 
täyttämys, sillä se on tuttu asia, että joka Kristuksen lain rikkoo, 
se Kristuksen lailla nuhdellaan, ja joka nuhteen kuulee ja sanoo: 
minä kadun, sille annetaan anteeksi, joka on ymmärrettävä asia, 
että joka ei pysy kristuksen opissa, se ei ole Hänen opetuslapsi, 
vaikka he kuinka kehuisit, että heillä on oikea oppi, ja rikkovat 
Kristuksen lain, eikä pysy rakkaudessa. Eikös se sitten riko Kris- 
tuksen opin? 
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Uskokaa aina synnit anteeksiannetuksi, sillä syntein 
anteeksisaamisen armosta me autuaat olemme, ja totistan vieläki 
teille kaikille, että teidän synnit ovat anteeksiannetut Jeesuksen 
nimessä ja ulosvuotaneessa veressä, joka on vuodatettu 
Golgathalla monelle tuhannelle syntein anteeksiantamiseksi. Ja 
olkaat vapaat, vapaaksi ostettu lauma Ameriikan maalla, ja 
riemuitkaat hengessä ja pitäkäät Kristuksen häitä; ja syökäät sitä 
tulella paistettua leipää ja juokaat sitä tulella selitettyä viiniä, sillä 
häiden Valmistaja on valmistanut teille ruuan hääpöydälle rasvas- 
ta ja ytimestä ja selkiästä ja puhtaasta viinistä, ja on käskenyt 
syödä Hänen huoneensa runsaista tavaroista. Ja älköön syntisyyt- 
enne estäkö syömästä ja juomasta taivaan herkkuja hääpöydältä, 
koska Jeesuksen lammasten ruokkiat käskevät syödä ja pitää 
Karitsan häitä sieluinne virvoitukseksi, ja sieluinne lohdutuk- 
seksi iankaikkisesti, että jaksatte päätänne pitää ylhäällä ja kat- 
sella uskossa veripunaista Veriylkäänne, joka on avannut para- 
tiisin portit auki, ja käykäät rohkiasti syntisinä paratiisin kun- 
niaan ja iloon, jossa saatte katsella uskon silmillä elävää ja 
ylösnousnutta Herraa Jeesusta, että saatte suunne avata vielä 
muillekki saarnata Veriyljästä, siitä ristiinnaulitusta ja orjantap- 
puroilla kruunatusta Kuninkaastanne, joka on sanonut: se on 
täytetty! ja kaikki on maksettu ja verinen risti vedetty, ja velka- 
kirja rikki revitty: synnin rangaistus on kärsitty ja laki on täy- 
tetty, josta kiitos olkoon Jumalalle ja Karitsalle, joka meitä 
verellänsä omaksensa ostanut on! 

Eikä muuta tällä kerralla, kuin sanon rakkaita terveisiä 
rauhantuomarille ja hänen perheellensä. Ja rukoilkaa edestäni tätä 
merkitsee teidän heikko veljenne uskossa, ja evankeliumin edes- 
vastauksessa. 

Joonas J. Purnu. 

Siionin Sanomat, Calumet n:o 1,1895 
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16. JONAS PURNU Y.M. – H. KOLLERILLE Y.M.

Hakkasen kylästä 14/3 1895 
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekiöille Herran viina- 

mäessä Henrik Koller, ja kaikille uskollisille työntekiöille Herran 
viinimäessä, jotka yhtä työtä tehettä ja rakennatte Kristuksen 
kirkkoa yksimielisesti, joka on rakettu elävistä kivistä Amerikan 
vapaassa maassa. 

Ja jatkakaa sovintosaarnaa eteenkin päin, jonka Herra itse 
säätänyt on, ja pysykäät Kristuksen laissa, ja kärsikäät toinen 
toistanne rakkaudessa, ja anteeksi antakaa toinen toisillenne Kris- 
tuksen käskyn jälkeen, että rauha ja rakkaus tulis menes- 
tyväiseksi vielä tulevilleki ajoille. 

Ja nyt annan teille tietää, että olen tänä talvena saanut yh- 
tyä Raattamaa-vanhimman kanssa Lannavaaran suuressa koko- 
uksessa, joissa oli suuri lauma kristityitä kaikista paikoin, jossa 
oli joku 800 lappalaista ja vielä enempi nybykkerilaisia (uudis- 
asukkaita) ja paljon saarnamiehiä ja seurakunnan vanhempia, 
jotka pidit kalliina, että Ameriikassa on sovinto tehty juhlallisesti, 
jotka sovintokirjat sen todistaa vielä tulevilleki ajoille, 

Ja olemme Raattamaa vanhemman kanssa kulkeneet seu- 
rakuntia läpi aina Gellivaaran seurakuntaan asti, ja joka paikas- 
sa on yksimielisesti tutkittu maallikkoseurakunnan rakentamista 
sen järjestyksen jälkeen, joka on järjestetty Merasjärven suuressa 
kokouksessa vanhinten läsnäollessa Raamattuin jälkeen, jonka 
ohjeitten jälkeen on rakettu maallikkoseurakunta Ameriikan va- 
paassa maassa, jokaisessa valtiossa, johonka suomalaiset ovat 
rakentaneet kirkkoja, joissa he vapaasti saavat yksimielisesti 
palvella Jumalaa ja nautita sakramentteja eli Herran ehtoollista 
keskenänsä Kristuksen asetuksen jälkeen sieluinsa virvoi- 
tukseksi, niissä huoneissa, joita he rakentaneet ovat. Ja ne huo- 
neet on niiden, jotka niitä rakentaneet ovat, niin Calumetissa kun 
muissakin paikoissa eli valtioissa, joilla on vapaus valita seas- 
tansa saarnaajia ja Kristuksen pappeja seurakuntaa palvelemaan 
lahjaksi. Ja armon välikappaleita jakamaan ja lahjaksi saarnaa- 
maan. Ja kuin sillä lailla seurakuntaa palvellaan rakkaudessa, niin 

74



ei sitte seurakuntaa rasiteta, ei vaatien eikä ylönmielin, sillä ilois- 
ta antajata Jumala rakastaa. Kyllä seurakunta lahjaksi ruumiilli- 
sia antaa, niin myöskin saarnaaja hengellisiä lahjaksi jakkaa, sillä 
emme me täällä Euroopassa tahdo riidellä Amerikan pappein 
tulon päältä, sillä se on heidän oma asiansa. Mutta sen me vain 
sanomme, että Calumetin molemmissa kirkoissa, kuin sovinto on 
tehty Jumalan edessä, että evankeliumi tulis saarnatuksi ihmisten 
sieluin autuudeksi edeskinpäin. 

Ja nyt päätämme tämän preivin (kirjeen) tässä suuressa 
kokouksessa. Ja todistamme yhteisesti, suuri lauma kristityitä, 
että kaikki teidän synnit ja vijat on teille ja meille anteeksi anne- 
tut meidän Herran Jeesuksen nimen ja veren tähden; –Juuri 
tämmöinen mielipide on täällä monella tuhannella kristityllä. 

Ja nyt sanomme juuri sydämmen rakkauden terveisiä kai- 
kille rakkaille veljille ja sisarille Ameriikan maalla. Ja rukoilkaat 
meidänki edestä anteeksiantavaisella sydämmellä. 

Vanhat veljenne 

Joonas J. Purnu, Olof Engman, Johan Raattamaa, Jöns 
Erickson Mäntyvaara, Johan Isak Palohuornainen, Israel 
Nattavaara, Erik Samuel Johansson Vettasjärvi, Anders Jacobson 
Purnu ja Johan Henrik Karlsson Liikavaara. 

Yllä mainittuin vaimot teitä tervehtävät, juuri sydämmen 
rakkaudella. Ja kaikki pyhät tervehtivät teitä, sekä vaimot että 
miehet – ynnä 

Olof Engman, Nils Petter Jönsson Isovaara, Nils 
Yrttivaara ja Erik Tobias Larsson Sarvisvaara. 

Suonin Sanomat, Calumet. n:o 3, 1895 
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17. JOONAS PURNU – HENRIK KOLLERILLE

Purnunkylä 7/6 1895 
Joonas Purnulta, rakkaalle veljelle ja uskolliselle työnteki- 

jälle Herran viinimäessä Henrik Koller. 
Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille ylhäältä valke- 

uden isältä, jonka tykönä ei ole pimeyden eikä valkeuden 
vaihetusta, sillä hän pysyy valkeutena ijankaikkisesta ijankaik- 
kiseen, ja jotka Jumalan sanan valkeudessa vaeltavat, niin ei niitä 
pimeys käsitä, ja jotka eivät Jumalan sanan valkeudessa vaella, 
ne vaeltavat oman mielensä tyhmyydessä, niinkuin me näemme 
täälläkin, jotka eivät tahdo pysyä esikoisten seurakunnan Hengen 
yhteydessä ja kuuliaisuudessa, ne tahtovat oman henkivaltansa 
ylösrakentaa, jonka me näemme virallisista papeista, joidenka 
pitäisi uskolle kuuliaiset oleman, jonka olen itse nähnyt ja kuul- 
lut, kuinka he surkailevat, että pappein arvo niin halvennetaan, ja 
tahtoisivat ettei kristittyin kokouksissa ja seuroissa saisi puhua 
papeista mitään, että appein arvo pääsis ylös nousemaan. 

Mutta kuin he sen kuulevat, että kristittyin kokouksissa 
selitetään Raamattua säästämättä ja ilman ihmisten muotoa kat- 
somatta, oli hän sitte oppineista eli oppimattomista, ja avataan 
Raamatun selityksillä yksinkertaisten silmät ymmärtämään Raa- 
mattua, että he ymmärtäisivät kavahtaa itseänsä, jos ne tulevat 
lammasten vaatteilla eli valkeuden enkelinä, ja on kätkettynä 
salanen karte eläviä kristityitä kohtaan, ja tahtovat noudattaa liik- 
kumattoman kansan mieltä, ja tahtovat itsensä kelpauttaa kaikil- 
le, että he saisivat kiitoksen maailmalta, vaikka Jeesus on sano- 
nut: voi, jos maailma teitä kiittää, jonka tähden tarvitaan Raama- 
tun selittäjiä, jotka Raamattua selittävät seurakunnalle, että seu- 
rakunta saapi oikean ymmärryksen itsellensä Raamatun selitys- 
ten kautta, että he pysyisivät pahasta varjeltuina ja ymmärtäisivät 
pitää siitä kiinni, Raamatun selitysten kautta, josta he elämän ja 
hengen saaneet ovat, joka on ollut minulle tänä talvena suuri 
Jumalan armo, että olen saanut Juhani Raattamaa-vanhimman 
kanssa kulkea yhdessä seurakuntia läpi, lähes kaksi kuukautta, ja 
suuret heräykset ovat tapahtuneet joka paikassa. 
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Ja Raattamaa-vanhin saarnaa voimallisesti sovintosaarnaa 
ja vahvistaa seurakuntia pysymään esikoisten yhteydessä ja 
kuuliaisuudessa, niin kuin lapset äitinsä sylissä, –sillä lasten 
on taivaan valtakunta. Ja hän varoittaa lujasti ottamaan 
vaarin eksytyksen hengestä ja valheitten uskomisesta. 

Ja täällä on joka paikassa tehty sovinnoita kaikkialla, ja 
rauha ja rakkaus vallitsee seurakuntia ja yksimielisyys, ja yksi- 
mielisyydessä rakentavat maallikko-seurakuntaa, Kristuksen 
opin jälkeen, kärsien toinen toistansa ja anteeksi antaen toinen 
toisellensa ja kantaen toinen toisensa kuormaa, ja niin Kristuksen 
lakia täyttäen, jonka te näette siitä täältä lehetetystä seurakunnan 
kirjasta, että he lupaavat, kaikkein vanhinten kanssa, rakentaa 
maallikko-seurakuntaa, aina Ameriikkaan asti, yhdistettynä tei- 
dän kanssanne, ja Kristuksen kirkkoa –elävistä kivistä, joka ei ole 
käsillä rakettu, sillä Jumala ei asu käsillä raketuissa temppeleis- 
sä, jotka on puista raketut, sillä Hän asuu särjetyissä sydämmissä, 
sillä me näemme, että olipa se Jumala valmistanut rukoussijan 
Jeerusalemin hävityksen aikana yhteen vähä Pella-nimiseen kau- 
punkiin, koska he menivät Jeerusalemista pois. Ei ne kuitenkaan 
menneet temppeliä hajoittamaan, vissimmästi on Jumala sen 
hajoittanut roomalais sotajoukon kanssa, ja vissiin Jumalaa meni 
särjetyssä sydämmessä Pella-nimiseen kaupunkiin, jossa ne us- 
kovaiset hengessä ja totuudessa Jumalaa Jeesuksen nimeen 
rukoilivat, ja Jumala kuuli niiden rukoukset ja varjeli heitä. Mut- 
ta eipä Jumala kuullut niiden rukouksia, jotka rupesivat rukoile- 
maan Jumalaa ja ihmisiä, ne eivät kummaltakaan mitään saaneet, 
vaikka siellä oli temppeli, kussa Jeerusalemi hävitettiin –Kyllä 
ymmärrätte mitä tarkoitan. 

Sentähden rakkaat veljet, ei ole meillä aikaa hukkaan ku- 
luttaa ajallisten kappalten päältä, jotka ovat tyhjät ja mitättömät 
sen ijankaikkisen ja määrättömän tavaran rinnalla, kuin taivaassa 
on. Sentähden olkaat ahkerat kokoomaan taivaallista tavaraa, jota 
ei varkaat kaiva, jota ei koi eikä ruoste raiskaa. Mutta mitä te 
taivaaseen kokootte, sen te itse saatte nautita ijankaikkisesti. Eikä 
silellä enää kukaan karsaasti katso toisensa päälle. Mutta mitä 
täällä raketaan ja tehdään käsillä, joko huoneita eli peltoja eli 
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muita tarpeellisia kappaleita, sillä ne ovat niiden, jotka niitä ra- 
kentaneet ovat ja tehneet. Ja tyytyköön jokainen onneensa ja äl- 
köön himoitko lähimmäisensä omaa, sillä se on synti. 

Eikä muuta tällä kerralla, kuin sanon juuri sydämmen rak- 
kauden terveisiä koko minun perheeni kanssa ja koko Herran 
laumalta täältä, ja uskokaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja 
kalliissa maahan vuotaneessa veressä, joka on vuodatettu 
Golgathan mäellä syntein anteeksi antamiseksi monelle tuhannel- 
le, jossa vuotaneessa veressä todistan minä vieläkin, että kaikki 
teidän syntinne ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimeen nyt ja 
ijankaikkisesti! 

Ja Erik Tobias sanoo rakkaita terveisiä ynnä emäntänsä 
kanssa. Ja olkaat hyvässä turvassa, ja olkaat tervehtetyt kaikki 
rakkaat veljet ja sisaret ja työntekiät Herrassa, jotka yksi olette, 
ja rukoilkaa edestäni; tätä pyytää teidän heikko veljenne uskos- 
sa ja armon osallisuudessa ja evankeliumin edesvastauksessa. 

Joonas Johansson Pumu. 

Siionin Sanomat, Calumet, n:o 6, 1895 

18. JOONAS PURNU – OLOF  MATONIEMELLE

Purnunkylä 7/7 1895 
Ja nyt minä lähestyn sinua tämän minun lähetyskirjani 

kanssa, rakastettu veli, jota minä totuudella rakastan, ja toivotan, 
ettäs menestyisit ja terveenä olisit, niinkuin sinun sielusi menes- 
tyy, Olof Matoniemi, ja uskollinen työntekiä Herran viinimäessä. 
Minun rakas matkakumppanini, jota minä vieläkin ikuisella rak- 
kaudella  rakastan,  jonka  edestä  minä  vieläkin  kiitän  juuri 
sydämmestäni sen yksinkertaisen ja ylönpalttisen rakkauden- 
palveluksen ja kärsivällisyyden edestä minua kohtaan, ehkä minä 
heikko sananpalvelia teidän seurassanne olin. 

Ja vielä kiitän kaikkein kirjainne edestä, joita olen saanut 
vastaanottaa Hakkasen postikonttoorista ensimmäisenä helluntai- 
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päivänä, joista kirjoista minä näen, että teidän kristillisyytenne ja 
meidän kristillisyys ja apostolein aikanen kristillisyys, jotka ovat 
tulleet ja käyneet esikoisten seurakunnan tykö, ja siihen elävän 
Jumalan kaupunkiin ja taivaalliseen Jeerusalemiin, ja monen tu- 
hannen enkelitten joukon tykö, ja vanhurskautettujen henkien 
tykö, joidenka nimet taivaissa kirjoitetut ovat, jonka päälle minä 
sanon, että se ensimmäinen Esikoinen, joka on syntynyt 
Betleheemissä, joka on Jeesus, joka rakensi seurakuntansa maan 
päälle ja pesi sen omalla verellänsä puhtaaksi, ja pyhitti Pyhällä 
Hengellä, joka nimitettiin pyhäksi seurakunnaksi, ja se Esikoinen 
ei anna nimeänsä toiselle ensimmäisestä päivästä viimeiseen 
päivään asti, sillä Hän näkyy pitävän nimensä vielä jälkiin 
ylösnousemisensa monen tuhannen veljen seurassa. 

Ja me ymmärrämme ja näemme, että sen seurakunnan, 
josta on kirjoitettu Heprean kristityille, jossa on kirjoitettu Hänen 
seurakuntansa nimi: Esikoisten seurakunta, jonka Esikoinen ra- 
kentanut on ja se seurakunta ei muuta nimeänsä niin kauvan, 
kuin maailma seisoo. Ja ne, jotka ovat ensiksi käyneet sen seura- 
kunnan tykö, ja ovat tulleet alennuksen tietä ja ristin tietä 
yrttitarhasta Golgathan mäelle, ja käyneet sisälle siitä verisestä 
portista, siihen seurakuntaan sisälle, jonka Jeesus oli rakentanut, 
ja joka nimitettiin esikoisten seurakunnaksi – Heprealaisille, 
kirjoitusten jälkeen: sillä ei maailma eikä kuollu kristikunta 
tunne esikoisten seurakuntaa, sentähden, kuin he eivät tunne 
sitä Esikoista, joka sen seurakunnan on rakentanut, ja sentähden 
he eivät voi kärsiä, että Esikoisesta puhuttaisiin mitään, sillä se 
on loukkaus, vaikka he itse ovat lukeneet, että Jeesus, joka on 
Esikoinen on pantu monelle loukkaukseksi ja pahennuksen 
kallioksi, ja monelle ylösnousemiseksi Israelissa, niin on Hänen 
seurakuntansa monelle loukkaukseksi, jotka loukkaavat itsensä 
– Esikoiseen ja vanhimpiin, jonka me näemme apostolisessa seu-
rakunnassa ja aikakaudessa, että ne, jotka olivat ensimmäiseksi tul-
leet sisälle siitä verisestä lammashuoneen ovesta, ne kutsuttiin lam-
masten paimeniksi, sentähden pitää olla yksi paimen, se on, yksi 
Kristuksen oppi ja yksi lammashuone, se on, yksi Jeesuksen seu-
rakunta  ja  yksi  ruumis  Jeesuksessa Kristuksessa, mutta monta jä- 
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sentä keskenämme Kristuksen ruumiissa, pienemmät ja suurem- 
mat, ja yksi ruumis, ja yksi Herra, ja yksi kaste, ja yksi usko, ja 
yksi Henki, ja yksi Jumala ja kaikkein Isä, joka kaikkein kautta, 
ja teissä kaikissa, sen vaikutuksen ja määrän jälkeen, kuin kulla- 
kin jäsenellä on, ja siitä kasvaa Kristuksen ruumis omaksi 
rakennukseksi rakkaudessa. Sentähden olkaa toimelliset rakkau- 
dessa ja kasvakaamme Hänessä ja kaikessa, joka on Pää, Kristus. 
Ja sentähden rakkaat veljet, ja sisaret kaikkialla, pysykää 
Kristuksen laissa, se on, pysykää Kristuksen opissa, ja kärsikää 
toinen  toistanne  rakkaudessa,  ja  anteeksiantakaat  toinen 
toisellenne, saarnaten parannusta ja syntein anteeksiantamista 
kaikkialla, ja jatkakaa sovintosaarnaa eteenkin päin, jonka Her- 
ra itse säätänyt on, ja tehkäät työtä sen päälle, että Herran lauma 
pysyy koossa. Ja ruokkikaat Jeesuksen karitsoita ja kaitsekaat 
Hänen lampaitansa. Jos ruokkiminen on tarpeellinen, että lam- 
paat elävät, että he saavat nautita Jumalan armon raitista ilmaa, 
esikoisten seurakunnan Hengen kanssa yhteydessä; niin on 
kaitsemisen oppi Jeesuken käskyn jälkeen kallis ja tarpeellinen, 
että. Herran lauma koossa pysyy ja esikoisten seurakunnan hel- 
massa. Jonka päälle minä vielä sanon, niinkuin olen jo sanonut 
tässä  edellä  mainitussa  kirjeessä,  että  meidän  ja  teidän 
kristillisyytemme on ehtinyt ja kasvanut apostoolillisen kristilli- 
syyden kanssa kaikissa esimerkeissä, sekä vastoinkäymisissä ja 
koettelemuksissa, niinkuin apostolien aikana, jonka päälle minä 
sanon: että älkäät hämmästykö kamppausten riitoja, jotka näkyy 
olleen apostolien aikana, josta Paavali kirjoittaa, kuin hän sanoo, 
että: sentähden pitää teidän seassanne olla riita ja eripuraisuus ja 
eriseura, että ne, jotka koetellut ovat, ne ilmoitettaisiin. 

Pysykäät siinä opissa, josta te elämän ja Hengen saaneet 
olette, loukkaamatta itseänsä esikoisten seurakuntaa vastaan, 
jotk’ei loukkaannu esikoisten nimityksestä ja vanhimmista, vaan 
pitävät vanhiimmat kalliina ja kaksinkertaisessa kunniassa, jotka 
sanassa ja opissa työtä tehneet ovat, ja ovat hyvin hallinneet, ja 
sen seurakunnan, johonka te ja me tulleet olemme, tässä meidän 
aikakaudessamme, joka on ensimmäinen meidän päivinämme 
jossa Laestadius, kantaa sen nimen, niinkuin apostolitten aikana, 
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vanhin, tässä meidän aikakaudessamme, joka rupeis Herran käs- 
kystä työtä tekemään Ruotsin Lapin korvessa, josta tämä hengel- 
linen liike on levinnyt itään ja etelään ja länteen ja pohjoiseen, 
aina Ameriikkaan asti, ja niin laajalle, kuin elävän kristillisyyden 
jäsenet ovat kulkeneet, samoiten kuin apostolittenkin aikana. 

Ja me näemme, että on apostolitten aikana ollut 
muutampia virallisia pappeja uskolle kuuliaiset, niinkuin meidän- 
kin aikana, mutta en minä tiedä, kuinka monta pappia on ollut 
Jeesusta puolustamassa, kun Jeesus tapettiin, enkä minä tiedä, 
kuinka monta pappia on ollut, kun Pietari tapettiin ja muut 
apostolit tapettiin, ja kuin apostoli Paavali tapettiin, enkä minä 
oikein vissiin tiedä, kuinka monta pappia on silloinkaan ollut, 
kuin Lutherus Wormsissa oppineitten keskellä oli, kuinka mon- 
ta pappia siellä oli, jotka Lutherusta puolustivat. Enkä vieläkään 
sitä oikein tiedä, kuinka monta virallista pappia on Jeesuksen 
opin tähden tapettu. Mutta sen minä vaan tiedän, että pappeja on 
ollut voimallisia apostolien aikana, jotka olivat voimalliset lujasti 
kieltämään, ettei saa Jeesuksen nimeen opettaa. Ja sen minä kans- 
sa tiedän meidän aikanamme, että papit ovat voimallisesti vääränä 
pitäneet, että me maallikot ja yksinkertaiset olemme voimallises- 
ti saarnanneet parannusta ja syntein anteeksi antamusta kaikille, ja 
sentähden on meillä niin vähän luottamusta niihin pappismiehiin, 
sillä me näemme nyt, meidän aikanamme, kuinka harvoja 
pappismiehiä on, jotka tahtoisivat yksimielisesti maallikkoin kans- 
sa rakentaa Herran seurakuntaa ja pysyä hengenyhteydessä ja tulla 
pilkatuksi Jeesuksen nimen tähden, niinkuin Herran seurakunta. Ja 
sentähden ei meillä ole luottamusta, kuin siihen seurakuntaan, jo- 
honka me sisälle tulleet olemme siitä verisestä ovesta, joka on 
kaikkein meidän Äiti, apostolin sanan mukaan. 

Eikä muuta tällä kertaa, kuin sanon juuri sydämmen rak- 
kauden terveisiä koko perheeni kanssa ynnä minun kirjottajani 
kanssa, Erik Tobias, ynnä emäntänsä kanssa, ja koko Herran 
laumalta täältä, rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekiälle 
Herran viinamäsessä Olof Matoniemelle ja hänen perheellensä, 
ja koko Herran laumalle kaikkialla, jotka siellä kaukaisella maal- 
la yksi olette. Ja Herra vahvistakoon teitä tässä nykyisessä totuu- 
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dessa. Ja olkaat vapaat vaivoissa ja vastoinkäymisissä, kyllä pijan 
vaivanne loppuvat, ja uskokaat aina syntein anteeksisaamisen 
armosta autuaaksi. Ja todistan vieläkin, että teidän synnit ovat 
anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja veressä, nyt ja 
ijankaikkisesti, Amen! 

Ja annan vielä tietää sinulle rakas veli, että olen tänä talve- 
na saanut Raattamaa-vanhimman kanssa yksissä olla lähes kak- 
si kuukautta, ja kulkea läpi seurakuntia, ja suuret heräykset ovat 
joka paikassa tapahtuneet, ja rauha ja rakkaus ja yksimielisyys 
vallitsee kaikissa seurakunnissa, joita läpi olemme kulkeneet, ja 
Raattamaa-vanhin saarnaa voimallisesti sovintosaarnaa: vahvis- 
taen seurakuntia pysymään Hengen yhteydessä, että on ollut oi- 
kein  hyvä  aika,  että  kaikki  riitaiset  ja  valheenuskojat  ja 
valehteliat ovat parannuksen tekiänä vastaanottaneet syntein 
anteeksiantamisen, joka on suuri armo, että rauha ja rakkaus ja 
yksimielisyys vallitsee kaikkialla siinä mielessä, että yksimieli- 
sesti työtä tehtäisiin, että Herran lauma koossa pysyisi. Samoiten 
tekin tehkäät, kaikki Herran viinamäen työntekijät, jotka yksi 
olette, rakkaat veljet ja uskolliset työntekijät työtä tehdessänne, 
sillä se on varma, jotka toimellisesti kilvoittelevat, ne kruunataan. 
Ja kavahtakaa itseänne kamppausten riidoista kärsivälli- 
syyden kautta, ettette joutuisi sanain päältä kamppailemaan, sillä 
kärsivällisyys hedelmän kantaa, ja kärsivällisyyden Jumala 
täyttäköön teidän sydämmet taidon ja kärsivällisyyden hengellä, 
priiskoitusveren voiman osallisuudessa. Ja se armollinen Juma- 
la,  antakoon  sanansa  oven  olla  auki  teidän  edessänne,  ja 
antakoon Jumala siunauksensa Hänen siemenellensä, ja uskokaa, 
että voiton päällä pysymme Karitsan veren kautta. Kylläpä te sen 
itse  tiedätte  ja  ymmärrätte,  jotka  ei  seurakuntaa  tottele, 
minkälaisina semmoisia pidetään. Kyllä täälläkin papit kovin 
surkailevat, kuin pappein arvo niin halvetaan. 

Rukoilkaa edestäni, tätä pyytää teidän heikko veljenne, 

Joonas Johansson Purnu. 

Siionin Sanomat, Calumet, n:o 6, 1895 
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19. J. PURNU – J. SIRKANMAALLE –  NS. “JOONAAN
VALTAKIRJA”!

Gellivaarassa, 5 päivä huhtikuuta 1900. 
Ja nyt minä tervehdän sinua minun rakasta opetuslasta, 

Johani Sirkanmaa, joka olet tullu minun kauttani, niin myös 
Raattamaa-vanhinvainajan  kautta,  jonka  me  vieläki  piämä 
rakkaimpana vanhimpana, ja opetusisänä tässä kalliissa Herran 
työssä; jonka opetuslapsena minäkin olen ollut lähes viisikym- 
mentä ajastaikaa, jota vieläki ikuisella rakkaudella muistamme. 
Jonka lähetystoimen jäsenenä olen ollut, jonka hän on uskollisek- 
si löytänyt, kaikkein muitten vanhinten kanssa, jonka käskyä me 
totelleet olemme Herran sanan jälkeen, ehkä met heikot olemme 
itsemme tuntemisen suhteen, siiheen kalliiseen ja raskaaseen 
Herran työhön; jonka minä itse olen saanut koetella kuin minut 
lähetettiin Amerikkaan, sille riidan ovelle, joka siellä Amerikassa 
oli; joka siellä oli kristittyin välissä; jossa minä tunsin Jumalan 
edessä olevani heikon, niin raskaaseen ja kalliiseen työhön riitaa 
asettamaan, ja rauhaa ylösrakentamaan, jossa asiassa minä tulin 
vakaisesti näkemään, ymmärtämään, ja tuntemaan, että Jumala 
oli minun kanssani; joka oli enempi kuin minä; josta minä tulin 
ymmärtämään, että se on tosi ja pysyy maailman loppuun asti 
totena, niinkuin kirjoitettu on. Joka sanoo, että Jumala on hei- 
koissa väkevä, ja vielä sanoo kuin Jumala on meidän kanssam- 
me, niin kuka voi meitä vastaan olla; sillä hän on voimallinen 
pyhäinsä kansa; joka on varma asia, jos Jumala ei huonetta ra- 
kenna, niin me kaikki hukkaan työtä teemme; niinkuin minä ajat- 
telen ja uskon veli rakas Sirkanmaa, että sie olet itse saanut tun- 
tea näitä asioita, joita olen tässä ylempänä kirjoittanut tässä kir- 
jassa, joka olet ollut lähetettynä Norjaan riidan ovelle jossa 
Nämät asiat tulivat kokemukseen, nimittäin kristittyin välissä 
riidat, joka ei pitäis niin oleman, mutta niin se näkyy olleen 
apostolein aikanakin, apostoli Paavalin sanan mukaan, kuin hän 
sanoo että: sentähden pitää teidän seassanne olla riita, eripurai- 
suus ja eriseura, että net jotka koetellut ovat, ilmoitettaisiin. Josta 
minä kanssa tulin vakuutetuksi, että se on tosi, mitä on apos- 
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toleilta kirjoitettu, joka sanoo että henki henget tuntee, joka on 
tosi, josta minä tulin vakuutetuksi Ameriikassa ollessani, kuin 
minä kuulin monenlaiset äänet; niinkuin kirjoitettu on, äänet to- 
sin on monenlaiset maailmassa, mutta äänentoimi, joka näkyy 
olevan varma asia kuin sanottu on, että Jesuksen lampaat tunte- 
vat paimenen äänestä, joka minulle valkeni kuin minä olin Ame- 
rikassa, niin minä olin kristittyin riidan välissä, kuin suuret jou- 
kot sanoit, että he makaavat Jesuksen ristin juuressa, ja huusit 
toisillensa, että pysykää Kristuksen ristin juuressa, johonka minä 
sanoin ja vastasin, että se on tosi ja oikein, että maata Jesuksen 
ristin juuressa, ja pysyä Jesuksen ristissä, jonka päälle minä sitte 
sanoin, ja pysyä Kristuksen opissa, se on Kristuksen laissa, että 
kärsikää toinen toistanne ja anteeksiantakaa toinen toisellenne ja 
kantakaa toinen toisenne kuormaa, ja niin Kristuksen lakia 
täyttäkää, se on Jesuksen oma käsky; ja kuin minä näitä asioita 
puhuin heille; niin esikoisten seurakunnan rakastajat sanoit, ettei 
he voi pysyä makaamassa Jesuksen ristin juuressa, ja eikä voi 
pysyä Jesuksen ristissä kuin het ovat niin syntiset, –ja huonot 
valvomisessa, erinomattain hengellisen köyhyyden aikana, epäi- 
lys pakkaa voimallisesti päälle, joka tahtoo tarttua ja hitastuttaa 
heidän uskon, johon minä neuvoin heitä, niillä sanoilla, mitä on 
kirjoitettu Hebrean vanhoille kristityille, Hebrean seurakunnas- 
sa, 12. luvussa; kuin minä luin heille sen opetuksen, jossa sano- 
taan näin: Kuin meillä näin suuri todistuksen joukko on ympäril- 
lämme niin pankaamme pois kaikki kuorma ja synti, joka aina 
meihin tarttuu ja hitaaksi tekee; johon minä sitte sanoin, se on 
uskomisessa hitaaksi, johon minä sitte neuvoin, katsokaamme 
uskon alkajan ja päättäjän Jesuksen päälle, joka koska hän olis 
kyllä tainnu iloita, kärsei ristiä, ei totellu pilkkaa, – ja nyt istuu 
oikialla kädellä Jumalan istuimella. Niin muistakaa häntä, joka 
senkaltaisen vastahakoisuuden on syntisiltä itse vastaansa kärsi- 
nyt, että ette väsy teidän mielessänne ja lakkaa, jonka päälle minä 
sitte heille sanoin rakkaalla äänellä, että kaikille syntisille ja syn- 
nin tuntevaisille ihmisille ja parannuksentekiöille met saarnaam- 
me kaikki synnit anteeksi, Jesuksen nimeen ja kalliiseen vereen, 
joka on vuodatettu pitkänä perjantaina Golgatan mäellä, joka on 
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vuodatettu monelle tuhannelle syntein anteeksi antamiseksi; sen 
me todistamme Jumalan puolesta Jesuksen nimeen, jotka sen 
uskolla vastaanottavat. Vaikka olis monta tuhatta huoneen 
seinäin sisällä, “sillä veri on puhdistus “, ja,”nimi on pyhitys”, 
joka pyhittää ihmiset, vaikka monta tuhatta olis, ja net kutsutaan 
pyhiksi ihmisiksi, eli pyhän hengen saaneeksi seurakunnaksi ja 
pyhän hengen saaneen seurakunnan jäseniksi, sillä muuta nimeä 
ei ole taivaan alla kun Jesuksen nimi, jossa ihmiset autuaaksi 
tulevat; ja ilman verettä ei yhtään syntein anteeksiantamusta ole, 
ja jos tämä ääni katoaa pyhäin ihmisten yhteydestä, sitte ei ole 
tietoa kuka viimein autuaaksi tulee, sillä muutamat henkilöt pel- 
käävät nyt, että met Laestadiolaiset saarnaajat piämä Jesuksen 
verta niin halpana, kuin halpaa markkinakalua, että met 
saarnaamme syntein anteeksi antamisen seiniä myöten niille 
monelle tuhannelle ihmiselle syntein anteeksi antamiseksi jotka 
sen uskolla vastaanottavat, Jesuksen nimeen autuudeksensa, ja 
uskokaa itsenne autuaaksi syntein anteeksisaamisen armosta, sil- 
lä ei meillä muuta kristillisyyttä olekkaan, jonka te itte kukin 
uskovainen ihminen tunnette, jonka vihollinen tahtoo kaikenlai- 
silla epäilyksillä ryöstää meiltä pois, jonka päälle minä vielä sa- 
noin, että pysykää tet armon penikat, jotka vingutte ja viserrätte 
tämän maailman kylmän lattian päällä ja odotatte ja kaipaatte 
Israelin lohdutusta. Seuratkaa Jesusta yrttitarhasta Golgatan 
mäelle, sillä verisellä tiellä, ja muistattehan tet sen, kuin hän on 
sanonut, ottakaa risti ja seuratkaa häntä; ja kieltäkää itsenne 
maailmasta ja pysykää veren korjaajana yksinkertaisuudessa, että 
tet eläisitte, sillä se on tyyris ja kallis veri, jota muutamat henkilöt 
pelkäävät, että se tarttuu seiniin ja menee hukkaan jota te 
saarnaatte, mutta en mie muista missään raamatunpaikassa 
lukeneen, että Jesuksen veri on seiniin pyyhitty, mutta sen mie 
vain olen lukenut, että muutamissa aikakausissa on pihtipielet 
verellä sivuttu eli pyyhitty, ja niistä ovista ei murhanenkeli toh- 
tinut tulla sisälle, sentähden että saatana joukkoinensa pelkää 
Jesuksen verta, ja sentähden se joukkoinensa ei tahdo kuulla 
Jesuksen nimeä, sillä se on pyhä nimi pyhitetyssä ihmisessä; 
mutta mie pidän, että Jesuksen veri on niin tyyris, ja kallis veri, 
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ettei sitä sovi jalkain alle polkea, mutta paljo enempi pyhän hen- 
gen voimalla saarnata ihmisille puhdistukseksi Jesuksen nimeen, 
sillä se on pyhä nimi; ihmisten sieluin autuudeksi, sillä me näem- 
me, että saatana pelkää joukkoinensa Jesuksen nimeä, jonka met 
näemme apostolein aikana, kuinka voimallisesti papit, ja kirjan 
oppineet ja fariseukset kielsit, ettei ketään ihmistä saa opettaa 
Jesuksen nimeen; Joittenka päälle minä vielä sanon, että tet kaik- 
ki rakkaat veljet, ja työntekiät Herran viinamäessä, nuoremmat, 
ja vanhemmat, jotka työtä yksimielisesti teette lahjainsa mukaan 
joidenka suu on auvennu, ja kielen siteet on irti päästetty, 
saarnaamaan Jumalan sanaa ilman ihmisten muotoon katsomat- 
ta, saarnaten parannusta ja syntein anteeksiantamusta, Jesuksen 
käskystä, ja älköön yksikään katsoko ylön heidän nuoruuttansa, 
mutta enemmin rukoilkaa, että heille puhetta annettaisiin, ja 
yhdenkaltaisen puheenparren pitäkää ja kavahtakaa kelvottomia 
ämmän juttuja ja kielilakkareita, joita näkyy olleen apostolein 
aikana, mutta tehkää työtä sen päälle, että Herran lauma koossa 
pysyy. Ja kavahtakaa sitä, ettei Herran laumaa hajoittaa, mutta 
ahkeroitkaa, että met heikoille heikoksi tehdyt olemme, että met 
harvat voittaisimme ja niistä muutamat autuaaksi saattaisimme. 
Katsokaa te, joilla tieto on, ettette tietonne kautta tulis heikoille 
pahennukseksi, ettette tekis semmoisia haavoja, joita ette itse 
parantaa saata; ja kaikkein näitten päälle minä todistan että teidän 
synnit on anteeksiannettu Jesuksen nimessä ja kalliissa veressä, 
sen me teille yhteisesti todistamme Jumalan puolesta Jesuksen 
nimeen; ja rukoilkaa minunkin edestä. Tätä pyytää teidän heik- 
ko veljenne uskossa ja armon osallisuudessa. 

Jonas Johanson Purnu. 

Tämän saatte lukea julkisesti kristittyin edessä. Teitä ter- 
vehtivät kaikki pyhät yhteisesti. 

Ja tähän mie nyt vielä kirjoitan teille, jonka teki itse tiedät- 
te, että se on tosi, mitä on Sopperosta kirjoitettu avisilehden pääl- 
le kaikille tiettäväksi kirjaksi, jonka met pidämme tallella; jonka 
het pitävät että se on oikein kirjoitettu, että ne lännenpuolen 
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pikkusaarnajat (jonka olen itse nähny) Gellivaarassa, ynnä muut 
minun kanssa, että net pikkusaarnaajat, niinkuin het sanovat 
avisin kirjoituksessa; josta het ei ole loukkaantuneet ollenkaan, 
että heitä niin sanotaan; mie olen itse nähny täällä Gellivaarassa, 
että net on iloiset siitä sanasta, kuin Jeesus sanoo: että hän on il- 
moittanut pienille taivaan salaisuudet, ja niitä Jeesuksen sanoja 
emme me pikkusaarnaajat anna ottaa pois meiltä; jonka päälle 
mie Joonas sanon, että net on hyvät saarnamiehet minun vanhoi- 
na päivinä, kyllä mie niitä tarvitten työpaikassa kumppanina täs- 
sä kalliissa Herran työssä, ja viinamäen rakennuksessa, ja pyhän 
hengen saaneessa seurakunnassa, joita olen nyt täällä kuunnellut 
lähes kaksi viikkoa, jotka ei ole ainoastansa nyt vasta täällä, 
mutta monta vuotta jo ennen tätä aikaa ja jo Raattamaan ajasta 
asti tunnetut hältä, ja tunnetut pyhän hengen saaneelta seura- 
kunnalta, niin myös minulta, joka on heistä todistus Jeesuksen 
sanain jälkeen kuin hän sanoo: voi jos maailma teitä kiittää, enkä 
mie ole kuullut, että maailma heitä kiittää, joka tulee siitä, että he 
saarnaavat Jumalan sanaa ilman ihmisten muotoon katsomatta, 
joka on oikein ja mie kuulin, että het yhdenkaltaisen 
puheenparren pitävät, ja net on kelpaavat saarnaajat, jotka ovat 
Erik Samuel Wettasjärvessä, Frans Parakka, Isak Kuoksussa, Isak 
Bruukissa, Jonas Purnussa, ja minun vanha työkumppani Mänty- 
vaaran Juntti, Viktori Blassila, Jonaksen kumppani, niinkuin 
Timoteus oli Paavalilla kumppanina. Sama usko on meillä vielä 
nytkin niinkuin ennenkin, ja sama mielipidet kristillisyydestä, 
emme me ole liikkuneet mihinkään käsin siitä, emmekä met ole 
uutta odottamassa, eikä meidän korvat syyhy kuulemaan uutta; 
siitä opista, josta met olemme elämän ja hengen saaneet siinä me 
pysymme, jonka päälle minä sanoin, että jospa semmoisia 
saarnamiehiä olis loppuun asti, ei ne vain jumalan sanatta tarvittis 
olla; jonka päälle mie vielä sanoin, että muistavalla rakkaudella 
olen vielä, Vittangin veljiä ja sisaria muistamassa, ja olis kyllä 
mieleni ja haluni ollut teidän tykönä käydä, mutta yskätauti on 
minun ruumiini repinyt niin rikki, että en kykene, ja sanokaa 
minun terveisiä Lapin kristityille, jotka ympärillänne ovat, ja nyt 
mie lähetän minun rakkaat työkumppanit Vittankiin,  kuin mie 
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olen kuullu, että teillä on saarnamiehet siellä; Sirkanmaan mie 
tunnen, Pääkköstä mie en tunne, sentähden tahdon, että ne mene- 
vät tykö, että siellä tulee suurempi ilo, te Vittankin nuorukaiset ja 
vieläpä te vanhemmat, muistattehan tet sen kuin nämät lännen- 
puolen pikku saarnaajat “Vittangissa” saarnasit autuaaksiteke- 
väistä evangeliumia, parannusta ja syntein anteeksiantamusta 
Jesuksen nimeen, ja vedit ihmisiä ylös helvetistä, josta teille tuli 
ilo niin kuin taivaan valtakunnassa, te vanhemmat, kyllähän ne 
nyt sitte kelpaavat johdattajaksi elämän kaitaa tietä myöten, niin 
hyvin kuin silloin, kuin net vedit helvetistä ylös, vaikka net olit 
nuoret saarnaajat, mutta Jumala oli heidän kanssa voimallinen, ja 
niin se on voimallinen vielä nytkin, ja jääkää nyt hyvästi Herran 
haltuun annettuna. 

Se sama. 

 

Painettu vihkonen: Merkillisiä wanhinten 
kirjeitä, ym. Calumet.(1903?) 

Salomon Johnsonin kokoelma. 

20. J. SIRKANMAA – O. KOSKAMOLLE ELI N.S.
“SIRKANMAAN KIROUSKIRJE”

Muotkajärveltä 19/5 1900 
Rakas veli ja uskollinen työntekijä Herran viinamäessä, 

Olof Koskamo, Jumalan armo ja rauha olkoon kanssanne. Pyy- 
dän anteeksi, kuin en ole teille kirjoittanut, ettette, rakkaat veljet 
väsyisi meitä muistamasta. Kiitän kalliiden kirjain edestä, joita 
olen saanut ilokseni vastaanottaa, ja olen kaikissa paikoissa an- 
tanut lukea sen kirjan, jonka olen loppiaisena saanut, ja kaikkial- 
la, jossa tet kulkeneet olette, on teistä rakas muisto vanhimmilla, 
ja sanovat terveisiä. 

Vasta olen näinä päivinä tullu kotia, kuin olin kolmatta 
kuukautta lännen alla ollut, ja sain teidän tervetulleen kirjan lu- 
kea suureksi ilokseni. Jos on Suomessa viinamäen aita kaatunut, 
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ja  ahneuden-  ja  kunnianperkele  vielä  muutampia  vartioita 
sokiaksi tehnyt, jonka tet tiedätte, ja on kyllä työtä, että verellä 
puhdistettu Lauma pysyis Sionin vuorella. 

Mutta lännen alla, Vittangin ja Jukkasjärven, ja Gelli- 
vaaran seurakunnassa on häpeämättä, ahneuden ja isännyyten 
perkele assuu paavin istuimella, reppii ja raataa heränneitten 
tuntoja ja tavaroita, ja tuomitsevat kaikki saarnaajat, Haaparan- 
nan Grapen ja Huhtasaaren, ja Eriki Antin, ja Nikkari-Tuo- 
maan, ja Sundbergin, ja minä myös, kumppanini Pääkkölän 
Mikin kanssa olen tuomittu, ja ei ole kellään muulla saarnaama- 
valtaa, kuin niillä, jotka ovat valtuutetut Jonas Purnun valta- 
kirjalla. Se on vanhin ja esikoinen, ja niitä on neljä saarnaajaa 
minuakin vastaan tullu, Joilla oli Joonaan valtakirja, joka mi- 
nulle lujettiin. Mutta ei sitä minulle annettu, jota kyllä 
ihmeekseni kuuntelin, kuinka pittää valkeudesta pimeyteen 
joutuman, kuin katottaa Jumalan tunnon. 

Ja niitä saarnaajia sanottiin paljon olevan, eikä niillä ole 
sanaa ollenkaan, jolla net vastaan tulevat, kuin vain Joonaan 
valtakirjalla, mutta pelkäisivät net meitä, ja näyttää siltä, että 
se on korkeimmallaan. 

Olisin, rakas veli, ennen teille kirjoittanut, mutta olen niin 
ahtaalla ollut siitä asti, kuin keli on tullut, kuin saarnaavaisia 
miehiä on multa peittänyt, että olen vanhimmaksi seassamme 
jäänyt. Ja kulkevia saarnaajia ei ole täällä, kuin Pääkkölän Mikko 
Kyröstä. Täällä seuduillamme kukostaa Herran pelto ihanasti, 
paikoin näkkyy maailman poutatuuli kuivuutta vaikuttavan, 
mutta toivomme on, että se suuri Israelin Paimen, joka on sotinut 
ja voittanut synnin, kuoleman ja helvetin ylitse, Hän antaa vielä 
lounatuulen nostaa verisen pilven kuivain sydänten päälle. Pu-
halla, Herran Henki, suitsevaiset kynttilänsydämet palamaan. 
Kauniisti viheriöitsee Herran pelto lännen allaki, vaikka monen 
tuiskun ja rajuilman keskellä. Mutta oppikaa fiikunapuusta ver- 
taus. Koska sen oksat on tuoreet, ja lehtet puhkeavat, niin te tie- 
dätte suven läsnä olevan. Nostakaamme päämme ylös, pian 
lunastuksemme lähestyy, ja saamme kuulla suloisen äänen: 
Tulkaat minun Isäni siunatut, ja omistakaat se valtakunta, joka 
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teille on valmistettu maailman alusta. 
Syntimme on Herran Jesuksen nimessä ja veressä meille 

anteeksi annettu. Kuulukoon tämä taivaallinen ääni korvissamme 
ja sytämessämme, niin kauvan, kuin kuolematoin henkemme 
kuolevaista ruumista kantaa. 

Muistakaat, rakkaat veljet ja sisaret minuakin ja perhet- 
täni, anteeksi antavaisella sytämellä, ja rukoilkaa edestämme. 
Olkaa, rakas veli, emäntänsä kanssa ensin ja viimein tervehtetty, 
ja koko Jesuksen verellä puhdistettu lauma. 

Tätä kirjottaa veljenne 

Johan Sirkanmaa 

Alkuperäinen. 
SKHS:n kokoelmissa. 

Pekka Raittilan hallussa, Helsinki. 

21. ERKKI-ANTTI   PARJAA  ESIKOISTEN   SEURA- 
KUNTAA  N. J:LLE

Juhonpieti 1/9 1900 
Rakas veli Herrassa Nils Jönsson. Armo, laupius ja rauha 

kasvakoon ja lisääntyköön teille ja meille nyt ja aina. 
Preivin olen minä sinulta saanut, jonka etestä kiitän. Olen 

myös monta preiviä saanut sieltä lännestä tänä kesänä, vieläpä 
päälleluotettavalta kannalta; mutta ikävältä kovin tuntuu, kuin 
poikaset sieltä roskittavat provasti Krapea ja pasturi Laitista, vie- 
läpä Amerikasta asti. Mistä he on sen hengen saaneet? Apos- 
tolein aikana, kuin tuli kysymys opin asiasta, ei ne saaneet itse 
päättää, mutta piti mennä vanhinten tykö Jerusalemiin, vaikka oli 
20 penikulmaa matkaa. Ja siellä asia päätettiin, ja vielä vakuu- 
tukseksi pantiin kirja ja 2 kristittyä. 

Lukekaa, poikarakkaat, paremmin Raamattua, ja Raamatun 
totistusten jälkeen se on tämäki kristillisyys rakettu. Ja pitäisit län- 
nen poikaset muistaa, mitä Raattamaa-vanhin vainaja sanoi 
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provasti Krapesta ja pastori Laitisesta Nikukalla, Vittangissa, kuin 
tulimme Lannanvaarasta. Olihan siellä usseita lännen poikasia. 

Älkäät, poikaparat, olko ylön rohkeat päättämään, kalliit 
ovat ihmisten sielut. Älkäät viskatko, niin kuin oletta tottuneet 
viskaamaan, luupalasia loukkoon. Muistakaa sentään, että te 
oletta olleet isän kuppeissa silloin, kuin suuri sota alkoi Mikaelin 
ja lohikäärmeen välillä. Ette senkään verran käsitä, että muut 
ovat työn tehneet, ja te olette heitän työnsä päälle tulleet, muitten 
vaivan päälle. 

Jonas Purnu vanhin on myös samalla kertaa siinä totis- 
tannut, ja minä totistin paikanki, jossa provasti tuli kristityksi,ja 
Antin Pieti vainaja totisti Aatu Laitisen kristityksi tulon. 

Ossaattekos, poikaparat, pittää syntiä syntinä? Muutoin ei 
tule katumus. Ja katuvaisille annetaan synnit anteeksi. Mutta 
katumattomille ei mahdu, sillä ne ei tunne tarvettansa. Olemmepa 
näistä jo enneki jotaki puhuneet, vai eikö vanhinten neuvo ennää 
kelpaa teille? Mutta kaikille vikansa ja kykenemättömyytensä 
tuntevaisille Herramme Jesuksen käskyn ja hänen nimensä ja 
kalliisti vuotaneen verensä kautta, totistan minäki, heikko 
palvelijansa, kaikki synnit katuvaisille ja uskovaisille anteeksi, 
vaikka olisit ruusunkarvaiset ja veriruskiat. 

Älkäämme hämmästykö, vaikka meitän täytyy täällä 
jalopeurain ja kyykäärmeitten seassa oleskella. Ompa kunnian 
Herra antanut itsensä niitten seuraan, meitä sieltä lunastaaksensa. 
Hänelle olkoon ylimmäinen ylistys, kiitos ja kunnia, voima ja 
väkevyys, ajassa ja ijankaikkisesti. Hän meitä aina auttaa, niin 
kuin on tähänki asti auttanut. 

Vielä sanon teille, rakkaat veljet ja sisaret, että pysy- 
käämme siinä opissa ja hengessä, josta olemme elämän ja hen- 
gen saaneet. Täytyy antaa pyöräpäitten pyöriä, kuin ei heille 
kelpaa vanhinten neuvo, mutta kuitenki rukoilemme heitänki 
etestä, että kaikki totiset sytämet korjussa pysyisit, ja kaikki 
paisuneet henget alettaisiin, ja arkamieliset ylettäisiin Herran 
voiman kautta. Amen. 

Ja jos nuoret meitä vanhoja sanovat vanhoiksi houkaksi, 
mitäs se tekee. Näyttäkööt ensin selkeästi Raamatulla, missä on 
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hourattu, ja puhukoon sitten. Muutoin on se ihmishöpinää. 
Mutta  nyt  rakkaani,  rakkaita  terveisiä  tältä  Herran 
laumalta, sille Herran laumalle, kuin siellä on. Ehkä kyllä kas- 
voista tuntemattomat, mutta kaikki preivit totistavat, että kallis 
lauma sielläki on, niin kuin mekin sen ennestänsä myös 
tietämme. Mutta hyvin ikävä, kuin nuorista kuuluu, että poika on 
vanhempi issää, ja muna viissaampi kannaa. Ja olkaa myös kaik- 
ki rakastajani, rakkaudella tervehtitty minulta. En tunne teitä 
monta kasvoista, mutta usseissa preivissä haisee hunajata ja 
mesileipää. Ja kantakaat minulleki anteeksiantavaista sytäntä. 
Merkitsee teitä rakastava ja teiltä rakastettu, vanha ja uusi 
veljenne, ja osallinen kanssanne armossa ja valtakunnassa. 

Erik Anters Antersson 

P.S. On sieltä Leipojärvestä kirjoitettu 2 preiviä. Etelisen 
olen vastannu, mutta jälkimäisessä oli tuntematoin haiju. En 
tohtinu vastata. Yksi ottaa sen ymmärryksen, toinen toisen, ettei 
asia pahenis. Lukekaa Apostolein tekoin 15. luku ja älkää yli ai- 
taa hyppikö. 

Se sama. 

Jäljennös. 

OMA. O.H.Jussilan kok.BI:1. 

22. JOONAS PURNU – O. MATONIEMELLE JA  A.
TÖRMÄSELLE

Gellivaarasta marraskuulla 1900. 
Ja nyt minä tervehdän teitä rakkaita veljiä sydämen rak- 

kaudella ja yksinkertaisuudella Olof Matoniemeä ja hänen per- 
hettä ja Antti Törmästä ynnä perheensä kanssa, Estenseniä per- 
heensä kanssa, ja koko sitä Herran laumaa, joka siellä on kaik- 
kialla, ja ole minulta tervehditty rakas veli ja uskollinen työntekiä 
Herran viinamäessä kaikkein murheitten ja painoin alla, Olof 
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Matoniemi, sillä minä rukoilen sinun edestä, rakas veli, että ylim- 
mäinen voima varjelkoon sinua, ettet vaivain alle nääntyisi ja 
vajoaisi murheen alle, joka tulis sinulle kuormaksi epäilyksen 
tähden, mutta pane kaikki murhe Herran päälle, sillä Jumala on 
luvannut, että hän pitää murheen sinusta. Ja on hän vielä luvan- 
nut senkin, että hän kaikki asiat parhaaksi kääntää niille, jotka 
häntä rakastavat. Ja ole iloinen rakas veli; ja kaikki synnit ne ovat 
anteeksi annettu, sillä ei meillä muuta kristillisyyttä olekkaan, 
kuin että me uskomme itsemme syntein anteeksisaamisen armos- 
ta autuaiksi. 

Ja antakaa anteeksi Estensenille, että hän erehtyi murhe- 
uttavaan työhön, samoiten Henrik Uikkilalle. Ja tehkää työtä 
yksimielisesti sen sovinnon päälle, jonka te olette tehneet 
Calumetissa silloin kuin me olimme siellä; jonka te teitte Herran 
edessä ja Jumalan ihmisten edessä, jonka te vahvistitte omalla 
kädellänne ja omalla nimellänne, joka sovinto luettiin Seurakun- 
nan edessä, ja se sovinto kelpasi seurakunnalle ja Pyhälle Hen- 
gelle, joka näkyi siitä, että se vaikutti ilon Jumalalle ja ilon 
enkeleille ja koko seurakunnalle; jonka sovinnon päälle olette 
tehneet yksimielisesti työtä monta ajastaikaa. Ja se pysyy vahva- 
na vielä tulevillakin ajoilla, jonka te näette siitä, joillekka teidän 
entinen sovinto tulee raskaaksi niin he rupeavat uusia sovinto- 
kirjoja kirjoittamaan seurakunnalle; jonka te näette siitä, mikä 
vaikutus siitä ulos tulee, ja vaikuttavat murheuttavaa menoa. 

Näitä minä kirjoitan teille neuvoksi, ja en loukkaukseksi, 
ja suureksi varoitukseksi, ettei vanhurskaat joutuisi syntiä teke- 
mään. Ja ole turvattu rakas veli Olof Matoniemi esikoisten seu- 
rakunnan helmassa, jossa meitä suojellaan, ruokitaan ja varjel- 
laan, sillä vielä Ruotsin Lapissa sinun edestä rukouksissa ja 
pyytämisissä, sillä vanhurskaan rukous, joka on totinen, se voipi 
paljon. Ja pysykää Kristuksen opissa, se on Kristuksen laissa, ja 
kärsikää toinen toistanne rakkaudessa, ja anteeksi antakaa toinen 
toisillenne, ja kantakaa toinen toisenne kuormaa, ja niin Kristuk- 
sen lakia täyttäkää, ja jatkakaa sovintosaarnaa eteenkin päin, jon- 
ka Herra itse,säätänyt on, ja tehkää työtä sen päälle, että Herran 
seurakunta koossa pysyy, ja katsokaa perään, ettei Herran laumaa 
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hajoittaa saa. Ja saarnatkaa parannusta ja syntein anteeksi 
antamusta kaikkialla, se on Jeesuksen oma käsky, joka tulee 
näkösälle siitä, joka ei parannussaarnaa vastaanota, jota te 
saarnaatte, eikä tee parannusta, kuinkapa he sitten vastaanottavat 
syntein anteeksi antamisen, jota te saarnaatte, se ei vaikuta heissä 
mitään, se on heidän oma syy, se ei ole teidän syy, että te 
saarnaatte molemmat sekä parannusta että syntein anteeksi anta- 
mista, joka tulee näkösälle siinä, kuin ei he tahdo ulkonaista pa- 
rannusta tehdä, vaikka te saarnaatte, joka julkisesti osottaa, ettei 
he tahdo synnistä luopua. Kyllä he sentähden tahtovat ja sanovat, 
kuin te saarnaatte heille evankeliumia, ja sanovat, että ne on ylön 
kovat ja lailliset, kuin heitä estetään lihallisesta vapaudesta, ja 
sanovat, että se on ahdasta evankeljumia. Mutta kun tulee suloi- 
nen saarnaaja, joka tietää paljon puhua rakkaasta Jumalasta, ja 
hyvästä Jumalasta ja laupiaasta Jumalasta ja armollisesta Juma- 
lasta ja Jumalan armon suuruudesta, eikä pahasta ihmisestä mi- 
tään, eikä pahan ihmisen tavoista, eikä pahoista himoista ja 
haluista mitään, ei koreudesta, eikä maailman ystävyydestä, sille 
varsin sanotaan, se oli hyvä saarnamies, ka sillä on leveä evanke- 
liumi. Silloin saapi lihallinen vapaus leveätä tietä kulkea, eikä se 
opettaja hauku ihmisiä, niitä kiittävät kaikki, vaikka Jesus on 
sanonut opetuslapsilleen sen, että, voi jos maailma teitä kiittää ja 
vielä panee itsensä esikuvaksi kuin Hän sanoo: “ sitä varten on 
Hän maailmaan tullut, että Hän totuuden tunnustaisi,” sentähden 
maailma vihaa häntä. Sentähden on vainottu profeetoita ja 
vihanneet Jeesusta, ja vihanneet apostoleja, ja viimein tapettu 
totuuden tunnustamisen tähden, ja kaikkia totuuden tunnustajia, 
ja niin se on vielä nytkin. Sentähden on Jesus sanonut, älkää 
oudoksuko sitä hellettä, joka teidän päälle tulee. Ja vielä sanon, 
niinkuin he on häntä vainonneet, niin se teitäkin vainotaan. 

Eikä nyt muuta tällä kerralla rakastettu veli Herrassa ja 
uskollinen työkumppani Herran viinamäessä, jota minä vieläkin 
ikuisella rakkaudella muistan, Olof Matoniemi, ja ole kärsivälli- 
nen murheessa ja toivossa sangen iloinen, vielä nytkin on Ruot- 
sin Lapissa, jotka pitävät käsiä ylhäällä sinun edestä, ja toivon 
Jumala täyttäköön sinun sydämesi pyhän hengen voimalla ja 
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täyttäköön sinun sydämesi kärsivällisyydellä ristiä kantamaan ja 
vahvistakoon sinua tässä nykyisessä totuudessa, ja täyttäköön 
sinun sydämesi taidon ja viisauden hengellä, ja ole vapaa vai- 
voissa ja vastoinkäymisissä tässä raskaassa Herran työssä, kyllä 
pian vaivamme loppuvat ja uusi ilma aukenee eteen niitten 
sanain jälkeen kuin kirjoitettu on, jossa pääsemme vanhurskasten 
joukkoon, jossa pääsemme kaikkein työntekijäin kanssa yhteen 
veisaamaan ja kiittämään kaikkein voittajain palkasta, jossa ei 
enää yksikään karsaasti katso toisensa päälle, jossa saamme yh- 
teen tulla Laestadius vainajan, Raattamaa vainajan ja Takkis vai- 
najan kanssa ilolla laulamaan voitostamme. 

Näkyy se Erkki Antti, mitä hän kirjoittaa Lumijärvelle, 
että hän muistaa Takkisvainajan elämää, vissiin syntiä. Ja lännen 
puolen väkevästä tuulesta, joka enemmän näkyy siksi, mitä hän 
Takkisvainajasta puhuu, että osottaa anteeksiantamatonta* sy- 
däntä. Ja nyt on Erkki Antti muuttanut majansa ja päättänyt työn- 
sä, ja vissiin, me uskomme, että ne on yhteen* tulleet 
Laestadiuksen, Raattamaan ja Takkisvainajan ja muitten pyhäin 
kanssa. Eikä muuta tällä kerralla, kuin tervehdämme teitä koko 
Herran lauman kanssa yhteisesti täältä sitä herran laumaa, joka 
siellä kaukaisella maalla on, ja kaikkia työntekiöitä kaikkialla, ja 
todistamme yhteisesti kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä 
ja maahan vuotaneessa veressä, joka on vuodatettu syntein an- 
teeksi antamiseksi monelle tuhannelle, sen me todistamme juhlal- 
lisesti Jumalan puolesta ja jääkää hyvästi Herran haltuun annet- 
tuna. Ja sanon, että sama usko meillä on niinkuin ennenkin, ja 
sama mielipide kristillisyydestä ja kristillisyyden opista. Emme 
me ole liikkuneet mihinkään käsin, emmekä me ole uutta odotta- 
massa, ja rukoilkaa minunki edestä. Tätä pyytää teidän heikko 
veljenne uskossa ja evankeliumin osallisuudessa, vaivassa ja 
valtakunnassa, ynnä minun kirjurin kanssa Fransi Parakasta. 

Jonas Johansson Purnu. 

Tämän saatte julkaista kristittyin edessä. Ja kiitän vielä 
Antti Törmästä ja Matonientä kalliitten kirjeitten edestä, joita 
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olen saanut vastaanottaa ilolla. Lähettäkää tästä kopio Mato- 
niemelle, sekä jättäkää itselle kopio. 

Jumala on omiansa nostanut suuresta murheesta ja synnin 
loasta yllä olevan öljypuun lehden kautta Jeesuksen opilla, ja 
pessyt omalla kalliilla verellä Poinsetin siirtokunnassa, jossa 
olemme saaneet omin silmin nähdä niitä kalliita sovinnoita, joita 
tehtiin Jeesuksen ristin juurella, kallis veljemme Torsten Esten- 
sen ja H. Nikkilä y.m. johon tarvitsemme rukoilla Herraa Jesusta, 
että hän antaisi meille kaikille voimaa ja väkevyyttä 
tehdäksemme Hänen tahtonsa jälkeen. Me menimme edeltä jou- 
lun Poinsettiin ja tulimme Ironwoodin kautta takaisin tammik. 
9p. 1901, jossa saimme myös pitää rakasta kanssakäymistä 
veljein ja sisarten kanssa. Tultuamme kotia, saimme sen ilosano- 
man kuulla, että Matoniemi ja Torsten Estensen lähtee saarnaa- 
maan parannusta ja syntein anteeksiantamista aina 
Massachussettsin valtioon, ja toivomme myös Michiganin saarel- 
le. Heikot veljet 

John Kieri ja Wm Koppana. 

 

* Viittaus Erkki-Anttiin ja hänen anteeksiantamattomaan sydämeensä antaa

ymmärtää, ettei hänestä ole jäänyt todistusta. Lue Matt.18. loppuosa. 

Painettu suuri irtolehti. 
Solomon Johnsonin kokoelma. 

23. JOONAS PURNUN NORJAN KIRJEESTÄ LOPPU- 
OSA

Purnun kylässä 14/1 1901 

Tämä on vain loppuosa tästä Norjaan kirjoitetusta kirjees- 
tä, joka kuuluu näin: 

Jonas Johansson Purnu. 

96



Ja tämän kirjan saatta lukia julkisesti seurakunnan etessä, 
ja kuin oletta lukeneet, niin olkaat niin hyvä ja lähettäkäät tästä 
kopiot Pietarille ja Tuomaalle, että nekin saavat kuulla, mitä met 
täältä Ruotsin Lapista teille kirjoitamme, jota en ole tahtonut kir- 
joittaa loukkaukseksi, mutta enemmän suureksi varoitukseksi ja 
vaarinottamiseksi näinä vaarallisina aikoina, joka minusta näyt- 
tää siksi, että Raamattu pitää täytettämän näinä viimeisinä aikoi- 
na, koska Herra on jo profeetan suun kautta puhunut, mitä pittää 
viimeisillä ajoilla tuleman, kuin hän sannoo, että Herra lähettää 
väkevän eksytyksen hengen, jotka vievät opetuslapsia peräänsä 
ja horjuvat sielut eksyttävät ja tekevät suuria ihmeitä, ja saattavat 
tulen lankeemaan taivaasta, joka ei minusta ole kumma, että het 
tulen saattavat lankeemaan taivaasta, kuin he tulevat hellällä 
evankeliumilla, niin hellät sydämet syttyvät rakkauden tulesta, ja 
toiseksi ei se ole kumma, kuin uskottomat kuulevat, kuin net 
kuulevat hellän saarnaajan, pärähtävät uskontunnustukseen, ja 
kuin net jäävät siihen, kuin ei het saa järjellistä johtatusta Juma- 
lan sanan jälkeen, se muuttuu heidän kristillisyytensä niinkuin 
Laestadius sanoo, tyhjäksi haaveksumiseksi, kyllä ymmärrätte 
mitä tarkoitan. 

Painettu vihkonen: Merkillisiä 
wanhinten kirjeitä y.m. Calumet (1903?) 
Solomon Johnsonin kokoelma. 

24. ISRAEL NATTAVAARA Y.M. – JOHAN KIERILLE

Gellivaarasta 10/12 1901 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinimäessa,  Johan  Kieri.  Jumalan  armo  ja  rauha  olkoon 
henkenne kanssa nyt ja ijankaikkisesti, amen. 

Met vanhimmat ja veljet yksimielisesti Herran lauman 
kanssa kokoontuneina, olemme päättäneet kirjottaa jonku neu- 
von sanan, koska olemme kuulleet niistä kirjoista, joita rakas 
veljemme J.Kieri on kirjoittannu rakkaalle vanhimmalle ja us- 
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kolliselle työntekijälle Herran viinamäessä, Jonas Purnulle, että 
kirjatulva on auvennu Suomen Lapista Raattamaan kuoleman 
jälkeen. Emme ihmettele, niin myös net miehet, Nikkari-Tuo-
mas, Sirkanmaa, Pääkkölä, ynnä muita heidän kaltaisensa, ovat 
meille ja seurakunnalle tuntemattomat, paitsi tottuuten- 
apulainen, vanha Purnun Antti, jonka he omalla luvalla ovat 
ottaneet kirjoinsa, joka ei ole tosi, sillä hän on yksi meidän 
kanssa, jonka hän itsekki sanoi, kuin kuuli, että hänenki on 
sekotettu, että jo pirut tulit hulluksi. 

Olemme kuulleet, että Sirkanmaa ja Nikkari-Tuomas 
lapsinensa ovat syöttänneet sytämensä kirjoilla aina Ameriikan 
maalle hävittömillä soimauksilla, roskittaaksensa Joonasta ja nii- 
tä, jotka hänen kanssa yksi ovat Herrassa. Otetaanko niitäki 
uskoaksensa? 

Pitäishän nyt jo olla jo tieto kristillisyyden laveudessa, 
että Jonas Purnu on ollu uskollinen työntekijä Herran viina- 
mäessä aamunkoitosta alkaen, Laestadiuksen, Raattamaan ja 
meidän kanssa horjumattomana esikoisten seurakunnan hel- 
massa tähän asti, eikä ole liikkunu mihinkään käsin siitä, ja 
niinku Raattamaa sanoi viime kerrallakin Wittangissa, laski 
kätensä Jonaksen päälle ja sanoi: “Nyt met jätämme kaikki tä- 
män hallituksen ja toimen sinun päälle, sillä sinun met olemme 
löytäny uskolliseksi, että pitää huolen ja murheen kaikista 
seurakunnista, että Herran lauma koossa pysyy, niin kuin mie 
olen pitänyt ynnä Esikoisten seurakunnan kanssa. Nyt mie 
lähen pois, enkä ole enää teidän kanssa.” 

Niin neuvomme met teitä Jumalan sytämellisen laupeuten 
jälkeen, rakkaat veljet ja sisaret, ja saarnaajat Ameriikan maalla, 
että tehkäät sen sovinnon päälle työtä, jonka olette tehneet Her- 
ran nimeen Jonas Purnun ja Jöns E.Mäntyvaaran aikana, että 
Herran lauma koossa pysyy, ja kavahtakkaa, ettei Herran laumaa 
hajoittaa, mutta tehkää sen päälle työtä, että Herran lauma koossa 
pysyy, ja ruokkikaa Jeesuksen lampaita ja kaitsekaa hänen 
karitsoitansa, Jeesuksen oman käskyn jälkeen, saarnaten paran- 
nusta ja syntein anteeksi antamusta hänen nimeen. 

Vielä löytyy monta tuhatta Ruotsin Lapissa, monta 
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tuhatta Suomen ja Norjan rannoilla, ja monta tuhatta Amerikan 
maalla, jotka kanssanne ja kanssamme yhtä armon ilmaa 
hengittävät esi- koisten seurakunnan helmassa ja hengen 
yhteydessä, niinku sanomat ja kirjat todistavat. Ei Jonas ole 
yksin, niinku soimataan, että hän istuu paavin istuimella, ja 
hallitsee valtakirjalla. On kyllä Jonaksella ja meillä valtakirja, 
ja se on Pyhä Raamattu, ja niinhän sen ollakin tulee, sillä 
tämä kristillisyys on rakettu profeettain, Kristuksen ja 
Apostolein opin-perustuksen päälle, jossa Jesus Kristus 
paras kulmakivi on, ja häntä ei pidä helvetin portit voittaman, 
ja Herra sanoo profeetan kautta, jotka sen ilmoitetun 
Evangeljumin kautta lähetetyt ovat, joka niihin rupee, se 
rupee Hänen silmäterään. Jolla on ymmärtäväinen sydän, se 
ymmärtäköön, mitä henki Seurakunnalle sanoo. Ja älkäämme 
uskoko valheita niitten työmiesten päälle, jotka ovat 
hoitaneet Herran laumaa monta kymmentä vuotta, ja hyvin 
hallinneet ja koossa pitäneet, Esikoisten seurakunnan helmassa 
ja hengen yhteydessä. Josta näemme, että piru tekee niitten 
päälle enin työtä, että saada niitä eroittaa pois, ja niitä, jotka 
heidän kanssa yksi ovat. 

Ja emme nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa turvatut ja us- 
kossa rohvaistut, kaikki saarnaavaiset miehet ja palvelevaiset 
vaimot, ja totuuden apulaiset Esikoisten seurakunnan helmassa ja 
hengen yhteydessä Ameriikan maalla ja kaikkialla, sillä me ja te 
olemme käyneet Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupunkiin 
ja taivaallisen Jerusalemin, monen tuhannen enkelein joukon 
tykö, yhteisen kokouksen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka 
taivaissa kirjotetut ovat, Jumalan kaikkein tuomarin tykö, ja täy- 
dellisten vanhurskasten henkein tykö, uuden Testamentin väli- 
miehen, Jesuksen tykö, ja sen priiskoitusveren tykö, joka parem- 
pia puhuu, kuin Apelin veri, ja katsokaa, että ette kiellä häntä 
pois, joka taivaasta puhuu. 

Ja rukoilemme vielä Isää Herran Jesuksen nimeen, että 
hän antais voimaa ja viisautta kaikille uskollisille työntekijöille 
näinä viimeisinä etsikon päivinä, että jaksasit kaataa saatanan 
sankaria ja kaikkea vihollisen voimaa. Vielä on sen suuren Isra- 
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elin Paimenen kätet ylhäällä, ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, 
synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa 
sovintoveressä, joka on vuotanu pitkänä perjantaina yrttitarhassa 
ja Golgatan mäellä syntein anteeksiantamiseksi, sen metki 
todistamme Jumalan puolesta kolmiyhteisen Jumalan nimeen nyt 
ja ijankaikkisesti, amen. 

Onnen toivotuksella tervehtämme teitä, erittäinki rakasta 
veljeä Olof Matonientä, Matti Uskosken kanssa, ja emäntäinsä 
kanssa. Antti Törmästä emäntänsä kanssa, ja kaikkia Herran 
valituita. Ja kiitämme Kieri-veljeä kalliitten kirjain eestä, ja ole 
Kieri-veli emäntäs kanssa meiltä rakkautella tervehtetty, ja 
rukoilkaa meitänki eestä. 

Tätä merkitsee vanha 

Israel Israelsson Nattavaara, N.F.Landström eli Yrtti Nilsi 
ja Jöns E.Mäntyvaara, Lars Petter Nilson Kivo, Frans Larsson 
Parakka, Isak Kuoksu, Isak Niku, E.Samuel Wettasjärvi Henrik 
Kangas Junosuvanto, Anters Knutson Pitsa, Isak Paulsson 
Isohuhta, Viktor Apelqvist, Jonas Johansson Purnu, Anders 
Kurak 

Ja minä Lars Petter Nilson Kilvo totistan, että Isakki 
Palohuornanen ja Jänkänpää ovat olleet meidän kanssa yksi, 
vaan ovat itsensä antanneet Tuomaan ja Sirkanmaan joukkoon, ja 
erottanneet itsensä meistä, ja met Apostolit ja vanhimmat ja vel- 
jet, todistamme, että net on todet, mitä tässä lähetyskirjassa on 
sanottu ja kirjoitettu, ja se on tosi, ja Jumala, rakas Isä, auttakoon 
meitä kaikkia tässä – kalliissa asiassa, amen. 

Ja minä Jonas sanon vielä rakkaalle veljelle Lumijärvelle 
ikävällä mielellä, kuin sinä pidit niin halpana itsesi, ja annoit it- 
sesi Sirkanmaan, Pääkkölän, Paulus Palovaaran ja Nikkari Tuo- 
maan kirjan johattajaksi jäseneksi Calumettiin asti, jossa kirjas- 
sa vanhaa Jonasta tällätään paavin istuimelle, ja annat itsesi eri- 
mielisten kirjavaihtoon, joka näkyy selvästi täällä, niin myös siel- 
lä, että net vaikuttavat murheuttavaa työtä, sekä vanhemmille, 
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että Esikoisten seurakunnan rakastajille, eikä muuta, kuin Jumala 
paratkoon kaikkia. 

Tämän on vanha Purnu kirjoittanu. Tämän saatte julki 
lukea Seurakunnan eessä. Mutta usko, rakas veljemme 
Lumijärvi, synnit anteeksi, me täältä asti odotamme 
juhlallisesti Jumalan puolesta Jesuksen nimeen. Ne kirjat, 
joita sisaremme Karulina Raattamaa on lähettäny Kieri-
veljelle, ette tarvitse niitä antaa, sanoo Joonas. Olkaa hyvä, ja 
toimittakaa tästä kopio Olof Matoniemelle ja Antti Törmäselle, 
ja Lumijärvelle myös. 

s.s. 

Norjan meren rannalta Olof Koskamo ja Hans Helanteri 
myös todistavat suuren seurakunnan kanssa synnit anteeksi 
Lumijärvi-veljelle, hajoittavaisten kirjoitusten tähden, vieläpä 
nimittävät, että miksi aloitte eriseuraisten kanssa kirjevaihtoon, 
Paulus Palovaaran, Sallisen ja A. Ollilan kanssa, joka on tuottanut 
suurta murhetta jo Takkis-vainajan aikana, kuin rakas veli Lumi- 
järvi makais seljällään rauhassa Tyynen meren rannalla, kuin 
sudet olit Herran laumaa hajoittamassa Michiganissa ja 
Minnesotassa, joka tuotti suurta murhetta Jumalalle ja Jumalan 
ihmisille kaikkialla, vieläpä ei tarvittu Takkis-vainajaa Oregon- 
iin koko Lumijärven oloaikana, joka sinne kalliin siemenen kävi 
kylvämässä, mitä nämät on? – josta vanhin Raattamaa-vainaja 
jo muinoin on varoittanut vanhurskaita. Herra Jesus auta 
meitä kaikkia ja varjele kaikesta pahasta. 
Heikko veljenne 
John Kieri 

AWK, Helsinki 1903 s.245-249. 

25. S. WETTASJÄRVI – J.KIERILLE

Kuoksun kylässä, 5/3 1903. 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekiälle Herran 
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viinamäessä Johan Kieri. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön 
teille Herramme Kristuksen kautta. Saamme tämän kautta 
mmoittaa, että me lähetämme painettavaksi Jonas vanhimman 
preivin, kirja 1900, 5 päivä huhtikuuta. Se kirja, jota Sirkanmaa 
kirouskirjassaan kutsui Jonaksen valtakirjaksi*, jonka Jonas 
Purnu kirjoitti silloin, kuin Sirkanmaa oli ensi kertaa tulossa 
Vittankiin pappein lähetysmiehenä, ja me olimme Gellivaarassa 
kokousta pitämässä, josta Jonas vanhin ensin lähetti kristittyin 
lauman kanssa noutomiehen Vittangiin, että Sirkanmaan tulla 
tänne, ja Sirkanmaa ei tullu siitä syystä, että hän ei tahtonut rik- 
koa ystävyyttä pappein kanssa, niinkuin Sirkanmaan oma kir- 
je osoitti, jonka hän kirjoitti Jonas Purnulle. Ja kuin hän ei tullu, 
niin Jonas kielsi meitä Sirkalle kirjaa antamasta, mutta lukea 
vain, ja sen met tehimme. Myös lähetämme Aatu Härmän 
preivin, jonka hän on lähettänyt jälkiin kuin lähetysmiehet ovat 
tulleet Suomesta, josta saatte kuulla totisia sanomia, jos Rantala 
rupeaa roskittamaan oikian seurakunnan jäseniä. Ei se mies ole 
sopinu lähetysmiesten kanssa Suomessa, vaan on lentäny 
saarnajain edellä ja valheita levittäny, josta näette, mikä työn- 
teko hällä on Suomessa ollut, vieläpä puhui Jonastakin vastaan. 
Ja saamme antaa tietää, että olemme saaneet illolla vastaan ot- 
taa Kieri-veljeltä kalliin kirjeen, jonka eestä kiitämme, jossa 
myös oli kopio präntättynä siitä kirjasta, jonka olemme kirjoit- 
taneet Gellivaarassa 5 päivä joulukuuta 1902, joka on sanasta 
sanaan kopioitu, joitten kaikkein edestä kiitämme ja sanomme 
sydämmen rakkaita terveisiä kristittyin lauman kanssa täältä 
asti, ja todistamme kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen 
nimessä ja kalliissa sovintoveressä kaikille rakkaille veljille ja 
sisarille Amerikan maalla, jotka kanssanne ja kanssamme yhtä 
armon raitista ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan hel- 
massa ja hengenyhteydessä Kristuksen opin kuuliaisuuden alla, 
eikä muuta tällä kertaa, kuin sanomme sydämen rakkaita tervei- 
siä Kieri-veljelle emäntänsä kanssa, Olof Matoniemelle 
emäntänsä kanssa ja koko Herran laumalle, ja rukoilkaa 
edestämme, pyytää veljenne vaivassa ja valtakunnassa Erik 
Samuel Vettasjärvi, kumppaninsa kanssa Frans Parakka, Johan 
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Erik Niku, Johan Björnström, Isak Nikun emäntä Briita Johan- 
na, Isak Kuoksun emäntä Miina, sanomme sydämmen rakkai- 
ta terveisiä kaikille yllämainituille. Isak Niku ja Isak Kuoksu on 
lähetetty vanhimmilta seurakunnan kanssa Suomen maalle. 
Rukoilkaa heidänkin edestä että, Herran työ menestyis. 

* tarkoittaa kirjettä n:o 19
Painettu vihkonen: Merkillisiä 
wanhinten kirjeitä y.m. Calumet (1903?) 

Solomon Johnsonin kokoelma. 

26. V. APELQVIST Y.M. – O. MATO NIEMELLE Y.M.

Gellivaara, 18p. huhtikuuta 1903. 
Kalliit veljet ja uskolliset työntekiät Herran viinamäessä 

O. Matoniemi, J. Kieri, Matti Uskoski, Antti Törmänen, rakkain 
emäntäinne, lastenne ja kaikki veljet ja sisaret Amerikan maalla, 
Jotka meidän ja teidän kanssamme yksi olette esikoisten seura- 
kunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän 
Jesuksen Kristuksen armo ja rauha olkoon nyt ja aina ja niin 
ijankaikkisesti teidän henkenne kanssa. Amen. 

Ensinnä saamme juuri sydämestä kiittää kalliitten kirjain 
edestä, joita olemme saaneet teiltä yllämainituilta vastaanottaa, 
joita olemme pitäneet ja pidämme kalliina, sillä niissä on taivaal- 
linen tottuus, ja saamme ilmoittaa teille, että meillä on sama 
mielipidet Amerikan asioista ja kristillisyydestä niinkuin ennen- 
kin vanhimmilla ja meillä ollut on: Emme ole niistä mihinkään 
liikkuneet, vaikkapa toisinajatteliat Amerikasta pyytävät kirjain 
kautta solvata meitä ja teitä, ja näyttävät meitä ja teitä vilpil- 
liseksi, mutta vähän met siitä tottelemme, koska emme tiedä 
mitään kanssamme, emme me saata itseämme tuomita, kuitenkin 
olemme ahkeroitsemassa suorana seisoa Jumalan edessä sekä 
puheessa että kirjoituksissa hänen kunniansa puolustajana, sillä 
siihen olemme aina ahkeroineet, että yhdellä tavalla teille kirjoit- 
taa, niinkuin vanhimmat ovat kirjoittaneet ja avoimesti meidän 
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uskomme tunnustaa, vaikka toisinajatteliat Amerikasta löytävät 
sen, että me olemme pois vanhintenjäljistä, mutta suokoon Juma- 
la heille anteeksi heidän hulluutensa ja että he heitänsä tulisivat 
havattemaan tässä ajassa. 

Sentähden olkaamme veljet rakkaat kärsivälliset mur- 
heessa ja toivossa iloiset, kyllä Jumala vielä hoitaa asiansa, sillä 
hän on luvannut kaikki asiat parhain päin kääntää kaikille niille, 
jotka häntä rakastavat ja hänen tahtonsa tekiänä ovat, sillä se on 
Jumalan tahto, että met hänen valtakuntaa rakennamme ja 
levitämme jokainen sen vaikutuksen ja määrän jälkiin, kuin 
kullekin jäsenelle annettu on, siitä kasvaa Kristuksen ruumis 
omaksi rakennukseksi rakkaudessa: Jossa yhdessä hengessä ja 
yhdenkaltaisella puheen parrella työtä tehdään, jonka kautta Ju- 
mala pääsee voimansa osottamaan, niin kuin se on näkynyt tä- 
mänkin kristillisyyden aikakauden läpimitten, että kuin on Ju- 
malan sana saarnattu pyhän hengen voimalla, niin se on oikian 
vaikutuksen myötänsä tuottanut ja yhden suuren ja näkyväisen 
muutoksen ulkonaisesti ja sisällisesti, jonka olemme nähneet 
vielä, jossa olemme kulkeneet monessa paikassa, niin on Juma- 
la saanut heikkoin välikappaltensa kautta asiansa ajaa, niin että 
on monta kymmentä ja sattoin saakka langenneita ylösnoussu 
ja monta eksynyttä tallelle tuotu ja ovat tulleet veripunaisen 
oven herran Jeesuksen kautta sisälle siihen oikiaan lammas- 
huoneeseen, jossa meillä ja teillä, turvapaikka on, nimittäin esi- 
koisten seurakunnassa. Sillä ilon ja riemun äänet ne kuuluvat 
vielä vanhurskasten majoista ja Jumala saapi yhden voiton 
edessä ja toisen perässä, josta kiitos olkoon Jumalalle, vaikka 
vihamiehet pyytävät estää. Mutta sanomme Raattamaa-van- 
hemman kanssa, että siitä olemme iloiset, että olemme meille 
voittanheet sekä rakastajia että vihamiehiä, jonka myös teidän 
kirjat todistavat, joita olemme ilolla lukeneet seurakunnissa, 
että oletta totuuden tunnustamisen tähden vetäneet maailman 
vihan ja vainon päällenne, mutta niin ne ovat vainonneet 
profeetoita, jotka teidän edellänne olit, sanoo Jeesus. 

Hädässä se apostoli Paavali myös on ollu, kuten näkyy 
se, että kaikista hädistä on se hänellä raskain ollu, että oli 
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hädässä viekasten veljien keskellä, jota olette te ja me myös 
saaneet koetella. Mutta vieläki sanomme ja uskomme, että 
Jumala kaikki asiat parhain päin kääntää kaikille niille, jotka 
häntä rakastavat. Vielä sanomme monelle kirjoittajalle 
Amerikassa, niinkuin Matti Petoniemi ynnä muut, jotka ovat 
tänne kirjoittaneet seurakunnalle 9. päivä helmik. vuonna 1903 
Israel Nattavaaran osotteella, pitkän kirjan, jossa he löytävät 
meitä vähänäköiseksi, että myös solvaavat meitä sillä, että 
ihmisyys on meitä voittanu, mutta Jumala parakkoon ja älköön 
lukeko tätä syntiä niin suureksi heille, pitäisi he muistaa mistä 
he valkeuden saaneet ovat, ja kuinka, paljon vanhemmat ovat 
saaneet jo ennen vaivaa nähdä, pitäis jo olla aika lakata 
riitelemästä Herraa ja hänen voideltuansa vastaan, ja muistaa 
mitä Vapahtaja sanoo: Sovi nopiasti riitaveljes kanssa niin 
kauan kuin vielä hänen kanssa tiellä olet, se on niin kauan kuin 
olette elämässä. 

Ja sanomme vielä Lumijärvi-veljelle ja muille myös, joilla 
on kannetta Matonientä ja Kieriä vastaan, että rientäkää sopi- 
maan, niin kuin olemme jo ennen kirjottaneet ynnä vanhinten 
kanssa. Ja lakatkaat jo houraamasta ja kannekirjoja 
kirjottamasta tänne vielä vanhimpiaki vastaan, joista ovat 
muutamat jo poisnukkuneet autuaalliseen uneen ja menneet 
Herransa iloon, vaan ei ole vielä oikia seurakunta Lapissa 
eksynyt, niinkuin muutamat sen meinaavat. Tämä ottaa meitä 
suuresti ihmettelemään, että suuri Joukko Amerikasta tänne 
kirjottavat ja sortavat Matonientä ja Kieriä, että he kannekirjoja 
kirjottavat Ruotsin Lappiin, jotka kuitenki itse sitä työtä 
tekevät tänne Ruotsin Lappiin, mutta lakatkaa jo Herran 
tähden tekemästä murehuttavaa työtä, vaan paljon paremmin 
saarnatkaa evankeliumia Matoniemelle ja Kierille ja muille, 
joittenka päälle teillä on kannetta, että he sydämestä teille 
jaksasit anteeksiantaa teidän päällekantavaiset kirjoitukset, 
jonka me myös teille anteeksi annamme sydämestä Jesuksen 
nimessä ja veressä. Ja neuvomme vielä rakkaat veljet ja sisaret 
teitä, että tehkää sen sovinnon päälle työtä, joka on tehty 
Kalumetissa Jonas J. Purnun ja Jöns E. Mäntyvaaran aikana, sillä 
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se sovinto on tehty Herran edessä, ja kavahtakaa, että ei uusia 
sovinnoita tehtäisi eli järjestettäisi sivutte sitä sovintoa, jonka te 
silloin tehneet oletta, jonka me näemme, että se siunattu sovinto 
on menestyväinen ollu ja siunatuita hedelmiä kantanu niiden ty- 
könä, jotka siinä pysyneet ovat ja vieläki pysyvät. Ja vieläki kii- 
tämme niiden kalliitten kirjain edestä, joita olemme saaneet O. 
Matoniemeltä, J.Kieriltä, Antti Törmäseltä, Matti Uskoskelta ja 
Johan Karjalalta. Anna Liisa Purnu sanoo sydämenrakkaita ter- 
veisiä ja kiittää kirjain edestä ja kiittää Antti Törmästä niiden 
rakkaitten lahjain edestä, joita oletta hänelle lähettäneet Viktori 
Apelqvistin kautta, joiden edestä me Jöns E. Mäntyvaara ja Vik- 
tor Apelqvist myös kiitämme. Sentähden rakkaat veljet ja sisaret, 
tehkäämme vielä vähän aikaa työtä kärsivällisyydessä, sillä ei ole 
sotimisen ja kilvotuksen aika pitkä, lohduttakaamme meitämme 
kaikessa murheessa ja vastoinkäymisessä, sillä toivolla, että pian 
meitä ja teitä siirretään toiselle puolen maata, johonka vanhem- 
mat ja monta tuhatta tämän kristillisyyden aikana jo ovat men- 
neet tämän alkuperäsen opin sisältä, niinkuin L.L. Laestadius, 
Raattamaa, Johan Takkinen, Heikki Parkajoki, Jonas Purnu ja 
monta muuta heidän työkumppanistansa ynnä heidän rakastajat 
ja satat ja monet tuhannet opetuslapset, jotka ovat kiitosta veisaa- 
massa Jumalalle voiton edestä. 

Olkaa sentähden hyvässä turvassa, rakkaat veljet ja sisaret, 
esikoisten seurakunnan helmassa ja hengenyhteydessä, synnit ja 
puuttuvaisuudet on teille ja meille anteeksi annetut Jeesuksen 
Nimessä ja veressä. Eikä muuta, vaan sanomme hyvästi siinä 
toivossa, että pian yhteen tulemme tapetun Jumalan Karitsan 
häissä. Ja sanomme sydämmen rakkaita terveisiä yllämainituille 
veljille emäntäinne ja lastenne ja perheenne kanssa ja kaikille 
rakkaille veljille ja sisarille, jotka meidän ja teidän kanssa yksi 
ovat esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Ja 
pyydämme muistamaan meitä teidän rukouksissanne ja kanta- 
maan meitä anteeksiantavaisella sydämellä. Minä Jöns Eriksson 
Mäntyvaara sanon sydämmen rakkaita terveisiä rakkaan 
emäntäni Martan ja lasteni kanssa ja Viktor Apelkvist sanoo 
sydämmen rakkaita terveisiä emäntäni Emman ja lapseni kanssa, 
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Anna Liisa Purnu sanoo sydämmen rakkaita terveisiä. 
Tätä merkitsevät omakätisesti seurakunnan kanssa ja puolesta: 
Viktor Apelqvist, Jöns Eriksson Mäntyvaara, Johan Hen- 

rik Liikavaara, L. P. Nilsson Kilvo, G.A. Dynesius, Karl Johan 
Nilsson, L.G Lundgren, Karl Nordström, Karl Apelqvist, Axel 
Apelqvist, E. A. Olson Yrttivaara. 

Ja sanomme vielä, että koska kuulemma teidän kirjas- 
tanne, että Pauli Rantala Piippolasta on tullu sinne Amerikkaan 
taitaa vaikka Raattamaan lähettiläisenä, joka kuiten ei ole tosi, 
että Raattamaa on häntä Amerikkaan lähettänyt, vaan Etelä-Suo- 
meen on Raattamaa häntä lähettänyt, se on taivaallinen totuus se. 
Kuitenkin tiedämme sen, että ei ole Raattamaa-vanhin, eikä Jo- 
nas-vanhin, eikä muut vanhemmat yhtään lähetystä tehneet ilman 
seurakuntaa, mutta yhdistettynä seurakunnan kanssa. Vaan tämä 
lähetys Etelä-Suomeen silloin kuin Rantala lähetettiin, kuin 
Amerikan veljet olit lähetysrahaa lähettäneet ja Raattamaa van- 
hin tuli sairaaksi, niin ei hän enää jaksanut kulkia seurakuntia 
myöten, että kuulla kristittyin mielipiteet. Ja koska Jonas van- 
himman terveys oli niin huono, että ei hän uskaltanut lähteä, niin 
joutui Raattamaa vanhin niin raskaisiin kiusauksiin tämän lähe- 
tyksen suhteen, jota hän oli usein vaimollensa Karoliinalle 
muistellu, että kuinka hän pittää tehdä niitten Amerikan rahain 
kanssa. Ja kuin Pauli Rantala kumppaninsa kanssa tuli Saivoon 
käymään, niin oli vainaja sanonut Karoliinalle että, jokohan hän 
antaa näitä rahoja Rantalalle ja lähettää häntä kumppaninsa kans- 
sa, johon Karoliina oli vastannut, että tee sen, että pääset rau- 
haan. On kuiten lähetys Raattamaalta tehty, vaan ei ole Rantala 
vieläkään seitsemänkymmenen opetuslapsen tavalla tullu takasin 
ilmoittamaan, mitä on Jumalan sana vaikuttanu. -Josta syystä 
olemme Viktor Apelqvist ja Samuel Vettasjärvi jo häntä mennä 
vuonna nuhdellu, kuin me lähetettynä esikoisten seurakunnalta 
Etelä-Suomessa kuljiinme ja Etelä-Suomen kristityt sanoi sen, 
että he olit painaneet Rantalaa Ruotsin Lappiin menemään, kuin 
hän sen lähetyksen teki, jonka hän ei kuitenkaan tehnyt, että hän 
olis Ruotsin Lappiin mennyt, eikä hän meidän kanssa Suomessa 
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tahtonut, vaan eroitti itsensä meistä, tämä on taivaallinen tottuus. 

Viktor Apelqvist ja Jöns E Mäntyvaara. 
Tämän saatte lukea julki seurakunnalle. 

Painettu vihkonen: Merkillisiä 
wanhinten kirjeitä y.m. Calumet (1903?) 
Salomon Johnsonin kokoelma. 

27. WILLIAM KOPPANA – SALMON JOHANSONILLE

Hancock, Mich.15/5 1903 
Rakas veli Herrassa ja uskollinen työntekijä raskaassa 

Herran työssä, Salmon Johanson, ynnä rakkaan emäntänne 
Annan ja tyttärenne Sofian kanssa. Herra Jeesus vahvistakoon 
teitä ja meitä henkensä ja verensä voimalla, että matkamme 
päättyy voitolla. 

Kiitämme rakasta veljeä, Salmo Johanson, rakkaan ja kal- 
liin kirjan edestä, joka oli meille suureksi turvaksi ja lohdutuk- 
seksi kaidalla tiellä ja matkalla. Sillä oma sydän tuntuu kylmäl- 
tä ja kankialta ja riettaalliselta. Nytki tätä kirjoittaissa ei tunnu 
olevan uskoa, eikä rakkautta. Jumalalle, Isälle, olkoon kiitos, että 
olemme voiton päällä pysyneet Karitsan veren ja kristittyin 
todistussanan kautta, tähän hetkeen asti. Ja niin uskomme, että 
pysymme eteski käsin. Kun vain pysymme äitin helmassa, niin 
kuin pienet lapset. 

Se on taivaallinen tottuus, mitä veli sannoo, että tarttemme 
ottaa visun vaarin siitä, että vaattemme ja jalkamme on puhtaat. 
Joka on työläs lihalle ja verelle, antaa pestä vaatteet ja jalat. Niin 
on Herra Jeesus sanonu Pietarille, että jos sinä et anna pestä jal- 
koja, niiti ei ole sinulla osaa eikä arpaa minun kanssani. Kyllä on 
raskaat sanat tottelemattomille ja vastahakosille, joita Jumala 
parakkoon, ettei Jumala lukis heille niin raskaaksi synniksi, täl- 
lä kalliilla etsikon ajalla. Moni rohkenee luottaa omaan sydä- 
meen, joka on kovin petollinen. 

Tässä lähetän teille rakkaitten veljein ja elossa olevain 
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vanhinten kirjan kopion, joka on kallis, ja on suureksi turvak- 
si ja lohdutukseksi meille ja teille. Vanhimmat rakentavat 
Sionin muuria ja viinamäen aitaa, ja nostavat rakkaitten 
veljein käsiä, Olof Matoniemen ja Johan Kierin, ja kaikkein 
totuuden apulaisten. 

Jumalalle, Isälle, olkoon kiitos kaiken hyvän edestä. Rak- 
kaat veljet tervehtää teitä, Johan Kieri, Matti Uskoski, John 
Muonio, perheineen; Arviti ja Anna Hedman ynnä muut Karitsan 
veren korjaajat yhteisesti. 

Synnit ja puuttuvaisundet on visuni anteeksi annettu teil- 
le ja meille Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Sanokaa tervei- 
siä, jotka kanssanne yksi ovat. Olkaa rakas veli, rakkaan vaimon- 
ne Annan ja tyttärenne Sofian kanssa minulta tervehdetty, rak- 
kaan vaimoni ja lasteni kanssa sydämen rakkaudella. Muistakaa 
meitäkin anteeksiantavaisella sydämellä. Tuntuu niin paljon ky- 
kenemättömyyttä tätä kirjoittaissa, mutta uskon, että kärsitte 
minuaki. Merkitsee heikko veljenne Herrassa 

William ja Riika Koppana 

Me toivomme rakasta veljeä Matonientä tänne tämän kuun 
lopussa, jos Jumalan tahto niin on. 

Alkuperäinen. 

Soloman Johnsonin kokoelma. 

28. J. MÄNTYVAARA Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M.

Gellivaaran kirkonkylästä 8. p. jouluk.1903 
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekiöille Herran viina- 

mäessä Olof Matoniemi, John Kieri, Matti Uskoski, Antti 
Törmänen,  Petter  Starkka,  Fredrik  Satio,  Johan  Muonio, 
rakkaitten emäntäinne, lastenne ja verenkorjaaja lauma Amerikan 
maalla, jotka yksi ovat meidän ja teidän kanssa esikoisten seura- 
kunnan helmassa ja hengenyhteydessä. Jumalan armo ja rauha 
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olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja ijankaikkisesti, Amen. 
Ensinnä saamme kiittää niitten kalliitten kirjain edestä, 

joita elemme saaneet yllänimitetyiltä veljiltä vastaanottaa, 
joissa on sama taivaallinen tottuus kuin ennenkin. Juhani Rau- 
tio Torniolta kumppaninsa kanssa Isak Rova, on käyneet täällä 
Gellivaarassa, Antinpäiväkokouksissa, lähetettynä Amerikasta 
Lumijärven ynnä monen muun kirjoituksen kanssa puolusta- 
maan Lumijärveä, mutta hän tuli kipeäksi ja kerkeis lähte- 
mään ennenkuin Meripietari kumppaninsa kanssa Norjasta 
saapui tänne. Ei meillä koko esikoisten seurakunnan kanssa 
ole Ruotsin Lapissa, Ofotissa, Itä- ja Länsi- Lofotissa, ei ole 
eri ymmärrystä Amerikan asioista, kuin se mitä jo ennen kir- 
joittaneet olemme, josta olemmekin varmat ja vakuutetut, että 
se oppi ja esikuva, jonka kristillisyytemme vanhimmat ovat 
jättäneet, sekä saarnoissa että kirjoituksissa, niin myös kaikes- 
sa esimerkissä, on yhden siunatun hedelmän kantanut, -Ruot- 
sissa, Norjassa, Suomessa ja aina Amerikkaan asti. Ja on tänä- 
kin päivänä kymmenten tuhanten paljous, jotka yhtä armon 
raitista ilmaa hengittävät teän ja meän kanssa esikoisten seu- 
rakunnan helmassa ja hengenyhteydessä, erotettuna maail- 
masta, kuolleen kristikunnan, ulkokullattuin ja eriseurasten 
parista, jotka kaikkina maailman aikoina ovat vastaan sotineet 
elävää kristillisyyttä, sen oppia ja armonjärjestystä vastaan, 
jota emme ihmettele, rakkaat veljet ja sisaret, sillä se on 
vanhurskasten osa tässä maailmassa, niinkuin Jesus sanoo, 
vieläpä Paavali, jalo Jesuksen Kristuksen sotamies, luettelee 
hädässä olevansa monenkaltaisten vaivain, ja vastoinkäymisiä 
kärsiä, ja vieläpä hän seisoo lujana, eikä astu takaperin, vain 
sanoo, vähän minä siitä tottelen, että minä teiltä tuomitaan, ja 
inhimillinen vanhurskaus tahtoi tuomita pyhää Paavalia, sen 
hän sai palkaksi viekkailta veljiltä. 

Sentähden rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla ja 
kaikkialla, olkaamme turvattuna poikalapsen Jesuksen ympärillä, 
joka on yhden piiskuisen lauman kokoon saanut hänen ristinsä 
ympärille tälläkin kalliilla etsikonajalla, jossa on turva ja suoja 
linnun pojilla, kuin kova ilma nousee. Sen on kokemus tuonut 
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näkösälle tämänkin kristillisyyden aikana, niin tähän asti, ettei 
yksikään ole tarvinnut hengelliseen hätään kuolla, jotka ovat 
suojan löytäneet oikiassa seurakunnassa, joka on totuuden patsas 
ja perustus raamattuin jälkeen. Pitäishän vanha koettelemus julki 
tuomaan sen, että se ei ole menestynyt niitten kanssa; jotka ovat 
nousseet vastaan sanomaan ensiksi syntynyttä seurakuntaa ja sen 
totellisia jäseniä, niinkuin näimme mitä J. H. Lumijärvi-veli oli 
kirjoittanut Johan Rautiolle, jossa hän sanoo meitä tänne Ruotsin 
Lappiin silmäpuoleksi ynnä muuta. 

Kokouksia olemme pitäneet nyt tässä Gellivaarassa toista 
viikkoa, ja paljon on ollut kristityitä koolla monesta seura- 
kunnasta, Pajalan, Jukkasjärven ja Gellivaaran seurakunnasta, ja 
saarnaajat, vanhemmat ja nuoremmat, vieläpä Etelä-Suomesta 
useita saarnaajia, Norjasta Ofotista Meri-Pietari kumppaninsa 
kanssa y.m. ja Jumala on voimallisesti vaikuttanut, vieläpä kai- 
kissa kokouksissa, joita on pietty tämänkin syksyn kuluessa 
Jukkasjärven Gellivaaran ja Jokmukan seurakunnissa. 

Vielä kukoistaa Herran pelto pohjan maalla, vanhinten ja 
ensimmäisten työntekiäin jäljillä, jossa het on uskollisesti työtä 
tehneet, ja saarnanneet Jumalan sanan kaksiteräisenä ilman ih- 
misten muotoon katsomatta Jeesuksen oman käskyn jälkeen, 
parannusta ja syntein anteeksi antamusta Herran Jesuksen ni- 
meen. Ja saarnatkaa, veljet rakkaat rohkiasti ja jatkakaa sovinto- 
saarnaa eteenkinpäin sillä Herra on sovintosaarnan säätänyt, että 
lauma koossa pysyy niin lavialle kuin se levenee, vieläpä mones- 
sa eri kansassa ja kielessä, johonka on tämän elävän kristillisyy- 
den voima sijan saanu, ja uskokaa rakkaat veljet ja sisaret, ja 
katsokaamme uskossa ja hengessä maasta ylettyä ja 
orjantappuroilla kruunattua kunnian kuningasta, joka on avannu 
tien Jumalan paratiisiin suurille syntisille sinä suurena sotan ja 
voiton päivänä, kuin on kuolemalta vallan ottanu, Helvetin por- 
tit kukistanu ja vaatian sauvan särkeny, ja vielä käypi laumansa 
edellä vereen kastetussa vaatteessa sotianna ja voittajanna, ja 
lyöpi laumansa viholliset suunsa kaksiteräsellä miekalla ja saapi 
voiton yhten toisensa perästä. 

Ette ja emme ole turhaan työtä tekemässä, vaikka usein 
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on raskas, kuiva ja kankea sota, ja korkia on kysymys, joka ei 
ole vähempi kuin oma ja muitten sielut, ja älkäämme väsykö 
vai- voissa ja vastoinkäymisissä, jonka mekin täällä asti 
rukoilemme sinun edestä, rakas veli Olof Matoniemi, ja kaikki 
työntekiät ja koko Herran lauma, jotka kanssanne yksi 
ovat, että Herra vahvistakoon teitä aina raskaassa Herran 
työssä, ja avatkoon aina sanansa oven teidän eteenne, ja 
täyttäköön teitän sydämenne Pyhän Hengen voimalla 
pelkäämättä saarnaamaan ja Jumalan kunnian puolustamaan 
ihmisten sieluin autuuteksi tällä viimeisellä etsikon ajalla. Kyllä 
kaikki vaivanne palkitaan ijankaikkisella ilolla ja Jumalan 
autuudella, jota olemmekin odottamassa sitä autuaallista 
hetkeä, että saamme tulla osalliseksi kaikkein voitta- jain ja 
kilvotteliain palkasta, ja saamme yhteen tulla edellä- 
menneitten pyhäin kansa, joita on jo niin suuri paljous menny 
paratiisiin. Vieläpä rakkaita vanhempia ja Sionin muurin 
vartioita, joita Herra on korjannu lepoonsa. 

Ja sanomme hyvästin siinä toivossa, rakkaat veljet ja sisa- 
ret, että vähän sotan ja kilvotuksen perästä saamme sanoa yhteen 
ääneen koko maasta ostetun lauman kanssa: tervetulemaa Karit- 
san häihin. Eikä muuta kuin uskokaa rakkaat veljet ja sisaret 
kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimes- 
sä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä, sen todistamme täältä 
asti saarnaajain ja koko Herran lauman kanssa kolmeyhteisen 
Jumalan nimeen. Seurakunnan kanssa ja puolesta. 

P.O Fjälldal, (eli Meri-Pietari,) Jöns E. Mäntyvaara, Vik- 
tor Appelqwist, Samuel E. Vettasjärvi, Frans Parakka, Isak 
Kuoksu, Isak Niku, Anders Knutson, Jakob Alavaara, Johan H. 
Liikavaara, Israel Nattavaara, Lars P. Nilson Kilvo. 

Ja tässä sanomme vielä terveisiä seurakunnan, kanssa 
Lumijärvelle, H. Nikulassille, T. Estensenille, Alex J. Pauli Kan- 
kaan Isakille, Charles Ojalalle ynnä muille, ja muistutamme vielä 
sen, mitä Joonaksen ja Juntin aikana sovittiin siinä sovinto- 
kokouksen päättäissä, jota Joonas vielä jälkeen muistuttaa Lähe- 
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tys kirjassa, – Kyllä tet rakkaat veljet muistatte niitä minun 
viimeisiä puheitani Calumetissa, siinä sovintokokouksen päät-
täissä, kuin minä sanoin teille kaikkein kuulten, että jos seura-
kunnalta yksimielisesti otetaan lähetystoimi saarnaretkille, niin 
pitää ensiksi olla joku vanhemmista saarnaajista, jolla on hyvä 
todistus seurakunnalta ja ulkoa, ja sitte valita kumppaniksi joku 
nuoremmista, joka siihen sovelias on, sillä asia on kallis ja 
painava Herran edessä. Ja tet menitte sivu sitä järjestystä, kuin 
ette tahtoneet osottaa kuuliaisuutta Matoniemelle ja hänen 
kanssansa yksimielisille, ja rakensitte toisen lähetystoimen. Ja 
kuin tehitte toisen lähetystoimen, niin tuli toinen vaikutus, ja 
nousitte esikoisten seurakuntaa vastaan aina Joonaksesta asti, ja 
niin soimaatte meitä pimeydellä, ettekös sitäkään pitä syntinä, 
ja että olette rikkoneet sovinnon. Ja siihen on syy, että met 
emme ole saattaneet hyväksyä sitä, joka menee sivu sen 
sovinnon, niin kuin esimerkiksi net rahat, joita olette 
lähettäneet mennä vuonna, kuin ette O. Matoniemen ja hänen 
rakastajainsa kanssa ole yhdessä, niinkuin Lumijärvi itse 
tunnusti täällä käydessä, ettei ole Olof Matoniemi ollu siinä 
kuin lähetystoimi on voimaan pantu yllämainituilta miehiltä. 
Ja näitten syitten tähden olemme jo ennen teitä nuhtelleet ja 
vieläki saarnaamme seurakunnan kanssa teille parannusta 
Jumalan ja Hänen seurakuntansa edessä, ja älkää vaivatko 
heränneitä sieluja teidän kuulemattomuutenne ja tottele- 
mattomuutenne tähden Kristuksen hengellisen hallituksen alle, 
mutta rientäkää sopimaan, veljet rakkaat Olof Matoniemen, Jo- 
han Kierin, ynnä muiden heidän rakastajainsa kanssa, sillä Kris- 
tus sanoo: sovi nopiasti riitaveljes kanssa, koska vielä hänen 
kanssansa tiellä olet, ja metkin vielä täältä asti todistamme Jee- 
suksen nimessä ja kalliissa ulosvuotaneessa veressä, kaikki syn- 
nit viat ja rikokset anteeksi, sillä ei olekaan tietoa, kuinka kauvan 
meitä ja teitä viivytetään tämän maan päällä, jonka tähden onkin 
kysymyksessä se ainoastaan, että me ja muut autuaaksi 
tulisimme, ja että olis öljy lampussa kuin käsky tulee lähteä tääl- 
tä, tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta: 
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Jöns E. Mäntyvaara, P.O.Fjälldal, Mikael Michelsen, Vik- 
tor Apelqwist, E.Samuel Vettasjärvi, Frans Larsson Parakka, Isak 
Kuoksu, Isak Niku, Jakob Alavaara, Israel Nattavaara, Lars-Pet- 
ter Kilvo, Adolf Dynesius, August Jänkänpää, Isak Isohuhta, 
Anders Knutsson, Viktor Björkman, Karl.J.Norström. 

Tässä on taas vanhimmat Ruotsin Lapista kirjoittaneet 
meille taivaallisen totuuden, ja ovat neuvoneet, opettaneet, ja 
lohduttaneet, jumalallisella viisaudella meitä kaikkia tällä tiellä 
ja matkalla, niin antakoon Jumala Taivaallinen Isä, Herran Jee- 
suksen nimeen meille kaikille uutta voimaa, ja lapsellista 
kuuliaisuutta, ja nöyryyttä, kuulla, ja tehtä, tämän jälkeen, ja 
että met kaikin ymmärtäväisiksi tulisimme, ja ottaisimme 
vastaan uskolla tämän jumalallisen Lahjan, niin kuin sinetti, 
lukiten sydämiimme, kuuliaisella mielellä oman onnemme, 
ja autuutemme ijankaikkiseksi elämäksi. Ettemme jäisi oven 
taka, kuulemattomuuden tähden, ilman öljyttä, rakkaat veljet ja 
sisaret, antakaamme sydämemme eläväksi, pyhäksi, ja 
Jumalalle otolli- seksi uhriksi kuuliaisuuteen. Sen tähden 
tarvitsemme rukoilla, että Herran Jesuksen verinen virta juoksis 
jäsenestä jäseneen, että ijankaikkinen elämä pysyis meissä, 
siihen asti kuin meitä muutetaan elävitten maahan. Tämän 
lähetyskirjan olemme taas pränttäyttäneet veljien ja sisarten 
pyynnöstä. Heikot veljet elämän kaidalla tiellä, pyydämme 
rukoilla edestämme 

Johan Kieri, Matti Uuskoski, Johan Muonio, Petter Vanha, 
D. Simula, Mikael Sarkinen, Henry Pettersson, Aug. Simonsson, 
Carl Holmi, Emil Anttila. 

Painettu vihkonen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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29. N. HEDLUND - VELJ. SUNDKVISTILLE Y.M. KIRJE
VANHASTA ERISEURASTA

Luulaja 27/4 1905 

Kallis, rakastettu, aina muistossa Jesuksen Kristuksen 
kautta, ja apulainen pyhäin työssä, veljekset Sundkvist, 
Hjärtström, J.Andersson, John Olsson, rakkaitten puolisoitten 
kanssa, sekä kaikki rakkaat veljet ja sisaret Båtskärsnäsissä, jotka 
uskon ja rakkauden yksimielisyydessä rakennatte Herran 
Templiä. Jumalan armo ja rauha lissääntyköön teille, Jesuksen 
Kristuksen elävässä tuntemisessa Herran Jesuksen veren 
priskoituksen kautta. 

Sydämellinen kiitos viimeisestä yhdessäolosta Teidän 
kanssa, sekä kaikesta rakkaudesta ja uskollisuudesta, joka on 
meillä rakkaassa muistossa. Vaikka minä puhelimen kautta olen 
Teille tiettäväksi antanut niistä vaaroista, jotka kohtaavat Teitä, 
niitten saarnaajitten kautta, jotka tänä aikana lain mielen ja kun- 
nian himon kautta ovat kohonneet kuten ylä-istujat, ja lakinsa 
kiivaudella, että tuomitsemmaan suuria kristittyjä laumoja, joita 
he mainitsevat kerettiläisten piireiksi, ja kerettiläisten seurakun- 
nat. Vaikka me olemme täydellisesti vakuutetut siitä, että ne ovat 
uudesti syntyneet ja vapaaksi tehtyt sielut, niinhyvin kuin me, 
kastetut saman hengen Kristuksen hengelliseen ruumiiseen, yh- 
den pään alla Kristus. 

Ja me saatamme sanoa ilman erimielisyyden henkeä, että 
me olemma pitemmän ja lyhemmän aikaa niinhyvin koetelleet, 
haistaneet ja maistaneet, niitä jäseniä kohdanneet, jotka ovat 
kastetut samalta lain hengeltä, että on pahempi haju niissä, kuin 
niissä, jotka kymmenen vuoden luvulta ovat olleet turmeltuja 
Hedmannin villityksen kautta. Ja tiedätte hyvin, rakkaat, jotka 
oletta niinhyvin tunteneet kuin maistaneet niitä ikävyyksiä ja 
murheita, jotka meillä ovat olleet, siitä käännetystä epäterveelli- 
syydestä, riitaisuuksissa, nurinkurisesta Hedmannista, ja kuten, 
että saada täydellisesti ymmärtää perkeleen kavaluutta, niin se on 
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justiin samoista jäsenistä, jotka ovat jääneet saastaisten tuntojen 
kanssa niihin mainittuihin riitoihin teidän ympärillä, ne ovat 
justiin nyt heidän petollisuudellaan vastoin koko Jumalan. seura- 
kunnan rakkauden mieltä ja henkeä, saada alas niitä ukkosen 
poikia Gellivaarasta, saattaakseen hajaannuksia Jumalan seura- 
kunnassa Kainuussa. 

Se saattaa olla monia heidän tyhmyydessään, ja heidän 
uteliaisuudessaan, saada kuulla jotakin uutta, ja ajatalla meistä, 
että me olemme kateudessa ja epäpuhtaassa ominaisuuden hen- 
gessä eli mielessä, tahtomma estää, että ne eivät tule Teidän 
tykönne. Mutta päinvastoin saatamme sanoa Jumalan armon 
kautta, että emme saattaisi puhtistaa Jumalan edessä rauhallisella 
hengellä, jos jättäisimme Teitä tietämättömäksi tästä. 

Sen tähden on meidän neuvomme Herrassa Jesuksessa, 
ettette vedä päällenne Jumalan armottomuutta ihmisten sielujen 
vahingoksi, jotka ovat kyllä kalliita, että ette vaatisi sellaisia, ja 
avaisi huoneita heille. Kyllä ymmärrämme hyvin sen, mihin ne 
sisälle pääsevät, että ne alusta menettelevät, niin kuin olisivat 
vanhurskauden saarnaajat, sillä ne ovat harjaantuneet puhujat, ja 
alusta kasvatettu ja opetettu oikeaan kristillisyyteen, mutta oman 
kunnian ja ahneuden kautta saaneet turmeltuneen hengen. 

Meidän neuvomme mukaan, pysykäät rauhallisena ja va- 
rovaisella hengellä, tekemättä mitään toimintaa heidän kanssa. Ja 
sitten pitää aika puhuman itsestään, olemmeko antaneet teille 
epäterveellistä ja epärehellistä neuvoa. Mutta mie olen vakuutettu 
Jumalan armon kautta, että te Jumalan edessä ja omissa- 
tunnoissanne täydytte sanoa, että asia oli oikea ja tosi. 

Hyvästi nyt Herran Jesuksen Kristuksen voiton voimaan, 
uskokaa aina heikolla uskolla, että sen täydellisen syntein 
anteeksiantamuksen armosta kaikki teidän syntinne on anteeksi 
annettu. Olkaa minulta, rakkaat veljet ja sisaret rakkaudella 
tervehdetty, koko Jumalan Israelin kanssa. Rukoilkaa Jumalaa 
meidän edestä. 

Teidän heikko veljenne 
N.H.Hedlund 
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Rakkaita terveisiä veljiltä Karlssonilta, Per Förari Nilsson, 
ja kaikki Jumalan pyhät Luulajassa. Me matkustamme kotia 
maanantaina 1. päivä toukokuuta. Kirjoita vastaus hopuimmiten. 

N.H.Hedlund 

Älkäät jättäkö kirjettä niiden kässiin, jotka täällä on mei- 
tä vastaan, mutta lukekaat ylös kaikille. 

 

Koneella kirjoitettu jäljennös. 
Levi Älvgrenin papereista. 

Johan Pietiläisen lahjoittama. 
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30. V. APELQVIST Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M.

Gellivaarassa 4/12 1905. 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekiöille Herran 

viinamäessä O. Matoniemi, Matti Uuskoski, Antti Törmänen, 
Johan Kieri, ynnä rakkaitten emäntäinne, lastenne ja koko Her- 
ran lauma Ameriikan maalla, jotka teidän ja meidän kanssa ovat 
hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan 
helmassa ja hengenyhteydessä. Jumalan armo ja rauha olkoon 
teidän henkenne kanssa elämän ehtoon asti, amen. 

Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, ja kiitämme 
niitten kalliitten kirjainne edestä, joita olemme saaneet 
Matoniemeltä, Antti Törmäseltä, J. Kieriitä, y.m. Kanssa nä- 
emme teidän “kirjoistanne, että teillä on anomus saada 
saarnaajia täältä, joka on kallis Jumalan edessä. Ja hätä on se, 
joka ajaa apua pyytämään. Mutta niin kuin olemme mieli- 
piteemme ilmoittaneet, että meidän rakas veljemme Mato- 
niemi ja J.H.Lumijärvi tulisit tänne Ruotsin Lappiin seurakun- 
nan kokouksiin, niin on se meidän mielipiteemme vieläkin, 
että Matoniemi ja Lumijärvi tulisivat, jos jo terveys myöten 
antaa, ja valittee kumppaniksi kenen näkee soveliaaksi. Ja 
mitä kostannuksiin tulee, niin saattavathan Ameriikan, Norjan 
ja Lapinmaan seurakuntain kristityt siihen avulliset olla, sil- 
lä asia on kallis ja painava Herran edessä monen tuhannen 
sielun autuuteksi. Sillä tämä meidän mielipiteemme ei ole ai- 
noastaan meidän, mutta monen tuhannen kanssa, Ruotsin La- 
pissa, Norjassaja Suomessa. Ja jos Lumijärvellä ei ole terve- 
yttä, niin onhan hällä yksimielisiä, joihinka hällä on luotta- 
mus, joita lähetätte. Ainakin Lumijärvi veljellä on sovinnon 
halun painoa sen verran, vieläpä kuuliaisuutta oikealle seura- 
kunnalle. Ettehän tet ainakaan taho eriseuraseksi tulla, sillä 
seurakuntaa kuitenki totella pitää, joka on totuuden Patsas ja 
Perustus raamattuin jälkeen. 

Emme tiiä nyt muuta sanoa, mutta jos Lumijärvi 
rakastajainsa kanssa ei tule, eikä toimita, että joku, johonka 
hällä on luottamus, tulee, niin on se meidän mielipiteemme, että 
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Matoniemi kuitenki tulis, jos voittamattomia esteitä ei tule. 
Eikä nyt muuta tällä kertaa, kuin sanomme sydämmen rakkai- 
ta terveisiä koko Herran lauman kanssa, jotka tässä koolla 
olemme saarnaajain, palveluspiikain ja totuuden apulaisten 
kanssa, kaikille rakkaille veljille ja sisarille Ameriikan maalla, 
ja olkaa yllämainitut Olof Matoniemi, Matti Uuskoski, Antti 
Törmänen, J. Kieri ensin ja viimein rakkaudella tervehtetty, ja 
annamme ja todistamme “kaikki synnit anteeksi Jesuksen ni- 
messä ja veressä, ja vielä sanomme saarnaajille Kalumetissa y. 
m. Kankaan Isakille, Ojalalle, Nikulassille, Alex Paulille,
Estensenille, Proutylle, Mustolalle y. m. Takkisvainajan 
rakastajille, että painakaa saarnaajat sovintoon, jotka Takkisen 
aikana jo ovat yksimieliset olleet. Ja jos tet piätte, että tet olette 
viattomat kaikissa, mitä seurakunta Ruotsin Lapissa tuntee 
teissä vikaa olevan, niin olettehan te velkapäät Kristuksen lain 
jälkeen ojentamaan, ei ainoastansa niillä lähetyskirjoilla, joita 
olette tänne lähettäneet, mutta myös lähetys miesten kautta 
ydistettynä, koska seurakunta Lapissa tahtoo saada suullisesti 
kuulla molemmilta puolin. Sillä asia on kallis ja painava Herran 
edessä. Ei ainakaan teilläkään ole hauska nähdä, että kristilli- 
syys on halki ja hajallansa Ameriikassa, jossa niin paljon ja 
raskasta työtä on tehty tämän kristillisyyden aikana, niin kuin 
hyvin tiedätte, kuinka nionta kertaa lähetys on käyny Ruotsin 
Lapista Ameriikassa. 

Emme tiiä nyt muuta, mutta olkaa tervehdetty kaikki yllä- 
mainitut saarnaajat, ja todistamme synnit anteeksi Herran Jeesuk- 
sen nimessä ja veressä, ja rukoilkaa meitänki edestä, tätä merkit- 
sevät monen tuhannen kanssa ja puolesta. 

Viktor Appelqwit, Viktor Björkman, E. Samuel 
Wettasjärvi, ksak Kuoksu, Isak Niku, Jöns Mäntyvaara, Frans 
Parakka, Israel Nattavaara, K R. Erlandsson, L. P. Kilvo, Isak 
lsohuhta, Anders Knutsson Pitsa, Johan H. Liikavaara, Karl Nils- 
son, E. A. Dynesius, L. A. Sundqwist, Anna Liisa Purnu, Isak 
Krekula, Karl Alanentalo. 
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Ja pyytämme, että annatte osan tästä Lumijärvelle ja 
Calumetin saarnaajille, ynnä muille, joita nimellisesti tässä mai- 
nitaan. 

*** 
Tässä olemme toimittaneet painoon tämän kalliin, ja 

Jumalallisen neuvon ja lohdutuksen meille kaikille, että 
tulisimme kootuksi Siionin vuorelle, siunauksen perimisen kaut- 
ta, ahkeroita sovintoon Jumalan kanssa, jossa Herra Jesus 
vuodattaa kuumia kyyneleitä vanhurskasten silmistä. 

Heikot veljenne elämän kaidalla tiellä, Michiganista 

Johan Kieri, Aug Simonsson, 
Henry Petersson, Oskar nilsson y.m.y.m. 

 

Koneella kirjoitettu jäljennös. 

Niskalta USA:sta 

31. MERI-PIETARI Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M.

Gellivaaran kirkonkylässä, 10/12 1906 
Yhteen kokoontuneina Herran sanan jälkeen, vanhimmat 

ja apostolit, ynnä Herran lauman kanssa, jotka yksimielisesti 
koolla olemme tässä Gellivaaran kirkonkylässä, joita on 
kokoontuneina laajalta monista valtakunnista, Suomesta, Norjas- 
ta ja aina Amerikasta asti, meidän rakkaat veljemme, Olof Mato- 
niemi, Matti Uskoski, J. Kieri y.m. Vieläpä tuhansiin määriin 
kristityitä on ollut koolla, jossa on yksimielisesti tutkittu ja koe- 
teltu kristillisyyden korkeita asioita, jossa on kysymyksessä 
monen kymmenen tuhannen autuus. 

Ja nyt tervehtämme koko tämän Herran lauman kanssa 
kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria Amerikan maalla, monessa kie- 
lessä, jotka kanssamme ovat hengittämässä yhtä armon raitista 
ilmaa, esikoisten seurakunnan helmassa, ja hengen yhteydessä, 
sen opin ja esikuvan jälkeen, jota aikakautemme vanhimmat ovat 
meille jättäneet uskossa, opissa ja elämässä. Tervehdämme näillä 
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sanoilla: Jumalan armo, rauha ja Pyhän Hengen osallisuus ol- 
koon teidän henkenne kanssa elämän ehtoon asti. Amen. 

Ja nyt annamme tietää tämän meidän lähetyskirjamme 
kautta, että meidän rakkaat veljemme, Olof Matoniemi, M. 
Uskoski, J. Kieri y.m. ovat onnellisesti ja terveenä kostuneet 
meidän tykömme ja on olleet jo meidän kanssa lähes kolme viik- 
koa, ja olemme heitä suusanallisesti puhutelleet, ja kuunnelleet 
heidän opetuksiansa, ja olemme löytäneet, että he ovat yksi mei- 
dän kanssamme uskossa, opissa ja esikuvassa, niinkuin silloin, 
kuin hän kulki läpi Lapin seurakuntia vanhinten kanssa lähes 
viisitoista vuotta tätä ennen. Emmehän me Lumijärveä tahtoneet 
Ruotsin Lappiin sopimaan, mutta olemme tahtoneet häntä tule- 
maan, että saamme häntä suusanallisesti puhutella, ja tutkia 
molempain läsnäollessa. Mutta se näyttää siltä, ettei Lumijärvellä 
olekaan sovinnon halun painoa, että painaa raot kiinni, josta 
Lumijärveä on täällä neuvottu, niin myös lähetyskirjan kautta, ja 
sen tähden neuvomme teitä rakkaat veljet ja sisaret Amerikan 
maalla, ja kaikkialla, että seuratkaa sitä oppia, josta elämän ja 
hengen saaneet olette, ja katsokaa perään, ettette tottelematto- 
muuden kautta vetäis päällenne Jumalan rangaistusta. Niinkuin 
on tullu näkösälle tämänkin kristillisyyden aikana, kuinka niille 
on käynyt, jotka ei ole sujuneet Kristuksen hengellisen hallituk- 
sen alle, joka yllä- ja voimassapidetään oikiassa seurakunnassa. 
Sentähden varotamme niitä, jotka ei tohdi totuutta uskoa, ettette 
menisi niitten perässä, jotka tottelemattomiksi ovat tulleet, esi- 
koisten seurakuntaa vastaan, joka tulee näkösälle J. H. Lumi- 
järvestä, ettei hällä ole tarvetta hengellisiä tuomareita, eikä halu- 
akaan sovintoon, emmekä saata semmoisille enempää tehdä. 

Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan annamme tietää, että 
olemme saaneet kutsukirjoja Amerikasta, että tulla sinne, vielä- 
pä Matoniemi-veli kumppaninsa kanssa myös rukoilevat, että 
saada saarnaajia täältä Ruotsin Lapista, – josta olemme täällä 
yksimielisesti koetelleet Herran edessä. Ja saamme ilmoittaa 
teille, että kuin on niin paljon työtä täällä, ja hätähuutoja kuuluu 
monista paikoin, niin emme saata lähetysmiehiä panna Amerik- 
kaan, vaan uskomme sen, että teidän ilonne täytetään, kuin teidän 
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ja meidän rakkaat veljemme O. Matoniemi, M. Uskoski, J. Kieri 
y.m. tulevat teidän tykönne, johonka rukoilemme täällä ynnä tei- 
dän kanssanne, että olisit terveenä ruumiinkin puolesta, pitkällä 
Ja vaivalloisella matkalla, ja että se siunattu Herran työ 
menestyisi eteenkinpäin Euroopassa ja Amerikassa. Vieläkin 
annamme ja todistamme Lumijärvelle ja niille, jotka hänen kans- 
sa yhtä työtä tekevät, tottelemattomuuden ja sen hajoittavaisen 
toimen, jossa ei seurata Kristuksen oppia, todistamme synnit 
anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. 

Älkäät hajottako Herran laumaa, rakkaat veljet! ja olkaa 
nyt hyvässä turvassa, rakkaat veljet ja sisaret, jotka olette 
pysymässä esikoisten seurakunnan helmassa, ja lohdutetut siinä 
toivossa, että matka pian päättyy, jossa saamme lakata sotimasta 
ja kilvoittelemasta, ja murheen kyyneleitä vuodattamasta. Ei sil- 
loin enään muistu mieleen matkan vaivat, eikä murheen ja 
kaipauksen tähden ole sydän kipiä rinnassa, kuin saatte ja saam- 
me rakkaudesta palavat rinnat yhteen painaa vanhinten ja koko 
maasta ostetun lauman kanssa, ja sanoa heliällä äänellä: Terve- 
tulemaan Karitsan häihin. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, 
synnit anteeksi. Mekin täältä asti annamme ja todistamme, Jee- 
suksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Jääkäät hyvästi 
Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun ja rukoilkaa meidänkin 
edestä. 

Tätä merkitsevät seurakunnan kanssa ja puolesta: 

P.O.Fjälldal, Jöns E. Mäntyvaara, Israel Nattavaara, 
E. Samuel Vettasjärvi, Viktor Apelqvist, Isak Kuoksu, 
Isak Niku, Frans Parakka. 

Painettu vihkonen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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32. O. MATONIEMI Y.M. – A .SIMONSSONILLE

Gellivaara, 10/12 1906 
Rakas veli Herrassa August Simonsson, Herran lauman 

kanssa siellä ympärillänne. Jumalan armo lisääntyköön teille 
sodan ja Ikilvoituksen loppuun asti, Karitsan veren korjaamisen 
kautta, siksi kuin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. 

Kalliissa seuroissa olemme olleet Jeesuksen nimeen kool- 
la, suuri paljous, jossa on Jumalan sanan oikeata ymmärrystä 
koeteltu, monen tuhannen sielun valkeudeksi ja ijankaikkiseksi 
autuudeksi, ja niinkuin on jo totuuden rakastajat uskoneet ja 
ymmärtäneet Amerikassa, vieläpä monessa kielessä, että elämän 
Ja hengen olemme saaneet, ja tulleet päästetyksi pahasta omasta 
tunnosta, tämän elävän kristillisyyden kautta täältä Ruotsin La- 
pista. Niin on vieläkin sama valkeus ja elävä henki, ja taivaan 
valtakunnan avaimet oikeassa käytännössä, niinkuin ensimmäis- 
ten vanhinten aikana. Emmekä tarvitse peljätä ettemme tule tässä 
seurakunnassa autuaaksi, neljän ilman alla, jotka tämän opin 
kuuliaisuudessa vaeltavat, niinkuin tämäkin seurakunnan 
lähetyskirja todistaa. Niin armo ja rauha olkoon Jumalan Israelin 
päällä. 

Sanomme rakkaita terveisiä yhdistettynä näitten veljein ja 
sisarten kanssa täältä. Saattaapa Augusti Simonson pränttäyttää 
tämän kalliin vanhinten ja seurakunnan kirjan, ja levittää ympäri. 
Uskokaamme kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veres- 
sä. Rukoilkaa edestämme. 

Olof Matoniemi, Matti Uskoski, John Kieri. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 
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33. ISAK KUOKSU – ETELÄ-SUOMEEN

Kuoksussa 10/2 1910 
Rakkaille veljille ja sisarille Etelä-Suomen rannoilla, joi- 

ta ikuisella rakkaudella muistamme. Onnen toivotuksella 
tervehdän minä vaimoni ja lastemme ja Nikun Isakki veljen 
kanssa kaikkia teitä, saarnaavaiset miehet ja palvelevaiset vai- 
mot ja kaikki totuuden apulaiset, jotka yhtä armon raitista ilmaa 
hengitätte esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen- 
yhteydessä. Ja kiitämme kaikkia teitä, rakkaat ystävät, sen 
ylönpalttisen palveluksenne edestä, jolla meitä palvelitte, ehkä 
met heikot palveliat teidän keskellänne olimme, jonka Jumala 
rakas Taivaallinen Isä teille on palkitseva, vaan met kyllä emme 
osaa tällä sydämellä ja kielellä kiittää niin kuin olisi halu ja 
sydämmellinen tahto. 

Usein muistuu mieleemme se rakas kanssakäyminen, jota 
pidimme teidän kanssanne siellä ollessamme, josta Isälle kiitos 
olkoon. Ja kiitoksia, rakkaat veljet ja sisaret niitten kalliitten 
lähetyskirjainne edestä, joita olette meidän kotiatulon jälkeenki 
lähettäneet, ja niin paljoin kristittyin terveisten edestä, jotka ovat 
tuoneet ilosanoman, joista olemme nähneet, että Jumalan siunattu 
työ menestyy, josta kiitos Jumalalle Isälle. Ja annamme tietää, 
että olemme terveenä ruumiin puolesta väkemme kanssa, ja 
uskomassa olemme ja niin teemme työtä. Neljässä eri paikassa 
olemme jälkiinki pitäneet kokouksia, kun olemme Gellivaarasta 
tulleet kotia ja Jumalan sana on vaikuttanut voimallisesti, että 
ilon ja riemun äänet on kuuluneet vanhurskasten majoista. Ja on 
ollu niin kuin taivas olis uruilla täytetty. Olkaamme, rakkaat vel- 
jet ja sisaret turvatut sen seurakunnan helmassa, joka on ensin 
kivulla syntyny täällä Lapin korvessa, jossa ovat olleet ensim- 
mäiset kirkkovieraat poron paimenet, joita ei maailman herrat 
eikä suruttomat papit, eikä eriseuran henget ole ennen tunteneet, 
eikä vielä nytkään, eikä tunne niin kauvan kuin Herran Henki 
liikkuu, vaan kun saisit elävän Hengen tappaa kristillisyydestä, 
kyllä tulis sovinto, jota sovintoa nyt pyytävät hengelliset herrat 
siellä ja täällä omanvanhurskauden voimalla ja maailman kunni- 
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an avulla, jossa on viran korkia verho kruununa, vaan vielä elää 
Kuningasten Kuningas ja Herrain Herra, joka lyöpi laumansa 
viholliset suunsa kaksiteräisellä miekalla. Ja sentähden te ja me 
pienet ristinkantajat seuratkaamme sitä suurta ristinkantajaa 
yrttitarhasta veristä tietä Golgatalle, jossa näkyvät veriset jäljet, 
ettemme väsyis vähäisten vaivain tähden, seuraten Herraa Jee- 
susta vielä vähän aikaa. Ja rohvaiskaamme sydämemme usko- 
maan, rakkaat veljet ja sisaret, minäkin täältä asti todistan kaik- 
ki synnit, viat ja heikkoudet Herran Jeesuksen nimessä ja rakkau- 
desta ulosvuotaneessa sovintoveressä anteeksi. Ja sen muistakaat 
vielä kuolemanki hetkellä, ennen kuin silmänne kiinni painuvat, 
ja olkaa lohdutetut kaikki murhetta kärsiväiset, ei ole pitkä aika, 
ennen kuin meitä päästetään kaikista matkan vaivoista, vanhinten 
ja kaikkein valittuin kanssa, jotka jo viettävät loppumattomia 
Karitsan häitä toisella puolen kuoleman virran, jossa ei eron ikä- 
vä vaivaa niin kuin täällä. 

Voi, jos piankaan se aika tulis, kun sanotaan: Tervetulemaa 
tapetun Karitsan häihin. Ja silloin on ilo enempi kuin murheet 
täällä, ja jääkäät hyvästi Hyvän Paimenen haltuun, kaikki rakkaat 
veljet ja sisaret, ja rukoilkaa meidänki edestä. Pyytää vähin 
veljenne elämän tiellä 

Isak Kuoksu 

Ja tervehdä nyt Härmä-veli kutaki nimeltänsä. En suita 
nimiänne mainita. Ja anna tästä kopiot mihin näet soveliaaksi. 

 

Käsinkirjoitettu jäljennös. 

Sophia Hillin kokoelma. 

34. ISAK NIKU – SUOMEEN

Masuninkylässä 10/2 1910 
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Suomen maalla ynnä 
emäntäinne ja perheittenne kanssa, sekä sille valitulle Herran 
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laumalle, joka teidän ympärillänne on, ja yhtä armon raitista il- 
maa hengittävät teidän ja meidän kanssamme esikoisten seura- 
kunnan helmassa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille 
elämänne ehtooseen asti. Amen! 

Tässä lähestymme ja tervehtelemme teitä, ikuiseen 
muistoon jääneitä veljiä ja sisaria, joittenka kanssa olemme 
tämänki syksyn ajalla yhdessä ollessa rakasta kanssakäymistä ja 
iloisia hetkiä viettäneet, jota ikuisella rakkaudella olemme jää- 
neet muistamaan, sekä sitä ylönpalttista rakkaudenpalvelusta, 
jonka osoititte meitä kohtaan, vaikka me heikot sananpalvelijat 
teidän seassanne olimme. 

Onnellisesti ja terveenä olemme kotia kostuneet vaimoim- 
me ja lastemme ja ystäväimme tykö, jotka olit iloiset siitä, ja kiit- 
tävät Jumalaa ja kaikkia Suomen veljiä ja sisaria siitä suuresta 
huolenpidosta ja rakkaudenpalveluksesta, jonka olette Jeesuksen 
nimelle osoittaneet, jonka Jumala, rakas Isä teille palkitkoon ajal- 
lisesti ja iankaikkisesti. Kiitämme myös kaikkein kirjain edestä, 
joita olemme saaneet ilolla vastaanottaa N. Mileniltä, O. Läh- 
teenmäeltä, Erikssonilta, Juho Norrilta ynnä monelta muulta, 
joista kirjeistä näemme, että se siunattu Jumalan työ, jota olette 
tehneet, on menestymässä siunatulla tavalla, josta Jumalalle, 
rakkaalle Isälle kiitos! 

Terveenä olemme ruumiin puolesta ja uskomassa niin kuin 
ennenkin, ja kokouksia olemme pitäneet useammassa eri paikas- 
sa rakkaan veljen Kuoksun kanssa, jälkeenkin kuin olemme tul- 
leet sieltä. Ja Jumalan sana on vaikuttanut niinkuin ennenkin. 
Maailman valtakunnasta on useita tullu ja eri seurasta myös, ja 
suuret liikutusten äänet on kuuluneet joka kokouspaikasta, vaik- 
ka maailman joukko suruttomain pappein ja eriseuraisten avulla 
pyytää sammuttaa sitä valkiaa, jota Jeesus on tullu sytyttämään 
maan päälle, mutta ei ole saattaneet, eikä saata, sillä Kuningasten 
Kuningas on sotimassa omainsa puolesta. Suuren ilon on vaikut- 
taneet Lapinmaan ja Norjan seurakunnalle net sanomat, sekä 
suullisesti että kirjallisesti Suomen kristillisyydestä. Kyllä se on, 
veljet rakkaat ja sisaret suurempi armo kuin sanoa saatamme, että 
Jumala rakas Isä säilytti meille tämän valkeuden, jossa saamme 
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näin suuressa turvallisuudessa olla, ja näin pahana uskoa, että 
syntimme ja syntinne ovat anteeksiannetut Jeesuksen nimessä ja 
veressä, joka on vuotanut pitkänä perjantaina Herran Jeesuksen 
sydämestä viimeiseen pisaraan asti monelle tuhannelle syntein 
anteeksiantamiseksi. 

Uskokaamme rakkaat veljet ja sisaret silloinkin, kuin vi- 
hollinen ahdistaa epäilyksillä, että olemme autuaat Jumalan suu- 
resta armosta, ja että nimemme on Karitsan elämänkirjassa, jota 
ei pois pyyhitä. 

Eikä muuta kuin onnen toivotuksella sanomme hyvästi ja 
sydämellisiä rakkauden terveisiä sanomme rakkaan veljen 
Kuoksun, vaimoimme, lastemme ja kyläimme kristittyin kanssa, 
vieläpä kaikkein saarnaajain ja Lapinmaan seurakunnan kanssa, 
Lahden, Wiipurin, Imatran, Lappeenrannan, Joensuun, Kuivan- 
teen, Asikkalan, Padasjoen, Kuhmosen, Sysmän, Helsingin, Tu- 
run, Porin, Tampereen, Teuvan, Jurvan, Vaasan ja Oulun, ja niit- 
ten paikka- ja kaupunkikuntain ympäristöillä oleville saarnaajille 
vaimoinsa ja lastensa kanssa, ja kaikille rakkaille veljille ja 
sisarille, joista suuren paljouden tunnemme, sekä kasvoista, että 
sydämmestä. Siinä autuaallisessa toivossa sanomme hyvästin, 
vaikka olisi viimeinen kerta tämän maan päällä, että pian yhteen 
tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa koko maasta ostetun lau- 
man kanssa sanomme yhteen ääneen aamen hallelujaa. Kiitos 
olkoon Jumalalle ja tapetulle Karitsalle nyt ja iankaikkisesti 
aamen! 

Kokemäen, Tyrvään ja Huittisten kristityille myös sydä- 
men rakkaita terveisiä, rukoilkaa meidänkin edestä. 

Vähin veljenne 
Isak Niku 

Käsinkirjoitettu jäljennös. 

Salomon Johnsonin kokoelma. 
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35. MERI-PIETARI Y.M. AMERIKKAAN

Balanki 6/1 1913 
Ja nyt olemme olleet Meri-Pietarin talossa, ja olemme 

hänen kanssaan tutkineet Ameriikan kutsukirjoja, ja koetelleet 
sen lähetystä, ja olemme sen löytäneet mahdottomaksi, ensiksi 
siitä syystä, että kuin on niin monta lähetyskirjaa vanhimmilta ja 
seurakunnalta kirjoitettu, ja painettu sopimaan, ja kuin olette 
sopineet ja seurakunta Lapinmaassa on vahvistanut sovinnon ja 
neuvonut jatkamaan sovintosaarnaa sovintoveren kautta sen poh- 
jan päälle, joka tehtiin Jonaksen ja Juntin aikana. Ja uskomme, 
että olette sitä tekemässä, ja toiseksi, kuin meillä on niin vähän 
uskollisia työntekijöitä, ja vielä vähemmän semmoisia, joitten 
terveys voisi sitä kestää, eli niin pitkää ja raskasta reisua, koska 
ei erityistä syytä ole, jonka tähden tämän korkean lähetyksen 
pitäis voimaan panna. Ja seurakunta tarvitsee saarnaajat täällä sen 
kuin heillä on terveyttä, ja saatattehan tet ainakin lähetyskirjain 
kautta kysyä semmoisissa asioissa, joissa ette aikaan tule, Ruot- 
sin Lapin maalta eli seurakunnalta, johonka saatetaan kirjallisesti 
teille vastata, jos niin kankeat asiat tulevat teille eteen, joitten 
kanssa ette saata aikaan tulla. 

Seurakunnan kanssa ja puolesta 

P.O.Fjälldal, Ballangen, Ofoten, Norge, Jöns Mäntyvaara, 
E. Samuel Wettasjärvi, Viktor Appelqvisti, Mikael Mikkelsen, 
John Mikkelsen, Petter Persen y.m.y.m. vieläpä Länsi-Lofootin 
saarnaajia. 

Vieläpä sanomme Norjan seurakunnan kanssa sydämen 
rakkaita terveisiä teille yllämainituille saarnaavaisille miehille ja 
palvelevaisille vaimoille Ameriikan maalla. 

Net samat 
Ja kuin saatte tämän kirjan, niin jättäkää ittellenne kopio ja 

lähettäkää varsin tämä kirja Kierille. 

Käsinkirjoitettu jäljennös. 

Solomon Johnsonin kokoelma. 
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36. O. MATONIEMI – S. JOHNSONILLE, I.
FÄRDIGILLE Y.M.

Bryant. S.Dakota 27/5 1913 
Rakkaat veljet Herrassa ja uskolliset työntekijät Herran 

viinamäen painavassa työssä, S. Johnson, I. Fardig ynnä muut 
auttajainne kanssa Herrassa rakkaitten vaimoinne ja lastenne ja 
Herran  kallis  lapsilauma  monesta  kielestä,  Jumalan  armo 
lisääntyköön teille. Kiitän rakasta veljeämme S. Johnson senkin 
toimenne edestä, että lähetitte kopion siitä kirjasta, jonka minä 
kaipasin nähdä ja koetella, jonka minä kristittyin kanssa kirjoitin 
suuressa heikkoudessa ja puuttuvaisuudessa muistutukseksi ja 
vaarinottamiseksi tästä valkeudesta, jonka Jumala on antanut 
paistaa Pohjan maalla kuoleman varjon maassa istuvaisten päälle 
kirkkaasti, vieläpä moneen kieleen J.H.Lumijärven aikaista eri- 
seuraa vastaan, ja niitä ikäviä hedelmiä, joka alkoi puhkeamaan 
niin kuin hyvin tiedätte, niin tulin itsiäni koettelemaan monessa 
eri kohdassa, ja niin tuli mieleeni senkin ajan kirjoitus, että kuin- 
ka siinä on heikkoja kohtia, ja mihin olemme heränneitä sieluja 
johdattanut ja liittänyt, niin se tuntuu, ettemme ole väärän perus- 
tuksen päälle rakentaneet, kuin olemme harvain veljein kanssa 
nytkin tutkineet ja koetelleet. Kyllä minä laitan sen kopion teil- 
le takasin. Kiitämme myös sen teidän vähäsen mutta kalliin 
kirjanne ja kristittyin terveisten edestä, joka seurasi sitä kopiota. 
Ja kiitämme vieläkin rakkaan palveluksenne ja osanottonne edes- 
tä elävän kristillisyyden kuormasta. Toivotamme teille ajallista ja 
iankaikkista onnea ja siunausta, ja siinä uskossa olemme, että 
teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja 
veressä oikeassa seurakunnassa, ja niin kuin Raattamaa sanoi, 
että emme me vanhat ole paremmat kristityt kuin nuoremmat, 
mutta oikeassa seurakunnassa me vain olemme. Sanomme rak- 
kaita terveisiä Herran lauman kanssa täältä teille ja Herran 
laumalle ympärillänne. Muistakaa meitä anteeksiantavaisella 
sydämellä 

Liite: 
O.ja K. Matoniemi, Kalle ja Ida 
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Tämä vain teille rakkaat veljet S.Johnson ja I. Fardig. 
Tässä lähetän teille rakkaan veljemme Matti Kinnusen 

käännös Lapin kirjasta toisen kerran kirjoitettu ja tarkastettu, 
kuin otin Teberiltä yhden präntätyn kopion ja M.Kinnusen 
omakätisen, ja lähetin M.Kinnuselle, ja pyysin kärsivällisesti 
vieläkin tarkastaa visusti jonkun uskotun veljen kans Lapista 
tulleen kirjan kopion jälkeen, ja samassa katsoa sen präntätyn sen 
jälkeen, kuinka se on laotessa tullut epäkohtia, ja ne epäkohdat 
präntätyssä merkitä laitaan, mutta ei se veli Kinnunen ennään 
lähettänyt minulle sen präntätyn kopion ja niin kuin näette näistä 
hänen kirjoituksista, että veljelle on käynyt vähä kunnian päälle, 
vaikka minä koitin hänelle keviästi edestuoda, että oli vähä 
kähinä kuin se präntättynnä tuli ulos, eikä hänen käännöksestä 
ollut paljoksi puhetta, mutta hän on ottanut sen asian suuremmas- 
ta, siinä juuri tarvitaan lukea ja oppia kärsivällisyyttä kärsivälli- 
syyden Esikuvasta Jeesuksesta Kristuksesta kiitoksessa ja laitok- 
sessa. Tässä kuitenki lähetän nämät kaikki teille, ja antakaa sitte 
heti Teberille sen Kinnusen käännöksen, ja selittäkää keviästi 
heille, kuinka Kinnunen sen kirjoitti teille, ettei tuli syttyis, ja 
älkäät antako heille sen Kinnusen kirjoitus, kyllä ymmärrätte 
mitä sitte tulis, veljenne uskossa 
Olof Matoniemi 

Alkuperäinen. 

Salomon Johnsonin kokoelma. 

37. FRANS WETTAINEN Y.M. – VASKIVUOREEN Y.M.

Vittangissa 20/11 1917  
Tykö  rakkaille  veljille  ja  sisarille  Vaskivuoressa  ja 

Jukkasjärvellä, ynnä muualla. Jumalan armo ja rauha olkoon tei- 
dän henkenne kanssa elämän ehtooseen asti. 

Onnen toivotuksella tervehdimme teitä täältä Vittangista, 
saarnaajat kristittyin lauman kanssa, jossa nyt taas olemme kool- 
la olleet Herran Jeesuksen nimeen, ja näemme sen suureksi 
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iloksemme, että Jumalan sanalla on sama voima, kuin ennenkin. 
Vielä on se suuri armo, että saamme näin rauhassa Jumalaa pal- 
vella maailman pauhatessa, jota siunattua rauhaa on saanut tämä 
kristillisyys nauttia nyt jo seitsemänkymmentä vuotta, josta 
olemme kiitollisuuden velassa, kaikki kristityt. 

Vieläpä  täydymme  rukoilla  rakasta  Taivaallista  Isää 
kuningasten ja päämiesten edestä, että saattaisivat hallita riivatun 
kansan. Ja sen tähden, koska tämä nykyinen ajan henki niin vä- 
kevästi ryntää hallituksen kimppuun, ja monet, vielä kristi- 
tyistäkin, ryöstävät sinne, niitten hyväin toiveitten päälle, olem- 
me katsoneet välttämättömäksi muistuttaa ja varoittaa kristityitä, 
ettemme antaisi ääniämme puoluekiihkolaisille, ei sosialisteille, 
eikä niille, jotka sanovat itsensä vapaamielisiksi, mutta oikeiston, 
eli sen vanhan hallituksen puolelle, on kristittyin välttämät- 
tömästi äänensä annettava, ja kokoonnuttava toimellisesti vaali- 
paikalle. Vaikka niinkin olisi, että joku edustajista valtiopäivillä 
on vähän toimiva, mutta kaikki muut asiat katsomme peräti vä- 
häisiksi sen rinnalla, mikä koskee meidän vanhaa hallitusta, jon- 
ka suojassa olemme saaneet niin rauhassa olla, ja meidän 
Jumalaamme palvella, josta kiitos, rakkaalle, Taivaalliselle Isälle. 

Ahkeroikaamme olla yksimieliset kaikissa asioissa, että 
olisi menestys kristillisyydessä. Ei nämä asiat ole ainoastaan 
käsitetyt, sillä kristillisyytemme vanhimmat ovat jo aikanansa 
sen niin ymmärtäneet, jonka tähden on välttämätöntä kuulla ja 
totella. 

Ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehdetyt sydä- 
mellisellä rakkaudella, ja annamme ja todistamme kaikki synnit 
anteeksi Herran Jeesuksen nimessä, ja siinä yiattomassa sovinto- 
veressä. Rukoilkaa edestämme, pyytävät veljenne vaivassa: 

Frans Parakka, Erik Samuel Johansson, 
Isak Kuoksu, Isak Niku. 

Åström-veli on hyvä ja lukee tämän kristityille kuultavak- 
si. Ole tervehditty. 

VLKY:n julkaisu n:o 6 (1958). 
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38. S. WETTASJÄRVI – VASKIVUOREEN

Vettasjärvellä 18/3 1918 
Tykö rakkaille ja kalliille veljille Vaskivuoressa. Jumalan 

armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa. Tervehdimme teitä 
jollakin rivillä, ja annamme tietää, että olemme terveinä, ja koko- 
uksia olemme pitäneet, niin kuin ennenkin, ja viimeksi tässä 
Vettasjärvessä, ja Jumalan sanalla on sama voima, kuten ennen- 
kin, vaikuttamaan kaikkein niitten tykönä, jotka uskovat. 

Paljon on taas täälläkin ollut väkeä koolla monista seura- 
kunnista, mutta Vaskivuoresta ei ole ollut yhtään, vaikka ennen 
on ollut. Ja sanomia ei ole muuta erityistä. 

Nyt tästä tulevasta maakäräjämiesvaalista tuli halu kuiten- 
kin kirjoittaa teidän kristittyjen tähden, että olette toimelliset, 
samoin kuin saarnaajat, äänestämään yhdessä mielessä, sillä aika 
on kauhea, jonka jokainen, jolla selvä järki on, näkee, mitä sosi- 
alistit nyt yrittävät, ja ettei kristityt menisi ääntensä kanssa aut- 
tamaan sen kaltaista hirmuvaltaa, jossa viimeisen ajan vihan- 
maljat kaatuvat maan päälle. 

Tästä lähtee Kuoksu Vaskivuoren kautta Vittangiin, jossa 
saatte henkilökohtaisesti häntä puhutella, ja kuulla, ketkä ovat 
vaalilistalla. Nyt eivät saa kristityt antaa sosialistien itseänsä 
houkutella, mutta yksimielisesti pitää huoli, sillä maakäräjä- 
miesvaalit koskee etupäässä hallitusta ja sen koossa pysymistä, ja 
jokaisen kuitenkin, sekä kristityt, että uskottomat, pitäisi se ym- 
märtää ja pitää kalliina, että meillä on ollut tämä siunattu, rauhal- 
linen hallitus, joten niin rauhassa olemme saaneet palvella mei- 
dän Jumalaamme, ja nauttia vielä ulkonaistakin rauhaa, jonka 
armon edestä emme saata Jumalaa kiittää. 

Tässä olemme lyhyesti ilmoittaneet mielipiteemme näistä 
asioista nyt, niin kuin ennenkin, siinä uskossa, että te kuulette ja 
vaarin otatte. Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehditty 
sydämellisellä rakkaudella, kaikki rakkaat veljet ja sisaret Vaski- 
vuoressa. Synnit annamme ja todistamme anteeksi Jumalan puo- 
lesta, Jeesuksen nimessä ja veressä. Sanomme sydämen rakkai- 
ta terveisiä Iskolle, Hentulle vaimonsa kanssa, kokoustalon 
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Pekallle, Ollin Iskolle vaimonsa kanssa, Esin Juntille, Iskon 
Juhanille, Holman Villelle ynnä muille. 

Merkitsevät veljenne 
Erik Samuel Johansson 

Frans Parakka 
Isak Niku 

ynnä monta muuta. 

VLKY:n julkaisu n:o 6 (1958) 

39. S. WETTASJÄRVI Y.M. – M. USKOSKELLE
Y.M:LLE

Vettasjärvessä 29/8 1918. 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekiälle painavassa ja 

raskaassa Herran viinamäen työssä, Matti Uskoski rakkaan 
emäntäsi, lastes ja kaikkein niitten veljien ja sisarten kanssa, jot- 
ka yhtä armon ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan helmas- 
sa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta Herran Kristuksen 
laissa aikakautemme vanhinten opin ja esikuvan jälkeen. 

Saamme ilmoittaa, että olemme saaneet kirjoja Amerikasta 
Matti Uskoskelta ynnä monelta muulta. Vieläpä anteeksi ano- 
misia heidän synneistänsä, sekä riitaisuudesta, että vanhinten 
neuvon halventamisesta ynnä muista. Sen me kaikki saarnaajat 
seurakunnan kanssa yhdistettynä sydämen ilolla ja rakkaudella 
todistamme ja annamme, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, 
Herramme Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa sovinto- 
veressä, kaikki synnit, viat ja rikokset anteeksi ijankaikkisella 
unhotuksella. Ja toivotamme onnea ja siunausta rakkauden ja 
rauhan Jumalalta kristillisyytemme vanhinten työlle, vaivoille ja 
kuumille kyyneleille, joitten opetuslapsia olemme, hajoitetut 
neljän tuulen alle, joitten mullatkin vielä saarnaavat sekä Ameri- 
kassa että Euroopassa, heidän lastensa seurassa sovintosaarnaa, 
Herran nimen kautta. 

Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, saarnatkaa sovinto- 
saarnaa kaikki te, jotka Hänen kauttansa olette sovinnon saaneet, 
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jonka Herra itse säätänyt on. Sillä sitä taivaan enkelit halajavat 
nähdä, ainoastansa se riita, jonka Herra Jumala on pannut vaimon 
siemenen ja käärmeen siemenen välille, jonka pitää pysymän 
maailman loppuun asti, jossa tarvitsemme kaikin yksimielisesti 
rajaa pitää auki ja rakentaa aitaa, ettei kaikenlaiset luonto- 
kappaleet pääsisi tallaamaan Herran viinamäessä ja pilaamaan 
vesilähteitä, Siionin vuorella, joista Jesuksen lampaat ja karitsat 
pitää elatuksensa saaman, ja janonsa sammuttaman, sillä vedel- 
lä, joka kuohuu ijankaikkiseen elämään. Niinkuin Jesus sanoi 
Samarian vaimolle Jakobin lähteen tykönä. Niin siis sammut- 
takaa teidän sieluinne janon, tet murhetta kärsiväiset ja janoo- 
vaiset Jeesuksen lampaat ja karitsat, sillä Vanhimman sydän on 
auennut pitkänäperjantaina verta vuotamaan, jonka olemme 
synneillämme saattaneet Hänelle. Ja siinä veressä on synteinne 
paljous hukkunut, ja syntimme anteeksisaamisen ovi auvennut 
meidänkin aikakaudessamme tässä kristillisyydessä. Niin siis 
anteeksiantakaa toinen toisillenne, niinkuin Jumala Kristuksen 
kautta teille ja meille anteeksi antanut on. 

Ja ei nyt muuta, vaan sanomme kaikkein saarnaajain ja 
kristittyin kanssa, teille kaikille yllämainituille sydämen rakkaita 
terveIsiä, jotka turvaavat esikoisten seurakuntaan ja meitäkin 
Jumalan ihmisenä pitävät. Ja saarnatkaa kaikki saarnaajat sovinto 
saarnaa yhdistettynä, että olis yksi lammashuone ja yksi paimen, 
ja rukoilkaa meidän edestämme, että voitolla pysyisimme lop- 
puun asti. Amen. 

Erik Samuel Vettasjärvi, Frans Parakka, Isak Kuoksu, 
Isak Niku, Jöns Eriksson Mäntyvaara, Viktor Apelqvist, 
Viktor Björkman. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma.

40. I. KUOKSU – K. TOIVOSELLE
Kuoksussa 19/5 1919 

Rakastettu veli Herrassa. Jumalan armo ja rauha olkoon ja 
hallitkoon teidän kanssanne nyt ja ijankaikkisesti. Amen. 
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Onnen toivotuksella tervehdän minä sinua vaimosi 
Hilman ja lasten kanssa; niin myös kaikkia rakkaita veljiä ja 
sisaria, jotka teidän ympärillänne on. Usein muistan rakasta vel- 
jeä Kalle Toivosta, ja sitä rakasta kanssakäymistä, jota saimme 
pitää, kun olimme täällä yhdessä. Ja niin kuin tiedät, että meillä 
on ollut yksi sydän ja yksi sielu, ja niin se on vielä nytkin, joka 
on ainoa menestys kristillisyydessämme, että saarnaajain välillä 
on veljellinen ja vilpitöin rakkaus keskenänsä, josta taivaalliselle 
Isälle kiitos olkoon. 

Ja kiitän Toivos-veljeä sen kalliin ja lohduttavaisen 
preivin edestä, jonka sain ilolla vastaanottaa, josta näin, että 
olet veli rakas minua muistamassa, jonka edestä kiitän juuri sy- 
dämestäni. Vaikka tämä minun vastaus on kyllä viipynyt näin 
kauvan; ja anna veljeni rakas anteeksi minun hitauteni. Olen 
kyllä paljon kärsinyt vaivaa hitaudestani, vaan nyt kirjoitan 
jonku ratin tervehtäessä veljeä. Ja kiitoksia pännän edestä, jon- 
ka lähetit minulle. Ja annan tietää, että minä voin hyvin ruumiin 
terveyden puolesta, ja uskomassa olen samalla tavalla niin kuin 
ennenkin, ja työtä olemme ahkeroinu tehdä, ja Jumalan sanal- 
la on ollu sama voima vaikuttaa langenneisiin ja uskottomiin, 
niin ettei ole kristillisyys vähennyt, vaikka paljon on kuoleman 
enkeli leikannut valjennuttakin Jumalan peltoa, joita on koottu 
Jumalan aittaan, vaan on yksi osa erotettu johonki loukkoon 
siinä suuressa riihessä, joita säästetään siemeneksi, joita 
siementen Herra on kylvänyt tänäkin vuonna peltoonsa. 

Ja sen tähden rukoilkaa kaikki totiset rukoiliat, että Herra 
lisäis työväkeä hänen eloonsa, sillä eloa on paljon, vaan työvä- 
keä on vähän, ja että Herra antais enemmän kastetta taivaasta, 
että netkään harvat maitojyvät pääsisit kasvamaan, ennenkuin 
elon aika tulee, ja että Herra varjelis lumisateesta, pakkasesta ja 
rajuilmasta. Niinkuin näemme, kuinka paljo on kauniisti viheri- 
öitseviä heräyksiä tallattu huonon aidan tähden, ja sopimatto- 
man hallituksen tähden turmeltu Jumalan työtä; erittäin ne 
likeiset viholliset: Perkele, maailma ja oma liha, että saapi sa- 
noa, voi, kuinka paljon menee Jumalan työtä hukkaan. 

Vaan olkaat turvatut, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, jotka 
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turvanne luette sen seurakunnan helmaan, joka on ensiksi kivulla 
uudestisyntynyt täällä Ruotsin Lapissa, ja niin lähetetty neljään 
tuuleen, ja sentähden on meillä syy sitä kutsua esikoisten seura- 
kunnaksi, ja siihen luottaa, ja siihen koota Jesuksen lampaat, niin 
ei tule tokka kullekki saarnaajalle perään, vaan niitten seassa, 
kuin uskovat, on yksi sydän ja yksi sielu. Ja niin uskokaat, kaikki 
rakkaat veljet ja sisaret. Minäkin täältä asti annan ja todistan 
kaikki synnit, vijat ja heikkoudet anteeksi Herran Jesuksen ni- 
messä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä, joka veri 
on puhdistus. Ja korjatkaa saastaisiin astioihin, rakkaat veljet ja 
sisaret. Ja yhden verisen lipun alla olemme Euroopan ja Ameri- 
kan kristillisyys. 

Ei erota valtakuntain rajat, eikä valtameret Kristuksen seu- 
rakuntaa. Ja vaikka maailman meri pauhaa ja lainehtii, jossa 
Jesuksen opetuslapsetkin usein joutuvat soutamaan vastatuulta, 
ja usein saavuttaa epäilys, kostuuko sitä koskaan Isänmaalle, ja 
pääseekö terveenä toiseen rantaan. Ja vaikka epäilys ei ole Juma- 
lasta, niin ei ole saattanut Jesuksen opetuslapset ennen eikä nyt- 
kään välttää epäilyksiä, vaan syntinä pitäisimme pitää epäilykset, 
niinkuin muutkin synnit. 

Ja rukoilkaa, rakkaat veljet, minun ja kaikkein työntekijäin 
edestä, että jaksaisimme vielä vähän aikaa tehdä työtä. Sillä pijan 
tulee ilta, pijan pääsevät lepäämään kaikki uskolliset työntekijät 
Herran viinamäessä, ja nautitsemaan päiväpaikkaansa, joka kyllä 
on niin suuri, että kannattaa kyllä nähdä vähän aikaa vaivaa, sillä 
meidän vaivamme on ajallinen ja keviä, se saattaa ijankaikkisen 
ja määräämättömän kunnian. 

Ja ei nyt muuta, vaan jätän hyvästi siinä autuaallisessa toi- 
vossa, että pijan teitä ja meitä päästetään näistä turmeluksen 
siteistä, ja siinä toivossa olemme, että pijan yhteen tulemme 
tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme Amen, 
hallelujaa. Ja sano nyt, veljeni, minun terveisiä niin lavialta kuin 
näet kristityitä, ja jos kohtaat Kaaleppi Eriksonia, niin sano hälle 
vaimonsa ja lastensa kanssa minulta paljon terveisiä, ja ole nyt 
itse vaimosi ja lastesi kanssa minulta vaimoni ja lasteni kanssa 
sydämen rakkaudella tervehdetty. 
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Kirjoitti 
Isak Olson Fors. 

Rukoilkaa meidän edestämme kirjoitti sama. 

Painettu vihkonen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

41. J. MÄNTYVAARA Y.M. – AMERIKKAAN

Gellivaara 2/6 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 Juma- 
lalle otolliseksi että lähettää meidän kalliit veljet ja uskolliset 
työntekiät Isak Niku ja Frans Parakka tähän painavaan työhön, 
teille sovintoa ja rauhaa saarnaamaan. Ja niin siunaamme heitä 
matkaan sen jälkeen kuin jo ennen on lähetysmiehet sen hyväksi 
nähneet. 

Ja niin lähetämme heitä ja uhraamme tähän siunattuun 
työhön vanhimmat seurakunnan kätten päälle panemisella. Ja 
vahvistamme tätä lähetyskirjaa omilla nimillämme. Seurakunnan 
kanssa ja puolesta: 

Jöns E. Mäntyvaara, Isak Kuoksu, Viktor Appelqvist, Erik 
Samuel Johansson Vettasjärvi, Viktor Björkman, ja me 
lähetyssaarnaajain Isak Nikun emäntä Briita Johanna ja Frans 
Parakan emäntä Tekla. 

Nyt uhraamme meidän miehiämme Amerikan lähetys- 
työhön vasten meidän omaa tahtoamme, Jumalan tahdon alle, 
teidän hätähuutonne tähden, siinä uskossa ja toivossa, että Juma- 
la, rakas Isä, varjelee heitä pahasta ja antaa terveyttä ruumiinkin 
puolesta ja että saamme heitä terveenä kristittyin esirukousten 
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avulla takaisin, sillä asia on kallis ja painava. jonka vahvistamme 
omilla nimillämme. 
Briita Johanna Niku, 
Tekla Parakka. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

42. S. WETTASJÄRVI – SALMON JOHANSSONILLE

Vettasjärvessä 7/7 1920 
Rakkaalle veljelle Herrassa ja muistossa olevalle ystävälle 

kalliissa Herran työssä, Salmon Johansson ynnä lastenne kanssa. 
Tässä tervehtän teitä muistavalla rakkaudella, ja kiitän teitä niit- 
ten Assappa-siementen edestä, joita sinun lapset ovat lähettäneet 
minulle, joita sain vasta kesäkuun alussa. Kohta hiljastuit, joita 
oli  1  kilo  ja  7  hektua,  kuin  tulit  paikalle,  meidän  paino- 
järjestyksessä. Ja sokkerijuurikkaan siemenijä en ole saanut ol- 
lenkaan. En tietä, oletteko niitä lähettäneet. Ja kiitoksia tuhansia 
niitten etestä. 

Ja, no, terveenä olemme joltisesti ruumiin puolesta, ja 
uskomme synnit anteeksi, niin kuin silloinki, kuin olimme teitän 
kanssanne yhtessä Killimässä, Paukijärvessä, Soutujärvessä, 
ynnä muualla. Ja Jumala osottaa aina hänen voimansa, ja vastaa 
tulella taivaasta, hänen uhrinsa puoleen, missä jo kokouksia kris- 
tityt piävät Herran sanan jälkeen. 

Ja, no miehet on valittu käymään pitkälle reissulle 
Ameriikan maalle, teitän tykönne. Frans Parakan ja Isak Nikun, 
ja uskollisiksi ,tunnetut ja löytyt jo Raattamaan, Jounaksen ja 
Meri-Pietarin ajoilta saakka, vieläpä ymmärtäväisiksi taivaallisis- 
sa asijoissa, ja ovat paljon vaikuttaneet monen vuosikymmenen 
ajoilla, joihin seurakunnalla on täysi luottamus. Jos muutoin ei 
voittamattomija esteitä tule. Ei Viktor Appelkvistin terveys ole 
semmoinen, että sen saattas lähettää. Ja met uskomme, että Herra 
tekkee tehtävänsä heitän kauttansa lupauksensa jälkeen. 
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Ja ei nyt muuta, vaan sanon huoneväkeni ja kaikkein 
kristittyin kanssa teille sydämen rakkaita terveisiä. Ja sano rak- 
kaita terveisiä Koppanalle, kuin näet häntä, ja kaikille kristityille 
ja saarnaajille, vieläpä totistan täältä asti kaikki synnit, vijat ja 
epäilykset anteeksi Herramme Jeesuksen nimessä, vijattomassa 
ja kalliissa sovintovetessä. Sen muistakaat vielä kuolemanki het- 
kellä, ennen kuin silmiänne kiinni painatta, sillä vijattoman Ju- 
malan Karitsan veri on Pitkänä perjantaina vuotanut monelle tu- 
hannelle syntein anteeksiantamiseksi. Joka on vieläki priis-
kuvaisena Pyhän Hengen voiman kautta, särjettyihin sytä-
miin, sen oikijan seurakunnan helmassa, jossa kaikki synnit 
anteeksiannetaan, ja päästetään lajin kanteista. Johon on 
viiminenki turva kaikilla särjetyillä sytämillä, kaikkein ahtis-
tustenki alla, vieläpä monen myrskyn ja kiusauksenki aikoina. 

Ja ei nyt muuta, vaan sanon hyvästiä siihen asti, kuin 
tervehtelemme toisijamme. Jos ei ennen, niin kuitenki sen 
paistavan pilven alla, kristillisyytemme vanhinten, opettajaimme 
ja koko maasta ostetun lauman kanssa. Silloin ei enää murheen 
tähden lyö sytän rinnassa, niin kuin täällä. Eikä ennää yksikään 
karsaasti katso toisensa päälle. Silloin on lohtutus loppumatoin, 
alati ja ijankaikkisesti, amen. Ja rukoilkaat tetki, rakkaat veljet ja 
sisaret meitänki etestämme siellä kaukaisella maalla, että 
jaksaisimme Herran sotassa urhoolliset olla loppuun asti, siksi 
kuin päästetään meitä levolle, rauhalliseen lepokammijoon, Her- 
ran tulemisseen asti. 

Merkitsee omalla kätellä 

Samuel Wettasjärvi 

Pyytän vastausta. Ja sano vielä Koppanalle rakkaita tervei- 
siä, ja kiitoksia tuhansia sen lähetyksen etestä, ynnä hänen emän- 
nälle ja lapsille. 

 

Alkuperäinen. Salomon Johnsonin kokoelma. 
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43. S. WETTASJÄRVI – I. NIKULLE JA
F. PARAKALLE Y.M. USA:SSA 

Parakka 29/8 1920 
Rakkaille ja aina muistossa oleville veljille ja uskollisille 

työkumppaneille Esikoisten Seurakunnan helmassa ja sen hen- 
gen yhteydessä: Isak Niku ja Frans Parakka ynnä kaikkein 
työkumppaneittenne ja sen Herran lauman kanssa, jotka teidän 
kanssanne yksi Herrassa ovat, vieläpä yhteen henkeen juotettuna, 
sen käskyn ja asetuksen jälkeen, jonka Herra itse säätänyt ja an- 
tanut on, jota enkelitkin halajavat nähdä. 

Onnen toivotuksella tervehdämme teitä, rakkaita veljiä ja 
sisaria, sinne kaukaiselle Amerikan maalle, ja tietää annamme, 
että terveenä olemme, kaikki teihin ja meihin vaarantavaiset ih- 
miset aina Norjaan asti. Ja kesä on töittensä kanssa mennyt hyvin 
ja uskomassa olemme niinkuin entistään tiedätte. Ainoastaan 
kaipaus ja odotus, koska saamme teitä tervehdellä rauhan ja so- 
vinnon ilosanomilla Kristuksen valtakunnan rajain sisällä, jota 
meidän henkemme halajaa ja ikävöitsee. 

Ja emme tiedä muuta, kuin rukoilla meidän taivaallista 
Isäämme, että Hän kaikki kappaleet parhaaksi kääntäis niille, 
jotka häntä rakastavat. Vaikka tiedämme kyllä, että työ miehillä 
on asiasta paljon vaivaa ja kiusaa, mutta kyllä Herra hoitaa itse 
asiansa Hänen lupauksensa jälkeen, sillä Hänen on asia, jonka 
omat olette. Sentähden olkaa rakkaat hyvässä turvassa, kyllä 
kaikki vaivat Herra palkitkoon ijankaikkisella ilolla ja autuudella, 
kun saatte tulla osalliseksi Takkis-vainajan ja Jonas Pumun ja 
kaikkein vanhurskasten palkasta, jossa unhotatte kaikki teidän 
matkanne vaivat, kun uusi ilma aukenee ijankaikkisuuden rannal- 
la, ja saatte laulaa kiitosta Luojallemme alati ja ijankaikkisesti. 
Amen. 

Ja en tiedä muuta, vaan sanomme Teklan ja Briita 
Johannan ja heidän lastensa kanssa teille sydämmen pohjasta asti 
rakkaita terveisiä, ja kaikille Amerikan saarnaajille vieläpä Kaar- 
lo Toivoselle, teidän matkakumppanille, Salmon Johnsonille ja 
Koppanalle vaimonsa ja lastensa kanssa, ja kaikille veljille ja 
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sisarille siellä kaukaisella maalla, ja vielä täältä asti todistamme 
kaikki synnit ja viat anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja 
viattomassa ja kalliissa veressä, sen muistakaa vielä kuolemankin 
hetkellä. Pyydän rukoilla edestäni. 

Omalla kädellä 
Samuel Wettasjärvi 

Kiitämme Anna Hedmannia ja Hilma Karhua niitten kal- 
liitten preivien edestä, jotka ovat olleet suureksi lohdutukseksi, 
kun olemme niitten kautta tietoja saaneet, että ovat terveenä ja 
onnellisesti sinne kostuneet. 

Tekla ja Briita Johanna. 

Vastatkaa jollakin sanalla, jos sauttaa teidät periltä. 

S.S. 
Tykö Wm.Koppana. Jos te lähetätte tämän kirjeen sinne, 

missä tiedätte Lapinmaan saarnaajat olevan. Ja terveisiä minulta 
teille, vaimoni Greeta Stiinan kanssa ynnä lasten kanssa. Teklalta 
lastensa kanssa y.m. kristityiltä, pyytää 
Samuel Wettasjärvi. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

44. I. NIKU – WM.KOPPANALLE JA A. SIMONS-
SONILLE

Masunin Kylä 5/11 1920 
Rakkaille  ja  ikuiseen  muistoon  jääneille  veljille  ja 

uskollisille työntekiöille Herran viinamäen raskaassa ja paina- 
vassa työssä: Wm. Koppana ja A Simonson, rakkaitten emän- 
täinne ja lastenne, Ja ympärillänne olevan Herran lauman kans- 
sa, jotka hengitätte yhtä Jumalan armon raitista ilmaa teidän ja 
meidän kanssa esikoisten seurakunnan helmassa. Jumalan ja 
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meidän Herran Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja 
aina elämänne ehtoo asti. 

Onnen toivotuksella tervehdän teitä ja annan tietää, että 
terveenä ja onnellisesti olemme saapuneet kotia. Kaksi viikkoa ja 
yksi vuorokausi meni New Yorkista kotia; pikainen kulku. Perhe- 
emme olit myös elämässä ja terveenä, paljon olit odottamassa, ja 
kiitit Jumalaa, joka niin onnellisesti johdatti meidät ruumiin ja 
sielun puolesta, ja siunasi vielä sen työn, jota varten metkin lähe- 
tetyt olemme, että sovinto tuli, jonka kautta vaivatut vapaaksi 
pääsit, ja murheen alta murhetta kärsiväiset. Ja kokoukset saim- 
me varsin, kuin tulin kotia meidän kylään. Sammeli, Kuoksu ja 
molemmat Viktorit Gellivaarasta, ja paljon oli kansaa koossa, ja 
Jumalan sana vaikutti, niinkuin ennenkin. Langenneita myös 
nousi, ja ilon ja riemun ääni kuului joka kokouksessa. 

No, en tiedä muuta tällä kertaa, kuin vieläkin kiitän teitä ja 
kaikkia Amerikan kristityitä monessa kielessä, joittenka kautta 
me kulkeneet olemme, kaiken sen ylönpalttisen rakkauden palve- 
luksen edestä meitä kohtaan, jonka te meille osotitte, ehkä me 
niin heikot palveliat olimme teidän keskellänne; sen Herra Isra- 
elin Jumala, teille palkitkoon. 

No, onnelliset olemme, rakkaat ystävät, kuin olemme 
talutetut oven kautta oikiaan seurakuntaan, jossa synnit anne- 
taan anteeksi, ja saamme joskus lähestyä armoistuinta Jesusta, 
ja uskon avatuilla silmillä katsoa maasta ylettyä ja orjan- 
tappuroilla kruunattua kuningasta Jesusta siinä kaunistuksessa, 
jonka hän on saanut meitä rakastaissansa. Niin, uskokaa 
rohvaistulla sydämellä, metkin täältä asti annamme ja todis- 
tamme, kaikki synnit anteeksi kaikille katuvaisille ja uskovai- 
sille, Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa 
sovintoveressä. Sen uskokaa rohvaistulla sydämellä, ja muista- 
kaa vielä silloinkin, kuin tulevat raskaat epäilykset ja kovat 
kiusaukset, että teillä ja meillä on suuri todistuksen joukko 
ympärillämme, ja olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret siinä 
autuaallisessa toivossa, että pian yhteen tulemme kirkkaassa 
ilmassa, jossa yhteen ääneen sanomme: Amen, hallelujaa, kii- 
tos Karitsalle, Amen. 
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Ja sanon vaimoni, lasteni ja kylän kristittyin kanssa teille 
yllä mainitut, ympärillänne olevain kristittyin kanssa, sydämen 
rakkaita terveisiä. Sanokaa Anna ja Arvid Hedmanille, Kyrölle, 
Kinnuselle, Thomas Kurulle, Thomas ja Anton Luusualle, 
Perälälle, Karnelille, Holmille, Karjalalle, Simon Kalliaiselle 
kaikille rakkaitten emäntäinsä ja perheittensä kanssa meiltä 
sydämellisiä terveisiä, ja meidän rakkaalle mammalle Greeta 
Valsille. 

Emme suita kaikkia nimittää, ovat kuitenkin nimenne kir- 
joitetut taivaassa. Rukoilkaa meidänkin edestämme. 

Vähin veljenne osallinen vaivoissa 
Isak Niku. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

45. F. WETTAINEN – O. MATONIEMELLE

Parakan kylästä 15/11 1920 
Tykö rakkaalle ja kalliille veljelle ja uskolliselle Herran 

viinamäen työntekiälle Olof Matoniemi, ynnä rakkaan vaimon- 
ne ja Herran lauma ympärillänne. Jumalan armo vahvistakoon 
teidän sielunne ja ruumiinne voiton päällä pysymään loppuun 
asti. Amen. Onnen toivotuksella tervehdämme jollakin harvalla 
ratilla, ja annamme tietää, että onnellisesti ja terveenä olemme 
kotia kostuneet, josta Jumalalle olkoon kiitos! Ja saan antaa tie- 
tää, että kokouksia on pidetty jälkeen, kuin olemme tulleet, ensin 
Masunilla, johonka kokoonnuit saarnaajat kuulemaan Amerikan 
sanomia, josta teille on kirjoitettu. 

Ja nyt on tässä Parakan kylässä ollut kokous toista viikkoa, 
ja paljon kristityitä koolla, ettei voi huoneet vetää, vaikka ovat 
harvassa asuvat ihmiset. Ja suuret liikutukset, vieläpä langenneita 
nousee, josta myös on ilon ainetta. Ilolla ja liikutetulla sydämellä 
ovat kristityt ottaneet meitä vastaan, kuin sait vielä terveenä 
takasin, vieläpä net ilosanomat, että sovinto on tullut, ja vaivatut ja 
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murhetta kärsiväiset on päässeet kuorman alta. 
No, ei täältä ole sanomia erityistä. Ovat Itä-Norjastakin 

kirjoittaneet, ja tahtovat saarnaajia Vesisaaren, Annijoen, Saltti- 
järven, Taanan, ja Pykian y.m. kristityt. Näyttää heidän kirjasta, 
että on suurempi hätä. Olemme heille kirjoittaneet sillä toivolla, 
että joku tulis Itä-Norjasta Gellivaaran joulukokouksiin. No en 
tiedä, vanhin rakas muuta, mutta olkaa hyvin palkitut koko Her- 
ran lauman kanssa, pysyväisellä Jumalan rauhalla kaiken teidän 
ylönpalttisen rakkauden edestä, ja uskokaamme synnit anteeksi 
Herramme Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa sovintoveressä, 
joka on vuotanut pitkänäperjantaina Yrttitarhassa ja Golgatan 
mäellä. Olkoot ne viattomat verenpisarat viimeinenkin virvoitus 
kuoleman virran rannalla, ennenkuin silmät kiinni painuvat ja 
aukenee uusi ilma, jossa voittajain ja kilvottelijain palkka mak- 
setaan ijankaikkisella ilolla. Rukoilkaa minunkin edestä, ynnä 
perheeni, että voiton päällä pysyisin loppuun asti. Siinä toivossa 
olemme, että saamme tervehtää toisiamme sillattoman virran toi- 
sella rannalla, rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla. 

Veljenne Herrassa, 

Frans Larsson Vettainen. 
ynnä rakkaan vaimoni Teklan kanssa. 

Kuin olimme masuunilla saimme teidän kalliin kirjan, kir- 
joitettu Poinsetilla, jonka edestä kiitämme. 

Fransi ja Niku 
Kiitän matonientä rakkautenne edestä, merkitsee 

Tekla Vettainen. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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46. ISAK NIKU – O. MATONIEMELLE JA S.
JOHNSONILLE Y.M.

Masuninkylä 20/11 1920 
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: Olof Matoniemi, rak- 
kaan  emäntänne  Edlan  ja  Salmo  Johnsonin  ynnä  muitten 
saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden 
apulaisten, ja koko sen siunatun Herran lauman kanssa, joka 
ympäriltänne on monessa eri kielessä: Jumalan ja meidän Herran 
Jeesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne 
ehtoon asti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ja annan tietää, että 
Jumalan ihmeellisen johdatuksen alla olemme onnellisesti ja ter- 
veenä kotia saapuneet siltä pitkältä Amerikan reissulta, ettei ol- 
lut meillä meritautiakaan, vaikka enin osa olit kipiänä koko ajan. 
Ja niin hopusti tulimme, ettei mennyt kuin kaksi viikkoa ja kol- 
me ja puoli tuntia New Yorkin rannasta Gellivaaraan. Perhe- 
emme olit myös terveenä, ja kaikki hyvin, vaikka vaimot olit 
vähän murehtineet. Ja saarnaajat ja kristityt olit myös odottamas- 
sa, ja me saimme kokouksen varsin, kuin tulimme kotia. 

Saarnaajat tulit meille, Sammeli ja Kuoksu, Appelqvist ja 
Björkman Gellivaarasta, ja Fransi Parakasta, ja paljon kristityitä, 
ettei voinut huoneisiin mahtua. Ja sydämmestä kiitit Jumalaa 
saarnaajat ja kristittyin lauma, sen suuren armon edestä, että Ju- 
mala johdatti meidän tiemme niin onnellisesti. Ja suuri ilon ja 
kiitoksen ääni kuului kokouksissa, kuin sovintokirja luettiin. 
Olemme olleet myös Parakassa koolla, ja sama ääni kuului siellä. 
Nyt lähdemme Kuoksun kylään kokouksia pitämään. 

Olemme lähettäneet sovintokirjoja Norjaan ja Suomeen. 
Norjasta olemme saaneet jo vastauksen. Saman on vaikuttanut 
sielläkin: ilolla ja sydämen rakkaudella ovat anteeksi antaneet, 
sekä saarnaajat, että kristittyin laumat, teille Amerikan saar-
naajat ja kristittyin laumat ympärillänne, kaikki erhetykset. Ja 
sanovat, että teidän pitää uskoa ja olla vapaat, ja ilman pelkää-
mättä saarnata kaiken totuuden. Kyllä Jumala, jolla on kaikki 
voima taivaassa ja maanpäällä, vahvistaa, jonka on asia. 
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Vaikka sen tiedämme, ettei vihollinen ole jouten tästäkään edes. 
Kuitenkin uskomme, että se suuri Sotasankari Herra Jeesus 
käypi laumansa edellä sotijana ja voittajana, ja lyöpi vieläkin 
laumansa viholliset suunsa miekalla. 

No, en tiedä muuta tällä kertaa, kuin sydämestäni kiitän 
Matoniemi-vanhinta sen kalliin ja sydäntä liikuttavan kirjan 
edestä, jonka olitte kirjoittaneet Poinsettilta, ja Salmo-veljeä 
kalliin kirjan edestä, jonka sain New Yorkista, joista näen, että 
olette meitä jääneet muistamaan. Ja vieläkin sydämmestäni kii- 
tän teitä ja kaikkia Amerikan kristityitä kaiken sen ylenpalttisen 
rakkaudenpalveluksen ja kaiken sen rakkaan kanssakäymisen 
edestä. jonka osoititte meitä kohtaan teidän keskellänne olles- 
samme. Ehkä me niin heikot palvelijat teidän keskellänne olim- 
me. Jumala, rakas Isä, sen teille maksakoon, me emme voi mil- 
lään palkita. 

No, suuri armo se on meille, veljet ja sisaret, että saam- 
me näin kelvottomana ja pahana, kuin itsemme tunnemme, us- 
koa itsemme autuaaksi sen esikoisten seurakunnan helmassa, 
joka on ensiksi kivulla syntynyt Ruotsin Lapissa, joka on 
lapsistansa murheen ja huolen pitänyt, ja pitää tästäkin edes. 
Sen tähden olkaa turvatut, rakkaat ystävät kaukaisella Ameri- 
kan maalla, ja uskokaa rohvaistulla sydämellä syntein anteeksi- 
saamisen armosta itsenne autuaaksi. Metki täältä asti annamme 
ja todistamme Herran Jeesuksen nimessä ja rakkaudesta 
ulosvuotaneessa sovintoveressä kaikki synnit, viat ja epäilykset 
(anteeksi). Sen muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, 
ennenkuin silmänne kiinni painuvat viimeiseen uneen, jossa 
aukenee kirkas ilma silmäin eteen, ja loppuvat kaikki matkan 
vaivat. Siinä autuaallisessa toivossa sanon hyvästin, että pian 
yhteen tulemme Tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen 
sanomme: Amen, halleluja. 

Olkaa minulta vaimoni, perheeni ja kylän kristittyin 
kanssa sydämellisellä rakkaudella tervehdetty, ikuiseen 
muistoon jääneet ystävät. Sanokaa, jos näette Poinsettin, Savon, 
Gacklen, New York Millsin ja Brainerdin kristityille meiltä 
sydämen rakkaita terveisiä, ja kiittäkää Lehtolan sisaruksia 
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kalliin kirjan edestä, jonka sain teidän kirjeenne sisällä. 
Älkää, te vanhin rakas, halventako itseänne, kalliina olette 

Lapinmaan seurakunnan sydämellä, vielä enempi kuin ennen. Jos 
näette veli Kieriä, sanokaa meiltä sydämenrakkaita terveisiä. 
Rukoilkaa meidänkin edestä, 
Isak Niku 

Suomen lähetystä ei tule kuitenkaan ennen joulukokousta; 
tulee sieltä joitakin saarnaajia joulukokouksiin, 

I. Niku. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

47. S. WETTASJÄRVI – T. KURULLE JA WM.
KOPPANALLE Y.M.

Vettasjärvessä 12/12 1920 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille Herran palvelijoille: 

Tuomas Kuru ja William Koppana ynnä rakkaitten emäntäinne, 
lastenne ja se piiskuinen Herran lauma, joka teidän ympärillänne 
on, ynnä saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin kans- 
sa, jotka yhtä armon ilmaa hengittävät Esikoisten seurakunnan 
helmassa ja sen hengenyhteydessä. Meidän Herramme Jeesuksen 
armo ja rauha lisääntyköön teille. 

Tässä tervehdän teitä sydämellisellä rakkaudella, ja kiitän 
teitä kaikkia Amerikan veljiä ja sisaria, kuin olette niin kauniis- 
ti lähettäneet meidän lähetyssaarnaajia takaisin, terveenä, eikä ole 
mitään puuttunut. Vieläpä erityisesti kiitän Tuomas Kurua ja 
William Koppanaa ja Simontaivalta y.m. niitten rakkauden 
merkkein edestä, joita olette lähettäneet minunkin persoonaani 
kohti lähetysmiesten matkassa. Vieläpä kaikkia Amerikan veljiä 
ja sisaria kaikkein uskon avuin edestä, tämän kalliin kristillisyy- 
den ylösrakennukseksi, jonka se vanhurskas Tuomari palkitkoon 
ajassa ja ijankaikkisuudessa rauhalla ja riemulla. Vieläpä toivo- 
tamme onnea ja menestystä sille siunatulle sovinnolle, jota tehty 
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on lähetyssaarnaajain aikana Amerikan maalla, jota aina jatkakaat, 
rakkaat veljet ja sisaret, että Herran piiskuinen lauma pysyisi koos- 
sa kuninkaamme Herran Kristuksen kuuliaisuudessa Hänen 
asetustensa alla, jotka Hän seurakunnallensa säätänyt ja asettanut 
on sen menestykseksi, lisääntymiseksi ja koossapysymiseksi. 

Vieläpä rukoilemme kastetta taivaasta, joka on satanut 
yrttitarhassa maan päälle, että ijankaikkisuuden kukkaset vielä- 
kin kasvaisivat nuoremmissa polvissa Takkis-vainajan, Joonak- 
sen, Raattamaan ja kaikkien uskollisten Siionin muurin vartijain 
hautain päälle, joita on niin suuri paljous jo istutettu ijankaik- 
kisuuden ihanalle rannalle kukoistamaan kunniaksi Jumalalle ja 
tapetulle Karitsalle, joka on meitä verellänsä meidän synneis- 
tämme pessyt, ja tehnyt meitä kuninkaiksi ja papeiksi sen uuden, 
minun Isäni valtakunnassa, niin kuin sanoo Kristuksen henki. 
Ehkä olemme heikot ja kelvottomat palvelijat sen suuren heik- 
kouden ja syntisyyden tähden, kuin meissä on. Sentähden saatte 
ja saamme olla hyvässa turvassa, rakkaat veljet ja sisaret kaukai- 
sella maalla, sen pitkällisen murheen ja kaipauksen päälle, jota 
olette koetella ja kantaa täytyneet siihen asti, että apu tuli 
Siionista. Kuitenkin olette voiton päällä Karitsan veren kautta ja 
heidän todistuksensa sanan kautta. 

Ja  paistakoon  vielä  armon  aurinko  avatusta  kyljestä 
Golgatan mäellä, teidän särjettyihin sydämihinne, että jaksaisitte 
vielä katkasta tämän viimeisen puolineljänneksen, siihen asti, 
kuin saamme yhteen tulla vanhinten ja valittuin kanssa ja veisata 
yhteen ääneen Amenta ja hallelujaa alati ja ijankaikkisesti. Amen. 
Ja vielä todistan kaikki synnit ja epäilykset anteeksi Her- 
ramme Jeesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Pyydän rukoile- 
maan edestäni. Omalla kädellä 

Samuel Wettasjärvi 

Pyydän vastausta, jos tämän saatte. Ja sanokaa sydämen- 
rakkaat terveiset kaikille saarnaajille ja kristityille ja olkaa itse 
ensin tervehdityt. Yllämainitut. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 
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48. S. WETTASJÄRVI – N. P. STARKALLE, LllMATAL-
LE Y.M.

Vettasjärvellä 13/12 1920 
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle Herran palvelialle, 

esikoisten seurakunnan hengen yhteydessä, N. Petter Starkka, 
Liimatta, y.m., rakkaiden vaimojenne ja lastenne kanssa, Juma- 
lan ja meidän Herramme Jeesuksen armo ja rauha olkoon ja hal- 
litkoon teidän henkenne kanssa, teidän vanhempina päivinänne, 
nyt ja aina elämänne ehtoon asti, Amen. 

Tässä tervehdän teitä, kallis vanhin, ja kiitän teitä niiden 
kalliiden kirjeiden edestä, joita olen useampia saanut, ja on jo 
aikaa ollut halu vastata yhdelläkään kirjeellä, mutta osaksi on 
ollut luottamus seurakunnan kirjeeseen, joka on ollut yhteinen 
kaikille, kun on ollut niin sekainen aika kristillisyydessä Ameri- 
kan maalla, niin ettemme ole tahtoneet yksityisinä paljon kirjoit- 
taa, mutta olisin kuitenkin ollut syyllinen teille vastaamaan jopa 
yhdenkään kirjeen, jota vanhimmalta rukoilen anteeksi, ja olem- 
me iloiset siitä, että kristillisyyden asiat selkenivät meidän kallii- 
den lähetysmiesten kautta Amerikan maalla, josta kiitos olkoon 
kuolemattomalle Jumalalle. 

Ja vielä tästäkin edes, neuvokaa etsimään apua oikeasta 
seurakunnasta, kun niin tarve vaatii, sillä Jumala on aina 
omistansa murheen pitänyt ja lupauksensa täyttänyt. Vaikka on- 
kin monen vaivan kautta ollut Jumalan valtakuntaan sisälle- 
käyminen, on kuitenkin armo suuri, kun kostumme illaksi perille, 
vaikka joutuuki välistä paljonkin murhetta kärsimään tällä vai- 
valloisella korpimatkalla. Kuitenkin kerran unhotatte kaikki tei- 
dän matkanne vaivat, kun uusi ilma aukenee ijankaikkisuuden 
ihanalta rannalta, ja saatte tervehtiä Takkisvainajaa, Raattamaata, 
Joonasta ja kaikkia ulosvalituita, joita on niin suuri paljous siir- 
tynyt sinne uuteen, minun Isän valtakuntaan, Euroopan ja Ame- 
rikan maalta, niinkuin Herra on sanonut. Sentähden olkaa, rakas 
vanhin, toivossa iloiset. Ei olekaan enään kuin yksi puoli nel- 
jännes matkaa isänmaan rantaan. 

Ja en nyt tiedä muuta, vaan sanon emäntäni, lasteni ja 
kaikkein saarnaajien ja valittujen kanssa teille, sinun perheesi ja 
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ympärillä olevien valittujen kanssa sydämen pohjasta asti rakkai- 
ta terveisiä, ja sano kaikille yksimielisille saarnaajille 
sydämellisiä terveisiä, ja että jatkavat aina sovintosaarnaa eteen- 
kinpäin, niin kuin Herra on säätänyt, sillä ei sielun vihollinen ole 
vieläkään joutilaaksi tullut, eikä tule, niin kauan kuin elävää kris- 
tillisyyttä maan päällä löytyy. Mutta turvassa kuitenkin olemme, 
kun olemme Siionin linnassa, jossa rauhankelloja soitetaan, niin 
kuin vanhimmat jo ennen sanoivat. Ja kaikki on hyvin asiat. Ja 
nyt lopetan tämän pienen kirjoitukseni, ja vielä täältä asti todis- 
tan kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herramme Jeesuk- 
sen nimessä, viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, joka on 
pitkänäperjantaina vuotanut Herramme Jeesuksen keihäällä ava- 
tusta kyljestä, josta vieläkin paistaa armon aurinko teidän 
särjettyihin sydämiinne, että päänne pysyisi ylhäällä tämä pikkui- 
nen hetki. Ja nyt sanon hyvästiä siksi kunnes tervehdimme oi- 
kean Isän kotona, ja saamme laulaa yhteen ääneen- alati ja 
ijankaikkisesti. Amen. 

Ja vielä kiitän sydämestäni kaiken kalliin avun edestä 
kristillisyyden hyväksi, jota olette uhranneet Herralle. Vieläpä 
kiitän sydämestäni teitä kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria teidän 
rakkaiden lähetystenne edestä, joita olette lähetysmiestenkin 
matkassa lähettäneet kalliin kristillisyyden tarpeeksi, vieläpä 
minunkin persoonaani kohtaan. Ehkä olemme kasvoista tunte- 
mattomat monelle, ja sano nyt, vanhin rakas, heille sydämen- 
rakkaita terveisiä, sekä saarnaajille, että palveluspiioille. Ja Herra 
palkitkoon heille heidän vaivansa. Jää hyvästi Herran haltuun 
siksi, kunnes tervehdimme sen oikian Isän kotona. Ja Isak 
Kuoksu ja Isak Niku ja Frans Parakka sanovat emäntäinsä ja las- 
tensa kanssa teille kaikille, rakkaille veljille ja sisarille, sydämen 
pohjasta asti rakkaita terveisiä. Merkitsee omalla kädellänsä ja 
pyytän rukoilemaan edestäni. 

Samuel Vettasjärvi. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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49. S. WETTASJÄRVI Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M.

Gellivaarassa 29/12 1920 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaas- 

sa ja painavassa Herran työssä: Olof Matoniemi, N.P. Starkka, 
John Muonio, John Kieri, Salmon Johnson, William Koppana, 
August Simontaival, Caleb Erickson y.m. ynnä rakkaitten 
vaimoinne, lastenne ja koko kallis Herran lauma Amerikan maal- 
la alkain New Yorkista, Brooklynissä, Lanesvillessä, 
Calumetissä, Spartassa, Brainerdissa, New York Millsissä, 
Gacklessä, Savossa, Poinsettillä, Snomassa, Blackhillissä, y.m. 
y.m. aina Tyynenmeren rantaan asti, Jumalan ja meidän Herram- 
me Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa elä- 
män ehtoon asti Amen. 

Ja nyt tulemme teidän tykönne tämän meidän lähetys- 
kirjamme kautta, täältä Ruotsin Lapista, jossa olemme yksimie- 
lisesti koolla paljon saarnaajia monista eri paikkakunnista, aina 
Norjasta asti, ynnä suuri kristittyin lauma, Herran edessä tutki- 
massa ja koettelemassa tärkeitä kristillisyytemme asioita, vielä- 
pä niitä avunpyyntöjä niin monista eri paikkakunnista ja valta- 
kunnista, johonka tämä hengellinen liike on levinnyt, sen oikian 
Raamatullisen lähetystoimen kautta, jonka kristillisyytemme 
vanhimmat ovat voimaanpanneet, tämänkin kristillisyyden 
aamunkoitosta alkaen, joka on siunatuita hedelmiä kantanut niin 
kauvas kuin se on itsensä levittänyt Euroopassa ja Amerikassa, ja 
puhtaan esikuvan, uskossa, opissa ja elämässä. Vaikka sitä vas- 
taan on niin paljon sanottu hengellisesti kuolleelta pappiskun- 
nalta, suruttomalta maailman joukolta ja kristillisyyteen pahen- 
tuneilta, joillenka Kristuksen ijes ja hallituksen muoto on tullut 
sopimattomaksi. Ja niin ovat eroittaneet itsensä esikoisten seura- 
kunnan hengenyhteydestä, ja yhdistäneet hengellisesti sokian 
maailman joukon kanssa, totuutta vastaan sanomaan, ja maail- 
man joukon valheita levittämään elävästä kristillisyydestä, ettei 
heränneet ja autuutta kaipaavaiset sielut tohtisi uskoa totuutta. 

Mutta Jumala on kuitenkin ollut voimallinen omainsa 
kanssa, ja vahvistanut aina sanansa seuraavaisten merkkein kaut- 

151



ta, Euroopassa ja Amerikassa, jonka olette itse saaneet nähdä ja 
koetella. Niinkuin nytkin olemme saaneet sanomia lähetys- 
miesten ja lähetyskirjain kautta Amerikasta, joita sieltä on tänne 
kirjoitettu, niistä siunatuista sovinnoista, joita on tehty Herran 
edessä Fransi Parakanja Isak Nikun aikana, joka on vaikuttanut 
suuren ilon koko esikoisten seurakunnalle. Johonka emme tiedä 
muuta, kuin toivotamme ja rukoilemme Jumalan siunausta 
eteenkin päin, että kaikki saarnaajat ja työntekiät Herran viina- 
mäessä jaksaisi yksimielisesti kärsivällisyyden kautta tehdä 
Herran työtä, ja rakentaa ja voimassa pitää viinamäen aitaa, 
ettei kaikenlaiset luonto kappaleet pääsisi Herran viinamäkeen 
polkemaan ja paskantamaan. Ja jatkakaa sovintosaarnaa eteen- 
kinpäin, jonka Herra itse säätänyt on, että Herran lauma koos- 
sa pysyy Herramme Kristuksen laissa, joka on hänen valtakun- 
tansa ojennusnuora. 

No, emme nyt muuta. Jumalan on asia, ja Herra tuntee 
omansa idässä ja lännessä. On kuitenkin syy uskoa, rakkaat vel- 
jet ja sisaret, vieläpä rohvaista sydäntämme uskomaan ja yksin- 
kertaisessa uskon kilvoituksessa seuraamaan Kuningastamme 
ja rakastajaamme Jesusta, joka on tien kaalannut läpi 
turmeluksen pilkkakaupunkia yrttitarhasta Golgatan mäelle, 
jossa hän huutaa ristiinnaulittuna: se on täytetty, velka on mak- 
settu ja Isän armo ansaittu. Vieläpä että ylösnousemisen kirkas 
aurinko saisi paistaa särjetyn ja kastellun maan päälle, että 
jaksaisitte ja jaksaisimme tämän pikkuisen aikaa sotia ja 
kilvoitella sen suuren päämaalin perään siihen asti, kuin auke- 
nee uusi ilma ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jossa voitta- 
jain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja 
kunnian, kruunulla. Olkaamme sillä autuaallisella toivolla 
lohdutettuna kaikissa murheissa ja matkan vaivoissa, kaikki 
saarnaajat koko Herran lauman kanssa Amerikan maalla ja 
kaikkialla, että valkenee pijan se autuaallinen päivä, jossa 
saamme kaikkein edellämenneitten vanhinten ja koko maasta 
ostetun lauman kanssa sanoa yhteen ääneen: Amen halleluja. 
Tervetulemaan tapetun Karitsan häihin. Ei silloin enää muistu 
mieleen matkan vaivat, ei sota, ei kilvoitus. 
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Ja ei nyt muuta, kuin tervehdämme näitten sanain kanssa, 
että kaikki synnit ja viat on anteeksiannetut, ja vielä annamme ja 
todistamme Jesuksen nimessä ja siinä viattomassa ja kalliissa 
sovintoveressä, joka on vuotanut pitkänäperjantaina syntein 
anteeksiantamiseksi monelle tuhannelle. Ja vieläkin kiitämme 
Amerikan veljiä ja sisaria kaiken rakkaudenpalveluksen edestä. 
Vieläpä, että ovat lähetysmiehet kauniisti takasin lähettäneet, että 
Lapinmaan seurakunta saapi olla vapaa kustannuksista. Ja 
rukoilkaa meidänkin edestä, ja kantakaat anteeksiantavaisella 
sydämellä armoistuimen tykö. Merkitsevät veljenne vaivassa 
seurakunnan kanssa ja puolesta: 

Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka, 
Viktor Appelqvist, Viktor Björkman, Oskar Björkman, Karl 
Nilson, John Karlson, K. R. Erlandsson, Esajas Larson-Nija, J. O. 
Rova, Salmon Fjelborg, Knut Pannasson, Paava Pitsa, Anders 
Knutson Pitsa, Mikael Mikaelson, Abel Erikson, Frans Hagström, 
John Henrik Olson Puoltikasvaara, Petter Kranat, Petter Sitsi. 
________________________ 
Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

50. I. NIKU – A. RITOLALLE, J. MUONIOLLE Y.M.

Masugnsbyn 29/1 1921. 
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekiöille Herran viina- 

mäen raskaassa ja painavassa työssä: Alex Ritola, John Muonio, 
Johan Huumola, rakkaitten perheittenne ja kaikkein Gacklen 
kristittyin, saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimojen ja 
totuuden apulaisten kanssa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen 
armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja elämänne 
ehtoon asti, Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän teitä ja ympärillänne ole- 
vaa Herran laumaa, jotka yksi ovat teidän ja meidän kanssamme 
esikoisten seurakunnan helmassa, ja hengittävät yhtä armon il- 
maa sen siunatun sovinnon kuuliaisuudessa, jonka Jumala vai- 
kutti Amerikan maalla jääneenä kesänä, johon Jumala mielistyi 
ja hänen pyhä seurakuntansa niin laajalti, kuin elävän kristillisyy- 
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den jäseniä on tällä aikakaudella. Se on vaikuttanut ilon, ja kym- 
menet tuhannet on kiittäneet Jumalaa sen ilosanoman edestä, että 
sovinto tuli, jossa vaivatut ja murhetta kärsivät pääsit vaivan ja 
murheen alta. 

Tämän kautta saan ilmoittaa, että terveenä ja onnellisesti 
olemme kotia saapuneet siltä pitkältä Amerikan reisulta. 
Perheemme olit myös terveenä ja paikkakuntaimme kristityt olit 
odottamassa ja kiitit Jumalaa ilolla, joka johdatti tiemme niin 
onnellisesti. Ja heti kotiani tultua sain rakkaitten veljein Alex 
Ritolan ja J. Muonion kalliit kirjeet, joitten edestä kiitän juuri 
sydämestä, ja myös kiitän teitä ja kaikkia Gacklen rakkaita vel- 
jiä ja sisaria kaiken sen ylönpalttisen rakkautenne ja ylönpalttisen 
rakkauden palveluksen edestä, jonka te meitä kohtaan osotitte, 
ehkä me niin heikot palveliat teidän keskellänne olimme. 
Rakkaaseen ja ikuiseen muistoon olette jääneet, rakkaat ystävät, 
emme kykene millään teille palkitsemaan sitä rakkautta, mutta 
uskomme, että Jumala vanhurskas Isä teille sen palkitsee ajassa 
hyvällä omalla tunnolla ja taivaassa kunnian kruunulla. 

No koolla olemme olleet taasen Gellivaarassa. Paljon 
saarnaajia ja suuri kristittyin lauma, ja paljoista kylistä muualla, 
ja Jumalan sana vaikuttaa kaikissa kokouksissa, niinkuin ennen- 
kin, langenneita on noussu ja suruttomuudesta on tullu, ja ilon ja 
riemun ääni kuuluu kaikissa kokous-paikoissa, josta näkyy, että 
Jumalalla on vielä etsikonaika, vaikka kuollut pappiskunta 
suruttoman maailman ja eriseuran henkein kanssa ovat työssänsä 
totuutta vastaansanomassa, ja työtä tekevät, ehkä ei minkäänlais- 
ta vaikutusta tule näkyville, mutta enämpi pimeyttä, työssä ja 
elämässä suruttoman maailman kanssa yhdenkaltaset, eikä sen- 
tähden näe, että Jumalan rangaistus on heidän päällensä tullut, 
vaikka eivät he sitä itse näe, ja näyttää kuin ei he tahtosikaan. 
Sentähden, kaikkein niitten rinnalla me pitäisimme katsoa itsem- 
me onnellisiksi, kuin Jumala on meitä niin paljon rakastanut, että 
olemme tulleet johdatetuksi oven Herran Jesuksen kautta Esi- 
koisten Seurakuntaan, jossa on se oikia suojan ja turvan paikka 
kaikille orpolapsille ja armonpenikoille, silloinkin kuin tulee 
kova ilma maailmassa. Sentähden olkaa turvatut, rakkaat veljet ja 

154



sisaret, ja katsokaa maastaylettyä ja orjantappuroilla kruunattua 
kuningasta Jesusta uskon avatuilla silmillä, että voima vuotaa 
sieluihimme ja sydämiimme elämäksi ja rauhaksi, tällä vaivalloi- 
sella korven matkalla, jossa ei ole aina auringon paiste niillä 
matkamiehillä, joitten pitää vaeltaa läpi maailman pilkan ja 
ylönkatseen, seuraten pilkattua Jesusta, ja tunnustaa totuuden, 
josta on totuuden tunnustajat saaneet viimein antaa verensä ja 
henkensä. Vaikka Jumalan ihmeellinen neuvo on ollut tämän 
kristillisyyden ajalla, ettei ole lohikäärme enempi saanut lakkia 
kristittyin verta tähän asti, mutta sitä emme tiedä, mitä edessä on. 
Kuitenkin olemme turvatut, rakkaat ystävät, Euroopassa ja Ame- 
rikassa, kuin olemme oikian äidin helmassa, jossa joskus saam- 
me nauttia tulevaisen maailman voimaa sydämissämme, jossa 
unehtuvat ne vaivat ja kiusaukset, jotka kohtaavat tällä matkalla, 
kuitenkin vähäksi aikaa, ja saamme taas niin kuin uudet voimat 
sodassa ja kilvoituksessa. Sentähden kilvoitelkaamme vähän ai- 
kaa kallista uskon kilvoitusta, pian teitä ja meitä kootaan pitä- 
mään tapetun Karitsan häitä, toisella puolen sillattoman virran, 
kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa, jossa yhteen ääneen sa- 
nomme Amen, Halleluja! Kiitos Karitsalle, Amen. 

Onnen toivotuksella olkaa hyvästi, ikuiseen muistoon jää- 
neet ystävät, olkaat minulta vaimoni ja perheeni ja kylämme 
kristittyin kanssa sydämellisellä rakkaudella tervehdetty yllä- 
mainitut, rakkaat veljet, perheittenne ja ympärillänne olevain 
kristittyin kanssa. Sanokaa meiltä sydämenrakkaita terveisiä 
Nick Vilenille, Oskar Nilsonille, Uskoski vainajan perheelle, 
Erikäiselle, Niskasen veljeksille heidän äitinsä kanssa ja Peter 
Vanhalle, kaikille rakkaitten emäntäinsä ja perheittensä kanssa, ja 
kaikille ympärillänne olevain kristittyin kanssa, en suita kaikkia 
nimittää. Ja uskokaa kaikki synnit anteeksi; metki täältä asti 
annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta 
ulosvuotaneessa sovintoveressä. Rukoilkaa meidänkin edestä. 

Vähin veljenne, osallinen vaivassa, 
Isak Niku 

Sanokaa rakkaalle sisarelle Ritolan emännälle sydämen 
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rakkaita terveisiä ja vieläkin kiitoksia sen kärsivällisyyden ja 
väsymättömän palveluksen edestä. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

51. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE JA SI- 
MONTAIPALEELLE

Parakassa 31/1 1921 
Tykö rakkaille ja ikuiseen muistoon jääneille veljille ja 

sisarille Hancockissa, Calumetissa y.m. W.Koppana, August 
Simontaival, ynnä rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa, ynnä 
kaikki muut veljet ja sisaret. Jumalan armo ja rauha olkoon 
teidän henkenne kanssa elämän ehtoon asti. 

Onnentoivotuksella tervehdän minä teitä ja annan tietää, 
että terveenä olemme ruumiin puolesta kaikki saarnaajat. Ja 
kulkeneet olemme ja kokouksia pitäneet samoissa kylissä, niin- 
kuin Koppana veli muistaa mennä vuonna. Amerikan sovinto- 
kirjoja y.m. Amerikan kristittyin kirjoja olemme lukeneet, joka 
on suuri ilo ikristityille, kuin vaivatut ja murhetta kärsiväiset 
ovat päässeet kuorman alta hengittämään Jumalan armon raitis- 
ta ilmaa Esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen- 
yhteydessä. Kalliina kattomme teitä, rakkaat ja ikuiseen 
muistoon jääneet ystävät. Emmekä voi muuta kuin kiittää teitä 
kaiken teidän ylönpalttisen rakkaudenpalveluksen ja 
kuuliaisuuden edestä, kuin olimme teidän keskellänne, vaikka 
me niin heikot välikappaleet olemme omissa silmissä kaiken 
sen ymmärtämättömyyden ja heikkouden tähden. Mutta kuin 
Jumala on luvannut olla heikoissa väkevä, niin hän saattaa ja 
voipi osottaa voimansa ja kunniansa heikkoin välikappaltensa 
kautta, jonka saimme nähdä omilla silmillämme teidän läsnä- 
ollessanne, josta kaikesta kiitos Jumalalle, että hän vieläkin 
osottaa voimansa ja kunniansa vanhinten ja edellämenneitten 
hautain päällä, jotka nyt ovat jo lepäämässä heidän töistänsä 
ynnä opetus lastensa paljouden kanssa, ja niittämässä sen, mitä 
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kylväneet ovat, sen ijankaikkisen ilon ja kunnian kruunun, 
monen kymmenen tuhannen maasta ostetun lauman kanssa. 

Niin siis kannattaa meidän kilvoitella tämä lyhyt aika, vaik- 
kapa olemmekin maailmalta hyljätyt, kuitenkin Herralta valitut 
kaikkein raamattuin todistusten jälkeen. Ja sen tähden on meillä ja 
teillä syy rohvaista sydämiämme uskomaan, vieläpä yksinkertai- 
sen uskonkilvoituksen alla Jesusta seuraamaan sillä verisellä ristin 
ja itsemme kieltämisen tiellä, että voiton päällä pysymme tämän 
lyhykäisen sodan ja kilvotuksen ajan siihen asti, että saamme pai- 
naa täydellisestä rakkaudesta palavat rinnat yhteen koko maasta 
ostetun lauman kanssa ja sanoa, tervetulemaan tapetun Karitsan 
häihin. Ei silloin enää ole murheen tähden sydän kipeä, eikä rasi- 
ta tämä kuolevainen ruumis kuolematointa henkeä, niinkuin tääl- 
lä surun laaksossa monta kertaa, jossa tulee niin työlääksi ja ras- 
kaaksi uskoa ja omistaa itsellensä sen kalliin armon, vaikka Juma- 
lan lupaukset niin vahvat ovat. 

Ja ei nyt muuta, vaan olkaa tervehdetty sydämellisellä rak- 
kaudella ja uskokaamme synnit anteeksi. Vielä täältä asti annam- 
me ja todistamme synnit anteeksi Herramme Jesuksen nimessä ja 
siinä maahan vuotaneessa sovintoveressä ja rukoilkaa meidänkin 
edestä, että voiton päällä pysymme loppuun asti. Sanomma vai- 
moni ja lasteni kanssa terveisiä T. Kurulle, Perälälle, J. Puurille, 
Arvo Toivoselle, Arvid Hedmanille, Alex Kinnuselle, Holmille, 
Karnelille, Lusualle, O. Kyrölle, Ivarille, A. Wittaniemelle, M. 
Kinnuselle, y. m. y. m. joitten nimiä en muista, kaikille rakkaitten 
vaimoinsa ja lastensa kanssa. Rakkaita terveisiä H. Kollerille. 
Kreta Valsille rakkaita terveisiä, ja kiitoksia kaiken hänen 
palveluksensa edestä. Pyytää heikko veljenne vaivassa ja valta- 
kunnassa rakkaan vaimoni kanssa. 

Frans Larsson Parakka. 

Ole tervehdetty rakkaan sisaren Riikan, Krimsbon Marian, 
Sandran, Augustin, y. m. kanssa, merkitsee 
Fransi. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 
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52. F. WETTAINEN JA S. WETTASJÄRVI – AMERIK- 
KAAN

Parakan kylässä 30/3 1921. 
Tykö rakkaille veljille ja sisarille Herrassa, Amerikan 

maalla, jotka olette hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa 
meidän  kanssamme,  Esikoisten  seurakunnan  helmassa  ja 
hengenyhteydessä. Jumalan armo ja rauha olkoon kaikkein 
teidän kanssanne sodassa ja kilvoituksessa elämän ehtoon asti. 
Amen. 

Onnentoivotuksella tervehdän minä teitä muutamalla 
sanalla, ja kiitän sydämmestäni kaikkein niitten kalliitten 
kristittyin kirjain edestä, joita on tullut tänne paljon tämän talven 
aikana, monista eri paikkakunnista ja valtioista. Kallista on saada 
sanomia aina toiselta puolen valtamerta, vieläpä niistä siunatuista 
sovinnoista, joita olette tehneet Herran edessä (ja että net on 
menestymässä), josta olkoon kiitos taivaalliselle Isälle, ja 
lupaamme mekin rukoilla kaikkein teidän edestänne, että 
jaksaisitte kilvoitella kalliimmassa uskonkilvoituksessa, 
kuoleman virran rantaan asti, läpi tämän vaivalloisen korven 
matkan, jossa on kysymys meillä kullakin kohdaltamme, että 
pysyä voiton päällä, vieläpä säilyttää yksinkertaisen uskomisen 
kautta voimat tykönänsä, sotimaan perkelettä, maailmaa ja omaa 
lihaa vastaan, joka on suurin este kaikilla vanhurskailla, niin 
kauvan kuin ovat viipymässä tämän maan päällä. Näemme teidän 
kirjoistanne, että rakkauden ikävällä olette jääneet muistamaan 
meitä, niin olemme myös me jääneet rakkaudella muistamaan, 
sitä rakasta ja autuaallista kanssakäymistä, kuin olimme teidän 
kanssanne, josta emme saata muuta, kuin Jumalaa kiittää. 

Näemme myös teidän monen kirjoistanne, että toivotatte, 
että saada saarnaaja Lapista vaikka olemaan Amerikassa. Mutta 
emme me löytäneet Amerikan kristillisyyttä niin köyhänä, vielä 
hengellisistäkään lahjoista, ettei se työhön pääse, kuin vain Juma- 
lan lahjat pannaan oikiaan käytäntöön. Sillä eihän se ihme ole, 
että niin pitkällisen riidan aikana ovat lahjat jääneet käyttämättä, 
ja niin on monta tarpeellista työtä jäänyt tekemättä. Ja sentähden 
sanon muutaman neuvon sanan rakkaille veljille ja sisarille Ame- 
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rikan maalla, että niinkuin olette yhdistäneet rakkauden siteitä 
toiset toisenne kanssa, niin yhdistäkäät myös voimanne, ja 
astukaa uskossa rohkiasti työhön, ja painakoon seurakunta tun- 
non asiaksi niille, joilla on lahja työtä tekemään Herran viina- 
mäessä hengellisillä lahjoilla, sillä työnteon aika on lyhyt. Ja 
onhan teillä vielä Matoniemi ja Starkka y.m., jotka saattavat 
paikkakuhtain ymmärtäväisten kanssa koetella. Kyllä me sen 
ymmärrämme, ettei yksi vanha, monissa vaivoissa jo ulos- 
kulunut, niinkuin esimerkiksi Matoniemi ja vanha Starkka, voi 
kaikkein vaatimusta ja tarvetta täyttää, niin suuressa ja laveassa 
kristillisyydessä, kuin Amerikan maalla on. Mutta vähemmät 
lahjat myös ovat kalliit Herran edessä, kuin ne pannaan oikiaan 
käytäntöön, jossa on ainoana kysymyksenä oma ja muitten sielut, 
ja niin tulevat Jumalan lahjat ylösherätetyksi ja kallis Herran työ 
tehdyksiy jossa monta langennutta nostetaan ja haavotetuita sido- 
taan, sairaita parataan ja murheellisia ja synneiltä raskautetuita 
lohdutetaan. Ei meillä täällä Lapissa olekaan niin paljon 
saarnaajia, että seurakunta jonkun saattaisi lähettää pitemmäksi 
ajaksi, sillä kristillisyyden laveus Euroopassa ja Amerikassa niitä 
tarvitsee, sen kaltaisissa koettelemuksissa, joissa muutoin ei voi 
läpi päästä. Emmekä voi uskoa, että ne voivat enempi vaikuttaa, 
kuin ne, jotka paikkakunnissa kansoille jo muutenkin ovat oppaat 
(tutut) ja saarnaavat Jumalan sanan puhtaalla omallatunnolla. 

No siinä uskossa olemme, että Jumala hoitaa omain lasten- 
sa asian, ja viepi pyhänsä ihmeellisesti. Niin ahkeroitkaamme 
kalliimmassa uskon kilvoituksessa, seuraten sitä suurta ristin- 
kantajaa ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta, hän jätti meil- 
le esikuvan, että meidän pitää hänen askeleitansa noudattaman, ja 
niin kantaman ristiä hänen jälissänsä hänen nimensä tähden. 

Älkäämme hävetkö tunnustaa Jesuksen nimeä, tämän 
nurjan ja huorintekijän sukukunnan keskellä, ja rakentakaamme 
Herran templiä elävistä kivistä, kaikki saarnaavaiset miehet ja 
totuuden apulaiset ja palveluspiiat yhdistettynä, ja pitäkäämme 
viinamäen aitaa voimassa, ja kumartakaamme polviamme kaik- 
ki työmiehet, Herran viina mäessä, Euroopassa ja Amerikassa 
meidän Herramme Jesuksen verisen ristin juurelle, että ne 
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viattomat verenpisarat, jotka ovat vuotaneet alas ristiltä, 
priiskuisivat sieluimme ja sydäntemme maalle elämäksi ja 
voimaksi, että jaksaisimme kärsivällisyyden kautta kantaa hedel- 
män, vielä näinä viimeisina ihmisen pojan päivinä. Sillä kaikki 
ajan merkit sen osottavat, että Ylkä on tulossa, ja totisesti hän 
tulee, ja hänen palkkansa on hänen myötänsä. Niin uskokaamme, 
rakkaat veljet ja sisaret, ettei ole pitkä sodan ja kilvoituksen aika, 
ennenkuin meitä kootaan, kaikilta neljältä ilman suunnalta, nii- 
hin suuriin kokouksiin, johonka jo niin suuri paljous on siirtynyt 
tämänkin elävän kristillisyyden aamun koitosta asti, jotka nyt jo 
ovat pitämässä loppumattomia karitsan häitä sillattoman virran 
toisella rannalla. Vetäköön meitä kaikkia, rakkaat veljet ja sisa- 
ret, kaipaus ja koti-ikävä heidän peräänsä, että tämä turha ja 
katoova maailma pysyisi enempi raiskana, sillä tämä maailman 
meno on menevä. 

Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehdityt 
sydämellisellä rakkaudella, kaikki saarnaajat kristittyin lauman 
kanssa, Amerikan maalla ja kaikkialla. Ja uskokaamme roh- 
vaistulla sydämellä synnit anteeksi, vielä täältä asti annamme ja 
todistamme synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja veressä, 
joka pyhä veri on vuotanut Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, 
monelle tuhannelle syntein anteeksisaamiseksi. Totisesti olemme 
koottuina Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupunkiin, esi- 
koisten seurakuntaan, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksi- 
saaminen. Rukoilkaa edestämme ja kantakaa anteeksiantavaisella 
sydämellä armoistuimen tykö. Merkitsee omalla kädellä: 

Frans Larsson Parakka, 
Erik Samuel Vettasjärvi, 

ynnä rakkaitten vaimoimme, lastemme ja Herran lauman kanssa. 

Saan ilmoittaa, että olen saanut Starkka-vanhimmalta kak- 
si preiviä, ja Gacklesta, Snomasta, Minnesotasta, Michiganista 
y.m., joita emme suita vastata kutakin erinänsä, joitten kaikkein 
edestä kiitän niitten lähettäjiä. 

Sama. 
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Itä-Norjaan on jouluna päätetty lähetys, ja saarnaajat tule- 
vat lähtemään noin Johanneksen aikoina. Ovat sieltä jälkiin kir- 
joittaneet, ja kiitollisuudella odottavat saarnaajia Etelä-Suomeen 
myös on tullut yhteinen kutsu. Viktor Appelqvist on tänä talve- 
na Luulajan saarnaajan Erlandsonin y.m. kanssa kulkenut läpi 
Kainuun seurakuntia, siellä on voimallisesti Jumalan sana 
vaikuttannut. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

53. S. WEITASJÄRVI – WM. KOPPANALLE JA TH.
KURULLE

Vettasjärvessä 20/5 1921 
Rakkaille ja aina muistossa oleville veljille, ja uskollisille 

työntekiöille Herran viinamäen painavassa työssä ja toimessa: 
William Koppana, Thomas Kuru ja August Simontaival, Nils 
Petter Starkka, Olof Matoniemi, Salomon Johnson, ynnä kaikki 
muut uskolliset Herran palveliat esikoisten seurakunnan hengen 
yhteydessä:  rakkauden,  rauhan  ja  sovinnon  siteellä  yhteen 
kiinnitetyt  olette.  Jumalan  ja  meidän  Herramme  Jesuksen 
priiskoitusveren armo ja rauha olkoon ja hallitkoon teidän 
henkenne ja sielunne, nyt ja aina päiväinne loppuun asti. Amen. 

Tässä  tervehdän  minä  teitä  kaikkia,  sekä  kasvoista 
tunnetuita ja tuntemattomia, rakkaita veljiä ja sisaria, ynnä 
toiskielisten kanssa Amerikan maalla, Jumalan rauhalla ja syntein 
anteeksiantamisen todistuksilla, ja tietää annan, että terveenä 
olemme joltisesti ruumiin puolesta, vaikka toisinansa aina 
vähäiset taudit vaivaavat saarnaajiakin. Mutta nyt vain istun 
ikävissäni minun sairaan nuorimman veljeni Oskarin kuoleman- 
vuoteen vieressä, joka odottaa ja rukoilee poispääsemisen hetkeä 
yötä ja päivää. Hän on valmis matkamies odottamaan vieraita 
taivaasta, vaikka kivut ja tuskat ovat suuret, ettei ole yön eikä 
päivän lepoa, ja on meilläkin raskas nähdä ja katsoa hänen 
tuskiansa. Mutta siitä niin autuaallinen vakuutus, että hän pääsee 
pian terveeksi tulemaan siinä suuressa taivaallisen Isän kunniassa 
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ja kirkkaudessa, johonka meidänkin kaikkein pitää rientämän ja 
ikävöitsemän kaikissa vaivoissamme ja tuskissamme, myötä- ja 
vaistoinkäymisissämme. 

Niinkuin tiedämme ja uskomme, että olettekin, rakkaat 
veljet ja sisaret, sillä varalla matkaa tekemässä Isänmaan rantaa 
kohti, että illaksi kotia pääsette, ja usein sinne käsin katsotte, 
johonka teidän ystävänne ja opettajanne jo menneet ovat suuren 
opetuslastensa paljouden kanssa, joitten pitää paistaman niinkuin 
aurinko heidän Isänsä valtakunnassa, niin kuin Raamattu todis- 
taa. Sentähden ole lohdutettu Sionin tytär Amerikan maalla ja 
kaikkialla, kyllä sinun Kuninkaas tulee pian, ja hänen palkkansa 
on hänen myötänsä, suurempi kuin kaikki meidän vaivamme, 
joka ajallinen ja keviä on, joka saattaa suuren ja määrättömän 
kunnian niille, jotka pysyvät kalliimmassa uskossa loppuun asti, 
sodassa maailmaa, perkelettä ja omaa lihaa vastaan. Niin totisesti 
pysytään voiton päällä Karitsan veren kautta, ja sen todistuksen 
sanan kautta, joka seurakunnalta saarnattu on, ja aina saarnataan. 
Vieläpä suuresti vieläkin iloitsemme siitä siunatusta ja kalliista 
sovinnosta, jonka tehneet olette Herran edessä, johonka toivo- 
tamme Jumalan, rakkaan Isän siunausta, sen levenemiseen ja koos- 
sa pysymiseen, josta pitää ilo oleman kaikille taivaan enkeleillekin, 
niinkuin meidän kallis Vapahtajamme sanonut on, vaikka maail- 
man joukko eriseurain ja kaikkien hengellisesti kuolleitten kautta 
hakee ja etsii syytä kristittyin vioista ja vääryydestä, että hän pääsis 
sillä mustaamaan kristillisyyden taivasta, eli armon aurinkoa, 
mutta hänen täytyy tehdä työtänsä loppuun asti. 

Ja Jumalalle kiitos sen edestä, että vielä on raja auki Juma- 
lan ja maailman valtakunnan vaiheella, että vesilähteet ja ruoka- 
paikat pysyisit terveellisinä, että Jesuksen lampaat ja karitsat 
saisit heidän elatuksensa, sen määrän jälkeen, kuin Herra on sää- 
tänyt, nautitsemaan vanhurskautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hen- 
gessä, sen seurakunnan helmassa, joka on kivulla uudesti synty- 
nyt halvassa ja laihassa Ruotsin Lapin maassa, samaan laihin 
kuin se, joka syntyi lukittuin ovien takana Jerusalemissa, johonka 
tulleet olette veripunaisen oven Herran Jesuksen kautta 
aikakaudessamme. Sentähden olkaat hyvässä turvassa ja toivossa 
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iloiset, rakkaat veljet ja sisaret, tutut ja tuntemattomat kasvoista, 
sekä saarnaajat, että Jumalan seurakunnan palveluspiiat, ja kaikki 
totuuden apulaiset, ja kristillisyyden kustantajat, joitten kaikkein 
avuin edestä, sekä entisten että viimeisten, kiitämme teitä, 
rakkaita veljiä ja sisaria sydämmenkin pohjasta, jonka van- 
hurskas tuomari, muistakoon ja palkitkoon hänen lupauksensa 
jälkeen, ja että olette niin kauniisti meidän lähetysmiehiä takai- 
sin lähettäneet, että olemme saaneet olla vapaat matka- 
kustannuksista. 

Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vain sanon vaimoni, lasteni ja 
kaikkein saarnaajain ja kristittyin paljouden kanssa sydämen 
pohjasta asti rakkaita terveisiä, teille kaikille yllämainituille, 
emäntäinne, lastenne ja kaikkein Jumalan valittuin kanssa, ja 
vielä täältä asti todistan kaikki synnit, vijat ja epäilykset anteeksi 
Herramme Jesuksen siunattuun nimeen ja kalliiseen sovinto- 
vereen. Niitä todistuksia muistakaa vielä silloinkin, ennenkuin 
silmänne kiinni painuvat, joita olette saaneet ensimmäisestä päi- 
västä niin viimeiseen hengenvetoon asti. Ja jääkäät nyt hyvästi 
Jumalan rauhan haltuun, siihen asti, kuin tervehtelemme toisiam- 
me Paratiisin portilla Jumalan kirkasten kasvojen edessä, jossa ei 
enää lohdutus lopu, eikä enää yksikään karsaasti katso toinen 
toisensa päälle. Silloin saamme yhteen ääneen laulaa Amen, 
Hallelujaa; alati ja ijankaikkisesti, Amen. Pyydän rukoilla 
edestäni anteeksi antavaisella sydämmellä. 

Omalla kädellä. 
Erik Samuel Vettasjärvi. 

Pyydän vastausta jos saatte tämän. 
Tässä olen sairaan veljeni vieressä pikkusen kirjottanut 

vastaukseksi Amerikan veljein ja sisarten kalliitten kirjain edestä, 
joitten kaikkein edestä kiitän sydämestäni ja teitä yllämainituita. 
Ja Frans Parakka vaimoineen on ollut täällä Helluntaina ja käskit 
sanoa rakkaita terveisiä teille kaikille. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 
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54. I. NIKU – WM. KOPPANALLE JA A. SIMONS- 
SONILLE

Masuninkylä 5/7 1921 
Rakkaille ja ikuiseen muistoon jääneille veljille ja 

uskollisille työntekiöille Herran viinamäen raskaassa ja paina- 
vassa työssä, kaukaisella Amerikan maalla: Wm. Koppana ja 
A. Simonsson, rakkaitten emäntäinne, lastenne ja ympä- 
rillänne olevain kristittyin kanssa. Jumalan ja meidän Herran 
Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille, nyt ja elämänne 
ehtoon asti. 

Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ja kaikkia niitä, 
jotka hengittää meidän ja teidän kanssa yhtä armon ilmaa Esi- 
koisten seurakunnan helmassa, joka on aikakaudellamme en- 
sin kivulla syntynyt Ruotsin Lapissa, josta se on oikian raa- 
matullisen lähetyksen kautta levitetty länteen, itään, pohjoi- 
seen ja etelään, jota vastaan on Jumalan vihamies kaikkina 
aikoina pannut kaiken voimansa estämään, hajoittamaan, 
turmelemaan ja hajoittamaan heränneitten mieliä, että saattaisi 
turmella, ja on monessa paikassa paljon menestynyt, mutta ei 
kuitenkaan ole voittanut. 

Suomen puoliheränneet valtiokirkon papit nyt tekevät 
voimalla työtä Amerikassa ja Euroopassa, että saisit mielival- 
tansa voimaan. Sotkevat kaikki elävät ja kuolleet sekasin 
saarnoissansa, ja kirjoittamalla Lapin kristillisyydestä maailman 
sanomalehdissä julkista valetta ja roskaa, sekoittaaksensa tämän 
kristillisyyden jälkiä ja järjestystä, niinkuin näkyy Valvojassakin, 
samaa kuin täälläkin roskalehtein päällä. 

Lieneekö sanomalehtimiehillä puutos uutisista, koska 
täytyvät täyttää lehtiään tuommoisilla roskilla. Ei ole semmoi- 
sia esimerkkiä, että millään ajalla olis elävää kristillisyyttä le- 
vitetty roskalehtien päällä. Mutta kyllä heilläkin on työstänsä 
palkka. Se vain on ainoastaan surkea, että eksyttävät 
heränneitä sieluja, kuten Jussilakin kävi siellä Amerikassa 
vahvistamassa Heidemanin kirkkoa hirmuisella touhulla. Ei 
ole meille ilmoitettu, mitä olis Jussila vaikuttanut Esikoisten 
seurakunnan jäseniin. 
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No, terveenä olemme ruumiin puolesta, ja uskomassa 
niinkuin  ennenkin,  ja  saarnanneet  olemme  parannusta  ja 
syntein anteeksisaamista, ja Jumala on vaikuttanut voimallises- 
ti. Vasta joku päivä sitten tulimme kotia, rakkaan työkumppanin 
Kuoksun kanssa, tunturi-lappalaisten kokouksista. Paljon tuli 
ihmisiä maailman valtakunnasta oven Jesuksen kautta sisälle 
lammashuoneeseen, ja suuri ilo ja riemun ääni kuului yöllä ja 
päivällä, viime vuorokausina, josta Jumalalle kiitos. Vieläkin 
on Jumala asiaansa ajamassa ja valituitansa kokoamassa niitten 
halpain ja ylönkatsottuin välikappaltensa kanssa, joita hän on 
maailmasta valinnut. Sen kyllä näimme, että hengellinen maa- 
ilma pyytää piirittää elävää kristillisyyttä, eli oikeaa seurakun- 
taa, suruttomain ja puoliheränneitten pappein avulla ja voimal- 
la, Euroopassa ja Ameriikassa. Niinkuin senkin Jussilan reissu 
Heidemanin toimesta Ameriikassa, oli sokaista eksyneitä ja talut- 
taa aina etemmäksi metsään. Ja taasen se tämä vanha, hyvin tun- 
nettu Aatu Laitinen, on nostamassa päätänsä kirjoittamalla sano- 
mia muka Lapin kristillisyydestä, ja vääntelee, ja julkisia valhei- 
ta, ja kaikkea roskaa, että saisi asioista tietämättömät niin usko- 
maan. Ja maailman sanomalehdet, jotka ovatkin kaiken maail- 
man roskatunkiot, kokoavat syliinsä kaikenlaista hengellisyyttä, 
että hetkin pääsevät Jumalan sanaa myyskentelemään. Mutta te 
rakkaat ystävät, älkää uskoko, sillä viimeisellä ajalla tulevat vaa- 
ralliset ajat; vaan olkaa turvattuna sen oikian äidin helmassa, jos- 
sa joskus leimahtaa sydämillemme Jumalan kunnia Herran 
Jesuksen avattuin haavain läpi, uskossa ja hengessä katsellen 
maasta ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta Jesusta, 
joka on avannut paratiisin suljetut ovet pitkänä perjantaina meille 
suurille syntisille. Sentähden olkaa lohdutetut, rakkaat ja ikuiseen 
muistoon jääneet veljet ja sisaret, joita sydämmeni pohjasta ra- 
kastan ja vieläkin kiitän kaiken sen ylönpalttisen rakkauden ja 
palveluksen edestä, jota osoititte meitä kohtaan, jota en unhoita. 
No, siinä toivossa teemme työtä tässä kalliissa kristillisyyden 
asiassa sen vähän aikaa, kuin olemme täällä viipymässä, jo- 
kainen sen lahjan kanssa, jonka hän on Herralta saanut, että pian 
meitä kootaan kaikesta vaivasta ja kiusauksista pitämään tapetun 
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karitsan häitä, jossa yhteen ääneen sanomme: Amen, hallelujaa, 
ijankaikkisesti, Amen. 

Eikä muuta, kuin sanon vaimoni, väkeni ja kylämme 
kristittyin kanssa sydämen rakkaita terveisiä. Sano meidän 
terveisiä niin laajalta, kuin tulet näkemään saarnaajia ja 
kristityitä. Olkaa itse yllämainitut minulta ja meiltä sydä- 
mellisellä rakkaudella tervehditty. 

Kohta rupeaa ikäväksi pistämään, kuin ensi kuukausina 
tuli kirjoja joka viikko Ameriikasta, ja usein monet, eikä nyt ole 
kolmatta kuukauteen tullut yhtään. Tietenkin on siinä syy, kuin 
en ole joutanut vastata monelle. Olis, hauska saada vastaus. 
Rukoilkaa minunkin edestä. 
Isak Niku 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

55. F. WETTAINEN – O. MATONIEMELLE JA S.
JOHNSONILLE

Parakan kylässä 30/7 1921 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa ja uskollinen työntekijä 

Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: Olof Mato- 
niemi, Salmon Johanson y.m. rakkaat veljet ja sisaret, jotka kans- 
sanne ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa Esikoisten 
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan armo ja 
rauha olkoon henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän jollakin sanalla, ja annan 
tietää, että olemme terveenä ruumiin puolesta, ja uskomassa 
olemme synnit anteeksi. Erityisempiä ei ole sanomia. Kulke- 
neet olemme taas läpi tämänkin jääneen talven, ja nyt viimein 
olemme Sammelin kanssa käyneet Tunturilla lappalaisten tykö- 
nä. No, Jumala vahvistaa aina sanansa seuraavaisten merkkein 
kautta. Nyt olemme pysäintyneet kotia, kuin on heinän aika, ja 
tuntuu hyvältä saada vähän levähtää niitä paikkoja, jotka Her- 
ran työssä enin vaivaintuvat. 
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Etelä-Suomen maalta on monet anomiset saada saarnaajia, 
mutta ei ole seurakunta saattanut vielä tänä vuonna lähettää. Itä- 
Norjaan luvattiin joulukokouksessa, mutta sieltä tuli ensin 
kiitollinen vastaus, mutta viimein tuli kirja, jossa he ilmottavat, 
että heidän luonnollinen tilansa on niin ahtaalla, ettei he voi olla 
koolla Johanneksen aikoina, vaan täytyvät mennä elinkeinonsa 
perässä, ja esittävät Mikkelin ja Joulun välistä aikaa, ja sanovat, 
että nyt täytyy Jumala auttaa ruumiin ja sielun puolesta. Emme 
ole saattaneet heille muuta myönnytystä siihen antaa, kuin vielä 
ei olleet kaikki saarnaajat koolla, vaan että Jumala seurakuntansa 
kautta pitää murheen niistä, jotka häntä avuksensa huutavat. 

Olisi kallis saada sanomia teidän reisuista, missä kulkeneet 
olette, aina Tyynen meren rantaan asti. Kristityt ovat paljon kir- 
joittaneet hauskoja sanomia, joka on kallis, mutta nyt jo toista 
kuuta on, ettei ole tullu kuin yksi kirja New Yorkista; mikä siihen 
tuli syyksi, emme tiedä. Emme tietysti voi vastata kaikkia. On 
kuitenkin hauska saada kuulla rauhan sanomia Sionista. Nyt ovat 
eriseuraiset Amerikassa ja Europassa hirmuisessa touhussa kir- 
jottamaan kristillisyyttä sanomalehtien päälle, ja Aatu Laiti- 
nenkin on nostanut päänsä muistelemaan sanomia avisilehtien 
päällä, tosia ja valheita. Jo pitäisi jo moni, jolla pikkusenkin 
todellisempaa kaipausta on, nähdä mihinkä määrään ovat kulke- 
neet. Onko ensimmäiset työntekijät tässä kristillisyydessä sitä 
jälkeä kristillisyyttä levittäneet ja koossa pitäneet? Voi pimeyttä, 
mihinkä heränneitten joukkoja kuljetetaan. Mutta älkööt luulko, 
että he sillä Sionin vuoren peittävät, sillä niin korkia se on vielä 
tänäkin päivänä, ettei fariseusten hapatus sitä peitä. 

No, Jumalan on asia ja Herra tuntee omansa idässä ja län- 
nessä, ja uskomme, rakkaat veljet ja työntekijät Herran pellolla 
Ameriikan maalla ja kaikkialla, että se suuri sotasankari, joka on 
sotinut ja valtakunnan voittanut, että hän antaa voimaa ja rohke- 
utta seisomaan sodassa kaikkia perkeleen juonia vastaan tällä 
viimeisellä ajalla, vieläpä voiton päällä pysymään loppuun asti. 
Olkaamme rohvaistut Herrassa kalliimmassa uskon kilvoituk- 
sessa ja uskokaamme synnit anteeksi Herramme Jesuksen nimes- 
sä, siinä viattomassa ja kalliissa maahan vuotaneessa veressä. 
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Priiskukoon vieläkin viattomat verenpisarat Sionin vuorella 
elämäksi ja voimaksi tällä tiellä ja matkalla, että jaksasimme läpi 
suuren synnin voiman pysyä voiton päällä loppuun asti. 

Siinä uskossa olemme, että Ylkä on tulossa, ja totisesti hän 
tulee, ja hänen palkkansa on hänen myötänsä, jota palkanmaksoa 
on jo niin suuri paljous nautitsemassa, jotka tämänkin kristilli- 
syyden aikana ovat siirtyneet Jumalan paratiisiin; niin monta 
uskollista työntekiää rakastajainsa kanssa, jotka nyt ovat kokouk- 
sia pitämässä sillattoman virran toisella rannalla. Me olemme 
vielä täällä monen vaaran keskellä, kuitenkin siinä autuaallisessa 
toivossa, että saamme vähän sodan ja kilvotuksen perästä painaa 
heidän kanssa rakkaudesta palavat rinnat yhteen ja sanoa: terve- 
tulemaa, tapetun karitsan ijankaikkisiin häihin. Ei silloin totisesti 
enää muistu mieleen matkan vaivat, ei murheet, ei kiusaukset. Ja 
olkaa nyt yllämainitut, ja kaikki saarnaajat, ja totuuden apulaiset, 
rakkaitten vaimoinne, lastenne ja koko Herran lauman kanssa 
tervehdetyt sydämellisellä rakkaudella. Rukoilkaa meidänkin 
edestä, pyytää heikko veljenne Herran työssä 

Frans Larsson Vettainen 

ynnä rakkaan vaimoni Teklan ja lasteni kanssa. 
Isakki Niku ja Sammeli Vettasjärvi sanovat sydämmen 

rakkaita terveisiä vaimoinsa ja lastensa kanssa. 
Pyydän vastausta. 
Hauskoja sanomia olemme saaneet Länsi-Norjasta: suuret 

ja voimalliset hartaudet ylösheräväät, vieläpä pimeään kansaan 
asti. Kesä on meillä täällä pohjolassa ollu kylmä, mutta puolivä- 
lin heinäkuuta on ilma lämminnyt ja sateinen. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 
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56. F. WETTAINEN – N. P. STARKALLE JA O.
MATONIEMELLE 

Parakan kylässä 21/8 1921. 
Tykö rakkaille veljille ja vanhimmille ja uskollisille työn- 

tekijöille raskaassa ja painavassa Herran työssä: N. P. Starkka, 
Olof  Matoniemi,  ynnä  rakkaitten  emäntäinne,  lastenne  ja 
ympärillänne olevan Herran lauman kanssa. Jumalan ja meidän 
Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne 
kanssa elämänne ehtoon asti. 

Onnentoivotuksella tervehdän teitä jollakin sanalla, rak- 
kaita veljiä ja sisaria, muistaissa sitä rakasta ja autuaallista kans- 
sakäymistä kuin olimme siellä teidän keskellänne, ja sitä rakas- 
ta tasapalvelusta. Jumala, rakas Isä, sen teille palkitkoon. 
Sillä Herran apostolin sana ei totisesti pidä tyhjään 
raukeema, mitä hän on sanonut vanhoille kristityille 
Hebrealaisille. ” Sillä ei Jumala ole väärä, että hän unhottaisi 
teidän tekonne ja työnne rakkaudessa, jonka te hänen 
nimellensä osoititte, koska te pyhiä palvelitte ja vielä 
palvelette.” Joka on tullut näkösälle tämänkin kristillisyyden 
aikana, joka nyt on jo päälleseisonut yli seitsemänkymmentä 
vuotta, että missä oikealla jäljellä on tehty Herran työtä, se 
on siunatuita hedelmiä kantanut niin laajalle, kuin se levin- 
nytkin on, vaikka sitä on niin paljon vastaansanottu Euroo- 
passa ja Ameriikassa, ja aina vastaansanotaan. Mutta ei se- 
kään seiso, sillä tässä on Immanuel, tässä on Kuningasten 
Kuningas ja Herrain Herra, joka vieläkin ajaa valkialla 
orhiilla, ja hän oli vaatetettu vereenkastetulla vaatteella ja 
sen nimi kutsutaan Jumalan sanaksi, ja se sotajoukko, jotka 
häntä seuraa valkeilla hevosilla, se on senkaltaiset saarna- 
ajat, jotka saarnaavat Jumalan sanaa puhtaalla omallatunnol- 
la. Emme ole tyhjän päällä seisomassa, rakkaat veljet ja si- 
saret Euroopassa ja Amerikassa. Sen tähden onkin syy us- 
koa, vieläpä rohvaista sydämiämme lujempaan uskomiseen, 
että tämä turha maailma pysyisi enempi raiskana silmäimme 
edessä, joka on ajallinenja turha, mutta ijankaikkinen au- 
tuus, joka on enempi kuin mitään muuta maailmassa. 
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Olkaamme turvatut turvattuin kanssa, rakkaat veljet ja 
sisaret. Siinä autuaallisessa toivossa olemme, että pian tule- 
vat tapetun karitsan ijankaikkiset häät, jossa voittajain ja 
kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla. Olkaa 
nyt minulta rakkaan vaimoni, lasteni, Sammeli Vettasjärven, 
Isakki Nikun y.m. kanssa tervehdetty sydämellisellä rakkau- 
della, ja todistamme täältä asti kaikki synnit ja vielä viimei- 
setkin epäilykset anteeksi, Herran Jesuksen nimessä ja ve- 
ressä. Rukoilkaa edestämme. Sydämen rakkaita terveisiä 
Korpualle, Liimatalle, Pirttikankaalle, Vestolalle y.m. y.m., 
joitten nimiä en muista, mutta nimenne on kirjoitettu tai- 
vaassa. Mutta kaikille rakkaita terveisiä emäntäinsä ja las- 
tensa ja heidän lastensa kanssa. Rukoilkaa edestämme. Mer- 
kitsee omalla kädellä. 

Frans Larsson Wettainen. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

57. I. NIKU – A. RITOLALLE, N. WILENILLE Y.M.

Masuninkylä 27/8 1921 
Rakkaille veljille ja työkumppaneille Herran viinimäen 

raskaassa ja painavassa työssä: Alex Ritola, Nick Wilen, Oskar 
Nilsson, y. m. veljet Gacklessä, rakkaitten emäntäinne, lastenne 
ja  ympärillänne  olevan  Herran  lauman  kanssa,  jotka  yhtä 
armonilmaa hengitätte meidän ja teidän kanssanne Esikoisten 
seurakunnan helmassa. Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo 
ja rauha lisääntyköön teille. 

Kiitoksia kirjainne edestä, joita olen teiltä kaikilta vasta 
saanut; myös Huumolalta ja Muoniolta ennemmin, joitten edestä 
myös kiitän. Myös lahjain edestä Ritolan viime kirjeessä. Ja vai- 
mo kiittää Oskar Nilssonia lahjan edestä mennä kesänä; tullut se 
on perille. Terveenä olemme ruumiin puolesta ja uskon- 
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kilvoituksen olemme ahkeroineet säilyttää hyvässä omassa- 
tunnossa, ja saarnanneet olemme samassa mielessä kuin 
ennenkin. Ei ole mieli eikä ymmärrys tämän kristillisyyden 
asioista liikkunut. Ja sydämmestä olemme iloiset, että niin hyvät 
sanomat saamme sieltäkin kaukaiselta Amerikan maalta, että 
sovintosaarnaa jatketaan sovintoveren kautta, ja että Jumala 
sanansa kautta vaikuttaa aina uskottomiin ja eriseuraisiin asti. 
Mutta en tiedä, minkä tähden ei ole saarnaajat minun 
tietääkseni meille mitään ilmoittaneet, ei Tyynenmeren 
puolen reissusta, eikä Gacklen kokouksista mitään, muut 
kuin te yllänimitetyt. Vaikka emme sentähden ajattele pahaa, 
mutta on kaipaus, rakkauden siteillä kuin olemme liitetyt. 

No, suuressa olemme kiitollisuuden velassa Amerikan 
veljein ja sisarten kohdalle kaiken sen rakkauden ja palveluk- 
sen ja itsenne uhraavaisuuden, ja kaikkein vaivainne edestä 
meitä kohtaan, jota emme saata teille millään palkita. Vieläkin 
olen usein unessakin Amerikassa. Ilahduttavaa on saada sano- 
mia ystävistä, joista olemme ruumiin puolesta niin kauvas 
eroitetut, vaikka hengessä läsnä. Mutta siinä toivossa, että mei- 
tä kootaan vähän kilvoituksen perästä suureen kokoukseen, jos- 
sa sanomme yhteen ääneen: Amen, Halleluja, kirkkaassa ilmas- 
sa. Ette ole, rakkaat ystävät, turhaan uskoneet, ettekä turhaan 
seisoneet ristin kohdalla, katsellen uskossa ja hengessä maasta 
ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta Jesusta, joka 
on antanut itsensä alastomaksi riisua koko maailman edessä, 
eikä ole puolustanut itseänsä, viimeiseen pisaraan asti. Sen- 
tähden uskokaa, rohvaistulla sydämmellä kaikki synnit anteek- 
si. Metki täältä asti annamme ja todistamme Herran Jesuksen 
nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Ja sa- 
non Parakan Fransin, Sammeli Vettasjärven, Kuoksun ja 
vaimoimme ja perheittemme ja suuren kristittyin lauman kanssa 
teille sydämmen rakkaita terveisiä. Sanokaa meidän terveiset 
niin laajalta, kuin tulette näkemään saarnaajia ja kristityitä. 
Rukoilkaa meidänkin edestä. 

Isak Niku. 
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Minulta on äiti kuollut 7. päivä tätä kuuta. Autuaallisesti 
se lähti maailmasta lyhyen sairauden jälkeen, 78 vuoden, 9 
kuukauden ja 11 päivän ikäisenä. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

58. S. WETTAJÄRVI Y.M. – WM. KOPPANALLE,
J. KIERILLE Y.M. 

Parakan kylässä 2/10 1921 
Rakkaille veljille ja työ kumppaneille Herran viinamäen 

painavassa työssä: William Koppana, Tuomas Kuru, Johan Kieri 
ja August Simontaival, ynnä emäntäinne ja lastenne ja Herran 
lauman kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille Her- 
ramme Jesuksen tuntemisessa Pyhässä Hengessä, nyt ja aina 
elämänne ehtoon asti, Amen. 

Tässä tervehdän teitä sydämellisellä rakkaudella, ja 
iloitsen siitä siunatusta sovinnosta ja rauhasta, jonka alle te 
itsenne uhranneet olette, joka oikian seurakunnan raamatullisesta 
lähetyksestä siunatuksi tuli, yli ihmisen ymmärryksen; josta 
iloitsevat kaikki taivaan enkelitkin ja kiittävät Luojaansa. Ja 
siihen toivotamme rakkaan Isän siunausta ruumiin ja sielun puo- 
lesta. Ja vielä kiitän rakkaita veljiä niitten rakkaitten kirjain edes- 
tä, joita olen teiltä saanut ilolla vastaanottaa, viimeksi Kieri-vel- 
jeltä, jossa hän valittaa oman syntisyytensä yli, ja sen 
tyhmyytensä, joka hänessä on ollut. Mutta usko sinä, veljemme, 
synnit anteeksi annetuiksi, niinkuin seurakunnan palvelijat 
todistaneet ovat Jumalan sydämellisen laupeuden kautta, sillä ei 
ole meilläkään synnittömyyteen turvaa, vaikka emme tee 
pakanain syntiä. Ja puhukaat ja saarnatkaat siitä kalliimmasta 
asiasta, rakkaat veljet ja sisaret, ja eikä yhtäkään halventamaan, 
ei entisen rikollisuuden, eikä nykyisen turmeluksen tähden, mut- 
ta kantamaan anteeksiantavaisen sydämen Herramme Jesuksen 
opin ja neuvon jälkeen, johonka hän on meitä kaikkia opetus- 
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lapsiansa sitonut. 
Ja vieläkin kiitämme teitä, rakkaat veljet Herrassa, kaiken 

rakkauden ja palveluksen edestä, mitä Herran nimeen 
tehneetolette kristillisyytemme tarpeeksi, ja rohkaistuilla 
sydämillä uskokaat synnit, viat ja epäilykset anteeksi, todis-
tamme mekin, teidän heikot veljenne, täältä asti Herramme 
Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa sovintoveressä; 
joka on vuodatettu monelle tuhannelle syntein anteeksi 
antamiseksi, jonka voimalla teemme vielä matkaa vähän 
aikaa, siihen asti kuin kostumme siihen oikiaan Isän-
maahan, kaikkein vanhinten ja valittuin kanssa, kiittämään 
Luojaamme ja Lunastajaamme sen suuren armon edestä, joka 
on tapahtunut pitkänä perjantaina Golgatan mäellä, johon 
jumalattomat lapset ovat hänen saattaneet, ja jossa kaikki 
kristillisyyden vihamiehet ja vastustajat ovat kätensä saas-
tuttaneet ja viattoman helvettiin syökseneet, ja tehneet itsensä, ja 
aina tekevät syypääksi Luojansa murhaan, vaikka he ei niitä 
raukat tunne eikä ymmärrä, ei vielä nekään, jotka kristilli- 
syyden keskeltä menevät eriseurain ja monenlaisten villitysten 
seurasta etsimään helpompaa tietä taivaaseen, johonka hakevat 
apua vaikka kadotuksesta, sekä sanomalehtien että pappein 
lähetysmiestensä kanssa. 

Mutta turvassa totisesti olemme, kuin pysymme elävän 
Jumalan kaupungissa, jossa rauhan kellot soivat ja saamme naut- 
tia vanhurskautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Ja nyt sa- 
nomme hyvästi siinä toivossa, että tervehtelemme toisiamme 
ystäväimme tykönä, siinä suuressa kunniassa, johonka monta 
olette jo katsoneet. Kun piankaan pääsisi tästä vaivalloisesta ja 
ikävästä surun ja murheen laaksosta rauhan haminaan; sinne se 
tekee meidänkin mieli ja ikävöitsemisemme, ja nyt sanomme 
vaimoimme, lastemme ja kaikkein kristittyin kanssa, teille 
yllämainituille ja kaikille valituille siellä kaukaisella maalla, sy- 
dämen rakkaita terveisiä ja pyydämme teitä esirukouksissanne 
muistamaan anteeksiantavaisella sydämellä armoistuimen tykö- 
nä. Vähimmät veljenne; omalla kädellä, 

Samuel Vettasjärvi. 
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Isak Niku. 
Frans Parakka. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

59. F. WETTASJÄRVI Y.M. – O. MATO NIEMELLE Y.M.

Parakan kylässä 2/10 1921 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaas- 

sa ja painavassa Herran työssä: Olof Matoniemi, N. P. Starkka, 
Salmon Johanson, John Kieri, Wm. Koppana, August Simon- 
taival, y.m. saarnaavaiset miehet, rakkaitten vaimoinne, lastenne, 
totuuden apulaisten ja palveluspiikain ja koko Herran lauman 
kanssa Ameriikan maalla. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän 
henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdämme teitä jollakin harvalla 
radilla ja saamme antaa tietää, että olemme elämässä ja ruumiin 
terveyttä nauttimassa, ja saamme myös ilmoittaa, että olemme 
saaneet tämänkin kesän aikana paljon kalliita kristittyin kirjoja 
läpi Ameriikan maata, jotka on kalliit, ja joissa kaikissa on yksi 
rauhan ja kiitoksen ääni, johonka mekin yhdistettynä sanomme 
koko sydämellä, että kiitos Karitsalle voiton edestä. Näemme 
teidän kirjoista, että olette pitäneet saarnaajain kokousta 
Gacklessä, Pohjois-Dakotassa, jossa on tutkittu ja koeteltu tärkei- 
tä kristillisyytemme asioita, vieläpä jatketaan sovintosaarnaa 
sovintoveren voimalla, joka on kallis Herran edessä. Ja olette 
seuraamassa niitä neuvoja, joita esikoisten seurakunnan lähetys- 
miehet antaneet ovat, että se oikia raamatullinen lähetystoimi 
pysyisi voimassa, jonka kautta Jumala on niin suuria ihmeitä teh- 
nyt ja matkaansaattanut tämänkin kristillisyyden aamunkoitosta 
asti Euroopassa ja Ameriikassa. Ei niin ymmärtäin, että yhdessä 
eli useammassakaan saarnaajain kokouksessa voipi niin lähetystä 
järjestää, että siinä kunkin paikkakunnan tarve olisi näkösällä, 
mutta niinkuin se on ollut läpi tämänkin kristillisyyden ajan 
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Lapinmaalla, että kullakin paikkakunnalla, jossa saarnaavaiset ja 
seurakunnalle tunnetut ja luotetut ovat, että ne niissä kulkevat ja 
saarnaavat ja kristittyin vaatimuksia täyttävät. Mutta mitä muu- 
ten tulee pitempiä reissuja, että niitä koetellaan enempäin 
ymmärtäväisten keskellä. On se esikuva myös jätetty kristillisyy- 
temme vanhemmilta, että ovat muorempia kuljettaneet matkassa 
oppimassa saamaan enämpi valkeutta ja koettelemusta Herran 
työssä, jota myös tarvitaan, että kukin lahjansa kanssa olisi us- 
kollinen tekemään Herran työtä, ja kokoomaan yhteen lammas- 
huoneeseen Herran sanan jälkeen. 

Ja ei nyt muuta tällä kertaa, kuin kiitämme Ameriikan 
saarnaajia ja kristityitä kalliitten kirjain edestä ja toivotamme 
Jumalan siunausta sielun ja ruumiin puolesta, ja ahkeroikaamme 
rakkaat veljet ja sisaret kalliimmassa uskonkilvoituksessa seura- 
ten sitä suurta ristinkantajaa Herraa Jesusta, joka on sotinut ja 
valtakunnan voittanut pitkänä perjantaina yrttitarhassa ja 
Golgatan mäellä, ja avannut suljetut paratiisin portit suurille 
syntisille, että on vieläkin vapaa tykökäyminen uskossa armo- 
istuimen tykö. Syy on uskoa synnit anteeksi, rakkaat veljet ja 
sisaret, sillä voitto on tullut Karitsan veren kautta. Siinä 
autuaallisessa toivossa olemme, rakkaat veljet ja sisaret, että pian 
yhteen tulemme tapetun Karitsan ijankaikkisissa häissä, jossa 
voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla 
ja kunnian kruunulla. Ja olkaa nyt yllämainitut koko Herran lau- 
man kanssa tervehdetty näillä sanoilla, että teidän ja meidän syn- 
nit ovat anteeksi annetut Herramme Jesuksen nimessä ja siinä 
kalliissa sovintoveressä; sen mekin täältä asti annamme ja 
todistamme kolmeyhteisen Jumalan nimeen. Ja rukoilkaa mei- 
dänkin edestä, että pysymme voiton päällä loppuun asti. Merkit- 
sevät veljenne vaivassa ja valtakunnassa. 

Samuel Vettasjärvi 
Frans Parakka. 
Isak Niku. 

Tämän kautta saan minäkin tervehtää teitä Ameriikan rak- 
kaita veljiä ja sisaria, ja annan tietää, että olemme terveenä ruu- 
miin puolesta ja uskomassa niinkuin ennenkin, ehkä suuren 
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synninvoiman läpi. Ja annamme tietää, että olemme saaneet pal- 
jon kirjeitä Ameriikasta y.m. joitten edestä kiitämme juuri sydä- 
mestä, ehkä on kohta mahdoton niitä kutakin erikseen vastata. 

Kiitämme myös Emil Liimattaa lahjan edestä Fransin 
kanssa. A Björkiä rakennusaineitten edestä ja meidän vaimot 
Brita Johanna ja Tekla, ja Anna Liisa Purnu Johan Pirtti kangasta 
kiittävät sen kalliin rakkaudenlahjan edestä; niin myös minun 
vaimo kiittää rakasta sisarta ja veljeä Hanna ja Henrik 
Vehkaperää lahjan edestä. Olkaa te rakas vanhin O. Matoniemi 
niin hyvä, että ilmoitatte heille, jos olette heitä näkemässä eli 
heille kirjoittamassa, ja olkaa rakkaan emäntänne Edlan kanssa 
meiltä sydämellisellä rakkaudella tervehditty. 

Isak Niku ja Fransi. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

60. F. WETTAINEN – A. BJÖRKILLE JA A.NISKALLE

Parakan kylässä, 11/11 1921 
Tykö rakkaat ja kalliit veljet Herrassa: Albert Björk ja 

A.Niska, rakkaitten vaimoinne, lastenne ja ympärillänne olevat 
kristityt. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa 
päiväinne loppuun asti. 

Onnentoivotuksella tervehdän jollakin radilla ja annan tie- 
tää, että elämme terveenä ruumiin puolesta ja uskomassa olem- 
me synnit anteeksi sen oikian äidin helmassa, johonka syntyneet 
olemme tällä aikakaudella, joka on se oikia seurakunta 
Raamattuin jälkeen, joka hallitaan Kristuksen opin ja asetusten 
jälkeen, että Herran lauma koossa pysyy, ja varjeltuna sekä lihan 
että hengen saastaisuudesta. Sanomia ei ole erinomaisia täältä. 
Kokouksia olemme pitäneet taas tämänkin syksyn sitte kuin 
olemme kerinneet kesätöistä. Ja Jumalan sana on voimallinen 
vaikuttamaan kaikissa kokouksissa, että ilon ja riemun äänet 
kuuluvat vanhurskasten majoissa, kuin tuhlaajapoikia ja -tyttäriä 
tuodaan sisälle Isän huoneeseen, vaikka vanhempi veli, eli 
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omavanhurskaus, on läpi tämänkin kristillisyyden ajan napissut 
ja moittinut, vieläpä sen päälle työtä tehnyt ynnä hengellisesti 
kuolleen ja suruttomuuteen hukkuneen pappiskunnan kanssa, 
vieläpä maailman joukon valheita levittämään, ettei heränneet ja 
autuutta kaipaavaiset sielut tohtisi uskoa totuutta. 

Vieläpä Suomen heränneet pappismiehetkin ovat 
suurella voimalla nousseet kristillisyyttä opettamaan maailman 
sanomalehdissä Euroopassa ja aina Amerikkaan asti, ynnä 
monta muuta heidän kanssa. Mitä Laestadius on kirjoittanut 
kristillisyyden puolustukseksi maailman herrain ja pappein 
valheita ja vääriä syytöksiä vastaan on eri asia, ja on ollut 
siihen pakotettu, etteivät saisi kääntää oikeutta, ja saattaa häntä 
vahinkoon. Mutta sanomalehteä hän alkoi, nimittäin Huutavan 
ääntä, jossa myös on kokonansa toinen kysymys nimittäin 
puolustaa tämä kristillisyys, eikä yhdessä roskasanomain 
kanssa. Ja kuin Suomen heränneet papit aloit hengellistä lehteä 
toimittamaan, niin Raattamaa toivotti, että hengellinen lehti 
kovenee maailman joukkoa vastaan tai lakkaa, mutta ei se ole 
kovennut, mutta pehmennyt siihen määrään, ettei se enää 
loukkaa ketään, ja jos muuta puolustusta ei ole Ylenillä kuin 
se, mitä hän kirjoittaa sanomalehdissä, kyllä on liijan heikko, ja 
siihen vielä kokonansa väärä ymmärrys profeetan sanoista. 
Olisithan he, koska tietävät meidän olevan väärässä, kuin seu- 
rakunta Lapissa lähetti meitä Amerikkaan, pitäneet niin paljon 
rakastaa, että olisit tulleet näyttämään, missä olemme väärässä, 
siihen olemme aina ja joka paikassa olleet alttiit, niin täällä Eu- 
roopassa ja Amerikassa. 

No, emme tiedä muuta, mutta totisesti ovat ne turvassa, 
jotka pysyvät esikoisten seurakunnan helmassa, jossa on 
priiskoitusveri ja syntein anteeksisaaminen. Niin uskokaamme, 
rakkaat veljet ja sisaret rohvaistulla sydämellä synnit anteeksi. 
Vielä metkin täältä asti annamme ja todistamme Jesuksen nimes- 
sä ja siinä kalliissa sovintovetessä, joka on vuotanut pitkänä- 
perjantaina Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä syntein anteeksi- 
antamiseksi. Siinä toivossa olemme, että pian tulevat tapetun 
karitsan häät, jossa voittajain ja kilvottelijain palkka maksetaan 
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ijankaikkisella ilolla. Ja jääkää hyvästi sen suuren Israelin Paime-  
nen haltuun. 

Saamme ilmoittaa, että olemme saanut kaksi preiviä 
Björkiltä vaimonsa kanssa, joitten edestä kiitän rakkaalla 
sydämmellä. Ne lähetykset, joista kysytte, ovat tulleet niille, 
joille olette lähettäneet. Ei muuta, vain olkaa tervehdetyt 
sydämmellisellä rakkaudella kaikki rakkaat veljet ja sisaret 
Brainerdissa y. m.  
Merkitsee omalla kädellä. 

Frans Wettainen 

ynnä rakkaan vaimoni Teklan kanssa, ja lasten, y.m. kristittyin 
kanssa. – Sammeli Vettasjärvi, Isak Niku, Isak Kuoksu, 
tervehtää Amerikan rakkaita veljiä ja sisaria. 

————————————————— 
Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

61. S. WETTASJÄRVI Y.M. – O. MATONIEMELLE, Y.M.

Gellivaaran kirkonkylässä 31/12 1921 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaas- 

sa ja painavassa Herran työssä Ameriikan maalla: Olof Mato- 
niemi, N. P. Starkka, Johan Kieri, Salomon Johansson, Wm. 
Koppana, Caleb Erickson, August Simontaival, rakkaitten emän- 
täinne, lastenne ynnä kaikkein saarnaavaisten miesten, totuuden 
apulaisten, palvelevaisten vaimoin ja koko Herran lauman kanssa 
Ameriikan maalla, monessa eri kielessä. Jumalan ja meidän Her- 
ramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa 
elämän ehtoon asti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdämme teitä ja annamme 
tietää, että olemme olleet koolla tässä Gellivaaran kirkonkylässä 
Herran nimeen. Paljon saarnaajia ja kristityitä monista eri 
paikka- ja kyläkunnista, Itä- ja Länsi-Norjasta, Luulajasta, 
Kainuusta ja Lapinmaan seurakunnan kylistä, jotka olemme 
yksimielisesti Herran edessä tutkineet ja koetelleet painavia 
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ja raskaita kristillisyytemme asioita, ja lähetysreissuja 
moneen eri valitakuntaan, koska hätähuutoja kuuluu ja 
avunpyyntöjä, sekä suullisesti, että kirjallisesti. Vieläpä 
lähetyskirjoja Ameriikasta, Suomesta ja Norjasta y. m. joitten 
kaikkein edestä kiitämme niitten lähettäjiä ja näemme ja 
ymmärrämme sen, että se kallis Herran työ on menestymässä, 
niin kauvas kuin se oikia lähetystoimi on voimassa, vieläpä 
rauhan ja sovinnon ääni kuuluu kaikkialla, josta emme saata 
muuta kuin Jumalaa kiittää. Ja toivotamme, että kaikki 
työntekijät Herran viinamäessä itsensä uhraavan rakkauden 
kanssa olisit uskolliset sillä lahjalla, jonka itsekukin on Her- 
ralta saanut, tekemään Herran työtä, saarnaajat, totuuden apulai- 
set ja palvelevaiset vaimot, jonka siunatun työnteon ja itsensä 
uhraavan rakkauden kautta on niin suuri paljous saaneet silmänsä 
auki, ja tulleet näkemään, mistä tie menee taivaaseen: vieläpä 
ovat tulleet raketuksi oikiaan seurakuntaan, että tietävät olla var- 
mat ja vakuutetut siitä, missä oikia turvan ja suojan paikka on, ja 
saattavat Daavetin kanssa sanoa: Lintu on löytänyt huoneen, ja 
pääskynen pesän, sinun alttaris, Herra Sebaot, minun kuninkaani. 
Ja sentähden olkaamme turvattuina Herrassa, kalliimmassa us- 
kon kilvoituksessa, rakkaat veljet ja sisaret, Amerikan maalla ja 
kaikkialla, ja kumartakaamme kaikki saarnaajat ja työntekijät 
Herran viina mäessä meidän polviamme Herran Jesuksen ristin 
juurelle, että ne lämpimät ja viattomat veren pisarat 
priiskuisivat sieluimme ja sydäntemme maalle, että jaksaisitte 
ja jaksaisimme kärsivällisyydessä yksimielisesti tehdä Herran 
työtä, ja rakentaa ja voimassa pitää viinamäen aitaa tällä viimei- 
sellä etsikon ajalla, sillä työnteon aika on lyhykäinen, ja suuri 
on palkan makso, joka odottaa kaikkia uskollisia kilvoittelioita, 
joita on jo niin suuri paljous kostuneet Jumalan Paratiisiin, jot- 
ka nyt ovat opetuslastensa kanssa pitämässä häitä toisella puo- 
len sillattoman virran ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jossa 
kaikki sota ja kilvoitus päätetään. 

Vetäköön kaipaus ja koti-ikävä teitä ja meitä, rakkaat 
veljet ja sisaret, enämpi ylös tämän mustan ja sumuisen ilman 
alla, että pysyisit silmämme auki, siihen asti, että aukenee kirkas 
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ilma ja saamme kuulla toinen toisemme äänen, kaikkein 
ystäväin ja koko maasta ostetun lauman kanssa, ja sanoa 
yhteen ääneen: tervetulemaa tapetun karitsan ijankaikkisiin 
häihin. Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa kaikki 
yllämainitut koko Herran lauman kanssa tervehdityt 
sydämellisellä rakkaudella, ja uskokaamme rohvaistulla 
sydämellä synnit anteeksi Herramme Jesuksen nimessä ja siinä 
kalliissa sovintoveressä, joka on vuotanut alas rististä 
Golgatan mäellä pitkänä perjantaina. Ja rukoilkaa meidänkin 
edestä; pyytävät veljenne vaivassa, seurakunnan kanssa ja 
puolesta: 

Erik Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu, Vikior Appelqvist, 
Isak Niku, Frans Parakka, Viktor Björkman, Oskar Björkman, 
KR. Erlandsson, Peter Bakkajord Norja y.m., y.m. 

Ja kiitämme Amerikan veljiä ja sisaria rakennusaineitten 
edestä, joita olette tänne lähettäneet kristillisyyden edes- 
auttamiseksi. 

Samat. 
Ja vielä ilmoitamme, että meidän ja teidän rakas veljemme 

ja vanhin Yrtti Nilssi on nukkunut kuoleman uneen tänä syksy- 
nä lokakuun alku päivinä ja on siirtynyt kirkkaaseen ilmaan. 

Ne samat. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

62. N. NIA – SOLOMON JOHNSONILLE

Kiiruna 1/3 1922 
Kiitos kirjeen etestä, jonka sain viikon päästä, ja näen, että 

olette käynhet saarnareisulla, ja että voitte hyvin, joka on kallis 
asia, ja että on yksimielisyys kristittyin välissä, joka on suurin 
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asia, ja kuuliaisuus saarnaajain neuvoille ja varoituksille, että 
pysyis yksimielisyys, joka on paras asia, saattaa pysyä rakkaus 
kristittyin välissä. 

Täällä on yksimielisyys kristittyin välillä, joka on 
siunattu asia. Ja Jumalan lahja, ja siunaus, jonka etestä emme 
suita kiittää Jumalaa, kuin on Jumala siunannut Lapin maan. 
Ei meillä ole suuria tavaroita, niin kuin Amerikan maassa. 
Mutta se on suuri siunattu yksimielisyys kristillisyyten asi-
oissa, se on paras koko maan päällä. Pyytän rukoilla etestäni, 
että jaksaisimme pysyä voiton  päällä  siinä  kalleimmassa 
uskon  kilvoituksessa,  ja totistakaa mullekin anteeksi kaikkea 
hittautta ja muuta syntisyyttä, joka tahtoo tehtä hittaaksi ja 
painaa alas, että ei saata uskoa välistä, niin kuin tulis. 

Täällä voivat ihmiset nyt tällä kertaa hyvin, ja on ollu 
hyvä talvi tähän saakka, vaikka heinän puute on suuri ympäri 
maata, ja paikoin on kova hätä heinistä. Fransilla Parakassa on 
kova hätä, kuin täytyy ostaa kaikelle karjalle heinä, kuin ei saat- 
tanut lahata eläviä pois, muutoin olis jäänyt koko talven ja ke- 
vään maijotta. Matilda sanoo terveisiä Salmolle, että lähetä kesä- 
huivin hälle, ja hinta, mitä maksaa, että lähettää makson sulle. 
Pekka ja Matilda sanovat terveisiä paljon teille. Olkaat nyt 
tervehtetty minulta, ja pyytän rukoilla etestäni. 

Nikolaus Nia 

Kiitos rahain edestä, joita olet lähettänyt mulle. 

Alkuperäinen. 

Solomon Johnsonin kokoelma. 

63. F. WETTAINEN – H. JA V. LEHTOLALLE

Parakan kylässä 5/5 1922 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa: Henrik ja Valbur Lehto- 

la, ynnä rakkaitten lastenne ja koko Herran lauma Poinsetilla, 
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y.m. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha, ja 
Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa elämän 
ehtoon asti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän minä teitä jollakin 
radilla, ja annan tietää, että elämme terveenä ruumiin 
puolesta kaikki saarnaajat ja kristityt, paitsi se, mitä yksi ja 
toinen ystävä kuoleman kautta pois leikataan, jota kyllä aina 
saamme nähdä, mutta nethän menevät ilolla kotikunniaan. 
No, rakkaalla sydämellä olen muistamassa teitä rakkaita veljiä 
ja sisaria Ameriikan maalla, joita läpi olemme vaeltaneet ja 
Kristuksen evankeliumia saarnanneet sen vähäsen lahjan 
kanssa, jonka Herralta saaneet olemme, ja saaneet omilla 
silmillä nähdä, mitä Israelin sankarit ovat tehneet läntisellä 
maailman osalla, sillä ne jäljet, joita Johan Takkinen, Joonas 
Purnu ynnä monta muuta uskollista Herran palvelijaa ovat 
polkeneet Ameriikan maalla, ne jäljet totisesti näkyvät 
vielä jälkiintulevaisissakin polvikunnissa, vaikka oman-
vanhurskauden perkele on läpi kristillisyyden ajan aamun-
koitosta alkaen pyytänyt sotkea ja sekottaa ja peittää kaikkein 
uskollisten työntekijäin jäljet, niin monen kaltaisten eriseurain 
kautta. Mutta Jumalan vahva perustus se pysyy, ja joka 
siihen kiinnitetty on tälläkin viimeisellä ajalla. Sen täh-
denpä saammekin olla hyvässä turvassa, rakkaat veljet ja 
sisaret Ameriikan maalla ja kaikkialla, jotka olette tulleet veri- 
punasen oven, Herran Jesuksen kautta sisälle siihen oikiaan 
seurakuntaan, jossa teille ja meille on kaikki synnit anteeksi 
annettu ja päästetty lain kanteesta, ja vieläkin rakkauden pisa- 
rat ovat priiskuvaisena särjetyn ja liikutetun maan päälle, että 
se pysyy tuoreena ja hedelmää kantavaisena siihen autuaal- 
liseen hetkeen asti, kuin elomiehet tulevat leikkaamaan ja ko- 
koamaan valmiiksi tulleita ja kypsyneitä tähkäpäitä Herran 
aittaan, johonka jo niin paljon on tämänkin kristillisyyden 
aikana koottu, ja ovat nyt pitämässä häitä sillattoman virran 
toisella rannalla, jossa saavat kiittää sitä suurta Luojaa alati ja 
ijankaikkisesti. Vetäköön meitä kaikkia kaipaus ja koti-ikävä, 
rakkaat veljet ja sisaret, että pysyisi enempi raiskana tämä 
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turha ja katoava maailma, jossa niin pikkusen aikaa olemme 
viipymässä, niinkuin kyläreissussa käymässä täällä vähän ai- 
kaa. Mutta siinä autuaallisessa toivossa olemme, että se aika 
autuaallinen pian joutuu, että saamme heidän kanssa yhdistää 
äänemme ja sanoa yhteen ääneen: Tervetulemaan tapetun 
Karitsan ijankaikkisiin häihin. Silloin ei enää muistu mieleen 
matkan vaivat, ei sota, ei kilvoitus, silloin saatamme kiittää 
täydellisesti, eikä olekaan silloin enää Euroopan maat, eikä 
Atlantin meri välillä, ettemme saa kuulla toistemme ääntä, ja 
sillä autuaallisella toivolla lohduttakaamme meitämme kaik- 
kein ikäväinkin aikain alla. 

Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehdetyt kaikki 
rakkaat veljet ja sisaret Poinsetillä ja kaikkialla näitten sanain 
kanssa, että teidän ja meidän synnit ovat anteeksi annetut, ja vielä 
todistamme täältä asti Herran Jeesuksen nimessä ja siinä kalliissa 
maahanvuotaneessa sovintoveressä. Ja saan tässä antaa tietää, 
että I.Niku ja I.Kuoksu ovat tulleet terveenä takaisin Suomen 
maalta, siunatuita, ja autuaallisia sanomia on sieltä. Minä ja V. 
Björkmanni pitäisi saapua Itä-Norjaan Vesisaareen se 20. päivä 
kesäkuuta, jos voittamattomia esteitä ei tule. 

Tervehdän kutakin nimeltänsä, joitten nimiä en muista, 
eikä suita nimittää, mutta uskomme, että nimenne ovat kirjoite- 
tut taivaissa, ja jos Matoniemeä ja Starkka-vanhinta, ynnä mui- 
ta saarnaajia kohtaatte, niin sanokaa heille rakkaita terveisiä; ja 
ole multa rakkaan vaimoni Teklan ja lasten, Sammeli 
Wettasjärven, I. Nikun y.m.m. kanssa tervehdetty sydämellisellä 
rakkaudella. Rukoilkaa meidänkin edestä ja kantakaa rukouk- 
sissanne armo istuimen tykö; pyytää veljenne vaivassa, 

Frans Larsson Wettainen, Parakka. 

Kiitämme Amerikan veljiä ja sisaria ylönpalttisen rakkau- 
den edestä meitä kohtaan. Autuaallista on kuulla rauhan sanomia 
ja toivomme sitä eteenkin päin. 
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Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

64. I. NIKU Y.M. – O. MATONIEMELLE JA N. P.
STARKALLE Y.M.

Masuninkylässä 22/5 1922 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekiöille raskaas- 

sa ja painavassa Herran viinamäen työssä: O. Matoniemi, N.P. 
Starkka, rakkaitten vaimoinne, lastenne ja kaikki saarnaajat koko 
Herran lauman kanssa Ameriikan maalla, jotka teidän ja meidän 
kanssamme ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa Esi-
koisten Seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä Kristuksen 
lain kuuliaisuuden alla, sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka aika- 
kautemme vanhimmat ovat jättäneet uskossa, opissa ja elämässä. 
Jumalan armo vahvistakoon teidän sielunne ja henkenne voiton 
päällä pysymään lopuun asti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdämme teitä jollakin sanalla 
ikuiseen muistoon jääneitä ystäviä, veljiä ja sisaria ja kiitämme 
Ameriikan saarnaajia ja kristityitä rakkaitten ja kalliitten kirjain 
ja kaiken rakkautenne edestä. 

Autuaallista on kuulla rauhan sanomia, jonka näemme, 
että kaikissa kirjoissa on yksi rauhan, rakkauden ja kiitoksen 
ääni, vieläpä näemme sen iloksemme, että olette tekemässä Her- 
ran työtä kukin lahjansa kanssa; eikä ne hukkaan tee työtä ja ra- 
kenna huonetta, jotka Herrassa sitä tekevät, sillä hänen lupauk- 
sensa ovat vahvat. 

Saamme myös ilmoittaa, että olemme saaneet O. 
Matoniemeltä preivin, jossa kysytte seurakunnan ymmärrystä 
tuhlaajapojasta; ”ja kuin hän oli kaikki koonnut.” Niin ovat 
kristillisyytemme vanhimmat jo aikanansa ymmärtäneet, että 
kuin hän oli kaikki kovetellut, se on heräystä, ja armoitettua sie- 
lun tilaa kovetellut, ja joka siitä on osalliseksi tullut, niin totisesti 
hän on saanut Isän kalliit tavarat. Ja mitä kysytte yhdestä valtiol- 
lisesta lahkosta, joka nimitetään None partin nimellä, jotka ovat 
meille enämpi tuntemattomat. Mutta se on ollut ja on vieläkin 

184



tämän kristillisyyden ymmärrys, että kaikki senkaltaiset yhdis- 
tykset, jossa kokoonpannaan neuvoja esivaltaa ja lakia vastaan, 
niinkuin esimerkiksi sosialistiset, anarkistiset y.m. senkaltaiset, 
on kristittyin niistä välttämättömästi kieltäminen itsensä, sillä se 
kiihko ja veren jano, mikä niitä juovuttaa, on turmiollinen sielulle 
ja vielä ruumiille, josta meillä on kyllin esimerkkiä Suomessa ja 
aina Lappiin asti. 

Seuratkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, sitä alennuksen 
tietä Yrttitarhasta Golgatan mäelle, että voiton päällä pysymme 
loppuun asti läpi tämän pahan ja vaarallisen maailman, jossa on 
niin monta vaarallista retkeä, Isänmaata etseissään, tässä ties’ ja 
odottain ehtoon hetkeä. 

Siinä uskossa ja toivossa olemme, että pian tulee se 
autuaallinen aika, että sotijat ja kilvottelijat kunnian kruunulla 
kruunataan, jossa kaikki murhe ja vaiva lakkaavat ja eikä silloin 
ole enää itkua, eikä parkua kuin saamme yhdistää äänemme 
koko maasta ostetun lauman kanssa ja sanoa: ”tervetulemaan 
tapetun karitsan ijankaikkisiin häihin.” Ja olkaa nyt kaikki 
saarnaajat, vanhemmat ja nuoremmat, ynnä koko Herran lau- 
man kanssa tervehdetty sydämellisellä rakkaudella näitten 
sanain kanssa, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annetut 
Herran Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa, maahanvuotaneessa 
veressä; sen metkin täältä asti todistamme kolmeyhteisen Juma- 
lan nimeen. Rukoilkaa edestämme. 

Merkitsevät veljenne osallisena Herran työssä: 

Isak Niku, 
Samuel Vettasjärvi, 

Frans Parakka. 

Ja kiitämme I. Nikun kanssa teidän krannin kristityitä lä- 
hetyksen edestä, ja sano heille rakkaita terveisiä. 

Fransi ja Niku. 
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Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

65. F. WETTAINEN JA I. NIKU – A. KINNUSELLE Y.M.

Parakassa 28/5 1922 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa: Alex Kinnunen, ynnä 

rakkaan vaimonne Marian kanssa, ynnä muut veljet ja sisaret 
ympärillänne, Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille. Onnen 
toivotuksella tervehdän minä teitä jollakin ratilla ja annan tietää, 
että olemme elämässä terveenä ruumiin puolesta, ja uskomassa 
olemme synnit anteeksiannetuksi Esikoisten seurakunnan 
helmassa ja hengenyhteydessä, jossa on priiskoitusveri ja 
syntein anteeksisaaminen, jossa teille ja meille on synnit anteek-
siannettu, ja päästetty lain kanteesta, ja niin monta kymmen-
tätuhatta tämänkin siunatun etsikkoajan aamunkoitosta alka-
en ovat hyvän omantunnonrauhan käsittäneet, ja ilolla ja 
suurella uskon rohkeudella menneet Jumalan paratiisiin. 

Saan tämän kautta ilmoittaa, että olen A. Kinnus-veljeltä 
saanut kaksi preiviä, joittenka edestä kiitän juuri rakkaalla sydä- 
mellä, joka on kallis, että kirjoituksillanne vielä muistatte meitä, 
vieläpä viimeisenkin rakkaan yhdessäolon edestä aina Detroitiin 
asti. Paljon olemme saaneet preiviä Ameriikan maalta, joissa 
kaikissa on yksi rauhan ja kiitoksen ääni, josta kaikesta kiitos ja 
kunnia Jumalalle. 

No, kalliilta se näkyy teidän kirjoista, että on huoli ja 
työnteko kristillisyydessä. Eihän se ole ihmeellistä, että Juma- 
lan lahjat pysyvät salattuna, kuin ilma on niin sekanen, niinkuin 
se oli Ameriikassa, ja on ollut olemassa vuosikymmeniä; mut- 
ta Jumalalle kiitos, joka meille voiton antanut on hänen ainoan 
Poikansa kautta. Kyllä ne tulevat sotaan joutumaan Euroopas- 
sa ja Ameriikassa, jotka lakkivat vettä kielellänsä niinkuin koi- 
ra, sillä Herra on sanonut, ettei ylön paljolla, ettei olis luotta- 
musta itseensä. 
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Siinä uskossa olemme, että Herran työ tulee urhoolli- 
sesti tehdyksi Euroopassa ja Amerikassa, vieläpä siunatut he- 
delmät ovat päälle näkyväisenä, josta viimeisetkin autuaalliset 
sanomat ovat Suomenmaalta, kuin lähetyssaarnaajat Isak 
Niku ja Isak Kuoksu ovat käyneet tänä keväänä, josta kaikesta 
Jumalalle kiitos. 

No, emme tiedä nyt muuta tällä kertaa, mutta syy on teil- 
lä ja meillä uskoa, vieläpä rohvaista sydämiämme lujempaan 
uskomiseen, seuraten sitä suurta ristinkantajaa ja orjantappuroilla 
kruunattua kuningasta, joka on raivannut tien läpi turmeluksen 
pilkkakaupunkia, yrttitarhasta Golgatan mäelle, jossa voitto on 
saatu suurille syntisille ja avattu paratiisin portit. Vieläpä ensim- 
mäisenä voiton ja kunnian merkkinä on katuvaisen ryövärin 
kanssa mennyt paratiisiin, ja vannotulla valalla vahvistanut: Tänä 
päivänä pitää sinun oleman minun kanssani Paratiisissa. 

Olkaamme rohvaistut kalliimmassa uskonkilvoituksessa, 
kaikki rakkaat veljet ja sisaret, jotka kanssamme olette 
kilvoittelemassa yhtä Isänmaata kohti; siinä autuaallisessa uskos- 
sa ja toivossa olemme ynnä teidän kanssanne, että pian tulevat 
tapetun Karitsan häät, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka 
maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. Ja ei nyt 
muuta tällä kertaa, vaan sanon sydämen rakkaita terveisiä kaikil- 
le rakkaille veljille ja sisarille Hancockissa: V. Koppanalle, A. 
Simonsonille, T. Luusualle, A. Holmille, T. Kurulle, A. Gar- 
nelille, M. Kinnuselle, J. Puurille, ja Calumetissä ja Mohawkissa 
A. Hedmanille, A. Toivoselle, O. Kyrölle, I. ja I. Simula, I. Kar- 
jala, A. Vittaniemi, kaikille rakkaitten vaimoinsa ja lastensa kans- 
sa y.m. y.m. joitten nimiä en muista, enkä suita nimittää, mutta 
nimenne ovat kirjoitetut taivaissa. Ja todistan ja annan kaikki 
synnit ja vielä viimeisetkin epäilykset anteeksi Herran Jesuken 
nimessä ja siinä kalliissa sovintoveressä, joka on vuotanut 
pitkänäperjantaina yrttitarhassa ja Golgatan mäellä monelle tu- 
hannelle syntein anteeksisaamiseksi. Koko Herran lauma 
tervehtää teitä täältä Ruotsin Lapista ynnä saarnaajain kanssa, ja 
olkaa minulta rakkaan vaimoni ja rakkaitten lasteni kanssa ensin 
ja viimein tervehditty, merkitsee veljenne, osallinen vaivassa ja 
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valtakunnassa: 
Frans Parakka ja 
Isak Niku. 

16 päivä kesäkuuta tulee meille V. Björkmannin kanssa 
lähtö Gellivaarasta Itä-Norjaan Vesisaareen y.m. Kuin kirjoitat- 
te Matoniemelle, Starkalle, Kalepille, Huumolalle ynnä muille 
saarnaajille, niin sanokaa rakkaita terveisiä heille. 

Eipä rakas sisar Anna Hedman ole kirjoittanut pitkään ai- 
kaan. Jos Kieri on Calumetin tienoilla, sanokaa rakkaita terveisiä. 
Sanokaa Kollerille rakkaita terveisiä. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

66. I. KUOKSU – C. ERICKSONILLE

Kuoksussa 30/6 1922 
Tulen tykösi, rakastettu veli Herrassa ja uskollinen työnte- 

kijä Herran viinamäessä, Caleb Erickson. Jumalan armo ja rau- 
ha lisääntyköön sinulle ja sinun huoneellesi nyt ja aina ja 
ijankaikkisesti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän sinua pitkän ajan perästä, 
kun olen saanut kauvan kaivatun preivin eilen, kun tulin 
tunturireisusta kotia, josta kiitän juuri sydämen pohjasta, joka oli 
kallis ja sydäntä ilahuttava, kun kuuluvat rauhan sanomat Ame- 
rikan Siionista. Ja nyt uskon, että taas juoksee yksi kultanen lan- 
ka läpi Siionin vuorta Ruotsin Lapin, Amerikan, Suomen ja Nor- 
jan kristillisyyden välillä, niin lavialle, kuin yksimielisyyden si- 
teet ulottuvat, ja niin kokoovat Herralle Jesukselle yhteen 
lammashuoneeseen, kukin sillä lahjalla, jonka hän Herralta saa- 
nut on, josta olis haluni kiittää taivaallista, rakasta Isääni, vaan en 
voi sydäntäni niin ulostulkita ja paperille panna, jonka tunsin 
silloin, kuin luin ensi kerran sen tunnustus- ja sovintokirjan, josta 
sydämeni lauloi kiitosta. Ja olemme kyllä saattaneet anteeksi- 
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antaa ijankaikkisella unhotuksella, ja nyt kiitän Wiljam 
Koppanaa kalliin kirjeen edestä, jonka olen saanut, vaikka vas- 
taus on kyllä viipynyt ylön kauvan, ja sano nyt veljeni minun 
terveiset Olof Matoniemelle ja N. Petter Starkalle ja John 
Muoniolle, Alex Ritolalle ja Salmon Johanssonille, ja Wm. 
Koppanalle, ja Johan Kierille, ja Kinnuselle, ja sille sisarelle, 
jolta sinä sait K. Hilma Toivosen terveiset Suomesta, ja kaikki 
rakkaat veljet ja sisaret olkaat tervehdetyt, siellä kaukaisella 
Amerikan maalla, jotka yhtä armon ilmaa hengitätte Esikoisten 
Seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä, jossa on turva 
ja suoja. Ja pitäkäät, rakkaat veljet ja sisaret opettajanne kalliina, 
ja olkaat teidän opettajillenne kuuliaiset, ja pitäkäät vanhimmat 
kaksinkertaisessa kunniassa. Kyllä menestyy teidän kristilli- 
syytenne ja olkaa turvatut kaikki saarnaajat ja palvelevaiset vai- 
mot ja totuuden apulaiset, jotka Herran huonetta rakennatte, ja 
uskokaa synnit anteeksi, minäkin täältä asti annan ja todistan 
kaikki synnit, viat ja heikkoudet Herran Jesuksen nimessä ja kal- 
liissa ulosvuotaneessa sovintoveressä anteeksi, ja sen muistakaat 
vielä kuolemankin hetkellä, ennenkö silmänne kiinni painuvat, ja 
siinä autuaallisessa toivossa kilvoittelemme, ettei ole pitkä aika, 
ennenkö meitä kootaan yhteen kokoukseen, vaikka täällä olem- 
me niin kauvas eroitetut toisistamme, vaan hengessä läsnä. 

No, siinä toivossa olemme kilvoittelemassa, että Jumala 
varjelee teitä ja meitä pahasta, ettemme eksyisi oikialle eli va- 
semmalle puolelle kaitaa elämän tietä. No, hyvästi nyt, rakkaat 
veljet ja sisaret, sekä tutut että tuntemattomat, monissa kielissä ja 
kansakunnissa, jotka yhtä isänmaata kohti kuljemme, kuolemaa 
ja ijankaikkisuutta kohti. Nytkin taas jätti yksi ystävä ja uskolli- 
nen työkumppani Peter Kranatti, Kirunassa, joka haudattiin sinä 
sunnuntaina edellä Juhannusta, jota emme kyllä vielä olis anta- 
neet kuolemalle, jos meillä olis ollut valta, vaan kuolema oli saa- 
nut vallan, ja jätti meitä paljon ystäviä murehtimaan, vaan hän 
itse pääsi täydellistä iloa nautitsemaan, johon henkemme usein 
huokaa tästä vieraasta maasta ja tästä itkukorvesta, ja kun ajatte- 
lee, kuinka niillä on hauska, jotka jo käyskentelevät ijankaik- 
kisuuden ihanalla rannalla, ja veisaavat voiton virttä tapetulle 
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Karitsalle kunniaksi alati ja ijankaikkisesti. 
No, rukoilkaa, rakkaat työkumppanit, minunkin ja minun 

vaimoni ja lastemme edestä, että mekin ynnä teidän kanssanne 
illaksi kotia kostusimme, ennenkö aurinko laskee ja taivaan ovi 
kiinni suljetaan, se toivo on minullakin, että rukoilette minun ja 
kaikkein saarnaajain edestä; pyytää vähin veljes elämän kaidal- 
la tienllä, osallinen vaivassa ja murheessa kaikkein teidän kans- 
sanne. Kyllä uskon, että minunkin elämäni ilta pian lähestyy ja 
enkä toivo mitään tästä maailmasta, vaan että saan autuaallisen 
kuoleman. 

Kirjoitti 
Isak Olson Fors Kuoksu. 

Nyt me odotamme sitä Amerikan arkkitähteä, joka pitäisi 
tulla nyt tulevan viikon ajalla, vaan kyllä se on huono aika. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

67. F .WETTAINEN – O. MATONIEMELLE, Y.M. Y.M.

Parakan kylässä 15/7 1922 
Tykö rakkaat ja kalliit veljet, ja uskolliset työntekijät 

raskaassa ja kalliissa Herran viinamäen työssä: O. Mato- 
niemi, N. P. Starkka, Wm. Koppana, A. Simonson, C. 
Erickson, J. Muonio, J. Kieri, J. Huumola, S. Johansson. 
y.m. saarnaajat rakkaitten vaimoinne, lastenne ja koko Her- 
ran lauma Ameriikan maalla. Jumalan ja meidän 
Herramme Jesuksen armo ja rauha ja Pyhän Hengen 
osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa sodassa ja 
kilvoituksessa elämänne ehtoon asti, Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän minä teitä jollakin har- 
valla sanalla, ja saan antaa tietää, että terveenä olemme elä- 
mässä kaikki saarnaajat, ja olemme nyt pysähtyneet kukin 
kotiamme heinän ajaksi. Eilen illalla olen saapunut kotia Itä- 
Norjan reisulta, jossa olemme olleet V. Björkmannin kanssa 
Vesisaaressa ja sen ympäristöillä, ja viimeksi Ofotissa. Kan- 
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sat tulit toimellisesti kokoon Itä-Norjassakin, ja suuri paljous 
uskoivat koko sydämellä, mitä me heille saarnaamme, ja näyt- 
tää siltä, että kristillisyyden taivas selkenee, vaikka niin pal- 
jon on vierailla käsillä kristillisyyttä hallittu ja Herran laumaa 
hajotettu moniin eri joukkoihin; ja heränneitä ja autuutta 
kaipaavaisia sieluja vaivattu ja murheen alle saatettu. Mutta 
Jumala ei anna kunniatansa vieraalle, sillä niin paljon on puh- 
taita siemeniä kylvetty jo kristillisyyden alkuvuosikymmeni- 
nä, että sen pitää vieläkin hedelmän kantaman, vielä jälkeen- 
tulevaisissa polvikunnissakin. 

Ofotissa olimme myös koolla, ja suuret laumat riensivät 
kokoon, että tuhatmääriin kristityitä tuli kokoon yksityisiin 
kokouspaikkoin; vieläpä suuret liikutukset, ilon ja kiitoksen ää- 
net kuuluivat kaikissa kokouspaikoissa. Vielä on Israelin Juma- 
la elämässä Hänen laumansa keskellä, ja me myös saamme 
elää, joittenka turva ja suoja on siinä piskuisessa laumassa, jon- 
ka se hyvä paimen Herra Jesus on kokoon saanut tälläkin kal- 
liilla etsikon ajalla, jota vastaan koko maailma kuolleen 
kristikuntansa ja kaikkein eriseurasten kanssa vastaan 
sanoo ja joutsensa tähtää. Mutta ei sekään seiso, sillä tässä on 
Immanuel, tässä on se, joka sotii ja voittaa suunsa miekalla, 
ja huultensa hengellä tappaa hän jumalattomat. Sen tähdenpä 
onkin teillä ja meillä, rakkaat veljet ja sisaret, syy rohkaista 
meitämme uskomaan, että voimat säilyttäisimme sodassa 
perkelettä, maailmaa ja omaa lihaa vastaan. 

Jossa on usein työläs ja raskas kysymys, että voittaa sy- 
dämensä uskomaan ja omistamaan se täydellinen lunastus, 
Hänen pyhyytensä pyhyydeksemme ja Hänen vanhurskautensa 
vanhurskaudeksemme. Omistakaamme uskolla Herran Jesuk- 
sen vanhurskaus vanhurskaudeksemme, sillä se se on se puhdas 
häävaate, jonka läpi ei näy häpy Jumalan kirkasten kasvoin 
edessä, ehkä olemme niin läpi synnin kautta turmeltuneet, ettei 
ole jäänyt yhtään veren pisaraa, joka ei ole synnillä myrkytetty. 
Siinä autuaallisessa toivossa kuitenkin oleinme, rakkaat veljet 
ja sisaret Ameriikan maalla ja kaikkialla, että voiton päällä 
pysymme siihen autuaalliseen hetkeen asti, että saamme osalli- 
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sena kaikkein voittajain ja kilvottelijain palkasta, yhdistää 
äänemme koko maasta ostetun lauman kanssa ja sanoa: Terve 
tulemaa tapetun Karitsan ijankaikkisiin häihin: silloin ei enää 
muistu mieleen matkan vaivat, ei sota, ei kilvoitus. Ja sillä 
autuaallisella toivolla lohduttakaamme meitämme, rakkaat vel- 
jet ja sisaret, kaikissa murheissa ja matkan vaivoissa. Ja vielä 
näitten harvain sanain päälle todistan, että synnit on anteeksi- 
annetut teille ja meille Herramme Jesuksen nimessä ja siinä 
kalliissa sovintoveressä, joka viatoin ja vanhurskas veri on vuo- 
tanut pitkänäperjantaina Getsemaanen yrttitarhassa ja Golgatan 
mäellä, syntein anteeksisaamiseksi monelle tuhannelle. Ja ei 
nyt muuta kuin kiitän Ameriikan veljiä entisen ja viimeisen 
rakkautenne edestä, ja niitten kalliitten kirjain edestä, joita 
olemme saaneet saarnaajilta ja kristityiltä läpi Ameriikan maa- 
ta. Autuaallista on kuulla rauhan sanomia, vaikka emme suita 
kaikkia nimellisesti vastata. Ja olkaa nyt tervehdetty 
sydämellisella rakkaudella, rakkaat veljet ja sisaret, monissa eri 
kielissä. Rukoilkaa meidänkin edestä ja kantakaa anteeksi-
antavaisella sydämellä armoistuimen tykö. Pyytää veljenne 
Herrassa. 

Frans Parakka, 
rakkaan vaimoni Teklan kanssa. 

Kohtasin Wardia Norjasta palatessani ja olin hänen kans- 
sa vähän puheilla. Muita hän on saanut puhutella enämpi. Kiitän 
Gelettiä kalliin kirjan edestä y.m.y.m. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

68. S.WETTASJÄRVI Y.M. Y.M. – O. MATONIEMELLE
Y.M. Y.M. 

Parakan kylässä 21/8 1922 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaas- 
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sa ja kalliissa Herran viinamäen työssä: O. Matoniemi, 
N.P.Starkka, Caleb Erickson, Wm. Koppana, August Simon- 
taival, ynnä muut saarnaajat ja kaikki totuuden apulaiset ja 
palvelevaiset vaimot, ynnä koko Herran lauman kanssa 
Ameriikan maalla. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän 
henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä jolla- 
kin harvalla ratilla, ja saamme ensin kiittää Ameriikan saarnaajia 
ja kristityitä kaikkein niitten kalliitten kirjain edestä, joita olem- 
me saaneet ilolla vastaanottaa, ja niin myös yhteisen saarnaajain 
ja kristittyin kirjan Juhannuskokouksesta, joka on kallis ja sydän- 
tä liikuttava Herran edessä, joista tulee näkösälle, että Herran työ 
menestyy, rauha ja rakkaus on kristittyin välissä niinkuin Jesus 
sanoo, siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että te 
rakastatte teitänne keskenänne. 

Näemme myös teidän yhteisestä kirjastanne, jonka olette 
kirjoittaneet Johanneskokouksista Savosta, että teidän kaipaus 
ja ikävöitsernisenne on, että saada saarnaajia Ruotsin Lapista, 
jota emme ihmettele, sillä se tuntuu meille jokaiselle, ja erit- 
täinkin saarnaajille raskaalta Herran työ, ehkäpä ei olisikaan 
suurempia vastuksia, muuta kuin perkele, maailma ja meidän 
oma liha, joka on aina vastaan, niin se tulee tuntumaan raskaal- 
ta, että näyttää siltä, että tarvitsemme toistemme apua, niin te 
siellä ja me täällä, että pysyisimme sen opin totuuden ja valke- 
uden seuraajana sen puhtaan esikuvan kanssa, jonka 
kristillisyytemme vanhimmat ovat jättäneet uskossa, opissa ja 
elämässä, josta niin suuret ja siunatut hedelmät ovat tulleet 
päällenäkyväiseksi Euroopassa ja Ameriikassa. Mutta niinkuin 
sen ymmärrätte, rakkaat veljet ja saarnaajat Ameriikan maalla 
ja kaikkialla, että eloa on paljon, ja uskollisia työntekijöitä on 
vähän, niin on mahdotoin kaikkea Israelia täyttää. Mutta kii- 
tämme Jumalaa, rakasta taivaallista Isää, sen siunatun sovinnon 
edestä, joka tuli Ameriikan maalla, jossa niin monta murhetta 
kärsiväistä saivat muuttaa murheen äänen ilon ääneksi. 

Tehkäämme työtä kärsivällisyyden kautta, rakkaat veljet ja 
sisaret, vanhemmat ja nuoremmat, tämä lyhyt aika, sillä ei ole- 
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kaan pitkä sodan ja kilvoituksen aika, ennenkuin teitä ja meitä 
kootaan oikeaan leposijaan, jossa kaikki sotijat ja kilvoittelijat 
saavat levätä matkansa vaivoista, eikä enää muistu mieleen ei 
murhe, ei kyyneleet. Sitä autuaallista päivää olemme odottamas- 
sa, niin monta kymmentä tuhatta Euroopassa ja Ameriikassa, 
vielä näinä viimeisinä etsikon päivinä, että saamme pian yhdis- 
tää äänemme edellämenneitten, ja koko maasta ostetun lauman 
kanssa ja sanoa: Terve tulemaa tapetun Karitsan ijankaikkisiin 
häihin. Ja olkaamme rohkaistut kalliimmassa uskomme 
kilvoituksessa. Vielä saarnaamme ja todistamme kaikki synnit 
anteeksi Herran Jesuksen nimessä, ja siinä viattomassa ja kalliis- 
sa sovintoveressä, joka pyhä ja vanhurskas veri on vuotanut 
pitkänäperjantaina Getsemaanen yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, 
monelle tuhannelle syntein anteeksisaamiseksi. Ja rukoilkaa 
meidänkin edestä, että mekin pysymme voiton päällä ynnä teidän 
kanssanne siihen autuaalliseen hetkeen asti, ettei ole enää Euroo- 
pan maat, eikä suuri Atlantin meri välissä, joka estää kuulemasta 
toinen toistemme äänen. Ja olkaa nyt saarnaajat koko Herran lau- 
man kanssa tervehdetyt täältä koko Herran lauman kanssa ynnä 
vaimoimme ja lastemme kanssa. 

Merkitsevät veljenne seurakunnan kanssa ja puolesta: 
Erik Samuel Vettasjärvi, Isak Niku, Viktor Björkman, Vik- 

tor Appelqwist, Isak Kuoksu, Frans Parakka. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

69. I. NIKU – SALMON JOHNSONILLE

Masuninkylä 18/9 1922 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinimäen raskaassa ja painavassa työssä, Salmon Johansson 
rakkaitten lastenne kanssa. 

Jumalan ja meidän Herran Jeesuksen armo ja rauha ol- 
koon henkenne kanssa nyt ja aina elämänne ehtoon asti, amen. 
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Onnen toivotuksella tervehdän teitä, vanhin rakas ja ympä- 
rillänne olevia kristityitä, joita olen jääny ikuisella rakkaudel- 
la muistamaan, ja annan tietää, että olemme terveenä ruumiin 
puolesta ja uskomassa syntein anteeksisaamisen armosta itsem- 
me autuaaksi sen oikian äitin helmassa, jossa on suojan ja tur- 
van paikka kaikilla matkamiehillä, jotka monen murheen ja 
kiusauksen alla huokaavat kaipaissansa Israelin lohdutusta ja 
kotia pääsemistä. 

Kiitoksia tuhansia rakkaan ja kalliin kirjan edestä, jonka 
sain eilispäivän postissa, jossa veli rukkoilee anteeksi sitä, että 
kehoitti sitä Wardia lähtemään Lappiin sillä ajalla, ilolla ja 
sydämellisellä rakkaudella anteeksi annamme ja todistamme 
Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja rakkaudesta ulosvuota- 
neessa sovintoveressä, vaikka ymmärrämme niin, ettei se ollu 
kuoleman synti. Uskokaa, vanhin rakas ijankaikkisella unho- 
tuksella synnit anteeksi, ja olkaa turvatut ja tehkää kärsivällisyy- 
dessä työtä tässä kalliissa kristillisyyden asiassa sen iltapalasen, 
mitä vielä on jäljellä. Kotiranta jo kohta näkyy, johon on 
kilvoituksemme päämäärä, jossa se ulossanomaton palkan maksu 
odottaa. Sen tähden seuratkaamme sitä suurta Ristinkantajaa 
yrttitarhasta  Golgatan  mäelle,  jossa  Jeesus  huusi:   Minun 
Jumalani, miksis minun ylön annoit! Koska koko maailman vää- 
ryys lankeis Hänen päällensä ja ei ollu yhtään auttajaa. Yksi huo- 
noin ihminen rohkeni puolustaa Häntä, ja nuhdella toista, joka 
pilkkasi Jeesusta, joka jätti meille esikuvan, jota ahkeroimme 
seurata. Ja katselkaamme Häntä uskossa ja hengessä, että voiton 
päällä pysymme ja omistakaamme Hänen vanhurskautensa 
vanhurskaudeksemme. Ole kirkas sinä veripunainen voiton san- 
kari laumas keskellä, lyö vihollisesi suusi kaksiteräisellä 
miekalla. Soita Herralle Sionin tytär Amerikassa ja Euroopassa, 
kyllä hääpäiväsi pian valkenee, ja silloin koko maasta ostetun 
lauman kanssa yhteen ääneen sanomme: Tervetulemaa tapetun 
Karitsan ijankaikkisiin häihin. 

Onnen toivotuksella olkaa hyvästi ja uskokaa kaikki synnit 
anteeksi. Meki täältä asti annamme ja todistamme Herran Jeesuk- 
sen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. 
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Ilahuttavaa se on kuulla, että rauhan sanomat aina kuuluvat 
Amerikan maalta ja toivomme on, että edeskinpäin pysyy rakka- 
us ja rauha ja yksimielisyys saarnaajain ja myös kristittyin välillä. 
Olen jo ennen saanut Salmo-veljeltä kaksi kallista kirjaa, 
joitten edestä kiitän juuri sydämestäni, ehkä niitä ei ole tullu 
vastatuksi, mutta nyt täydyin alkaa vastaamaan jollaki sanalla, ja 
vieläki juuri sydämestä kiitän teitä ja Oskaria ja Fijaa ja heidän 
rakkaita lapsia kaiken sen ylönpalttisen rakkaudenpalveluksen 
edestä, jota osotitte meitä kohtaan meidän siellä ollessa teidän 
tykönänne. Ehkä me heikot palvelijat olimme. Vieläkös Oskari ja 
Fija elävät suruttomana? Jos niin on, niin pyörtäkää takasi siltä 
väärältä ja vahingolliselta tieltä, ennenkuin hiljainen saavuttaa. 
Kyllä me Ameriikan saarnaajain ja kristittyin kanssa saarnaamme 
ja todistamme teille synnit anteeksi. Ottakaa uskolla vastaan 
syntein anteeksisaaminen Herran Jeesuksen nimeen. 

No en tiedä muuta, mutta olkaa minulta vaimoni ja per- 
heeni ja kylämme kristittyin kanssa sydämellisellä rakkaudel- 
la tervehditty, ja sanokaa meidän rakkaat terveiset saarnaajille 
ja ympärillänne oleville kristityille, myös englantin ja ruotsin- 
kielisille. 

Isak Niku 
Rukoilkaa meidänki edestä. 

Liite: 
Veli kysy eräässä kirjeessä jos velimies Erik Niku on 

saannu niitä rahoja, joita sieltä on lähetetty. Uskon että on 
saanu ja olis vähintäki tarvinnu kiittääkään, mutta arvaan, et- 
tei ole viittiny, kuin häntä on täällä nuhdeltu, kuin hän sallaa 
niin tekkee. Ettei täällä kukaan tienny, että hän panee kirjeen 
sinne. Täällä ovat muutamanlaiset haarakorvat syyttäneet 
minuaki, että olen sinne kirjoittanu, ettei ameriikkalaiset muu- 
toin olis niin asiaan tarttuneet, mutta olen ollu huoletoin, kuin 
en ole syyllinen. 

Isak Niku  
Kesä on ollu meilläki hyvä sekä heinästä että leivästä, ja 
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hyvänlaiset ilmat korjata. 

Alkuperäinen. 

Solomon Johnsonin kokoelma. 

70. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE

Kuoksussa 12/10 1922 
Tulen tykösi rakastettu veli Herrassa ja uskollinen 

työntekijä Herran viinamäessä: Wm. Koppana ja kiitän kirjeen 
edestä, jonka sain ilokseni vastaanottaa, jossa oli työllinen 
rakkauden merkki sisällä, ja saarnaajain ja paljoin kristittyin 
terveiset, joitten kaikkein edestä kiitän juuri sydämestäni. Ja kiitä 
sinä, veljeni, minun edestäni niitä ystäviä, jotka siihen lahjaan 
osaa otit, kaulasta pitäin, ja Herra, vanhurskas tuomari on 
totisesti sen teille palkitseva. Ja Kaleb Eriksonilta emäntänsä 
kanssa olen myös saanut preivin, jonka edestä myös kiitän juuri 
sydämestäni, joka tuntui niin suurelta ilolta, kun kuuluvat 
rauhan sanomat sieltä, jossa ennen pauhas sota. 

No, met olemme olleet Vittangissa toista viikkoa Sammelin, 
Fransin ja Nikun Isakin kanssa, ja paljoin kristittyin kanssa, ja 
Jumalan sanalla oli sama voima vaikuttaa kuin ennenkin. Vaan 
kaksi ystävää silläkin ajalla jätti meidät, jotka ilolla lähit maailmas- 
ta, Hansin Juhan Erkki ja Muotkan Hans Pekka -vainaan Dinad 
tytär, joita Kaaleppi-veli kuitenkin kasvoistakin tuntee. 

Ja sano nyt Koppana-veli minun terveiset Olof Mato- 
niemelle, Nils Petter Starkkalle, Salmon Johansonille, Johan 
Muoniolle, Thomas Kurulle, August Simontaipaleelle, Kaleb 
Eriksonille, Johan Kierille ja kaikille saarnaajille, vaimoinsa ja 
lastensa kanssa, joilla net ovat, ja Arvo ja Viljo Toivoselle 
vaimoinsa ja lastensa kanssa. 

Ja olkaa nyt, rakkaat veljet ja sisaret tervehdetyt siellä 
kaukaisella Ameriikan maalla näillä sanoilla: että synnilt ovat 
anteeksi annetut teille ja meille Herramme Jesuksen nimessä ja 
kalliissa sovintoveressä ja korjatkaa, kaikki rakkaat veljet ja si- 
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saret, näitä sovintoveren pisaroita saastaisiin astioihin elämäksi 
ja voimaksi, että jaksaisimme sodassa seisovaiset olla elämämme 
iltaan asti, sen autuaallisen toivon kanssa, että palkkamme on 
suurempi kuin meidän vaivamme, joka on ajallinen ja keviä, 
vaan se saattaa ijankaikkisen ja määräämättömän kunnian; ja 
tyytykäämme siihen palkkaan, kaikki, joita maailma pilkkaa ja 
häväisee Herramme Jesuksen nimen tunnustamisen tähden. 
Tunnustakaamme totuus maailmalle, niin Jesus tunnustaa meitä 
isänsä ja pyhäin enkeleitten edessä, hänen oikeiksi opetus- 
lapsiksensa. 

Voi rakkaat veljet ja sisaret, että saamme olla Jesuksen 
opetuslapset tässä pahassa maailmassa, ja Jesus on sanonut niin- 
kin, etten minä tästä edes teitä kutsu palvelijoiksi, vaan 
ystäviksi, sillä ei palvelija tiedä, mitä Hänen Herransa tekee, 
vaan ystävä kyllä tietää, jolle emme saata sydäntämme 
salata, vaan koko sydämemme avata. Ja niin uskomme, että 
olemme Herran edessä avoimet, joka on ollut suureksi avuksi 
meille autuuden tiellä, että minäkin uskon, että elämäni on 
illalla, ja kohta on levollepääsemisen aika. No, hyvästi rakkaat 
ystävät siinä autuaallisessa toivossa, että pian meitä kootaan 
yhteen kokoukseen vanhinten ja koko maasta ostetun lauman 
kanssa, viettämään ijäistä juhlaa ja veisaamaan voiton virttä 
alati ja ijankaikkisesti. Ja rukoilkaa rakkaat työkumppanit minun 
ja vaimoni ja lastemme edestä; pyytää vähin veljes elämän tiellä.             

                Isak Olsson Fors Kuoksu. 

Ole nyt veljeni minulta vaimoni Miinan kanssa, sinä vai- 
mosi Riikan kanssa ensin ja viimein tervehdetty. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma 

71. F. WETTAINEN – J. BERGGRENILLE Y.M. Y.M.
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Parakan kylässä 12/11 1922 
Tykö rakkaille ja kalliille veljille Herrassa; J. Berggren, A 

Uskoski, Abram Pernula, Antti Parvey, J. Tikka, y.m. kaikki 
rakkaitten vaimoinne, lastenne ja harvain ulosvalittuin kanssa, 
Tyynenmeren rannoilla, Jumalan armo ja rauha olkoon teidän 
henkenne kanssa elämän ehtoon asti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän jollakin harvalla ratilla, ja 
saan ensin kiittää rakasta veljeä Berggreniä, rakkaan ja kalliin 
kirjan edestä y.m., joitten terveiset siinä olit, josta näen, että olet- 
te elämässä, ja yhtä armon ilmaa hengittämässä, Esikoisten seu- 
rakunnan helmassa ja hengenyhteydessä, rauhan siteen kautta, 
joka on Rakkaus. 

Sanomia ei ole erityisiä täältä tällä kertaa muuta, mut- 
ta saarnaajat saarnaavat sen saman Jumalan sanan yksimieli- 
sesti, joka on saarnattu läpi tämän elävän kristillisyyden ajan, 
aina aamunkoitosta alkaen, jossa myötä- ja vastoinkäymisten 
läpi on Herran työtä tehty. Ja Jumala on ollut voimallinen 
omainsa kanssa, ettei pyhä valkea ole päässyt sammumaan, 
vaikka maailma hengellisesti kuolleen pappiskunnan kanssa, 
ja kaikkein kristillisyyteen pahentuneitten kanssa, on sitä vas- 
taan sanonut, mutta ei sekään seiso, sillä tässä on Immanuel, 
tässä on se, joka sotii ja voittaa, ja vallottaa, ja väkevitten 
kanssa saalista jakaa. 

Niin se päätti omavanhurskaus, että kyllä hän nyt tämän 
kristillisyyden parantaa, jos ei ennen, niin vanhinten kuoleman 
jälkeen. Ja panit Pohjois-Suomen saarnaajat, etupäässä Pauli 
Rantala, pystöön suurseurat, jossa on ensimmäinen tunnussana: 
”Kirottu olkoon jokainen, joka asettaa ihmisiä Esikoisiksi” y.m., 
jossa jyrkkään tahdotaan kaataa ja peittää kristillisyytemme 
vanhinten ymmärrykset oikeasta seurakunnasta ja Kristuksen 
hengellisestä hallituksesta. Ja jos Johan Lumijärvikin olisi usko- 
nut sen, mitä hälle sanottiin, kuin kävi viime kerran Lapissa, että 
vaikka hän kuulisi, että Esikoisten seurakunta Ruotsin Lapissa on 
poroksi palanut, niin siitä poroläjästä pitää vielä sittenkin löyty- 
män joku kallis kappale, niin ei olis tarvinnut senkaltaiseen 
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valkeuteen itseänsä yhdistää, jossa on sula pimeys. 
Mutta Herra on tarttunut paimenten kimppuun; on selvästi 

näkösällä Suomen maalla ja Itä-Norjassa, jossa niin monta kym- 
mentä tuhatta ovat turvansa löytäneet oikeassa seurakunnassa, ja 
kiittävät Jumalaa maasta taivaaseen asti, sen armon edestä, että 
on vielä valkeus, jossa he näkevät, mistä tie taivaaseen menee. 
Ette ja emme ole yksin kilvoittelemassa, ehkäpä on pikkunen 
joukko suuren maailman suhteen, olemme kuitenkin valitut maa- 
ilmasta, ja tulleet saatetuksi pimeydestä valkeuteen, ja saatanan 
vallasta – Kristuksen tykö. Totisesti ovat turvassa, jotka pysyvät 
Esikoisten seurakunnan helmassa, jossa on priiskotusveri ja 
syntein anteeksisaaminen. 

Omistakaamme uskolla syntein anteeksisaaminen, että 
voimat säilyisivät kieltämään meitämme tästä turhasta maailmas- 
ta, ja tämän turhan maailman synnillisistä tavoista, jossa on niin 
monta vaaraa ijankaikkisuuden matkamiehillä. 

Ja ei nyt muuta, vaan olkaa tervehdetty sydämellisellä rak- 
kaudella, te harvat ulosvalitut, näillä sanoilla, että synnit on 
anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa sovinto-
veressä, sen todistan Jumalan puolesta Jesuksen nimeen. 
Rukoilkaa meidänkin edestä. Siinä toivossa olemme, että se 
aika tulee, jossa saamme nähdä ja tervehtää toisiamme ijan-
kaikkisuuden ihanalla rannalla, koko maasta ostetun lauman 
kanssa. Tätä merkitsee omalla kädellä. 

Frans Larson Wettainen 
rakkaan vaimoni Teklan, ja lasteni, ja Isak Nikun, Sammelin, 
Kuoksun y.m. kristittyin kanssa. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

72. F. WETTAINEN – AUG. SIMONTAIPALEELLE Y.M.

Parakan kylässä 17/1 1923 
Tykö rakkaat ja kalliit veljet, ja uskolliset Herran viina-

mäen työmiehet: August Simontaival, Wm. Koppana, Johan 
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Puuri, T. Kuru y.m. y.m. rakkaitten vaimoinne ja lastenne kans- 
sa, ja harvat valitut ympärillänne. Jumalan armo ja rauha olkoon 
teidän henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnentoivotuksella tervehdämme jollakin radilla, ja annan 
tietää, että elämme terveenä ruumiin puolesta. Ja uskomassa 
olemme synnit anteeksi ja omistamassa autuuden syntein anteek- 
sisaamisen armosta, sen oikean seurakunnan helmassa, joka on 
äiti maan päällä. Ja, no jouluna olimme koolla Gellivaarassa; 
paljon saarnaajia Lapista, Luulajasta, Kainuusta ja Etelä- Suo- 
mesta; siunattu yksimielisyys, vieläpä hauskat sanomat Suomen- 
maalta. Elävä kristillisyys levenee voimalla ja selkiää, ja yksi 
luja luottamus oikeaan seurakuntaan. Muutamat papit ja maalikot 
Suomesta kirjoitit meille mennä vuonna, muun muassa Aatu 
Laitinen, yhden neuvottelu- ja keskustelukokouksen pitämistä, 
aikana ja paikassa, jossa mahdollisesti jatkuvan kirjevaihdon 
kautta sovitaan, ja siihen olemme vastanneet, että kristittyin ko- 
kouksiin on aina vapaus tulla, ja esittelimme Gellivaaraan joulu- 
na, ja näkyy, että ovat myötätunnolla vastaanottaneet kirjamme, 
ja kokouksessa Oulussa päätettiin 5 miestä tulemaan ensi joulu- 
kuussa Gellivaaraan, mutta niillä kaikilla tuli este, emme tiedä 
mikä; odotimme, mutta ei näkynyt eikä kuulunut. 

Itä- Norjassa olemme käyneet viime kesänä Björkmannin 
kanssa; paljon siellä on saarnattu, mutta vähän rakettu, ja paljon 
valheita levitetty, mutta paljon on kaipaavaisia sieluja. Niin pian, 
kuin kuulevat paimenen äänen, niin ovat valmiit vastaamaan. Ja 
kirjoittavat sieltä, että enempi kaipaus ja ikävöitseminen herää, ja 
tahtovat ja pyytävät saarnaajia Ruotsin Lapista. 

No, emme tiedä muuta, mutta emme ole yksin kilvoittele- 
massa, sillä monta kymmentä tuhatta ovat kanssamme kilvoitte- 
lemassa yhtä isänmaan rantaa kohti, ehkä olemme niin kauas 
erotetut toisistamme neljän ilman alle; kuitenkin olemme 
koottuna yhden verisen lipun alle, Siionin vuorelle, elävän Juma- 
lan kaupunkiin, taivaalliseen Jerusalemiin, Esikoisten seurakun- 
taan, jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksisaaminen, vaik- 
ka maailma jumalistensa ja jumalattomainsa kanssa pilkkaa ja 
häväisee, ja sanoo vastaan, mutta ei sekään seiso, sillä tässä on 
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Immanuel, tässä on se, joka sotii ja voittaa, ja väkevitten 
perkeleitten kanssa saalista jakaa. 

Olkaamme rohvaistut Herrassa, ja astukaamme rohkeasti 
maailmaa vastaan, seuraten sitä suurta sotasankaria, joka on 
sotinut ja valtakunnan voittanut pitkänäperjantaina Yrttitarhassa 
ja Golgatan mäellä, ja ylösnousemisensa kautta toi voittokunnian 
näkösälle, että meillä suurilla syntisillä on, uskon kautta 
vanhurskaus omistettavana. Sentähden onkin syy uskoa, rakkaat 
veljet ja sisaret ja saarnaajat, että voiton päällä pysymme Karit- 
san veren kautta loppuun asti. Ja vaikka monen vaivan läpi on 
kulkeminen, on kuitenkin se autuaallinen toivo, että aukenee 
kotimaan ranta, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka makse- 
taan ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. Ja ei nyt muuta 
tällä kertaa, vaan olkaa tervehdetty sydämellisellä rakkaudella 
kaikki, rakkaat veljet ja sisaret, näitten sanain kanssa: synnit on 
teille ja meille anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa 
sovintoveressä; sen uskokaamme ja muistakaamme vielä kuole- 
man virran rannallakin ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Ja 
rukoilkaa meidänkin edestä ja kantakaa anteeksiantavaisella sy- 
dämellä armoistuimen tykö. Muistavalla rakkaudella olemme 
muistamassa Ameriikan rakkaita veljiä ja sisaria, ja kiitämme 
kaiken rakkautenne edestä. Herra antakoon työllensä siunauksen, 
sitä toivoo, ja merkitsee omalla kädellä: 

Frans Larson Parakka 
rakkaan vaimoni Teklan kanssa. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

73. I. NIKU - O. MATONIEMELLE Y.M. Y.M.

Masuninkylässä 2/2 1923 
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viini- 

mäen raskaassa ja painavassa työssä: Olof Matoniemi, W. 
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Koppana, August Simontaival, Salmon Johanson, N. P. Starkka, 
Kaleb Eriksson, rakkaitten emäntäinne ja rakkaitten lastenne, ja 
se siunattu Herran lauma ympärillänne Ameriikan maalla, 
saarnaavaisten miesten, ja palvelevaisten vaimoin, ja totuuden 
apulaisten kanssa, jotka hengitätte yhtä Jumalan armon raitista 
ilmaa Esikoisten seurakunnan helmassa, joka on aikakau-
dellamme ensin syntynyt Ruotsin Lapissa. Jumalan ja meidän 
Herramme Jesuksen armo ja rauha lisääntyköön teille, ikuiseen 
muistoon jääneet ystävät, nyt ja elämänne ehtoon asti, Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ja annan tietää, että 
elämässä olemme kaikki saarnaajat ruumiin puolesta, ja 
joltisesti terveenä, ja samaa kallista uskonkilvoitusta ah-
keroitsemassa kuin ennenkin. Ja kokouksia olemme pitäneet 
monissa paikoissa, jälkeen joulukokouksenkin. Jumala on sa- 
nansa kautta vaikuttanut niinkuin ennenkin. Paljon on 
langenneita ylös noussut, ja suruttomuudesta tullut kaikissa 
kokouksissa, ja paljon syntiä hukkunut Jumalan armon ja lau- 
peuden mereen. Ja ilon ja riemun ääni kuuluu kaikissa kokous- 
paikoissa, josta emme osaa niin kiittää Jumalaa kuin tulisi, et- 
tei hän ole ottanut pois hänen Pyhää Henkeänsä, niinkuin Da- 
vid sanoo: Herra, älä ota minulta sinun Pyhää Henkeäs. Ilmoi- 
tan myös, että olen saanut monta kallista kirjaa Amerikasta, 
viimeiset Matoniemeltä ja Koppanalta, sitä ennen August 
Simontaipaleelta, jossa oli lahja myötä, ja Gacklesta monilta. 
Johan Erikäiseltä myös lähetyksen V. Appelqvistin osoitteella, 
jonka olemme jakaneet parin kullekin saarnaajalle, niin kuin 
tuli, joitten kaikkien edestä kiitän juuri sydämen pohjasta. Kai- 
kissa kirjoissa kuuluu yksi rauhan ääni, ja niin kalliita sanomia, 
joista sydämemme laulaa kiitosta Jumalalle ja Karitsalle. 

Vanhin Matoniemi vieläkin rukoilee anteeksi luotta- 
mattomuuden syntiä. Ilolla ja rakkaudella olemme anteeksi- 
antaneet ja ijankaikkisella unhotuksella: usko vanhin rakas, ja ole 
vapaa, vapaaksi olemme ostetut. 

Kirjeistänne näemme, että eriseuraset tekevät innolla työ- 
tä, jota heidän täytyykin tehdä, etteivät päästäisi puoluettansa 
peräti heikoksi, sillä he myös näkevät, että valkea palaa Sionissa, 
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joka polttaa ruumnenet ja oljet. Olkaa vain hyvässä turvassa, te 
Herran sotamiehet, sillä sota on Herran. Kallis asia, että saar-
naajat tekevät Herran työtä. Kärsivällisyyden Jumala vah-
vistakoon teitä ruumiinkin puolesta, ja kristittyin lauma ympä-
rillänne pitää käsiänne ylhäällä, että Jumalan Israeli voitolla 
pysyy, niinkuin sanomia saamme Amerikasta, Suomesta ja 
Norjan rannoilta, aina Itä-Norjaan asti, että suuret ja voimalliset 
ovat sinun tekosi, Herra Sebaot. Sentähden ole turvattu sinä 
piskuinen lauma Amerikan maallakin: soita Herralle ja kaunista 
jalosti sinuas, sinä vangittu Siionin tytär, sillä hääpäiväsi pian 
valkenee, ja uskokaa rohvastulla sydämellä kaikki synnit, viat 
ja vielä viimeisetkin epäilykset anteeksi; mekin täältä asti 
annamme ja todistamme Herran Jesuksen nimessä ja rakkadesta 
ulosvuotaneessa sovintoveressä, sen muistakaa vielä kuoleman 
virran rannallakin. 

Eikä muuta, kuin onnen toivotuksella sanon hyvästi, 
siinä toivossa, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan 
häissä, jossa yhteen ääneen sanomme amen, halleluja. Olkaa 
minulta yllämainitut saarnaajat rakkaitten vaimoinne ja 
rakkaitten lastenne, ja ympärillä olevan kristittyin lauman 
kanssa tervehdetyt. Sanokaa myös toiskielisille kristityille 
sydämellisiä rakkauden terveisiä, joista paljon kasvoistakin 
tunnemme, ja olemme myös jääneet rakkaudella muistamaan. 
Vaimoni ja lapset sanovat myös sydämellisiä rakkauden ter-
veisiä Amerikan saarnaajille perheittensä kanssa, ja kris-
tittyin laumalle. Saarnaajat Sammeli, Kuoksu ja Fransi myös 
tervehtävät teitä rakkaudella. Rukoilkaa meidänkin edestä. 

Isak Niku 

Lähetän veli Koppanan osoitteella, että hän toimittaa ko- 
piot niihin paikkoihin, joihin näkee sen tarpeelliseksi. s.s. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

74. V. APELQVIST – N. P. STARKALLE
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Gellivaarassa 28/3 1923 
Kallis vanhin, ja uskollinen työntekijä Herran 

viinamäessä: N. P. Starkka, rakkaitten veljein ja sisarten kanssa 
siellä Amerikan vapaassa maassa, kaikki jotka yksi ovat 
Esikoisten seurakunnassa, ja jotka pysyvät hengen yhtey-
dessä. Jumalan armo ja rauha olkoon henkenne kanssa nyt ja 
aina. Amen. 

Kiitän sydämestä sen kalliin kirjan ja lähetysten edestä, jon- 
ka olen saanut vastaanottaa, jossa oli 380 kruunua, ja minä panen 
ne, jonne ne tulevat, että myös ne entiset rahat, joita te olette lähet- 
täneet, joista kyllä on ilmoitettu, vaan jos on niin käynyt, että on 
tullut pois kirjasta, en sitä tiedä, kyllä ne on perille tulleet. 

Kulkeneet olemme tämän talven myös niin kuin ennen, 
ja saarnanneet Jumalan sanaa, ja sen saman vaikutuksen on Ju- 
mala osottanut, kuin ennenkin, ja vahvistanut sanansa seuraa- 
van merkin kautta, että ovat ilon ja riemun äänet kuuluneet 
vanhurskasten majoista. Yksimielisyys hallitsee täällä kristit- 
tyin välissä, ja Esikoisten seurakunta saa voiton, niin että monta 
ovat eriseuraisista tulleet oven kautta sisälle siihen oikiaan 
lammashuoneeseen. 

No, siinä uskossa olemme, rakkaat veljet ja vanhemmat, 
että me pian pääsemme lepoon vanhinten ja kaikkein maasta 
ostettuin kanssa. Ja uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, synnit 
ja puuttuvaisuudet anteeksi, jonka minä myös heikko matkamies 
annan ja todistan Jesuksen nimessä ja pyhässä veressä. 

Rakkaita terveisiä sanomme kaikilta pyhiltä täältä, sil- 
le  Herran  laumalle,  kuin  siellä  on  teidän  ympärillä.  Ja 
rukoilkaa aina minun ja meidän edestä. Vähin veljenne elä- 
män kaidalla tiellä. 

Viktor Appelqvist. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

75. F. WETTAINEN Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M. Y.M.
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Vettasjärvessä huhtik. 1923 
Tykö rakkaille ja kalliille veljille, ja uskollisille 

työntekijöille Herran viinamäen raskaassaja painavassa työssä: 
Olof Matoniemi, N. P. Starkka, Wm. Koppana, A. Simontaival, 
Kaleb Erickson, Salomon Johnson y.m.y.m. saarnaajat ja 
totuuden apulaiset, ja palveluspiiat, ynnä koko Herran lauman 
kanssa Amerikan maalla. Jumalan armo ja rauha, ja Pyhän 
Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa elämän 
ehtoon asti. Amen. 

Ja nyt saamme lähestyä Ameriikan veljiä ja sisaria jollakin 
harvalla ratilla, tämän meidän lähetyskirjamme kautta, ja 
kiitämme niitten kalliitten kirjainne edestä, joita olemme 
saaneet iloksemme vastaanottaa O. Matoniemeltä, A. Simon-
taipaleelta, N. P. Starkalta y.m. läpi Ameriikan maata. Joista 
kaikista kuuluu yksi rauhan, rakkauden ja kiitoksen ääni, josta 
Jumalalle olkoon kiitos. Ja näemme, että olette kaikin lahjainne 
kanssa Herran työtä tekemässä, sen opin ja esikuvan jälkeen, 
jonka aikakautemme vanhemmat ovat jättäneet uskossa, opis-
sa ja elämässä, josta niin siunatut hedelmät ovat päälle-
näkyväisenä Euroopassa ja Amerikassa, vielä tälläkin viimei-
sellä etsikon ajalla, vaikka joukkoja on siitä niin paljon 
erkaantunut. Eikä ihme, että ne, jotka jo vanhinten aikana 
ovat irti kiskoneet ja julkista eriseuraa rakentaneet, että he on 
siitä itsensä irti reväisneet, mutta sen me joudumme ihmet-
telemään, kun rakas veli Lumijärvi y.m. y.m. hänen kanssa-
saarnaajia, saatoit hyljätä äitinsä ja yhdistää itsensä Suomen 
suurseurain ja Lannavaaran Missionitoimen kanssa, jonka 
Lumijärvi veli itse kirjassansa täällä käydessä Muoniolla 
kirkastaa, mitä työtä he tekevät, ja minkäkaltaisia vastuksia on 
saattaneet tätä kristillisyyttä vastaan Euroopassa ja 
Amerikassa. 

Ja jos vielä niinkin olisi, niinkuin Lumijärvi, Nikulassi 
y.m. ymmärtävät, että on Lapinmaan seurakunta väärän ymmär- 
ryksen saanut Kierin ja Matoniemen kirjoitusten tähden siinä rii- 
dassa, joka heidän välillä oli, niin olisi kuitenkin ollut syy niin 
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ymmärtää ja tuntea, että Herra, kenenkäs tykö me menemme, 
sillä sinulla on ijankaikkisen elämän sanat. Sillä eihän Joonas 
Purnu, eikä muut saarnaajat hänen ja seurakunnan kanssa Lapis- 
sa ole Lumijärveä ulos ajaneet. Ja olishan Lumijärvellä eli 
Nikulassilla ollut tilaisuus, kun Lapin lähetys tuli Amerikkaan, 
tulla eli kutsua keskustelemaan asioista, ja korjaamaan edes 
lähetysmiehet, riitapuolen läsnäollessa. 

Mutta ei yhdelläkään ollut asiaa – mitä nämä on? Jokos 
on Lapin haju niin paha? Joka ennen niin makia oli. Olisi 
näissä jotakin ajattelemista. Ja se kyllä kelpaa kaikelle maa-
ilmalle, ja kaikille lihan orjille, että hyljätä oikia seurakunta, 
hänen oppinsa, valkeutensa ja totuuden kanssa, ja sitä vastaan 
sanoa, sillä sehän on ollut elävän kristillisyyden osa tästä 
maailmasta. 

Sentähden vieläkin muistutamme Prännäri Antin, Takki- 
sen, Joonas Purnun ynnä monen muun uskollisen Herran palve- 
lijan opetuslapsia katsomaan, mitä aika kuluu, että ei hengellinen 
kuolema saavuttaisi, koska niin monta eksyttäväistä ääntä on, 
joittenka tähden niin monet sydämestään autuuttaan kaipaavaiset 
on murheen alle saatettu, vieläpä kokonansa epäilemään siitä 
totuudesta, joka vielä tänäkin päivänä niin kirkkaasti paistaa niin 
monen sielussa, ja kiittävät Jumalaa maasta taivaaseen asti sen 
armon edestä, että on vielä valkeus, vieläpä oikean turvan ja suo- 
jan paikka. 

Totisesti ovat vieläkin turvassa, jotka pysyvät Esikoisten 
seurakunnan helmassa, jossa on priiskoitusveri ja syntein 
anteeksisaaminen. 

Omistakaamme uskolla priiskuvaisia verenpisaroita, jotka 
vieläkin ovat priiskuvaisena Sionin vuorella, elämäksi ja voimak- 
si, että voiton päällä pysymme, ja seuratkaamme sitä suurta 
ristinkantajaa ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta läpi 
turmeluksen pilkkakaupunkia, ja kantakaamme Kristuksen iestä, 
sillä emme ole tätä maailmaa varten, mutta olemme tästä maail- 
masta valitut, perimään ijankaikkista onnea ja autuutta. Vaikka 
niin suuri paljous on ilolla päivänsä päättäneet ja siirtyneet Juma- 
lan paratiisiin, jossa nyt on niin suuri paljous, ynnä opettajainsa 
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kanssa, pitämässä tapetun Karitsan häitä, jossa he saattavat kiit- 
tää täydellisesti sitä suurta Luojaa ja ristinkantajaa, sen suuren 
armon edestä, niin vieläkin on yksi piiskunen lauma, jotka ovat 
pysymässä ja kilvoittelemassa kalliimmassa uskon kilvoituksessa 
kotimaata kohti. Se kaipaus ja koti-ikävä vetäköön meitä kaikkia 
nostamaan päätämme ylös tämän mustan maan tomusta, katso- 
maan korkeaa onneamme ja autuuttamme. 

Ja ei nyt muuta, vaan olkaa nyt tervehdetty sydämellisellä 
rakkaudella, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, näitten sanain kanssa, 
että synnit on anteeksiannettu, Herramme Jesuksen nimessä ja 
siinä kalliissa sovintoveressä, sen mekin todistamme, kolme- 
yhteisen Jumalan nimeen. 

Ja rukoilkaa meidänkin edestä ja kantakaa anteeksi- 
antavaisella sydämmellä armoistuimen tykö. 

Veljenne vaivassa seurakunnan kanssa ja puolesta: 

Frans L. Parakka, 
Samuel Vettasjärvi, 

Isak Kuoksu, 
Isak Niku, y.m. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

76. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE Y.M.

Kuoksussa 12/4 1923 
Tulen tykösi, rakastettu veli ja uskollinen työntekijä 

Herran viinamäessä, Wm. Koppana, ja tervehdän sinua 
emäntäsi Riikan ja poikasi kanssa, niin myös Nils Petter 
Starkka, ja Uula Matoniemi, ja Salmon Johnsonia, 
Simontaivalta, Kaleb Eriksonia, ynnä emäntäinne ja lastenne 
kanssa, joilla ne ovat. Jumalan armo ja rauha hallitkoon 
teidän henkenne kanssa nyt ja ijankaikkisesti, Amen. Onnen 
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toivotuksella tervehdän teitä yllämainitut ja kaikkia rakkaita 
veljiä ja sisaria, sinne valtameren yli, kaukaiselle Amerikan 
maalle, niin lavialle kuin yksimielisyyden siteet ulottuvat. 

Olkaa tervehdetty Sammelilta, Fransilta ja Isak Nikulta 
heidän vaimoinsa ja lastensa kanssa. Olemme olleet Vettas- 
järvessä jääneenä pyhänä. Ensimmäisenä sunnuntaina pääsiäisen 
jälkiin olimme Kankosessa, Marjan päiväksi menimme ja olim- 
me yli pääsiäisen Nikun Isakin kanssa. Ja sitte menimme 
Vettasjärveen, ja paljon oli ihmisiä koossa, ja pyhä valkia palaa 
Siionissa, joka polttaa heinät ja oljet. No, tehemmä työtä, rakkaat 
veljet ja sisaret, tämän vähän aikaa, yö tulee, jolloin ei kenkään 
taida työtä tehdä. 

Monta saarnaajaa on tämän talven ajalla kuollut Suomes- 
takin: Ihalainen Helsingistä, ja Tinkkanen Turusta, ja Hohkanen 
Kokemäeltä. Ja Abramsoni Turussa, ja Marttala Viipurissa ovat 
jo vanhat ja heikot terveyden puolesta, etteivät enään jaksa kul- 
kea. Meillä on ajatus käydä Suomessa yhdessä saarnaajain koko- 
uksessa, joka pidetään Lahdessa, ja se kokous alkaa Johanneksen 
pyhänä; jos Jumala antaa terveyttä, ja jos voittamattomia esteitä 
ei tule, Nikun Isakin kanssa, ja me otamme vaimomme myötä, 
terveyden tähden; siellä on hyviä hierojia, meidän molempain 
vaimoilla on semmosta reumatis-särkyä, ja minullakin tulee 
kiusa, kun olen vanha; kuka sitten hoitaa, jos vaimolta peräti ter- 
veys loppuu, koska minullakin on jo niin monta vastusta ollut, 
kun olen jo kaksi maan mustaan multaan saattanut; vaan ne vain 
on kotona, vaan me vaivaiset olemme täällä korven matkalla. 

No, rukoilkaa rakkaat ystävät, joilla rukouksen voima 
on, minun ja kaikkein työntekijäin edestä, että jaksaisimme 
kärsivällisesti ristimme kantaa seuraten sitä suurta ristinkantajaa, 
joka on polkenut tien Yrttitarhasta läpi turmeluksen kaupungin, 
Golgatan mäelle, ja sille tielle ovat jääneet veriset jäljet. Ja tämä 
se on oikia kirkkotie, jolle on Laestadius, joka on ensim-
mäinen ja paras opettaja ollut meidän aikakaudessamme, joka 
talutti heränneet omattunnot yrttitarhaan, katsomaan Van-
himman vaivoja, ja sitä hirmuista sielun tuskaa. Tule sinä 
Siionin tytär likeltä katsomaan ja hiero pois uni silmistäsi, että 
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näet, kuinka hirmuinen helvetti on, joka syttyy Jumalan 
vihasta ja äärettömästä rakkaudesta meitä syntisraukkoja 
kohtaan, että ennen meni itse, ja niin pelasti meidät helvetistä, 
suuresta rakkaudesta, vaikka niin hirmuinen tuska oli, että 
hänen hikensä oli niinkuin veren pisarat, jotka putosivat 
kirotun maan päälle. Katso Siionin tytär yönvalvojan vaatteita, 
jos se väri kelpaa sinulle vaatteitten kaunistukseksi, niin pääset 
irti sinä vangittu Siionin tytär, kun yönvalvoja sidotaan Yrtti-
tarhan veräjällä, ja nyt talutetaan läpi Jerusalemin kaupungin 
katua, johon jäävät jäljet veriset, jotka vieläkin verekseltä 
vuotavat niille, jotka ei kierrä maailman pilkkaa. 

Ei ole tämä tie lavia, ei mahdu kaksi rinnan käymään. 
Tämä tie menee pappilan kautta raastupaan, jossa hän puetaan 
purppurakaapuun, ja siinä pannaan semmonen lakki, joka tekee 
lukemattomat reijät Herran Jesuksen pyhään päähän, että veriojat 
juoksevat alas pyhiä poskia. Lähdetkös Siionin tytär seuraamaan 
Kuningastas Golgatalle? Jos tänne tulet, niin saat nähdä sota- 
miehet ripustavan ristinpuuhun, ja lyövät rautanaulat viattomiin 
käsiin ja jalkoihin, joista vuotaa viaton veri. Tulkaa tekin, jotka 
olette tulleet tulisilta käärmeiltä purruksi ja katsokaat uskal-
luksella, sillä se on se vaskikäärme, joka polkee käärmeen pään 
rikki, ja hänen haavansa parantaa kaikki synnin haavat. 

Tässä on se puhe täytetty, niinkuin hän ennen sanoi: 
koska minä maasta ylös nostetaan, niin minä vedän kaikki minun 
tyköni. Siihen on kokoontuneet kaikki hänen ristinsä viholliset 
ja kaikki verikoirat, ja kaikki pilkkaajat, jotka ovat iloiset, että 
nyt saadaan viettelijä ja kansanhäiritsiä pois tieltä. Vaan 
opetuslapset ja vaimot itkevät, kun Jesus senkaltaisella huudolla 
henkensä antaa. Tässä Galilean miesten maallinen turva loppu, 
kun Jesus kallistaa päänsä omalle olkapäällensä, ja silloin tulee 
semmonen pimeys, jolloin ei kukaan näe Isän kasvoja, 
luonnollisen ja hengellisen pimeyden tähden, ja silloin tuli 
opetuslapsille toivoton murhe, ja ilmestyi elävä epäusko. Ja 
silloin siveät miehet alkavat kristillisyyttä kostantamaan, kun 
kuollutta ruumista hautaan korjaavat. Istu sinä Maria 
Magdaleena haudan partaalla ja itke kaipauksen kyyneleitä. 
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Sinun kyyneleesi pitää polttaman kuoleman tuntoa, että 
kuoleman kylmät kourat ravistuvat, että elämän enkeli nousee 
ylös ja sinä, kaipaavainen sydän, saat ensiksi enkelin kautta sen 
ilosanoman, että hän nousi ylös, ja saat häntä tervehdellä 
jaloista, joka olet ennen jo kyyneleilläs kastellut Herran 
Jesuksen jalkoja, ja pääsi hiuksilla niitä kuivannut. No, juokse 
nyt uskollinen vaimo mure huoneeseen, ja sano, että Jesus on 
noussut ylös; joko he uskovat eli ei, kyllä he saavat nähdä 
häntä elävänä, kun hän tulee lukittuin ovien taa, ja tervehtää rau- 
han tervehdyksellä, ja osottaa kätensä ja jalkansa, niin he ihastu- 
vat, että he näkivät Herran. Ja silloin on se pieni seurakunta syn- 
tynyt, ja ne olivat ensimmäiset esikoiset, jotka ensiksi kivulla 
uudesta synnyit. Ja niin on meidänkin aikakaudessamme; Laes- 
tadius, ja ne, jotka ensiksi ovat kivulla uudesti syntyneet, ne on 
esikoiset, ja ne ovat meitä ja teitä oven, Herran Jesuksen kautta, 
sisälle tuoneet, ja emmekä me ole oikeuttamme myyneet, ja se 
oikeus on nimensä väärti, ja pitäisimme pitää armona, että saam- 
me olla sen hengellisen hallituksen alla, ja siinä on turva ja suoja 
tälläkin myrskyisellä säällä, kun niin monta joukkoa on lohennut 
ja nousseet vastaansanomaan, niistä, jotka ovat esikoisoikeutensa 
myyneet, eivätkä ole enempi siitä saaneet kuin Esau. 

Noo, olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, minäkin täältä 
asti todistan kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja 
kalliissa sovintoveressä, joka viaton veri on vuotanut syntein 
anteeksisaamiseksi. Ja korjatkaat, rakkaat veljet ja sisaret, näitä 
sovintoveren pisaroita elämäksi ja voimaksi tällä tiellä ja matkal- 
la. No, hyvästi nyt rakkaat veljet ja sisaret, siinä autuaallisessa toi- 
vossa, että pian yhteen tulemme, jos ei ennen, niin kuitenkin kun- 
nian paratiisissa, jossa yhteen ääneen sanomme: Amen hallelujaa. 
Ja sano nyt veljeni terveisiä kaikille saarnaavaisille miehille ja 
palvelevaisille vaimoille, ja kaikille totuuden apulaisille 
minulta vaimoni Miinan ja meidän lastemme kanssa, sydämen 
rakkaita terveisiä; ja ole itse vaimosi Riikan ja poikasi kanssa 
minulta vaimoni Miinan ja meidän lastemme ja kylämme 
kristittyin kanssa sydämen rakkaudella tervehdetty. Ja 
rukoilkaa meidänkin edestä; pyytää vähin veljesi elämän 
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kaidalla tiellä. 

Isak Olsson Fors. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

77. F. WETTAINEN – N. P. STARKALLE

                                                            Parakan kylässä 13/4 1923 
      Tykö rakas ja kallis vanhin, ja uskollinen työntekijä 
Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: N. P. 
Starkka, ynnä muut Herran valitut ympärillänne. Jumalan ja 
meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän 
henkenne kanssa elämän ehtoon asti. Amen.

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän minä teitä jol- 
lakin harvalla radilla, ja kiitän rakasta vanhinta rakkaan ja kalliin 
kirjan edestä, jonka saimme, kuin olimme Vettasjärven kylässä 
kokousta pitämässä. Ja näemme sen, että olette elämässä, jota me 
myös toivotamme ja rukoilemme ruumiin terveyttä ja pitkää ikää, 
että olis jokukaan kivi merkkinä Jordanin rannalla, että jälistä 
tulijat saavat nähdä, että tästä on Israel astunut poikki Jordanin. 
Sanomia ei ole täältä tällä kertaa; terveenä ovat saarnaajat, ja 
kokouksia olemme pitäneet näitten seurakuntain kylissä. Ja 
Jumalan sanalla on sama voima kuin ennenkin, josta kiitos Juma- 
lalle, ettei hän ole ottanut pois hänen pyhää henkeänsä. 

Olemme yhteisesti teille kirjoittaneet Vettasjärvestä, kun 
Matoniemi pyysi Kingstonin y. m. tähden, jotka ovat kiinni sii- 
nä Lumijärven ymmärryksessä y.m. Voiton päällä olemme, rak- 
kaat veljet ja sisaret, sillä voitto on tullut Karitsan veren kautta. 
Sentähdenpä onkin syy uskoa, rakkaat veljet ja sisaret, vieläpä 
olla turvattuina. Vielä ajaa kuningasten kuningas valkealla orhiil- 
la, ja ne jotka häntä seuraavat, ajavat valkeilla hevosilla, se on: 
saarnauttavat senkaltaisia saarnaajia, jotka saarnaavat Jumalan 
sanan puhtaalla omallatunnolla. 

No, kiitoksia, veljeni rakas, kalliin kirjeesi edestä, jonka 
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sain ilolla vastaanottaa, ja sen rakkaudenlahjan edestä, joka oli 
sisällä. 

Ja ei nyt muuta, vaan kiitämme kaikkia rakkaita veljiä ja 
sisaria Amerikan maalla, kaiken ylönpalttisen rakkautenne edes- 
tä, jonka olette osottaneet meitä kohtaan; Herra teitä siunatkoon 
ajallisella ja ijankaikkisella siunauksella. Siinä toivossa olemme, 
että kerran se aika autuas joutuu, että saamme kohdata toisiam- 
me, jos emme täällä, niin ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jos- 
sa kaikki murhe ja vaivat lakkaavat, ja saamme sanoa yhteen 
ääneen koko maasta ostetun lauman kanssa: terve tulemaan 
tapetun Karitsan ijankaikkisiin häihin. Sillä autuaallisella toivolla 
lohduttakaamme meitämme kaikissa matkan vaivoissa, sodassa 
ja kilvoituksissa, ja rukoilkaa meidänkin edestä, että mekin 
jaksaisimme tämän vähäsen aikaa kilvotella kalliimmassa uskon 
kilvoituksessa, sillä se on suuri vaiva uskoa syntisenä, vaikka 
halu olis monta kertaa tulla paremmaksi, mutta ei pääse. On kui- 
tenkin suuri armo, että saamme uskoa näin pahana, ja omistaa 
Jumalan pojan itsellemme edesvastaajaksi, joka kärsi synnin ran- 
gaistuksen Yrttitarhassa, ja täytti Jumalan ankarat lain vaatimiset 
ristillä Golgathalla, ja niin avasi suljetun paratiisin suurille synti- 
sille. Paljon tarvitsemme saada kristittyin todistuksia, sillä läpi 
olemme synnin kautta turmeltuneet, vaikka emme tee pakanain 
syntejä. Ja kun niin paljon olemme Herralta saaneet, niin mekin 
annamme ja todistamme kaikille rakkaille veljille ja sisarille 
Amerikan maalla, että kaikki synnit ovat anteeksi annetut Her- 
ramme Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa sovintoveressä; sen 
uskokaamme, omistakaamme ja muistakaamme vielä kuoleman 
virran rannallakin, ennen kuin silmät painuvat kiinni viimeiseen 
uneen. Ja ole nyt, vanhin rakas, tervehdetty, rakkaan vaimonne, 
perheenne, Herman Liimatta, Emil Liimatta, John Korpua, Jo- 
seph Räisänen, Erik Paso, Abram Vestola, Salomon Vestola, Pe- 
ter Ylitalo, John Pirttikangas, Thomas Kyllönen, Sakris Vanttaja, 
Jeremias Erikson, y.m. y.m. kaikki rakkaitten vaimoinsa ja lasten- 
sa kanssa, joilla ne ovat, minulta rakkaan vaimoni ja lasteni kans- 
sa. Merkitsee omalla kädellä. 
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Frans Larson, Wettainen Parakka. 

Se lähetys, josta kirjoititte Appelqwistin kautta, olemme 
tänä päivänä olleet telefoonissa puheilla, ja hän sanoo, että ne on 
tulleet. Sain eilen illalla sanoman, että meidän yksi rakas sisar ja 
Kristuksen seurakunnan palveluspiika, Anters Larson Blintin 
vaimo, Anna, on siirtynyt Jumalan paratiisiin. Hän, oli syntyisin 
Karessuvannon seurakunnasta. Hän oli jo Raattamaa vanhimman 
eläissä yksi väsymätön kristillisyyden edesauttaja. Tänne hän on 
jo siirtynyt kolmattakymmentä vuotta sitten, ja on ollut koko sen 
ajan yhdessä alinomaisessa palveluksen työssä. Ei ainoastaan, 
että hän palveli saarnaajia, mutta niinkuin hän oli jutolap- 
palainen, niin oli hän tilaisuudessa niin lavealta olla kokouksis- 
sa, köyhäin kristittyin avuksi. Hän meni melkein äkkiä. On myös 
yksi muu totuuden apulainen ja kokous talon isäntä Kurravaaran 
kylästä tänä talvena siirtynyt kotikunniaan. Niin ne yksi ystävä 
toisensa perästä täältä pois siirretään: mutta he menevät 
niittämään sen, mitä he kylväneet ovat, sen ijankaikkisen ilon ja 
kunnian kruunun, koko maasta ostetun lauman kanssa. O' sitä 
autuaallista päivää ja ijankaikkisuuden ihanaa aamua, kuin saam- 
me heidän kanssa yhteen tulla. Rukoilkaa meidänkin edestä, että 
mekin saavuttaisimme sen suuren päämaalin. 

Pyytää veljenne ja sisarenne, 
Fransi ja Tekla Vettainen. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

78. K. TOIVONEN – SALMON JOHNSONILLE

Forssa 18/4 1923 
 Rakkaalle veljelle Herrassa ja uskolliselle työnteki-

jälle Herran viinamäessä Salmon Johnson sekä kaikkein 
niitten Herran valittuin kanssa, jotka teidän ympärillänne ovat 
yhtä armon ilmaa hengittämässä esikoisten seurakunnassa ja 
sen siunatun opin kuuliaisuudessa. Jumalan ja meidän 
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Herramme Jeesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne 
kanssa nyt ja aina. Amen. Onnen ja rauhan tervehdyksellä 
tervehdän teitä muutamalla sanalla. Ja kiitän rakasta veljeä 
Salmon Johnsonia kristittyjen terveisten ja kalliin kirjeen edestä, 
jonka olen vasta saanut. Kallis on asia, että olette meitäki 
muistamassa, jotka olemme täällä korvessa. Kuin tulimme tänne 
viime keväänä, niin ei ollut yhtään elävää sielua tällä 
paikkakunnalla, mutta minä rupesin kuitenkin laittaan niin, että 
olen pitänyt rukoukset joka pyhä, kuin täällä on tehtaan puolesta 
koko iso rukoushuone, ja paljo on ollut sanan- kuulijoita joka 
pyhä koolla, ja Jumalan sana on niin vaikuttanut, että on jo 
näistä forssalaisista tehneet 17 parannuksen, niin että meitä on 
jo yli kaksikymmentä muualta tulleitten kanssa, ja olemme 
tässä meillä koolla jokseenkin joka ilta, ja pyhinä 
rukoushuoneella, niin että meillä on jo kristillisyyden puolesta 
koko hupanen, ne jotka ovat tehneet parannuksia ovat alkaneet 
sovittaan riitaveljiänsä ja maksaan väärintekojansa, ja ovat iloi- 
set, että Jumala on heitä herättänyt synnin ja suruttomuuden 
unesta ennen kuin tämä kallis armon aika ohi kulkee. Ehkä maa- 
ilma pilkkaa ja häväisee kaikkein lohkoin ja lahkoin kanssa, joita 
rietas on rakentanut. Mutta kuitenkin on heränneitä, jotka käyvät 
kuulemassa, ja muutamat tulevat ihmeitä katsomaan, ja niin saa- 
vat pistoksen sydämeensä, että tarttuvat verkkoon. Ja niin olem- 
me kuitenkin uskomassa, että Jumala kokoo valittunsa. 

Monenlaista on täälläki uskontoa, jotka kaikki ovat niin 
kuin Lutherus sanoo, hännistä yhteen sidotut, nämät ketut, 
totuutta vastaan sanomassa ynnä suruttoman maailman kanssa. 
Suuri on kyllä tässäki joukko, sillä tässä on noin yhdeksän 
tuhatta asukasta. Jonka tähden niitä on aina sanankuulioita. 
Kyllä se monta kertaa astuu sydämmelle kysymys, että mitä 
minun pitää sanoman ja saarnaaman tuolle suruttomalle 
joukolle, että se tulis Jumalan tahdon jälkeen, kuin ei ole täällä 
muita saarnaajia. Mutta niin se kuitenki on Jumala vaikuttanut, 
että on muutamia totuuden tuntoon tullut, ja ihmisiä on 
herännyt, mutta tie on kaita ja portti on ahdas, joka vie 
elämään sisälle. Sen tähden ne on harvat, jotka sen löytävät. 
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Se on kallis ja hauska kuulla, että kristillisyys on yksimie- 
linen siellä teidän keskellänne, että se siunattu oppi, mitä van- 
himmat ovat niin monilla murheilla ja kyynelillä saarnanneet, 
olis menestymässä siellä ja täällä. Joittenka työn päälle met tul- 
leet olemme. Että se olis kaikkialla opissa ja elämässä meillä 
käytännössä niin lavialta kuin se levinnyt on. 

No siinä uskossa olemme, että synnit on anteeksi annettu 
teille ja meille Herran Jeesuksen siunattuun nimeen ja kalliiseen 
sovintovereen, siinä autuaallisessa toivossa, että pian yhteen tu- 
lemme Jumalan paratiisissa, ja silloin ei enään lohdutus lopu 
iankaikkisesti, amen. Sanokaa sydämen rakkaita terveisiä kristi- 
tyille kaikille nimellisesti ja Isak Färtille hänen emäntänsä ja 
perheensä kanssa. Ja olkaa viimein minulta vaimoni Hilman ja 
näitten kristittyin kanssa sydämmellisellä rakkaudella tervehditty. 
Rukoilkaa edestämme. 

Vähin veljenne 
Karlo Toivonen 

Sanokaa meiltä O. Matoniemelle ja N. P. Starkalle rak-
kaita terveisiä, jos olette heitä näkemässä y.m. saarnaajille 
ja kristityille. 

 

Alkuperäinen. Salomon Johnsonin kokoelma. 

79. S. WETTASJÄRVI. – WM. KOPPANALLE Y.M.

Vettasjärvessä 30/7 1923 
 Tykö rakkaalle ja aina muistossa olevalle veljelle ja 

uskollisille työntekijöille Herran viinamäessä: Wm. Koppana, 
ynnä rakkaan emäntäs Riikan, lastenne, Kaalebin ja emäntänsä 
kanssa, ja kaikkein saarnaajain ja Herran valittuin kanssa, jotka 
yhtä armon ilmaa hengittää Esikoisten elävässä seurakunnassa. 
Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha 
vahvistakoon teitä siinä raskaassa ja painavassa Herran työssä, 
hänen viinamäessänsä viimeiseen ehtoon asti, Amen. 

Tässä tervehdän teitä, rakkaita veljiä ja sisaria, kau-
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kaisella Amerikan maalla. Ja kiitän sydämeni pohjasta erittäin 
teitä, joilta olen saanut preivin ja rakkauden merkin vastaan-
ottaa, jonka vanhurskas Isä teille palkitkoon ajassa ja ijan-
kaikkisuudessa. Ja tietää annamme, että terveenä olemme 
kaikki saarnaajat joltisesti ruumiin puolesta, ja saarnareisuja 
ovat kulkeneet Suomessa, Norjassa ja Lapin maassa, ja 
Jumala on voimallinen pyhäin kokouksissa sanansa jälkeen, 
vaikka eriseuraset ja kuollut kristillisyys pappeinsa ja opet-
tajainsa kanssa seisoo vastassa, sokijan ja väärän oppinsa 
kanssa polkemassa kaikkein valheitten ja panetusten suo-
jassa elävää kristillisyyttä, jossa vielä elävä henki saapi 
toimittaa virkaansa sanan ja palvelijain kautta, Jumalan 
säännön ja järjestyksen sisällä, Herramme Jesuksen oman 
käskyn ja asetuksen jälkeen, jota meidän kristillisyytemme 
valistuneimmat vanhimmat ovat suuren vaivan läpi pyhästä 
raamatusta ulosvetoin kautta valkeudeksi saaneet ja herän-
neitten ihmisten sydämiin istuttaneet, joille se on kelvannut 
kokonaisuudessa vastaan ottaa ja tallella pitää vielä pahanki 
ajan varaksi; jonka päälle ihmisten sieluin vihollinen on 
kaiken kristillisyyden ajan pyytänyt työtä tehdä, että saada siitä 
voiman poijes, että sais väärällä vanhurskaudella kristillisyyttä 
hengellisen kuoleman syliin nukkumaan, niinkuin vanhimmat 
jo ennen sanoit, johonka yhdistykseen nyt niin suuret joukot 
jälkiintulevaisista heräyksistä itsensä uhranneet ovat heidän 
suurten ja pienten kokoustensa kanssa saadaksensa helpompaa 
tietä taivaaseen, ettei he tarvitse pilkatun Jumalan Pojan 
ristiä eli ijestä kantaa maailman joukkoa vastaan, vaikka Herra 
on sanonut: joka tahtoo hänen perässä tulla, ottakoon ristinsä 
ja kieltäkään itsensä maailmasta ja seuratkoon häntä, vaikka 
tie meneekin turmeluksen kaupungin läpi, jota se suuri 
kuningas kulkee, jota olette monet kymmenet tuhannet 
seuranneet Amerikan ja Euroopan maalla, ja olette itsenne 
vannoneet ja luvanneet sen suuren kuninkaan seuraajaksi ja 
sotamiehiksi, joka on tien auki kahlannut Yrttitarhasta 
Golgatan mäelle, ja veri viatoin on jäänyt joka askeleeseen, 
jolla hän on polkenut tätä syntistä ja kirottua maata, joita 
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vielä kirkastetaan, rakkaat veljet ja sisaret, teidän ja meidän 
sieluimme silmäin eteen tämän evankeliumin kautta, joka ovi 
avattiin taivaaseen meidänkin aikakaudessamme halvassa 
Ruotsin Lapin maassa kristillisyytemme vanhinten kautta, 
joittenka seuraajat tahdomme  olla  kuolemaan  asti  ja  us-
komme,  että  meidän kuninkaamme, joka istuu valkian orhiin 
päällä, sotii meidän puolestamme; ja te kristillisyytemme veljet 
ja sisaret seuraatte häntä valkioilla hevosilla, ja varjelette 
meidän isämme valtakuntaa hengen miekalla ja Herran 
Sebaotin voimalla siihen asti, kuin kostumme luvattuun 
maahan, jossa saamme unhottaa kaikki matkamme vaivat, 
ja saamme tervehdellä meidän rakkaita opetusisiämme sen 
sillattoman virran toisella rannalla ja sanoa: tervetulemaan 
tapetun karitsan häihin. Silloin ei enään, rakkaat saarnaajat, 
veljet ja sisaret, lohdutus lopu, eikä aurinko laske ijan-
kaikkisesti, Amen. Ja vielä täältä asti todistamme kaikki syn- 
nit, viat ja epäilykset anteeksi Herramme Jesuksen nimessä ja 
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, joka on vuotanut Herram- 
me Jesuksen sydämestä viimeiseen pisaraan asti. Sen muistakaat 
vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. 
Ja vielä sanomme sydämen rakkaita terveisiä Fransin ja 
Teklan, Nikun Isakin, ja kaikkein ympärillä olevain kristittyin 
kanssa, teille kaikille yllä mainituille. Mutta olkaat minulta 
Greeta-Stiinan ja lasteni kanssa ensin ja viimein tervehdetyt. 

Omalla kädellä 
Samuel Vettasjärvi. 

Ja vielä kaikkein viimein sanomme sydämen pohjasta rakkaita 
terveisiä Tuomas Kurulle, Simontaipaleelle emäntäinsä ja 
lastensa kanssa, ja niin kauvas kuin tulet näkemään totuuden 
saarnaajia, niin sano heille sydämen rakkaita terveisiä, ja 
tuhansia kiitoksia kaikkein rakennusaineitten ja rakkauden 
merkkein edestä, jonka vanhurskas tuomari palkitkoon kunnian 
kruunulla. Amen.                        Se sama. 

Pyydän vastausta, jos mahdollista olis. 
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80. I. NIKU – J. JA H. ERIKÄISELLE

Masuninkylä se 23/8 1923 
Rakkaalle veljelle ja sisarelle, Johan ja Hanna Erikäinen, 

rakkaitten lastenne kanssa. 
Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha 

lisääntyköön teille nyt ja aina elämänne ehtoon asti. Onnen 
toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen muistoon jääneitä ystä- 
viämme. Ja annan tietää, että olen taasen saanut teidän rakkaan ja 
kalliin kirjeenne, joka ilahduttaa meitä, että olette muistamassa 
vieläkin meitä; vieläpä, että olette säilyttämässä uskomisen hy- 
vässä omassatunnossa, joka on se suurin tavara, että on rauha 
Jumalassa ja hyvä omatunto. 

Kuulemme myös kirjeistänne, että se siunattu sovinto, jon- 
ka Herran edessä tehneet olette, on säilymässä ja siunattua hedel- 
mää kantamassa, ja että Jumalan sana, jota saarnaajat saarnaavat, 
vaikuttaa. Josta kaikesta Jumalalle kiitos. Jonka asiaa olemme, 
rakkaat ystävät, ajamassakin, ehkä suuressa heikkoudessa. Annan 
myös tietää, että elämässä olemme ja terveenä ruumiin puolesta, 
ja samaa kallista uskon kilvoitusta ahkeroitsemassa kuin ennen- 
kin. Ja kulkeneet olemme saarnaten parannusta ja syntein 
anteeksiantamusta Herran nimeen Jesuksen käskyn jälkeen. 

Olemme taasen rakkaan veljen ja uskollisen työkump- 
panin Kuoksun kanssa tänä keväimenä käyneet Etelä-Suomes- 
sa, Lahden suurissa saarnaajain ja kristittyin kokouksissa, johon 
oli kokoontunut yli kaksituhatta kristittyä ja monta kymmentä 
saarnaajaa. Ja Herran tuli paloi voimallisesti; paljon langenneita 
nousi ja maailman valtakunnasta tuli ja myöskin eriseurasta. No, 
valkia palaa Siionissa, joka polttaa heinät ja oljet. Siellä oli myös 
veljesikin, jolta sain lukea teidän kirjeen, jonka olitte hänelle 
kirjoittanut; kirje oli oikia ja kallis. Hän käski myös sanoa tervei- 
siä, jos olen kirjoittamassa teille. 

No, unhottumattomaan muistoon olette jääneet, Amerikan 
veljet ja sisaret, joittenka kanssa saimme niin rakasta kanssakäy- 
mistä pitää, ja niin monta autuaallista ilon hetkeä teidän 
tykönänne ollessamme. Jos alusta vähän ikävääkin, ei teidän, 
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vaan joittenkin tähden, niinkuin hyvin tiedätte, mutta kaikki on 
unohtunut sen ilon tähden, joka sydämemme täytti sen pyhän 
valkian edessä, joka syttyi kristittyin sydämissä ilon ja kiitoksen 
kanssa, kuin sovinto tuli sovintoveren kautta, josta uskomme, 
että merkit jäävät vielä tulevaisuuteenkin. 

No, siinä uskossa olemme, että Herra Jesus vahvistaa 
työntekijäin kädet, jotka Esikoisten seurakunnan kanssa yhdes- 
sä mielessä ja neuvossa sovitettuna työtä tekevät, että jaksavat 
varjella Herran Jesuksen piskuista laumaa ja rakentaa viinamäen 
aitaa, ettei vihollisen metsästäjät pääsisi Herran laumaa 
hajoittamaan, jonka se hyvä paimen Jesus on niin suurella vaival- 
la kokoon saanut. Jonka lauman keskellä vieläkin rakkauden pi- 
sarat priiskuvat virvoitukseksi niitten sieluihin ja sydämiin, jot- 
ka kaipaavat Herran Jesuksen armollista läsnäoloa. 

No, turvatut kuitenkin olemme, rakkaat veljet ja sisaret 
Euroopassa ja Amerikassa, sen oikian äidin sylissä ja rohvais- 
kaamme meitämme uskomaan, että synnit on anteeksi annettu. Ja 
vielä minäkin täältä asti annan ja todistan saarnaajain ja Herran 
lauman kanssa, teille kaikki synnit, viat ja viimeisetkin epäilykset 
anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulos vuota- 
neessa sovintoveressä. 

Ja sanon vaimoni ja perheeni ja kylämme kristittyin 
kanssa sydämen rakkaita terveisiä teille rakkaan emäntänne 
Hannan ja rakkaitten lastenne ja Gacklen saarnaajain ja kristittyin 
kanssa, sydämen rakkaita terveisiä. 

Ja sanon hyvästin siinä toivossa, että pian yhteen tulemme 
tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: Amen, 
halleluja, ijankaikkisesti, Amen. 

Rukoilkaa vielä meidänkin edestä, pyytää vähin veljenne, 
osallinen vaivoissa. 

Isak Niku. 

Sanokaa Alex Ritolalle, sille rakkaalle veljelle, ja Almalle, 
hänen rakkaalle emännälleen ja väsymättömälle palveluspiialle, 
ja heidän perheelle, sydämen rakkaita terveisiä. S.S. 
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81. F. WETTAINEN – J. MUONIOLLE, HUUMOLAL-
LE Y.M. Y.M.

Parakan kylässä 26/8 1923 
Tykö rakkaat ja kalliit veljet Herrassa: Johan Muonio, 

Huumola, Ritola, Erikäinen, Koski, Wilenin veljekset y.m. kaikki 
rakkaitten vaimoinsa ja lastensa kanssa, joilla ne ovat, ja Uskoski 
vainajan leski rakkaitten lastensa kanssa. 

Jumalan armo ja rauha ja Pyhän hengen osallisuus olkoon 
teidän henkenne kanssa, tällä vaivalloisella tiellä ja matkalla, 
elämän ehtoon asti. Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän 
minä teitä, rakkaita veljiä ja sisaria, joita olemme ikuisella rak- 
kaudella jääneet muistamaan, sitä sydämellistä ja palavaa rak- 
kautta meitä kohtaan, ehkä me heikot palvelijat olimme siellä 
teidän keskellänne. Mutta Jumala on oman lupauksensa jälkeen 
heikoissa väkevä, joka tulee näkösälle, niin täällä ja siellä, ettei 
ole hänen voimansa vähennyt, eikä hänen kätensä ole lyhetty 
auttamaan niitä, jotka häntä avuksensa huutavat. Sillä suuri 
paljous on sekä Euroopassa että Amerikassa, jotka kiittävät 
Luojaansa valkeuden edestä. 

Sanomia ei ole täältä erinomaisempia. Saarnaajat ovat olleet 
reisuilla; yksi osa tuntureilla, ja Kuoksu ja Niku ovat käyneet Etelä-
Suomen maalla. Ei kuitenkaan ole Herra ottanut pois Pyhää 
Henkeänsä, vaikka olemme lujasti seisoneet lihallista ja hengellistä 
vääryyttä vastaan, ja kaikkia oman vanhurskauten juonia vastaan, 
vieläpä niin monen värisiä eriseuroja vastaan, sillä Jumala 
vahvistaa aina ja kaikissa kokouksissa sanansa seuraavaisten 
merkkein kautta, josta kaikesta olkoon Jumalalle kiitos. Siinä 
uskossa olemme, että kuningasten kuningas ja Herrain Herra sotii 
laumansa puolesta, voittaa ja väkevitten kanssa jakaa saalista. 
Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla ja kaikkialla, 
seuratkaamme häntä, sillä hän on vieläkin valkian orhiin päällä 
ajamassa, ja ne, jotka häntä seuraavat, ajavat valkeilla hevosilla, se 
on: saarnauttavat senkaltaisia saarnaajia, jotka saarnaavat puhtaalla 
omallatunnolla, ja niin muodoin on puhtaalla Jumalan sanalla 
puhdas vaikutus, joka tulee päällenäkyväiseksi siellä ja täällä, ja 
niin läpi koko tämänkin kristillisyyden aikakautta, joka on 
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siunatuita hedelmiä kantanut. Ja niin suuri paljous on jo 
kunnian kruunulla kruunattu, jotka nyt ovat pitämässä häitä 
Jumalan ja Karitsan istuimen ympärillä. 

Ja vielä on yksi piskuinen lauma koottuna Siionin vuoren 
tykö, elävän Jumalan kaupunkiin, taivaalliseen Jerusalemiin, yhtei- 
seen kokoukseen ja Esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaassa 
kirjoitetut ovat, ja Jumalan, kaikkein tuomarin tykö, ja sen uuden 
testamentin välimiehen Jesuksen tykö, ja sen priiskotusveren tykö, 
joka parempia puhuu kuin Aapelin veri. Olkaamme priiskotetut 
sydämissämme ja päästetyt pahasta omastatunnosta, rakkaat veljet 
ja sisaret, että jaksaisitte ja jaksaisimme kilvoitella tämä lyhyt aika, 
vieläpä että rakkaus yltäis täydellisyyden siteeksi, Kristuksen lais- 
sa, että me meitämme keskenämme rakastaisimme, ja niin yhdessä 
neuvossa yhdistettynä jaksaisimme sotia tätä pahaa maailmaa vas- 
taan, vieläpä rakentaa Herran huonetta, kukin sillä lahjalla, jonka 
Herralta saaneet olemme, että tämän siunatun kristillisyyden hedel- 
mä jäisi vielä lapsille ja jälkeen jääneillekin onneksi ja siuna- 
ukseksi. Sillä sen siunatun kristillisyyden hedelmää olemme me- 
kin nauttimassa, jota meidän kristillisyytemme vanhimmat ovat 
suurella vaivalla rakentaneet ja kylmää metsää kyntäneet kristilli- 
syyden alusta asti, jotka nyt ovat lepäämässä heidän töistänsä, sillä 
heidän tekonsa noudattavat heitä. 

Monta kaivattavaa on kuoleman enkeli ottanut täältäkin 
Lapin maan seurakunnista näinäkin aikoina, ja nyt vasta saimme 
sanoman, että yksi kallis veli ja totuuden apulainen, kotalap- 
palainen Anders Larson Blindi, eli kutsuttu Nuortta Antiksi, on 
saanut äkkiä muuttaa majansa ja siirtää sijansa pois täältä koti- 
kunniaan: viime keväänä kuoli hänen vaimonsa. 

No niin, me jäämme yhdestä ja toisesta ystävästä. On kui- 
tenkin se autuaallinen toivo, että kerran saamme heitä tervehtää 
kirkkaassa ilmassa koko maasta ostetun lauman kanssa. Ja sillä 
autuaallisella toivolla sanomme hyvästin, rakkaat veljet ja sisa- 
ret. Ja todistamme synnit anteeksi Herramme Jesuksen nimessä 
ja siinä kalliissa sovintoveressä; sen uskokaa ja muistakaa vielä 
kuoleman virran rannallakin, ennenkuin silmät kiinni painuvat 
Viimeiseen uneen. 
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Olkaa nyt yllä mainitut tervehdetty koko Herran lauman 
kanssa: O. Matoniemi, N. P. Starkka, Wm. Koppana, A. 
Simontaival. C. Erickson, y.m.y.m. saarnaajat ja totuuden 
apulaiset Amerikan maalla. Ja rukoilkaa meidänkin edestä ja 
kantakaa anteeksi antavaisella sydämellä armoistuimen tykö. 

Merkitsevät veljenne: 

Frans Larsson Wettainen, 
ynnä rakkaan vaimoni Teklan kanssa. 

Sammeli Vettasjärvi sanoo sydämen rakkaita terveisiä kai- 
kille rakkaille veljille ja sisarille Amerikan maalla. Kiitän kaik- 
kia niitä, jotka ovat tänne kirjoittaneet, joita emme suita vastata; 
on kuitenkin autuaallista kuulla rauhan sanomia. 

Kiitämme Amerikan veljiä ja sisaria rakkaan avunne edestä. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

82. F. WETTAINEN Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M.

Parakan kylässä 2/9 1923 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille 

Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: Olof 
Matoniemi, N. P. Starkka, ynnä rakkaitten emäntäinne ja 
kaikkein saarnaajain, totuuden apulaisten ja palveluspiikain ja 
koko Herran lauman kanssa Amerikan maalla. Meidän 
Herramme Jeesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne 
kanssa elämän ehtoon asti. Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme Amerikan 
veljiä ja sisaria, ja kiitämme niitten kalliitten kirjainne edestä, 
joita olemme ilolla saaneet vastaanottaa tämänkin jääneen ke- 
sän aikana. Myös Poinsetilta, saarnaajain kokouksista, ja vii- 
meisen rakkaalta veljeltä ja vanhimmalta Olof Matoniemeltä, 
joista kaikista tulee näköselle, että Herran työ menestyy ja olet- 

223



te jatkamassa sovintosaarnaa, jonka Herra säätänyt on, että 
Herran lauma koossa pysyy. 

Näemme rakkaan vanhimman Olof Matoniemen kirjasta, 
että olette kiusatut, nimittäin niistä parannuksista ja anteeksi 
anomisista, mitä vaarantaa Lumijärveä joukkonsa kanssa. Ei 
seurakunta Lapissa saata niin ymmärtää, että Matoniemi olisi 
vaadittu enämpiin parannuksen tekoihin, kuin mitä hän on tehnyt 
Amerikassa ja aina Lappiin asti. 

Ja olemme niin uskomassa, että hän jaksaa sydämestä an- 
teeksi antaa kaikille vastaansanojille, vieläpä Lumijärvellekin, 
että on ruvennut julkista eriseuraa rakentamaan yhdistettynä 
suurseurain kanssa, ja niin ovat erottaneet itsensä oikiasta 
seurakunnasta. 

Olkaamme turvatut, rakkaat veljet ja saarnaajat Amerikan 
maalla, ja uskokaamme rakkaat veljet ja sisaret rohvastulla sydä- 
mellä kaikki raskaimmatkin epäilykset anteeksi Herramme Jee- 
suksen pyhässä nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovinto- 
veressä, sen uskokaamme, ja omistakaamme uskolla priisku- 
vaisia veren pisaroita elämäksi ja voimaksi, että jaksaisimme tä- 
män vähäisen aikaa sotia ja kilvoitella, siihen autuaalliseen het- 
keen asti, että saatte ja saamme sanoa yhteen ääneen: Tervetule- 
maa tapetun Karitsan häihin. Ei silloin enään muistu mieleen 
matkan vaivat, ei sota, ei kilvoitus, ei murheet, ei vaivat. Siinä 
autuaallisessa toivossa olemme, että pian tulevat tapetun Karitsan 
häät, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijan- 
kaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. 

Ja ei nyt muuta, vaan olkaa nyt tervehdetyt meiltä rakkait- 
ten vaimoimme, lastemme ja koko Herran lauman kanssa, yllä- 
mainitut koko Herran lauman kanssa. 

Ja annamme ja todistamme synnit anteeksi Herran Jesuk- 
sen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Sen 
muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, ennenkuin silmän- 
ne kiinni painuvat viimeiseen uneen. Ja rukoilkaa meidänkin 
edestä. Merkitsevät veljenne seurakunnan kanssa ja puolesta: 

Frans  Larson  Parakka, 
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Erik Samuel Wettasjärvi, Isak Niku, Johan Björnström, Isak 
Hanson. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

83. V. APELQVIST – O. MATONIEMELLE

Gellivaare 16/9 1923 
Kallis vanhin ja uskollinen työntekijä Herran viinamäessä: 

O. Matoniemi, rakkaan emäntänne, lastenne ja sen ympäri olevan 
lapsilauman kanssa, jotka yksi teidän kanssanne on Esikoisten 
seurakunnassa, ja pysyvät hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän 
Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kans- 
sa nyt ja aina. Amen. 

Kiitän sydämestä kalliin kirjan ja lähetyksen edestä, jon- 
ka olen saanut vastaanottaa, ja olen ne lähettänyt, niinkuin te 
olette sen kirjoittaneet, ja sanovat sydämen rakkaita kiitoksia 
ynnä terveisten kanssa teille. 

No, kokouksia olemme pitäneet ja Jumalan sana vaikuttaa 
niinkuin ennen, niin että monta langennutta on noussut ylös, ja 
on myös eriseurasta tullut monta, ja vielä kristillisyyden vihamie- 
hiä suruttomasta maailmasta, josta Jumalalle kiitos olkoon. 

Nyt tulee taas meillä Lappiin meno viikkoa ennen 
Mikkeliä: minä ja Mäntyvaaravainajan vanhin poika Juhani. Ja 
lapin puhuvaiset miehet Frans Parakka ja Viktor Björkman läh- 
tevät Vesisaareen, jälkeen Mikkelin. 

Terveenä olemme kaikki, Jumalan suuresta armosta, tä- 
hän asti, kaikki oppaat (tutut). Ja uskon olemme säilyttämässä 
suuren syntisyyden tuntemisen läpi, vaikka usein epäilykset 
vierastelevat, ehkä emme tahtoisi. On kuitenkin se usko, että 
edesvastaaja on niitäkin viimeisiä syntiä maksannut sovinto- 
päivänä; ja perille on päätös kilvoitella. Ja se on meidän toivo, 
että tämä matka loppuu pian, ja saamme kaikkein ystäväin 
kanssa yhteen tulla siinä maassa, jossa ei enään, ei vedet, eikä 
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maamatkat, meitä erota. 

Eikä nyt muuta, vaan hyvässä turvassa olkaat, Amerikan 
veljet ja sisaret; synnit on anteeksi annetut Jesuksen nimessä ja 
pyhässä veressä. 

Siinä uskossa olemme, että me teidän kanssa vähän ajan 
perästä veisaamme Amen, halleluuja, ja kaikkein vanhinten ja 
verellä pestyn lapsilauman kanssa. 

Ja nyt sanon Emman ja kaiken minun perheeni kanssa sy- 
dämen rakkaita terveisiä kaikille pyhille; olkaa tervehdetyt sylillä 
ja sydämellä, ja aina rukoilkaa meidän edestä. Heikko veljenne 
elämän tiellä 
Viktor Appelqvist. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

84. S. WETTASJÄRVI Y.M. Y.M. – O. MATONIEMEL-
LE Y.M. Y.M.

Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksessa v.1923 

Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Her- 
ran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: Olof Matoniemi, 
N. P. Starkka, Wm. Koppana, J. Kieri, Kalep Erikson, J. 
Huumola, S. Johanson, August Simontaival, y.m. saarnaajat ja 
totuuden apulaiset ja palvelevaiset vaimot, ynnä koko Herran 
lauman kanssa Ameriikan maalla, monessa kielessä. Jumalan 
armo ja rauha olkoon ja hallitkoon teidän henkenne kanssa 
elämänne ehtoon asti, Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä, ynnä 
saarnaajain ja koko tämän koossa olevan Herran lauman kanssa, 
jotka yksimielisesti olemme koolla olleet Herran nimeen, 
monista eri paikka- ja valtakunnista, tutkimassa ja koettelemassa 
kristillisyytemme tärkeitä ja painavia asioita Pyhän Hengen 
valkeudessa, sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka aikakautemme 
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vanhimmat ovat jättäneet uskossa, opissa ja esikuvassa, että se 
kallis Herran työ menestyisi ja hedelmän kantaisi vielä tuleville- 
kin ajoille. Koska näemme vielä, että on kallis etsikon aika, että 
Jumala tahtoo vielä osottaa voimansa heikkoin ja maailmalta 
hyljättyin välikappaltensa kautta Euroopan ja Ameriikan maalla, 
vaikka niin paljon on omavanhurskaus ja inhimillinen kunnia 
esteitä valmistanut, ja pyytänyt viinamäen aitaa hajoittaa, ettei 
Jesuksen lampailla ja karitsoilla olisi enää tietoa, missä on ruoka 
ja juoma, että eläisit, ja ettei olisi tietoa, missä on oikea suojan ja 
turvan paikka, kun kova ilma nousee maailmassa. Mutta Jumala 
on muistamassa sitä liittoa, jonka hän on tehnyt esi-isäin kanssa, 
ja etsii ja kokoaa valittunsa neljän ilman alta yhdelle Sionin vuo- 
relle, elävän Jumalan kaupunkiin, taivaalliseen Jerusalemiin, 
monen tuhannen enkelein joukon tykö, yhteiseen kokoukseen 
Esikoisten seurakuntaan, jossa on priiskoitus veri ja syntein an- 
teeksi saaminen, jossa vielä tänäkin päivänä monta kymmentä 
tuhatta kiittää Jumalaa valkeuden edestä; ehkä se on pikkunen 
joukko suuren maailman suhteen! Ovat kuitenkin priiskoitettuna 
sydämissänsä ja päästettynä pahasta omastatunnosta, seuraamas- 
sa sitä suurta ristin kantajaa ja orjantappuroilla kruunattua kunin- 
gasta, läpi turmeluksen pilkkakaupunkia Yrttitarhasta Golgatalle, 
ja niin aina ylösnousemisen kedolle. 

Ja nyt saamme tämän meidän lähetyskirjamme kautta tie- 
tää antaa, että olemme jääneen vuoden aikana saaneet ilolla vas- 
taanottaa monta kallista kirjaa Ameriikan maalta, saarnaajilta 
ynnä muilta kristityiltä, joittenka edestä kiitämme niitten 
lähettäjiä. Joka on kallis kuulla, että Herran työ menestyy, vielä- 
pä että rakkaudessa ja yksimielisyydessä ahkeroitsevat saarnaajat 
yhdistettynä Herran lauman kanssa tehdä kallista Herran työtä, 
kukin lahjallansa, ja jatkaa sovinto saarnaa, että Herran lauma 
koossa pysyy, vieläpä varjeltuna sekä lihan että hengen 
saastaisuudesta, jonka näemme, kuinka väkevä on vihollinen 
tukkimaan sisälle, että kuin se ei pääse väärän opin kanssa sisälle, 
niin se pyytää suostuttaa unijuomalla ja maailman rakkaudella. 
Sen tähdenpä onkin syy meillä valvoa, rakkaat veljet ja sisaret, 
yön valvojan Herran Jesuksen kanssa, joka on valvonut ja pitkää 

227



yötä viettänyt Getsemaanen yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, ja 
pyyhkikäämme unta pois silmistämme, että näkyisivät haavat ja 
naulain reijät, ja että viattomat veren pisarat priiskuisivat 
sieluimme ja sydäntemme maalle, elämäksi ja voimaksi tällä 
vaarallisella korven matkalla isänmaan rantaa kohti, sotimaan 
perkelettä, maailmaa ja omaa lihaa vastaan, siihen autuaalliseen 
hetkeen asti, että sota ja kilvoitus päätetään ja voittajain ja 
kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian 
kruunulla. Sillä autuaallisella toivolla lohduttakaamme 
meitämme, rakkaat veljet ja sisaret, kaikissa murheissa ja matkan 
vaivoissa. Ja rohkaiskaamme meidän sydämiämme uskolla 
omistamaan Jumalan Poika edesvastaajaksi; Hän huutaa ristillä: 
se on täytetty: velka on maksettu ja Isän armo on ansaittu. Ja ol- 
kaa nyt, saarnaajat ynnä Herran lauman kanssa, tervehdetty näit- 
ten sanain kanssa, että kaikki synnit on anteeksi annettu Herran 
Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä: 
sen mekin täältä asti annamme ja todistamme, kolmeyhteisen 
Jumalan nimeen. Ja rukoilkaa meidänkin edestä. Merkitsevät 
veljenne vaivassa seurakunnan kanssa ja puolesta: 

Erik Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Viktor 
Björkman, Viktor Appelqvist, Frans Parakka, K. R. Erlandson, 
K. J. Nilson, Petter Backefjord (Ofotista), Karl Sirkka 
(Vesisaaresta), y.m. 

Ja kiitämme Ameriikan veljiä ja sisaria rakennusaineitten 
edestä, joita olemme saaneet joulukokouksiin. Herra teitä siunat- 
koon. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

85. F. WETTAINEN – J. BERGGRENILLE, A.
USKOSKELLE Y.M.

Parakan kylässä 24/1 1924 
Tykö rakkaat ja kalliit veljet Herrassa, John Berggren, 
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Aksel Uskoski, y.m. veljet ja sisaret Tyynen meren rannoilla: 
Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon 
teidän henkenne kanssa elämänne ehtoon asti, Amen. Onnen ja 
rauhan tervehdyksellä tervehdän minä teitä jollakin radilla, ja 
ensin saan ilmoittaa, että olen saanut monta kallista kirjaa 
Amerikan maalta; ja olen myös saanut tänä syksynä Berggreniltä 
kalliin kirjan, ynnä rakkauden merkin kanssa, joitten kaikkein 
edestä kiitän rakkaalla sydämellä. 

Autuaallista on nähdä ja kuulla rauhan sanomia tämän 
hengellisen liikkeen laveudessa, ehkä tiedämme, että Haagarin 
poika, joka on paljon ursaakaa* tehnyt tässä kristillisyydessä, ei 
lakkaa työstänsä niin kauvan, kuin yksikään elävä sielu löytyy 
maan päällä. Sillä ne jäljet on jääneet läpi tämän kristillisyyden, 
aina Muonion enkelistä alkaen, joka pitäisi olla peräti tunnettu 
Ameriikan maallakin, minkäkaltaiset vastukset ovat olleet läpi 
aikoja J. Takkisen y.m. aikana, jossa he uskollisena ovat seiso- 
neet veräjällä Herran edessä varjelemassa Herran laumaa, hen- 
gen miekalla ja Herran Sebaotin voimalla, yhdistettynä kristil- 
lisyytemme vanhinten kanssa loppuun asti, että rauhan lapset 
saisit olla suojassa sen oikian ensiksi syntyneen seurakunnan 
helmassa, se on: Esikoisten seurakunnan helmassa, joka on ol- 
lut loukkausnimi tämänkin kristillisyyden alusta asti kaikille 
niille, joille Kristuksen ies ja hallituksen muoto on tullut 
sopimattomaksi. Ne sanovat luopuvansa pois ihmisistä ja uskal- 
tavat sanaan, mutta jos sinä oikein ymmärrät Jumalan sanan, 
niin sana sitoo sinut seurakuntaan, eikä ole puhdasta Jumalan 
sanaa ulkona seurakuntaa, vaan semmosta moskaa kuin perkele 
selittää, että tulee luvalliseksi hypätä kirkon päältä alas. 

Nämät ovat luettavana vanhinten lähetys kirjoissa, ja 
muistamme vielä senkin, kuin Lumijärvi veli kirjoitti Itä-Norjaan 
y.m. sillon kuin hän kävi viime kerran Lapissa, jossa hän lujasti 
rakentaa ja vahvistaa Esikoisten seurakuntaan kaikkia van- 
hurskaita sieluja senkaltaisia vääriä työntekijöitä vastaan, jotka 
tekevät työtä sen päälle, että saada pimittää sen valkeuden, joka 
tämän kristillisyyden aamunkoitosta on ruvennut valaisemaan, 
joka on niin kirkkaasti paistanut niin monen pimiässä sielussa ja 
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vielä paistaa, että on yksi piiskuinen lauma Euroopassa ja Ame- 
rikassa, jotka ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa, Esi-
koisten seurakunnan helmassa, jossa on priiskoitusveri ja syntein 
anteeksisaaminen. 

Sentähden joudumme ihmettelemään, että he saatoit 
mahtua senkaltaiseen valkeuteen, kuin suur-seuroilla on, jossa 
Pauli Rantala y.m. heidän kanssa kiroilevat, ja vääräin Raama- 
tun ymmärrysten kanssa pyytävät kaataa ja sotkea tämän kris- 
tillisyyden alkuperäistä oppia ja armonjärjestystä. Ja vaikka 
J. H. Lumijärvi veli kadotti koettelemuksessa luottamuksen 
Ruotsin Lappiin viattomuutensa tähden, niin olisihan siinä ol- 
lut syytä pysyä vahvana omassa mielessä, eikä yhdistää itsen- 
sä julkiseen eriseuraan, jota vastaan he ovat saarnanneet mon- 
ta kymmentä vuotta. Olisihan tässä ajattelemista vielä 
jälkeenjääneilläkin, jotka tämän elävän kristillisyyden äänen 
alla ovat saaneet kristillisyyden, ja siinä kilvoitelleet monta 
kymmentä vuotta, ja kuitenkin niin onnettomasti on käynyt, 
etteivät tunne enään omaa äitiä, eikä halua kuulla hänen 
nimeänsä mainittavankaan. 

Kuitenkin ovat vieläkin turvasssa, jotka pysyvät Esikois- 
ten seurakunnan helmassa, joka on rakettu profeettain, Kristuk- 
sen ja apostolein opin perustukselle, jossa Jesus Kristus paras 
kulmakivi on, ja jossa vieläkin Kristuksen lailla hallitaan, että 
Herran lauma koossa pysyy, niitten turvaksi ja suojaksi, jotka 
kaipaavat ja ikävöitsevät, että saavuttaa sen suuren päämaalin, 
nimittäin ijankaikkisen onnen ja autuuden. 

Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla, ja 
kaikkialla, jotka olette tulleet sisälle veripunaisen oven Her- 
ran Jesuksen kautta, siihen oikiaan lammas huoneeseen, 
seuratkaamme häntä, joka on suuren vaivan ja verisen sodan 
läpi tien auki kaalannut läpi turmeluksen pilkkakaupunkia, 
eikä väsynyt vaivoissa. Niin ei meidänkään pitäisi väsymän, 
mutta rohvaista meitämme lujempaan uskomiseen, että voiton 
päällä pysymme loppuun asti sodassa perkelettä, maailmaa ja 
omaa lihaa vastaan. Ja ahkeroitkaamme kalliimmassa uskon- 
kilvoituksessa, rakkaat veljet ja sisaret, seuraten Jesusta. Vie- 
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läpä kieltää meitämme tästä turhasta maailmasta, jossa ei ole 
meillä yhdelläkään pysyväistä asumasiaa. Ja uskokaamme 
synnit anteeksi: vielä metkin annamme ja todistamme Juma- 
lan puolesta Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa 
sovintoveressä. Omistakaamme uskolla viattomia veren- 
pisaroita elämäksi ja voimaksi ja hyvän omantunnon rauhaksi 
siihen autuaalliseen hetkeen asti, että saatte ja saamme koko 
maasta ostetun lauman kanssa sanoa yhteen ääneen: terve- 
tulemaan tapetun karitsan ijankaikkisiin häihin. 

Rukoilkaa meidänkin edestä, että voiton päällä pysymme 
ynnä teidän kanssanne loppuun asti. Ja olkaa nyt tervehdetty 
sydämmellisellä rakkaudella, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, te 
harvat ulosvalitut Tyynen meren rannoilla. Merkitsee veljenne 
vaivassa 

Frans Larsson Parakka 
ynnä rakkaan vaimoni Teklan kanssa. 

Isak Nikulta ja Sammeli Vettasjärveltä rakkaita terveisiä. 
Rakkaita terveisiä Erik Niskaselle vaimonsa ja lastensa 
kanssa; I. Tikkaselle, Aksel Uskoskelle, Ab. Pernulalle, A. 
Parvylle, y.m. rakkaitten vaimoinsa ja lastensa kanssa, ja olkaa 
Kreetan ja lastenne kanssa ensin ja viimein tervehditty. 

Sama. 

Saarnareisulla olemme olleet Mikkelistä alkain. Olemme 
rakkaan veljen Björkmannin kanssa käyneet Itä-Norjassa 
Vesisaaressa asti. Paljon on siellä, jotka vielä kuulevat paimenen 
äänen. Se näyttää, että ilma selkenee Finnmarkenissa, vaikka 
suurseurat koittavat parhautensa. 

Rakkaita terveisiä sanomme Karl Ojalalle, ja vanhalle ja 
nuorelle Mustolalle, jos ovat elämässä. Ja todistamme synnit 
anteeksi Jesuksen nimessä ja veressä. Ja muistutamme, että eikös 
ole siinä matkassa mitään kadonnut, kun luottamus katkesi 
Lapinmaan valkeuteen, jotka kuitenkin siihen sydämmen pohjas- 
ta kiinnitetyt olleet ovat. Olis kallis jos Ojala veli kirjoittaisi, jos 
ei itsensä tähden, niin meidän tähtemme. Sama. 
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Olisi hyvä jos saattaisitte lähettää kopion Ojalalle ja 
Mustolalle. 

*ursaakaa = rettelöitä
Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

86. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE Y.M. Y.M.

Kuoksussa 16/2 1924 
Tulen tykönne tervehtimään teitä, rakkaat työkumppanit 

sinne kaukaiselle Amerikan maalle: Wm. Koppana, O. Mato- 
niemi, Kaleb Eriksonia, Nils Petter Starkkaa, Salmon Johans- 
sonia, August Simontaivalta perheensä kanssa, Matti Kinnusta, 
kaikkia vaimoinsa ja lastensa kanssa, joilla ne ovat. 

Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja elämänne 
ehtoon asti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän teitä, rakkaat ystävät, sinne 
yli valtameren, niin lavijalle, kuin yksimielisyyden siteet ulottu- 
vat. Niin olette yhteen Siionin vuorelle kootut, jossa rakas ja 
laupias Jumala hallitsee laillansa. 

Herra Jesus vahvistakoon kaikkia työntekijöitä, ja erittäin- 
kin vanhempia saarnaajia nuorempain tueksi ja turvaksi, sillä 
vasta meidänkin silmämme aukenivat, kun kuolema otti meiltä 
vanhimmat ja uskolliset vartijat. Se tuntui niin turvattomuus, 
vaan Jumala on kyllä ihmeellisellä tavalla asiansa hoitanut, yli 
meidän ymmärryksen, ettemme kyllä saata Jumalaa kiittää, että 
hän on niin ihmeteltävällä tavalla kaikki asiat parhaaksi kääntä- 
nyt, josta kaikesta Jumalalle kiitos ja ylimmäinen ylistys olkoon. 
Olkaa nyt tervehdetyt sydämen rakkaudella minulta vaimoni 
Miinan ja lastemme kanssa, kaikki saarnaajat ja palvelus- 
piijat, ja kaikki totuuden apulaiset, jotka yhtä Herran huonetta 
kanssamme rakennatte. Ja Jumala antakoon kärsivällisyyttä kai- 
kissa vaivoissa ja vastoinkäymisissä, joita osaa tulla tavalla ja 
toisella, jonka tähden tarvitsemme kaikkivaltiaan apua ja kaik- 
kein vanhurskasten esirukousta, että Jumala meitä kaikesta pa- 
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hasta varjelisi; sillä ei meillä ikääntyneillä olekaan kuin yksi 
puoli neljännes matkasta jälellä. 

Meidänkin pienestä kylästä lähti vanhin mies Juhan Larsi, 
jonka Kaleppi kuiten tuntee, vaan uskossa se meni paratiisiin. Ja 
emmekä mekään enempi tahtoisi tästä maailmasta tavaraksi, kuin 
autuaallisen kuoleman, jonka tavaran perään kannattaa kyllä 
kilvotella, rakkaat veljet ja sisaret, sillä palkkamme on suurempi, 
kuin meidän vaivamme, joka on ajallinen ja keviä; se saattaa 
ijankaikkisen ja määräämättömän kunnian. Joka palkka on 
odotettavana kaikilla niillä, jotka seuraavat pilkattua Jumalan 
Poikaa, jotka jaksavat kantaa maailman pilkan ilman suuttumatta, 
ja niin kauvan kuin kristityt jaksavat sen kantaa, niin on 
vanhurskauden kruunu tallella. 

Ja sentähden älkää oudoksuko, että saatte syytöksiä ja 
vastaansanomisia. Ja sen pitää niin olla, ja se on oikiain Jesuksen 
opetuslasten osa tästä maailmasta, niinkuin Jesus sanoo: 
Maailmassa on teillä tuska, vaan olkaat hyvässä turvassa, minä 
voitin maailman, ja Johannes sanoo: ”että meidän uskomme on 
se voitto, joka maailman voittaa”. Ja sen tiedätte kaikki kristityt, 
vaikka usko usein on niin heikko, niinkuin suitseva kynttilän 
sydän, että uskon kautta on kaikkia syntiä, perkelettä ja maailmaa 
voitettu, ja sentähden rohvaiskaa sydämiänne uskomaan. Minä- 
kin täältä asti annan ja todistan kaikki synnit, viat ja heikkoudet 
Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä anteeksi, ja 
sen todistuksen muistakaat vielä kuolemankin hetkellä, ennenkö 
silmänne kiinni painuvat. 

Ja siinä autuaallisessa toivossa sanomme hyvästi, että 
kerran yhteen tulemme, jos ei ennen, niin kuitenkin kunnian 
rannalla, johon usein henkemme huokaa pois tästä pahasta 
maailmasta, jossa usein tulee ikävä, kun tiedämme, kuinka vie- 
raat me täällä olemme, ja kun tiedämme, että meidän oikia 
kotimme on tuolla puolen sillattoman virran, jossa on teillä ja 
meillä niin suuri ystäväin paljous pitämässä tapetun Karitsan 
häitä, ja silloin ei enään lohdutus lopu ijankaikkisesti. Ja siinä 
autuaallisessa toivossa pyydän kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria, 
että rukoilette minun ja minun vaimoni ja lasteni edestä. Pyytää. 
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vähin veljesi elämän kaidalla tiellä. 
Isak Kuoksu. 

Ja tervehdä nyt veljeni tällä minun pienellä ja yksin- 
kertaisella kirjeelläni kaikkia saarnaajia ja kristityitä. Ja kiitoksia 
Koppana-veli kirjan edestä, jonka sain ilolla vastaanottaa, jossa 
oli työllinen rakkauden merkki sisällä, jonka edestä kiitän, ja 
jota en saata millään teille palkita, vaan Herra, vanhurskas tuo- 
mari, on sen palkitseva. Ole nyt, veljeni, vaimosi ja poikasi kans- 
sa ensin ja viimein minulta vaimoni ja meidän lastemme ja 
kylämme kristityiltä sydämen rakkaudella tervehdetty, ja Natta ja 
Karoliina käskevät sanoa Kalepille terveisiä. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

87. F. WETTAINEN JA S. WETTASJÄRVI - N. P. STAR- 
KALLE

Parakan kylässä 11/4 1924 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle 

raskaassa Herran viinamäen työssä: Nils Petter Starkka ynnä rak- 
kaan emäntänne, lastenne ja ympärillänne olevan Herran lauman 
kanssa. Jumalan armo ja rauha vahvistakoon teidän sielunne ja 
ruumiinne siihen autuaalliseen hetkeen asti, kuin täydellisyys 
alkaa ja vajaa lakkaa. Tällä armon ja rauhan tervehdyksellä 
tervehdämme teitä, ja kiitämme ensin Starkka vanhinta y.m. hä- 
nen kanssansa rakkaan ja tervetulleen breivinne edestä, jonka 
olemme saaneet ilolla ottaa vastaan, josta näemme, että olette 
elämässä ja nauttimassa ruumiillistakin terveyttä, joka on kallis: 
ehkäpä hyvin sen ymmärrämme, että vanhuuden voimattomuus 
painaa päälle, ja muistuttaa leposijaa, johonka on ystäviä niin 
paljon siirretty, ja jossa ei tule aika pitkäksi. Sillä itse Herra Jesus 
on maannut haudassa kolmanteen päivään asti ja pyhittänyt sen 
niin suloiseksi lepokammioksi, ettei tule vanhurskailla aika pit- 
käksi odottaa sitä autuaallista päivää, koska ylimmäisen enkelin 
ääni ja Jumalan pasuuna kajahtaa. Se olkoon ainoa lohdutuk- 
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semme tässä ikävässä maailmassa, jossa ei ole meillä yhdellä- 
kään pysyväistä asumasijaa. Ja saamme ilmoittaa, että monta 
kallista breiviä olemme saaneet Ameriikasta saarnaajilta ja 
kristityiltä, joissa kaikissa on yksi rauhan ja kiitoksen ääni. Vie- 
läpä ovat jatkamassa sovintosaarnaa Herran nimeen kukin 
lahjallansa, jonka Herralta saaneet ovat yksimielisesti. Ja siihen 
Jumala antaa siunauksen hänen vahvain lupaustensa jälkeen, jo- 
hon on meillä niin monta kallista esimerkkiä tämänkin kristilli- 
syyden ajalta Euroopassa ja Ameriikassa. 

Näemme teidän breivistänne, että ilmestyy Lumijärven 
joukosta, jotka tahtovat vanhaa Starkkaa Calumettiin heille 
saarnaamaan Helluntaijuhlaksi. Se olisi toivottava, että ne ano- 
mukset olisit hätäisen huuto, jota Herra ei ole aikonut olla kuu- 
lematta, sillä Herra on sanonut: Avukses huuda minua hädässäs, 
niin minä tahdon auttaa sinua. Mutta kuitenkin ajattelemme, että 
heillä on likellä kalliita Jumalan välikappaleita: Wm. Koppana, 
Aug. Simontaival ja Johan Puuri, jotka saattavat auttaa, jos on 
avun tarve. Ja jos ei ole heihin niin paljon luottamusta, että eivät 
voi täydellisesti valaista asian, niin saattavat kuitenkin niitten 
mainittuin saarnaajain kanssa yhdistää itsensä anomaan N. P. 
Starkkaa ja Matonientä, jos ei heillä vanhuuden eli muitten 
esteitten tähden tule este, johonka kristityt kyllä saattasit ottaa 
osaa Calumettiin Helluntai juhlalle. Ja olemme siitä vakuutetut, 
että se Henki, joka on Helluntaina niinkuin viileskellyt kielet 
näkyneet, että se sama Henki on vielä niissä kokouksissa, joissa 
Esikoisten seurakunnan saarnaajat sovintoa saarnaavat. Ovathan 
Amerikassakin selvät esimerkit Johan Takkisen, Joonas Purnun 
y.m. jäljiltä, ja vielä viimeisessäkin lähetyksessä Ruotsin Lapista, 
että ne sydämmet, jotka ovat sovintoa ikävöineet, ovat sovintoon 
päässeet, nautitsemaan vanhurskautta, iloa ja hyvän omantunnon 
rauhaa Pyhässä Hengessä. 

Siinä uskossa olemme, että saarnaajat kristittyin lauman 
kanssa jaksavat sydämmestä anteeksi antaa kaikki synnit, vielä 
eriseuran synninkin, joka pienenä pidetty synti, on niin raskaita 
vahingoita matkaansaattanu Euroopassa ja Amerikassa läpi tä- 
mänkin kristillisyyden aikaa. Ja niin paljon viattomia sieluja vai- 
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vannut, vieläpä mieliä kääntänyt, etteivät tohdi uskoa sitä totuut- 
ta, josta he itse ovat alusta elävän kristillisyyden aineita saaneet. 
Joka jo pitäisi olla selvillä näkösällä, mihinkä heränneitä kansoja 
on kuljetettu vastaan sanomaan ja vääräksi katsomaan oppi 
sovinnosta ja oikiasta seurakunnasta. 

Emme tiedä nyt muuta, mutta vakuutetut olemme siinä 
uskossa, että olemme koottuna Sionin vuorelle Esikoisten seura- 
kuntaan, yhden verisen lipun alle, yksi piiskuinen lauma Euroo- 
passa ja Ameriikassa, jossa vielä saamme uskolla ottaa vastaan 
rakkauden pisaroita evangeliumin saarnan alla ristiinnaulitusta 
särjettyihin sydämmiin, että voiton päällä pysymme. Seurat- 
kaamme, rakkaat veljet ja sisaret, Kuningastamme ja rakasta- 
jaamme Jesusta läpi turmeluksen pilkkakaupunkia, Yrttitarhasta 
Golgatan mäelle, ja niin ylösnousemisen kedolle, jossa Pääsiäis- 
aamun aurinko kirkkaasti paistaa murheellisten opetuslasten 
sydämissä. 

Ja olkaamme rohkiat, rakkaat veljet ja sisaret, tunnusta- 
maan Jesusta ainoaksi autuudeksemme ja uskokaamme rohvais- 
tulla sydämellä synnit anteeksi. Vielä saarnaamme ja todistamme 
Herran Jesuksen nimessä, ja siinä kalliissa sovintoveressä, sen 
uskokaa vielä kuoleman virran rannallakin, ennenkuin silmät 
kiinni painuvat. Ja rukoilkaa meidänkin edestä, ja olkaa meiltä 
tervehdetty rakkaitten vaimoimme, lastemme ja Herran lauman 
kanssa sydämmellisellä rakkaudella kaikkein saarnaajain, totuu- 
den apulaisten ja palveluspiikain kanssa monessa kielessä. Ja 
kiitämme kaiken rakkaan palveluksen edestä vielä meitäkin koh- 
taan. Herra antakoon siunauksen työllensä. Merkitsevät veljenne 
Herran työssä. 

Frans Larsson Wettainen Parakka. 
Erik Samuel Vettasjärvi. 

Pyydämme vastausta. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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88. I. NIKU – WM. KOPPANALLE Y.M. Y.M.

Masuninkylä 12/4 1924 
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: Wm. Koppana ja 
August Simontaival, O. Matoniemi, S. Johnson, Johan 
Muonio ja Alex Ritola, ynnä muut saarnaajat, rakkaitten 
emäntäinne, lastenne ja perheittenne, ja ympärillänne oleva 
kristittyin piskuinen lauma, saarnaavaisten miesten, ja 
palvelevaisten vaimoin, ja totuuden apulaisten kanssa Ame-
rikan maalla, jotka hengittää yhtä Jumalan armon raitista ilmaa 
meidän kanssa, Esikoisten seurakunnassa, sen oikian äidin 
helmassa. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja 
rauha levätköön teidän sydämissänne nyt ja aina elämänne 
ehtoon asti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän rakkaita ja ikuiseen muis- 
toon jääneitä työkumppaniamme ja ystäviämme, ja annan tietää, 
että elämme terveenä kaikki saarnaajat, perheittemme kanssa. Ja 
uskon kilvoituksessa olemme ahkeroineet, säilyttäin hyvän 
omantunnon rauhaa, vaikka kulkeminen kristillisyyden tiellä 
menee monien kiusausten ja suuren synnin voiman läpi. Kuiten- 
kin sen suuren, kaikkein kiusausten ylivoittajan, Jesuksen kaut- 
ta olemme voiton päällä pysymässä Karitsan veren ja todistuksen 
sanan kautta. 

Ilmoitan myös, että olemme saaneet monta kallista kirjaa 
Amerikasta jälkeen Joulukokoustenkin, Koppanalta, Simontaipa- 
leelta, Matoniemeltä, Johan Muoniolta, Ritolalta. Ja nyt juuri, 
kuin tulimme kotia Tärännön suuresta kylästä kokouksia pitä- 
mästä, Kuoksun, Sammelin ja Fransin kanssa, oli meille tullut 
vanhimman Matoniemen kirja, jossa oli kopio häneltä Spartaan 
lähetetystä kirjasta, jossa oli jumalallinen ja taivaallisella vii- 
saudella kirjoitetut neuvon sanat Spartan veljille, joka totuus ei 
pala koetusten tulessa. Emme tiedä, mikä tauti vaivaa muutamia 
veljiä Spartassa, kun eivät ymmärrä pysyä rauhallisena ja tyytyä 
siihen, että ovat talutetut oven kautta oikiaan seurakuntaan, jossa 
synnit on anteeksi annettu ja päästetty pahasta omastatunnosta 
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priiskoitusveren voiman kautta. 
Uskokaa rakkaat veljet, ja katsokaa uskon avatuilla silmil- 

lä Jesusta, joka ei ole seisonut oman oikeutensa puolesta, ei pap- 
pilan salissa, eikä raastuvassa Pontius Pilatuksen edessä, ja aina 
ristinkuolemaan asti, että jaksatte paremmin kärsiä toisianne, ja 
anteeksi antaa toiset toisillenne, niinkuin Jumala meillekin Kris- 
tuksen kautta anteeksi antanut on. 

Koppana veljen kalliin ja ilahuttavan kirjeen myös saimme 
yllämainitussa tilaisuudessa vastaanottaa, joka oli Detroitissa 
kirjoitettu Atlantin rannikon reisulta Salmon Johansonin kanssa, 
kalliitten sanomain ja kristittyin terveisten kanssa, joitten kaikki- 
en kirjain ja kristittyin terveisten edestä juuri sydämestä kiitäm- 
me teitä, ja toivotamme teille onnea ajassa ja ijankaikkisesti. 

Ne asiat, joista Matoniemi vanhin puhuu kirjeessänsä P. 
K.:sta ynnä muista, ovat enempi teille kuin meille tunnetut. Kyllä 
te, jotka vielä lähempää tiedätte ja vielä paremmin ymmärrätte 
sen maan lakia, saatatte heitä neuvoa, että kaikki kristittyin asiat 
menevät Jumalan sanan ja hyvän omantunnon jälkeen. Ja mitä 
tulee toiskielisten kohdalle, niin sanokaa meidän sydämelliset 
terveiset heille, että ottaa tarkoin vaari mitä O. Matoniemi-van- 
hin ja net saarnaajat, jotka hänen kanssa yksimieliset ovat, mitä 
ne teille sanovat. 

Ei afäärimiehet ole joutaneet käydä Pyhän Hengen koulus- 
sa oppimassa taivaallisia asioita, että olisivat ojennukseksi 
yksinkertaisille heränneille ja uskoon tulleille halajavaisille 
sieluille, jotka totisesti tarvitsevat ojennusta ja valkeutta Pyhän 
Hengen voiman kautta, että jaksavat voitolla pysyä sodassa hir- 
muista vihollista vastaan, joka käypi ympäri niinkuin kiljuva 
jalopeura, Pietarin sanain jälkeen. 

Kyllä nyt jo tarvitaan katsoa perään Amerikassa ynnä 
muualla, ja ottaa vaari Vapahtajan sanoista: joka ei minun kans- 
sani kokoa, hän hajoittaa. On kuitenkin se suuri ja korkia ja sy- 
däntä ilahduttava asia, että ne saarnaajat Amerikan maallakin, 
joita tuntee oikia seurakunta, ja on Herran työhön painanut, ovat 
sydämellisessä rakkaudessa keskenänsä, ja tekevät työtä yhdes- 
sä  neuvossa  sovitettuna,  eikä  anna  pienintäkään  moitetta 
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toisistansa sanankuulijoillensa. Siitä se kasvaa Kristuksen ruumis 
omaksi rakennukseksi rakkaudessa; ja ne sielut, joilla on sydä- 
men asiana autuaaksi tuleminen, pysyvät suojan ja oikian turval- 
lisuuden alla, sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka kristillisyy- 
temme vanhimmat ovat jälkeensä jättäneet. Kyllä tämän viimei- 
sen ajan intohimot ja kaikki pahuus siksi lujasti voimaansa pyr- 
kii, kaiken turhuuden, koreuden ja lihallisen vapauden kanssa, 
siellä ja täällä, että tarvitsevat kyllä työntekijät Herran viini- 
mäessä seisoa ristin kohdalla, että jaksavat varjella viinimäen 
aitaa ja parantaa rauvenneita paikkoja, ettei kaikenlaiset eläimet 
pääsisi pilaamaan Jesuksen lampailta ja karitsoilta kaikki ter-
veelliset ruuan aineet. 

No, en tiedä muuta, rakkaat ystävät, kuin sanon Sammelin, 
Fransin ja Kuoksun ja vaimoni, perheeni ja kristittyin lauman 
kanssa sydämen rakkaita terveisiä, teille ikuiseen muistoon jää- 
neille ystävillemme. 

Ja annamme ja todistamme kaikki synnit, viat ja epäilykset 
anteeksi Herran Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuota- 
neessa sovintoveressä, sen uskokaa. Ja sanon hyvästi siinä 
autuaallisessa toivossa, että pian yhteen tulemme tapetun Karit- 
san häissä, jossa yhteen äänen sanomme: Amen, Halleluja. 
Rukoilkaa aina meidänkin edestä. Teitä rakkaudella muistava 
veljenne. 

Isak Niku 

Olen minä sen teidän mennä kesänä Poinsetilla kirjoitetun 
kutsukirjan lukenut Joulukokouksissa Gellivaarassa, vaikka se 
unehtui mainita seurakunnan kirjassa, joka Joulukokouksissa 
kirjoitettiin Amerikkaan. 

Sanokaa toiskielisille Snomassa y.m. meidän rakkaille 
ystävillemme meiltä sydämen rakkaita terveisiä. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 
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89. I. NIKU Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M. Y.M.

Vettasjärven kylässä 17/9 1924 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille 

raskaassa ja painavassa Herran viinamäen työssä: Olof Mato-
niemi, N. P. Starkka, Wm. Koppana, Kaleb Erikson, August 
Simontaival, Salomon Johanson y.m. saarnaavaiset miehet 
rakkaitten vaimoinne, lastenne ja koko kallis Herran lauma 
Ameriikan maalla, monessa kielessä. 

Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa 
elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä yllä- 
mainituita saarnaajia ynnä koko Herran lauman kanssa, ja kiitäm- 
me juuri sydämestä niitten kalliitten kirjain edestä, joita olemme 
saaneet tämänkin jääneen kesän kuluessa; vieläpä seurakunnan 
kirjan Johanneskokouksista, joka ilahuttaa meitä, kuin kuulem- 
me, että rauha ja rakkaus on hallitsemassa, saarnaajain ja 
kristittyin välillä, vaikka me sen tiedämme, ettei ole piru jouten, 
ei siellä, eikä täällä, mutta se tekee työtänsä viimeiseen asti, joita 
esimerkit osottavat Euroopassa ja Ameriikassa. Mutta ei se ole 
kaikkia voittanut, eikä voita, sillä yksi piskuinen lauma on vielä- 
kin pysymässä voiton päällä, koottuna Sionin vuoren tykö, yhden 
verisen lipun alle. 

Ehkä olemme pikkuinen joukko suuren maailman suhteen, 
ovat kuitenkin ne sielut turvassa, jotka pysyvät Sionin linnassa, 
jossa rauhan kellot soivat ja vartiat Sionin muurilla huutavat: 
Voitto on tapahtunut Karitsan veren kautta ja heidän todis- 
tuksensa sanan kautta. 

Sentähden on syy meillä uskoa, rakkaat veljet ja sisaret, 
Ameriikan maalla ja kaikkialla, ja kieltää meitämme tästä turhas- 
ta ja katoavasta maailmasta, jossa on niin monta vaaraa ja vaaral- 
lista paikkaa, vieläpä niin väkevä veto tähän turhaan ja katoavaan 
maailmaan, jossa monelle tulee niin raskas uni, että kadottaa sen 
kaitaisen tien. Sentähden valvokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, 
yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa vielä vähän aikaa, sillä ei 
olekkaan pitkä sotimisemme ja kilvoituksemme aika, ennenkuin 
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aukenee uusi ilma ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jossa kaik- 
kein voittajain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella 
kunnian kruunulla. 

Emme ole totisesti silloin enään niin kauvas erotetut 
toisistamme, niinkuin nyt, että on Euroopan maat ja valtameret 
välissämme, ettemme voi nähdä toisiamme, mutta silloin saam- 
me kaikki ystävät, ynnä koko maasta ostetun lauman kanssa, 
sanoa yhteen ääneen: terve tulemaa tapetun Karitsan häihin. 

Ja emme nyt muuta tällä kertaa, mutta olkaa nyt sydämel- 
lisesti tervehdityt, kaikki saarnaajat ynnä kristittyin lauman kans- 
sa, monessa kielessä, ja uskokaamme rohvastulla sydämellä syn- 
nit anteeksi. Vielä mekin saarnaamme ja todistamme Jumalan 
puolesta Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa maahan 
vuotaneessa sovintoveressä, joka on ristiltä alas vuotanut viimei- 
seen pisaraan asti. Sen muistakaa vielä kuoleman virran 
rannallakin, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Ja rukoilkaa 
meidänkin edestä, että voiton päällä pysymme ynnä teidän kans- 
sa loppuun asti. Amen. 

Isak Niku, Samuel Vettasjärvi. 
Frans L. Parakka, Viktor Björkman. 

Näemme teidän kirjastanne, että myös monesta muusta 
kristittyin kirjoista, että teidän sydämellinen halu ja rukous on, 
että saada saarnaajia Lapista, jota Jumala ei ole aikonut hyljätä 
hätäisen huutoa. Kuitenkin tapahtukoon Jumalan tahto, josta saa- 
tetaan laveammalta koetella, kuin Joulun aikana tulee enempi 
koolle: jos lähetetään täältä sinne eli sieltä tänne, eli kuinka tar- 
ve sen vaatii. 
Samat. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 
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90. F. WETTAINEN Y. M. – J. MUONIOLLE, A. RI-
TOLALLE. Y. M.

Parakan kylässa 11/10 1924 
Tykö rakkaille veljille Herrassa ja uskollisille työnteki- 

joille Herran viinamaessä: Johan Muonio, Alex Ritola, Erikäinen, 
N.Vilen, J. Huumola, Kopmanni, Kalle Narkaus y.m. y.m. rak- 
kaiden vaimoinsa ja lastensa kanssa, joilla ne ovat. Jumalan ja 
meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän 
henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä jolla- 
kin ratilla, ja saamme ensin antaa tietää, että terveenä olemme 
ruumiin puolesta. Ja uskon kilvoituksessa olemme ahkeroi- 
massa läpi suuren synnin voiman, uskoa synnit anteeksi 
kristittyin turvissa, syntein anteeksi anomisen ja antamisen 
vaellussauvan nojassa. Saamme myos antaa tietää, että monta 
kallista kirjaa olemme saaneet tämän kesän kuluessa Amerikan 
maaltakin; ja Johan Muoniolta viime talvena ynnä rakkauden 
lahjan, ja nyt vasta tuli Muonion ja Ritolan yhdessä, joitten 
kaikkein edestä kiitämme sydämestä. Joka on kallis ja 
ilahuttava, kun saapi kuulla rauhan sanomia. Vaikka sen tie- 
dämme, ettei piru ole jouten, ei siellä eikä täällä, niin kauvan, 
kuin yksikään elävä sielu löytyy maan päällä. Kuitenkin us- 
komme sen, että se ihmeellinen neuvon antaja ja väkeva Jumala 
pitää murheen omistansa hänen vahvan lupauksensa jälkeen, 
jonka hän luvannut on, että vie pyhänsä ihmeellisesti, ja taas, 
kuka reväisee heitä hänen kädestänsä. 

Naemme seurakunnan kirjasta viime Johanneskokouksesta 
y.m. kirjoista, että kutsuja ja lähetyksiä on, joka osoittaa sen, että 
työtä ollaan tekemassä kristillisyydessä, ehkä me joudumme 
kohta ihmettelemään, kuinka niin korkealla ijällä kuin Mato- 
niemi on, jaksaa ne reissut kulkea, ja täyttää kristittyin vaatimuk- 
set läpi Amerikan maata. No emme tiedä, Jumalan on asia. Kui- 
tenkin tarvitsemme rukoilla, että Herra lähettäisi työväkeä hänen 
eloonsa, jotka uskollisesti jaksasit tehdä Herran työtä tällä vii- 
meisellä etsikon ajalla. 
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Ja ei nyt muuta, vaan olkaa yllä mainitut, ynnä koko Her- 
ran lauman kanssa, tervehdetyt sydämellisellä rakkaudella. Syn- 
nit on teille ja meille anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä, 
siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressa, sen mekin 
todistamme Jumalan puolesta Jesuksen nimeen. Siinä toivossa 
olemme, että pian tulevat tapetun karitsan häät, jossa voittajain ja 
kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian 
kruunulla. Jääkää hyvästi. Rukoilkaa meidänkin edestä. Pyytävät 
veljenne Herrassa ynnä rakkaitten vaimoimme, lastemme ja koko 
tämä koossa oleva kristittyin lauma, jotka nyt olemme koolla 
tässa Parakan kylässä, Fransi Parakan talossa. 

Frans L. Parakka, Isak Niku, Erik Samuel Vettasjärvi, 
Salmon Fjälborg, Isak Stålnacke. 

Tässä ilmoitamme, että Isak Kuoksu on nyt Gellivaaran 
lasaretissa, sille tehdään vähänen leikkaus kupeesta, sillä on re- 
peämä. Viktorit on tunturilla. 
Samat. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

91. F. WETTAlNEN Y.M. Y.M. – WM. KOPPANALLE
Y.M. Y.M. 

Vittangin kirkonkylässä 5/11 1924 
Tykö rakkaille ja kalliille veljille Herrassa ja uskollisille 

työntekijöille Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: 
Wm. Koppana, A. Simontaival, Tuomas Kuru, Luusua y.m.y.m. 
rakkaitten vaimoinne, lastenne ja Herran lauma ympärillänne. 

Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa, 
elämänne ehtoon asti, Amen. Onnen ja rauhan tervehdyksellä 
tervehdämme teitä jollakin radilla, ja kiitämme niitten kalliit- 
ten kirjain edestä, joita olemma saaneet ilolla ottaa vastaan, 
viimeisen yksi viikko takaperin rakkaalta veljeltä Wm. 
Koppanalta. 
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Kallis on saada sanomia kristillisyyden laveudesta. Paljon 
olemme saaneet kirjoja Ameriikasta, Suomen maalta, Itä- ja Län- 
si-Norjasta. Elävä kristillisyys kulkee voimalla eteenpäin Norjas- 
sa ja Suomessa, erittäinkin Etelä-Suomen maalla, josta tulee 
näkösälle, että Jumalalla on kallis etsikonaika, vieläpa kootaan 
lauma hyvän paimenen äänellä, yhdelle Siionin vuorelle, elävän 
Jumalan kaupunkiin, Esikoisten Seurakuntaan, jossa on 
priiskotusveri ja syntein anteeksi saaminen. 

Kokouksia olemme pitäneet näissä likikylissä, ja on ajatus 
keritä käydä Lainiossa ennen Joulua. Viktor Björkmanni ja Os- 
kar Björkmanni ovat käyneet tänä syksynä tunturilla. 

Appelqvistilla on ollut jonkunlaista veren pillaa, että on 
lyönyt ylös käsivarresta, ettei ole voinut olla reisussa, mutta on 
paranemassa. 

Muuta sanomia ei ole erinomaista, mutta Jumala vahvistaa 
aina sanansa kaikissa kokouksissa seuraavaisten merkkein kaut- 
ta, josta kiitos Jumalalle. Ja emme nyt tiedä muuta tällä kertaa, 
vaan olkaa tervehdetty sydämellisellä rakkaudella, rakkaat veljet 
ja sisaret Ameriikan maalla. Siina uskossa olemme, että voiton 
päällä pysymme Karitsan veren kautta, ehkä usein tuntuu ras- 
kaalta ja hitaalta kulkeminen eteenkäsin elämän tiellä. On kuiten- 
kin armoistuin kohdallansa hänen laumansa keskellä, että saam- 
me uskoa, ja uskolla omistaa syntein anteeksisaamisen. 

Sentahden on syy rohvaista meitämme uskomaan, rakkaat 
veljet ja sisaret. Vielä mekin täältä asti annamme ja todistamme 
kaikki synnit anteeksi Herran Jesuksen nimessä, siinä 
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Ja rukoilkaa meidänkin 
edestä, että pysymme voiton päällä, ynnä teidän kanssanne lop- 
puun asti. Merkitsevät veljenne: 

Frans Parakka, Isak Kuoksu, Isak Niku, Viktor Appelqvist. 
Samuel Vettasjärvi, Viktor Björkman, 

ynnä rakkaitten vaimoimme lastemme ja Herran lauman kanssa. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 
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92. I. KUOKSU – KALEB ERICKSONILLE

Kuoksussa 20/12 1924 
Tulen tykösi rakastettu veli ja uskollinen työntekijä Herran 
viinamäessa, Kaleb Erickson. Jumalan armo ja rauha lisäänty- 
köön sinulle ja sinun huoneellesi nyt ja ijankaikkisesti, Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän sinua vaimosi ja lastesi ja 
ympärilläsi olevain kristittyin kanssa. Ja annan tietää, että eläm- 
me terveenä, mina väkeni ja kylämme ihmiset, ruumiin puoles- 
ta. Ja uskomassa olemme, vaikka suuren synninvoiman lapi on 
uskonkilvoitus läpi tätä viimeisen ajan pahaa maailmaa, jossa 
tulee aina uusia ja erilaisia vihollisia. Kuin maailma loppuansa 
lähenee, niin synti ja perkele tulevat aina hirmuisemmaksi, jon- 
ka tähden tarvitsevat kyllä Jesuksen opetuslapset valvoa 
yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa Getsemanen yrttitarhassa ja 
Golgatan mäellä, jossa taivaallisen vanhimman vaivain katsele- 
minen saattaisi meidän sydämiamme irroittaa tästä turhasta ja 
katoovaisesta maailmasta, että voitolla pysyisimme sodassa 
perkelettä, maailmaa, ja meidän omaa lihaamme vastaan, siihen 
asti, kuin viimeinen vihollinen voitetaan, joka on kuolema. 

Ja olkaa nyt tervehdetty kaikki, rakkaat veljet ja sisaret, 
siellä kaukaisella Amerikan maalla, jotka yhtä armon ilmaa 
hengitätte sen seurakunnan helmassa, joka on ensin kivulla 
uudesti syntynyt täällä laihassa Ruotsin Lapissa, jossa poron- 
paimenet on olleet ensimmäiset kirkkovieraat, jotka ovat saaneet 
ensiksi tervehtää sitä pikkuveljeä, joka makaa tallin seimessa, ja 
ojentaa viattomia, valkeita käsivarsiansa niille, jotka tulevat kau- 
kaa pakanain maasta. Sillä silloin on kristillisyys ollut pieni, vain 
nyt on menestynyt viisaudessa, ijässä ja armossa, Jumalan ja ih- 
misten edessä. Ja niin suurella voimalla mennyt, ettei ole estäneet 
valtakuntain rajat, eikä valtameret, niinkuin olemme saaneet 
kuulla, että paljon on meillä veljiä ja sisaria siellä Amerikan 
maalla, joita kaikkia emme näe näilla luonnon silmillä. Vain se 
autuaallinen toivo minullakin on, että yksi kokous tulee, johon 
tullessa sanomme: tervetulemaa Karitsan häihin. Ja siinä toivossa 
kuljemme kohti kuolemaa, rakkaat veljet ja sisaret, ja teemme nyt 
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vähän aikaa työtä, työkumppanit, sillä eloa on paljon, vaan us- 
kollisia työntekijöitä on vähän. 

Ja tervehdä nyt Kalebi veli tällä yksinkertaisella kirjeellä 
Olof Matonientä, Salmo Johnsonia ja Wiljam Koppanaa ja Nils 
Petter Starkkaa, ja kaikkia saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia 
vaimoja, ja kaikkia totuuden apulaisia, jotka yhtä Herran huo- 
netta kanssamme rakennatte, sen perustuksen päälle, jonka ai- 
kakautemme vanhimmat ovat laskeneet, niinkuin taitavat ra- 
kentajat. Ja sentähden on meillä syy katsoa perään, kuinka me 
sille perustukselle rakennamme, että se kestää kaikissa 
koettelemuksissa, joita saattaa vielä tulla outoja ja erilaisia, 
kuin tähän asti on ollut. Vain sen kuitenkin uskomme, että Ju- 
malan vahva perustus kuitenkin pysyy, ja joka siihen kiinnitetty 
on, se myös pysyy. Ennen jokainen lakatkoon vääryydestä, joka 
Kristuksen nimeä mainitsee. 

Ja tämä varoitus Raamatussa on tarpeellinen monen 
tottelemattoman ja vastahakosen suhteen. Ja syy siihen on, et- 
tei kaikki ole sulaneet yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi sieluksi. 
Ja sentähden ei mahdu niille täysi totuus, joita kyllä aina löy- 
tyy täällä ja siellä, jotka kokevat työntekijäin kärsivällisyyt- 
tä. Sentähden tarvitsemme, kaikki työntekijät, rukoilla tai- 
vaallista Isää Herran Jesuksen nimeen, että hän antaisi meil- 
le kärsivällisyyttä kaikissa vaivoissa ja vastoinkäymisissa, 
että jaksaisimme iltaan asti työtä tehdä, siksi kuin lasketaan 
työntekijät lepäämään ja silloin saavat sen määrätyn päivä- 
penninkinsä. Ja silloin ei kukaan enää valita vaivoista, eikä 
muista niitä murheita, joita täällä vähän aikaa ovat kärsineet. 
Olkaa nyt lohdutetut, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, siellä 
kaukaisella Amerikan maalla monesssa kielessä ja eri kansa- 
kunnassa, joista kaikista kansoista ja kielistä olemme kootut 
yhden Siionin vuoren tykö, ja elävän Jumalan kaupunkiin, 
joka on rakettu elävistä kivistä, jossa on perustuskallio Kris- 
tus, jonka tahden se ei kukistu, vaikka virrat sysäävät ja tuu- 
let puhaltavat, ja on kahdeksankymmentä vuotta koettu jo 
seurakunnallista hallitusta hajottaa, vaan turhaan ovat työtä 
tehneet, jotka siihen ovat itsensa uhranneet. Ja sen tähden ol- 
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kaa hyvässä turvassa 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, ennen kuin silmänne 
kiinni painuvat. 

No hyvästi nyt, rakkaat veljet ja sisaret, siinä autuaal- 
lisessa toivossa, että jos emme näe toisiamme näitten maitten 
päällä, niin kuitenkin ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jossa 
yhteen ääneen sanomme: Amen, Hallelujaa. Ja silloin ei enää 
vaivaa huono kristillisyys, eikä ole sydan ahdas omistamaan 
niinkuin täällä. Ja muistakaat, rakkaat veljet ja sisaret, minua- 
kin ja minun perheeni edestä rukoilla, että Herra Jesus varjelisi 
meitä kaikesta pahasta nämät viimeiset elon päivät, jotka vielä 
ovat jälellä. Niinkuin minäkin tiedän, kuin olen täyttanyt 6. 
päivä jäänyttä joulukuuta 66 vuotta, ettei ole enää pitkä sotimi- 
sen aika tämän vieraan maan päällä, josta henkeni usein huo- 
kaa, että voi jos piankaan se autuaallinen hetki tulisi, että sai- 
simme yhdistää äänemme sen sadan ja neljänviidettäkymmenen 
tuhannen joukossa, veisata kiitosvirttä sille suurelle Luojalle 
alati ja ijankaikkisesti. 

Ole nyt, Kalebbi veli, vaimosi ja lastesi kanssa minulta 
vaimoni ja lastemme kanssa sydämen rakkaudella tervehdetty, ja 
Natta ja Karolina käskevät sanoa sinulle paljon terveisiä, ja kaik- 
ki sukulaiset. Tätä kirjoittaa veljenne uskossa ja osallinen kans- 
sanne vaivassa. 

Isak Kuoksu 

Tervehdä nyt, veljeni, tällä minun yksinkertaisella kirjeellä 
rakkaita veljiä ja sisaria, ja erittäinkin saarnaajia. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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93. S.WETTASJÄRVI Y.M. – O. MATONIEMELLE, N.P.
STARKALLE Y.M. Y.M.

Gellivaaran kirkonkylässä Joulukokouksessa 31/12 1924 

Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 
viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: Olof Matoniemi, N. P. 
Starkka, Wm. Koppana, August Simontaival, Caleb Erickson, 
Johan Kieri, Salmon Johanson y.m. saarnaajat, rakkaitten 
vaimoinne, lastenne, totuuden apulaisten, palveluspiikain ja koko 
Herran lauman kanssa Ameriikan maalla, monessa kielessä. 

Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha ol- 
koon teidän henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. Tällä 
onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme Ameriikan veljiä ja 
sisaria, ynnä koko tämän koossa olevan Herran lauman kanssa, 
jotka yksimielisesti olemme koolla olleet Herran edessä, monista 
eri paikka- ja valtakunnista, saarnaajia ja kristityitä, Suomesta, 
Itä- ja Länsi-Norjasta, Luulajasta, Kainuusta ja näistä Lapinmaan 
seurakuntain kylistä, yksimielisesti tutkimassa ja koettelemassa 
Herran edessä tärkeitä ja painavia kristillisyytemme asioita, 
raamattuin jälkeen, ja lähetyskirjoja, joita on tullut tämän jääneen 
vuoden ajalla Ameriikasta, ynnä monesta muusta paikka- ja 
valtakunnasta, joista tulee ilmi ja näkösälle, että on yksi 
piiskuinen lauma, jotka ovat pysymässä ja kilvoittelemassa kal- 
lista uskon kilvoitusta, vieläpä koottuna yhdelle Siionin vuorel- 
le, Esikoisten Seurakuntaan, jossa on priiskotusveri ja syntein 
anteeksi saaminen. Vielä saarnataan parannusta ja syntein anteek- 
si antamusta Herran nimeen, ja niin kootaan laumaa Herralle 
Jesukselle yhteen lammashuoneeseen, vaikka sokia maailma 
pappeinsa ja kaikkein eriseurasten kanssa sanoo vastaan vieläkin, 
ja niin tämän kristillisyyden alusta asti. Mutta ei sekään seiso, 
sillä tässä on Immanuel, tässä on se, joka voittaa. 

Ja saamme tässä ilmoittaa, että olemme saaneet Ameriikan 
saarnaajilta kristittyin lauman kanssa monta kallista kirjaa, 
joittenka edesta kiitämme, joka on kallis saada kuulla rauhan 
sanomia Ameriikan maalta. Ja näemme, että olette kukin lahjansa 
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kanssa työtä tekemässä Herran pellolla ja rakennatte ja voimas- 
sa pidätte viinamäen aitaa, ehkä se on raskas työ, mutta uskom- 
me, että se, jonka on työ, hän antaa myös voiman siihen. Näem- 
me teidän kirjoistanne, sekä seurakunnan että yksityisten, että 
teidän sydämellinen halu ja ikävöitseminen on, että saada 
saarnaajia Ruotsin Lapista, joka on kallis Herran edessä, sillä ei 
Herran korvat ole raskaat kuulemaan hätäisen huutoa. 

Mutta koska huutoja kuuluu joka kantilta, ja tarve ja hätä 
vaatii, niin olemme sen niin tutkineet, ja sen niin soveliaaksi löy- 
täneet, että lähetys Ameriikkaan vielä viipyy, koska emme ole 
löytaneet erityisempää syytä, jonka tähden olisi seurakunta La- 
pissa velvoitettu lähettämään saarnaajat Ameriikkaan. Vaikka me 
sen kyllä näemme, rakkaat veljet ja sisaret, että työtä on Herran 
pellolla Euroopassa ja Ameriikassa, ja työntekijöitä on vähän, 
että tarvitsemme rukoilla elon Herraa lähettämään työväkeä hä- 
nen eloonsa. 

Olemme myös koetelleet, kuinka se olisi, jos seurakunta 
Ameriikassa lähettaisi saarnaajat tänne Ruotsin Lappiin Joulu- 
kokouksiin, joka olisi meille iloksi saada heitä nähdä ja puhutel- 
la, kuitenkin tapahtukoon Herran tahto. Ja jos seurakunta 
Ameriikassa katsoo sen tarpeelliseksi, että lähettää saarnaajat 
Ruotsin Lappiin, niin me ilolla heitä vastaanotamme. 

Olemme tässä sanoneet meidän mielipiteemme näissä asi- 
oissa, ja emme nyt tiedä enempää tällä kertaa, kuin toivotamme 
ja rukoilemme, että Jumala Isä vahvistaisi omiansa tällä viimei- 
sellä etsikon ajalla. Ja olkaa nyt tervehdetyt sydämellisellä rak- 
kaudella, rakkaat veljet ja sisaret, Ameriikan maalla, saarnaajat 
ynnä koko Herran lauman kanssa monessa kielessä. 

Ja uskokaamme rohvastulla sydämellä synnit anteeksi; 
mekin täältä asti annamme ja todistamme Jumalan puolesta, 
Jesuksen nimessä, siinä kalliissa maahan vuotaneessa veressä. 
Siinä uskossa olemme, että voiton päällä pysymme Karitsan 
veren kautta, joka on sotinut ja meille valtakunnan voittanut, 
siinä suuressa sodassa pitkänäperjantaina, Golgatan mäellä, jossa 
paratiisin portit on avattu suurille syntisille, ja vaatijan sauva 
särjetty kaikille niille, jotka ovat saaneet uskolla ottaa vastaan 
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Herran Jesuksen ainoaksi edesvastaajaksi. Sentähdenpä onkin 
syy uskoa, rakkaat veljet ja sisaret, ja rohvaista meidän 
sydämiämme uskomaan, että voiton päällä pysymme loppuun 
asti, siihen autuaalliseen hetkeen asti, että kaikki sota ja kilvoitus 
ilolla päätetään. Sillä autuaallisella toivolla lohduttakaamme 
meitämme saarnaajat, vanhemmat ja nuoremmat, Herran lauman 
kanssa, että sota ja kilvoitus pian päätetään, jossa kaikki vaivat ja 
murheet lakkaavat ja ijankaikkinen ilo alkaa. Ja olkaa nyt 
tervehdetty kaikkein saarnaajain ja koko Herran lauman kanssa, 
ja pyydämme rukoilemaan edestämme. 

Merkitsevät veljenne seurakunnan kanssa ja puolesta: 

Erik Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Viktor 
Appelqwist, Frans Parakka, Viktor Björkman, K. R. Erlandson; 
ja Norjasta Mikael Mickelsen, Daniel Josefsen, Karl Sirkka, 
Erik Frosti; Suomesta N. Mileen, S. Vesterinen, Kalle 
Luoma, I. Siipola, A. Salminen. 

Ja kiitämme Ameriikan veljiä ja sisaria rakkaan 
palveluksenne edestä, vieläpä kaikkein rakennusaineitten edestä, 
joita olemme ilolla vastaanottaneet. Saamme myös ilmoittaa, että 
saimme vasta kaksi kirjettä Matoniemelta, kirjoitettu engels- 
kielisille N. D. 6 k. 1903 ja Roubaix S. D. 1 p. s.k. 1923 ja 
Roubaix S. D. 27.3. 1924. niin niissä on valaiseva ja oikia ym- 
märrys sekä raamattuin ja vanhinten opin jälkeen. . 

Ja saamme ilmoittaa Kieri-veljelle, että olemme saaneet 
preivin vaarantain uuden preivikirjan painosta, johonka emme 
voi muuta vastata kuin sen, jonka olemme jo ennen Vettas- 
järvessä vuonna 1923 huhtikuussa siitä Kieri-veljelle kirjoitta- 
neet. 

Samat. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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94. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE Y.M.

Kuoksussa 23/1 1925 
Tulen tykösi, rakastettu veli ja uskollinen työntekijä 

Herran viinamäen raskaassa työssä, Wm. Koppana. Jumalan 
armo ja rauha lisääntyköön sinulle ja sinun huoneellesi, 
nyt ja ijankaikkisesti, Amen. Onnen toivotuksella terveh-
dän Olof Matonientä ja Salmon Johnsonia, Nils Petter 
Starkkaa, Matti Kinnusta, Johan Muoniota ja Caleb Erick-
sonia, August Simontaipaletta ja Tuomas Kurua, kaikkia 
vaimoinsa ja lastensa kanssa, joilla ne ovat. 

Kiitan Koppana-veljeä kirjeenne edestä, jonka sain ilolla 
vastaanottaa, jossa oli rakkauden merkki sisällä, joista kiitän juu- 
ri sydämestäni; ja annan tietää, että elämme terveenä ruumiin 
puolesta. Ja kokouksia olemme pitäneet niissä kylissä, joissa te- 
kin olitte meidän myötä, Kurravaarassa ja Jukkasjärvessä, ja aina 
ne muistavat teitä. Ja me myös muistamme teitä meidän 
rukouksissamme, ja erinomattain sen siunatun sovinnon tähden, 
että nyt saamme joka preivissä rauhan sanomia, josta Jumalalle 
kiitos, ja ylimmäinen ylistys olkoon sille suurelle Luojalle, jon- 
ka asialla olemme, rakkaat veljet ja sisaret, tällä viimeisellä maa- 
ilman lopun edellä, jolloin kiireellä kaikki synnin mitta täytetään. 
Ja sentähden on Jeesuksen opetuslapsilla syy valvoa ja katsoa 
perään, ettei hengelliset siat ja muut luontokappaleet pääsisi si- 
sälle Herran viinamäkeen, polkemaan laidunta ja pilaamaan vesi- 
lähteitä, että olisi Jesuksen lampailla terveellistä ruokaa laitumel- 
la, ja virvottavaa vettä lähteissä, joissa saisivat janonsa sammut- 
taa. Niin on Jesus sanonut: minä tulin, että heillä pitää elämä ja 
yltäkyllä oleman. 

Olettehan, rakkaat veljet ja sisaret, saaneet koetella, ehkä 
ne on harvat hetket, kun syntisen sydän on täytetty armon ja au- 
tuuden tunnolla, että on vakuutettu, että kaikki synnit on anteeksi 
annetut, ja silloin tuntee sen armoksi, että saan näin syntisenä 
uskoa. Niin rohvaiskaamme, rakkaat veljet ja sisaret, tälläkin 
armon hetkellä teidän sydämiänne uskomaan, minäkin täältä asti 
annan  ja  todistan,  kaikki  synnit  Herran  Jesuksen  kalliissa 
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nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä, joka 
viaton veri on vuotanut yrttitarhassa ja Golgatan mäellä viimei- 
seen pisaraan asti. Ja sen muistakaat vielä kuoleman hetkelläkin, 
ennenkö silmänne kiinni painuvat. 

Ja olkaa nyt turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, siellä 
kaukaisella Amerikan maalla, monessa eri kielessä ja kansa- 
kunnassa, joihin tämä kristillisyys on levinnyt, joita minäkin 
usein ajattelen, sitä autuaallista aikaa, kun me kaikki yhteen ko- 
koukseen kootaan. Silloin ei kukaan enään valita vaivoista, niin- 
kuin täällä surun laaksossa, jossa usein tulee ikävä, kun ajattelee, 
kuinka paljot ihmisraukat vaeltavat väärää ja vahingollista tietä, 
kuolemaa ja helvettiä kohti. Vaikka valkeus on vielä maailmas- 
sa, ja Jesus sanoo: vaeltakaa niin kauvan, kuin teillä valkeus on, 
ettei pimeys teitä käsittäisi. Vaan siitä olemma vissit, että ne, jot- 
ka kristillisyyden keskellä ovat, eivät mene tietämättä, vaan ne 
menevat tietensä, ja sentähden saavat sitä raskaamman tuomion. 
Ja sentähden tulee usein ajatus, miksi Jumala meitä armahti, kun 
emme ole enempi hyvää tehneet, kun netkään onnettomat, ja niit- 
ten rinnalla pitäisimme kyllä ymmärtää meidän onnemme ja 
autuutemme. Ja sen vain tiedämme, että kaikki mitä hyvää Juma- 
la meille tehnyt on, se on armosta, ja ilman mitään ansiotta, jonka 
tähden on meillä armosta autuus, ja se on niin suuri, ettemme 
saata tällä kuolevaisella kielellä kiittää, emmekä sanoilla sanoa. 
No,   hyvästi   nyt,   rakkaat   veljet   ja   sisaret,   siinä autu-
aallisessa toivossa, että pian yhteen tulemme; jos emme tällä 
puolen kuoleman virran, niin kuitenkin kunnian rannalla. Ja ole 
nyt Koppana-veli emäntäsi Riikan ja poikasi kanssa minulta 
Miinan ja lastemme kanssa ensin ja viimein sydämen rakkaudella 
tervehdetty. Ja rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä. Tätä 
pyytää vähin veljesi elämän kaidalla tiellä. 

Isak Olsson Fors 

Tervehdä nyt Koppana-veli tällä minun yksinkertaisella 
kirjeelläni, joita minä en muista; erittäinkin saarnaavaisia miehiä 
ja palvelevaisia vaimoja ja kaikkia totuuden apulaisia, jotka yhtä 
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Herran huonetta kanssamme rakennatte. No, hyvästi nyt, rakkaat 
ystävät, taivaaseen asti. 

Ja kiitän vielä Koppana-veljeä ylenpalttisesta rakkaudes- 
ta. Kirjoitti S.S. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

95. I. NIKU – O. MATONIEMELLE, N. P. STARKAL-
LE Y.M.

Masuninkylässä 2/4 1925 
Rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viini- 

mäen raskaassa ja painavassa työssä: O. Matoniemi, N. P. 
Starkka, Wm. Koppana, Aug. Simontaival, Caleb Erickson, Tuo- 
mas Kuru, Johan Buuri, Alex Ritola, Johan Pirttikangas, 
rakkaitten emäntäinne ja perheittenne kanssa, ja kaikkein 
saarnaavaisten miesten, ja palvelevaisten vaimoin, ja totuuden 
apulaisten, ja sen siunatun Herran lauman kanssa ympärillänne, 
jotka hengittää yhtä Jumalan armon raitista ilmaa teidän ja mei- 
dän kanssamme, esikoisten seurakunnassa, rauhan ja rakkauden 
siteillä yhteen liitettynä. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen 
armo ja rauha lisääntyköön teille priiskotusveren voimassa, nyt 
ja elämänne ehtoon asti, Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ikuiseen unhoittu- 
mattomaan muistoon jääneitä rakkaita veljiä ja sisaria Ameriikan 
kaukaisella maalla, joita paljon sekä kasvoista, että sydämestä 
tunnemme, ja joitten kanssa olemme saaneet niin rakasta 
kanssakaymista ja autuaallisia ilonhetkiä viettää, siellä teidän 
keskellänne ollessamme. Ja vaikka olemme nyt ruumiin puolesta 
niin kauvas eroitetut, niin kuitenkin hengessä läsnä. Ja aina tun- 
tuu siltä, ettemme saata millään palkita teidän ylönpalttista 
rakkauttanne meitä ja Lapinmaan seurakuntaa kohtaan, ja sitä 
ansaitsematonta palvelustanne tänne köyhään Lapinmaahan. 

Se ymmärrys on Lapinmaan seurakunnalla, että saarnaajat 
Ameriikassa saarnaavat puhtaan Jumalan sanan, koska kristilli- 
syys säilyy hedelmällisenä. Sen uskomme, ettei Jumala ole kova 
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ja väärä, että hän unhoittaisi teidän hyvät työnne, jonka te rak- 
kaudessa Jesuksen nimelle osoittaneet olette, ja vielä osoitatte 
siinä, että te pyhiä palvelitte ja vielä palvelette. Siitä ymmärräm- 
me, että oppi ja Herran huoneen rakennus on Kristuksen opin 
jälkeen, sen todistaa monta kymmentä tuhatta kanssamme. Vie- 
läpä saarnaajat Esikoisten Seurakunnassa Amerikassa ovat tun- 
netut Lapinmaan Seurakunnassa, sekä kasvoista, että sydämen 
kautta, ja vieläpä on etevimmät saarnaajat koettelemuksen kautta 
löydetty uskolliseksi niinkuin tiedätte. Jumala on tarvinnut kaik- 
kina aikoina koettelemuksen kautta etsiä itsellensä uskollisia 
työntekijöitä, hänen suureen ja korkiaan työhönsä, jossa ei ole 
vähempi kysymys, kuin satain ja tuhanten kuolemattomain 
sieluin autuus. 

Sentähden rakkaat veljet ja työmiehet Herran viinimäessä 
kaukaisella Ameriikan maalla: tehkää kärsivällisyyden kautta 
yksimielisenä työtä, että Herran lauma koossa pysyy, ja varjelkaa 
viinimäen aitaa, ettei hengelliset luontokappaleet pääsisi tallaa- 
maan Jumalan peltoa, johonka siementen Herra on puhtaat sie- 
menet kylvänyt jo kristillisyytemme vanhinten aikana, monta 
kymmentä vuotta, ja siihen niin suuren siunauksen antanut, ja 
työmiehet niin paljon ja raskasta työtä tehneet, että totisesti ovat 
monta kertaa väsymisen tähden sydämensä polvet kumartaneet 
sen suuren ristinkantajan eteen, ja huutaa täytyneet raskailla 
huokauksilla, että Herra Jesus auta meitä, ettemme väsyisi. 
Sentähden, rakkaat veljet Spartassa ja Gacklessa, neuvomme 
teitä, niin kuin laupiuden Herralta saanut, ettei yksikään 
raskauttaisi niitä harvoja uskollisia työntekijöitä, joita Jumalalla 
vielä on teidän keskellänne, Jumalalle kiitos, kuitenkin sen ver- 
ran, että saatetaan työtä tehdä kuolemattomain sieluin ijan- 
kaikkisen autuuden ylösrakennukseksi, joka on enempi, kuin 
tämä katoava maailma, kaiken hänen hyvyytensä kanssa. 

Se tuntuu ikävältä, että saamme kuulla sanomia Spartasta 
ja Gacklesta, että siellä on veljein sydämet toisiansa vastaan, ja 
sitä on Amerikan saarnaajat kristittyin lauman kanssa pyytäneet 
sovittaa ja korjata, mutta ei ole levottomuus lakannut. Pitäisihän 
jo Okrenin y.m. tietää, ettei he kykene Calebbia opettamaan, eikä 
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hallitsemaan, sillä Esikoisten Seurakunta se on, joka meitä kaik- 
kia hallitsee Kristuksen lain jälkeen. Sopikaa, rakkaat veljet, 
keskenänne ja rohkaiskaa sydämenne uskomaan, ja painakaa rak- 
kauden rikkeimet kiinni, että veljein välit paranevat. Rukoilkaa 
anteeksi toisiltanne ja antakaa anteeksi toisillenne sydämestänne, 
Kristuksen opin jälkeen, ja uskokaa anteeksi. Mekin täältä asti 
annamme Jesuksen pyhässä nimessä ja rakkaudesta ulos- 
vuotaneessa sovintoveressä, ja painakaa kaikki kylmät paikat 
Herramme Jesuksen avattua sydäntä vasten. Kyllä sydämet sula- 
vat, että jaksatte unhoittaa toisten viallisuuden, ja kärsiä 
toisianne, ja kantaa toiset toisianne Apostolin neuvon jälkeen. 
Rientäkää, rakkaat veljet ja sisaret, uskossa katsomaan sitä suurta 
yönvalvojaa Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, ja seuratkaa 
Jesusta läpi turmeluksen kaupunkia aina ristin kohdalle, niin lä- 
helle, että rakkauden pisarat priiskuvat sydämiinne voimaksi, että 
jaksatte parantaa särkyneet paikat, Spartan ja Gacklen veljet, 
muistain taivaallista rakastajaa Jesusta, joka viattomana on 
syntisten lastensa tähden antanut oman oikeutensa kaatua, Isän 
tahdolle kuuliaisena, meitä rakastaissa. 

Ja se mitä on järjestetty Detroitissa Laestadiuksen 
saarnain lukemisessa Wardilta y.m. jonka veljet Wm. Koppana 
ja Aug. Simontaival ovat vahvistaneet, se on meidänkin 
mielipiteemme, koska suomea puhuvat kristityt siellä melkein 
kaikki ymmärtävat englannin kieltä, ja toiskielisistä on enin osa, 
jotka ei ymmärrä yhtään sanaa suomea, ja Arvo Toivonen 
ymmärtää hyvin molemmat kielet. 

Tässä olen ilmoittanut meidän mielipiteemme näissä asi-
oissa, joista ameriikkalaiset puhuvat kirjeissänsä, joita olemme 
saaneet niin monilta: O. Matoniemilta, Wm. Koppanalta, A. 
Simontaipaleelta, N. P. Starkalta, Alex Ritolalta, J. Buurilta, Juhan 
Pirttikankaalta, ja nyt vasta Juhan Erikäiseltä, joittenka kaikkein 
edestä kiitän sydämestäni asti, sillä niissa on oikiat ja totiset 
sanomat, vaikka ei kaikki ole ilahuttavat. Mutta toivomme on, että 
Jumala hoitaa asiansa siellä ja täällä, sillä niin kauvan, kuin on 
elävä henki kristillisyydessä, niin kauvan siinä on vastuksia, joita 
sielun vihollinen valmistaa ja pyytää Jumalan työtä pilata, ja 
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sammuttaa sitä tulta, joka on syttynyt palamaan taivaallisen 
rakastajan sydämessa yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, jossa 
Jesus huusi: minun Jumalani, miksis minun ylönannoit. Niin ras- 
kaasti lankesivat onnettomat sielut hänen tuntonsa päälle, ja se 
rakkauden tuli on palanut niin monta kymmentä vuotta Euroo- 
passa ja Amerikassa, hänen seuraajainsa sydämissä, jota vastaan 
on vihamies pannut kaiken voimansa kaikkina aikoina, mutta ei 
ole vieläkään saattanut sammuttaa, eikä saata totisesti, niin 
kauvan, kuin hänen piskuinen laumansa hallitaan hänen lakinsa 
jälkeen. 

Sentähden, olkaa turvatut, kaikki työmiehet Herran viini- 
mäessä Amerikan maalla, ja sinä piskuinen lauma, siinä 
autuaallisessa toivossa, että voiton päällä pysymme tämän ly- 
hyen ajan, ehkä vaellus menee monen vaivan ja koettelemuksen 
läpi. Mutta palkan makso on suuri ja hääpäivä pian valkenee, 
jossa vähän ajan perästä yhteen ääneen sanomme: Amen, 
Hallelujaa. Sentähden olkaa lohdutetut, ja uskokaa kaikki syn- 
nit, viat ja epäilykset anteeksi. Mekin täältä asti annamme ja 
todistamme Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa 
sovintoveressä, ja sanomme Fransin, Kuoksun, Sammelin ja 
Gellivaaran saarnaajain, meidän vaimoimme, perheittemme ja 
ympärillämme olevain kristittyin kanssa teille ja sille kristittyin 
laumalle, joka teidän ympärillänne on, sydämellisia rakkauden 
terveisiä. Muistakaa meitakin teidän esirukouksissanne anteeksi 
antavaisella sydämellä. 

Vähin veljenne, 
Isak Niku. 

Ei ole meille ilmoitettu, millä rajalla se englanninkielisen 
Laestadiuksen Postillan toimi on. Olisi hauska saada tieto, kuin- 
ka se on. S.S. 

Jumala on suuria muutoksia matkaansaattanut tänäkin tal- 
vena Lapissa, Suomessa ja Itä-Norjassa. Monta sataa on tullut 
maailman valtakunnasta, ja paljon eriseurasta. Vihollisen metsäs- 
täjät tulevat voimattomaksi. Monessa paikassa viime reisullakin, 
jossa kävimme rakkaan veljen ja uskollisen työkumppanin 
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Kuoksun kanssa, tuli toista kymmenta suuria pakanoita totuuden 
tuntoon, ja myös veripunaisen oven kautta oikiaan seurakuntaan, 
josta kaikesta Jumalalle kiitos ja kunnia. 

Terveenä olemme kaikki näitten paikkakuntain saarnaajat 
perheittemme kanssa, ja uskon kautta säilyttämässä hyvän oman- 
tunnon rauhaa. 
Eikä näistä ympäriltä ole juuri monta kaivattavia kuollut. 

Isak Niku. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

96. F. WETTAINEN JA S. WETTASJÄRVI – O. MA-
TONIEMELLE Y.M.

Markitan kylässä 5/4 1925 
 Tykö rakkaille vanhimmille ja uskollisille työntekijöille 

Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: Olof Mato- 
niemi, N. P. Starkka, ynnä rakkaitten emäntäinne, saarnaajain 
ja koko Herran lauman kanssa, monessa kielessä. Jumalan armon 
ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä, ja kiitämme niit-
ten kalliitten kirjain edestä, joita olemme saaneet ilolla vastaan-
ottaa, viimeisen Wm. Koppanalta ja Matoniemelta y.m. nyt 
kuin olimme Vettasjärvessä kokousta pitämaässä Samuelin 
kanssa: ja Starkka-vanhimmalta vähän ennen y.m. kristityiltä 
Amerikan maalta, joista tulee näkösälle, että Herran työ 
menestyy. 

Olemme myös saaneet sanomia Etelä-Suomesta, että Py- 
hän Hengen valkea palaa voimalla, vieläpä kristillisyys kulkee 
voimalla eteenpäin. Vasta olemme saaneet kirjoja Itä-Finn- 
markusta Norjasta, johonka lähetys tehtiin viime jouluna Lapista, 
ja lähetettiin Länsi-Lofotista kaksi saarnaajaa Daniel Josefsen ja 
Kristian Hansen, ja kirjoitetaan sieltä, että niin suurella voimal- 
la pyhä valkea palaa, että ihmetellä täytyy. Satoihin asti tulee 
maailmanjoukosta, langenneita nousee, vieläpä kristityt selkiävät 
niistä monenkaltaisista sotkuista, jossa niin monta autuutta 
kaipaavaista on saanut huokata suuren ahdistuksen alla, ja kiittä- 
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vät Jumalaa, että vielä elävä äidin ääni kuuluu, että vielä saavat 
nautita Jumalan armon raitista ilmaa Esikoisten seurakunnan 
helmassa. 

Kokouksia on pidetty näissä Lapinmaan seurakuntain ky- 
lissä syksystä saakka, ja kaikissa kokouksissa Jumala vahvistaa 
sanansa seuraavaisten merkkein kautta. Totisesti on täysi syy 
vieläkin sanoa, että totisesti ovat ne sielut turvassa, jotka pysyvät 
Esikoisten Seurakunnan helmassa, jossa on priiskoitusveri ja 
syntein anteeksisaaminen, jossa Kristus hallitsee laillansa, että 
lauma koossa pysyy. 

Ja vaikka sota on perkelettä, maailmaa ja omaa lihaa 
vastaan, niin kuitenkin pysymme voiton päällä, sen suuren sota- 
sankarin seuraajana. Uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret Ame- 
rikan maalla, ja kaikkialla, ja seuratkaamme Jesusta läpi 
turmeluksen pilkkakaupunkia, jota hän on edellä mennyt, ja tien 
raivannut, ja teitä ja meitä maailmasta valinnut, tällä viimeisellä 
etsikon ajalla. Uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, ja työmie- 
het Herran viinamäessa, että pian se aika autuas joutuu, että työ- 
mies levolle lasketaan, jossa ei muistu enään matkan vaivat, ei 
sota, ei kilvoitus. Sillä autuaallisella toivolla olkaamme 
lohdutetut. Ja ei nyt muuta, vaan tervehdämme koko tämän 
kokousväen kanssa sydämellisellä rakkaudella, ja todistamme 
synnit kaikki anteeksi Herran Jesuksen nimessä, ja siinä 
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Ja rukoilkaa meidänkin 
edestä. 

Merkitsevät veljenne: 
Frans Parakka 

ja 
Samuel Vettasjärvi 

ynnä rakkaitten vaimoimme ja kristittyin lauman kanssa. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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97. F. WETTAINEN V.M. – WM.KOPPANALLE V.M.

Marketan kylässä 6/4 1925 
Tykö rakkaille ja uskollisille työntekijöille Herran viina- 

mäen raskaassa ja painavassa työssä: Wm. Koppana, August 
Simontaival, ynnä rakkaitten emäntäinne, lastenne ja Herran lau- 
man kanssa ympärillänne. Jumalan ja meidän Herramme Jeesuk- 
sen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtoon 
asti. Amen. Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä 
jollakin ratilla ja annamme tietää, että elämme terveenä ruumiin 
puolesta, ja kokouksia olemme pitäneet taas tämänkin talven ai- 
kana näissä Lapinmaan seurakuntain kylissä. Ja Jumalan sanal- 
la on sama voima niinkuin ennenkin kaikissa kokouksissa, jossa 
kristityt yksimielisesti kokoon tulevat. Ja siunattu yksimielisyys 
on pysymässä saarnaajain ja kristittyin välillä. Paitsi ne, jotka jo 
vuosikymmeniä tätä ennen ovat erkaantuneet ja itsensä erottaneet 
Esikoisten Seurakunnan hengen yhteydestä, niin kuin Tornion ja 
Muonion joilla y.m., jossa he pyytävät omiansa suojella, ettei 
länsiläisyys (niin kuin he meitä nimittävät nyt) pääsisi turmele- 
maan, että tulisivat niin rauhallisesti nukutetuksi vanhan äitin 
syliin, ettei kuuluisi enään hiiskaustakaan siitä ensimmäisestä 
kristillisyydestä, joka heitä alusta herättänyt on. Sen tähden ovat 
papit jo aikaa virkakertomuksissansa ilmoittaneet, että itäpuoli on 
voitettu, mutta länsipuoli on voittamatta. 

Kirjoja olemme saaneet nykyään Itä-Norjasta, jossa he 
kiittävät maasta taivaaseen asti sen armon edestä, että heillä 
aukeni tie Ruotsin Lappiin, vaikka se niin kiinni suljettu oli, että 
he kauhulla ja surkuttelemisella kuuntelivat sanomia saarnaa- 
jiltansa Ruotsin Lapista Gellivaaran villityksenä. Mutta kun se 
lähetys ensi kerran tuli, niin kaikki totisimmat sydämet vastasi- 
vat amenella, ja kuulivat, että se on äidin ääni, että se on se ääni 
ja oppi, josta hekin ovat elämän ja hengen saaneet. 

Viime jouluna tehtiin lähetys, että Länsi-Lofotin saarnaajat 
käyvät Itä-Finmarkussa. He menivät tammikuun lopussa ja ovat 
siellä viipyneet toista kuukautta, Taanan jokivarrella Warangin 
rannoilla, Wuoreaan asti, ja sanovat, että Jumala vielä edeskatsoi, 
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vaikka heillä oli tulkista kiusa, että yksi nuorukainen, 24-vuoti- 
as,   täydellisesti   3-kielinen,   käynyt   Kristianiassa   Lapin 
missionikoulun, tuli heille syliin. Hän oli 16-vuoden vanhana 
saanut kristillisyyden alkua oikeasta kristillisyydestä, ja kun kuu- 
li saarnan, niin se oli valmis sen uskomaan, ja lähti seuraamaan. 
Sieltä kirjoittavat, että paljon on langenneita noussut, ja sadottain 
on tullut mustasta maailman joukosta, vieläpä eriseurasta paljon. 
Saarnaajat kirjoittavat, että niin suurella voimalla palaa 
Pyhän Hengen valkea Taanan laaksossa, niinkuin tuli kuivassa 
heinässä, vaikka he niin kelvottomat ja yksinkertaiset väli- 
kappaleet ovat Herran kädessä. 

On myös tullut tänne sanomia Suomen maalta, vielä jäl- 
keen, kuin Suomen saarnaajat pyörsivät eli palasivat joulu- 
kokouksista. Suuria heräyksiä erittäinkin Karjalan puolella, joista 
tulee ilmi, että Herra kokoaa valituitansa ja hengelliset 
vääristelijät tulevat enempi julki, niin kuin Johannes huokaa: 
O’ joska he julki tulisivat. Kyllä on nyt näkösällä, mihinkä se 
hellä evankeliumi on kuljettanut. On myös näkösällä, mihinkä se 
vanhurskaus laista on uudestaheränneita kuljettanut, jossa nyt 
saavat haparoida ja ulkonaisilla säännöillä osoittaa jumalisuut- 
tansa, vaikka henki on aikaa sammunut, vaikka kirjoitettu on, 
älkää henkeä sammuttako ja älkää profetiaa ylönkatsoko. Mutta 
he vaivaset ovat saaneet niin raskaan eksytyksen, että ei he lainaa 
korviansa sille äänelle, joka alusta oli. 

Mutta Jumalalle kiitos, joka meille voiton antanut on, että 
vielä se sama hedelmä on päälle näkyväisenä ja vaikuttavaisena, 
joka alusta oli. Vielä kootaan laumaa Herralle Jeesukselle yhteen 
lammashuoneeseen, yhden paimenen äänen alle, ja niin tuntevat 
lampaat paimenen äänestä, että on yksi piiskuinen lauma neljällä 
ilman suunnalla, koottuna Sionin vuorelle, jossa saavat hypätä 
ilosta ja riemusta, katsellessa paimenta, joka antoi henkensä hei- 
dän edestänsä. Ja niitä rakkauden merkkiä avataan Sionin tyttä- 
ren silmäin eteen, että pysyisivät silmät auki, katsomaan korke- 
aan onneensa. Syy on teillä ja meillä uskoa, rakkaat veljet ja si- 
saret, vieläpä rohvaista sydämiämme uskolla omistamaan 
priiskuvaisia verenpisaroita elämäksi, voimaksi ja hyvän oman- 
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tunnon rauhaksi, että voiton päällä pysymme siihen autuaalliseen 
hetkeen asti, kuin kaikki sota ja kilvoitus päätetään. Ja olkaa nyt 
tervehdetyt yllämainitut saarnaajat ynnä kaikkein saarnaajain ja 
Herran lauman kanssa näillä sanoilla, että synnit on anteeksi an- 
netut teille ja meille Herramme Jeesuksen pyhässä nimessä ja 
siinä kalliissa sovintoveressä. Sen mekin täältä asti annamme ja 
todistamme kolmeyhteisen Jumalan nimeen. Siinä toivossa olem- 
me, että pian tulevat tapetun Karitsan häät. Rukoilkaa meidänkin 
edestä ja olkaa tervehdetty saarnaajain ja Herran lauman kanssa 
ja meidän vaimoimme ja lastemme kanssa. Merkitsevät veljenne 
Herran työssä 

Frans Parakka 
Samuel Wettasjärvi 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

98. I. KUOKSU – O. MATONIEMELLE

Kuoksussa 24/4 1925 
Tulen tykösi, rakastettu veli, ja uskollinen työntekijä Her- 

ran viinamäen raskaassaja painavassa työssä: Olof ja Edla Mato- 
niemi. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille sodan ja 
kilvoituksen loppuun asti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän minä vaimoni Miinan ja 
meidän lastemme ja kylämme kristittyjen kanssa, ja annan tietää, 
että olen saanut sinulta kirjeen, joka oli kallis ja sydäntä 
ilahuttava, kuin sain vanhalta opettajalta kirjeen, kirjotetun 
vanhalla vapisevalla kädellä, jossa oli rakkauden merkki sisällä. 
ja sen olen myös saanut Appelqvistin kautta, joista kaikista kiitän 
juuri sydämeni pohjasta, ja toivotan onnea ja menestystä sielun 
ja ruurniinkin puolesta, että jaksaisit vielä vähän aikaa tehdä työ- 
tä, sillä ehtoo joutuu ja työpäivä on jo laskemassa; kuin laskevat 
ruumiin voimat, niin laskevat sielun voimat myös. 

Vaan siitä olemme iloiset, ettei kaikki meidän aikamme ja 
ikämme ole kulunut perkeleen palveluksessa, kuin Jumala rakas 
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Isä otti kiinni parhaassa synnin juoksussa, jo nuoruuden iässä, ja 
antoi armon ylös nousemaan. Josta olisi kyllä sydämen halu kiit- 
tää, että minäkin sain niin vihasesta Jumalasta rakkaan taivaalli- 
sen Isän, Hänen ainoan poikansa ansion tähden. Ja sittenkin on 
niin paljon kärsinyt ja anteeksi antanut, että on kyllä vieläkin 
kultainen aika, kun taivaan valtakunnan avaimet on niin matalal- 
la, että veli saattaa sanoa veljellensä: Sinun syntisi on sinulle 
anteeksi annetut. Ja siinä se on meidän autuutemme, että taivaan 
valtakunnan avaimet on talletetut Pyhän Hengen saaneessa seu- 
rakunnassa, katuvaisten syntisten tähden. Joka on suuri armo, 
rakkaat veljet ja sisaret, että saamme syntisinä uskoa tänäkin 
päivänä itsemme autuaaksi, joka on se korkea päämaali, jota 
kohti olemme kulkemassa läpi tätä vierasta maata, jossa usein 
tulee ikävä, kun ajattelee, kuinka kauan Jumala kärsii ihmisten 
kuulemattomuuden syntiä, jota Jumalan on jo täytynyt rangais- 
ta ensimmäisessä ihmisessä, ja läpi kaikkia elävän kristillisyyden 
aikoja. Ja rankasee kyllä Jumala vielä viimeisetkin tottelemat- 
tomat ja vastahakoiset, sillä niin on kirjoitettu, ettei Jumala kär- 
si nimensä pilkkaa, eikä sanansa ylönkatsetta. 

Voi, kuinka raskas on tehdä lukua niistä tottelemattomista, 
jotka niin paljon häväisevät kristillisyyttä, ja erittäinkin niitä 
työntekijöitä, jotka tekevät työtä oman ja muitten sielun 
haastolla, että kristillisyys säilyisi elävänä, ja että siinä säilyisi 
voimat sodassa perkelettä, maailmaa ja omaa lihaa vastaan. Kyllä 
tarvitsemme lujasti tarttua uskolla Jesukseen, että voima lähtee 
Jesuksesta, että pysyisimme pahan voittajina ja pahasta varjeltu- 
na, ja ettei lihallinen vapaus ryöstäisi hengellistä vapautta ja hy- 
vän omantunnon rauhaa, joka kaiken ymmärryksen ylitse käy, 
jota terveinkään järki ei käsitä, kuinka hyvän omantunnon rauha 
saadaan, ja kuinka se säilytetään. 

Ja tällä Jumalan rauhalla tervehdän minäkin teitä kaikkia, 
rakkaita veljiä ja sisaria, sinne kaukaiselle Amerikan maalle, joita 
on monessa kielessä ja eri kansakunnissa, niin lavealle, kuin 
yksimielisyyden siteet ulottuvat, ja kaikkia saarnaajia, jotka yhtä 
Herran huonetta kanssamme rakennatte, johon aikakautemme 
ensimmäiset työntekijät ovat perustuksen laskeneet, niinkuin tai- 
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tavat rakentajat, jota on tämän kahdeksankymmenen vuoden ajal- 
la niin moninaiset opetuksen tuulet puhaltaneet, ja väärän opin 
virrat sysänneet, eikä ole kukistunut, emmekä ole heikontuneet 
mekään opin totuudessa näitten koettelemusten tähden, joita Ju- 
mala on sallinut tulla tähän kristillisyyteen, vaan vahvistetut 
olemme tässä nykyisessä totuudessa. Yhden Sionin vuoren tykö 
olemme kootut Ruotsin Lapin ja Etelä-Suomen, Norjan ja Ame- 
rikan kristillisyys, jossa yhtä armon ilmaa hengitämme, sen seu- 
rakunnan helmassa ja hengen yhteydessä, joka on ensin kivulla 
uudesti syntynyt. Ja ne ensimmäiset uudestisyntyneet ovat Esi- 
koiset, ja siihen laumaan on meitäkin koottu, vaikka olemme 
jälestä tulijat, ja siinä on meille ja teille suoja ja turva, joka on 
niin hyvin hallittu, että lauma on pysynyt koossa sen hengellisen 
hallituksen alla, jotka siinä ovat pysyneet. Vaan ne, jotka ovat 
ruvenneet moittimaan hallitusta, että se on liian kova, ja sen- 
tähden ovat kiskoneet itsensä irti, ja niin on tullut meille tuntema- 
ton metsätokka, jotka ovat jääneet tuntemattomaksi sydämen ja 
omantunnon kautta. Vaan ne, jotka ovat tulleet tunnetuksi sydä- 
men ja omantunnon kautta, niin ne on Herran Jesuksen rakkau- 
den tuli, joka on palanut Getsemanen yrttitarhassa ja Golgatan 
mäellä, ja ylösnousemisen kedolla, ja taivaaseen astumisen vuo- 
rella, sulannut yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi sieluksi, joita on 
vielä tänäkin päivänä monta kymmentä tuhatta, ja niin suuri 
paljous, ettei kenkään taida lukea. 

Ja sano nyt meidän terveiset Nils Petter Starkalle, Salmo 
Johnsonille, William Koppanalle, Caleb Ericksonille, Simon- 
taipaleelle ja Johan Muoniolle. Ja jos olet tilaisuudessa että 
kohtaat Wardia, sitä engelskielistä saarnaajaa, niin sano paljon 
terveisiä, ja kaikille saarnaajille vaimoinsa ja lastensa kanssa, 
joilla ne ovat, ja kaikille palvelevaisille vaimoille ja kaikille 
totuuden apulaisille, joita en suita nimittää, vaan on kuitenkin 
nimenne kirjoitetut Karitsan elämän kirjassa. 

Ja olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, ja rohvais- 
kaamme sydämiämme uskomaan. Minäkin täältä asti annan ja 
todistan kaikki synnit, viat ja heikkoudet Herran Jesuksen kalliis- 
sa nimessä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä an- 
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teeksi. Ja sen muistakaat, rakkaat veljet ja sisaret, vielä kuole- 
mankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat ja ennen- 
kuin viimeinen huokaus salpaa hengen. Ja olkaa lohdutetut ian- 
kaikkisen elämän ja autuuden toivolla, kaikissa matkan vai- 
voissa, että jaksaisimme vielä vähän aikaa tehdä työtä, ja usein 
vielä työlästä, kuin ei voi voittaa kaikkein kanssa tarkoitustansa. 
Vaan on kuitenkin se lohdutus, että on kuuliaisia lapsia, 
joissa on autuuden oppi täydelliseksi tullut, jotka kuuliaisuu- 
dellansa kaunistavat kristillisyyden. Ja se on se hyvä maa, joka 
kantaa hedelmän kärsivällisyydessä. Ja hyvää maata löytyy vielä 
joka paikassa, jossa puhdas Jumalan sana saarnataan, ja paikoin 
on jo valjennut elon ajaksi. Voi, kuinka paljon on leikattu 
valjennutta peltoakin, ja koottu Jumalan aittaan, ja ne on siellä 
levossa ja rauhassa. Vaan yksi osa on vielä säästetty siemeneksi, 
niinkuin Jeesus sanoo, että valtakunnan lapset on hyvä siemen. 
Ja rukoilkaa kaikki, rakkaat veljet ja sisaret, joilla on ruko-  
uksen voima, ettei siemen pääsisi loppumaan meidän lapsil- 
tamme, jotka jäävät tähän pahaan maailmaan. Emme tahtoisi 
mekään viedä sitä vähästä valkeutta, ja sitä Jumalan voimaa 
myötämme, kuin lähdemme tästä maailmasta, joka ei olekkaan 
enää pitkä aika, koska minullakin on jo seitsemäs seitsemättä- 
kymmentä kulumassa. Niin olemme vanhin pää jo saarnaajista, ja 
myös muista ystävistä, emme ainoastaan matkakumppanit, vaan 
myös muuttokumppanit. No, tapahtukoon, Jumalan rakkaan tai- 
vaallisen Isän, tahto. Ei ole siitä kiusa, kuinka me iankaik- 
kisuuden ajassa aikaan tulemme, vaan että Herra löytäisi meitä 
vaatetettuna, ja että olisimme valvomassa ja palavilla lampuilla 
vastaanottamassa, koska huuto kuuluu: katso ylkä tulee. Siinä 
autuaallisessa toivossa sanomme hyvästin, että pian yhteen tu- 
lemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: 
tervetulemaa. Silloin ei enää vaivaa eroikävä, niinkuin täällä, 
jossa usein menee armon auringon eteen murheen mustat pilvet, 
ja usein näyttää, että hukkumavaara on edessä, kun tämän maa- 
ilman meri niin hirmuisesti pauhaa, niinkuin pohjattomuuden 
koski, että usein lyövät epäilyksen aallot heikon uskon laivaan 
niin suuria aaltoja, että täytyy sanoa: Herra Jesus, auta että pää- 
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sisin terveenä toiseen rantaan, jossa saamme, rakkaat ystävät, 
laskea airot rauhaan. Ja silloin ei enää vaivaa koti-ikävä, niinkuin 
täällä niitten ystäväin perään, jotka on meitä jättäneet tänne vä- 
häksi aikaa. Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, minun ja minun 
vaimoni, ja meidän lastemme edestä. Ja ole nyt, Matoniemi-veli, 
sydämen rakkaudella meiltä emäntäsi kanssa ensin ja viimein 
tervehditty. Tätä merkitsee vähin veljesi elämän kaidalla tiellä: 

Isak Olsson Fors Kuoksu 

Frans Parakka ja Isak Niku käskivät sanoa sydämen rak- 
kaita terveisia Olof Matoniemelle emäntänsä kanssa, ja kaikille 
kristityille. Minä puhuttelin heitä telefonin kautta. 

Hyvästi nyt; Herran haltuun. 
Kirjoitti se sama. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

99. I. KUOKSU – KALEB ERICKSONILLE

Kuoksussa 30/4 1925 
Tulen tykösi, rakastettu veli, ja uskollinen työntekijä Her- 

ran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, ja annan tietää, että 
elämme terveenä ruumiin puolesta, kaikki saarnaajat, ja myös 
meidän kylän kristityt, ja annan tietää, että olen sinulta saanut 
preivin, josta kiitän juuri sydämen pohjasta, joka oli kallis ja 
sydäntä ilahuttava, kuin saapi kuulla, kuinka kristillisyys menes- 
tyy, ja aina ilahuttaa, kuin sieltä tulee preivi, niin kaikissa on rau- 
han sanomat, ja Jumala onkin rauhan Jumala, eikä eripuraisuu- 
den Jumala. 

Ja ole nyt Kaleppi veli vaimos ja lastes kanssa minulta, 
vaimoni ja lastemme kanssa, ja kylämme kristityiltä sydämen 
rakkaudella tervehtetty, ja sano paljon meidän terveisiä Mato- 
niemelle, William Koppanalle, Salmo Johnsonille, Muoniolle ja 
August Simontaipaleelle, kaikille vaimonsa kanssa joilla net on, 
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niin myös kylänne kristityille sano sydämen rakkaita terveisiä, ja 
kaikille valituille siellä kaukaisella Ameriikan maalla, jossa on 
kristillisyys monessa eri kielessä ja kansakunnassa, johon tämä 
kristillisyys on levinnyt, että saapi sanoa, että O' Immanuel, kuin- 
ka lavia sinä olet. Nytkin saamme sanormia Etelä-Suomesta, että 
sieltä kuuluvat hyvät sanomat, jossa on paljon heränny ja Itä- 
Norjasta tulee Herran voima Pohjois-Suomeen, niinkuin se kuu- 
luu, että Inariin huudetaan apua Itä-Norjasta. Ja jos ne valkeat 
pääsevät yhteen, niin ei taida löytyä sammutusaineita, joilla se 
valkea sammutetaan. 

No, Jumalan tahto se kuitenkin tapahtuu, ei Jumala 
työtänsä viskaa, mutta synti se kyllä rankaistaan. Mutta paljon on 
viattomia, joita Jumala rakastaa, joittenka edestä tarvitsemme 
rukoilla taivaallista Isää, Jesuksen nimeen, niiden edestä, jotka 
huokaavat henkensä ahdistuksessa, hengellisen pimeyden täh- 
den, kuin syvyyden kaivon savu on peittänyt armon auringon, 
joka nousi täimän kristillisyyden aamuna, jolloin taivas avattiin 
ja helvetti suljettiin. Silloin aloit armon linnut laulamaan kalliissa 
puussa, ja ne äänet eivät ole lakanneet kuulumasta siinä paikassa, 
Jossa oppi on pysynyt puhtaana. Niin kylmimpinäkin aikoina on 
joku harva tiainen laulanut kalliissa puussa, joka on kasvanut niin 
pienestä, niinkuin sinapin siemenestä, joka on kasvanut puuksi, 
jonka oksat ovat ulottuneet poikki valtameret, niitten lähetys- 
miesten kautta, joita oikea seurakunta on lähettänyt, ne ovat 
koonneet laumaa Herralle Jesukselle, yhteen lammashuoneeseen, 
jossa on suoja ja turva kaikille turvattomille, ja suoja kaikille 
suojattomille, ja lupaamme pysyä ja varjella Herran Sebaotin 
voimalla, jos vielä tulisi raskaammatkin koettelemukset tästä 
edes, kuin tähän asti on ollut, sillä me olemme kristillisen esival- 
lan siunatun suojeluksen alla saaneet nautita ulkonaista rauhaa, 
ettemme ole tarvinneet vereen asti kilvoitella syntiä vastaan olla. 
Kyllä vain olis syytä kiittää Jumalaa, rakasta taivaallista Isää, että 
hän varjelis meitä, ettei hengellinen uni painaisi meidän sieluim- 
me silmiä kokonaan umpeen. 

Kyllä tämä viimeinen maailma on vaarallinen vielä valvo- 
vaisillekin kristityille, niin on kyllä syy hieroa unta silmistämme, 
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ettemme kadottaisi sitä kaitaista tietä, joka viepi ijankaikkiseen 
elämään. Mutta se on raskas vanhalle Adamille, kuin joutuu 
itsensa kieltämään maailmasta ja joutuu ristiä kantamaan, vaik- 
ka Jesus on sanonut että Minun ikeeni on sovelias ja Minun 
kuormani on keveä. No, olkaa nyt turvatut, rakkaat veljet ja sisa- 
ret, ja uskokaa synnit anteeksi, minäkin täältä asti todistan, Her- 
ramme Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, kuoleman 
hetkeen asti, ja rukoilkaa minun ja vaimoni, ja lastemme edestä. 

Pyytää vähin veljes elämän kaidalla tiellä. 
Isak Olsson Fors. 

Terveisiä käskevät sanoa Natta ja Carolina ja Laiva Johan- 
na, se on Natalla piikana, ja minä kävin Oksajärvessä, ja luin si- 
nun preivin ja Eki ja Hanna käskit sanoa paljon terveisiä, Oska- 
ri ja Ilona kanssa käskit sanoa. Minä olen kysynyt Vittankin 
postikonttorista siitä lähetyksestä, mutta se ei ole tullut. 

 

Koneella kirjoitettu jäljennös. 

Niskalta USA:sta. 

100. F. WETTAINEN Y.M. – WM.KOPPANALLE Y.M. Y.M. 

Parakan kylässä 22/8 1925 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Wm. Koppana, August 
Simontaival, Caleb Erickson, John Muonio, N. P. Starkka, S. 
Johnson,  y.m.  rakkaat  veljet,  ynnä  rakkaitten  emäntäinne, 
lastenne, ja koko Herran lauma Amerikan maalla, jotka vieläkin 
ovat hengittämässä yhtä raitista armon ilmaa Esikoisten seura- 
kunnan helmassa, Kristuksen lain kuuliaisuuden alla. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä, 
Amerikan rakkaita veljiä ja sisaria. Vieläpä kiitämme kaikkein 
niitten rakkaitten ja kalliitten kirjain edestä, joita olemme saa- 
neet läpi maata, joista tulee näkösälle, että olette yhtä Herran 
kallista työtä tekemässä, oman ja muitten sieluin autuudeksi, 
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joka ei ole turha ollut, eikä ole. Sillä se torni, jota kristillisyy- 
temme vanhimmat ovat rakentaneet jo tämänkin etsikkoajan 
alusta niin kalliista aineista, kullasta, hopiasta ja kalliista kivis- 
tä, ja se on ulottunut taivaaseen asti, että niin paljon on kostunut 
perille. Ja siinä uskossa olemme vieläkin vakuutetut, että on 
yksi piiskuinen lauma, joittenka torni ulottuu taivaaseen, sillä 
jos on niitä, jotka ei ole istuneet ja laskeneet kulutusta, niin on 
– Jumalan kiitos –  niitäkin, jotka ovat istuneet ja laskeneet
kulutusta, kuinka paljon siihen tarvitaan, että se suuri rakennus 
tulee valmiiksi. 

Ja saamme tämän kautta antaa tietää, että olemme. saaneet 
yhteisen saarnaajain ja seurakunnan kokouksen kirjan Juhannus 
kokouksesta Kalumetissa, jossa myös oli se surusanoma, että 
rakastettu veli ja vanhin Olof Matoniemi sai siirtyä toisiin koko- 
uksiin lepäämään päivänsä työstä, niittämään sen, mitä on 
kylvänyt; sen ijankaikkisen ilon ja kunnian kruunun, koko 
maasta ostetun lauman kanssa. 

Näemme, että te uudistatte kutsua Ruotsin Lappiin, ja niin- 
kuin se on ymmärrettävä, että kun kuolema ottaa niitä jäseniä, 
jotka on etupäässä niissäkin asioissa, niin se tulee näyttämään 
raskaalta. Mutta niinhän se on täytynyt olla tämänkin kristillisyy- 
den aikana, että kuolema on niitä ottanut yhden toisensa perästä. 
Mutta eihän ne ole oppia eikä Jumalan voimaa myötänsä vieneet. 
Ja sentähden älkää pysäintykö, ei lähetystoimessa, eikä siinä, 
kuin kutsuja tulee niitten täyttämisessä; ei vielä senkään taka, että 
sitte vasta, kun Lapin lähetys tulee, sillä se on meille kaikille 
tietämätöin, koska se tulee, ja se tulee, kuin Jumalan aika tulee. 
Pitäkää lähetystoimi voimassa niinkuin ennenkin. 

Ja te saarnaajat, ja totuuden apulaiset, kaikissa valtioissa, 
jossa niitä on, olkaa yksimielisesti siinä huolelliset, että Jumalan 
lahjat tulevat käytäntöön, ja onhan teillä vielä vanhojakin 
saarnaajia, niinkuin Starkka vanhin, Salomon Johnson, Muonio, 
Huumola y.m., joittenka kanssa saatatte koetella Herran edessä, 
mihinkä on ensin välttämätön. Ja vaikka matkan pituus on 
välillänne, että on raskas yhteen tulla, niin onhan teillä käsi kir- 
joittaa,  jonka avulla saatatte koetella ja niin päättää,  että saarnaajat 
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lähtevät, erittäinkin, kuin pitkät reissut tulevat kysymykseen, 
niinkuin Tyynen meren rannalle, ja taas Atlantin rannalle niihin 
valtioihin. 

No, en tiedä, rakkaat veljet ja sisaret muuta, Jumalan on 
asia. Ja siinä uskossa olemme, veljet ja sisaret, että Jumala hoi- 
taa omainsa asian. Ette ja emme ole turvatta, emmekä suojatta, 
jotka olemme kootut Sionin linnaan, jossa vieläkin rauhan kellot 
soivat. Synnit on teille ja meille anteeksi annetut. Ja sen mekin 
täältä asti annamme ja todistamme kolmeyhteisen Jumalan ni- 
meen, Herran Jesuksen nimessä, siinä pyhässä ja viattomassa 
sovintoveressä. Sen uskokaa ja muistakaa vielä kuoleman virran 
rannallakin, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. Ja rukoilkaa 
meidänkin edestämme, että voiton päällä pysymme loppuun asti 
ynnä teidän kansanne. Merkitsevat veljenne Herran työssä. 

Frans Parakka, Isak Niku, Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

101. F. WETTAINEN – N. P. STARKALLE Y.M. Y.M. 

      Masuninkylässä 4/11 1925 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille 

raskaassa ja kalliissa Herran viinamäen työssä: N. P. Starkka, 
Wiljam Koppana, Mattias Kinnunen, August Simontaival, John 
Puuri, Caleb Erickson, John Kieri, Salmon Johnson, John 
Muonio, John Huumola, Karl Toivonen, Alex Ritola ynnä 
rakkaitten vaimoinne, lastenne ja kaikkein saarnaavaisten 
miesten, totuuden apulaisten, palveluspiikain, ja koko Herran 
lauman kanssa Amerikan maalla, monessa kielessä. Jumalan ja 
meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän 
kanssanne elämän ehtoon asti. Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä, rak- 
kaita veljiä ja sisaria Amerikan maalla. Ja kiitämme kaikkein 
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niitten kirjainne edestä, joita olemme saaneet ottaa vastaan tä- 
mänkin jääneen kesän ja syksyn ajalla, joka on kallis saada kuul- 
la sanomia kristillisyyden laveudesta, aina toiselta puolen valta- 
merien, johonka on tämä siunattu kristillisyys levinnyt, ja niin 
itsensä levittänyt itään, länteen, etelään ja pohjoiseen, josta jo 
niin paljon työntekijöitä ovat päässeet lepäämään heidän 
töistänsä, ja niittämään sen, jonka he kylväneet ovat, sen ijan- 
kaikkisen ilon ja kunnian kruunun, koko maasta ostetun lauman 
kanssa, joita olemme jääneet kaipaamaan heidän hautansa pääl- 
lä. Niinkuin tämänkin jääneen kesän aikana, teidän ja meidan 
rakas veli, ja uskollinen Herran palvelija Olof Matoniemi. Ja 
vanha Petter Persa Ofotissa, Norjassa, jotka ovat päässeet lepää- 
mään päivänsä työstä; jotka kruunattuna katoamattomalla kunni- 
an kruunulla, ovat nyt saaneet yhdistää äänensä koko maasta 
ostetun lauman kanssa, veisaamaan kiitosta Jumalalle ja Karit- 
salle voiton edestä. 

Mutta eivät he ole oppia, eikä Jumalan voimaa myötänsä 
vieneet, ja sentähden tuntuu niin kalliilta, ja sydämiämme 
liikuttavalta, kun näemme rakkaan veljen Alex Ritolan kirjasta, 
että olette huolta ja tointa pitämässä lähetystoimesta, vieläpä 
yhdistettynä rakkaan vanhimman N. P. Starkan y.m. kanssa. Pian 
se nyt Starkka-vanhinkin jättää meitä monta, sillä levon hetki 
lähestyy. Mutta, rakkaat saarnaajat, ynnä Herran lauman kanssa, 
kantakaamme hedelmää kärsivällisyydessä, ja tehkäämme sen 
päällee työtä, että Herran lauma koossa pysyy yhden Sionin 
vuoren tykönä, yhden verisen voiton lipun alla, jossa tänäkin 
päivänä on hengittämässä monta kymmentä tuhatta teidän ja 
meidän kanssamme, vieläpä valmiit palavilla lampuilla ylkää 
vastaan. Sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, Amerikan maalla ja 
kaikkialla, valvokaamme yönvalvojan Herran Jesuksen kanssa, 
joka on valvonut, ja pitkää yötä viettänyt. Getsemanen yrtti- 
tarhassa ja Golgatan mäellä, sillä hän se meni edellä itsensä 
uhraavalla rakkaudella, jota olette ja olemme lähteneet seuraa- 
maan, sillä hän jätti meille esikuvan, että meidän pitää hänen 
askeleitansa noudattaman. 

Ja emme nyt tiedä muuta tällä kertaa, mutta toivotamme ja 
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rukoilemme kaikkivaltiaan Isän siunausta ja menestystä, sille 
kalliille asialle, että jaksaisitte ja jaksaisimme uskolliset olla siinä 
vähässä, joille sanotaan, hyvin sinä hyvä ja uskollinen palvelia, 
vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon pääl- 
le, mene sinun Herras iloon. Ja olkaa nyt yllämainitut saarnaajat, 
totuuden apulaisten, palveluspiikain, ja koko Herran lauma Ame- 
rikan maalla, tervehdetty sydämellisellä rakkaudella, näitten 
sanain kanssa, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu 
Herran Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa 
sovintoveressä, sen mekin todistamme kolmeyhteisen Jumalan 
nimeen. 

Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, meidänkin edestä. 
Merkitsevät veljenne Herran työssä seurakunnan kanssa ja puo- 
lesta: 

Frans Parakka, Isak Niku, Samuel Vettasjärvi, Viktor 
Björkman, Isak Kuoksu 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

102. I. NIKU Y.M. – N. P. STARKALLE Y.M. Y.M. 

Gellivaaran kirkonkylässä 30/12 1925 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille raskaas- 

sa ja painavassa Herran viinamäen työssä: N. P. Starkka, Salo- 
mon Johnson, Wiljam Koppana, August Simontaival, John 
Huumola, Kalep Ericson, Karl Toivonen, John Muonio, John 
Kieri, John Puuri, Isak Färdig, Axel Uskoski y.m. y.m. rakkaitten 
emäntäinne, lastenne ja koko Herran lauman kanssa Amerikan 
maalla, monessa kielessä. Jumalan ja meidän Herramme 
Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän kanssanne elämän ehtoon 
asti. Amen. 

Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä. 
Ja nyt saamme lähestyä tämän meidän lähetyskirjamme kautta, 
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jotka olemme taas yksimielisesti koolla olleet tässä Gellivaaran 
kirkonkylässä, vanhempia ja nuorempia saarnaajia, ja totuuden 
apulaisia, monista eri paikka- ja valtakunnista, Herran nimeen. 
Jossa olemme yksimielisesti tutkineet ja lukeneet niitä lähetys- 
kirjoja, joita on tullut Suomesta, Itä- ja Länsi-Norjasta ja Ameri- 
kan maalta, joista saamme sen ilosanoman nähdä, että Herran työ 
menestyy ja kulkee eteenpäin, ja rukoilemme Isää Herran 
Jesuksen nimeen, että hän vahvistaisi kaikkein työmiesten kädet, 
urhoollisesti työtä tekemään Herran viinamäessä tällä viimeisellä 
etsikon ajalla. 

Ja Kiitämme Amerikan rakkaita veljiä ja sisaria kaikkein 
kirjain edestä, joita olemme saaneet ilolla vastaanottaa meidän 
lähetysmiesten Isak Nikun ja Frans Parakan kautta. Vieläpä 
Johanneskokouksen ja Gacklen kokouksen kirjan, joista näem- 
me, että olette huolta ja vaaria pitämässä lähetyksestä, joka on 
kallis, että Herran työ tulisi tehdyksi niitten lahjain kanssa, joita 
Jumala on antanut hänen seurakunnallensa tälläkin aikakaudella, 
vanhinten ja ensimmäisten työntekijäin hautain päällä, josta kai- 
kesta olkoon Jumalalle kiitos. 

Näemme teidän kirjastanne Gacklesta, että olette myös 
olleet puheilla niistä hankaluuksista, joita on tullu vielä 
saarnaavaisten miesten välillä, ja olette anteeksi anoneet ja an- 
teeksi antaneet toiset toisillenne, joka on kallis Herran edessä, 
että rauha ja rakkaus tulisi menestyväiseksi, ja ettei särjetyt 
sydämet joutuisi murheen alle. Niinkuin kirjoitettu on: Älkää Ju- 
malan Pyhää Henkeä murheelliseksi saattako, jossa te lunas- 
tuksen päivään asti kiinnitetyt olette. Ja mekin vielä yhdistettynä 
saarnaajain, ja koko tämän koolla olevan Herran lauman kanssa, 
saarnaamme ja todistamme kaikki synnit anteeksi Herran 
Jesuksen nimessä ja siinä viattomassa veressä. Ja jatkakaa, rak- 
kaat veljet, sovintosaarnaa sovintoveren voimalla, että Herran 
lauma koossa pysyy niin kauvas kuin se levenee. 

Ja saamme myös sen ilmoittaa, jonka näemme teidän 
kirjoistanne aina Tyynen meren rannalta asti, vieläpä seura- 
kunnan kirja Calumetista ja viimeinen Gacklesta, Pohjois- 
Dakotasta, että te anotte ja rukoilette saarnaajia täältä Ruotsin 
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Lapista, jota emme ihmettele, rakkaat veljet ja sisaret, kun vielä 
kuoleman enkelin terävä sirppi ottaa yhden vanhimman toisen- 
sa perästä, jossa niin monta lasta ovat jääneet murheella kaipaa- 
maan ruokkijaansa joita taas tämänkin kesän aikana on siirtynyt 
Olof Matoniemi Amerikasta, Petter Persa Ofotista, Kukkonen 
ja vanha Marttala y.m. Suomesta, jotka ovat menneet rauhaan 
lepäämään heidän töistänsä, ja niittämään sen, jonka he 
kylväneet ovat, sen ijankaikkisen ilon ja kunnian kruunun. 
Mutta se oppi ja Jumalan voima, jonka kanssa he ovat olleet 
Herran työssä, ei ole heidän kanssa hautaan mennyt, mutta ne 
on jääneet siihen seurakuntaan, jossa Kristuksen lailla hallitaan, 
että lauma koossa pysyy, ja joka myös on siunatuita hedelmiä 
kantanut vielä ensimmäisten työntekijäin pois lähtemisen jäl- 
keen. Ei Lapinmaan seurakunta tahtoisi olla kuulematta teidän 
anomistanne, että lähettää teille saarnaajat. Mutta niinkuin te 
sen, rakkaat veljet ja sisaret, tiedätte, että monet on jo ijältä 
uloskuluneet, ja nuoremmillakin on heikompi terveys ja paljon 
on työtä Herran pellolla, sillä huutoja kuuluu joka kantilta ja 
tarve vaatii, koska eloa on paljon ja työväkeä on vähän. Mutta 
tapahtukoon Jumalan tahto, että jos voittamattomia esteitä ei 
tule, ja saarnaajilla terveys sen myöten antaa, että näkisivat sen 
mahdolliseksi, ensi tulevan vuoden aikana käydä Amerikan 
maalla, pitämässä vielä yhden saarnaajain kokouksen. No 
emme tiedä muuta, tapahtukoon Jumalan tahto. 

Kuitenkin uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, että 
olemme koottuna Sionin vuorelle, yhden verisen lipun alle Eu- 
roopassa ja Amerikassa, jossa vieläkin saamme hengittää Juma- 
lan armon raitista ilmaa Esikoisten seurakunnan helmassa, joka 
on ensin kivulla syntynyt Ruotsin Lapin maalla, taas tällä aika- 
kaudella. Syy on rohvaista sydämiämme uskomaan, rakkaat vel- 
jet ja sisaret, että voiton päällä pysymme loppuun asti. Sillä 
autuaallisella toivolla lohduttakaamme meitämme, että pian tämä 
sota ja kilvoitus päätetään, ja kaikki murheet ja vaivat lakkaavat. 
Silloin saamme tervehdellä toisiamme kaikkein ystäväin ja koko 
maasta ostetun lauman kanssa ja sanoa yhteen ääneen: terve 
tulemaan Karitsan häihin. 
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Ja olkaa nyt tervehdityt yllä mainitut koko Herran lauman 
kanssa, koko tämän kokousväen ja saarnaajain kanssa. Synnit on 
teille ja meille anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä ja ve- 
ressä. Sen mekin annamme ja todistamme Jumalan puolesta 
Jesuksen nimessä ja veressä. Ja rukoilkaa meidänkin edestä. Pyy- 
tää seurakunnan kanssa ja puolesta. 

Isak Niku, Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu, Frans Larson 
Parakka, V. Nieminen, Viktor Appelqwist, Viktor Björkman, 
Daniel Josefsen, Juho Ahonen. 

Ja kiitämme Amerikan veljiä ja sisaria kaiken rakkaan 
palveluksenne edestä, jota olemme ilolla vastaanottaneet lähetys- 
toimeen ja tämän joulukokouksen ylöspitämiseksi. 
Samat. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

103. I.   KUOKSU   –   C.   ERICKSONILLE   JA   
WM. KOPPANALLE 

Kuoksussa 13/4 1926 
Tulen tykönne, rakastetut veljet ja työkumppanit Herrassa, 

Caleb Erickson ja Wm. Koppana. 
Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille emäntäinne ja 

lastenne kanssa, ja sille Herran laumalle, joka teidän ympä- 
rillänne on. Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ja annan tietää, 
että me elämme terveenä ruumiin puolesta, ja uskomassa olem- 
me, vaikka suuren synnin voiman läpi on uskon kilvoitus. Vaan 
siinä uskossa olemme, että Jumala, rakas taivaallinen Isä, kul- 
jettaa teitä ja meitä onnellisesti tästä edes, niinkuin tähänkin 
asti. Vaikka usein on työ tuntunut työläältä, vaikka vaivat ja 
vastoinkäymiset ovat olleet vähäiset. Vaan palkkamme on suu- 
rempi, kuin meidän vaivamme: niinkuin kirjoitettu on, että 
meidän vaivamme, joka ajallinen ja keveä on, saattaa 
ijankaikkisen ja määrättömän kunnian, ja sen perään kannattaa 
kilvoitella, rakkaat veljet ja sisaret. 
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Olkaa nyt tervehdetty, saarnaavaiset miehet, ja palvele- 
vaiset vaimot, ja totuuden apulaiset, siellä kaukaisella Ame- 
riikan maalla, jotka olemme kootut yhteen Siionin vuoren tykö, 
ja elävän Jumalan kaupunkiin, jossa vieläkin rauhan kelloja soi- 
tetaan, että ne, jotka eivät enään löydä rauhaansa maailmasta, 
ne löytävät rauhan Jumalassa, sen seurakunnan helmassa, joka 
on kivulla uudesti syntynyt Jumalasta meidän aikakau- 
dessamme, ja Pyhän Hengen voimalla levittänyt itsensä neljän 
ilman alle, ettei ole pidättäneet valtakuntain rajat, eikä valtame- 
ret. Ja vaikka olemme näin kauvas erotetut toisistamme ruumiil- 
lisesti, niin olemme hengessä läsnä uuden testamentin ylim- 
mäisen papin Jesuksen tykö, ja sen priiskotus veren tykö, joka 
parempia puhuu kuin Abelin veri. 

Ja olkaa nyt priiskotetut teidän sydämissänne, ja päästetyt 
pahasta omastatunnosta, kaikki katuvaiset syntiset, jotka seuraatte 
Jesusta ristin ja itsenne kieltämisen tiellä, joka menee läpi 
turmeluksen kaupungin, jonka se suuri sotasankari on polkenut 
Yrttitarhasta Golgatan mäelle, jossa hän lyödään ristin puuhun, jo- 
hon kiinnitettiin kaikki lain kiroukset. Ja vaikka isän vanhurskaus 
vaati kuolemalla kuolemaan, niin hän oli kuuliainen kuolemaan 
asti, että hän antoi henkensä vika-uhriksi viallisten edestä. 

Sentähden uskomme, veljet ja sisaret, että olemme lais- 
ta vapaat, ja vapahdetut ijankaikkisen kuoleman vallasta. Seu- 
raamme, rakkaat ystävät, ylösnousemisen kedolle ja taivaaseen 
astumisen vuorelle, että ylösnoussut Herra Jesus ilahduttaisi 
murheellisen henkemme, että lupaus jäisi sydämiimme siksi 
kuin viideskymmenes päivä täytetään, että mekin puettaisi voi- 
malla korkeudesta, että mekin voisimme vielä korottaa 
äänemme yli tämän viimeisen vimmatun maailman, joka paisuu 
pahuudestansa, siksi kuin Ihmisen Poika tulee pitämään tuo- 
miota hyväin ja pahain kanssa. 

Ja nyt tahtovat vapautta kaikki joukkiot, jumaliset yhtenä 
jumalattomain kanssa. Vaan meidän asia on toisin, veljet ja si- 
saret, jos me otamme lihallemme vapautta, niin Henki tulee 
orjaksi, jonka pitäisi kaikki kristityt ymmärtämän, että ne on 
oikiat saarnaajat, jotka ei anna lihalle tilaa. Kuuliaiset opetus- 
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lapset kaunistavat opettajainsa työn, vaan tottelemattomat 
häväisevät sen. Olisi se hauska, kuin löytyisi kuuliaisuutta 
opetuslapsissa opettajille, joiden pitää valvoa heidän sielujansa 
niinkuin ne, jotka niistä luvun tekemän pitää, että he saattaisi- 
vat sen tehdä ilolla, ja ei huokauksella. 

Olkaa turvatut, veljet ja sisaret, minäkin täältä asti annan 
ja todistan, Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, 
kaikille katuvaisille ja uskovaisille, kaikki synnit kuoleman- 
hetkeen asti anteeksi, ja sen muistuttakoon se armollinen Herra 
Jesus, ja sen autuaallisen toivon päälle jätämme toisiamme Juma- 
lan ja hänen armonsa sanan haltuun, siinä autuaallisessa toivos- 
sa, että pian yhteen tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yh- 
teen ääneen sanomme: terve tulemaa. Silloin alkaa ijankaikkinen 
uusi vuosi, ja ei enään lohdutus lopu, ja ilo on ijankaikkinen. 

Ja sano nyt, Kalebbi veli minun terveiset kaikille saar- 
naajille ja Siionin muurin vartioille, jotka yhtä Herran huonetta 
kanssamme rakentavat, ja yhteen lammashuoneeseen Herralle 
Jesukselle kokoavat. Ja rukoilkaa, rakkaat ystävät, minun ja mi- 
nun vaimoni ja lastemme edestä, että minäkin jaksaisin tämän 
iltapalaisen vielä katkaista, ja voittaa ijankaikkisen autuuden. Se 
on minunkin kilvoitukseni päämäärä, johon henkemme usein 
huokaa pois tästä vieraasta maasta, jossa ei ole yhtään pysyväistä 
majaa, vaan toisella puolen kuoleman virran, siellä on oikia ko- 
timaa, ja siellä ovat meidän kristillisyytemme vanhimmat, jotka 
paistavat niinkuin tähdet taivaalla, alati ja ijankaikkisesti, ja niin 
paljon opetuslapsia heidän kanssansa. 

No, hyvästi nyt taivaaseen asti. Terveisiä käskevät sanoa 
Natanaelli ja Karoliina. Ja kiitoksia terveisten edestä, jotka olivat 
minun kirjeessä, ja Oksa Feki ja Hanna kiittävät terveisten edestä 
ja käskevät sanoa Kalebille juuri sydämen rakkaita terveisiä. 

Ja minä myös kiitän Koppana-veljeä ja Johan Muoniota 
preivin ja sen rakkaudenlahjan edestä, jonka he ovat lähettäneet. 
Ja kiitoksia Kaleppi-veljelle sen entisenkin lahjan edestä, 
jonka olen saanut, ja tämän nykyisen lahjan, joka oli ylönpalt- 
tinen, koska Lurensi ei ottanut ränttyä, minä vain tarjosin, vaimo- 
kin sanoi, emme me ota Kalebilta ränttyä. 
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Tässä lähetän kuitin, ja kiitoksia nyt kaiken rakkauden 
palveluksenne edestä. 

Jääkää nyt Herran haltuun. 
Kirjoitti vähin veljesi elämän kaidalla tiellä. 

Isak Olsson Fors 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

104. S. WETTASJÄRVI Y.M. – AMERIKKAAN 

Parakan kylässä 28/5 1926. 
Tykö rakkaille veljille ja sisarille Amerikan maalla, jotka 

yhtä armon ilmaa hengitätte Esikoisten seurakunnan helmassa, ja 
sen hengen yhteydessä, Herramme Kristuksen lain kuuliaisuuden 
alla, kristillisyytemme vanhinten opin ja ojennusnuoran jälkeen, 
jonka he jo ennen meitä ovat ulosvetoin kautta Pyhästä Raama- 
tusta ulos saaneet, teille ja meille valkeudeksi, kuinka meidän ja 
teidän Jumalan huonetta hallitseman pitää, ja koossa pitämän, 
rakentaman ja levittämän sen korkeimman voiman alla, jonka 
itse Herra säätänyt on. 

Tässä tervehdämme, teitä kaikkia Ameriikan rakkaita vel- 
jiä ja sisaria, ja kiitämme sydämestämme teitä kaikkia kalliitten 
kirjainne ja lähetystenne edestä, jonka Herra teille palkitkoon 
ajassa ja ijankaikkisuudessa. Ja tietää annamme, että terveenä 
olemme joltisesti ruumiin puolesta, ja uskomassa olemme 
syntein anteeksi saamisen armosta itsemme autuaaksi, ja olemme 
nyt taas olleet koolla kaikki Ruotsin Lapin saarnaajat, ja paljon 
kristityitä aina Norjan rannalta asti, Kierunan kaupungissa, ja 
olemme nyt tässä kokouksessa vahvistaneet sen lupauksen, joka 
teille eli Ameriikan seurakunnalle tehtiin Joulukokouksessa 
Gellivaaran kirkonkylässä, että Ruotsin Lapinmaan seurakunta, 
jos mahdollista, saattaisi anomistanne ja rukoustanne täyttää, että 
samat rakkaat veljet ja uskolliset työkumppanit Isak Niku ja 
Frans Parakka kävisivät vielä kalliin ja rakkaan vanhimman Olof 
Matoniemen kuoleman jälkeen, eli hänen hautansa päällä teidän 
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keskellänne, saarnaamassa parannusta ja syntein anteeksi anta- 
musta, niinkuin Herra itse käskenyt on. 

Mutta heidän viipymisensä teidän keskellänne Ameriikan 
maalla täytyy olla omassa vallassa, ettei heidän sovi viipyä ylön 
pitkään, sillä heidän terveytensä tarvitaan vielä paljon täälläkin, 
niin on välttämätöin, että he syksypuoleen pääsisivät takaisin 
tulemaan. Ja täytyy teidän niin hoitaa heitä ruumiinkin puolesta, 
että he kestäisivät eli jaksaisivat vähän viipyä teidän kanssanne 
Herran työssä, sen ajan kuin heille mahdollinen on, että saisim- 
me vielä heidät, jos Herra sallii, terveenä ruumiinkin puolesta 
takaisin. Sillä ei ne kyllä täältäkään joutaisi, sillä eloa on tosin 
paljon, vaan työväkeä on vähän, niinkuin Herra on sanonut. 
Mutta Herralle Jesukselle me uhraamme heitä Ameriikan 
lähetystyöhön, siinä uskossa, että Jumala vaikuttaa sen kuin 
Hänen edessänsä otollinen on. Ja me rukoilemme vielä monen 
tuhannen kanssa, että Jumala rakas Isä kaikki asiat parhain päin 
kääntäisi niille, jotka Häntä rakastavat, sekä Euroopan että 
Ameriikan maalla, johonka tämä siunattu kristillisyys on itsensä 
levittänyt Raamatullisen lähetystoimen kanssa kristillisyytemme 
vanhinten ja seurakunnan kautta Norjaan, Suomeen ja aina 
Ameriikan maalle, josta on jo monta kymmentä tuhatta ilolla 
päivänsä päättäneet, ynnä opettajainsa kanssa, jotka nyt saavat 
levätä heidän töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä, ja 
jotka ovat monta vanhurskauteen opettaneet, paistavat niinkuin 
aurinko heidän Isänsä valtakunnassa, niinkuin Raamattu sanoo. 
Ja sinne se vetää meidänkin kaipaus ja koti-ikävä, rakkaat veljet 
ja sisaret Ameriikan maalla, ja kaiken neljän ilman alla, että 
kostuisimme tämän vaarallisen korven matkan läpi, kristilli- 
syytemme vanhinten kanssa, pitämään tapetun Karitsan häitä 
Jumalan kirkasten kasvoin edessä, jossa ei enää lohdutus loppu, 
eikä aurinko laske heidän päänsä päällä, eikä Egyptin pimeys 
enää pimitä silmiämme, ja murheen ja huokauksen pitää 
pakeneman. Silloin saatte veisata Karitsan virttä, joka maailman 
alusta tapettu on, alati ja ijankaikkisesti. Amen. 

Ja vielä täältä asti todistamme kaikkein saarnaajain ja 
seurakunnan kanssa, kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi 
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Herramme Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa sovinto- 
veressä, joka on vuotanut Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, 
syntein anteeksi antamiseksi viimeiseen pisaraan asti, sillä niin 
olemme kaksinkertaisesti saaneet Herran kädestä kaikkein 
synteimme edestä, jonka muistatte vielä kuolemankin hetkellä! 
Ja sanomme täältä saarnaajain ja valittuin kanssa sydämen rak- 
kaita terveisiä kaikille rakkaille veljille ja sisarille Ameriikan 
maalla, ja pyydämme rukoilemaan edestämme. Seurakunnan 
kanssa ja puolesta: 

Samuel Vettasjärvi ja Isak kuoksu. 
Viktor Appelqwist, Emma Appelqwist. 

Viktor Björkman, Olivia Björkman. 

Ja vielä sanomme heidän emäntänsä Briita Johannan ja 
Teklan puolesta, joilla on raskas jäädä, eli uhrata miehiänsä niin 
pitkälle reisulle, ei kuolemaan, mutta evankeliumia saarnaamaan, 
mutta jos Jumala olisi niin viisaudessansa nähnyt, että heidän 
siirtymisensä aika olisi sille reisulle, niin ne kuitenkin pitäisi 
laittaa isäinsä hautaan. Vaikka me uskomme, että kyllä Jumala 
hoitaa itse asiansa ja kuljettaa heitä terveenä takaisin, niinkuin 
ennenkin, johonka rukoilemme Jumalaa, rakasta Isäämme, mo- 
nen sadan ja monen tuhannen kanssa. Ja vielä kiittävät teitä kaik- 
kia, rakkaita veljiä ja sisaria, kaikkein teidän kalliitten preivienne 
ja lähetystenne edestä, jonka Herra teille palkitkoon ajassa ja 
ijankaikkisuudessa. 

Tekla Parakka, Frans L. Parakka. 
Isak Niku, Briita Johanna Niku 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 
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105. S.  WETTASJÄRVI  Y.M. – I.  NIKULLE  
JA  F. PARAKALLE USA:SSA 

Vettasjärvessä 9/6 1926 
Rakkaille ja aina muistossa oleville veljille ja uskollisille 

työkumppaneille Herran viinamäen lähetystyössä Isak Niku ja 
Frans Parakka. 

Tässä tervehdämme teitä, ja kaikkia Herran valituita sinne 
kaukaiselle Amerikan maalle, ja toivotamme ajallista ja 
ijankaikkista onnea ja Jumalan siunausta ajassa ja ijankaik- 
kisuudessa. Ja tietää annamme, että olemme joltisesti terveet ruu- 
miin puolesta, ja uskomassa olemme syntein anteeksi saamisen 
armosta itsemme autuaaksi. 

Ja olemme Kuoksu-veljen kanssa käyneet tunturi-La- 
pissa Torniojärven itäpuolella ja Rensjöönissä. Ja Jumala on 
voimallinen pyhäinsä kokouksissa, joissa puhdas Jumalan 
sana ja autuuden oppi on saarnattu, niin on kristillisyys elä- 
vä, eriseuraton ja ulkokullaton, niinkuin ymmärrätte, ja 
emme ole käyneet Rauttasvuomassa ja Kaalasvuomassa 
tautisen ajan tähden. 

Ja sanomia ei ole muita erinomaisia, mutta veli Isakilta 
kuoli tytär, joka oli heille raskas, mutta vain autuaallinen. Ja 
Fransin Maria on viety lasarettiin, kun se niin kovin tahtoi, ja 
äitinsä ja Emeli miehensä ovat olleet siellä hänen tykönä. Ja hän 
oli saarnannut paljon sekä miehelle että veljellensä; ynnä muille; 
ja totinen halu ja hoppu päästä paratiisiin, ei ole ollut muuta niin 
estettä, muuta kuin isä on niin kaukana, jolle tulee ikävä, josta oli 
ennen puhunut, mutta oli viimein siitäkin hän irti päässyt ja 
kaikista hänen matkansa vaivoista, ja nyt hän lepää vahvassa rau- 
hassa Luojan sylissä. Kyllä tietenkin äitinsä ja miehensä, ynnä 
muut likeiset ikävöitsevät, ensin vielä pahemmin, mutta ei 
äitikään niin, ettei voita, kuin on paljon ystäviä, jotka yhdessä 
kantavat kuorman, mikä päälle on pantu. Ja hänellä on ollut sisa- 
rensa kumppanina, ensin Festi, ja sitte nyt on Sohvia siihen asti, 
kuin saatetaan hautaan. 

Eikä vain Tekla ole siksikään pahaksi ottanut, että Fransin 
tarvitsisi siitä ylön kiusassa olla, vaikka hänkin olisi sydämestä 
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halunnut, että Maria olisi elänyt siihen asti, kuin isä kotia tulee, 
mutta kun Jumala näki hyväksi hänen päästä paratiisiin, niin se 
tapahtui kuitenkin Jumalan tahto, hänellä kun oli muutoin paras 
aika päästä tästä pahasta ja vaarallisesta maailmasta. 

Ja niin se tapahtui, että mekin Kuoksu-veljen ja Miinan ja 
monen kristityn saattamina tulimme tunturista juuri siihen liit- 
toon Vittankiin, kun Tekla ja Emma, ja Eliaksen Sofia ja Emeli, 
olivat tulleet Koijuvaaran Juhanin piilillä. Ja meillä on ollut 
arvelus keskenämme, jos panemme maan kuoppaan ilman 
hautaamatta, siksi kuin Fransi, eli te tulette kotia, eli jos hauda- 
taan valmiiksi, niin pitäisi telegrammin kautta saada tietoa siitä, 
minkä teemme, jos muutoin hautauslaki sen myöntäisi, mutta en 
tiedä, ennenkö papilta kuulemme. Minä olen kotikamarin pöy- 
dällä kirjoittamassa, ja huomenna pitää lähteä Vittankiin saman 
asian tähden. 

Ja ei nyt muuta, vaan sanomme Kreetastiinan ja lastemme, 
ja Teklan ja lastensa kanssa, teille, rakkaat työkumppanit, ynnä 
kaikille Herran valituille, saarnaajille ja palvelevaisille vaimoille, 
täältä asti, sydämen pohjasta asti, rakkaita terveisiä. 

Ja vielä todistamme Herramme Jesuksen nimessä, viatto- 
massa ja kalliissa sovintoveressä kaikki synnit, viat ja epäilykset 
anteeksi, joka on meidän matkasauvamme taivaalliseen koti- 
maahamme, sen sillattoman virran rannalle asti, niinkuin vanha 
Israel nojasi sauvansa päälle lähteissänsä pois maailmasta. Niin 
on tarvinneet meidän kristillisyytemme veljet ja sisaret kuoleman 
virran rannalle asti, joka ovi on auvennut meidänkin aikakaudes- 
samme tässä kristillisyydessämme, josta on jo monta kymmentä 
tuhatta ilolla ja suurella uskonrohkeudella päivänsä päättäneet, 
sekä Euroopan että Amerikan maalla. 

Ja siinä uskossa olemme, Ameriikan veljet ja sisaret, ettei 
ole enään Atlantin meri välissä, kun aukenee uusi ilma ijankaik- 
kisuuden ihanalla rannalla, jossa saatte ja saamme tervehdellä 
meidän rakkaita opettajiamme, jotka meitä niin monta vanhurs- 
kauteen opettaneet ovat, joiden pitää paistaman opetuslastensa 
kanssa, joita on lukemattomat, niinkuin aurinko heidän Isänsä 
valtakunnassa, niinkuin profeetta sanoo. 
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Ja niin se sinne vetää meidänkin kaipaus ja koti-ikävä, 
rakkaat työkumppanit, veljet ja sisaret, sen oikian Isän kotia, jos- 
sa ei lohdutus lopu, eikä aurinko laske ijankaikkisesti. Eikä tar- 
vitse enään kuulla hukkain ulvomista, eikä jumalattomain juma- 
latointa menoa. Silloin on musta maailma jäänyt teidän selkänne 
taka, kaiken pahuutensa kanssa, ja saamme, rakkaat työkump- 
panit, veljet ja sisaret, suuresta vaivasta tulleitten kanssa, veisata 
kiitosta Jumalalle ja Karitsalle, alati ja ijankaikkisesti. Amen. 

Pyydän rukoilla edestämme. Omalla kädellä 

Samuel Vettasjärvi ja Isak Kuoksu, 
ynnä perheensä kanssa. 

Pyydän vastausta jos mahdollinen olisi. 

Ja ole lohdutettu Fransi-veli, ja minun rakas työkumppa- 
ni. Kyllä sinä saat Marian tervehdellä sen korkeimman katon alla 
Jumalan kirkasten kasvoin edessä palavammalla rakkaudella. 
Amen. 

Hautaus se oli 11. päivä heinäkuuta. Ja vielä annan tietää 
hautauksesta, että eilen olemme Marian saattaneet Kenttänie- 
meen ja panneet syvään hautaan, ja peittäneet sillä lailla, että jos 
isä tahtoo käydä katsomassa, kun tulee kotia, niin se on vapaus. 
Ja saattoväkeä ja mureväkeä oli paljon, mutta Tekla vain jaksoi 
erinomaisen hyvin. Ja minä olen saarnannut vähän, ensin, kun 
lähdettiin kantamaan rantaan, ja sitte taas vähän kirkkomaalla 
jälkeenjääneille varotuksia, ja mureväelle lohdutusta, ja me 
Kuoksun Isakin ja Jounaksen Isakin kanssa veisasimme rantaan 
asti. Ja sitte Juhansoni ja Synströmi tulivat veisaamaan kirkko- 
maalle, ilman tahtomatta, hyvästä tahdostansa. 

Ja en tiedä nyt enempää sanoa, mutta täältä sanovat kaikin 
niin paljon sydämen rakkaita terveisiä, etten suita nimiä mainita, 
teille saarnaajat erinomattain, sekä teidän oma väki, että meidän 
vaimot ja lapset, niin myös Vittangin kaikki saarnaavaiset ja kris- 
tityt yhteisesti, vieläpä kaikille Amerikan rakkaille veljille ja 
sisarille, niin kauvas, kuin tulette heitä näkemään. 
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Ja vielä kiitämme sen autuaallisen ja ystävällisen vastaan- 
ottamisen edestä, veljiä ja sisaria Amerikan maalla. Ja hyvästi 
nyt, vaikka taivaaseen asti. Amen. 

Sama. 

Ja terveenä ovat Nikun Isakin väki eli perhe, niin paljon 
kuin tiedämme. Pyydän vastausta jos mahdollinen. Ja Fransin 
Sammeli on samaa määrää kuin ennenkin, kohta parempi. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

106. I. V. MUOTKA – F. PARAKALLE JA I. NIKULLE 
USA:SSA 

Vittangissa 12/6 1926  
Tykö rakkaat veljet ja vanhimmat, Fransi ja Isak Niku. 

Jokapäiväisellä muistolla muistamme teitä sinne yli valtameren. 
Terveyttä, onnea rukoilemme teille; voimaa ja urhoollisuutta sii- 
nä kalliissa ja painavassa työssä, johonka ette ole itse juosseet, 
mutta kristittyjen rukoukset ja Jumalan edeskatsomus on teitä 
tähänkin reissuun seurakunnalta painettuna saattanut. Jossa kyllä 
koetellaan sekä ruumiin, että sielun voimia; mutta rikkaalla Isällä 
niitä on hänen tarpeissansa. 

No, kyllä näette Sammelin kirjasta paremmin sanomat, 
mutta ole sinä rakas veljeni Fransi lohdutettu; minä en ole mis- 
tään niin kiitollinen kuin siitä, joka kerta kun astun jalkani 
Kenttäniemeen. No, autuaalliset on olleet minunkin likeiset suku- 
laiset tähän asti, joita on meiltäkin mennyt kymmenen kappaletta 
vähässä aikaa, mutta tämä viimeinen, Hilma Kirunasta, se näyt- 
tää aina kun katson Kirunaan käsin, niinkuin minun kohdalle 
olisi pilvi laskenut valon eteen. Kyllä ymmärrätte, siinä perhees- 
sä joka siellä on, minulla oli siihen asti, kuin Hilma eli, turva sii- 
nä perheessä, kristillisyyden kohdalle, mutta hänelle voitto. Niin, 
mutta miksi Jumala kokoaa niinkuin siemeniä pois, joista olisi 
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toivo tulevaisuuteenkin, että he kantavat totuuden. 
No; ei mahdu paljo tälle paperille, Sammelin kanssa tässä 

kirjoitamme. Ole nyt kuitenkin kiitetty, se ylimmäinen paimen, 
kaikista hyvistä töistä. Mutta itkulla jäämme toisistamme, mutta 
aika tulee, ettei isä, ei äiti, ei veli eikä sisar, enään kaipauksen 
kyyneleitä vuodata, eikä valtamerikään estä yhdistymistä, eikä 
ole kiusaa, jotka on menneet, mutta kuinka me heitä kohtaamme. 
Sydämen pohjasta asti rakkaat terveiset teille Fransi ja Niku, 
minulta vaimon ja lasten kanssa, ja koko Herran laumalle siellä 
Amerikan maalla. Kyllä Jumala on teidän kanssanne kaikissa 
vaivoissa, ette ole tyhjää reissua käyneet maailmassa; 
muistakaat rakkaat veljet se aina. 

I. V. Muotka. 
Jannen Juhanerkiltä kuoli poika Buutissa; sanotaan saa- 

neen kristillisyyden. Isänsä on siellä. 
Eliaksen Kreeta Juhanna on vieläkin huonona; sanoo rak- 

kaat terveiset teille. On ollut, Fransi rakas, halu tulevana pyhänä 
käydä Parakassa. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

107. W. KOPPANA Y.M. Y.M. – S. WETTASJÄRVEL-
LE Y.M. Y.M. 

Gackle, North Dakota, kesäkuun 20 p. 1926. 
Tykö kalliit vanhimmat ja Sionin muurin vartiat Ruotsin 

Lapin   maalla,   ynnä   Esikoisten   seurakunnan   vanhinten, 
saarnaavaisten miesten ja palvelevaisten vaimoin ja totuuden 
apulaisten kanssa, jotka yhtä armon raitista ilmaa hengittävät; 
Erik Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu, Viktor Appelqvist ja Vic- 
tor Björkman, rakkaitten emäntäinne, lastenne ja se kallis Herran 
lauma, joka teidän ympärillänne on; Jumalan ja meidän Herram- 
me Jesuksen armo ja rauha vahvistakoon teidän ruumiinne ja 
sielunne vielä edeskinpäin sotarinnassa seisomaan, ja antakoon 
teille pitkää ikää ja terveyttä meidän yksinkertaisten turvaksi ja 
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suojaksi, näinä viimeisinä ihmisen pojan päivinä, siihen autuaal- 
liseen hetkeen asti, kun vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä, rak- 
kaat vanhimmat, ja koko Esikoisten seurakunta Ruotsin Lapissa, 
Norjassa ja Suomessa, kiitämme sydämen pohjasta sen kalliin ja 
painavan lähetyksen edestä, että olette lahjoittaneet ja lähettäneet 
rakkaat, kalliit ja uskolliset työntekiät tänne Amerikan maalle, 
Isak Nikun ja Frans Parakan, jotka terveenä ja onnellisesti on 
tykömme saapuneet, ja ilolla ja rakkaudella olemme heitä vas- 
taan ottaneet. Sydämmen pohjasta kiitämme rakkaita sisaria 
Briita Johannaa ja Teklaa, ja heidän rakkaita lapsiansa, että olette 
uhranneet teidän rakkaan aviokumppanin ja isän, joka, niinkuin 
hyvin ymmärrämme, ei ole ollut teille helppo erota, mutta us- 
komme, että Jumala vahvistaa teitä kaikkien murheitten ja vai- 
vain alla, ja Jumala kääntää kaikki kappaleet parhain näin niille, 
jotka häntä rakastaa. 

Ja nyt olemme olleet täällä koolla Jesuksen nimeen, mo- 
nesta eri valtiosta ja paikkakunnasta, saarnaavaisia ja puhuvaisia 
miehiä, ja muita kristityitä, monista eri kielistä ja kansoista, ja on 
ollut suuri kansan paljous, ettei ole voinut huoneisiin mahtua. Ja 
Herra on ollut voimallinen pyhäinsä kokouksissa, ja vahvistanut 
sanansa seuraavaisten merkkein kautta. Ja nyt olemme olleet 
Herran edessä tutkimassa ja koettelemassa kristillisyytemme 
korkeita ja kalliita asioita, ja niitä asioita, joista on vastuksia tul- 
lut saarnaajain ja puhuvaisten miesten ja kristittyin välillä, joita 
emme ole saattaneet säilyttää niin, ettei ne olisi päässeet vielä 
ulos kuulumaan, joka on ollut turmioksi kristillisyydellemme ja 
Jumalan työlle täällä, ja vanhimmille suureksi murheeksi, jotka 
on näitä asioita kuulleet ja tienneet, joita syntiä olemme täällä 
teidän kalliitten lähetysmiesten läsnä ollessa toinen toistemme 
kanssa puhuneet, ja toiset toisiltamme anteeksi anoneet, ja sydä- 
mestä anteeksi antaneet, ja kaikilta kristityiltä, jotka ovat koolla 
olleet. Ja vielä rukoilemme sydämmestä anteeksi teiltä, rakkaat 
vanhimmat, ja koko Esikoisten seurakunta, ja niin lavialta, kuin 
tämä ääni kuulunut on. Ja nyt on tullut sovinto, sovintoveren ja 
teidän rakkaitten lähetysmiesten työn ja vaivan kautta, josta on 
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tullut ilo Jumalalle, ja Jumalan seurakunnalle, että ilon ja kiitok- 
sen ääni on kuulunut kokouspaikoissa, kun on synnit niin voi- 
mallisesti saarnattu ja todistettu anteeksi, aina korkeimmasta 
valkeudesta, mitä Jumala on teidän kauttanne meille lahjoittanut. 
Josta emme tiedä muuta kuin kiittää Jumalaa sen suuren armon ja 
rakkauden edestä. 

Ja emme tiedä nyt muuta erityistä tällä kertaa, mutta sydä- 
men pohjasta rakkaita terveisiä täältä saarnaajilta, palvelevaisilta 
vaimoilta, totuuden apulaisilta ja koko Jumalan seurakunnalta ja 
siltä Herran laumalta, joka tässä koolla on monesta kielestä, ja 
rakkaalta veljeltä Fremont Wardilta, jonka te tunnette kasvois- 
takin, joka on täällä kanssamme, ynnä muilta englanninkielisiltä 
saarnaajilta ja kristityiltä, ja erittäinkin teidän rakkailta ja kalliilta 
lähetysmiehiltä, Isak Nikulta ja Frans Parakalta, teille kaikille 
yllä nimitetyille, ynnä koko Herran laumalle. Emme näe teissä 
yhtään syntiä. Synnit on teille ja meille anteeksi annettu Herran 
Jesuksen nimessä, pyhässä ja kalliissa sovintoveressä. Vielä pyy- 
dämme, että rukoilette meidän edestämme anteeksi antavalla 
sydämellä. 

Seurakunnan kansssa ja puolesta: 

William Koppana, Johan Puuri, Petter Korhonen, 
August Simontaival, Johan Erikäinen, Abram Niemi, 
Alex Ritola, Jakob Ollila, Matt Nurmi, 
Salomon Johnson, Albert Björk, Tuomas 
Kuru, Johan Huumola, Nils Niska, Simon 
Kalliainen, Nils Peter Starkka, Isak Färdig, 
Isak Niku, Matt Kinnunen, Johan Kieri, 
Frans Parakka, Nick Wilen, Erik Muckala, 
Alfred Kangas, Kalle Wilen, Kalle Matson, 
Henry Lehtola, Caleb Erickson, Herman 
Liimatta, Johan Paso, Johan Muonio, Emil 
Liimatta, Jacob Stickinger, Johan Bokman, 
Abram Vestola, Fremont Ward, Albert Koski, 
Josef Räisänen, K. A. Gilette, Kalle 
Toivonen, Johan Korpio, C. Clough 
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Vielä ilmoitamme, että paljon on näissäkin kokouksissa 
syntiä hukkunut Jumalan armon ja laupeuden mereen, ja 
suruttomasta maailmasta on useita herännyt synnin ja surutto-
muuden unesta, ja tullut vedetyksi Isän huoneeseen, oven 
Herran Jesuksen kautta, josta on ilon ja kiitoksen ääni tullut. 
Ja vielä ilmoitamme, että saarnaajat lähtevät huomenna monen 
veljen ja sisaren seuraamina, ensin Savoon, Poinsettiin, ja 
Black Hilliin: sieltä palaavat Atlantin rantaa kohden, käyden 
vielä joissakin erityisissa paikoissa. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

108. S. WETTASJÄRVI – K. TOIVOSELLE 
Parakassa 27/7 1926 

Rakkaalle veljelle ja uskolliselle Herran palvelijalle, Kaar- 
lo Toivonen, ynnä rakkaan emäntänne Hilman, ja lastenne, ja 
kaikkein valittuin kanssa, jotka yhtä armon ilmaa hengittävät 
Esikoisten Seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä, 
rakkauden siteillä yhteen henkeen juotettuna. 

Tässä tervehdän teitä sydämellisellä rakkaudella, ja kiitän 
teitä sen kalliin kirjanne edestä, jonka olemme saaneet iloksem- 
me vastaanottaa. Joltisesti olemme terveenä ruumiin puolesta, ja 
uskomassa olemme syntein anteeksisaamisen armosta itsemme 
autuaaksi, sillä viatoin veri on virtana vuotanut Herramme 
Jesuksen sydämestä viimeiseen pisaraan asti. Vaikka se suuri 
maailman joukko tallaa hänen vertansa ja pilkkaa hänen 
kyyneleitänsä, kaiken lihallisen ja hengellisen vääryytensä kaut- 
ta, ja tekee itsensä syypääksi ijankaikkiseen tuomioon, mutta 
Jumalan Vuori on kuitenkin vahva viimeisinä päivinä, jolla Ju- 
malan huone on, joka on korotettu kukkulain yli, niinkuin 
profetta sanoo. Sillä siitä olemme iloiset, ettei ole se lähetystoimi, 
jota kristillisyytemme vanhimmat ovat voimaan panneet, joutilas 
eli hedelmätöin ollut, jota olemme ahkeroineet seurakunnan 
kanssa voimassa ja yllä pitää Norjaan, Suomeen ja aina Ame- 
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riikkaan asti, nyt jo kolmattakymmentä vuotta, kristillisyytemme 
vanhinten kuoleman jälkeen, vaikka vihollinen on kaiken sorttis- 
ta vastus valkiata vastaan sytyttää pyytänyt, että hän saisi sen 
valkian sammuttaa, jonka Jesus on tullut sytyttämään maan pääl- 
le. Josta hän sanoo, mitä minä enämpi tahtoisin, kuin että se jo 
palaisi. Ja palakoon se pyhä valkia aina teidän keskellänne, joka 
ensiksi Ruotsin Lapin maassa syttyi palamaan, ja on vielä 
jälistäkin päin polttanut paljon vahingollisia ja kelvottomia ainei- 
ta, jotka ei ole kestäneet koettelemuksia, mutta kulta, hopia ja 
kalliit kivet ovat kestäneet valkian, ja kestäneet vielä viimeisen 
vihollisen kuolemankin, ja kestävät vielä tästäkin edes, siihen on 
meillä tuhansia todistuksia. 

Ja siinä uskossa olemme, että vähän hetken perästä saam- 
me käydä poikki sillattoman virran kuivilla kengillä, niinkuin 
Israelin uusi sukukunta, ja silloin ei enään aurinko laske 
ijankaikkisesti, siinä luvatussa maassa, johon on jo niin paljon 
ystäviä siirtynyt tapetun karitsan häitä pitämään, johonka vetää 
meidänkin kaipaus ja koti-ikävä, tästä vaarallisesta ja vaivalloi- 
sesta maailmasta ja maan tomusta, jossa ei enään muistu mat- 
kamme vaivat, eikä lohdutus lopu ijankaikkisesti. Amen. 

Ja nyt sanomme vaimoni, lasteni, Teklan ja Briita 
Juhannan ja kaikkein valittuin kanssa teille, Hilman ja lastenne 
kanssa, sydämen rakkaita terveisiä. Ja kun näet Isakkia ja 
Fransia, niin sano heille sydämen rakkaita terveisiä. 

Ja vielä täältä asti todistamme kaikki synnit, viat ja epäi- 
lykset anteeksi Herramme Jesuksen nimessä, viattomassa ja kal- 
liissa veressä; sen muistakaa vielä kuolemankin hetkellä, Pyydän 
rukoilla edestäni. Omalla kädellä. 

Samuel Vettasjärvi 

Ja sano vielä sydämen rakkaita terveisiä kaikille saarnaa- 
vaisille miehille ja palvelevaisille vaimoille, ja totuuden 
apulaisille. Ja kiitämme teitä kaikkia, rakkaita veljiä ja sisaria, 
kaiken rakkaan palveluksen ja vaivain edestä, jota tehneet ja toi- 
mittaneet olette, tämän kalliin ja painavan asian tähden, jonka 
Herra teille palkitkoon ajassa ja ijankaikkisuudessa. 
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Se sama. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

109. F. WETTAINEN – K. TOIVOSELLE JA L. LOB-
BESTAELILLE 

Parakan kylässä 26/9 1926 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa Kalle Toivonen, Leo 

Lobbestael, ynnä rakkaitten emäntäinne, lastenne ja Herran va- 
litut ympärillänne, Detroitissa y.m. Jumalan armo ja rauha ol- 
koon kanssanne elämänne ehtoon asti. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän jollakin sanalla, 
ja annan tietää, että terveenä olemme kotia saapuneet pitkältä 
reissulta; ilma oli erinomaisen kaunista merellä. Ei täältä erityi- 
sempää. Saarnaajat ovat jokseenkin terveenä, paitsi Sammeli 
Vettasjärvi ja Isakki Niku ovat olleet jonkun päivän lasaretissa; 
jonkunlaista vikaa kusemisessa; hyvät toiveet paranemisesta. 

Sydämellinen muisto on jäänyt Ameriikan rakkaista veljistä 
ja sisarista, joittenka kanssa saimme pitää rakasta kanssakäymistä. 
O, sinä siunattu siemen, sinä puhdas Jumalan sana, jota 
tämänkin etsikko ajan saarnaajat ovat kylväneet Ameriikan maal- 
la  y.m.  Jonka  siunatun  hedelmän  saamme  vieläkin  nähdä 
silmäimme edessä, vaikka kuoleman enkeli on niin paljon leikan- 
nut tämän kristillisyyden pelloista, ja monta vahinkoa on tullut 
tämän 80 vuoden aikana, on kuitenkin yksi piiskunen lauma, jot- 
ka ovat pysymässä ja kilvoittelemassa heidän kalliimmassa us- 
kon kilvoituksessa, vieläkin hengittämässä yhtä armon raitista 
ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. 
Kilvoitelkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, kalliimmassa uskom- 
me kilvoituksessa tämä lyhyt aika, ja seuratkaamme kuningas- 
tamme ja rakastajaamme Jesusta, sillä verisellä ristin ja itsemme 
kieltämisen tiellä. Ei olekaan pitkä aika, ennen kuin sota ja 
kilvoitus päätetään, ja aukenee eteen se kirkas ilma, jossa voitta- 
jain ja kilvoittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja 
riemulla. 
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Uskokaamme rohvastulla sydämellä synnit anteeksi. Vielä 
täältä asti annamme ja todistamme Jesuksen nimessä ja veressä. 
Ja rukoilkaa vielä rneidänkin edestä, että voiton päällä pysymme 
ynnä teidän kanssanne loppuun asti. Ja vielä kiitän rakkaita veljiä 
ja sisaria, ja minun vaimo kiittää rakkaalla sydämellä Ameriikan 
veljiä ja sisaria kaiken rakkauden edestä, ja että ovat heidän 
miehiänsä kauniisti lähettäneet takaisin; merkitsee veljenne. 

Frans Parakka. 

Sammeli Vettasjärveltä Toivoselle perheensä kanssa, ynnä 
muille rakkaita terveisiä; hän on asumassa samassa kylässä, kuin 
minä. Suuri on ollut saattajain joukko, kun meidän Maria oli las- 
kettu maan pinnan alle. Sammeli Vettasjärvi oli saarnannut 
hautajaisväelle. Tekla oli kiitollinen, että kristityt, niin suuri 
paljous likeltä ja kaukaa, ottivat osaa hänen murheissansa. 
Uskottomiakin oli ollut satoihin saakka hautausmaalla, mutta ei 
sitä, joka ei olisi kyyneleitä vuodattanut, kun Sammeli saarnasi. 

Isakilta sydämen rakkaita terveisiä teille kaikille 
Olis hauska jos vastaisitte. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

110. F.  WETTAINEN  –  KOPPANALLE  JA 
SIMONTAIPALEELLE 

Parakan kylässä 29/9 1926 
Rakas veli Koppana ja Augusti, rakkaitten vaimoinne ja 

lastenne  kanssa  y.m.  kristityt.  Olkaa  tervehdetty  Jumalan 
rauhalla. Kiitoksia, veli rakkaat ja sisaret, rakkautenne edestä; 
Herra teitä siunatkoon. Terveenä tulimme kotia, erinomaisen 
kaunis ilma oli merellä. Kotona hyvin asiat, paitsi se, joka oli 
tapahtunut, mutta kristittyin ja saarnaajain osanotto murheessa 
sanomatoin. Tekla kiittää Sandraa ja Riikaa y.m. rakkautenne 
edestä, ja sanoo, jos kristittyin kirjat ja rakkaus on ollut kallis 
ennen, niin nyt vielä enämpi, vaikka ei ajallista puutetta eikä 
hätää, mutta monenlaiset kiusat ja murheet, joita niin paljon pa- 
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remmin voitetaan kristittyin turvissa. Ja olkaa nyt tervehdetyt 
sydämellisellä rakkaudella, kaikki rakkaat veljet ja sisaret. 

Ei täältä erinomaista sanomia ole. On ne Sammeli Vettas- 
järvi ja Isakki Niku olleet jonkun päivän lasareetissa kusema vian 
tähden, mutta on hyvät toiveet, että he paranevat; ja on jo mel- 
kein terveet. Vuodentulo on enämpi huono. Kylmä ja kuiva ke- 
vät, kesä kuuma. Heinästä suunnille puoli entistä, mutta eteläpää 
Ruotsia runsas. Täydellinen kesäilma näinä päivinä ja tänäkin 
päivänä. 

No, kiitoksia, Koppana veli, saattamisen edestä, teidän ynnä 
monen muun rakkaat kasvot loistavat rakkaana sydämelläni. 

Tässä lähetän Sammelin preivin, joka on tullut takaisin. 
Saatte nähdä, mitä hän kirjoittaa. 

Olkaa minulta Teklan ja lasteni kanssa tervehdetty 
sydämellisellä rakkaudella. 

Rukoilkaa edestämme. Sammeli ja Isak Niku sanovat rak- 
kaita terveisiä. Merkitsee. 

Fransi ja Tekla Wettainen 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

111. I. NIKU – K. TOIVOSELLE
Masuninkylä 5/11 1926 

Rakkaalle ja aina muistossa olevalle veljelle ja työkump- 
panille, raskaassa ja painavassa Herran työssä, Karl Toivonen, rak- 
kaan emäntänne Hilman, ja rakkaitten lastenne kanssa. Jumalan armo 
ja rauha levätköön päällänne, nyt ja elämänne ehtoon asti. 

Onnentoivotuksella tervehdän teitä ja Detroitin kristityitä, 
teidän saarnaajan Leon perheensä kanssa. Ja vielä sydämmeni 
pohjasta kiitän sen sydämellisen rakkauden palveluksen, joka 
niin yksimielinen oli meitä ja kaikkia pyhiä kohtaan Herrassa: 
sen Herra teille palkitkoon ajassa ja ijankaikkisuudessa. 
Unhottumattomaan muistoon olette jääneet sydämmillemme, 
teidän yksimielisyytenne, ja kuuliaisuutenne, ja kaiken avun ja 
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toimen tähden, ja kuuliaisuutenne kristillisyytemme vanhinten 
opin äänelle, joka saarnattu on tämän etsikko-ajan alusta asti. 
Joka oppi on niin siunatun hedelmän kantanut monen kymmenen 
tuhannen sielun autuudeksi, joista monta kymmentä tuhatta on jo 
paratiisiin kostunut, ja monta kymmentä tuhatta on vielä Euroo- 
passa ja Amerikan maalla, jotka yhtä armon ilmaa hengittää 
kanssamme Esikoisten seurakunnan helmassa, rakkauden ja yk- 
simielisyyden siteellä yhteen liitettynä, sen oikian äidin sylissä, 
jossa olemme turvallisen suojeluksen alla, niinkuin David sanoo: 
Lintu on huoneen löytänyt ja pääskynen pesänsä, jossa olemme 
rauhan ja levon käsittäneet rauhattomalle omalletunnolle, sen 
rauhan, jota ei maailma saata antaa. Ja sentähden ymmärrämme, 
että olemme eroitetut, koska maailma vihaa teitä, eikä ole ihme, 
että maailman sokia joukko ei tunne teitä eikä meitä. Mutta 
jumaliset joukot, joita vihollinen on valmistanut tällä viimeisellä 
ajalla synnille rangaistukseksi, ja monelle tuhannelle autuutta 
halajavaisille surmaksi. Kun omavanhurskaus on ottanut tämän 
kristillisyyden haamun päällensä, ja avannut lihallisen vapauden 
avaran sylin, kuten Evalle paratiisissa. 

Kyllä nyt Tornion ja Pohjois-Suomen hengelliset herrat 
pyytävät valkeuttansa voimalla levittää Lapinmaan lähetyksen 
rinnalla. Mutta ei auta, valkia palaa Sionissa ja polttaa kaikki 
tulenarat rakennusaineet, ja Herran sotaväen Jumala antaa voiton 
Israelille. Sentähden olkaa turvatut, rakkaat veljet ja sisaret, 
monessa kielessä Amerikan maalla: voitto on tullut Karitsan ve- 
ren kautta. Uskokaa rohvaistulla sydämellä kaikki synnit anteek- 
si. Mekin täältä asti annamme ja todistamme Herramme Jesuksen 
nimessä ja veressä. Ja sanomme saarnaajain ja perheittemme, ja 
kristittyin lauman kanssa sydämellisiä rakkauden terveisiä teille 
ja Detroitin kristityille, ja sanokaa meidän terveiset niin lavealta, 
kuin tulette kristityitä näkemään. Ja kantakaa meitäkin anteeksi 
antavaisella sydämellä armoistuimen tykö, ja rukoilkaa aina 
meidänkin edestä. 

Vähin veljenne 
Isak Niku. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 
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112. K. SIRKKA – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Vadsö 12/11 1926 
Tykö rakkaalle veljelle, ja uskolliselle työntekijälle 

Wm.Koppana, ynnä kaikki Esikoisten Seurakunnan saarnaa-
jat, ja veljet ja sisaret, Amerikan maalla. 

Jumalan armo ja rauha olkoon ja hallitkoon teidän hen- 
kenne kanssa elämän ehtoon asti. Amen. 

Ensinnä kiitän juuri sydämellisesti sen rakkaan ja kalliin 
lähetyskirjeen edestä, jonka lähetitte, kuin Ruotsin Lapin vanhem- 
mat olivat teidän tykönänne, jota kirjaa olemme täällä lukeneet ja 
tutkineet, jossa on Jumala teidän kauttanne meille opettanut, mikä 
on ensimmäisten työmiesten valkeus tällä etsikon ajalla, ja kuinka 
siunattu on se huone, jossa Jumala on säilyttänyt sen korkeimman 
valkeuden meille, jotka ilman sitä emme aikaan tule. 

Me myös kiitämme Jumalaa sen avun edestä, jota olem- 
me saaneet Ruotsin Lapin Betlehemistä taas, meidän koettele- 
muksissamme näitten palvelijain kautta, sillä eriseurat ovat 
vaivanneet ja väsyttäneet ensiksi saarnaajat, ja sitte kristittyin 
lauman, monta kymmentä vuotta, ja kyllä vihollinen on freis- 
tannut kaikella tavalla sammuttaa sen tulen, jonka Herra Jesus 
on sytyttänyt. 

Mutta on vielä Finmarkussa ja Ofotissa ja Lofotissa, aina 
Trondheims Fjordiin saakka se piiskuinen lauma, joka tekee 
työtä käsi kädessä, ja hengen yhteydessä Esikoisten Seurakun- 
nan kanssa. 

Olen yli 30 vuotta katsellut elävän kristillisyyden liikettä 
Suomessa ja Norjassa. Olen myös 2 kertaa käynyt Ruotsin La- 
pin joulukokouksissa, ja nyt kesällä Ofotissa ja Lofotissa, jos- 
sa saimme taas kuulla Ruotsin Lapin vanhimpia, Viktor 
Björkmannia ja Petter Sitsiä, ja monta kymmentä norjankielistä 
vanhinta ja saarnaajaa ja tuhansia kristityitä, joista olen tullut 
siihen vakuutukseen, että vielä on elävistä kivistä rakettu huo- 
ne. Niin ajattelen monta kertaa, että minkä tuomion ne raukat 
saavat, jotka ovat sydämensä pahentaneet tämän kaltaisen lau- 
man päälle, ja ei ole totelleet kristittyin ja vanhempain neuvo- 

293



ja, mutta ovat itsensä yhdistäneet eriseurain kanssa. Ja siitä tu- 
lee näkösälle, että siinä he kaikki sopii yhteen, että parjata ja 
valehdella, ja häväistä se ensimmäinen valkeus, josta valkeus 
on tullut, eikä raukat ymmärrä, että Kristuksen ruumis on yksi, 
sillä jos minä en sovi niitten jäsenten kanssa yhteen, niin en ole 
sitte ruumiissa. Ei myös sovi niin ajatella, että ruumis on ollut 
pimiä, ennenkuin minä siihen olen tullut jäseneksi. 

Vielä siitäkin näkyy, kun Jesus selittää pellon vertauksen 
opetuslapsille, niin hän sanoo: Ihmisen poika kylvi hyvän 
siemenen peltoonsa. Pelto on maailma, mutta hyvä siemen on 
valtakunnan lapset, mutta ohdakkeet ovat pahan lapset; vihol- 
linen, joka ne kylvi, on perkele. Niinkuin siis ohdakkeet hae- 
taan kokoon ja tulella poltetaan, niin pitää siis tämän maailman 
lopulla oleman. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja heidän 
pitää kokoaman hänen valtakunnastansa kaikki pahennukset ja 
ne, jotka vääryyttä tekevät, ja heittävät heitä tuliseen pätsiin; 
siellä pitää olla itku ja hammasten kiristys. Silloin pitää van- 
hurskaat paistaman, niinkuin aurinko Isänsä valtakunnassa. 
Olen tutkinut monta kertaa näitä Jesuksen sanoja, joita hän on 
omillensa opettanut Esikoisten Seurakunnan eli hänen valta- 
kuntansa hallituksesta, että sen todistaa tämänkin etsikon ajan 
vaikutukset, ja Raattamaa, tämän etsikon ajan isä, sanoo 
ohdakkeita vain palvelijain näkevän, ja ne saattaa muille-
kin näyttää, ja niin ei tule nisut temmatuksi. 

Sen tähden kirjoitan näitä rakkaille vanhemmille sinne 
Amerikan maalle, kun olen täytynyt vastaan seisoa monta kym- 
mentä vuotta, niinkuin henkensä puolesta taistelussa. Mutta Ju- 
mala lähetti meille avun silloin, kuin hätä oli suurin, jossa sil- 
loin oli välikappaleena, eli enkelinä Frans Parakka ja Viktor 
Björkman, että täytyy sanoa, että Oi, Immanuel, kuinka 
tutkimattomat on sinun neuvos. 

Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan sydämen rakkaita ter- 
veisiä sinne kaikille saarnaajille ja Karl Toivoselle, jonka tun- 
nen kasvoistakin ja kaikille kristityille täältä, ja Ruotsin Lapin 
vanhimmilta, ja Lofotista ja Ofotista, joitten kanssa olemme 
kirjeitten kautta tietämässä kristillisyyden asioita. 
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Minä pyydän teitä, että rukoilette minun edestäni, että 
jaksaisin sydämeni voittaa uskomaan loppuun asti, kun tunnen, 
että tuon syntiturmeluksen kanssa pitää aina taistella, ja vielä 
tuo hitaus ja hengellinen uneliaisuus tahtoo uuvuttaa. 

Mutta siinä uskossa olen ja olemme, täälläkin näitten 
harvain kanssa, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annet- 
tu Herran Jesuksen nimessä, ja siinä kalliisti maahan vuota- 
neessa veressä. 

Sanokaa rakkaita terveisiä Juhan Kierille, että minä kiitän 
häntä viime kirjeen edestä, jonka olen vastannut, mutta minä 
ajattelen, ettei hän ole saanut, kun en ole saanut siitä vastausta. 
Ja hyvästi nyt, rakkaat työkumppanit ja isät, ja se kallis 
Herran lauma, sisaret ja veljet, siinä toivossa, että pian saamme 
siirrähtää yli sillattoman virran, ja yhdistää äänemme veisaamaan 
uutta virttä Pyhäin ja vanhurskasten, ja tämän kristillisyyden 
vanhinten kanssa, joka usein on lohdutuksemme tällä korven 
matkalla; se olkoon teidän ja meidän lohdutuksemme. Sydämen 
rakkaita terveisiä Itä-Norjan kristityiltä, monesta eri paikka- 
kunnasta täältä. Tätä merkitsee teidän heikko veljenne, osallinen 
vaivassa ja valtakunnassa. 

Alma ja Karl Sirkka, Vadsö, Norge. 

Terveisiä Erik Trosten käskee sanoa. Olisi hauska saada 
kuulla, kuinka teillä siellä menee. Täällä on surkian huono aika: 
ei osteta kalaa, ja elinkeino on kallis, ja katovuosi on tullut viljas- 
ta kaikesta. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

113. I. NIKU – N. P. STARKALLE 

Masuninkylä 1/12 1926 
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinimäen raskaassa ja painavassa  työssä,  N. P. Starkka rakkaan 
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emäntänne, perheenne ja ympärillä olevain kristittyin kanssa. 
Jumalan armolla ja rauhalla tervehdän teitä, ja annan tietää, että 
elämässä olemme kaikki näitten paikkakuntain saarnaajat, ja 
joltisesti terveenä ruumiin ja sielun puolesta. Ja kokouksia olem- 
me pitäneet jälkeen kuin olemme tulleet Amerikan reisulta, ja 
Jumala on sanansa kautta vaikuttanut niinkuin ennenkin, useita 
kymmeniä on tullut maailman valtakunnasta, sekä lankeemuk- 
sesta, että suruttomuudesta. 

No, sydämen pohjasta kiitän kallista vanhinta sen rak- 
kaan ja kalliin kirjeen edestä, jonka sain postista vastaanottaa, 
neljä päivää sitten. Oikein sydämmestäni ilahduin, että sain 
vielä Starkka-vanhimman omäkätisen kirjan, joka oli kohta 
odottamatoin, kun olen lukenut monen kirjeistä, että Starkka- 
vanhin on vielä enemmän sairastunut, ja jotka ovat arvelleet, 
että taitaa olla viimeinen tauti. Kiitän vielä sen rakkaan kanssa- 
käymisen ja kaiken rakkautenne, ja sen ylönpalttisen palveluk- 
sen edestä, teitä ja Amerikan kristityitä, meitä kohtaan, siellä 
teidän keskellänne ollessamme. Ehkä me heikot palvelijat olim- 
me, on kuitenkin Jumala ollut heikoissa väkevä ja on antanut 
sanallensa siunauksen ennen ja tälläkin viime reisulla, niinkuin 
näitte sen, mitä olitte myötä niissä kokouksissa, joissa mekin 
teidän kanssa olla saimme, enemmän siinä uskossa, että viime 
kertaa tämän maan päällä. 

Vanhin sanoo kirjeessänsä, että tarvitsette vielä koette- 
lemuksen kautta kypsyä. Emme sitä niin ajattele, vain mitä Jumala 
siinä ajattelee, että muutamain palvelijoistaan pitää enemmän jou- 
tua vaivaa kärsimään. Mutta mitä Raamattu sanoo, että ovat van- 
hurskaat joutuneet paljon, ja vielä useasti syyttömästi kärsimään. 
Kuitenkin on se, vanhin rakas, tiettävä, että nyt on ilta, ja matkasta 
väsyneet luut pääsevät lepäämään, ja kirkastettu sielu nauttimaan 
sitä toivottua iloa Jumalan paratiisissa, jossa ei ole enää vaivoja 
eikä tautia, mutta se ijankaikkinen kiitosvirsi, jossa se heikko usko 
muuttuu näkemiseksi, ja täydelliseksi näkemiseksi. 

No, ette ole, vanhin rakas, tyhjää reissua maailmassa käy- 
neet, ettekä tyhjän päälle työtä tehneet. Vanhurskauden kruunu 
on kirkas, jonka se armollinen Herramme Jesus on voittanut niil- 

296



le ristinkantajille, jotka loppuun asti vahvana pysyvät. Sen- 
tähden kannattaakin meidän nuorempainkin tämän vähän viipy- 
misen ajan kiilvoitella. Ja rukoilkaa, vanhin rakas, meidänkin 
edestä, että Jumala antaisi kärsivällisyyttä niissä vaivoissa, joita 
vanhurskas Isä taivaassa näkee viisaudessansa hyväksi eteem- 
me panna. Mutta on kuitenkin Jumala ihmeellisellä tavalla kul- 
jettanut monta kymmentä vuotta niin onnellisesti läpi kaikkia 
matkan vaivoja ja monenkaltaisia koettelemuksia, ettei ole vi- 
hollinen voittanut, eikä hänen enkelinsä ole päässeet iloitse- 
maan teidän eikä meidän lankeemuksesta. Sentähden olkaa tur- 
vattu, vanhin rakas, emäntänne ja ympärillänne olevain 
kristittyin kanssa, ja uskokaa rohvaistulla sydämellä, että syn- 
nit on teille ja meille anteeksi annettu. Ja vielä mekin täältä asti 
annamme ja todistamme, saarnaajain ja suuren kristittyin lau- 
man kanssa, Herramme Jesuksen nimessä ja rakkaudesta ulos 
vuotaneessa sovintoveressä, vielä viimeisetkin epäilykset. Se 
muistakaa vielä sillattoman virran rannallakin, ennenkuin sil- 
mämme kiinni painuvat. 

Enkä tiedä muuta, kuin sanon vaimoni, perheeni, Fransin, 
Sammelin, Kuoksun, ja heidän perheittensä, ja suuren kristittyin 
lauman kanssa, teille perheenne ja ympärillänne olevain 
kristittyin kanssa, sydämellisiä terveisiä. Sanokaa meidän tervei- 
set niin laajalta, kuin tulette näkemään kristityitä. Rukoilkaa aina 
meidänkin edestä. 

Heikko veljenne, osallinen vaivassa. 
Isak Niku 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

114. I. NIKU Y.M. – F. WARDILLE Y.M. 

Gellivaaran kirkonkylässä 29/12 1926 
Tykö rakkaalle veljelle Herrassa, ja uskolliselle työnteki- 

jälle Herran viinamäessä Fremont Ward y.m. rakkaat veljet ja 
sisaret englanninkielisen kansan keskellä, jotka kanssanne ovat 
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hengittämässä yhtä Jumalan armon raitista ilmaa, Esikoisten seu- 
rakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. 
Onnen toivotuksella tervehdämme teitä tämän kokoontulleen 
Herran lauman ja saarnaajain kanssa, joita on tullut kokoon mo- 
nista eri valtakunnista: Suomenmaalta, Itä- ja Länsi-Norjasta, 
Luulajasta, Kainuusta ja Lapinmaan seurakuntain kylistä. Ja 
olemme tutkineet ja koetelleet Herran edessä niitä avunpyyntöjä, 
joita on tullut monista valtakunnista, kirjallisia että myös suulli- 
sia, vieläpä muita kirjoja. Olemme myös saaneet kirjan rakkaalta 
veljeltä Fremont Wardilta, jonka edestä kiitämme. Josta näemme, 
että veljellä on tärkeitä asioita kysymyksessä, jotka vaarantavat* 
ulkonaisesti vaatetuksessa tämän kristillisyyden esikuvaa, jotka 
joissakin merkityksissä ovat olleet jo vanhinten aikana, niinkuin 
näemme kanssapuheen Rovaniemeläisen ja Johan Raattamaan 
välillä. Ei ole niin ymmärrettävä, että olisi Raattamaan lause, 
jossa tehdään erotus herrain ja talonpoikain välillä, vaan se on 
Rovaniemeläisen. Mutta se on Raattamaan sana, kuin hän sanoo: 
Apostoli ei kuitenkaan tee eroitusta herrain ja talonpoikain välil- 
lä. Ja taas, mitä Lappalaisiin tulee, on kokonaan eri asia, sillä hän 
on metsäihminen, joka syntyy, asuu, ja kasvaa metsässä, kovan ja 
ankaran ilman alla, ja niin muodoin luonnollisetkin suhteet ovat 
niitä asioita määränneet, että emme vähintäkään esimerkiksi voi 
ottaa nykyiseen maailman hattu tautiin, ei Euroopassa eikä Ame- 
rikassa. Mitä Ward veli kirjoittaa, siitä hankaluudesta, joka siitä 
seuraa, nimittäin, että lapset ja nouseva polvi siitä syystä tulee 
vanhemmilleen tottelemattomaksi, ja niin jättävät vanhempiaan, 
ei se ole outoa, sillä se on seisonut aina kristillisyyden edessä 
tämänkin 80 vuotta, että nouseva kansa on aina altis vastaan ot- 
tamaan uusia mallia, ja niin tulee usein näyttämään työläältä, 
jossa monet saarnaajatkin ovat väsyneet ja ruvenneet hellästi 
hoitamaan, että he sitten paremmin voittaisit, ja se hedelmä, joka 
siitä on seurannut, on se, että viimein ovat erkaantuneet  koko-
nansa oikeasta seurakunnasta, ja rakentaneet julkisen eriseuran, 
sekä Euroopassa että Amerikassa. Ja jos teillä on kysymyksessä 
lakki, niin meillä myös. Mutta ei ainoastaan lakki, mutta myös 
monta  muuta  uudenaikaista  tapaa,  joittenka kautta Sionin tytär 
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tulee ankarain uhkausten alle, niinkuin näemme Esajan 3. luvus- 
ta. Meidän on seuraaminen Jesuksen käskyä, jossa Hän antaa 
käskyn, että minun nimeeni pitää saarnattaman parannusta ja 
syntein anteeksi antamista j.n.e. Ja autuas on se, joka ei pahene 
tästä kristillisyydestä, jossa köyhille saarnataan evankeliumia, 
nyt ja ijankaikkisesti, Amen, sanoo Laestadius. 

Siinä uskossa olemme, että Pyhä Henki, missä se asuu, se 
myös vaikuttaa, kuin Jumalan Sana kokonaisena saarnataan Py- 
hän Hengen voimalla. Ja ne ihmiset, jotka heräävät synnin unes- 
ta, ne myös tulevat kysymään, mitä minun pitää tehdä, että minä 
autuaaksi tulisin. Älkäämme väsykö, rakkaat veljet ja työnteki- 
jät Herran viinamäessä, vaan seisokaamme ristin kohdalla, kat- 
sellen uskossa maasta ylettyä, ja orjantappuroilla kruunattua 
Kuningasta, että ne viattomat verenpisarat priiskuisi sieluihimme 
ja sydämiimme elämäksi ja voimaksi, että jaksaisimme seisoa 
sotarinnassa perkelettä, maailmaa, ja meidän omaa lihaa vastaan, 
ja kärsivällisyyden kautta kantaa hedelmän taivaan valtakunnal- 
le. Ei ole se työ turha ollut, mitä Herran nimeen tehty on, jossa 
saarnaajat ovat saarnanneet, ja totuuden apulaiset totuutta 
edesauttaneet, ja palveluspiiat palvelleet. Ja niin on tämä kristil- 
lisyys kasvannut ja itsensä levittänyt itään, länteen, etelään ja 
pohjoiseen. Ja vaikka kuoleman enkeli on niin paljon leikannut 
tämän kristillisyyden pellosta, on kuitenkin yksi pikkuinen lau- 
ma, jotka ovat pysymässä koossa Esikoisten seurakunnan hel- 
massa; jossa on priiskoitusveri ja syntein anteeksi saaminen. Ja 
vielä mekin rukoilemme Isää Jesuksen nimeen, että Hän vahvis- 
taisi kaikki työntekijät, vieläpä monissa eri kielissä, urhoollisesti 
tekemään Herran työtä Herran viinamäessä, siihen asti, kuin va- 
jaa lakkaa, ja täydellisyys alkaa, jossa kaikki matkan vaivat lak- 
kaavat, ja ijankaikkinen täydellisyys alkaa. 

Ja ei nyt muuta, vaan olkaa tervehdetty sydämellisellä rak- 
kaudella koko Herran lauman kanssa täältä koko Herran lauman 
kanssa siellä. Ja vielä annamme ja todistamme synnit anteeksi 
Herran Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovinto- 
veressä. Rukoilkaa meidänkin edestä. 

Seurakunnan kanssa ja puolesta: 
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Isak Niku, Frans Parakka, E. Samuel Johansson, Isak 
Kuoksu, Viktor Appelqwist, V. Björkman, Suomesta N. Milen, 
S. Vesterinen, Norjasta, Mickelsen, Daniel Josefsen. 

* vaarantavat = koskettelevat. 
Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

115. I. KUOKSU – N. P. STARKALLE 

Kuoksussa 9/12 1927 
Tulen tykösi, rakastettu veli, ja uskollinen työntekijä Her- 

ran viinamäen raskaassa ja paljon painavassa Herran työssä, Nils 
Petter Starkka. 

Oli iloista saada sinulta kirjeen, jossa oli rakkauden merk- 
ki sisällä, jonka edestä kiitän juuri sydämeni pohjasta, ja kaikkein 
niitten saarnaajain ja kristittyin terveisten edestä, kiitän sydämel- 
lä ja sylillä. 

Ja annan tietää, että me elämme jotakin määrää terveenä 
ruumiin puolesta. Sammelilla se vika kyllä toisinansa tuntuu, 
mutta kun se ei marssi, ja hoitaa itsensä ruualla, niin saarnatessa 
ei näytä olevan mitään vikaa. Vaan kyllä se on tietty, kun sydä- 
messä on vika, niin aina, kun se tuntuu, niin likellä on kuoleman 
muistutus. 

Ajallisen ja ijankaikkisen onnen ja autuuden toivolla 
tervehdän teitä, kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria, sinne kaukaisel- 
le Amerikan maalle, monessa eri kielessä ja kansakunnassa, niin 
lavialle, kuin yksimielisyyden siteet ulettuvat, jotka olemme 
yhteen Siionin vuorelle, Kristuksen evankeliumilla kootut, ja 
elävän Jumalan kaupunkiin suojellut, ja oven, Herran Jesuksen, 
viattoman kärsimisen ja kuoleman kautta, syntisen sydän mur- 
heen alla murretaan, että olette ja olemme joutuneet itkemään ja 
parkumaan, ja tämän murheen alla on sydäntemme maa saanut 
taivaan kasteen. Voi, kuinka paljon on vettä vuotanut tämän 
murheen alla, vaan ei ole kuolema halunnut pidättää, kun kol- 
manteen päivään Jesusta maan povessa. Pääsiäisaamuna ovat 
kuoleman kylmät kourat ravistuneet, kun Herra Jesus nousi ylös, 
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oman vanhurskautensa väkevällä käsivarrella. Ja enin kaipaa- 
vainen vaimo, joka jo ennen oli itkenyt spitalisen Simonin huo- 
neessa, kyyneleillä kastellut Herran Jesuksen jalkoja ja päänsä 
hiuksilla niitä kuivasi, hän sai ensiksi tervehtää elävää ja ylös- 
noussutta Herraa Jesusta jaloista, ja saattaa tämän ilosanoman 
murheellisille opetuslapsille, vaikka miesten sydämet on kankiat 
uskomaan siihen asti, että Herra Jesus itse tulee opetuslasten 
pikkuseen kokoukseen ja tervehtää heitä rauhan tervehdyksellä, 
ja osottaa heille kätensä, jalkansa ja kylkensä, niin he ihastuvat, 
että he näkivät Herran elävänä ja ylösnousseena. 

Seuratkaamme Jesusta, rakkaat veljet ja sisaret, ylösnou- 
semisen kedolta taivaaseen astumisen vuorelle, jossa hän kiel- 
tää lähtemästä Jerusalemista, vaan että he odottavat Isän lupa- 
usta. Ja kun viideskymmenes päivä täytettiin, ja silloin he 
puetettiin voimalla korkeudesta. Ja tässä on voima kaikille 
voimattomille matkamiehille, niinkuin itse Herra Jesus on sano- 
nut, että ilman minutta ette voi mitään. Ei auta ihmisen omat 
voimat kauheaa vihollista vastaan, sodassa perkelettä, maail- 
maa ja omaa lihaa vastaan. 

Sentähden tarvitsemme lujasti kiinni pitää toiset toisistam- 
me, ja että meillä olisi voima elämän puusta, joka vieläkin on 
laumansa keskellä, ja ratsastaa valkian orhin päällä. Ja ne, jotka 
häntä seuraavat, niillä ovat valkiat hevoset. Se on se lauma, joka 
seuraa niitä saarnaajia, jotka saarnaavat puhtaalla omallatunnolla 
ja Pyhän Hengen voimalla, jota ei suruton maailma ymmärrä, 
eikä ne, jotka väärän opin kautta ovat eksytetyt, niille kelpaa 
kaikenlainen roska, mutta Jesuksen lampaat ei elä roskalla, ne 
tarvitsevat puhtaan ravinnon, ja pilaamattomat vesilähteet juoda. 
Jota kaikki Jesuksen opetuslapset pelkäävät, ettei hengellinen 
kuolema saavuttaisi tällä vaivalloisella matkalla. Ja ole nyt 
Starkka vanhus emäntäsi kanssa, minulta vaimoni Miinan ja 
meidän lastemme kanssa sydämen rakkaudella tervehdetty, ja 
sano minun rerveiset H. ja E. Liimatalle ja I. Martinsson, I. 
Korpua, I. Räisänen, A. Westola, F. Kyllönen, kaikille vaimoinsa 
ja lastensa kanssa. Ja sano Spartan kristityille rakkaat terveiset 
minulta perheeni kanssa, Maria Mattilalle, Caleb Ericksonille 
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perheensä kanssa, John Muonio, Alex Ritola, John Erikäinen, 
Nick Vilen, kaikille vaimoinsa kanssa. Tervehdä tällä yksinker- 
taisella kirjeelläni ystäviäs, niin lavialle, kuin näet soveliaaksi. Ja 
kiitän Oskar Sundqvistiä sen lahjan edestä. 

Ja sano minun terveiset Wm. Koppanalle ja Salmon 
Johnsonille vaimoinsa ja lastensa kanssa, ja kaikille rakkaille 
veljille ja sisarille, jotka yhtä raitista armon ilmaa hengittävät 
Esikoisten Seurakunnan helmassa, ja sen hengen yhteydessä. 
Olkaa nyt tervehdetyt, kaikki saarnaavaiset miehet ja palve- 
levaiset vaimot, ja kaikki totuuden apulaiset, jotka yhtä Herran 
huonetta kanssamme rakennatte. Olkaa turvatut, kaikki ijan- 
kaikkisuuden matkakumppanit, ja uskokaa kaikki synnit an- 
teeksi. Minäkin täältä asti annan ja todistan kaikki synnit an- 
teeksi Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja 
sen muistakaat vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne 
kiinni painuvat. 

No, hyvästi nyt jääkäät, siinä autuaallisessa toivossa, että 
pian yhteen tulemme siinä kokouksessa, josta emme enään tar- 
vitse erkaantua. Ja rukoilkaa, rakkaat ystävät, minunkin 
edestäni, että minäkin illaksi kotia kostuisin, ennenkuin aurinko 
laskee ja ovet kiinni pannaan. 

Sentähden, te vartijat, valvokaat, ja huutakaat, mitä aika 
kuluu, sillä viimeisen ajan merkit on auringossa, kuussa ja 
tähdissä, niinkuin Laestadius selittää niin selvillä, ettei tule enään 
selvemmäksi. Koska elävän kristillisyyden valkeus pimitetään 
väärän opin kautta, niin että elävä kristillisyys nähdään vääräk- 
si ja armon varkaat ja kuolleen uskon tunnustajat nähdään 
oikiaksi. Ja kyllä on kuu jo punainen, koska luonnollinen järkikin 
pimiää, ettei ihmisraukat ymmärrä elämäänsä enään asettaa, että 
tulisivat tässä maailmassa aikaan. Eikä valtakuntain hallitsijat 
saata enään kauvan irstasta kansaa hallita, joka paisuu vallan 
himossa ja vapauden halussa, niin että ei saata enään maailma 
kauvan pysyä koossa. Ja tähdet putoavat taivaasta maan päälle, 
kun hengelliset opettajat tulevat maailmallisiksi, kun kristillisyy- 
den saarnaajat tulevat maailman herrain mallisiksi, eivätkä enään 
loukkaa ketään parannussaarnalla, eikä synnin nuhteella vedä 
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vainoa päällensä, vaikka Jesus sanoo, joka ei ota ristiä päällensä 
ja seuraa minua, ei se taida olla minun opetuslapseni. 

Ei ole enään semmoiset tähdet taivaalla loistamassa, vaan 
ne tähdet, jotka ovat vaimon kruunussa, ei lohikäärme saa niitä 
pyrstöllänsä, se on kavaluudellansa, pois, ja Gosenin maassa 
paistaa vielä aurinko Israelin lapsille, vaikka pimeys peittää koko 
Egyptin maan. Ja vielä on niitä tähtiä, jotka johdattavat väsynetä 
matkamiehiä Betlehemiin, jossa löytävät sen pikku veljen ma- 
kaavan tallin seimessä, ja ojentelee viattomia ja lumivalkeita 
käsiänsä, niille väsyneille matkamiehille, jotka tulevat pitkän 
matkan päästä etsien Jesusta. Ja kun he ovat hänen löytäneet, niin 
he avasivat tavaransa ja lahjoittivat hänelle kultaa, pyhää savua 
ja mirhaamia. Näillä lahjoilla pääsi pakoon Maria, lapsen 
Jesuksen kanssa, Herodeksen vihan edestä. 

Ja kyllä olisi elävä kristillisyys ollut suuressa vaarassa 
syntymisen jälkeen, jos sitä ei olisi suurella huolella levitetty 
neljään tuuleen, ja niin on löytynyt niitä sydämiä, jotka ovat kan- 
taneet kristillisyyden sydämensä tavarana, joita ei ole ruskia lohi- 
käärme saattanut kuolleen uskon liivalla hukuttaa, eikä kitaansa 
niellä, siihen asti, että hän temmattiin Jumalan tykö ja hänen 
istuimensa tykö. 

Se on silloin temmattu, kun hengellinen hallitus tuli voi- 
maan ja taivaan valtakunnan avaimet oikeaan käytäntöön. Ja 
niinkauvan, kuin kristittyin lauma Kristuksen lailla hallitaan, niin 
kuuliaiset lapset säilyttävät hengellisen elämän ja voimat 
tykönänsä, sodassa kauheaa vihollisen voimaa vastaan, että 
pysyisimme voiton päällä sen vähän aikaa, kuin olemme täällä 
viipymässä, sen tiedämme, että ilta on. 

Rukoilkaat, rakkaat ystävät, minun ja minun perheeni 
edestä, että minäkin illaksi kotia kostuisin. Terveisiä on käske- 
neet sanoa Sammeli, ja Fransi, ja Isak Niku, Starkka vanhim- 
malle ja kaikille saarnaajille, ja kaikille kristityille. Ja ole minulta 
ensin ja viimein sydämen rakkaudella tervehdetty. 

Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

Isak Kuoksu 
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116. S. WETTASJÄRVI Y.M. – N. P. STARKALLE Y.M. 

Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksessa v. 1927. 

Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Her- 
ran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: N. P. Starkka, 
Wiljam Koppana, John Huumola, August Simontaival, Salo- 
mon Johnson, Caleb Erickson, Fremont Ward, Karl Toivonen, 
Leo Lobbestael, Stanley, John Muonio, y.m. y.m. saarnaajat, 
rakkaitten vaimoinne ja lastenne, ja koko se kallis Herran lau- 
ma Amerikan maalla, jotka teidän ja meidän kanssa ovat 
hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa, Esikoisten seurakun- 
nan helmassa, sen opin ja esikuvan jälkeen, jonka aikakautem- 
me vanhimmat ovat jättäneet uskossa, opissa ja elämässä. Ju- 
malan armo ja rauha ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaik- 
kein teidän kanssanne elämän ehtoon asti. Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä tästä 
kokouksesta, johonka olemme yksimielisesti kokoon tulleet Her- 
ran nimeen, Itä- ja Länsi-Norjasta, Suomen maasta, Luulajasta, 
Kainuulta ja Lapin maan seurakunnista, jossa olemme yksimie- 
lisesti koolla olleet Herran nimeen, ynnä suuren kristittyin lau- 
man kanssa. Vieläpä tutkimassa ja koettelemassa tärkeitä ja pai- 
navia kristillisyytemme asioita, ja lähetyskirjoja likeltä ja kaukaa, 
aina Amerikan maalta asti, ja kiitämme kaikkia niitten lähettäjiä. 

No, jo tämä kristillisyys on päälle seisonut 80 vuotta, ja 
vielä nyt valkea palaa Sionissa, niin lavialla, kuin tämä elävä 
kristillisyys on itsensä levittänyt itään, länteen, etelään ja poh- 
joiseen, ja moneen eri kansallisuuteen ja kieleen. Ja vaikka niin 
paljon on pahentunut tähän kristillisyyteen, että joukot ovat sen 
hyljänneet, niinkuin kelvottoman, ihmisen pojan tähden, ei 
kuitenkaan ole Jumala antanut kunniaansa vieraalle. Sillä 
autuaalliset sanomat saamme lähetysmiesten ja lähetyskirjain 
kautta, kristillisyyden laveudesta. Josta olkoon Jumalalle kiitos 
ja ylimmäinen ylistys, että hän on vieläkin muistamassa sitä 
liittoa, jonka hän on tehnyt esi-isäin kanssa, jossa liitossa on 
niin paljon lapsia Jumalalle syntynyt. Ja vaikka niin paljon on 
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kuoleman enkeli leikannut kristillisyytemme vanhempia ynnä 
opetuslastensa kanssa, näemme kuitenkin sen puhtaan opin he- 
delmän heidän hautansa päällä, tälläkin etsikon ajalla, monen 
kymmenen tuhannen keskellä Euroopan ja Amerikan maalla, 
jotka ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa teidän ja 
meidän kanssa, Esikoisten seurakunnan helmassa, seuraten sitä 
oppia, josta elämän ja hengen saaneet ovat. Sillä sen siunatun 
opin hedelmä olette ja olemme, rakkaat veljet ja sisaret, Euroo- 
pan ja Amerikan maalla monessa kielessä, vaikka niin kauvas 
olemme eroitetut toisistamme. 

Liikutetulla sydämellä olemme lukeneet engelskielisten 
saarnaajain kirjeitä, joita olemme saaneet ilolla vastaanottaa, ja 
joista näemme, että Jumalalla on vielä kallis etsikon aika 
engelskielisen kansan keskellä. Ja siihen mekin rukoilemme tai- 
vaallisen Isän siunausta ja menestystä, ja että hän vahvistaisi 
teitä, rakkaat veljet Fremont Ward, Leo Lobbestael, ynnä muut 
saarnaajat, totuuden apulaiset ja palveluspiiat monessa kieles- 
sä, uhraamaan ruumiinne ja sielunne voimat seuraamaan hyvää 
paimenta, joka meni kadonneen lampaan perässä siihen asti, 
että hän uhrasi itsensä ristillä Golgatalla, ja sai voiton kaikille 
katuvaisille ja uskovaisille. Vieläpä ylösnousemisensa kautta 
toi voitto kunnian, sen pikkusen joukon keskellä, rauhan 
tervehdyksellä, ja puhalsi heidän päällensä ja sanoi: Ottakaa 
Pyhä Henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat an- 
teeksi annetut. Ja tällä Herralta Kristukselta annetulla vallalla, 
ja Pyhän Hengen voimalla, vieläkin avataan taivasta katuvai- 
sille ja uskovaisille, ja suljetaan katumattomilta. Ja vaikka koko 
kristillinen maailma joukkoinsa kanssa pyytää sulkea taivasta, 
ei se voi, ja avata taivasta kaltaisillensa, mutta ei se voi, sillä 
taivaan isäntä ei anna avaimia varkaille. 

Olkaamme rohkiat Jesuksen käskyn jälkeen, saarnaa- 
maan parannusta ja syntein anteeksi antamista, kaikissa 
kansoissa, tällä viimeisellä maailman lopun ajalla. Ja roh- 
kaiskaamme meitämme uskomaan, rakkaat veljet ja sisaret, että 
voiton päällä pysymme, sodassa perkelettä, maailmaa ja omaa 
lihaa vastaan. Ei olekaan pitkä sotimisemme ja kilvoituksemme 
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aika, ennenkuin aukenee uusi ilma, ijankaikkisuuden ihanalla 
rannalla, jossa sotijat ja kilvoittelijat pääsevät lepäämään kaikista 
matkansa vaivoista, ja sen täydellisesti niittämään, mitä täällä 
kylväneet ovat, sen ijankaikkisen ilon ja kunnian kruunun, koko 
maasta ostetun lauman kanssa. Se olkoon lohdutuksemme tässä 
ikävässä maailmassa. 

Ja nyt tervehdämme tämän meidän lähetyskirjamme kaut- 
ta kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria Amerikan maalla, monessa 
kielessä, kaikkein näitten koossa olevain saarnaajain, ja koko 
Herran lauman kanssa, näillä sanoilla: Että synnit on teille ja 
meille anteeksi annetut, siinä pyhässä ja viattomassa sovinto- 
veressä, joka viatoin veri on vuotanut Pitkänä perjantaina 
Yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, syntein anteeksi antamiseksi, 
sen mekin todistamme täältä asti kolmiyhteisen Jumalan nimeen. 

Tätä merkitsevät Seurakunnan kanssa ja puolesta: 

Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Frans 
Parakka, Viktor Björkman, Viktor Appelqvist, Suomesta: Hirvo- 
nen, Karhu, Salminen ja Nurminen, Norjasta: Daniel Josefsen, 
Kristen Hansen, Olof Hansen, Jens Pedersen, Itä-Norjasta: Nils 
Jensen, Andreas Börressen. 

Ja kiitämme rakkaita veljiä N. P. Starkkaa, August 
Simontaivalta, J.W. Stanlyä ynnä kaikkein niitten veljein ja 
sisarten kanssa, jotka ovat rakkauden lahjoilla osaa ottaneet, 
tämän joulukokouksen avuksi. 

Merkitsevät samat. 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

306



117. F. WETTAINEN – F. WARDILLE 

Parakan kylässä 7/4 1928 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa, ja uskollinen Herran 

palvelija Fremont P. Ward ynnä kaikkein Herran valittuin kans- 
sa Amerikan maalla, Jumalan rakkaan isän armo ja rauha ol- 
koon kanssanne. 

Tällä toivotuksella tervehdän teitä, rakkaita veljiä ja 
sisaria, engelskielessä ja monissa muissa kielissä, joita monta 
kasvoista ja sydämen kautta olemme tuntemaan tulleet. Ilahdut- 
tavaa oli saada rakkaalta veljeltä Wardilta kirje, ynnä muita, joi- 
ta olette kirjoitelleet keskenänne, joita Hilma Paso on lähettä- 
nyt suomennettuna. Kiitos kaikkein niitten edestä. Veli kirjoit- 
taa kokemuksia Herran työssä. Jos missään, niin siinä 
ihmisheikkous tulee eteen, ja kysymys, mikä olisi Jumalan tah- 
to. On usein oma sydän työläs voittaa uskomaan. On kuitenkin 
puhdas tarkoitus, että totuus uskottaisiin ja vastaan otettaisiin, 
että se saisi vaikuttaa ja matkaan saattaa sen murheen, joka on 
Jumalan mielen jälkeen, joka saattaa parannuksen autuudeksi, 
jota ei yksikään kadu. 

Kärsivällisyys on hedelmän kantanut tälläkin aikakau- 
della. Monien erinkaltaisten lahjain kanssa on Herran työtä teh- 
ty, ja vieläkin tehdään, ja jos Jumala ei olisi antanut sanallensa 
siunauksen, niin kristillisyys olisi mennyt hautaan niitten en- 
simmäisten kanssa. Mutta paljon on tarvittu taitoa, vieläpä, että 
nousevissa polvissa saisi se siunattu siemen sijan. Siinä uskossa 
olemme, että hyvä maa löytyy, ja hedelmä tulee ilmi siellä, mis- 
sä Jumalan sana kokonaisena saarnataan. Auttakoon Jumala 
meitä harvoja valituita uskolliset olemaan siinä vähässä, ja 
urhoolliset saarnaajat, totuuden apulaiset ja palveluspiiat, kukin 
lahjoillansa. Matalalta on tämä kristillisyys tietä tehnyt. Eihän 
kristillisyys ole tehnyt ihmisiä lahjattomiksi, vaan päinvastoin. 
Ei myös ole estänyt elinkeinoja luonnollisesti, vaan se ainoas- 
taan, jos ihminen ottaa luonnollisessa elämässä sen, mihinkä 
hänen luomisen lahjat ei riitä, voipi helposti olla hänelle turmi- 
oksi, josta meillä ovat esimerkit. Suurta siunausta luonnollises- 

307



sa elämässäkin on kristillisyys tuottanut, ja apostoli sanoo: on 
suuri voitto olla Jumalinen ja tyytyä onneensa. 

On raskas, jos uni alkaa painamaan. Sentähden pyhässä 
raamatussa niin paljon siitä varotetaan. Ja itse Jesus, Jumalan 
Poika, yrttitarhassa herättelee valvomaan unen kanssa taiste- 
levaisia opetuslapsiansa. Ilahduttavaa on kuulla, että kristillisyys 
saapi sijan nuorukaistenkin sydämissä, jospa Herran Henki täyt- 
täisi heidän sydämmiänsä, että jaksaisivat muillekin saarnata sitä, 
mitä sydämmissänsä ovat kantamassa. Se on huokaukseni Herran 
tykö, että kansat, jotka vielä enämpi vieraat ovat kielenkin suh- 
teen, saisivat omalla kielellä kuulla saarnattavan elävästä uskosta, 
josta henki ja elämä seuraa. Herättäköön Herran Henki 
nukkuvaisia tällä viimeisellä etsikon ajalla, ja antakoon voimaa 
huutajalle huutamaan, että kuolleetkin saisivat kuulla Jumalan 
Pojan äänen. Ei ole ihme, että tulee monta kertaa näyttämään 
mahdottomalta, kuin ihminen on niin heikkoudelta ympäri kää- 
ritty, mutta Jumala on luvannut olla heikoissa väkevä, joka on 
heikkoin välikappaltensa kautta suuria ihmeitä tehnyt ennen ja 
tälläkin etsikkoajalla. Sillä mikä oli suurempi ihme, kuin se, että 
hän saattoi meitä pimeydestä valkeuteen, ja saatanan vallasta 
Kristuksen tykö, perimään sitä ijankaikkista autuutta. Sentähden 
on teillä ja meillä syy rohvaista sydämiämme lujempaan uskomi- 
seen, että saisimme enempi osalliseksi tulla hänen kärsimisensä 
osallisuutta ja ylösnousemisen voimaa, sillä se on, joka saattaa 
vahvistaa sisällisen ihmisen kaikkea pahaa ja syntiä vastaan, jota 
maailma on täynnä. 

Ja en nyt tiedä muuta tällä kertaa, mutta tervehdän kaik- 
kia rakkaita veljiä ja sisaria Amerikan maalla, monessa kieles- 
sä, jotka sanssamme olette hengittämässä yhtä armon raitista 
ilmaa Esikoisten Seurakunnan helmassa ja hengen yhteydes- 
sä. Ja tervehdän näitten sanain kanssa, että synnit on anteek- 
si annettu teille ja meille, ja sen minäkin todistan Jumalan 
puolesta Herran Jesuksen nimessä ja veressä, joka viatoin veri 
on vuotanut pitkänä perjantaina Getsemaanen yrttitarhassa ja 
Golgatan mäellä, monelle tuhannelle syntein anteeksianta- 
miseksi, se on niin monelle, kuin sen uskolla vastaanottavat. 
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Ja rukoilkaa meidänkin edestä, merkitsee 
Frans Larson Wettainen, Parakka, Vittangi. 

Pyydän että vastaatte. Ja ole nyt Hilma sisar tervehdetty Juhanin, 
vanhain, Lehtolan ynnä koko perheensä Alfred v.k. y.m.y.m. en 
suita nimittää, mutta nimenne ovat kirjoitetut taivaissa, 
merkitsee 

Frans ja Tekla lastemme kanssa. 
Te se vissiin käännätte tämän breivin ja osotatte Wardille, niin 
minä kuitenkin uskon. –Sama.

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

118. I. NIKU – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Masunin kylä 17/4 1928 
Rakkaille ja aina muistossa oleville veljille ja uskollisille 

työntekijöille Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: 
Wm. Koppana, A. Simontaival, Caleb Erickson, Johan Muonio, 
Johan Humola, N. P. Starkka, Alex Ritola, Karl Toivonen y.m. 
saarnaajat, kaukaisella Amerikan maalla, rakkaitten emäntäinne 
ja perheittenne kanssa, ynnä sen kalliin Herran lauman, joka 
teidän ympärillänne on, monessa kielessä. 

Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha 
lisääntyköön teille, ja vahvistakoon teitä kalliissa Herran työssä, 
elämänne ehtoon asti. 

Onnen toivotuksella tervehdän teitä, ja ensiksi kiitän teitä 
rakkaitten, ja kalliitten ja ilahuttavain kirjainne edestä, joita olen 
monelta teistä saanut, sekä rakkauden merkit monelta. Vaimoni 
myös kiittää Riika Koppanaa lähetyksen edestä, ja sanoo, että 
kun häntäkin niin paljon rakastatte, ehkä ette nähneetkään ole. 

Terveenä olemme kaikki näitten paikkakuntain saarnaajat, 
ja uskomassa olemme, niinkuin ennenkin, ehkä suuren synnin 
voiman ja monen kaltaisten kiusausten, vieläpä koetusten tules- 
sa, se on aina Siionin muurin rakentaja kultaa puhdistanut, jos- 
sa kunkin teko on koeteltu. Olemme rakkaan veljen ja uskolli- 
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sen työkumppanin Björkmannin kanssa tänä talvena enimmiten 
kulkeneet yhdessä Gellivaaran ja Jokimukan pitäjissä. Ei hänel- 
lä ole siellä enään sopivaa kumppania, kuin muutamia on kuo- 
leman enkeli siirtänyt vieraalta maalta kotikunniaan, ja muuta- 
mat on loukanneet itseänsä, että ei ole ollut tänä talvena kristil- 
lisyyden työssä. 

Mutta muutoin on Jumalan sanalla ollut erinomainen 
voima vaikuttamaan joka paikassa uskottomiin. Ja erittäin 
Purnun kylässä ja Luulajan rannoilla, jossa olemme Björk- 
mannin kanssa olleet, on monta kymmentä molemmissa koko- 
uksissa tullut suruttomuudesta ja lankeemuksesta, ei niissä eri- 
seuraa olekaan. Ja sekin ilo meillä on, että Sammeli Vettas- 
järvikin on paranemaan käsin, kulkenut on kohta koko talven, 
ja samalla urhoollisuudella, kuin ennenkin, ja Kuoksu ja Fransi 
ovat nyt kokouksia pitäneet Tärännön ja Pajalan pitäjissä, ja 
terveenä ruumiin ja sielun puolesta. 

No, eloa on paljon ja työväkeä vähän, ja erittäinkin us- 
kollisia, sekä Euroopassa että Amerikassa, ja aika lähenemässä 
loppuansa. eriseuraset on täällä ruvenneet hiljastumaan, lutheri- 
laiset papit alkavat hyvittelemällä. Nyt tarvitaan olla varuil- 
lansa. Lohikäärme on taasen muuttanut nahkansa, jo kolman- 
nen kerran tämän kristillisyyden ajalla. Ja emme vielä tiedä, 
miksi se muuttuu, ennenkuin Ihmisen Poika tulee, mutta sen 
ainoasti tiedämme, että Jumalan vahva perustus kyllä pysyy, ja 
se myös, joka siihen kiinnitetty on. 

Ei ole näin ahdasta talvea minun kohdalle vielä ollut, ehkä 
ei ole ulkomaan reissuja ollut, en ole saanut monta kertaa koto- 
na käydäkään. Mutta Jumalan on asia, eikä ole niin suurta huolta, 
kuin ainoastansa, että Jumalan avulla saattaisi tämän ilta palasen 
Herralle uskollinen olla, että illaksi perille kostuu. Herra koette- 
lee meitä joka puolelta, ja antaa merkkiä, sekä myötä- että 
vastoinkäymisessä, josta kaikesta olkoon kiitos ja kunnia Juma- 
lalle, ja sille suurelle ristin kantajalle, joka on tien polkenut läpi 
turmeluksen kaupunkia yrttitarhasta Golgatalle, jossa hän avasi 
suljetun paratiisin meille suurille syntisille, ja itse huusi viimei- 
sessä kuoleman kilvoituksessa; ”Isä anna heille anteeksi”. 
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Sentähden mekin, suuret syntiset, uskomme rohvais- 
tuilla sydämillä, että synnit on anteeksi annettu ja saamme 
nauttia hyvän omantunnon rauhaa, joka on se suurin tavara, 
että on rauha Jumalassa ja hyvä omatunto. 

No, en tiedä muuta tällä kertaa, kuin vieläkin kiitän 
Amerikan kristityitä kaikkein kirjainne ja kaiken rakkautenne 
edestä, ja erittäinkin saarnaajia. Jumala teitä siunatkoon kaik- 
kinaisissa Kristuksen kautta. 

Olkaa minulta vaimoni, perheeni ja ympärillämme ole- 
van Herran lauman kanssa, sydämellisellä rakkaudella terveh- 
ditty. Ja saarnaajat Sammeli, Kuoksu, ja Fransi, Björkmanni, 
y.m. sanovat teille sydämellisiä rakkauden terveisiä. 

Ja vieläpä, että saamme rauhan sanomia yli Amerikan 
maan. Vielä olisin iloinen, kun saisin tietää, jos se hammaslää- 
käri Stanley on saanut minun kirjelapun, sen lähetin Johan ja 
Hilma Pason osoitteella, ja muistaakseni pyynnöllä, että Hil- 
ma sen kääntäisi englannin kielelle. 

Olisi hauska, jos tästä saisivat meidän terveiset kaikki, 
joita olen nimittänyt. Ilahuttavaa se olisi, jos elämme, veli 
Toivosen ynnä muita ensi syksynä nähdä täällä. Muistakaa 
minuakin teidän esirukouksissanne, armoistuimen tykönä. 
Vähin veljenne, osallinen vaivoissa ja myös armossa. 

Isak Niku. 
Lähetän Koppanan osoitteella, että tulee enempi keskelle- 
kristillisyyden paikkakuntia. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

119. F. WETTAINEN – K. TOIVOSELLE JA L. 
LOBBESTAELILLE Y.M. 

Parakka 5/5 1928 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa ja uskollinen työntekijä 

Herran viinamäessä, Karl Toivonen ynnä rakkaan vaimon 
Hilman ja lasten, Leo Lobbestael vaimon ja lasten, ja Wanttaja 
ynnä muut veljet ja sisaret Detroitissa, joitten nimiä en suita, 
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mutta nimenne ja nimemme ovat kirjoitetut taivaassa. 
Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa 

elämän ehtoon asti, amen. Onnen ja rauhan tervehdyksellä 
tervehdin teitä rakkaita veljiä ja sisaria Amerikan maalla monessa 
kielessä, joita läpi olemme vaeltaneet, ja rakasta kanssakäymis- 
tä pitäneet sen vähäsen aikaa, mitä olemme olleet teidän kanssan- 
ne. Joka autuaallinen aika ei katoa mielestä, ehkä kauas 
erotettuna olemme toisistamme. 

Sanomia ei ole erinomaista täältä. Terveenä ovat saarna- 
ajat ruumiin puolesta ja kulkemassa ovat olleet läpi talven syk- 
systä asti. Ensin näissä liki kylissä, ja sitten edellä joulun minä 
ja Björkman kävimme Luulajan, Ala- ja Yli-Kainuun seurakun- 
nissa. Jälkeen joulun on Niku ja Björkman kulkeneet Gelli- 
vaaran länsikylissä, viimeksi Nattavaarassa, ja on keväällä 
Björkman Lapin saarnaajain ja Juntin Juhanin kanssa käyneet 
niissä pikkukylissä lännen puolella rautatietä. Sammeli ja minä, 
Kuoksu ja Joonaksen Isko olemme kulkeneet Gellivaaran itä- 
kylissä, Jukkasjärven, Tärännön ja Junosuvannon ja Pajalan 
seurakunnissa. 

Paljon on Jumala vaikuttanut. Suuri ja voimallinen hartaus 
on herännyt monessa paikassa, ja ihmisten kokoontuminen on 
niin suuri, ettei mitkään huoneet voi vetää. Kaikista näkyy, että 
on vielä kallis etsikon aika. 

Ja, no Suomessa Väinö Havas toimitti Lestadiolaisuuden 
historian, johon kokois hirveitä valheita, vanhoja ja uusia. Olen 
siihen kirjoittanut joitaki oikaisuja ja vastalauseita. En saanut 
tunnon rauhaa muuten, kuin minäki olen ollut yli kolmekymmen- 
tä vuotta myötä, näkemässä ja kuulemassa, jo vanhinten ajoilta, 
heidän mielipiteitään vaarantain lähetystointa y.m. Kyllä me sen 
uskomme, että valheet omaan vaahtoonsa sammuvat, mutta mo- 
nen yksinkertaisen autuutta kaipaavan sielun, jolla olis halu us- 
koa totuus, ei voi, kuin valheet rauhassa vahvistetaan. Lähetän 
sen kirjoituksen Suomeen, jos Suomen veljet painattavat, Kalle 
Heleniuksen osoitteella. 

Ei erittäin paljon ole tullut kirjeitä Amerikasta viime kesän 
ajalla. On aina joitaki, ilmanki väsyvät kristityt, kuin eivät saa 
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vastausta. Olemme kuitenkin kiitollisuuden velkaa Amerikan 
veljille ja sisarille, kaiken sen ylönpalttisen rakkauden edestä, 
jonka ovat osottaneet meitä kohtaan, ehkä me heikot sanan 
palvelijat olimme teidän keskellänne. Jumala, rakas Isä antakoon 
siunauksen sanallensa Amerikanki maalla. Ja uskomme, että kuin 
saarnaajat ynnä kristittyin lauman kanssa yhdistettynä rakkauden 
siteillä yhteen liitettynä ahkeroitsevat kukin lahjallansa tehdä 
Herran työtä, niin totisesti Jumala antaa siihen siunauksen. Sillä 
Siksi on elävä kristillisyys maailmalle mahdoton, että jos Juma- 
lan voima siinä ei olis ollu, olis se aikoja sitten tyhjään rauvennu. 
Ja vaikka niin paljon on autuaallisen kuoleman kautta leikattu 
tämän kristillisyyden pellosta, on kuitenkin yksi piskuinen lau- 
ma, jotka ovat teidän ja meidän kanssa kilvoittelemassa kal- 
liimmassa uskon kilvoituksessa, vieläpä vakuutettuna siitä, että 
synnit ovat anteeksi annetut iankaikkisesti, ja kuin kostuvat 
kuoleman virran rannalle, O’kuinka suurella ilolla ja uskon roh- 
keudella he astuvat kuoleman sillattomaan virtaan. Sinne on ys- 
täviä siirtynyt, Kalle ja Hilma, ynnä muut veljet ja sisaret. Ja aina 
siirtyy. Se olkoon teidän ja meidän Lohdutuksemme tässä 
ikävässä maailmassa, jossa meillä yhdelläkään ei ole pysyväistä 
asumasijaa. Vetäköön aina kaipaus ja koti-ikävä, teitä ja meitä, 
rakkaat veljet ja sisaret, jotka asutte miljoonakaupungissa, siihen 
kaupunkiin, joka niin suuri on, ettei kenkään lukea taida, kaikista 
kansoista ja sukukunnista. Ja jos matka näyttää pitkältä, ja sota 
raskaalta, että voimat loppuvat, langettakaamme polvemme sen 
suuren Sotasankarin eteen, joka vieläkin kulkee laumansa edellä 
vereen kastetulla vaatteella, ja ne, jotka Häntä seuraavat, ajavat 
valkeilla hevosilla. Se on, saarnauttavat sen kaltaisia saarnaajia, 
jotka saarnaavat Jumalan sanan puhtaalla omallatunnolla. 

No, en tiedä muuta tällä kertaa. Turvatut olla saamme, rak- 
kaat veljet ja sisaret. Synnit on teille ja meille anteeksi annettu 
Jeesuksen nimessä ja veressä. Sen minäkin annan ja todistan 
kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Ja olkaa nyt tervehdityt, ensin 
Kalle Toivonen Hilman, poikain ja heidän vaimoinsa kanssa, 
Wanttaja vaimonsa ja lastensa kanssa, Arvid Hedman Annan 
kanssa. O. Kyrö vaimonsa ja lastensa kanssa, Anttila Spartassa, 
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Caleb Erikson vaimonsa ja lastensa kanssa, Mattila vaimonsa ja 
lastensa kanssa, Sundqvist vaimonsa kanssa, Hancockissa 
Koppana Riikan kanssa, Augusti vaimonsa ja lastensa kanssa, T. 
Kuru lastensa kanssa, ynnä muut veljet ja sisaret, joita en suita 
nimittää, mutta siinä uskossa olemme, että nimemme ja nimenne 
ovat kirjoitetut taivaassa. Ja rukoilkaa meidänki edestämme, että 
voiton päällä pysymme loppuun asti. 

Merkitsee omalla kädellä 

Frans L. Wettainen rakkaan vaimoni Teklan kanssa. 

Tekla tervehtää erittäin Kallea ja Hilmaa, joita kasvois- 
takin tuntee, ynnä muita rakkaita veljiä ja sisaria, ja kiittää sen 
ylönpalttisen rakkauden edestä, jonka Amerikan veljet ja sisaret 
ovat häntä kohtaan osoittaneet sekä miehensä siellä olon aikana, 
ja jälkeen. Ja lupaa rukoilla Jumalan siunausta ja pyytää rukoile- 
maan hänen edestä. Minun vanhin poika on nainut ja on saanut 
kristityn vaimon. On minulla se onni ollut, että tähän asti ovat 
lapset kantaneet kristillisyyden. 

 

Koneella kirjoitettu jäljennös. 

Salomon Johnsonin kokoelma. 

120. J. MUONIO Y.M. – I. NIKULLE Y.M 

Gackle 30/6 1928 
Tykö rakkaille vanhimmille ja Sionin muurin vartijoille 

siellä Ruotsin Lapin Betlehemissä, Isak Niku, Frans Parakka, E. 
S. Wettasjärvi, Isak Kuoksu, Viktor Björkman, Viktor Apelqvist, 
rakkaitten emäntäinne, lastenne ja se kallis Herran lauma, joka 
teidän ympärillänne on palvelevaisten vaimoin ja totuuden apu- 
laisten kanssa. 

Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen armo ja rauha 
vahvistakoon teidän sielunne ja ruumiinne edeskin päin seiso- 
maan sodassa meidän ja monen tuhannen turvaksi ja suojaksi 
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tällä vaarallisella eksytyksen ajalla, siihen autuaalliseen hetkeen 
asti, kuin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. 

Onnen ja rakkauden tervehdyksellä lähestymme teitä, rak- 
kaat vanhimmat, tästä Johannes-kokouksesta, johon on kokoon- 
tunut monista eri valtioista ja paikkakunnista saarnaajia ja 
puhuvaisia miehiä, ja suuri paljous kristityitä monesta eri kieles- 
tä. Ja on saarnattu toisilla ja toisilla lahjoilla, ja monilla kielillä. 
Ja Jumalan sanan uskominen ja sydämmeen kätkeminen on vai- 
kuttanut murheen synnistä ja ilon autuudesta. Kun on saarnattu 
synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin on ilon ja kii- 
toksen ääni kuulunut. Rauha, rakkaus ja yksimielisyys on 
saarnaajain ja kristittyin välillä, joka on vanhinten työn ja vaivan 
hedelmä täälläkin Amerikan maalla, josta kiitos, kunnia ja ylis- 
tys sille suurelle Ristinkantajalle ja orjantappuroilla kruunatulle 
Kuninkaalle, joka on henkensä ja verensä uhrannut edestämme. 
Sydämmen pohjasta kiitämme rakkaita vanhempia kaikkein kal- 
liitten kirjain, entisten ja viimeisten edestä, ja kaikkien kalliitten 
neuvoin, opetusten ja murheenpidon edestä, joka on kallis ja 
sydämmiämme liikuttava, että rakkaat vanhimmat pitävät meistä 
huolen ja murheen, niin kuin omasta sielustaan, niin kuin on pi- 
täneet monta kymmentä vuotta huolen ja murheen. 

Ja vaikka olemme ruumiillisesti eroitettu niin kauvas toi- 
sistamme, mutta kuitenkin uskomme, että olemme hengessä 
kanssanne läsnä, ja sydämmemme halu ja toivotus olisi, että sai- 
simme vielä teidän kasvojanne nähdä näillä luonnon silmillä. Ja 
pyydämme vieläkin teidän esirukouksianne edestämme, ja niin 
kuin uskomme, että nämäkin kokoukset ovat kristillisyytemme 
ylösrakennukseksi ja meidän kuolemattomain sieluimme autuu- 
deksi ja koossa pitämiseksi. 

Ja nyt sanomme sydämmen rakkaat terveiset kaikilta 
saarnaajilta, totuuden apulaisilta ja palvelevaisilta vaimoilta, ja 
koko Herran laumalta, jotka koolla olleet ovat, monesta eri kie- 
lestä ja kansakunnasta. Synnit todistamme anteeksi Herramme 
Jeesuksen nimessä ja veressä, ehkä emme näe teissä syntiä. Sii- 
nä uskossa ja toivossa sanomme hyvästin, että kerta yhteen tu- 
lemme, jos ei ennen, niin ijankaikkisuuden ihanalla rannalla koh- 
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taamme toisemme rakkaudesta palavilla rinnoilla, eikä tarvitse 
erota ijankaikkisesti. Se on lohdutuksemme tässä ikävässä maa- 
ilmassa. Muistakaa meitäkin rukouksissanne anteeksiantavalla 
sydämmellä. 

Seurakunnan kanssa ja puolesta: 

John Muonio, Salmon Johnson, Nick Wilen, August 
Simontaival, Oskar Nylund, Dr. E. G. Gillitte, John 
Erikainen, Alex Ritola, Isak Fardig, Kaarlo Toivonen, Henry 
Lehtola, Jacob Stickinger, Alfred Kangas, Abram Westola, Wm. 
Koppana, Herman Liimatta, Caleb Erickson, Emil Liimatta, 
Fremont Ward, John Paso, Axel Uskoski, Kalle Koistinen. 

Vielä sanomme sydämmen rakkaita terveisiä N. P. Star- 
kalta, joka ei vanhuuden heikkouden tähden voinut päästä näihin 
kokouksiin, ja rakkaalta veljeltämme J. Huumolalta, joka 
joutui hospitaaliin kokousten ajaksi, ja Leo Lobbestael, joka 
tuli kipeäksi silloin, kun hän oli tänne lähdössä. 

Ja nyt rakas veljemme Kaarlo Toivonen, joka on myös 
täällä kanssamme, hänellä on aikomus lähteä joulukokouksiin 
Ruotsin Lappiin, jos ei tule läpipääsemättömiä esteitä, joka vie- 
lä tuopi teille meidän suulliset terveiset. 

Johanneskokoukset on Gacklessa, North Dakotassa tule- 
vana vuonnakin ja alkavat Johanneksena, kesäkuun 24. päivänä 
1929. 

Painettu lehtinen. 

Salomon Johnsonin kokoelma. 

121. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE 

Kuoksussa 10/7 1928 
Tulen tykösi, rakastettu veli ja uskollinen työntekijä 

Herran viinamäen raskaassa ja paljon painavassa työssä, Wm. 
Koppana emäntäsi Riikan kanssa. 
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Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen Kristuksen armo 
ja rauha, Pyhän Hengen kautta, lisääntyköön sinulle ja sinun 
huoneellesi, nyt ja ijankaikkiseen aikaan asti, Amen. 

Kirjeen olen sinulta saanut, joka oli kirjoitettu jo toisessa 
kuussa 29. päivä, vain ei ole tullut ennen vastatuksi, vaan nyt 
viimein. Nyt olemme vasta tulleet kotia tunturi reisulta. Ja annan 
tietää, että olemme kaikki saarnaajat terveenä ruumiin ja 
sielunkin puolesta, niin kuin tiedätte, paitsi -st* on niin kuin se 
on. Vaan ei ole Jumalan voimat vähentyneet kristillisyyden vai- 
kutusten keskeltä, vaan näyttää, niinkuin olisi sekin vitsa, jolla 
hopitetaan parempaan valvomiseen, sekä saarnaajia että sanan 
kuulijoita, sillä ei ole perkele kärpänen, vaan se on kiljuva 
jalopeura, ja se etsii, kenenkä saisi ylös niellä. Sentähden, rakkaat 
veljet ja sisaret, valvokaat ja aina rukoilkaat, ettette joutuisi 
kiusaukseen, ja ettei Kristuksen nimi tulis pilkatuksi pakanain 
seassa. Vaarallinen on tämä paha maailma Jesuksen ope-
tuslapsilla läpi kulkea, ja oma paha kullakin elämän tien 
matkamiehellä seuraa myötä, jota ei saata jättää, vaikka pyydäm- 
me pois panna, mutta synti, joka aina meihin tarttuu ja hittaaksi 
tekee. Sentähden on apostolin neuvo meille vieläkin tarpeellinen, 
että juoskaamme kärsivällisyyden kautta siinä kilvoituksessa, 
joka meidän eteemme pantu on. 

Kyllä on meillekin kristillisyytemme vanhimmilta raama- 
tun jälkeen synti synniksi saarnattu, ja jotka ne on syntinä pitä- 
neet ja pois panneet, niissä on säilynyt hengellinen elämä, vaan 
jotka niitä ovat luvalliseksi itsellensä ottaneet, niin sielun surma 
on ollut, eikä ole ne menestyneet, maailmaan ovat menneet, ja 
maailman kanssa kadotettu. Ja varokaat teitänne vanhurskaat, 
niinkuin Laestadius sanoo, että kristityn vaellus pitäisi oleman, 
niinkuin kirveen terän päällä, eikä sentähden ole vanhurskaut- 
tanut vakasella vaelluksella, vaan opettanut syntisenä uskomaan 
sen päälle, joka jumalattoman vanhurskaaksi tekee, uskon kautta, 
sillä elävään uskoon on autuus perustettu. 

Sentähden uskokaamme, rakkaat veljet ja sisaret, kaikki 
synnit anteeks. Minäkin täältä asti annan ja todistan, kaikki 
synnit anteeksi, Herran Jesuksen nimessä, ja kalliissa sovinto- 
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veressä, ja sen uskokaat vielä kuolemankin hetkellä, ennenkuin 
silmänne kiinni painuvat. Saarnaisin kaulasta pitäin, vaan ei uletu 
kädet. Vaan sen minä uskon, ja tunnen myös, että se rakkauden 
side ulettuu yli valtameret, ja poikki Amerikan mantereet, ja niin 
lavialle kuin elävän kristillisyyden jäsenet asuvat. 

Ja yhdelle Sionin vuorelle olemme kootut, sen evanke- 
liumin kautta, jonka Laestadius ensimmäisenä enkelinä on alka- 
nut täällä Ruotsin Lapin korvessa, juuri auringon koitosta kaikille 
linnuille, jotka taivaan alla lentävät. Tulkaat ja kokoontukaat sen 
suuren Jumalan ehtoolliselle, syömään kuningasten lihaa ja pää- 
miesten lihaa ja orhitten lihaa, ja niillä ajavaisten, orjain ja va- 
paitten lihaa. Ja me olemme ne linnut, jotka olemme kootut myös 
sen enkelin äänellä tähän kristillisyyteen, jossa saamme nautita 
ulkonaistakin rauhaa, joka on sodalla meille voitettu, ja sodalla 
on voitettu puhdas Kristuksen evankeliumi, joka on saarnattu 
kullekin uskovaiselle autuudeksi, josta saamme nautita van- 
hurskautta, iloa ja hyvän omantunnon rauhaa. 

Ja tällä Jumalan rauhalla tervehdän minä kaikkia rakkaita 
veljiä ja sisaria, sinne kaukaiselle Amerikan maalle, niin monessa 
kielessä ja eri kansakunnassa kuin yksimielisyyden siteet 
ulottuvat, sekä saarnaavaisia miehiä, että palvelevaisia vaimoja ja 
kaikkia totuuden apulaisia, jotka yhtä Herran huonetta kanssam- 
me rakentavat. Josta sanomme Daavetin kanssa, että lintu on löy- 
tänyt huoneen ja pääskynen pesänsä, johonka he poikansa laske- 
vat, sinun alttarisi, Herra Sebaot. 

Sano nyt, Koppana veli, minun terveiset Kalle Toivo- 
selle, Hilman ja lastensa kanssa, joita minä kasvoistakin tun- 
nen, ja sydänten kautta, ja sano Starkka vanhimmalle kiitok- 
sia kalliin kirjeen edestä, jota ei ole tullut vastatuksi, ja sano 
Kalep Ericksonille sydämen rakkaat terveiset vaimonsa ja las- 
tensa kanssa, ja Salomon Johnsonille minun terveiset, ja Au- 
gust Simontaipaleelle Sandran ja lasten kanssa, Tuomas 
Kurulle lastensa kanssa, John Huumolalle ja kaikille 
saarnaajille ja kristityille, joitten nimiä en suita mainita, ja 
sille Mikko Sarkkiselle, sen lahjan edestä minun vaimolle, 
sydämelliset kiitokset ja rakkaat terveiset. 
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Ja hyvästi nyt, rakkaat ystävät, siinä autuaallisessa toi- 
vossa, että pian yhteen tulemme, tapetun Karitsan häissä, jos- 
sa yhteen ääneen sanomme: Amen hallelujaa. Siinä 
autuaallisessa uskossa olen, että rukoilette minunkin ja minun 
vaimoni ja meidän lastemme edestä, kaikki te, joilla on ruko- 
uksen voima, että mekin ynnä teidän kanssanne voittaisimme 
sen päämaalin, jota kohti olemme lähteneet kulkemaan, ja nyt 
jo ehtineet elämämme illalle. 

No, jääkäät nyt hyvästi, sen ylimmäisen paimenen hal- 
tuun, joka on pannut henkensä lammastensa edestä, siinä suu- 
ressa sodassa, sen hirmuisen enkelin kanssa. Joka ei väsynyt 
vaivoissa, eikä tullut kärsimättömäksi kärsimisessä, meitä 
lunastaissa, vaan antoi itsensä, niinkuin lammas teuraaksi 
talutettuna, niinkuin karitsa keritsijänsä edessä on ääneti, niin 
ei hänkään suutansa avannut. Hän jätti meille esikuvan, että 
emme mekään oman kunniamme puolesta olisi ylön krantut. 
Vaan Jumalan kunnian olemme velkapäät puolustamaan, ja 
totuuden olemme velkapäät tunnustamaan, ja totuus on se, 
joka tekee vapaaksi. 

Ole nyt vapaa, vapaaksi ostettu lauma, sielläkin Ameri- 
kan maalla, jotka olemme yhteen henkeen juotettu, kaikki ne 
sielut ja sydämet, jotka ovat rakkauden tulessa yhdeksi 
sydämeksi ja sieluksi sulaneet. Eikä se ole ihme, että ne ei yh- 
teen sovi, kun sydämet ei ole yhdeksi sulaneet. Vaan siitä olem- 
me vakuutetut, että ne sydämet, jotka ovat rakkauden tulessa 
sulatut, niin on yksi sydän ja yksi sielu, niin lavialle kun yhdel- 
lä äänellä työtä tehdään. Eikä tule tokat (laumat) kullekin 
saarnaajalle, vaan kaikki ne kokoavat Herralle Jesukselle. Niin- 
kuin Jesus sanoo, joka ei minun kanssani kokoa, hän hajottaa. 
Kyllä näette ja näemme niitä metsätokkia (laumoja), jotka ovat 
hajoitetut niinkuin ne, joilla ei paimenta ole, ja käyvät eksyk- 
sissä kaikilla vuorilla, vaikka Jesus on sanonut, että pitää ole- 
man yksi lammashuone ja yksi paimen. Ja niin totisesti on, 
jonka todistavat ne lähetys miehet, joita Esikoisten Seurakun- 
ta on lähettänyt, vielä jälkiin Raattamaan ja Joonas Purnun, ja 
niitten uskollisten työntekijäin kuoleman jälkiin, jotka ovat 
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uskollisesti työtä tehneet ja nyt lepäävät päivätöistänsä siihen 
asti, kuin Jumalan pasuuna rupeaa pauhaamaan ja ylimmäisen 
enkelin ääni soimaan. Voi, sitä ihanaa aamua, joka silloin al- 
kaa, eikä enään iltaa koskaan tule, sillon saatamme täydelli- 
sesti kiittää sen suuren armon edestä, josta joskus olisi halu 
kiittää, vaan silloinkin tuntuu sydän olevan ahdas ja rinnat 
raskaat, ja kieli kankia. Lohduttakaamme, rakkaat matka- 
kumppanit, meitämme ijankaikkisen elämän ja autuuden toi- 
volla, että jaksaisimme katkasta tämän viimeisen puoli neljän- 
nestä, joka vielä on jäljellä tästä korven matkasta. Emme tästä 
maailmasta muuta tahdo, kuin autuaallisen kuoleman. Ja sil- 
lä toivolla sanon hyvästi, siinä toivossa, että rukoilette minun 
ja minun vaimoni ja meidän lastemme edestä. Tätä pyytää 
vähin veljenne elämän kaidalla tiellä 

Isak Kuoksu. 

Ja sano sille Leo Lobbestaelille sydämen rakkaat terveiset. 

* -st = Viktor Apelqvist 
Painettu lehtinen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

122. S. WETTASJÄRVI – S. JOHNSONILLE 

Vettasjärvessä 7/9 1928 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle Herran palvelijalle 

siinä raskaassa ja painavassa Herran työssä: Salomon Johnson 
ynnä perheensä ja kaikkein saarnaajain ja uskollisten työ- 
kumppanittes, ja kaikkein monenkielisten valittuin pyhäin kans- 
sa. Jumalan, Isän, ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha 
hallitkoon teidän henkenne kanssa nyt ja aina ja elämänne ehtoon 
asti. Amen. 

Tässä tervehdän kallista veljeä muutamalla ratillla, ja tie- 
tää annan, että olen teidän kalliin preivin ja rakkaan muistolahjan 
saanut, jonka edestä sydämestäni kiitän. Ja kiitän Jumalaa sen 
edestä, että vielä teidät elämään saatti tämän siunatun kristillisyy- 
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den tarpeisiin, sillä eloa on paljon, vaan työväkeä on vähän, jois- 
sa uskollisuus pysyy loppuun asti. 

En minäkään ole, veli rakas, enää terve, mutta sitä määrää, 
että olen jaksanut vielä kristittyin kokouksissa kulkea ja saarnata, 
ja muut saarnaajat ovat kanssa joltisesti terveet, ja kulkeneet 
koko talven ja vielä kappaleen kesääkin. 

Ja Jumala on aina voimallinen pyhäinsä kokouksissa, että 
murheen ja ilon äänet kuuluvat aina Sionissa, vaikka viimeisen 
ajan meri ja aallot hirmuisesti pauhaavat, ihmisten lasten 
jumalattomuuden, ja kaikenlaisen vääryyden ja saastaisuuden 
tähden, sekä lihallisen, että hengellisen. Ja vielä tapahtuu 
raskaitakin lankeemuksia suureksi murheeksi Jumalalle ja Hänen 
seurakunnallensa, joitten tähden Kristuksen nimi pilkataan 
pakanain seassa. Mutta siitä kuitenkin olemme iloiset, että kris- 
tillisyys on vieläkin raamatun jälkeen, sekä myötä että 
vastoinkäymisissä, lankeemuksissa ja nousemisissa, ynnä muissa 
kristillisyyden tuntomerkeissä. Ja sen vuoren pitää vahvan 
oleman viimeisinä päivinä, jolla Herran huone on, jonka päälle 
elävän Jumalan kaupunki rakettu on meidänkin aikakaudes- 
samme kristillisyyden vanhimmilta, jota heidän seuraajansa on 
voimassa pitäneet, vielä heidän kuolemansa jälkeen, monta kym- 
mentä vuotta, sekä Euroopassa että Amerikan maalla. Ja on yksi 
sanomaton paljous, jotka ovat ilolla päivänsä päättäneet siinä 
autuaallisessa vakuutuksessa, että he saavat sen suuren palkan, 
nimittäin elämän kruunun, jota he saavat kantaa Jumalan 
kirkasten kasvoin edessä, alati ja ijankaikkisesti. 

Ja siinä uskossa olemme, rakkaat veljet ja sisaret, teidän 
kanssanne, ehkä olemme kaukana eroitetut toisistamme, että 
semmoinen kokous se tulee vähän hetken perästä, että saamme 
likempää puhutella toisiamme, ja veisata yhteen ääneen Amenta 
ja Hallelujaa, sen laskemattoman auringon alla, jossa ei enää 
lohdutus lopu, eikä enään ampujan nuolet ulotu, sillä te olette 
lentäneet niin korkialle ilo-ilmaan, että kaikki paha on jäänyt 
teidän jälkeenne, ja silloin me kaikki, monenkieliset veljet ja si- 
saret, saatamme kaikki yhdellä kielellä veisata kiitosta sille suu- 
relle Luojalle, joka teille ja meille hengen antanut on. Niin, sillä 
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toivolla lohduttakaa teitänne kaikissa teidän murheissanne, ja 
matkanne vaivoissa. Ja katsokaa uskon avatuilla silmillä via- 
tointa Jumalan Karitsaa, joka pois on ottanut teidän syntinne 
omantuntonsa päälle yrttitarhassa, ja kantanut Golgatan mäelle, 
ja kuollut ristin päällä niitten tähden, ja verensä antanut vuotaa 
viimeiseen pisaraan asti, siinä suuressa sodassa vanhan lohikäär- 
meen kanssa meidän viheliäisten syntisten tähden. Ja siinä 
viattomassa Jumalan Karitsan veressä todistan, teidän heikko 
veljenne, täältä asti, kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi 
Herran Jesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa veressä. Sen 
muistakaa vielä kuolemankin hetkellä. Ja vielä sanon Kreeta- 
Stiinan ja lasteni kanssa teille sydämen rakkaita terveisiä. Ja sano 
minun rakkaita terveisiä kaikille monenkielisille saarnaajille ja 
kristityille, sekä tunnetuille että tuntemattomille. Suurena armona 
pidän, kuin kristillisyys leviää vieraskielistenkin kansain seassa. 
Herra antakoon siunauksen ja menestyksen Hänen työllensä. Ja 
sanon hyvästiä siksi kuin tervehtelemme toisiamme Jumalan 
paratiisissa. Amen. 

Ja pyydän rukoilla edestäni. Omalla kädellä 

Samuel Vettasjärvi. 

Pyydän vastausta jos mahdollista. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

123. F. WETTAINEN – S. JOHNSONILLE, I. FARDILLE 
Y.M. 

Marketan kylässä 7/2 1929 
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekiälle ras- 

kaassa ja painavassa Herran viinamäen työssä Salomon 
Johansson Isak Fardin, Revoniemen ynnä kaikkein kanssanne 
yksimielisten kanssa monessa kielessä, jotka kansamme ovat 
hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa esikoisten 
seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen 
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kautta. Onnen ja rauhan tervehtyksellä tervehtän minä teitä 
jollaki sanalla tästä Marketan kylästä, johonka olemme 
kokointuneet Herran nimeen veli Viktor Björkmannin kanssa 
ynnä muita saarnaajia ja kristityitä. Olemma saaneet kuulla 
sanomia, että Salomon Johanson ja J. Huumola ovat lähetetyt 
tyynen meren rannalle täyttämään niitä anomisia, joita sieltä on 
tullu, joka on kallis, että heidän ilonsa täytetyksi tulee, vaikka 
sen ymmärrämme, että on raskas niinki vanhalla ijällä ja 
heikolla terveydellä, mutta niin se on ollu ennen ja niin se on 
tämänki kristillisyyden aikana, että monet saarnaajat eivät ole 
saaneet kuoleman vuodetta kotonansa, vaan siellä missä het ovat 
olleet työssä, siellä on heitä kuolema noutanu, niin kuin tämänki 
viimeisen meitän rakkaan ja kalliin opettajan Sammelin. Ei 
peninkulmaakaan matkaa hänen kotoansa tulit I. Kuoksun ja I. 
Nikun kansa Kääntöjärven kyllään ja hänen tyttärensä talloon, 
jossa hän sairastui. Met olimma Björkmanni veljen kansa siihen 
aikaan kokousta pitämässä Gellivaaran alakylissä ja saimma 
Hakasessa kuulla, että Sammeli on tullu huonoksi, niin met 
otimma biilin ja ajoimma sinne häntä katsomaan. Ilon liiku- 
tuksilla otti hän vastaan, vaikka tauti oli kova, sannoo ynnä muun 
ohessa, olen mie näitten saarnaajain kansa puhunu, eihän se vi- 
hollinen lakkaa kiusaamasta epäilyksillä, mutta ei se auta, päälle- 
kantaja täytyy menettää oikeutensa, kuin meillä on uuden testa- 
mentin välimies, ja kuin mie pyörsin Hakasesta noin kolme vuo- 
rokautta jälkiin, hällä oli keveämpi tauti, mutta melkein varma 
kuolema. Mutta iloinen ja vakuutettu, ja kuin sanoimme viimisen 
hyvästin, niin hän liikutettuna kiitteli sen rakkaan yhdessäolon 
(edestä) ja sannoo: yli kolmekymmentä vuotta olemma yhessä 
olleet Herran työssä, eikä ole rakkauden sitteet katkenneet, se oli 
hänen suuri ilonsa, että on saarnaajia, joihin oli hällä ja seura- 
kunnalla täysi luottamus. No niin net taas päätyit sen Herran 
palvelian päivät, ja ei se kellään meillä niin pitkää päivää ole, 
ettei ilta tule, ainoastaan, että jaksasimme kilvotella tämän 
lyhykäisen aikaa, mitä on vielä edessämme ja säilyttää sen 
kalliin tavaran kuoleman virran rannalle. Rukoilkaa meitänki 
edestä, että metki voiton päällä pysymme, ja olkaa nyt 
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tervehtetyt Salomon Johanson lastenne kansa, Isak Fardig, J. 
Stickinger, Sasse y.m. y.m. veljet ja sisaret koko tämän Herran 
lauman kansa ja saarnaajain, jotka tässä koolla olemme Viktor 
Björkman, Juhan Mäntyvaara, August Nilivaara, Johan 
Leipojärvi, Karl Toivonen y.m. Synnit on teille ja meille 
anteeksi annettu Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa 
yllä mainitut ensin minulta tervehtetyt ynnä koko Herran 
lauman kansa Ameriikan maalla, merkitsee 

Frans Larson Parakka. 

Ja tässä saan vähän mainita, kuin Sammeli vainaa mennä 
keväänä kirjoitti Salmolle ja kuin tulin Vettasjärveen, niin hän oli 
kirjoittanu lapun matkaan, mutta jätti vielä lähettämättä, jonka 
nyt tässä lähetämme, ja pankaa se lappu talteen, jos tulevai- 
suudessa tarvittis, että se löytyy. 

Ja saan ilmoittaa, että meille tullee Valvoja, jonka Salmo 
vissimmästi on lähettänny, ja sen edestä kiitän ja kaikkein kirjain 
edestä, joita olen ilolla vastaanottanu ja kaikkein rakkauden 
lahjain edestä, pyytän vastausta. 

* [pikku lappu liitteenä, jossa teksti:]
Tässä merkitten vähän sinule/ ja Apelkvisti ei ole saarnanu 

yhteen vuotteen sillä on tapahtunu raskas lankemus jo aikaa/ en 
tietä olettako saanet siitä tarkempaa tietoa/ josta on tullu toisila 
muret ja toisila ilo/ Ja on menettäny kaiken luottamuksen koko 
kristillisyytessä/ mutta kristillisyys mennee menemistänsä/ 
[saman lapun kääntöpuolella on toisella käsialalla teksti:] 

Tämän lapun kirjoitti vanhin vaan jätti pois ei pannu kirjen 
kuin lähetti Salmon Johanssonile, vaikka oli ensin se tarkoitus 
kuin viimein kirjoitti Amerikaan ennen kuolemansa 1928 kesälä. 
Totistaa hänen poikansa 

Johan Eriksson Wettasjärvi. 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 
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124. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Parakan kylässä 4/8 1929 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: William Koppana, 
August  Simontaival,  N. P.  Starkka,  Johan  Puuri,  Salmon 
Johanson, Johan Huumola, Caleb Erickson, Johan Muonio, 
Fremont Ward, Leo Lobbestael, Jacob Stickinger, Sasse y.m. y.m 
saarnaajat ja totuuden apulaiset, rakkaitten emäntäinne, lastenne 
ja koko kallis Herran lauma Ameriikan maalla, jotka teidän ja 
meidän kanssamme ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa 
esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan 
siteen kautta. Jumalan armo, rauha ja Pyhän Hengen osallisuus 
olkoon kaikkein teidän ja meidän henkemme kanssa elämämme 
ehtoon asti, amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä saarnaajia 
ynnä koko Herran lauman kanssa Ameriikan maalla, Atlantin 
rannalta aina Tyynen meren rantaan asti. Ja ensin kiitän 
saarnaajia Salmon Johansonia, N. P. Starkkaa, Johan Muo-
niota, Wm. Koppanaa, August Simontaivalta, Fremont War-
dia, engelskielisten kristittyin kanssa ynnä muita rakkaita vel-
jiä ja sisaria läpi Ameriikan maata, jotka osallisena mur-
heessa ja kaipauksessa, rakkaitten veljein ja Sionin muurin 
vartijain poismenosta, ynnä meidän kanssamme, ovat lohdut-
tavaisilla kirjoilla meitä ja minua muistaneet, jotka ovat tun-
tuneet kalliilta erittäin näinä aikoina, jota Jumala rakas Isä 
palkitkoon. 

Terveenä me olemme täällä saarnaajat, ja olemme olleet 
Björkmanni-veljen kanssa matkalla, ensin jälkeen lumen tuntu- 
reilla, lappalaisten kanssa, ja sitte johanneksesta menimme Nor- 
jaan, Itä- ja Länsi-Lofotiin ja Ofotiin, ja olimme siellä koolla 
yhdeksässä eri paikassa. 

Ilolla ja liikutetulla sydämellä saimme katsella sitä pyhää 
valkeaa, joka palaa Norjan rannoilla. Tuhatmäärin oli kristityitä 
koolla kussakin eri paikassa, ettei voinut huoneita löytyä, ei edes 
kirkotkaan vetäneet, missä niitä oli käytettävänä. Oli sinne tullut 
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toistakymmentä Itä-Norjasta saarnaajia myös, Karl Sirkka Vesi- 
saaresta, Andreas Börresen Taanasta, Nils Jönsen Hånnings- 
vågista. Itä- ja Länsi-Finmarkussa menee myös kristillisyys voi- 
malla eteenpäin. Ei ole totisesti Jumala kansaansa hyljännyt. 

On lähes 30 vuotta kun olen Samuel Vettasjärven kanssa 
käynyt ensi kertaa Norjassa, ja siitä ajasta on paljon saarnaajia, 
vanhimpia ja uskollisia vartijoita, niin kuin Meri-Pietari Fjälldal 
y.m. kuoleman kautta erotettu, joittenka perään on monta itkenyt, 
vieläpä siinä ajatuksessa: mikä neuvoksi? Mutta, Jumala on 
edeskatsonut nuorempia, jotka ovat urhoollisesti Pyhän Hengen 
voimalla jatkaneet sitä samaa kallista Herran työtä, ja niin koon- 
neet laumaa Herralle Jeesukselle, yhteen lammashuoneeseen, 
yhden paimenen äänen alle, johonka Jumala on antanut siunauk- 
sen, että siinä on säilynyt elämä ja henki. 

En ole vielä saanut kirjaa Gacklen kokouksista, mutta 
näen yksityisten kirjeistä, että on sydämellinen toivotus, että 
se aika vielä tulisi, että saisivat nähdä Lapinmaan saarnaajain 
kasvoja Ameriikan maalla, joka ei ole ihme, sillä ne monet 
koettelemukset, joita on ollut mentävä läpi monen heikkouden 
ja hengellisen köyhyyden alla, on moni sotamies joutunut 
taistelemaan melkein väsyksiin asti. Niin kuin muistan rak- 
kaan veljen Matoniemen, kun itkein muisteli, oli aika, että 
hän joutui niin raskaasti epäilemään, onko Jumala valinnut 
häntä autuutta perimään. 

Monen vaivan läpi pitää elämään sisälle menemän, sanoo 
Jeesus, sillä portti on ahdas ja tie on kaita, joka vie elämään ja 
harvat ovat, jotka sen löytävät. 

On kuitenkin yksi piskuinen lauma, jotka ovat yhteen 
koottuina Sionin vuorelle Esikoisten Seurakuntaan, jossa on 
priiskotusveri ja syntein anteeksi saaminen, ehkäpä se on mo- 
nelle loukkaus, niin kuin se oli loukkaus ensimmäinen esikoi- 
nen, Jeesus, Jumalan Poika, joka on rakentanut seurakuntan- 
sa maan päälle, jota emme ihmettele, sillä vanha Simeoni sa- 
noo, kun hän ottaa lapsen syliinsä: Tämä on pantu lankee- 
miseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota 
vastaan sanotaan. 
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Tätä kirjoittaissa sain Gacklen kokouksen kirjan, jonka 
edestä kiitän. Josta saamme sen ilosanoman, että olette yksimie- 
lisesti olleet koolla, vieläpä vanha Starkka on ollut myötä viimei- 
siä hyvästiä jättämässä. Se tuntuu kalliilta, että rauha ja rakkaus 
on saarnaajain välillä, niin totisesti lauma koossa pysyy. Ja siinä 
uskossa olemme, että veljet ovat vahingosta viisaaksi tulleet, 
kärsimään toisiansa ja anteeksi antamaan toisillensa, niinkuin se 
on tunnettu, että moninaisissa me kukin puutumme. 

Näemme teidän toivomuksenne, että se olisi kaikkein sydä- 
mellinen halu, että saisimme vielä nähdä teidän kasvojanne tämän 
maan päällä. Mutta kaikissa tapahtukoon Jumalan tahto; johon en 
voi muuta vastata, vaan kaikissa tapahtukoon Jumalan tahto. 

Mutta eloa on paljon ja työväkeä vähän. Rukoilkaa elon 
Herraa lähettämään työväkeä Hänen eloonsa. En tiedä muuta 
tällä kertaa, voiton päällä olemme Karitsan veren kautta. Niin 
ahkeroikaamme kaikki rakkaat veljet ja sisaret kalliimmassa us- 
kon kilvoituksessa, sitä suurta päämaalia kohti, että voittaisimme 
iankaikkisen elämän kruunun. Vieläpä, että Herran lauma pysyisi 
koossa yhden Sionin vuoren tykönä, jossa on priiskoitusveri ja 
syntein anteeksisaaminen. 

Omistakaamme uskolla puhtaus Herran Jeesuksen veristen 
vaivain läpi, että ylösnousemisen aamuaurinko saisi virvoittaa 
sydämiämme tällä vaivalloisella korven matkalla, jossa yksi 
ijankaikkisuuden matkamies joutuu usein huokaamaan, kuinka 
pitää perille kostua. Kuitenkin olemme siinä toivossa, että mat- 
ka onnellisesti päättyy ja ijankaikkinen kirkas ilma aukenee, jos- 
sa sotijat ja kilvoittelijat saavat täydellisesti nähdä, mitä täällä us- 
kottu on. Monet ystävät katselevat jo tällä puolen kuoleman vir- 
ran rannalla ijankaikkisia asumasijoja, ja mitä likemmäksi tule- 
vat, sen palavampi halu tulee päästä täältä pois. Niin autuaallista 
on katsella heidän poismenoaan. Se vetäköön meitä kaikkia, rak- 
kaat veljet ja sisaret kaipaamaan ja ikävöitsemään, ettei tämä 
katoava maailma voittaisi sydämiämme, ja niin Vapahtajan kal- 
lis ansio jäisi sivupuolelle. 

Olkaamme turvattuina Herran lauma Euroopan ja 
Ameriikan maalla. Kuningasten Kuningas ja Herrain Herra ajaa 
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vielä valkialla orhiilla, ja jotka häntä seuraavat, ajavat valkeilla 
hevosilla, se on: saarnauttavat senkaltaisia saarnaajia, jotka saar- 
naavat Jumalan sanan puhtaalla omallatunnolla. Pian tulevat 
Karitsan häät, ja Ylkä Ja morsian sanokaan: Amen, voitto on 
saatu Karitsan veren kautta, amen. 

Ja olkaa nyt tervehdetyt kaikki yllämainitut saarnaajat 
koko Herran lauman kanssa Amerikan maalla. Synnit on teille ja 
meille anteeksi annetut Herran Jeesuksen nimessä, siinä 
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, joka pyhä veri on vuota- 
nut Getsemanen yrttitarhassa ja Golgatan mäellä syntein anteeksi 
antamiseksi. Sen minäkin, heikko veljenne, annan ja todistan 
kolmeyhteisen Jumalan nimeen. 

Rukoilkaa minunkin ja perheeni edestä. Ja kiitän vielä 
Ameriikan veljiä ja sisaria kaiken rakkautenne edestä; van- 
hurskas Isä palkitkoon rakkautenne. 

Merkitsee vähin veljenne ja kanssapalvelijanne Herrassa 

Frans Parakka 

Pyydän että tämä käännettäisiin engelskieleen, että hekin saisivat 
osan. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

125. WM. KOPPANA – H. JA E. LIIMATALLE 

Hancock, Michigan 24/1 1930 
Tykö rakkaille veljille ja sisarille Herrassa, Jumalan val- 

takunnan palveluksen työssä, Herman Liimatta ja Emil Liimat- 
ta, rakkaiden emäntäinne ja kaikkein totuuten apulaisten ja 
palveluspiikain kanssa. Jotka yhtä armon raitista ilmaa hengit- 
tävät esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä, ja 
sen siunatun opin kuuliaisuudessa. Jumalan ja meidän Herram- 
me Jeesuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon teidän 
ja meidän Henkemme kanssa sodassa ja kilvoituksessa siihen 
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autuaalliseen hetkeen asti, kuin vajaa lakkaa ja täydellisyys 
alkaa. 

Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä 
jollakin rivillä. Kiitämme rakasta veljeä Emil Liimattaa rakkaan 
ja kalliin kirjan, ja kristittyin terveisten edestä, jotka kalliit 
ovat. Se oli raskas ja murheuttava koettelemus, kuin rakas 
veljemme ja iuskollinen työkumppani jätti meitä tähän pahaan 
maailmaan, August Simontaival, joka oli ikävää, kuin hän tuli 
Millsissä sairaaksi, jossa hän vietiin Wadenan Hospitaaliin. Hän 
sairasti 16 vuorokautta. Hänen vaimonsa Sandra tuli kahden 
lapsensa kanssa, ja rakas veljemme Thomas Kuru. Tänä aamu- 
na on ollut kuun päivät, kuin hän meni paratiisiin, hänelle itsel- 
le iloksi ja suureksi voitoksi. Mutta hänen jälkeen jääneelle 
aviokumppanille, ja hänen lapsille ja uskollisille työ- 
kumppaneille, ja kaikille, niin kauvas kuin ystäväpiiri ulettuu, 
murheen ja ikävän kaipaus. 

Met olimme tulemassa kotia Sandran ja hänen kahden lap- 
sen ja vaimoni Riikan ja rakkaan veljen Thomas Kurun kanssa. 
Emmekä tienneet mitään ajatella, kuin tulimme Hancockin ase- 
malle. Lähimme kävelemään, minä kannoin Sandran nuorinta 
lasta, kuin olimme muutaman sata jalkaa kävelleet, vaimoni Rii- 
ka huusi, että Kuru kaatui, minä annoin lapsen Riikalle, lähin 
juokseen Kurun tykö, käänsin hänen seljälleen, henki oli hänen 
jättänyt. Kyllä rakkaat arvaatte, minkälaiset murheet ja 
koettelemuken hetket meitä kohtasit entisten murheitten ja 
koettelemusten lisäksi. Se oli ihmeellistä, että kaksi vahvinta 
Siionin muurin vartiaa piti yksin ajoin kaatua, mitä täällä Ame- 
rikan maalla on ollut, joilla olit oikiat ymmärrykset elävästä 
kristillisyydestä, ja oikiat ymmärrykset kaikista kristillisyyden 
asioista, jota harvoilla on. Minä sanoin silloin Augustille, kuin 
se alkoi näkyä, että hän jättää minun, että mitenkä minun nyt 
pitää tulla aikaan. Niin se on tuntunut ja vieläki tuntuupi, että 
olen kuin lintu oksalla, joka vahtaa sinne päin, johonka minun 
ystäväni menit. 

Rakkaat ystävät, kilvoittelemme vielä vähän aikaa, nuo- 
remmat  ja  vanhemmat,  kallista  uskon  kilvoitusta  itsemme 
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kieltäjinä ja totuuden tunnustajina. Emmekä tiedä yksikään, kos- 
ka huuto kuuluu: menkää katsomaan, ylkä tulee. Että meidän 
lamppumme syttys palamaan yljän äänestä. Semmoset on muis- 
tutukset Jumalalta näinäkin aikoina annettu meille kaikille, nuo- 
rille ja vanhemmille. Rakkaat ystävät ja matkakumppanit, 
rukoilkaa meidänkin ja minunkin edestä, että minäkin illaksi ran- 
taan kostuisin, ennenkuin ovet kiinni pannaan. Kiitämme teitä 
kaikkia rakkaita ystäviä, veljiä ja sisaria, vanhempia ja nuorem- 
pia, kaiken rakkauden palveluksen ja rakkaan kanssakäymisen ja 
osanottamisen, entisten ja viimisten edestä. Se suuri lahjain an- 
taja palkitkoon teidän hyvät työnne sinä suurena kokoon- 
tulemisen päivänä, kunnian kruunulla. Siinä uskossa sanomme 
teille hyvästiä, vaikka olisi viimeinen kerta tämän maan päällä, 
että synnit on teille ja meille anteeksi annettu viattomassa ja kal- 
liissa sovintoveressä. Muistakaa vielä silloinkin, kuin viimisen 
kerran silmänne kiinni painatte tälle mustalle maailmalle. Rak- 
kaat terveiset rakkaalta sisarelta Sandra Simontaival, rakkaitten 
orpo lastensa ja vanhan äidin kanssa. Hilda Ruonavaaralta lasten 
kanssa. Thomas ja Dilta Luusualta, Annelta perheensä kanssa. 
Antti Hyväri lastensa kanssa, ja kaikilta meidän ympäristön 
kristityiltä. Sanokaa rakkaat terveiset kaikille kylänne ystäville 
lastenne kanssa nimeltään kullekki, nimenne on taivaassa kirjoi- 
tettu. Olkaa tet yllä nimitetyt minulta rakkaan vaimoni Riikan ja 
Ruben kanssa rakkaudella tervehditty, rukoilkaa edestämme, 
pyytää vähin veljenne ja sisarenne kaitalla elämän tiellä. 

William ja Riika Koppana. 

Olemme saaneet Ruotsin Lapista joulukokouksesta seura- 
kunnan kirjan, olemme panneet sen pränttiin, niin kuin ennenkin, 
tulevan viikon lopulla saamme sen ulos. 

Alkuperäinen. 

Salomon Johnsonin kokoelma. 
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126. F. WETTAINEN – E. LIIMATALLE 

Parakan kylässä 29/1 1930 
Tykö rakas veli Herrassa, Emil Liimatta, rakkaan vaimon- 

ne, lastenne, vanhan isän, äidin ja vanhan Starkan y.m.y.m. rak- 
kaat veljet ja sisaret teidän ympärillänne, Jumalan armo ja rauha 
olkoon teidän henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. On- 
nen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän jollakin sanalla, ja ensin 
kiitän rakkaalla sydämellä Emeliä kirjanlähetyksen ja terveisten 
edestä, joista näemme, että olette uskon kilvoituksessa 
ahkeroimassa. Se sama päämaali meilläkin on, niin kuin silloin 
kuin olimme teidän kanssanne; ei ole mieli muuttunut, mutta 
sama mieli ja sama ymmärrys tästä kristillisyydestä niin kuin 
ennenkin. Mutta siinä on usein raskas kysymys, että voittaa 
oman sydämensä uskomaan, että henki ja elämä säilyisi. 

No, paljon ne ovat Ameriikan veljet ja sisaret jääneen 
vuoden aikana kirjoillansa muistaneet, joka on kallis, ja erit- 
täinkin näinä ikävinä aikoina, kuin kuoleman enkeli ottaa 
vartioita Siionin muurilta ja päästää lepoon, ja vaikka he ei ole 
oppia eikä Jumalan voimaa myötänsä vieneet, niin paljon Ju- 
malan sanaa on niitten matkassa mennyt. Kuitenkin uskomme, 
että Jumala hoitaa lastensa asian tästä edes niin kuin tähänkin 
asti, ja uskomme vielä senkin, että Hän kokoaa valittunsa nel- 
jän ilman alla, vaikka meillä saavuttaa usein epäilys, kun emme 
näe silmäimme edessä sen, kuin olisi sydämmestä halu ja kai- 
paus nähdä. Mutta Herran apostoli sanoo vanhoille kristityille 
hebrealaisille kuudennen luvun kymmenes värssy: Ei Jumala 
ole väärä, että Hän unhottais teidän tekonne ja työnne rakkau- 
dessa, jonka te Hänen nimellensä osoititte, ja koska te pyhiä 
palvelitte ja vielä palvelette. Sen mekin jälkeen tulevat saar-
naajat olemme saaneet nähdä Lapissa, Norjassa ja Suomen 
maalla, että vaikka kuoleman enkeli on ottanut saarnaajia, 
totuuden apulaisia ja palveluspiikoja, niin on heidän hau-
tainsa päälle kasvanut hedelmällisiä puita ja ijankaikkisuuden 
kukkia, josta on tullut näkösälle, ettei ole Jumala unhotta-
nut heidän tekojansa ja kyyneleitänsä. 
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Mutta te nuoret veljet, Emeli y.m., älkää te vain salatko 
sitä lahjaa, jonka Herralta saaneet olette, ei oman syntisyyden 
eikä oman kelvottomuuden tähden, niinkuin te sen näette, rak- 
kaat veljet Ameriikan maallakin, että eloa on paljon, vaan työvä- 
keä on vähän. Ne jotka vielä kulkevat, ovat jo vanhat, niinkuin 
vanha Starkka, ynnä monta muuta, ovat jo ikänsäkin puolesta 
kallistumassa hautaan. Meidän häätyy kysyä ”Missäs nuoret, 
kotona kasvaneet sotamiehet ovat Amerikan maalla, jotka seiso- 
vat sotarinnassa etupäässä?” Seuratkaamme, rakkaat veljet, Hy- 
vää Paimenta metsään, sillä Hän on itsensä uhraavan rakkauden 
kanssa edellä mennyt ja tien kaalannut läpi turmeluksen pilkka- 
kaupunkia. Se on se oikia kirkkotie, jota ovat teidän ja meidän 
veljet ja sisaret Jeesusta seuranneet. Sen mekin olemme koetel- 
leet, joka koettelemus on kaikilla itsensä tuntevilla kristityillä, 
että on suuri koettelemus niin korkiassa asiassa, mutta niistä Ju- 
mala on kuitenkin saanut kelvollisia välikappaleita tälläkin 
etsikon ajalla, jotka ovat puhuneet siitä, mitä ovat uskoneet ja 
samalla ovat käyneet Pyhän Hengen koulua, että ovat voineet 
olla avuksi monelle, niinkuin yksi vanha kristitty faari täällä 
Lapissa sanoi, kun nuoret saarnaajat saarnaavat ja opettavat: 
”Jaa, minä kuulen, että te olette juuri hyväin neuvoin pesät.” Ja 
jos niin ei olisi ollut, niin johan me olisimme jääneet ilman 
saarnaajitta. Kristillisyyden vanhimmat ovat kuljettaneet meitä 
matkassansa ja kärsineet kaiken hengellisen lapsuuden, kuin ovat 
tunteneet sen puhtaan sydämellisen tarkoituksen, että voittaa ih- 
misten sieluja taivaan valtakunnalle. Maallinen kutsumus voipi 
myös olla monella esteenä, mutta taivaallinen kutsumus on 
korkiampi. Älköön Jumala meitä niin rankaisko, että kun vanhat 
katoavat, ettei lampaat jäisi niin kuin ne, joilla paimenta ei ole. 
Olen jollakin sanalla näitä muistuttanut, vaikka te tiedätte ja 
vahvistetut olette tässä nykyisessä totuudessa, painakoon, kristi- 
tyt paikkakunnissa niitten tunnolle, joissa tuntevat olevan lahjaa, 
ja saattavat myös valmistaa siihen tilaa. 

No en tiedä muuta, on kuitenkin meillä syy ahkeroida täs- 
sä kalliissa asiassa sen vähäisen aikaa, kuin täällä olemme, sillä 
meidän aikamme kuluu kuin virta väkevässä joessa, ja ranta lä- 
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henee; ijankaikkisuuden ihana ranta lähenee, jossa voittajain ja 
kilvottelijain palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian 
kruunulla. Kannattaa, se totisesti kannattaa meidän tämän vähän 
aikaa sotia ja kilvoitella, että saamme kohdata ystäviämme, jotka 
jo ovat veisaamassa voiton virttä sillattoman virran toisella ran- 
nalla. Ei niillä enään lohdutus lopu koskaan, mutta meillä täällä 
on usein ikävä ja pelko perille kostumisesta. Olkaa kuitenkin 
lohdutetut Herrassa, rakkaat veljet ja sisaret, jotka yhtä Isänmaata 
etsitte. Vielä ajaa Kuningasten Kuningas valkean orhiin päällä, ja 
jotka Häntä seuraavat, ajavat valkeilla hevosilla, se on, 
saarnauttavat sen kaltaisia saarnaajia, jotka saarnaavat kokonai- 
sen Jumalan sanan puhtaalla omallatunnolla. Uskokaamme 
rohvaistulla sydämellä, rakkaat veljet ja sisaret. Tervehdän näit- 
ten yksinkertaisten sanain päälle, että synnit on anteeksi annetut 
Herramme Jeesuksen nimessä ja siinä kalliissa maahanvuota- 
neessa veressä. Sen muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, 
ennenkuin silmät kiinni painuvat viimeiseen uneen. Rukoilkaa 
minun ja perheeni edestä ja olkaa tervehdetty vanhan N. P. 
Starkan, E. A. Gelette, I. Pirttikangas, I. Räisänen, H. Liimatta, A. 
Westola, T. Kyllönen, I. Korpua, vaimoinsa kanssa joilla ne ovat. 

Merkitsee omalla kädellä: 

rakkaan vaimoni Teklan ja lasteni kanssa. 
Pyydän vastausta. 

Frans L. Wettainen 

Purnun leski Anna-Liisa on kuollut mennä vuonna. Kyllä 
olisi velkaa vanhalle Starkalle kirjoittaa, mutta en suita. 

Siinä ymmärryksessä olen, että vieläkin löytyvät Lapin- 
maassa käsineuvot lähettää Amerikkaan asti, jos niin tarve vaa- 
tii, ettei siltä kohdalta pidä olla estetty saarnaajia tahtomasta. 

Frans 

Painettu vihkonen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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127. F. WETTAINEN Y.M. – S. JOHNSONILLE 

Parakan kylässä 10/2 1930 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle 

Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Salomon 
Johanson ynnä perheenne ja kaikkein kanssanne yksimielisten 
kanssa, ynnä Herran lauma Ameriikan maalla. Jumalan armo ja 
rauha olkoon henkenne kanssa elämänne ehtoon asti. Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän jollaki sanalla 
pitkästä aikaa yksityisen kirjeen kautta, ja kiitän ensin Salmo 
vanhinta kirjan edestä, jonka sain viikko aikaa, joka on kallis 
saada kuulla toistemme äänen, niin kauan kuin olemme 
viipymässä tämän vieraan maan päällä, kuin Jumala sen niin on 
suonu, että metki jälkeentulevaiset olemme saaneet tulla osalli- 
seksi siitä armosta, että olemme saaneet tulla kasvoista ja sydä- 
men kautta tuntemaan edellä menneitten vanhinten opetuslapsia, 
joittenka sydämiin on istutettu net puhtaat ja turmelemattomat 
siemenet, jotka ovat sitä siunattua hedelmää kantaneet 
aamunkoitosta alkaen kuki sillä lahjalla, jonka het Herralta saa- 
neet ovat, että metki jälkeentulevaiset saarnaajat olemme kelvan- 
neet ja saaneet saarnata vanhinten opetuslapsille sekä Euroopassa 
että Ameriikan maalla, josta kaikesta Jumalalle kiitos ja ylimmäi- 
nen ylistys. 

Olemme nähneet kristittyin kirjeistä, että Salmo vanhin on 
heikossa terveydessä, ja eikä se ihme ole, joka jo niin paljon on 
ijältä voitettu, että askeleet lyhenevät, ette kuitenkaan ole turhaa 
reisua maailmassa käyneet, kuin on ijankaikkinen autuus perin- 
tönä, jonka perään olette kilvoitelleet jo nuoruudesta asti. Mutta 
net nuorukaiset, jotka eivät ota vaaria niin kauvan kuin valkeus 
vielä on, mihinkäs net vaivaset ottavat turvansa, kuin van- 
hurskaat otetaan pois. Se pitäis herättämään enempi perään- 
ajatusta ottamaan vaaria kalliista armon ajasta, ennen kuin hiljai- 
nen saavuttaa, ja niin ijankaikkinen pitkä pimeä yö. 

Olkaa te vanhin rakas turvatut Herrassa. Pian tulee se, joka 
tuleva on, ja Hänen palkkansa on Hänen kanssansa. Olkaa 
turvatut Herrassa, rakkaat veljet ja sisaret, synnit on teille ja 
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meille anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja siinä viattomassa 
sovintoveressä. Olkaa tervehdetty sydämellisellä rakkaudella 
kaikki rakkaat veljet ja sisaret monessa kielessä, ja rukoilkaa 
meidänki edestä, että voiton päällä pysymme teidän kanssanne 
loppuun asti. Merkitsee vähin veljenne Herrassa 

Fransi ja Tekla Wettainen lastemme kanssa, 
Isak Kuoksun ja Isak Stålnacken kanssa. 

Se lähetys, josta Salmo vanhin kirjoitti, emme voi sitä 
muistaa, että olis tullu, olemme etsineet breiviä, mutta emme 
löydä muuta kuin sen, jonka kirjoititte jälkeen Isak Nikun kuole- 
man. Ja Isak Kuoksu sanoo samoten, että he on pyytäneet vai- 
monsa kanssa muistuttaa, mutta ei het muista, että semmosta olis 
tullu ja kiittävät Salmo vanhinta terveisten edestä. 

Alkuperäinen. 

Solomon Johnsonin kokoelma. 

128. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE 

Kuoksussa 27/2 1930 
Tulen tykösi, rakastettu veli, ja uskollinen työntekijä Her- 

ran viinamäessä Wm. Koppana. Ja annan tietää, että elämme ter- 
veenä kaikki saarnaajat ja kristityt, jotka vielä olemme jääneet 
yhtä kuin tähteet kristillisyytemme vanhinten hautain päälle, me 
täällä ja te siellä, odottamaan ylkämme tuloa. 

Ja tällä onnen toivotuksella tulen tervehtimään teitä, rak- 
kaat ystävät, sinne kaukaiselle Amerikan maalle, jotka kanssam- 
me yhtä armon ilmaa hengitätte Esikoisten Seurakunnan helmas- 
sa, johonka Jumalasta syntyneet olemme, rakkaat veljet ja sisa- 
ret, niin monessa eri kielessä ja kansakunnassa, johon tämän kris- 
tillisyyden evankeliumilla on lauma koottu, yhdelle Siionin vuo- 
relle, jolle on rakennettu elävän Jumalan kaupunki, joka ulottuu 
yli valtakuntain rajat ja valtameret, ja sen vuoren läpi juoksee 
yksi kultainen lanka, joka ulottuu ajasta ijankaikkisuuden rantaan 
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asti. Se kultainen lanka on se rakkauden side, joka on syntyneen 
ja synnyttäjän välillä, jota ei katkaise kuoleman enkelin terävä 
sirppikään, jonka saatte kokea omilla koettelemuksillanne, kaikki 
rakkaat veljet ja sisaret, jotka olette jääneet kaipaamaan teidän 
opettajianne ja, te lapset teidän vanhempianne, ja vanhemmat 
teidän lapsianne, ja aviokumppanit toiset toisiansa. 

Niinkuin usein nähdään, että kuolema särkee ne siteet, 
jotka tehdään miesten ja vaimoin vaiheilla, vaan ne siteet, jotka 
olette tehneet elävän ja ylösnousseen Herran Jesuksen kanssa, 
niitä ei särje kuoleman hirmuinen enkeli, vaikka se niin usein 
peljättää sanoen, että kyllä sinä olet niin kauan kristitty, vaan 
kukas tiesi, kun kuolema tulee, jaksatko enään uskoa. 

Sentähden tarvitsemme katsoa niitä ystäviä, jotka ovat 
kuoleman virran rannalla koetelleet siipiänsä, ja ovat ilolla astu- 
neet kuoleman sillattomaan virtaan vahvassa uskossa. 

Ja sen teidän ja meidänkin pitää uskoman, kaikki 
ijankaikkisuuden matkakumppanit, jotka olemme Isän maalle 
matkassa tästä vieraasta maasta, jossa ei meillä ole yhtään pysy- 
väistä asumasijaa, vaan olemme vähän aikaa vieraana tässä surun 
laaksossa. 

Niin uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, minäkin täältä asti 
annan ja todistan, kaikki synnit anteeksi, Herramme Jesuksen 
nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja sen muistakaat vielä 
kuolemankin hetkellä, ennenkuin silmänne kiinni painuvat. 

Ja tervehdä nyt, veljeni, tällä yksinkertaisella kirjeelläni 
kaikkia saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia vaimoja, ja kaikkia 
totuuden apulaisia. Ja sano minun sydämen rakkaat terveiset Nils 
Petter Starkalle ja Salmon Johnsonille, Leo Lobbestaelille ja 
Wardille, ynnä heidän vaimoinsa kanssa, Matti Kinnuselle 
emäntänsä kanssa, ja Caleb Eriksonille vaimonsa kanssa, ja 
Simontaival vainajan leskelle Sandralle lastensa kanssa, ja kaikil- 
le saarnaajille ja kaikille kristityille, joittenka nimiä en muista. 
Vaan on kuitenkin nimenne kirjoitettu taivaassa, ja Samuel Juvo- 
selle Annan ja lasten kanssa, ja kiitoksia Juvoselle, olemme saa- 
neet kaksi kirjettä, ja kiitoksia niitten edestä, ja ole nyt Koppana 
veli Riikan ja poikasi kanssa minulta Miinan ja lastemme kans- 
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sa ensin ja viimein tervehdetty sydämen rakkaudella. 
Ja kiitoksia kalliin kirjeenne edestä, jonka sain ilolla vas- 

taanottaa, jossa oli rakkauden merkki sisällä, jonka edestä kiitän 
juuri sydämestäni, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on teille 
palkitseva. Ja rukoilkaat meidänkin edestämme, että mekin illak- 
si kotia kostuisimme, ennenkuin aurinko laskee ja ovet kiinni 
pannaan uudessa Jerusalemissa. 

Ja sillä autuaallisella toivolla sanon hyvästin, että pian 
yhteen tulemme Karitsan häissä. 

Tätä piirsi vähin veljesi 
Isak Kuoksu. 

Olis hyvä jos lähettäisit Matti Kinnuselle tästä kopion. S.S 

Painettu lehtinen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

129. I. KUOKSU Y.M. – WM. KOPPANALLE, J. HUUMO- 
LALLE Y.M. 

Vettasjärven kylässä 16/3 1930 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: Wm. Koppana, J. 
Huumola, S. Johanson, N. P. Starkka, Caleb Erikson, Tohtori 
Gellet, Matti Kinnunen, Johan Muonio, Axel Uskoski, F. Ward, 
Leo Lobbestael, Stanley, J. Stickinger, y.m. y.m. saarnaajat 
rakkaitten emäntäinne, lastenne, ja koko kallis Herran lauma 
Amerikan maalla, monessa kielessä. Jumalan armo ja rauha ol- 
koon teidän henkenne kanssa elämän ehtoon asti. Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme teitä, rak- 
kaita veljiä ja sisaria, monessa kielessä, Atlantin meren rannalta 
aina Tyynen meren rantaan asti. Ja ensin saamme kiittää 
saarnaajia kristittyin lauman kanssa niitten kirjain edestä, joita 
sieltä on tullut, erittäinkin jälkeen, kuin joulukokouksen kirja ja 
lähetysmiehet ovat saapuneet Amerikkaan. Ja sitten yhteinen 
kutsukirja, kirjoitettu Salomon Johanson vanhimmalta, alle 
kirjoitettuna läpi maata, jossa on anomus saada saarnaajia täältä 
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Lapista, josta tulee näkösälle, että teidän yksimielinen anomus on 
saada saarnaajia, josta ymmärrämme, että tarve se on, joka ei ole 
ihme, sillä eloa on paljon, vaan uskollisia työntekijöitä on vähän. 
Ja kun vielä kuoleman enkeli on niin suuria tehnyt siellä ja täällä, 
että niin paljon on siirretty lepäämään uskollisia työntekijöitä, 
ynnä opetuslastensa kanssa, jotka nyt ovat niittämässä sen, mitä 
he kylväneet ovat, sen ijankaikkisen ilon ja kunnian kruunun, 
koko maasta ostetun lauman kanssa. 

Ja saamme ilmoittaa, että olemme nyt tässä Vettasjärven 
kylässä pois menneen E. Samuelin talossa kokousta pitämässä, 
paljon saarnaajia ja kristityitä koolla Jesuksen nimeen. Ja olem- 
me yksimielisesti koetelleet sitä asiaa Herran edessä, joka kyllä 
näyttää, ettei siihen olisi tilaisuutta. Mutta kun Jumala on luvan- 
nut kuulla hätäisen huudon, niin emme ole siihen kuitenkaan 
muuta löytäneet, kuin sen, että tehdä vielä yksi lähetys Amerik- 
kaan, että teidän ilonne ja toivomuksenne tulee täytetyksi. Mutta 
se teidän toivomuksenne, jonka esitätte, että jo Johannes- 
kokouksiin saapua, emme voi sitä täyttää, sillä on ensin tehtävä 
ne reissut, jotka ovat täällä jo valmiina aina tunturi lappalaisten 
tykö Johanneksen aikoina. Mutta olemme sitä ajatelleet, että jos 
se olisi teille sovelias aika, että lähteä täältä elokuun alussa, ja 
niin kulkea syystalven aikana läpi maata, johonka saattasitte an- 
taa vastauksen. Ja niin olemme sen niin yksimielisesti koetelleet 
Herran edessä, että lähettää saarnaajat Amerikkaan, jos ei 
voittamattomia esteitä tule, ja esitämme sen, että jos se näkyisi 
teille soveliaaksi, että siirtää Johanneskokouksen siihen asti, kuin 
Lapin lähetys tulee, jonka saattaisitte koetella, kuin tämä kirja 
teille saapuu, ja antaa siitä meille tietoja. 

Ja ei nyt muuta, vaan olkaat lohdutetut Herrassa, rakkaat 
veljet Ja sisaret Amerikan maalla. Se hyvä paimen, Herra Jesus, 
on luvannut, että hän pitää murheen lampaistansa, ja että heillä 
pitää elämä oleman, ja yltä kyllä oleman. Uskokaamme rohvas- 
tulla sydämellä, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, joita se hyvä pai- 
men on koonnut hänen ristinsä ympärille. Priiskukoon rakkauden 
pisarat sieluimme ja sydäntemme maalle, ja paistakoon kirkkaas- 
ti se pääsiäisaamun aurinko, että ijankaikkisuuden kukat kasvai- 
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sit ja kukoistaisit kunniaksi Jumalalle ja Karitsalle, tällä viimei- 
sen etsikon ajalla. Siinä toivossa olemme, että pian tulevat 
tapetun Karitsan häät, jossa voittajain ja kilvoittelijain palkka 
maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. Ja olkaa 
tervehdetty kaikki saarnaajat Herran lauman kanssa monessa 
kielessä, näitten sanain kanssa, että teidän ja meidän synnit on 
anteeksi annetut Herramme Jesuksen nimessä, siinä viattomassa 
ja kalliissa sovintoveressä. Sen mekin täältä asti annamme ja 
todistamme kolmeyhteisen Jumalan nimeen. Ja rukoilkaat mei- 
dänkin edestämme. Merkitsee seurakunnan kanssa ja puolesta: 

Isak Kuoksu, Frans L. Parakka, Isak Stålnacke, 
J. H. Olsson, Puoltikasvaara, August Isakson Jänkänpää, J. E. 
Eriksson, V. Erikson, Olof Henrikson, Soutujärvi, Nils Erik Ek, 
Moskojärvi. 

Ja mitä matkakustannuksiin tulee, niin sen voimme tehdä 
täältä, joten kristityt saavat olla vapaat. Olkoon kuitenkin siihen- 
kin vapaus. 

Matti-veli toimittaa F. Wardille tiedon, että hän toimii hy- 
vityksen, ettei maalle nousussa ole hankaluutta. 

Frans Larsson Vettainen ja vaimo Tekla, 
Johan Viktor Björkman ja vaimo Olivia. 

Ja kun saat tämän preivin, niin käväse Koppanan tykönä 
tuumimassa, jos hän on kotisalla, ja jos ei olekkaan, niin anna 
kuitenkin osia, että saavat vastata mielipiteensä. Samat. 

Painettu vihkonen. 

Sophia Hillin kokoelma. 
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130. I. KUOKSU – S. JOHNSONILLE 

Kuoksussa se 2.p. kesäkuuta 1930 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja paljon painavassa työssä, Salmon 
Johanson. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön sinulle nyt ja 
ijankaikkiseen aikaan asti. Amen. 

Onnen toivotuksella tervehdän sinua ja kiitän kalliin 
kirjeen eclestä, jonka sain ilokseni vastaanottaa jääneessä pos- 
tissa. Ja nyt sain tiedon, että se lahja, jonka te lähetitte, on nyt 
tullut, ja on Wittangin postikonttoorissa, jonka edestä kiitän 
juuri sydämmestäni ja toivotan onnea ja siunausta, ajallista ja 
ijankaikkista. 

Ja nyt ojennan vanhan vapisevan käteni yli valtakuntain 
rajat ja valtameret, tervehtimään rakkaita veljiämme ja 
sisariamme sinne kaukaiselle Amerikan maalle, joita on mo- 
nessa kielessä ja eri kansakunnissa, jotka olemme kootut yh- 
delle Siionin vuorelle, jolle on rakettu elävän Jumalan kau- 
punki, josta ennen jo kirjoitettu on, ”että sen vuoren, jolla 
Herran huone on, pitää viimeisinä päivinä oleman korkiam- 
man muita vuoria ja korotettaman kukkulain ylitse.”. 

Ei yllä riitatokat tämän Vuoren kanssa viisaudessa, 
ijässä ja armossa, sillä henki sammuu kaikista niistä riita- 
tokista, joita omavanhurskaus ja inhimillinen viisaus on koon- 
nut selkänsä taa, jotka eivät ole oikia seurakunta, sillä yksi on 
lammashuone ja yksi on Paimen, ja se on Herramme Jeesus 
Kristus. Sentähden sanomme Daavetin kanssa, että ”Herra on 
minun paimeneni ei minulta mitään puutu, Hän vie minun 
viheriälle niitylle ja johdattaa virvottavan veden tykö.” Saam- 
me kuitenkin joskus tuta, että raadollinen sielu on niin ravittu, 
että on yltäkyllä, ja silloin on yltäkyllä kun olemme tyytyväi- 
set, että saamme syntisenä uskoa, että synnit on anteeksi an- 
netut ja silloin sanomme myös Davetin kanssa ”Koska Sinä 
Herra hyvässä tahdossas olet minun vuoreni vahvistanut, sa- 
non minä, en minä ikänä kukisteta, vaan koska Sinä kasvos 
peitit, niin minä hämmästyin.” 
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Olkaa nyt turvatut, kaikki rakkaat veljet ja sisaret. Emme 
täällä saa aina istua hääpöydässä, vaan seisoa ristin kohdalla, 
varustetut vanhurskauden sota-aseilla oikealla ja vasemmalla 
puolella vihollisen voimaa vastaan, seuraten sitä suurta Ristin- 
kantajaa yrttitarhasta Golgatan mäelle, jossa on se suuri Sota- 
sankari saanut voiton kuoleman ja helvetin ylitse, sillä 
Pääsiäisaamuna on ylösnousemisen aamurusko kirkkaasti paista- 
nut murheellisten opetuslasten sieluihin ja sydämiin. 

Sentähden tarvitsemme, rakkaat veljet ja sisaret, rukoilla, 
että Herra antaisi enempi kastetta taivaasta ja antaisi armollisen 
aurinkonsa paistaa kaikkien murhetta kärsiväisten sydämmiin. 

Tervehdä nyt, rakastettu veli ja uskollinen työkumppani, 
kaikkia saarnaavaisia miehiä ja palvelevaisia vaimoja ja totuuden 
apulaisia näillä sanoilla, että teidän synnit ovat anteeksi annetut, 
jonka minäkin täältä asti annan ja todistan Herramme Jeesuksen 
nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja sen muistakaat vielä 
kuolemankin hetkellä ennenkuin silmänne kiinni painuvat. 

Ja sano minun terveiset Leo Lobbestaelille, Wardille, 
Wm.Koppanalle, Caleb Ericksonille, Matti Kinnuselle, Nils Pet- 
ter Starkalle ja Samuel Juvoselle, kaikille vaimoinsa ja lastensa 
kanssa, ja kaikille kristityille yhteisesti, jotka yhtä armon ilmaa 
hengittävät Esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yh- 
teydessä. 

Olkaa nyt minulta Miinani ja meidän lasten kanssa 
tervehdetty sydämen rakkaudella, ja rukoilkaa meidänkin 
edestämme, että minäkin jaksaisin katkaista tämän viimeisen 
puoli neljännestä. 

Ja siinä autuaallisessa toivossa jätän hyvästi, että pian 
saamme tervehdellä niitäkin työkumppania, jotka ovat vastakin 
teitä ja meitä jättäneet. Oi sitä ihanaa aamua, kun saamme yhteen 
tulla ja sanoa: terve tulemaan tapetun Karitsan häihin! 

Isak Kuoksu 

Painettu vihkonen. 
Sophia Hillin kokoelma. 
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131. F. WETTAlNEN – S. JOHNSONILLE 

Parakan kylässä 13/7 1930 
Tykö rakas ja kallis vanhin Salomon Johanson ynnä 

perheenne kanssa ja ympäri olevain valittuin kanssa monessa 
kielessä, Jumalan armo ja rauha olkoon henkenne kanssa elä- 
män ehtoon asti. Amen. 

Tervehdän jollakin sanalla, kuin olen tullu kotia tunturi 
reisulta, ja ensin kiitän rakkaan ja kalliin kirjan edestä, jossa oli 
vanhin pannu Teklalle rakkauden lahjan. No se oli meiltä 
mahdotoin saada lähetys johannekseksi, niinkuin olemme kir- 
joittaneet, ja esitimme elokuun alkupuolella, ja kuin ei siihen 
ole tullu vastausta, niin olemme sen päättäneet, että lähteä 
Göteborista 9. päivä elokuuta. Sen met ymmärrämme, että 
viljelysalueilla on silloin vielä viljan korjuu, mutta ajattelem- 
me, että isossa Ameriikassa on kaupungeita, että voipi asettaa 
ajan viljelysalueille, että on enempi sovelias aika kansalla 
kokointua, sillä elokuu on enempi lopulla ennenkuin maahan-
kaan kostumme. No tapahtukoon Jumalan tahto kaikissa. 

Työtä on paljon Herran pellolla, vaikka on myötä- 
käymistä, kuin vielä kuolema leikkaa etupäästä, mutta Jumalan 
on asia. Korottakoot äänensä nousevissa polvissa saarnaamaan, 
eihän se kristillisyys olis muuten mennyt tähänkään asti, niin 
siunatulla tavalla, sillä se on tiettävä, että kuin ehtoo joutuu, 
niin työmies levolle lasketaan. No siinä uskossa ja toivossa 
olemme, että saamme tervehdellä toisiamme vielä kerran tämän 
maan päällä, mutta jos se niinki olis, ettemme täällä näkis, niin 
kuitenki sillattoman virran toisella rannalla, jossa saamme koko 
maasta ostetun lauman kanssa sanoa yhteen ääneen: Tervetule- 
maa tapetun Karitsan häihin, amen hallelujaa. Silloin voittajain 
ja kilvoittelijain kiitosääni soipi heliästi. 

Ja ei nyt muuta, vaan olkaa tervehditty juuri sydä- 
mellisellä rakkaudella kaikkein valittuin kanssa ympärillänne 
näillä sanoilla, että teidän ja meidän synnit ovat anteeksi an- 
netut siinä pyhässä ja viattomassa sovintoveressä. Sen todis- 
tan mieki täältä asti Jumalan puolesta Jeesuksen nimmeen ja 
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rukoilkaa meidänki edestä, merkitsee veljenne Herrassa 

rakkaan vaimoni Teklan ja lasteni kanssa. 
Fransi Wettainen 

Teklalla on raskas jäädä ja olemme sen niin päättäneet, että 
hän lähtee matkaan, kuin vielä lapset ovat kristityt ja luotettavat 
jättää kotia. Vanhin poika Viktori on nainu ja on eri asunnossa. 
Mutta hän myös tullee siksi ajaksi kotia kuin met käymme 
Ameriikassa, meillä on yhdeksän lasta elossa, nuorin on kuusi- 
vuotias, ja vanhin poika 28 vuotias, yksi poika Johannes nimel- 
tä on sotapalveluksessa menny keväällä ja tullee viipymään syys- 
talveen asti. Meillä on melkein amerikkalainen kuumuus täällä 
ollu, melkein kuun ajan, ja kuiva, että vilja kuivilla paikoilla on 
aivan kerrassa kuin palanu. Sadetta odotamme, mutta ei tule. 

Alkuperäinen. Salomon Johnsonin kokoelma. 

132. I. KUOKSU Y.M. – AMERIKKAAN 

Kuoksussa 29/7 1930 
Lähetyskirja Ruotsin Lapista Yhdysvaltoihin Amerikan 

maalle. 
Me yhdistettynä Suomen, Norjan ja Ruotsin Lapin maan 

saarnaajat kristittyin lauman kanssa, olemme jo jääneen vuoden 
joulukokouksessa lukeneet niitä lähetyskirjeitä ja suullisia kerto- 
muksia, ja niitä hätähuutoja, joita on tullut likeltä ja kaukaa joi- 
ta emme koskaan suita kaikkia täydellisesti täyttää, kun eloa on 
paljon ja uskollisia työntekijöitä on vähän, ja kun kuoleman en- 
keli sai vielä vallan leikata parhainta työväkeä teiltä ja meiltä, 
vaan nekin vanhurskaan sanat ovat todet, niinkuin Takkis vainaja 
on sanonut, että minulle on se iloksi, mutta muille murheeksi. 
Niin olemme jääneet murheella kaipaamaan, vaan emme kuiten- 
kaan niinkuin ne, joilla ei toivoa ole. Vaan meillä on se 
autuaallinen toivo, että pian saamme sanoa tervetulemaa tapetun 
karitsan häissä. 
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Ja siinä toivossa jatkamme matkaa isän maan rantaa koh- 
den. Ja ne hätähuudot, jotka ovat kuuluneet valtameren poikki, ja 
yli Amerikan maan ovat liikuttaneet meidän ja monen tuhannen 
sydämen, että vielä ojentaa ensiksisyntynyt seurakunta auttavan 
käsivartensa yli Amerikan maan, tämän lähetyksen kautta. Ja lä- 
hetämme meidän rakkaat veljet ja uskolliset työntekijät Herran 
viinamäen raskaassa ja paljon painavassa työssä, Fransin ja Vik- 
tor Björkmanin, jotka on uskolliseksi löydetty monen kymmenen 
vuotisen palveluksensa ajalla vilpittömän vaelluksensa ja uskol- 
lisen palveluksensa tähden, jolla he ovat esikoisten seurakuntaa 
palvelleet, ja vielä palvelevat niitten korkiain lahjain kanssa, joita 
Herra Jesus heille antanut on. Ja jäämme rukoilemaan monen 
kymmenen tuhannen kanssa, että Herra Jesus heitä vahvistais, ja 
antais voimaa ja kärsivällisyyttä kaikissa matkan vaivoissa, ja 
että Herra armostansa antais ruumiinkin terveyttä, että jälleen 
terveenä takaisin saisimme. Ja käyttäkäät hyväksenne, kaikki 
rakkaat veljet ja sisaret, nämät Jumalan lahjat, niin ette tule pete- 
tyksi, vaan taivaaseen ylösvedetyksi. 

Siitä olemme vakuutetut, että ne, jotka ottavat kuuliai- 
suuden osaa, niin käsittävät sielullensa levon ja hyvän omantun- 
non, joka on se kalliin tavara, jonka pitäisi matkamiesten 
ijankaikkisuuteen tallentaman, vielä paremmin kuin katoovaisen 
kullan ja hopean, ettei tämä katoovainen maailma pääsisi varas- 
tamaan sen kalliin tavaran, ja ettei lihallinen vapaus ja herras- 
kristillisyys pääsis hengellisen vapauden lopettamaan. 

Ole vapaa, vapaaksi ostettu lauma, sillä viaton veri on si- 
nun puhtautesi, sinä Siionin tytär, vaikka sinä niin musta olet 
omissa silmissäs, mutta kaikkivaltiaan ja ijankaikkisen Isän 
edessä et ole musta, vaan puhdas, niin ettei saastaisuutta eikä 
ryppyä näy. Rohvaise sydämesi uskomaan, sinä Kuningasten 
Kuninkaan kihlattu emäntä, joka olet mennyt yljälles yhden 
särkymättömän avioliiton lupaukseen, että olla uskollinen kuole- 
maan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan. Ja tämä lu- 
paus on vahva, että saat siihen turvallisesti luottaa. Uskokaa kaik- 
ki synnit anteeksi. Minäkin täältä asti annan ja todistan Herram- 
me Jeesuksen nimessä, ja kalliissa sovintoveressä anteeksi, 
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ijankaikkisella unhoituksella,kaikille katuvaisille ja uskovaisille. 
Ja rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä. Tätä pyytää 

ja merkitsee vähin veljenne elämän kaidalla tiellä seurakunnan 
kanssa ja puolesta: 

Isak Kuoksu, Nils Petter Norblom, 
Isak Isakson Stålnacke, Maria Johanna Johansson, 
Lars K. Johanson, J. W. Lindmark, 
J. A. Koivuniemi, Anna Maria Norblom, 
S. Hj. Stålnacke, O. Karlson, 
J. W. Isakson, I. W. Muotka, 
S. F. Utvik, Hilma Muotka. 
Anna Lasu, Y. L. Hanson 
J. W. Erikson, John Mäntyvaara, 
J. Matson Huru, Karl Toivonen. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

133. I. KUOKSU – F. JA T. WETTAISELLE Y.M. USA:SSA 

Kuoksussa 23/9 1930 
Tulen tykönne, rakkaat veljet ja työkumppanit, Fransi 

Teklan kanssa, ja Viktor Björkmanni, jotka olette niin kauvas 
meistä erotetut sinne kaukaiselle Amerikan maalle, monen valta- 
meren yli. Kirjeen olen teiltä saanut, joka oli kallis ja sydäntä 
ilahuttava kuulla, että olette niin terveenä ja onnellisesti mat- 
kanne kulkeneet, josta Jumalalle kiitos olkoon. Ei täältä ole eri- 
tyisiä sanomia, ihmiset elävät terveenä. 

Gellivaarassa minä olen Stålnacken Isakin kanssa käynyt, 
ja terveenä siellä olivat Björkmannin väki ynnä muut, ja ilolla 
meitä vastaan otit. Parakassa en ole käynyt, vaan Viktor oli meil- 
lä yön, ennenkuin minä lähdin Gellivaaraan, ja sanoi heidän väen 
olevan terveenä. Terveenä minäkin olen väkeni kanssa, ja olkaa 
nyt, rakkaat ystävät, minulta väkeni kanssa sydämmen rakkau- 
della tervehdetty. 

Ja kiitän Samuel Juvosta kalliin kirjeen edestä, jonka sain 
samassa postissa kuin Fransin preivin. Herra Jesus vahvistakoon 
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teitä, että jaksaisitte täyttää kristittyin vaatimuksia, niin paljon 
kuin mahdollista on ja terveytenne myöten antaa. Ja kristityt 
pitäisit yksimielisesti laittaa johonkin paikkaan leposija, että 
saisitte vähän levätä. No, olen tässä sanonut ajatustani sen- 
tähden, että olisi kristillisyydelle enempi hyötyä, jos saarnaajat 
saisivat levätä. 

Ja olkaa nyt tervehdetyt, kaikki saarnaavaiset miehet ja 
palvelevaiset vaimot, ja kaikki totuuden apulaiset, jotka yhtä 
Herran huonetta kanssamme rakennatte, niin monessa kielessä 
ja eri kansakunnassa. Jotka kaikki olemme kootut yhdelle 
Sionin vuorelle, sen evankeliumin kautta, jonka aikakautemme 
vanhimmat ovat saarnanneet, ensin täällä Ruotsin Lapissa. Jos- 
ta Herran sana on kajahtanut neljään tuuleen, että meillä 
jälkeentulevaisilla on jo ystäviä toisella puolen Amerikan maan. 
Ja sen pitäisi jokainen ymmärtämän, ettei tämä ole ihmis- 
voimilla niin lavialle levinnyt. Vaan se on täytynyt olla sen 
kaikkein korkeimman Jumalan voima. Vaan ihmisvoimalla vas- 
tustetaan täyttä totuutta, ja sentähden ovat saaneet sen mielen 
niitä vastaan, jotka tunnustavat ja turvansa lukevat siihen seu- 
rakuntaan, joka ensiksi kivulla syntynyt on. 

Me ymmärrämme niin, että kun Lapin Maria talutti 
Laestadiuksen uudestisyntymisen tilaan, että silloin on kristilli- 
syys syntynyt. Ja kun Laestadius rupesi saarnaamaan uudesti- 
syntyneessä tilassa, niin Jumalalle rupesi lapset syntymään, ja 
silloin alkoi uuden ihmisen ääni kuulumaan. Ja Jumalalle kiitos, 
että se vieläkin kuuluu eläväin kristittyin laumassa, niin lavialta, 
kuin se itsensä levittänyt on. Ja kun joukko uudestisyntyneitä il- 
mestyi näissä Lapinmaan kirkkokunnissa, niin siitä tuli pyhäin 
ihmisten yhteys, ja syntein anteeksi saaminen julistettiin Pyhän 
Hengen voimalla. 

Vaan kyllä sielun vihollinen olisi siitä sittenkin elävän 
hengen tappanut eli sammuttanut, jos ei olisi hengellinen hallitus 
Kristuksen lain jälkeen voimaan pantu. Ja tämä on se hengellinen 
hallitus, jolla esikoisten seurakunta hallitsee, että se on koossa 
pysynyt ja pysyy, niin lavialta, kuin kuuliaisuuteen osaa otetaan. 
Vaan tottelemattomuus on ensimmäinen synti, joka on ansaitun 
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palkkansa saanut, että olemme kaikki syntiseksi tulleet, niin että 
on vaiva syntisenä uskoa, vaan emme ole, rakkaat veljet ja sisa- 
ret, ensimmäisen äitin päällekantajat, sillä me olemme saaneet 
kaksinkertaisesti Herran kädestä, kaikkein synteimme tähden. 

Niin uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret. Minäkin täältä asti 
annan ja todistan kaikki synnit anteeksi, Herran Jesuksen nimes- 
sä ja rakkaudesta ulosvuotaneessa sovintoveressä. Se olkoon vie- 
lä viimeinenkin virvoitus, kuoleman virtaankin astuissa, ennen- 
kuin silmänne kiinni painuvat. Sillä autuaallisella toivolla jätän 
hyvästi, että jos emme ennen näkisi toisiamme, niin kuitenkin 
kunnian rannalla. Ja rukoilkaa minun ja minun perheeni edestä. 
Pyytää vähin veljesi elämän tiellä. 

Isak Kuoksu. 
Miinan ja meidän lastemme kanssa. 

Terveisiä ovat käskeneet sanoa Gellivaarasta Olivia lasten- 
sa kanssa, ja Appelqwistin Axeli vaimonsa kanssa, ja Kalle ja 
Vitali vaimonsa kanssa, ja niin paljot, joita en suita nimittää. 
Fransin Viktori on kanssa käskenyt sanoa paljon terveisiä. Ja 
sanokaa minun terveiset vanhalle Starkalle, jos se on vielä elä- 
mässä; ja Salomon Johnsonille ja William Koppanalle ja Leo 
Lobbestaelille ja Matti Kinnuselle ja Wardille ja Caleb 
Ericksonille ja Johan Muoniolle ja Axel Uskoskelle, kaikille 
vaimoinsa ja lastensa kanssa, joilla ne ovat. Ja Miina käskee sa- 
noa rakkaat terveiset ja kiitokset Teklalle kirjeen edestä. Ja olkaa 
nyt viimein minulta tervehdetty, Fransi Teklan ja Björkmannin 
kanssa juuri sydämmen rakkaudella, ja tervehtäkää tällä minun 
pienellä kirjeellä kaikkia tuttuja ja tuntemattomia, joitten nimiä 
en muista enkä suita. Ja sanokaa Sandralle, Augusti Simon- 
taipaleen leskelle, minun terveiset. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 
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134. F. WETTAlNEN – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Parakan kylässä 19/12 1930 
Tykö rakkaat ja kalliit veljet, ja uskolliset työntekijät Herran 
viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: W. Koppana, Matti Kin- 
nunen, ynnä rakkaitten emäntäinne, lastenne, saarnaajain, vanhain ja 
nuorten, ja totuuden apulaisten ja koko Herran lauman kanssa Ame- 
rikan maalla, jotka kanssanne ja kanssamme ovat hengittämässä yhtä 
armon raitista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yh- 
teydessä. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha ol- 
koon teidän henkenne kanssa elämänne ehtoon asti, Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme, nyt onnel- 
lisesti kotia päästyämme, kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria Ame- 
rikan maalla, joita läpi olemme vaeltaneet saarnaten parannusta 
ja syntein anteeksi antamusta Herran nimeen, ja joka paikassa on 
ilolla ja rakkaalla sydämellä vastaan otettu, ensin Brooklynissä, 
Detroitissa, Calumetissa, Hancockissa, Keweenaw Bayssa, 
Painesvillessä, Spartassa, Gacklessä, Kentyressä, Beldenissä, 
Brush Prairiella, Astoriassa, ja sieltä palattua Quincyssä, 
Leadissä, Fruitdalissa, Lake Nordenissa, Frederickissä, New 
York Millsissä, Brainerdissa, Ironwoodissa, Hancockissa, 
Calumetissa, Detroitissa, Pohjois-Carolinassa, Wilmingtonissa, 
Delawaren Wilmingtonissa ja Brooklynissä. Ilolla ja liikutetulla 
sydämellä olemme jääneet muistamaan rakkaan vaimoni ja us- 
kollisen työ kumppanin V. Björkmannin kanssa. Ja kiitämme 
kaikkia saarnaajia ynnä Herran lauman kanssa sen puhtaan ja 
vilpittömän rakkauden palveluksen edestä, jolla olette meitä pal- 
velleet ja seuranneet, monet pitkiä matkoja, niinkuin Koppana ja 
Matti Kinnunen, ynnä monta muuta. 

Emme voi rakkauttanne palkita, mutta toivotamme ja 
rukoilemme, että Jumala antaisi sanallensa siunauksen eteenkin- 
päin, ja vahvistaisi kaikkein uskollisten työntekijäin kädet, raken- 
tamaan ja voimassa pitämään viinamäen aitaa, ja jatkamaan 
sovintosaarnaa sovintoveren voimalla, että Herran lauma koossa 
pysyy yhdellä Sionin vuorella, johonka kootut olemme veripu- 
naisen oven, Herran Jesuksen kautta. Kirkastakoon itsensä se 
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elävä ja ylösnoussut Herra Jesus kaikkein murheellisten ja 
synneiltä raskautettuin silmäin eteen, että jaksaisivat nostaa pään- 
sä ylös, ja katsella uskossa ja hengessä maasta ylettyä ja 
orjantappuroilla kruunattua Kuningasta, sotijana ja voittajana. 
Pitäisikös teidän ja meidän vielä epäilemän, rakkaat veljet ja si- 
saret, sillä voitto on tapahtunut Karitsan veren kautta. 

Syy on uskoa, veljet ja sisaret, vieläpä katsella korkeata 
onneamme siinä, että Jumala on meitä kelvottomia kelvollisiksi 
tehnyt, eikä ole lukenut meille meidän vääryyttämme, että olisi 
niitten tähden meitä rankaissut. Ja totisesti se kannattaa 
kilvoitella tämä lyhyt aika, vieläpä kieltää meitämme tästä tur- 
hasta maailmasta, sen hyvin tietäen, että tämän maailman meno 
on menevä. Eivät ole yksikään sitä katuneet, että ovat kantaneet 
kristillisyyttä monta kymmentä vuotta hyvässä omassatunnossa, 
ja saattavat ilolla ja suurella uskonrohkeudella siirtää sijansa ja 
muuttaa majansa, ja yhdistää äänensä koko maasta ostetun lau- 
man kanssa veisaamaan sitä ijankaikkista voiton virttä Jumalal- 
le ja Karitsalle voiton edestä. Sillä autuaallisella toivolla olkaa 
lohdutetut, rakkaat veljet ja sisaret, Amerikan maalla ja kaikkial- 
la, joilla on usein ikävä ja kaipaus oikiaan kotimaahan, jossa jo 
niin paljon ystäviä on, ja olette, ja olemme, jääneet heidän 
hautansa päälle murheen ja kaipauksen ikävällä odottamaan sitä 
autuaallista yhteentuloa. 

Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehdetyt 
sydämellisellä rakkaudella, kaikki rakkaat veljet ja sisaret, New 
Yorkista Astoriaan asti, ja saarnaamme ja todistamme synnit an- 
teeksi Herran Jesuksen nimessä, siinä viattomassa kalliissa 
sovintoveressä. Rukoilkaa minun ja perheeni edestä, pyytää 
veljenne Herrassa ynnä rakkaan vaimoni ja uskollisen työ- 
kumppanin Viktor Björkmannin kanssa 

Frans Parakka. 
Osoitteeni on: F. L. Wettainen, Parakka, Vittangi, Sweden. 
Olisi hyvä jos voisitte antaa osia niihin paikkakuntiln, joita 

mainitaan. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 
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135. F. WETTAINEN – J. ONKALLE JA J. MUSTOLALLE 

Parakan kylässä 2/2 1931 
Tykö rakkaille veljille Herrassa: J. Onkka, J. Mustola, 

Heikin, Tomin ja heidän vaimoinsa ja vanhan Jolman kanssa, 
ynnä muut kristityt Quincyssä, Astoriassa, ynnä muualla. Juma- 
lan armo ja rauha lisääntyköön teille. Tuli haluni jollakin sanal- 
la tervehtiä, kuin olemme onnellisesti ja terveenä kotia kostuneet 
siltä pitkältä lännen matkalta. 

Olimme koolla monissa eri valtioissa ja poikkesimme 
myös Pohjois-Carolinassa, jossa on joukko englanninkielisiä 
kristityitä. Pidimme kokousta 24 eri paikassa, vieläpä joissa- 
kin paikoissa mennessä ja palatessa, ja vastaan otettiin joka 
paikassa ilolla. 

Vuonna 1919 tehtiin kutsu Ameriikasta Lappiin, ja niin 
lähetys päättyi 1920, ja toisen kerran vuonna 1926, jolla lähetys- 
matkalla kuljimme Etelä-Dakotaan asti. Oli jo ensimmäisen mat- 
kamme tarkoitus, että jos Lumijärvi vaatii, ehkä ei alusta ollut- 
kaan tahtomassa, niin tulemme käymään Tyynen meren rannal- 
la asti, ja sentähden kirjoitimme hänelle, ja nöyrimmästi 
esittelimme, että olisi meidän halumme, jos se mahdollista olisi, 
saada kohdata häntä ja olla kanssapuheilla. Mutta kun emme 
minkäänlaista vastausta saaneet, niin emme voineet jatkaa mat- 
kaamme, ja tulimme sen myös näkemään, ettei ne saarnaajat, 
jotka silloin vielä olivat elossa, halunneet kohdata meitä, paitsi O. 
Matoniemi, y.m. ja niin saimme sen ymmärryksen, että luottamus 
on kokonansa katkennut Ruotsin Lapin lähetykseen, vaikka 
Lumijärvi tunnustaa ensimmäisissä suurissa seuroissa, että hän 
tahtoo pysyä niissä sovinnoissa, joita on tehty Jonas Purnun ja 
Jöns Mäntyvaaran aikana. Mutta suurten seurain hedelmä vain 
oli, että se tie, joka Johan Takkisen ynnä monen muun uskollisen 
Herran palvelijan kautta auki pidettiin, ”se katkesi”, ja kaikki ne 
saarnaajat Ameriikassa ja Euroopassa kristittyin lauman kanssa, 
jotka jäivät vieläkin pitämään kiinni siitä valkeudesta, joka alusta 
oli, tulivat hyljätyksi eriseurana, ynnä Lapin maan kanssa, (vie- 
läpä  pöytäkirjoihin  vahingollisena  erityisenä  opinhaarana — esi- 
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koiset ynnä muut). Paljot ovat suosineet, ja vielä suosivat, isoin 
seurain sovinnollista työtä, ja jos joku harva sielu on seurassa, 
joka näkee, ettei ole hyvin asiat, mutta kukas on niin rohkea, että 
ottaa vääräoppisen ja pilkatun esikoisen nimen päällensä. Kuiten- 
kin olemme siinä mielessä, millä nimellä meitä nimitetään, ei se 
mitään tehe, ainoastaan että olemme sen pilkatun Jumalan Pojan 
seuraajat  uskossa,  opissa  ja  esikuvassa,  ahkeroiden  kukin 
kohdaltansa niin valvoa, että olisi öljy lampuissa, kun tulee käsky 
täältä pois. Älköön Jumala rakas Isä meitä niin rangaisko, että 
kadottaisimme sen kaitaisen tien, vaikka niin monta on sumuis- 
ta ilmaa, ja niin monta vaaraa elämän tiellä, jossa joutuu matka- 
mies  usein  ikävöiden  huokaamaan,  kuinka  pitää  perille 
kostuman. Mutta uskomme, että Taivaallinen Isä kuulee lasten- 
sa huudon, jotka häntä avuksensa huutavat. Pyyhkikäämme unta 
pois silmistämme, rakkaat veljet ja sisaret, ja valvokaamme yön- 
valvojan Herran Jesuksen kanssa, joka on valvonut ja pitkää yötä 
viettänyt Getsemanessa, ja Golgatalla huutaa ”se on täytetty” 
– velka on maksettu ja verinen risti on velkakirjan päälle
vedetty. Ei nyt muuta tällä kertaa, olkaa tervehdetty Herran 
lauman kanssa, ja todistamme synnit anteeksi Herran Jesuksen 
nimessä ja siinä kalliissa veressä. 

Merkitsee omalla kädellä. 

Toivoisin vastausta. 
Frans Parakka. 

P.S. Ne uudet kirkkojärjestykset, jotka isoilta seuroilta 
kokoon on pantu, on juuri sitä varten, että kuljettaa kristillisyys 
vanhan äidin syliin niitten ulkonaisten seremooniain kanssa, 
jonka kautta se viimeinenkin henki sammutetaan. No, siinä nyt 
tulee näkösälle, mikä sillä työllä on pohjalla, kun ensin kis-
kotaan kristittyin laumat irti Esikoisten seurakunnan hengen 
yhteydestä suurempaan evankeliumin vapauteen, ja samalla 
lihalliseen vapauteen, uutten säätyin alle, ei enään piisaa 
entiset ”vieläpä vanhinten ymmärrykset” Voi pimeyttä vapaassa 
Ameriikan maassa! 
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Merkitsee omalla kädellä 
Frans Parakka. 

Kun ei ollut varmaa osoitetta, niin lähetän Axel Uskosken 
osoitteella. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

136. K. TOIVONEN – S. JOHNSONILLE JA   I. 
FARTIGILLE Y.M. 

Gellivaara 21/2 1931 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Salmon Johnson, tei- 
dän rakkaan perheenne sekä Isak Fartig ja kaikkein valittuin 
pyhäin kanssa teidän ympärillänne. Jumalan ja meidän Herram- 
me Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja 
aina eämän ehtoon asti. Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehtelen teitä, rakkai- 
ta veljiä ja sisaria täältä Ruotsin Lapin Betlehemistä, johon tulin 
heti, kuin minun rakas vaimoni Hilma kuoli. Ajattelin, ettei mi- 
nun aikani nyt enään muualla kulu, kuin hän minun jätti, jonka 
kanssa olimme jo niin monta kymmentä vuotta ilomme ja mur-
heemme jakaneet. Vaikka sen tiedän, että hänelle se oli suuri 
voitto ja ilo, mutta minulle se on ollut suureksi murheeksi. 

Ja sitte, kuin olen tullut tänne, niin on kuoleman kautta 
pois muuttaneet ja menneet heidän Herransa iloon Sammeli 
Wettasjärvi ja Isak Niku, joka on tuottanut suuren murheen niin 
lavialle, kuin tämä elävä kristillisyys levinnyt on. 

Minä olin myös Suomessa samalla matkalla, jolla Niku 
kuoli. Ja nyt on Suomesta tullu sanoma, että siellä on kuollut 
johtava saarnaaja, Milén, kuin myös Americasta, että Simon- 
taival ja Tuomas Kuru on siellä kuolleet, jotka kaikki ovat nyt 
veisaamassa voiton virttä, kaikkein vanhinten ja maasta ostetun 
lauman kanssa, johon on meidänki kuolemattoman hengen halu 
ja kaipaus. 

352



Paljon on täältäki vanhempia pois muuttaneet, ja heidän 
Herransa iloon menneet, sen jälkeen, kuin minäki olen ensikerran 
täällä ollut. Mutta niin kuitenki on vielä sittenki, ettei ole vielä 
kaikki sankarit Israelista loppuneet, vielä on niitä, jotka vielä 
vartioitsee Siionin muuria hengen miekalla ja Herran Sebaotin 
voimalla. Josta kaikesta Jumalalle kiitos olkoon. 

Olen ollut matkoilla vanhimman Viktor Björkmannin 
kanssa, kuin on pidetty kokouksia, mutta nyt pari viikkoa sitten 
loukkasin jalkani, enkä päässyt matkaan. Ovat nyt Vaskivuori 
nimisessä kylässä, jossa myös on Isak Kuoksu ja Frans Parakka. 
Siinä uskossa olen, että synnit on anteeksi annettu teille ja 
meille,  Herran  Jesuksen  nimessä,  viattomassa  ja  kalliissa 
sovintoveressä, vieläpä siinä autuaallisessa toivossa, että pian 
yhteen tulemme, jos ei ennen, niin sillattoman virran toisella ran- 
nalla, ja silloin yhteen ääneen sanomme, amen Hallelujaa, ja sil- 
loin ei enään lohdutus lopu ijankaikkisesti, amen. 

Kertokaa nyt juuri sydämmelliset, rakkaat terveiset Isak 
Färtille hänen rakkaan emäntänsä ja lastensa kanssa, sekä kaikille 
rakkaille veljille ja sisarille teidän ympärillänne. Usein olen teitä 
muistamassa, ja sitä rakasta kanssakäymistä, kuin olemme yhdes- 
sä ilomme ja murheemme jakaneet. 

Täältä sanovat juuri rakkaat terveiset Isak Kuoksu, Viktor 
Björkman, Frans Parakka, heidän emäntänsä ja lastensa kanssa. 
Ja olkaa viimein minulta rakkaudella tervehditty. 

Vähin veljenne, rukoilkaa edestäni 

Karlo Toivonen 

c/o V. Björkman 
Gellivare Sweden 

Olisi hauska saada joku sana vastaukseksi. 

Alkuperäinen. 

Salomon Johnsonin kokoelma. 
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137. F.   WETTAINEN   –  A.   HENRIKSSONILLE,  A. 
NISKALLE Y.M. 

Parakan kylässä 11/3 1931 
Tykö rakkaat ja kalliit veljet Herrassa, Arvid Henriksson, 

Arthur Niska, Arthur Hiivala, ynnä rakkaitten emäntäinne, 
lastenne ja Herran valitut ympärillänne. Jumalan armo ja rauha 
olkoon henkenne kanssa elämän ehtoon asti. Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdin teitä, ja kiitän 
rakkaitten ja kalliitten kirjain edestä, joita olen saanut teiltä. Kallis 
on saada sanomia, että tet nuoret veljet uhraatte teitänne Herran 
työhön, kukin lahjallanne. Ei se ole vahingoksi, että tunnette ja 
tunnemme oman kelvottomuuden tässä korkeassa asiassa, mutta 
se olis vahingoksi itselle ja muille, jos sen kadottaisimme. Mutta 
ei ole rakkaat veljet ja sisaret oikein Herran edessä, että met 
oikean oikean itsemme tuntemisen tähden vetäisimme syrjään ja 
panisimme suumme kiinni, koska met siitä vakuutetut olemme, 
että emme ole itse meistämme tulleet, vaan Jumala on meitä 
edestuonut, ja saattanut Hänen valittuin lastensa laumaan tällä 
viimeisellä etsikonajalla, vieläpä vakuutettuna siitä, että olemme 
sen opin seuraajat, jonka siunatun valkeuden kautta on päässyt 
aurinko Kristuksen kirkkaudesta paistamaan meidän ja niin 
monen tuhannen pimitettyyn omaantuntoon, joka on valistanut 
tunnon valkeuden, että on auvennut se kaitainen tie, jota niin 
suuri paljous ovat seuranneet, vieläpä kunniaan kostuneet. 
Silloin ei muistu enää matkan vaivat. Suuri on ollut työnteko 
pimeyden ruhtinaalla sen päälle, että hajottaa Herran laumaa, 
ja jos meillä saarnaajilla on vähänkään itsemme tuntoa, niin 
pitäisimme sen tunteman, että olemme ylön heikot yhdenkään 
edessä seisomaan, jopa sitte, että koota laumaa oman selkänsä 
taka. Sillä sehän on koveteltu, mitä L.L.L. sanoo, että on armo, 
kuin koira illalla rupeaa porstuan ovea kynsimään, jos Isäntä 
laskee sisälle. Ja olemme siitä vakuutetut, että kuin seuraamme 
Hyvää Paimenta metsään, niin kyllä, jos kellään, niin koiralla, 
tuntuu armolta, jos joskus pääsee pikkusen levähtämään Sionin 
vuorelle, jossa se kirkas aurinko paistaa niitten avattuin 
haavain läpi, joita Hyvä Paimen kantaa käsissä, jaloissa ja kei- 
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häällä avatussa kyljessä. Siinä saavat myös Jeesuksen lampaat ja 
karitsat vähäsen levähtää, katsellessa Hyvää Paimenta elävänä ja 
ylösnousseena, ja täydellisenä voiton Sankarina, kuoleman ja 
helvetin Herrana, jossa Hän on vankiuden vangiksi vienyt ja ih- 
misille lahjoja antanut. 

Kyllä on syy uskoa, rakkaat veljet ja sisaret, vieläpä 
rohvaista sydämiämme lujempaan uskomiseen, että voiton päällä 
pysymme siihen autuaalliseen hetkeen asti, kuin vajaa lakkaa ja 
täydellisyys alkaa. Silloin kaikkien voittajain ja kilvoittelijain 
palkka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. 

Oli kallis saada Henrikssonilta kirjan, joka tuli eilen illalla, 
jossa rukoilet anteeksi, ole veli rakas turvattu Herrassa. Todistan 
ja annan Jumalan puolesta Jeesuksen nimessä ja siinä kalliissa 
veressä ijankaikkisesti, antakoon se suuri Luoja armonsa, että 
jaksaisitte ja jaksaisimme kilvoitella tämän lyhyen ajan sitä suur- 
ta päämaalia kohti, johonka lähteneet olemme. 

Ei nyt muuta tällä kertaa. Olkaa tervehditty sydämellisellä 
rakkaudella, kaikki rakkaat veljet ja sisaret Kingstonissa, 
Brainerdissa, Minneapolissa y.m., jotka kanssanne ja kanssamme 
ovat kilvoittelemassa yhtä Isänmaan rantaa kohti. Synnit on teille 
ja meille anteeksi annettu Herramme Jeesuksen nimessä, siinä 
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa meidänkin 
edestä, että voiton päällä pysymme ynnä teidän kanssanne lop- 
puun asti. 

Merkitsee omalla kädellä Frans Parakka rakkaan vaimoni, 
lasteni ja Ullatin saarnaajan Oskar Isakssonin kanssa. 

Isak Kuoksu, Isak Stålnacke, Johan Stöckel, sanovat rak- 
kaita terveisiä ynnä Herran lauman kanssa. Lähden 13/1 
Marketan kylään kokousta pitämään. Toivon kohtaavani V. 
Björkmannia, hältä rakkaita terveisiä. 

Älkää peljätkö, Arthur Niska ja Hiivala. Menkää Herran 
nimeen ja saarnatkaa sen, mitä Jumala antaa. 

 

Koneella kirjoitettu jäljennös. 

Niskalta USA:sta. 
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138. F.  WETTAINEN  –  J.  G.  ONKALLE,  J.  T.  JA H. 
MUSTOLALLE 

Parakan kylässä 2/5 1931 
Tykö rakkaat veljetHerrassa J. G. Onkka, Johan Mustola, 

Tomi ja Heikki Mustola, ynnä rakkaitten emäntäinne ja lastenne 
kanssa ja Herran lauma Amerikan maalla. 

Jumalan  armon  ja  rauhan  tervehdyksellä  tervehdän 
lyhykäisesti, kun johtuu mieleeni se rakas vastaanotto ensi illasta 
alkain Astoriassa ja Quincyssä, ynnä monessa muussa paikassa. 
Se tuntuu kalliilta, sillä mekin olemme jo saaneet ottaa osaa sii- 
tä murheesta, että on huoneitten ovet suljetut. Mutta, kun Jumala 
rakas Isä on jo nuoruuden päivinä kiinni ottanut ja saattanut hä- 
nen lastensa laumaan, jossa on oma sielullinen hätä painanut, jo 
Raattamaan ynnä muitten kristillisyytemme vanhinten eläissä, 
tarkan vaarin taivaan juoksusta ja tähtien kulusta ottamaan, sekä 
myötä- että vastoinkäymisissä, tämän elävän kristillisyyden vai- 
kutusten sisällä, niin olemme tulleet siitä vahvoiksi, että ne 
ymmärrykset Pyhän Raamatun totuuksista ovat liikkumattomat, 
mitä kristillisyytemme vanhimmat Pyhän Hengen valkeudessa 
ovat ulossaaneet Pyhästä Raamatusta tämän elävän kristillisyy- 
den valkeudeksi, levenemiseksi ja koossa pysymiseksi. Ja suuren 
paljouden keskellä on se niin suurta siunausta tuottanut, että niin 
monta kymmentä tuhatta ovat ilolla ja suurella uskon rohkeudella 
muuttaneet majansa ja siirtäneet sijansa, ja menneet viettämään 
ijankaikkisia Karitsan häitä sillattoman virran toiselle rannalle. 
Mutta näemme jo entisinä aikoina, ja samoten tämän kris- 
tillisyyden ajalta, kun se on enämpi aikaa päälle seisonut, niin 
monenlaisia koettelemuksia on siinä tullut, vieläpä niinkin 
kauvas, että Laestadiuksen saarnat ovat paljot sopimattomat, ja 
niin myös Raattamaan ymmärrykset, erittäinkin Kristuksen 
hengellisestä hallituksesta, ovat olleet monelle loukkaus, ja 
samoten ymmärrykset taivaanvaltakunnan avainten käyttämises- 
tä, on tälle ajalle liian vanhanaikaiset, sillä vanha Aadami tahtoisi 
päästä nahkoineen ja karvoineen taivaan valtakuntaan. Kuitenkin 
saarnataan synti syntinä hyljättäväksi. Ehkäpä samalla, kuin 
saarnataan synti synniksi, niin asetetaan eteen Jumalan Poika, 
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jossa voima löytyy uskolla omistaa synnit anteeksi; vieläpä voi- 
ton päällä pahan voittajana pysymään, ja niin kantamaan kalliin 
tavaran savisessa astiassa. 

Toiseksi kristillisyytemme vanhimmat, jos ennenkin, niin 
elämänsä viimeaikoina, pyysivät kirkastaa meille nuoremmille 
Saarnaajille, kuinka tärkeätä on pysyä oikeassa seurakunnassa, 
jonka Herramme Kristus on koonnut ristinsä ympärille tälläkin 
etsikon ajalla, josta jo rupesi heidän aikana merkkiä näkymään, 
eikä vähääkään, jotka seisoivat enimmästään riitoina niin kauvan, 
kuin vanhimmat elivät, eikä niin julkisena eriseurana, kuin hei- 
dän kuolemansa jälkeen, joka rupesi täälläkin Lapinmaassa 
tohisemaan ja julkista hajoittavaa työtä tekemään, että kuin olim- 
me Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu Isak Niku ja Frans Parakka, 
Raattamaan kuoltua yhdessä kylässä kokousta pitämässä jo kol- 
matta päivää, niin tuli August Lundbergi Johan Sirkanmaan kans- 
sa samaan kylään, ja tehit toiset kokoukset, joka oli ensimmäinen 
laatuansa Lapin maassa Sitten kun Sammeli Vettasjärvi ja Isak 
Niku menit puhuttelemaan, niin kaikki oli mahdotoin; mutta 
päinvastoin herätettiin suuri huuto läpi kristillisyyttä, kuinka ovat 
väärässä ja hirmuisessa tuomion hengessä Gellivaaran saarnaajat. 
Ja kun monet mullistukset ovat tulleet kristillisyyden 
laveudessa, niin ne huudot ja raskaat syytökset ovat antaneet ai- 
hetta, ei ainoastaan yksinkertaisissa kristityissä, vaan monet 
saarnaajatkin  joutuivat  ajattelemaan  ja  uskomaan,  kuinka 
kauheata eksytystä Lapissa on. Eihän ole ihme, että siinä hengen 
yhteys on monelta katkennut, ja siinä selkänsä kääntänyt sinne, 
jota hän ennen rakastanut on, ja raskas varoitus: Gellivaaran Esi- 
koiset! y.m. ja joka taivaaseen tahtoo, pitää sieltä synnin päästön 
saamaan. Se on valhetta ja suurta väärinymmärrystä louk- 
kaantuneilla sydämillä, ja että monet on ottaneet aihetta, kuin 
ovat tulleet vastaan sanomaan, niin siinä on tietysti lujasti 
puolustettu oikeaa seurakuntaa raamattuin jälkeen, vieläpä Kris- 
tuksen hengellinen hallitus, että lauma koossa pysyy. Mutta että 
synnin päästö olisi ainoastaan Lapissa, olisi suurta pimeyttä ja 
paavia. Sen vain tiedämme jo vanhinten aikana, että monet kris- 
tillisyyden laveudessa sekä Euroopassa että Amerikassa asti, ovat 
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parannuksia jatkaneet aina Lappiin asti sen kaltaisissa asioissa, 
joissa he ovat tunteneet itsensä syyllisiksi, ja joutuneet toisin ajat- 
telemaan. Mutta niinkuin J. Raattamaa sanoo, ja on raamatullista: 
Tämä valta ei ole annettu jollekin joukkokunnalle, vaan Pyhän 
Hengen saaneelle seurakunnalle, jossa hallitaan Kristuksen opin 
ja asetusten jälkeen. 

Ja Joonas Purnu kirjoittaa: ei johonkin erityiseen paik- 
kaan, eikä erityisiin ihmisiin, mutta missä ikänä ne ihmiset löy- 
tyvät, joittenka sydämellä elävä henki on, liitettynä hengen yhte- 
yteen rauhan siteen kautta, ovat saarnanneet ja päästäneet ja 
vaivatuita vapauteen saattaneet, ja saarnanneet Herran otollista 
vuotta, ja näin koonneet laumaa Herralle Jesukselle yhteen 
lammashuoneeseen. Eikä ole ollut, eikä vieläkään ole, eri ym- 
märrystä niissä asioissa, ja että Juhani Raattamaa seurakunnan 
kanssa on paljon kirjoittanut ja neuvonut pysymään Esikoisten 
Seurakunnan hengen yhteydessä, on monelta hyljätty isäntä- 
henkenä, joka myös on ollut raskas väärinymmärrys. Sillä ei 
Raattamaa eikä muut totuuden saarnaajat, jotka oikein itsensä 
tuntevat, voineet niin ajatella, että jollakin olisi erityisempää, 
isäntäoikeutta kristillisyydessä, kuin yhdellä palvelijalla perhees- 
sä, jos hän uskollisesti tekee työnsä loppuun asti, niin Herra sa- 
noo: hyvin sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähän päälle sinä 
olit uskollinen, minä panen sinut paljon päälle; mene sinun 
Herrasi iloon. 

Mutta kaliina olemme pitäneet, ja ovat myös totuudessa 
kalliit Jumalan lahjat, joita Jumala on lahjoittanut seurakun-
nallensa, sillä se rakas muisto, joka on jäänyt aina kristilli-
syytemme vanhinten ajoilta, riippuu vieläkin niin monen kym-
menen tuhannen sydämellä, Euroopan ja Ameriikan maalla. 
Ehkäpä jälestäpäin on asiat hämmentyneet monilla, vieläpä 
niinkin kauvas, että anteeksianomalla monet, erittäinkin 
johtomiehet, ovat parannuksia tehneet esikoisuudesta, niin-
kuin päytäkirjat osottavat Ameriikan suurista kokouksista, ja 
erityisenä väärän opin haarana merkitty hyljättäväksi. 

Että sitä Raamatun sanaa, Esikoisten seurakunta, on pal- 
jon muistettu tässä kristillisyydessä, on paikallaan. Ei kuiten- 
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kaan se ole niitten korviin pistänyt, jotka siinä seurakunnassa 
pysyneet ovat, ja senkin voimme myöntää, että moni yksinker- 
tainen hyvässä tarkoituksessa on ottanut vastuksissa ne neuvot 
käsiinsä, joita hän ei ole voinut kantaa. Eihän itse totuus ole 
silti muuttunut, mutta onhan se voinut aihetta antaa monelle 
loukkaantuneelle vääränä hylkäämään. Että meitäkin jälkeen- 
tulevia nimitetään Esikoisiksi, jonka luontokin osoittaa, sillä 
ennen meidän luonnollista syntymääkin oli jo tämä siunattu 
kristillisyys ollut palavimmillaan; mutta sen vain olemme tun- 
nustaneet, ja vielä tunnustamme, että olemme siihen seurakun- 
taan syntyneet ja siinä tahdomme ahkeroida, pysyä ja 
kilvoitella kalliimmassa uskomme kilvoituksessa loppuun asti, 
seuraten pilkattua Jumalan Poikaa. 

Olen tässä jollakin sanalla lyhykäisesti maininnut, jos jot- 
kut, jotka vieläkin ovat kaipaamassa sitä alku opin ääntä, joka 
tahtoo koota poikansa siipeinsä alle niin monilta kirkko teiltä, 
jossa moni huokaa ikävöiden, että tämä matka onnellisesti päät- 
tyisi. Saan vielä lyhykäisesti mainita siitä, että on paljon syytetty 
lakihenkisiksi, erittäinkin Lapinmaan saarnaajia, jota emme ole 
ymmärtäneet ottaa syyksi eli eksytykseksi, koska olemme siitä 
varmat, että olemme samalla ymmärryksellä laista ja evan-
keliumista, kuin mitä ensimmäiset ovat ymmärtäneet, joka 
tulisi pitkäksi kirjoituksella ulos tuoda. Kuitenki olemme siitä 
vakuutettuina apostolin sanan mukaan: uskon kanssa tulee Pyhä 
Henki ja Pyhän Hengen kanssa Kristuksen rakkaus, joka vaatii 
kaiken jumalattoman menon hylkäämään. Ei pelko ole rakkau- 
dessa, vaan täydellinen rakkaus ajaa pois pelvon, sillä pelvolla on 
vaiva. Sentähden J. Raattamaa huusi kokouspaikoissa: Ole va- 
paa, vapaaksi ostettu lauma, Zionin vuorella! Mutta eihän ne 
saata vapaat olla, jotka sidotut ovat omantuntonsa kautta, ehkä 
ovat heränneellä tunnolla, kuin eivät ole saatettu ristin kohdalle 
Golgathalle, tahi eivät ole antaneet taluttaa niin lähelle, että Tai- 
vaallisen Vanhimman vaivat olisivat saaneet särkeä kivikovan 
sydämen, niin olisivat saaneet sen murheen, joka on Jumalan 
mielen jälkeen. Emme kuitenkaan ole sitä ymmärrystä saaneet, 
että sekään pitäisi tulla joksikin velvollisuuden opiksi, mutta 
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niinkuin Laestadius ynnä työ kumppaneittensa kanssa, ovat 
taluttaneet katuvaisia ja synneiltä raskautettuja sieluja katsele- 
maan Taivaallisen Vanhimman vaivoja Yrttitarhassa ja Golgatan 
mäellä, että ylös nousemisen aurinko saisi paistaa särjetyn ja 
liikutetun maan päälle, josta Jumalan pelto alkoi voimalla kasva- 
maan ja hedelmää kantamaan. 

Ei kuitenkaan tämä vapaus ole antanut tilaa lihalliselle 
vapaudelle siellä, missä oppi on puhtaana saarnattu. Mutta jos 
lihallisesti mieltyneitten toivomuksia seurataan, niin tiettävä 
on, että Herran pelto joutuu rikkaruohon valtaan, sillä siinä on 
kyllä, ja vaikeaa, ja tärkeää työtä, kun Herran pelto on niin mo- 
nella rajalla, jonka tähden Vapahtaja vertauksella antaa varoi- 
tuksen, ettette ohdakkeita kootessanne tempaisi nisuja ynnä 
heidän kanssansa. Ei elävä kristillisyys ole joku ulkonainen yh- 
distyminen, paitsi se, mitä uskon vapauden lait ovat vaatineet, 
jossa kristityt niin vähässä määrin kuin mahdollista, ovat osaa 
ottaneet siinä, joka ei sodi Jumalan sanaa ja hyvää omaatuntoa 
vastaan, sillä ulkonaiset ovat ulkonaiset, ja samalle elävälle 
kristillisyydelle vahingolliset, sillä siinä on meillä enämpi, kuin 
kukaan voimme, että rakentaa Kristuksen kirkkoa elävistä ki- 
vistä. Mutta Raattamaan sana seisoo paikallaan: mitäs siitä läh- 
tee, jos raketaan ja ei kokoon liitetä, ei siitä tule kokonaista. 
Mutta kuinkas ne saarnaajat yhteen liittävät, jotka kokoavat 
laumaa oman selkänsä taka, vieläpä monet saarnaavat roskasilla 
omillatunnoilla, niin ei paina paljon, mihinkä kalliisti 
lunastettuja sieluja kuljetetaan. Sillä ei ole kuin yksi ainoa, 
Jesus Jumalan Poika, joka on saattanut koota lauman 
ympärillensä, vieläpä ottaa kadonneen lampaan olalleen, se on 
omalle tunnolle, ja sen kotia tuonut. 

Siinä olisi meillä syntisillä saarnamiehillä, jos voisimme 
seurata Hyvää Paimenta metsään, mutta kuinkas ne saattavat esi- 
koisten seurakuntaan laumaa koota, jossa näkevät olevan susi- 
joukon; enämpi täytyy niistä varoituksia antaa, kuin sinne koo- 
ta. On totuus, että siihen määrään on moni joutunut niistäkin, 
jotka alusta ovat oikealla tavalla matkaan lähteneet autuuden tiel- 
le. Ei isot seurat, vaikkapa 10.000 laulaisi yhteen ääneen, sillä ei 
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seurain suuruus ole asian totuus, mutta asian totuus seuraa niitä, 
jotka sen sydämillänsä kantavat, koottuna yhdelle Zionin vuorel- 
le, yhteiseen kokoukseen, esikoisten seurakuntaan, jossa on 
priiskoitusveri ja syntein anteeksi saaminen. Älköön kenkään 
niin ymmärtäkö, että me tahtoisimme hallita yhdenkään omaa- 
tuntoa, sillä Kristus tahtoo hallita laillansa oman laumansa. 
Emme kuitenkaan voi salata sitä suurta armoa, joka tapahtunut 
on, ehkä se voisi monen mielestä olla katkeraa kuulla, niin ei 
kumminkaan ole pakkoa, vaan se on toivomuksemme, että kai- 
killa autuutta kaipaavaisilla olisi suoja, josta tänäkin päivänä 
monta kymmentä tuhatta Suomen maalla, Norjan rannoilla ja 
Ameriikkaan asti, kiittää Davidin kanssa: lintu on löytänyt huo- 
neen ja pääskynen pesän, sinun alttaris, Herra Sebaot, minun 
kuninkaani, jotka käyvät itkun laakson läpi, ja opettaja monella 
siunauksella kaunistetaan. 

Emme ole, paremmin saarnaajat, kuin sanankuulijat, tul- 
leet enkeleiksi, sen pois ottamattoman syntiturmeluksemme täh- 
den, jonka jokainen täytyy kantaa päällänsä hautaan asti, sillä 
vaikka vakuutettuna siitä olemme, että entiset synnit ja nykyinen 
turmelus on anteeksi annettu, ja uskomme, että meillä on Jesus 
Jumalan poika edesvastaajana, niin on usein sittenkin raskas 
kysymys, että voittaa sydämen uskomaan, ja uskolla omistamaan 
Herran Jesuksen viattomuus viattomuudeksi ja hänen vanhurs- 
kautensa vanhurskaudeksi, sillä se on yksi ainoa puhdas hää- 
vaate, jonka läpi ei näy häpy Jumalan Isän kirkasten kasvojen 
edessä. Seisokaamme me saarnaajat ristin kohdalla Golgatalla, 
että näkyisivät haavat ja naulain reijät. Kyllä sen rinnalla maail- 
malliset puuhat halpuvat, ja ruostuneet miekat tulevat teräväksi, 
ja Israeli saapi voiton, ja Zionin tyttäret pääsevät veisaamaan: 
Saul löi tuhannen, mutta David kymmenen tuhatta. 

Tässä olen lyhykäisesti kirjoittanut, kuin johtuu mieleeni 
se rakkaus, jolla otitte meitä vastaan Astoriassa, Quincyssä ynnä 
monessa muussa paikassa. Ja kiitän Onkka-veljeä kalliin kirjeen 
edestä ja Tomi Mustolaa. Olen lukenut kirjanne niin monissa eri 
kokouksissa, eikä yksikään ole moittinut, että kirja olisi väärä eli 
ulkokullailemalla kokoonpantu. Ja olkaa nyt tervehdetyt sydä- 
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mellisellä rakkaudella, yllä mainitut Herran lauman kanssa 
Ameriikan maalla, niin kauvas, kuin meitäkin Jumalan ihmisinä 
kantavat, näitten sanain kanssa: että synnit annamme ja 
todistamme anteeksi Herramme Jesuksen pyhässä nimessä ja sii- 
nä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa edestämme, 
merkitsee omalla kädellä. 

Frans L. Wettainen. 

En ole näitä kirjoittanut, niinkuin totuuden tietämättö- 
mille, vaan niinkuin sen tietäville. s.s. 

Tämän kirjan kirjoittaja on itse lähettänyt meille kopion 
siitä, minkä on kirjoittanut Astoriaan. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

139. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Parakan kylässä 6/9 1931 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille ras- 

kaassa ja kalliissa Herran viinamäen työssä, Wiljam Koppana, 
Matti Kinnunen, ynnä rakkaitten vaimoinne, lastenne ja kaikki 
saarnaajat ja totuuden apulaiset, ja palveluspiikain kanssa Ame- 
riikan maalla. 

Jumalan armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon hen- 
kenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. Onnen ja rauhan 
tervehtyksellä tervehtän minä teitä jollaki sanalla, kasvoista ja 
sydämen kautta tunnetuita rakkaita veljiä ja sisaria, kuin muistuu 
mieleen se rakas kanssakäyminen, kuin Jumalalta oli se armo, 
että saimme olla kanssanne ja viettää sitä autuaallista ja rakasta 
kanssakäymistä, ja puhua suusta suuhun tiestä ja matkasta, jota 
olemme kulkemassa yhtä isän maan rantaa kohti. Ja näemme 
niistä kalliista kirjoista, joita olemme saaneet läpi maata, että 
siitäki asti, kuin olemme viime syksynä erkaintuneet, on niin 
monta ystävää jättäneet meitä, ja tämän katoavan maailman, jos- 
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sa ei olekaan meillä yhdelläkään pysyväistä asuma sijaa. O, kuin- 
ka autuaallista, jotka saavat elävän uskon siivillä lentää poikki 
sillattoman virran siihen suureen autuuteen, jossa ei muistu enää 
mieleen murheet eikä matkan vaivat. Paljon on täälläki Lapin 
maan seurakunnissa tämän jääneen vuoden aikana muuttaneet 
majansa ja siirtäneet sijansa. 

Ja nyt saan ensin kiittää Koppana- ja Matti-veljeä, ynnä 
muita veljiä ja sisaria rakkaitten ja kalliitten kirjain edestä, joita 
olemme ilolla vastaanottaneet, vaikka ei moni ole vastausta 
saanu, kuin on ollu heinän aika. Terveenä met täällä olemme, 
kaikki saarnaajat ja tunnetut kristityt. 

Olimme viime sunnuntaina koolla Kuoksussa, paljon 
saarnaajia ja kristityitä, Isakki Kuoksu-vanhimman tykönä, iloi- 
nen hän oli ja terveenä, vieläpä siitä usein muistutti, että saamme 
siitä olla vahvat, että olemme sen opin seuraajat, jota meidän 
kristillisyytemme vanhimmat ovat saarnanneet ja opettaneet, 
ensin kylmää metsää kyntäneet, ja niin suuren paljouden autuu- 
den tielle saattaneet, vaikka sitä vastaan niin paljon sanotaan, 
mutta vanhan Simeonin sanat pysyvät totena maailman lopuun 
asti, eli niin kauvan, kuin elävää kristillisyyttä löytyy maan pääl- 
lä, kuin hän sai ottaa poikalapsen syliinsä, niin hän sanoo, ”Tämä 
on pantu lankeemiseksi ja nousemiseksi Israelissa, ja merkiksi, 
jota vastaan sanotaan”, ja äitille sanoo: ”Ja sinunki sielus läpi 
pitää miekan käymän, että monen sydämen ajatukset ilmoite- 
taan”, ja ristin kohdalla Golgatalla on se sija ja paikka, jossa 
miekka on käyny äitin ja opetuslasten sydämiä läpi, siinä on se 
paikka, jossa Herra on ympärileikannu sinun sydämes, sinä 
Zionin Tytär, ja siinä on se paikka, jossa Hän huutaa, ”se on täy- 
tetty”, katuvaisten ja suurten syntisten velka on maksettu, ja ve- 
rinen risti on velkakirjan läälle vedetty, ja kuolema ja helvetti on 
vangiksi otettu, sillä Elämän Pääruhtinas on noussu ylös ja tuo- 
nut vanhurskauden murheellisille vaimoille ja opetuslapsille. 

Sentähden on syy rohvaista sydämiämme lujempaan usko- 
miseen, että saisimme seisahtaa joskuskaan sille paikalle, että 
armon aurinko saisi paistaa Herran Jeesuksen avattuin haavain 
läpi, sillä juuri siitä säteestä ja auringon paisteesta on Jumalan 
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pelto vieläkin kasvamassa, ja vaikka niin paljon on leikattu ja 
koottu Jumalan aittaan, on yksi piskuinen lauma koottuna yhden 
verisen lipun alle Euroopan ja Amerikan maalla. Älkää väsykö, 
rakkaat veljet ja sisaret, rukoilemasta meidänkään edestä, että 
mekin ynnä teidän kanssanne, kostumme siihen suureen pää- 
maaliin, johonka lähteneet olemme, sillä Suuren synnin voiman 
läpi on kilvoituksemme, ja kysymyksessä on, kuin ilta tulee, että 
on ijankaikkinen autuus perintönä. 

Ja en tiedä nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa nyt 
tervehdetyt, kaikki rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla näit- 
ten sanain kanssa, että syntinne ja syntimme ovat anteeksi anne- 
tut Herramme Jeesuksen nimessä, ja siinä kalliissa sovinto- 
veressä, sen muistakaa vielä kuoleman virran rannallakin, ennen- 
kuin silmänne kiinni painuvat viimeiseen uneen. 

Täältä tervehtävät saarnaajat: Isak Kuoksu, Isak Stålnacke, 
Johan Stöckel, Sammelin Wiljami, y.m. rakkaitten vaimoinsa ja 
Herran lauman kanssa. Ja olkaa minulta ensin ja viimein 
tervehdetty, rakkaan vaimoni ja lasteni kanssa, ja kantakaa an- 
teeksi antavalla sydämmellä armoistuimen tykö, Pyytää vähin 
veljenne Herrassa. 

Frans Parakka. 

Jäljennös. Niskalta USA:sta. 

140. F. WETTAINEN – A. PERNULALLE, A.   
USKOSKELLE Y.M. 

Parakan kylässä 8/2 1932 
Tykö rakkaat ja kalliit veljet Herrassa ja uskolliset työnte- 

kijät Herran työssä: Abram Pernula, Aksel Uskoski, Berggren, 
ynnä muut veljet Herrassa, ynnä rakkaitten vaimoinne, lastenne 
ja koko Herran lauma ympärillänne, Brush Prairiella y.m. Juma- 
lan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän 
henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme jollakin 
harvalla radilla, ja annamme tietää, että olemme elämässä tervee- 

364



nä ruumiin puolesta ja ahkeroitsemassa kalliimmassa uskon 
kilvoituksessa kilvoitella eteen käsin sitä suurta päämaalia koh- 
ti, että kun elämän ilta joutuu, saada autuaallisen pois päasemisen 
tästä ikävästä maailmasta. 

Ja nyt ensin saan kiittää rakasta veljeä ja sisarta Abram ja 
Laura Pernulaa, kalliin kirjan edestä, jonka sain viikko aikaa, ja 
jossa oli sanoma rakkaan veljen Geletin pois pääsemisestä. Mi- 
käpä on autuaallisempaa, kuin päästä niittämään sen, jonka 
kylvänyt on, sen ijankaikkisen ilon ja kunnian kruunun, koko 
maasta ostetun lauman kanssa. Se on tiettävää, että ystävät jää- 
vät kaipaamaan. Ja jos ketään, niin senkaltaisia ihmisiä, jotka 
ovat uskolliset olleet siinä vähässä, joille Herra sanoo: vähän 
päälle sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle; 
mene sinun Herrasi iloon. Kyllä Vapahtajan sanat pysyvät 
paikallansa. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työ- 
väkeä eloonsa. Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret Ameriikan 
maallakin, että Herra lähettäisi uskollisia työmiehiä hänen 
eloonsa tällä viimeisellä ajalla. Älköön kuitenkaan väsykö ne 
harvat valitut neljän ilman alla työtä tekemästä, sillä lahjalla, 
kuin kukin Herralta saanut on, vaikka oma kelvottomuus usein 
tulee eteen, ja näyttää, että olen ylön kelvoton niin korkiaan 
asiaan. Mutta niitten heikkoin välikappaleittensa kautta on Ju- 
mala suuria tehnyt tämänkin elävän kristillisyyden aikakaudel- 
la, jonka siunatun työn hedelmä olette ja olemme Euroopan ja 
Ameriikan maalla. 

Ja vaikka niin monet vastoinkäymiset ovat tulleet tätä 
elävää kristillisyyttä vastaan, ei se kuitenkaan ole tyhjään 
rauvennut, sillä yksi piiskuinen lauma on Euroopan ja Ame- 
riikan maalla, jotka vielä tänäkin päivänä ovat pysymässä Esi- 
koisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä rauhan 
siteen kautta, joka on rakkaus. Ja vaikka niin monet on sen 
hyljänneet, niinkuin kelvottoman ihmisen Pojan tähden, laki- 
henkisenä, isäntäkristillisyytenä y.m.m., mutta niille se vain on 
pysynyt rakkaana äitinä, jotka totuuden kuuliaisuuden alla ovat 
itsensä uhranneet Herralle Jesukselle vakuutettuna siitä opin to- 
tuudesta, joka alusta oli, josta heidän kätensä pidelleet ovat, 

365



elämän sanasta, niinkuin vanha Starkkakin kirjoittaa joitakin 
päiviä edellä lähtemistänsä: Ilolla tohdin pääni painaa kuole- 
man enkelin syliin, vakuutettuna siitä opista, josta olen elämän 
ja hengen saanut jo tämän elävän kristillisyyden aamun koitosta 
alkaen, niin tähän asti, ja jota siunattua oppia olette tekin, rakkaat 
veljet, saarnanneet täälläkin Ameriikan maalla, lähetettynä ja 
kutsuttuna Esikoisten seurakunnalta. 

Mutta niinkuin se on tiettävää, kun hengen yhteys on kat- 
kaistu, niin ei ole vaarallista olla erotettuna, ja niinmuodoin on 
eriseura luvallinen, eikä ensinkään synti, josta Luterus sanoo, että 
se on pienenä pidetty synti. Emme sitä ensinkään ihmettele, että 
monet joukot ilmestyvät julkisina eriseuroina, mutta se on ih- 
meellisempi, että ne sielut ja sydämet, jotka ovat alusta osallisena 
olleet tämän elävän kristillisyyden voimasta, ja kantaneet sitä 
pitkät ajat, ja nyt jo kuitenkin pitäisi olla näkösällä, mihinkä ol- 
laan kuljettamassa, kuin niin peräti katoaa se entinen hartaus, se 
entinen rakkaus ja rakas kanssakäyminen, se entinen Pyhän Hen- 
gen voima, se entinen itsensä maailmasta kieltäminen. Ei lakit 
eikä muu maailman muoto ollut sovelias, sillä se syntinä saarnat- 
tiin hyljättäväksi, ja myös syntinä hyljättiin, emmekä voi ymmär- 
tää, että olisi taivaan tie pantu ylön kaidaksi, eikä ole totisesti niin 
kauvan, kuin on tie auki armoistuimen tykö, ehkäpä se sille tun- 
tuu ylön ahtaalta, joka tahtoo maailman ystävä olla. 

Älköön Jumala, rakas isä, meitä niin rangaisko, että me 
tämän turhan ja katoavan maailman kanssa kadottaisimme sen 
kaitaisen tien. Ja sentähden tarvitsemmekin pyyhkiä unta pois 
silmistämme, rakkaat veljet ja sisaret, ja nostaa päätämme ylös, 
katsomaan vanhimman vaivoja yrttitarhassa ja Golgatalla, että 
ne viattomat veren pisarat priiskuisivat sieluimme ja sydän- 
temme maalle, että ne pysyisivät tuoreena, ja niin saisi paistaa 
se kirkas Pääsiäisaamun aurinko, särjetyn ja liikutetun maan 
päälle. Siinä on se voima, josta Jumalan pelto on kasvanut, ja 
vaikka niin suuri paljous on koottu Jumalan aittaan, on kuiten- 
kin vielä yksi piskuinen lauma, jotka ovat pysymässä ja 
kilvoittelemassa heidän kalliimmassa uskonsa kilvoituksessa 
sitä suurta päämaalia kohti. 
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Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehdetyt 
sydämellisellä rakkaudella suomen ja engelskieliset kristityt, 
Antti Parviainen vaimonsa ja lastensa kanssa, Aleks Parviainen, 
Abernathy, vaimonsa ja lastensa, ja engelskielisten kanssa, 
Homer ynnä perheensä, Nylund perheensä kanssa, Nestor Tuovi- 
nen perheensä kanssa, Matti Haahto, Tuomas Mustola ja Huhta 
perheineen, ynnä muut, ynnä muut, veljet ja sisaret Quincyssä, 
Astoriassa ja aina Californiaan asti. Olkaa tervehdetyt näitten 
sanain kanssa: että synnit on teille ja meille anteeksi annetut, sen 
mekin täältä asti todistamme Jumalan puolesta Jesuksen nimes- 
sä, ja siinä kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Rukoil- 
kaa meidänkin edestämme, ja kantakaa anteeksi antavaisella sy- 
dämellä armo istuimen tykö. Pyytää veljenne ja kanssa- 
palvelijanne Herran työssä. 

Frans Parakka 
rakkaan vaimoni ja lasteni kanssa, 
ja Salomon Fjelborin kanssa. 

Olen saanut Matti Hahtolta ja Aksel Uuskoskelta kirjan, 
joittenka edestä kiitän. Älkää väsykö kirjoittamasta, vaikka har- 
voin saatte vastauksen. On vähän tilaisuutta, kun melkein aina 
olemme matkalla; on taas keväällä lähtö Suomenmaalle, kun jou- 
luna päätettiin lähetys. 

Pyydän, että antaisitte tästä osia, että ne lesketkin 
Californiassa saavat, joita myös tervehdämme. Ja vielä kiitämme 
Brush Prairien veljiä ja sisaria sen rakkaan palveluksenne edes- 
tä, kun seurasitte aina Astoriaan asti. 

Aururalle ja Lealle rakkaita terveisiä perheineen, Ekille 
perheineen y.m.,y.m. 
Samat. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 
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141. F. WETTAINEN – J. KAARTOLLE 

Parakan kylässä 1/4 1932 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa, Juhan Kaarto ynnä rak- 

kaan vaimonne ja lastenne kanssa. Jumalan armo ja rauha olkoon 
henkenne kanssa elämän ehtoon asti, amen. Onnen ja rauhan 
tervehdyksellä tervehdämme jollaki sanalla, ja kiitämme kalliin 
kirjanne edestä, jonka olemme saaneet, on kallis kuulla sano- 
mia, että olette elämässä terveenä ruumiin puolesta ja kil-
voittelemassa kallista uskon kilvoitusta oikeaa Isänmaan ran- 
taa kohti. Jumala rakas Isä siihen aina uutta voimaa antakoon. 
Ei meillä täällä ole erityisempiä sanomia, terveenä ovat 
saarnaajat, tätä nykyä vieläpä kristillisyyden työssä olemme 
ahkeroineet syksystä alkain, ettemme ole olleet tilaisuudessa 
viipymään kotonamme. Autuaallisia kokouksia olemme saaneet 
viettää kuin Jumala aina vahvistaa sanansa seuraavaisten 
merkkein kautta. 

Olemme olleet kolmella eri haaralla kokousta pitämässä, 
Isakki Stålnacke ja Johan Stöckel, Parkalompolon ja Keräntö-
järven ja Käymäjärven kylissä ja Isak Kuoksu ja Viktor Björk- 
man y.m. Nattavaaran, Purnun y.m. kylissä. Ja mie olen ollu 
viimein Soutujärven kylässä nuorempain saarnaajain kanssa. 
Kokouspaikkoihin kokointuu kansaa, ettei mitkään huoneet voi 
vettää, ja enin osa kristityitä. Ei ole totisesti pyhä valkea Lapin- 
maalla sammunu, jonka se suuri tulen sytyttäjä on sytyttänny jo 
yli 80 vuotta ja vaikka niin paljon on kuoleman enkeli leikannu 
kypsyneitä ja valmiiksi tulleita tähkäpäitä, on kuitenki sen puh- 
taan siemenen voimasta Jumalan pelto kasvamassa jo hedelmän 
jälkiin tulevissa polvissa, josta Jumalalle Isälle kiitos olkoon. 
Autuaallisia sanomia olemme saaneet tämänki talven aikana 
Suomen maalta ja Norjan meren rannoilta, joista kaikista 
tulee näköselle, että Jumalalla on vielä kallis etsikon aika. No 
en tiedä erityisempiä sanomia, tuli kuitenki haluni veljelle ja 
niille harvoille sieluille kirjoittaa jonku sanan, koska hyvin sen 
tiedämme, ettei teidänkään aika aina ole hupaista, kuin vielä 
niin vähän on niitä, jotka kanssanne ovat kilvoittelemassa yh- 
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dessä sydämessä ja mielessä turvaten sen äitin syliin, joka on 
ensin hedelmälliseksi tullu Ruotsin Lapin maalla tällä aikakau- 
della, jonka siunatun äitin syliin niin paljon lapsia syntyny on 
neljällä ilman suunnalla, ja vaikka niin paljon kuoleman enkeli 
on leikannu, joita on koottu Jumalan aittaan, kuitenki kukoistaa 
vieläki Herran pelto, johonka rukoilemma rakkaat veljet ja si- 
saret kastetta taivaasta ja armollista auringon paistetta, että Ju- 
mala rakas Isä kuljettais tämän viimeisen onnettoman ja vaaral- 
lisen maailman läpi. Sillä siinä uskossa olemme, että se suuri 
Sotasankari Herra Jeesus, joka on luvannu rukoilla omainsa 
edestä, on vieläki esirukoilijana niin kauan kuin yksiki van- 
hurskas löytyy maan päällä, senpä tähden on teillä ja meillä syy 
uskoa ja kilvoitella kalliimmassa uskomme kilvoituksessa, tet 
harvat valitut Californiassa y.m. sitä suurta päämaalia kohti, 
että kuin ehtoo joutuu, saapi vaivoista väsynyt matkamies las- 
kea ilolla päänsä kuolemanenkelin syliin ja sanoa hyvästin tälle 
katoavalle maailmalle, jossa ei meillä kenelläkään ole pysyväis- 
tä asumasijaa, sillä aina ovat uudet muistutukset, jotka ovat 
silmäimme edessä, kuin kuoleman enkeli ottaa yhden ystävän 
toisensa perästä, ja siirtää siihen ijankaikkiseen leposijaan, jos- 
sa ei muistu enää mieleen matkan vaivat, ei sota ei kilvoitus. 
Olkoon se lohdutuksenamme kaikkein ikävimpinäkin aikoina, 
ja vaikka monet kiusaukset ja raskaat epäilykset kohtaavat elä- 
män tiellä, niin ette ja emme kuitenkaan ole Jumalalta hyljätyt. 
Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vaan olkaa tervehdetyt sydä-
mellisellä rakkaudella tet harvat valitut Californiassa y.m. 
näitten sanain kanssa, että teidän ja meidän synnit, viat ja 
raskaimmatki epäilykset ovat anteeksi annetut Herramme Jee- 
suksen nimessä ja siinä kalliissa sovintoveressä, joka viatoin ja 
vanhurskas veri on vuotanu pitkänä perjantaina yrttitarhassa ja 
Golgatan mäellä, sen metki täältä asti todistamme kolmi- 
yhteisen Jumalan nimeen. 

Ja sanon vaimoni, lasten ja Herran lauman kanssa rakkai- 
ta terveisiä meidän palveluspiioille Selma Tomberille ja Sofia 
Salmi, ja vielä kiitämme kaiken sen rakkaan palveluksen edes- 
tä, jolla het meitä palvelit, ja olit ilokumppanina Astoriassa. Ju- 
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mala, Isä teitä vahvistakoon. Ja sanon rakkaita terveisiä 
Engforsille ynnä muille valituille, jotka meitäki Jumalan ihmi- 
senä kantavat, ja jos Matti Haahto veli on siellä, niin sanokaa 
hälle tästä preivistä rakkaita terveisiä ja kiitoksia hänen kalliin 
kirjan edestä; rukoilkaa meidänki edestä, että metki ynnä tei- 
dän kanssanne kotia kostumme, sillä siinä päätöksessä olemme 
jalkamme astuneet autuuden tielle, että kuin ehtoo joutuu, pääs- 
tä siirtymään siihen oikiaan Isänmaahan. 

Pyytää veljenne ja sisarenne Herrassa, 

Frans Larson Wettainen, rakkaan vaimoni 
Teklan ja lastemme kanssa. 

Koneella kirjoitettu jäljennös. 

Solomon Johnsonin kokoelma. 

142. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Parakan kylässä 8/5 1932 
Tykö rakkaille veljille, ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: Wiljam Koppana, 
Matti Kinnunen ynnä rakkaitten vaimoinne, lastenne ja kaikkein 
saarnaajain, ja koko kallis Herran lauma Ameriikan maalla. Ju- 
malan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha, olkoon tei- 
dän henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän jollakin sanalla. 
Ja ensin kiitän juuri sydämestä niitten kalliitten kirjain edestä, 
joita olen saanut taas tämänkin talven kuluessa, läpi maata aina 
Tyynen meren rannalta asti. Autuaallista on kuulla rauhan sano-
mia Amerikan maalta, joka on tehnyt rohkiaksi kirjoittamaan 
yksityisenäkin, sillä on niitäkin aikoja ollut, että emme ole tohti-
neet kirjoittaa muuten, mutta kuin kaikki etevimmät saarnaajat 
ovat olleet koolla, kun riidat ja taistelut ovat olleet kristittyin 
välillä, se on niitten kristittyin, jotka ovat turvaamassa Esikoisten 
seurakuntaan, ja vaikka suuret seurat ovat hyljänneet teitä ja 
meitä, niin kuin kelvottomana Ihmisen Pojan tähden, niin olem- 
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me kuitenkin siitä vahvat ja vakuutetut, että emme ole Jumalal- 
ta hyljätyt, sillä tiedämme siitä olla vahvat, että se seurakunta, 
joka on ensin kivulla syntynyt Ruotsin Lapin maalla tällä aika- 
kaudella, on vieläkin kantamassa ne samat Pyhän Hengen hedel- 
mät, jotka siinä alustakin ovat olleet, emmekä ole toista odotta- 
massa. Ja vaikka suuret yhtymät Ameriikan maallakin koittavat 
joukkoja koossa pitää ulkonaisten säätyin kautta, mutta vähän se 
silti auttaa, kun sisällinen elämä ja henki sammuu, ja maailma 
väärän luvallisuuden varjon alla tallaa, joka tulee selvästi 
näkösälle, että kun sisällinen elämä sammuu, niin ulkonainen 
esikuvakin loppuu. 

Ja vaikka olette yksi pikkuinen joukko Ameriikan maalla, 
olette kuitenkin kallis lauma taivaallisen Isän kirkasten kasvoin 
edessä, puhdistettuna Herran Jesuksen viattomalla verellä ja 
pyhitettynä Pyhällä Hengellä, ja niin päästettynä pahasta 
omastatunnosta. Ei ole tämä elävä kristillisyys ulkonaisten 
yhtymäin kanssa koossa pidetty, vaan se sisällinen elämä ja henki 
on siinä ollut, joka elävän uskon kuuliaisuuden alla on itsensä 
uhrannut Kristuksen hengellisen hallituksen alle, ja niin on Her- 
ran lauma koossa pysynyt erotettuna maailmasta kuolleen kristi- 
kunnan, ulkokullattuin ja eriseuraisten parista. Vieläpä paljon on 
Jumalasta syntyneitä lapsia tänäkin päivänä kaikella neljällä il- 
mansuunnalla, jotka teidän ja meidän kanssamme ovat hengit- 
tämässä yhtä armon raitista ilmaa, Esikoisten Seurakunnan hel- 
massa ja hengen yhteydessä, yhteen liitettynä rakkauden siteellä, 
niinkuin yksi Sionin tytär. 

Emme ole turvatta, emmekä suojatta, rakkaat veljet ja si- 
saret, mutta se vain, että perkele, maailma ja oma liha on aina 
vastassa ja niinmuodoin on siinä aina suuri sota ja kilvoitus. 
Vieläpä monta vaaraa oikealla ja vasemmalla puolen, että Vapah- 
tajan sanat aina toteutuvat: Jos taitais tapahtua, että valitutkin 
eksytettäisiin. Sentähdenpä onkin Jumalan järjestys ollut ajan 
alusta, että hän on huoneen rakentanut, ja itse Vapahtaja sanoo, 
että helvetin portit ei pidä sitä voittaman, eikä voita. On kuiten- 
kin meillä, rakkaat veljet ja sisaret, syy rohkasta sydämiämme 
lujempaan uskomiseen, vieläpä pyyhkiä unta pois silmistämme, 
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ettemme kadottaisi sitä kaitasta tietä, jonka päälle olemme 
jalkamme astuneet, niitten liittoin ja lupausten kanssa, että vaikka 
mitä vastaan tulisi, kuitenkin että matka onnellisesti päättyisi, 
siihen asti, kuin isänmaan ranta eteen aukenee, jossa voittajain ja 
kilvottelijain palkka maksetaan, ijankaikkisella ilolla ja kunnian 
kruunulla. Silloin ei enään muistu mieleen matkan vaivat, ei sota, 
ei kilvoitus, joka täällä tuntuu usein raskaalta ja vaivalloiselta, ja 
suuri pelko, kostunko onnellisesti isänmaan rantaan. Ja vaikka 
olemme nähneet niin monen autuaallisen pois pääsemisen, mil- 
lä tunnolla ja minkäkaltaisella uskonrohkeudella he lähtevät pois 
tästä ikävästä maailmasta, niin sittenkin tulee usein epäilys: olen- 
ko minä se ihminen, joka olen Herran edessä otollinen, kun olen 
niin hidas matkamies elämän tiellä. Ja jos ei olisi ne todistukset, 
jotka yhdeltä kristityltä kaivataan, nimittäin Raamatun todistus, 
Seurakunnan todistus ja Pyhän Hengen todistus, niin olisi vihol- 
linen jo aikaa hätyyttänyt. Vaan sinne on ollut turva, ja on totises- 
ti vieläkin, että saamme Daavetin kanssa joskus ilosta veisata: 
Lintu on löytänyt huoneen ja pääskynen pesänsä, sinun alttaris, 
Herra Zebaot, minun kuninkaani, jotka käyvät itkun laakson läpi, 
ja opettajat monella siunauksella kaunistetaan. 

Rukoilkaamme, rakkaat veljet ja sisaret, että Jumala ra- 
kas Isä kuljettaa ne harvat askeleet, jotka ovat edessämme. Ja 
uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, että synnit on anteeksi annettu 
siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, joka on vuotanut 
pitkänä perjantaina Getsemanen yrttitarhassa ja Golgatan mäel- 
lä taivaallisen vanhimman pyhästä ja viattomasta ruumiista vii- 
meiseen pisaraan asti. Ja rukoilkaa meidänkin edestä, että me- 
kin ynnä teidän kanssanne, kostumme siihen autuuteen, johon- 
ka jo niin paljon ystäviä on siirtynyt, ja ovat nyt pitämässä häitä 
koko maasta ostetun lauman kanssa sen sillattoman virran toi- 
sella rannalla. 

Ja ei nyt muuta, vaan kiitämme vielä kaiken sen ylön- 
palttisen rakkauden edestä Ameriikan veljiä ja sisaria, sekä läs- 
nä ollessa että poissa ollessa. Ja tervehdän tämän minun lähe- 
tyskirjan kautta kutakin nimeltänsä, joita on mahdotoin ni- 
mellisesti luetella, saarnaajat, totuudenapulaisten ja palvelus- 
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piikain ja koko Herran lauman kanssa Atlantin rannalta aina 
Tyynen meren rantaan asti, monessa kielessä. Antakoon taivaal- 
linen Isä sanallensa siunauksen teidän kokoon tulemisessanne. 
Ja saan antaa tietää, että minulla tulee Isak Kuoksu-van- 
himman ja Viktor Björkmannin kanssa matka Suomen maalle se 
17. eli 18. päivä tätä toukokuuta, ja on päätetty, että kostua Lah- 
den kaupunkiin Johannesjuhlaksi, johonka tavallisesti tulee ko- 
koon useita tuhansia kristityitä, ja olemme saaneet tietoja, että 
Ameriikastakin tulee joitakin. 

Jääkää hyvästi sen suuren Israelin Paimenen haltuun. 
Tätä on merkinnyt omalla kädellä veljenne ja kanssa- 

palvelijanne Herrassa. 
Frans Parakka 

rakkaan vaimoni Teklan kanssa. 

Isak Kuoksu ja Viktor Björkman sanovat rakkaita terveisiä. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

143. F. WETTAINEN Y.M. – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Lahden kaupungissa 26/6 1932 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Her- 

ran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: William 
Koppana, Matti Kinnunen, Johan Huumola, Johan Muonio, 
Salomon Johansson, Caleb Erikson, ynnä muut saarnaajat, 
rakkaitten vaimoinne ja lastenne, ja koko se kallis Herran lau- 
ma Amerikan maalla monessa kielessä. Jumalan ja meidän 
Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon teidän kanssanne 
elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdämme nyt tästä 
Lahden kokouksista, jossa olemme nyt koolla, monet kymme- 
net saarnaajat ja monen tuhannen kristittyin lauman kanssa, 
Herran nimeen yksimielisesti. Ja olemme sitten, kuin lähdimme 
kotoa Lapista, se 18. päivä toukokuuta, olleet koolla Lieksassa, 

373



Kaltimossa, Joensuussa, Sortavalassa, Viipurissa, Lappeenran- 
nassa, Mikkelissä, Helsingissä, Turussa, Hämeenlinnassa, Pa- 
dasjoella, ja nyt tässä Lahdessa. Suomen veljet olivat vastaan- 
ottamassa Oulussa, ja niin monen veljen seuraamana olemme 
läpi kulkeneet, ja suureksi iloksemme saaneet nähdä suuret 
kristittyin laumat kokoontuvan Jumalan sanan ympärille joka 
paikassa, jossa olemme koolla olleet. Vieläpä se siunattu yksi- 
mielisyys saarnaajain ja Herran lauman kanssa, jotka ovat tur- 
van ja suojan löytäneet Esikoisten seurakunnan helmassa ja 
hengen yhteydessä. 

Kallis on nähdä Herran pellon viheriöitsevän ja hedel- 
mää kantavan tämän elävän kristillisyyden laveudessa. Vaikka 
niin monet eriseurat ja väärän opin tuulet ovat sitä pyytäneet se- 
koittaa ja sammuttaa, mutta Jumalan vahva perustus pysyy ja 
joka siihen kiinnitetty on. 

Ja ei nyt muuta, vaan tervehdämme koko tämän koossa 
olevan Herran lauman kanssa Amerikan saarnaajia koko Herran 
lauman kanssa, monessa kielessä, Atlantin rannalta Tyynen me- 
ren rantaan asti. Vielä on Israelin Jumala muistamassa sitä liit- 
toa, jonka hän on tehnyt esi-isäin kanssa. Ja niin uskomme, rak- 
kaat veljet ja sisaret, että hän varjelee oman piskuisen laumansa 
Euroopan ja Amerikan maalla, jossa on niitten lasten turva ja 
suoja, joitten pitää monen vaivan läpi elämään sisälle mennä. 

Olkaamme rohvaistut, rakkaat veljet ja sisaret, Amerikan 
maalla ja kaikkialla. Vielä kulkee Kuningasten Kuningas ja 
Herrain Herra laumansa edellä sotijana ja voittajana, ja lyöpi 
laumansa viholliset suunsa miekalla. Voiton päällä olemme, 
rakkaat veljet ja sisaret, sen tähden on syy rohvaista sydä- 
miämme uskomaan, ja uskossa ja hengessä katsomaan maasta 
ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua kuningasta, että ne 
viattomat sovintoveren pisarat priiskuisivat sieluimme ja 
sydäntemme maalle elämäksi ja voimaksi tällä vaivalloisella 
korven matkalla oikeaa isänmaan rantaa kohti. Olkoon aina se 
suuri päämaali edessämme, että kun tämä vaivalloinen korven 
matka päättyy, niin silloin aukenee isänmaan ranta, jossa kaik- 
kein voittajain ja kilvottelijain palkka maksetaan ijankaikkisella 
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ilolla ja kunnian kruunulla. Ja olkaa tervehdetyt näillä sanoilla, 
rakkaat veljet ja sisaret Amerikan maalla, että synnit, viat ja 
raskaimmatkin epäilykset ovat anteeksi annetut Herramme 
Jesuksen nimessä, siinä viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. 
Sen uskokaamme rohvaistulla sydämellä, rakkaat veljet ja sisa- 
ret, ja rukoilkaa meidänkin edestä, että voiton päällä pysymme 
loppuun asti. 

Merkitsevät veljenne Herrassa, 
Frans Parakka, Viktor Björkman, 
Isak Kuoksu, V. Nieminen, 
S. Vesterinen, E. Masalin, 
J. Karhu, A. Vainikka, 
J. Hirvonen, Eino Nousiainen, 
K. Luoma, Kalle Nurminen, 
E. Rantanen, F. Siipola, 
A. Holm, W. Kauppinen, 
Joel Ahonen, R. Salminen, 
J. Hassinen. 

y.m. saarnaajat seurakunnan kanssa. 
Tänä päivänä lähdemme tästä Tampereelle, siitä Poriin ja 

siitä Teuvalle ja Ouluun, jossa on viimeinen kokous. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

144. TEKLA WETTAINEN – S. JOHNSONILLE Y.M. 

Parakka 8/7 1932 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijäl- 

le Herran viinamäen raskaassa ja paljon painavassa työssä, 
Salomon Johansson, ynnä muut kristityt siellä teän ympä- 
rillänne, Jumalan armo ja rauha olkoon teän kanssanne elä- 
män ehtoon asti. 

Tuli halu tervehtää muistossa olevaa vanhinta, vaikka tun- 
tuu, että en olis sovelias kirjottaan vanhalle saarnaajalle, mutta 
hääyn kiittää syämmestä sen kalliin preivin eestä, jonka sain teil- 
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tä. Olin silloin Suomessa Lahen kaupungissa. Se teän preivi tuo- 
tiin sinne kotoa, ja se luettiin siinä, ja siinä oli niin paljon Suo- 
men kristityitä ja saarnaajia, että en tiiä lukua. Ja oli siellä täältä 
Ruotsista useita kristityitä, ja sitte saarnaaja vanhin Isak Kuoksu 
emäntineen, ja Viktor Björkmani ja Fransi, ja net kaikki pyysi 
sanoa heän rakkaat terveiset teille, Suomen ja Ruotsin saarnaajat 
ja kristityt. Ja se oli heille niin liikuttavaista, kun tet sanoitte, että 
tet kirjoitatte vanhalla, vapisevalla kädellä, ja kuiten on niin kal- 
lis preivi. 

Ja, no, suuri on kristillisyys Suomen maalla, ja hauska, 
vaikka tulee tuhat määrin kristityitä koolle. Nuoria kristityitä on 
paljon ja paljon on luonnollisen opin käyneitä, mutta ei näy hat- 
tuja eikä lakkia kristittyin päässä. Se on niin hauska nähä, nuoret, 
kun kantaa kristityn esikuvan, joka on tulevaisuuteen jäämässä. 
Ja, no, olen tässä muistellu sanomia, ja enkä tiiä nyt muuta, kun 
kiittää teitä ja kaikkia kristityitä siellä Amerikan maalla, kaiken 
sen rakkaan palveluksen eestä, jota osotitte, jota emme saata 
teille palkita. Jumala, rakas Isä, sen teille palkitkoon ajassa 
hyvän omantunnon rauhalla ja ijankaikkisuudessa katoa-
mattomalla kunnian kruunulla, joka on tallelle pantu vähän soan 
ja kilvotuksen perästä, että kannattaa meän kilvotella vielä vähä 
aika, ei olekaan pitkä aika, ennenkö saamme sanoa, terve- 
tulemaa tapetun Karitsan häihin. Eikä tarvitse enää erota, niinku 
täällä murheitten maassa. 

Sanokaa nyt juuri syämen rakkaat terveiset meiltä, jos 
näette saarnaajia, ja niille teän paikan saarnaajille, Sasselle ja 
Stickingerille perheittensä kanssa, niin myös muille, suomen ja 
engelskielisille saarnaajille ja kristityille, ja Fetolle perheensä 
kanssa, ynnä muille. Ja olkaa itse ensin tervehdetty minulta rak- 
kaan mieheni Fransin ja lastemme kanssa. Rukoilkaa eestämme, 
pyytää 

Tekla 

[Reunakirjoitukset:] 
Saan mainita, että Lahen kaupungissa oli kristitty pappi, 

joka on harvinaista. Sen nimi on Siipäkki, joka oli hauska nähä, 

376



ko se saarnais, ni oli kansa liikutuksissa kirkossa, ja kiitit Juma- 
laa. Ja Herran ehtoollisella oli lähes kaheksan sattaa kristittyä, se 
tuntu niin hauskalta, ko meän papit on vain kirkkokristityitä. Ja, 
no kiitän vielä Valvojain lehtien eestä, joista näen sieltä tutuista 
sanomia. Tekla.

Hyvästi nyt siinä uskossa, että meän ja teän synnit on an- 
teeksi annettu Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. 
Tekla Wettainen 

Alkuperäinen. Salomon Johnsonin kokoelma. 

145. V. BJÖRKMAN – S. JOHNSONILLE 

Gellivaara 16/1 1933 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 
viinimäen raskaassa ja painavassa työssä, Salomon Johanson, 
ynnä se siunattu Herran lauma, joka teidän ympärillänne on. 

Tulen tykösi muutamalla ratilla tervehtimään sinua, Juma- 
lan armon ja rauhan tervehtyksellä, toivottain ruumiinkin terve- 
yttä siinä korkiassa iässä, johon Jumala teitä on säästänyt, Hänen 
lapsilaumansa turvaksi ja suojaksi, tällä viimeisellä ja vaarallisel- 
la maailman lopun ajalla. 

Met olemme terveenä, kaikki saarnaajat täällä Lapin- 
maassa, paitsi Fransi veli, se on jo kauvan aikaa sairastannu, 
kolme viikkoa ennen joulua sai keuhkokuumeen, ja siitä siirtyi 
jalkaan, ja nyt on sairaalassa, ja on leikattu jalasta. Vain tohtori 
on sanonut, että viikon päästä pääsee istumaan sängyssä, ja se 
on nyt paljon parempi, kuin joulun aikana. Met olemme teille 
kirjoittaneet näistä asioista joulukokouksen kirjassa, jonka 
olemme lähettäneet Koppanan osoitteella, josta, olette saaneet 
osan. Vain mie arvaan sen, että tet tahdotte tietää, miten se 
mennee Fransin kanssa, vain mitä meillä on nyt tietoja, niin on 
se usko, että se paranee. Ja niinkun sen hyvin ymmärrätte, että 
ei liikenis yksikään niistä saarnaajista vielä kuolemalle antaa, 
jos se olis meidän vallassa. Sillä on paljo työtä kristillisyyden 
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laveudessa, ja vähä uskollisia työntekiöitä. Vain itse hän Jumala 
tietää, mitä hän tekee, niin kuin näkösälle tullee, että joka pai- 
kassa, mihinkä Jumala on tämän siunatun kristillisyyden 
levittänny hänen välikappaleittensa kautta, niin kyllä on vihol- 
linen pyytänyt joka tavalla sitä siunattua Jumalan työtä 
turmella. Mitä ei ole voittanut maailman ystävyyden kautta, 
niin kyllä on monen kaltaiset väärät opit, jonka kautta on mo- 
net horjuvat ja yksinkertaiset sielut turmeltu. 

Ja, no en mie tiedä, vanhin rakas, voikaa nyt hyvin Juma- 
lan rauhan tyvenessä, odotellen työpäivän loppua, joka kuiten- 
kin pian tulee, sillä työstä väsynyt matkamies kaipaa lepoa, ja 
monta kertaa kääntää silmänsä kotimaan rantaa kohti, sillä 
huokauksella, että voi, kuin pian tulis se, joka tuleva on. Vain 
kirkastakkoon vieläkin se armollinen Herra Jesus itsensä 
elävännä ja ylösnousseena lapsilaumansa keskellä, että jak- 
saisimme sodassa seisoa vielä vähän aikaa, että illaksi kos- 
tuisimme perille. 

Ja siinä uskossa olemma, että teidän ja meidän synnit on 
anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja veressä, sen us- 
komme huonoimmallakin ajalla, pian yhteen tulemme tapetun 
Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen sanomme: Amen 
halleluoja, ijankaikkisesti. 

Sydämmen rakkaita terveisiä sanon teille kaikille, jotka 
yhtä armon raitista ilmaa hengitätte esikoisten seurakunnan hel- 
massa ja hengen yhteydessä rauhan sitteen kautta. Rukoilkaa 
edestänni, pyytää veljenne 

Viktor Björkman 

Alkuperäinen. Salomon Johnsonin kokoelma. 

146. A. ISAKSSON – M. KINNUSELLE 

Niilivaarassa 3/2 1933 
Tykö rakkaalle ja ikuiseen muistoon jääneelle veljelle ja 

Siionin muurin vartialle, Matti Kinnunen, rakkaan vaimosi ja 
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lastesi kanssa. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille nyt ja 
aina päiväinne loppuun asti, Amen. Syttyi halu mieleeni 
tervehtää rakasta veljeä jollakin rivillä. Koska emme tiedä, jos 
koskaan enää saamme nähdä toisiamme kasvoista kasvoihin tä- 
män maan päällä, vaikka kyllä usein katselen rakkauden 
kaipauksella teitä sinne poikki Atlantin, toiseen maanosaan. 

No niin, met olemme täällä joltisesti terveenä. Olen ollut 
lasareetissa, on tehty vähäinen leikkaus, kun on ollut märkää 
päässä. Nyt olen paranemaan päin ja uskon, että vielä paranen 
terveeksi, jos Herra antaa menestystä, vaikka on ollut paljon 
kärsimistä. Mutta meidän ja teidän rakas veljemme ja uskollinen 
vartija, Frans Parakka, vain makaa vieläkin Botenin sairaalassa, 
mutta on nyt vahva toivo, että kyllä se paranee, sillä tohtori on 
Sanonut, että pääsee heti ylös, ja niin kolmen viikon kuluttua 
kotia. Niin uskomme, vaikka on ollut tänä talvena sairautta ja 
vastuksia, että kyllä Herra asiansa hoitaa, ja kaikki asiat parhaak- 
si kääntää. Muut saarnaajat ovat kaikki terveenä. Kuoksu-vanhin 
on myös terve, lukuunottamatta vanhuuden voimattomuutta. On 
kulkenut reissuja koko talven. 

Niin hauska meillä oli kokous joulun aikana. Oli paljon 
saarnaajia ja vieraita Suomesta ja Norjasta, mistä Jumalalle kii- 
tos, että on niin suuri yksimielisyys ja rauha tämän kristillisyy- 
den taivaalla, jossa saamme työtä tehdä, kukin lahjaimme jäl- 
keen, ja kulkea toiset toisemme turvissa, ja hengittää armon rai- 
tista ilmaa esikoisten seurakunnan helmassa. Ja armo on, että 
saamme olla kristittyjen kristityt, ja saamme uskoa synnit anteek- 
si hänen pyhän nimensä ja viattoman verensä tähden. No niin, 
aivan se moittii rietas, eli se valkea omavanhurskaus minun 
kristillisyyttäni, ja ottaa eli ryöstää pois, vaikka ei sitä minusta 
olisi mitään ottamista. Aina saarnaa parannusta, mutta ei koskaan 
anteeksi anna. Ei ole veli rakas tullut minulla sen paremmaksi 
kristillisyys. Aina on lupaus, että paremmaksi tulla, mutta siihen 
se jääpi, mutta en saata tästä huonosta irti laskea, ennenkuin saan 
toisesta ja paremmasta kiinni. Silloin ei vaivaa enää oma synti- 
syys meitä, ei matkan vaivat, ei aallot ja pauhinat maailmassa, ei 
jumalattomien jumalattomuus. Eikä yhdenkään vanhimman enää 
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tarvitse unettomia öitä valvoa lastensa tähden, eikä murheellista 
sydäntä kantaa. 

Sen tähden lohduttakaamme itseämme sillä, että pian 
saamme sisälle astua Jumalan paratiisiin, jossa kaikki matkan 
vaivat loppuu, jossa saamme tervehdellä toisiamme kaikista nel- 
jästä ilmasta. Ja niin sanon hyvästi näillä sanoilla, että synnit ja 
epäilykset on anteeksi annettu, teille ja meille, Herran Jeesuksen 
nimessä ja kalliissa veressä, taivaaseen asti. Rukoilkaa minunkin 
edestä, kantaen anteeksiantavalla sydämellä armoistuimen eteen. 
Ja nyt sanon vaimoni ja lasteni kanssa sydämen rakkaita tervei- 
siä sinulle rakkaan vaimosi ja lastesi kanssa, ynnä ympärillä ole- 
vain kristittyin kanssa. Ja sinun rakkaalle työkumppanillesi siinä 
raskaassa Herran työssä. Tätä piirsi se kaikkein huonoin matka- 
mies elämän tiellä 

August Isakson, Niilivaara. 

Sano rakkaita terveisiä Leolle, koska hänet näet. Ikuiseen 
muistoon on veli jäänyt, ja toivon tervehtiväni Leota siellä, jos- 
sa emme enää tulkkia tarvitse, eikä reissukustannus paljon mak- 
sa, koska nämä luonnolliset silmät kiinni painuvat, ja ne kirkkaat 
silmät aukenevat. Sano rakkaita terveisiä Koppanalle. En ole 
koskaan vielä muistosta ja sydämestä häntä kadottanut. Hänen 
kasvonsa piirteet niin kuin olisivat aina mielessä. Ja se rakas 
kanssakäyminen, jota olemme viettäneet. Olisi vielä teitä molem- 
pia halu täällä tervehdellä, mutta pitkä on matka, iso on tuuli, 
aika on kallis, ja syitä on monta. Asian Herra tietää. Näinä päivi- 
nä on täällä niin kova tuisku, että on ääretön. On samanlainen, 
kuin Koppanan aikana Soutujärvessä ja Killimällä. Täällä on ol- 
lut oikein kaunis ilma ja vähän lunta viimeisiin päiviin tammi- 
kuuta. On ollut oikein lauha talvi, mutta se tuli lumen vuoro. 
Salomon Johnsonille rakkaita terveisiä. Kuinka hän nyt jaksaa? 
Paljon on ikää ja kotimaan ranta lähellä. 

Käsinkirjoitettu jäljennös. Sophia Hillin kokoelma. 
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147. F. WETTAINEN – J. HUUMOLALLE Y.M. 

Parakan kylässä 18/3 1933 
Tykö rakkaille vanhimmille ja uskollisille työntekijöille 

raskaassa ja kalliissa Herran viinamäen työssä J. Huumola, Salo- 
mon Johansson y.m. y.m. saarnaajat, koko Herran lauman kanssa 
Amerikan maalla. Jumalan armo ja rauha olkoon kanssanne elä- 
män ehtooseen asti amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä ikuiseen 
rakkauden muistoon jääneitä ystäviä Amerikan maalla, sillä en- 
simmäisestä tervehdyksestä 1920, 1926, 1930, kun olemme saa- 
neet ruumiillisesti yhteen tulla, meidän ei ole tarvinnut murheel- 
la, vaan ilolla olemme saaneet yhteen tulla, ja puhua tiestä ja 
matkasta, jota olemme kulkemassa oikeaa isänmaan rantaa kohti. 
Vieläpä, että Jumala on niin ihmeellisesti kuljettanut niin monen- 
kaltaisten vaarain läpi, monta kymmentä vuotta, niikuin Salo- 
mon, Huumola, Muonio y.m., jotka vielä olette elämässä. Niin- 
kuin uskon, että tämän kautta saan teitä tervehtää elävänä tämän 
maan päällä. Ehkäpä näemme sen aina silmäimme edessä, kuinka 
yksi ystävä toisensa perästä siirretään kotikunniaan. On kuiten- 
kin Jeesus rukoillut Isää, ei että hän ottaisi teitä pois maailmas- 
ta, vaan että hän teitä pahasta varjelisi. Ja mikäpä on suurempi 
paha, kuin se, että vihollisen petoksen kautta joutuisi lankeamaan 
pois Jumalan armosta. 

Ja nyt saan kiittää rakkaita vanhimpia kirjeiden edestä, 
joita olemme saaneet viimeisimmän Huumolalta. Salomon van- 
himman kirje tuli, kun olin Bodenin sotilassairaalassa, johonka 
minut kuljetettiin Punaisen Ristin lentokoneella toisena joulupäi- 
vänä, noin 30 Ruotsin peninkulmaa, sillä tauti oli jo siinä määrin 
murtanut ettei muuten enää voitu kuljettaa sairaalaan. Ei autolla 
eikä muutenkaan. Ankaraa on ollut läpi mennä, vaan kuin ei kui- 
tenkaan kuolemalla ollut vielä valtaansa, niin näyttää jo siltä, että 
vielä oli jääminen tähän maailmaan. Ja eihän se paljon ole, aino- 
astaan, että kun ehtoo joutuu, olisi valmis täältä pois lähtemään, 
siihen oikeaan kotimaahan, joka on toisella puolella hautaa. Pyy- 
dän vielä veljiä ja sisaria, ja kaikkia työkumppaneita tässä kalliis- 
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sa Herran työssä, rukoilemaan edestämme, vieläpä perheeni 
edestä, että onnellisesti saavuttaisimme sen suuren päämaalin, 
nimittäin sen iankaikkisen ja katoamattoman kunnian kruunun. 
Paljon ovat kristityt muistaneet kirjeillänsä läpi Amerikan 
maata, joita ei ole tullut vastatuksi, eikä suitakaan.* On kuiten- 
kin autuaallista nähdä ja kuulla, että rauhan ääni soipi läpi Ame- 
rikan maan, niin kauas, kuin oikean seurakunnan jäseniä löytyy. 
Siunattua aikaa olemme viettämässä kristillisyytemme vanhinten 
hautain päällä, että niin siunattu yksimielisyys ja rakkauden siteet 
ovat ensin saarnaajien välillä, ja niin kuin se aina on ollut ole- 
massa, että kuin saarnaajien välillä on rakkaus, niin kyllä laumat 
seuraavat, jonka sain minäkin omin silmin katsella menneenä 
kesänä Suomen maalla. Sitä siunattua yksimielistä työntekoa ja 
kokoontulemista, että esimerkiksi Lahden kaupungissa, kun 
kristityitä kävi ehtoollisella, kysyin papilta samana iltana, kuinka 
paljon oli ehtoollisvieraita. Hän sanoi olleen seitsemänsataa seit- 
semänkymmentä neljä henkeä, vaikka oli vähempi osa kokoon- 
tuneista ehtoollisella. Emme voi muuta näistä kaikista päättää, 
kuin sen, että Jumalalla on vielä etsikkoaika, ehkä muuten näyt- 
tää maailmanmeno kauhealta, ettei voi muuta odottaa, kuin ras- 
kaita ja kauheita vitsauksia, kuitenkin ovat Sionin asuvaiset tur- 
vassa, että vaikkapa pitäisi mennä veripunaisen marttyyri puvun 
kanssa kunniaan, niin on kuitenkin se suuri voitto voitettu. 

Syy on olla turvattuna ja lohdutettuna, rakkaat veljet ja 
sisaret, että vaikka monen vaivan läpi on elämään sisälle mene- 
minen, niin ei muistu silloin enää matkan vaivat, kun aukenee 
uusi ilma iankaikkisuuden ihanalla rannalla. Olkaamme turvatut 
Herrassa, vaikka meidän täytyy suuren synninvoiman läpi kul- 
kea. On kuitenkin edesvastaajamme synnitön, joka on avannut 
Jumalan paratiisin suurille syntisille ristillä Golgatalla, ja on en- 
simmäisenä voiton ja kunnian merkkinä vannotulla valalla vah- 
vistanut: ”tänä päivänä pitää sinun oleman kanssani paratiisissa”. 
Ja olkaa nyt tervehdityt Snoman, suomen- ja engels-kielis-
ten, Leadin, Roubaixin, Pohjois-Dakotan ynnä koko Herran 
lauma. Rukoilkaa minun ja perheeni edestä. Merkitsee veljenne 
ja kanssapalvelijanne Herrassa 

382



Frans Parakka 
rakkaan vaimoni ja perheeni, ynnä Herran lauman kanssa. 

Saan ilmoittaa parantumisestani, että olen kotosalla, 
marsin lattialla. Olen käynyt liki krannissa, mutta on päätös 
marjanjuhlaksi meidän kirkko kylään Vittangiin. Sinne tulee 
Kuoksu vanhin myös. 

* suitakaan = saatakaan, kykenekään 

Käsinkirjoitettu jäljennös. Sophia Hillin kokoelma. 

148. J. E. AHO – S. JOHNSONILLE 

Karpiinin kylässä helatorstaina 1933 
Rakkaalle vanhimmalle, uskolliselle työn tekiälle Herran 

viinimäen raskaassa ja vastuun alaisessa työssä meidän 
autuutemme tähden (Solomon Johnson). Tulen tervehtimään teitä 
näiden rivien avulla ynnä rakkaan perheenne kanssa, ja erittäin 
kylänne kristittyin kanssa, jotka kasvoista tutut ovat. Ensin kiitän 
teitä rakkaan ja kalliin kirjeen ja ristittyin terveisten edestä, ja 
erittäinkin Fransin kirjeen kopion edestä, joka on kallis ja rakas 
ilo sanoma, että hänet on Herra vielä meille lahjoittanut tueksi ja 
opettajaksi. Sanokaa sydämelliset kiitokseni vanhimmalle siitä 
vaivasta ja palveluksesta, kuin hän on kirjoittanut kopion. Tänne 
on tullut toinen kopio Caleb Eriksonille, josta on Spartan ristityt 
saaneet kuulla. Meillä on kutsu Ookreenille helluntai kokouksiin, 
joten voin antaa sen kopion heille. Olen minä ollut sen heikon 
uskon säilyttämässä anteeksi anomisen ja anteeksi antamisen 
armon avulla, monen koetuksen ja kiusauksen alla, ja näyttää, että 
en ole tullut paremmaksi, vaan pahemmaksi. 

En ole ollut oikeen terve, noin kuukauden aikana, vaikka 
olen koettanut työtä tehdä, kuin on elatus saatava maasta. Tuntuu, 
että kuolema tekee työtä minunkin ruumiissa, ja elämän ilta lähe- 
nee nopeasti. Pian päästään uskosta näkemiseen. Pyydän rukoilla 
edestäni, että onnellisesti päiväni päättäisin. 

Sunnuntaina oli kokoukset Pudas-veljen kotona, ristityt 
käski sanoa paljon rakkaita terveisiä. Olkaa sydämmen rakkau- 
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della tervehditty minulta poikani Vilhon kanssa. Muistakaa 
paljolla anteeksi antamisella. Vähin veljenne armossa. Saan vielä 
sanoa, että syntimme on anteeksi annettu Jesuksen nimessä ja 
pyhässä sovintoveressä. Tämä olkoon lohdutuksemme silloinkin, 
kuin silmämme kiinni painamme, amen. Jääkää hyvästi. 

J. E. Aho 

Alkuperäinen, Salomon Johnsonin kokoelma. 

149. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE 

Parakan kylässä 20/8 1933 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa, Wm. Koppana, rakkaan 

sisaren Riikan ja pojan kanssa; ynnä valittuin kanssa ympäril- 
länne. Jumalan armo ja rauha olkoon henkenne kanssa elämänne 
ehtooseen asti. 

Tervehdän rakasta veljeä jollakin sanalla, ja kiitän kaik- 
kein preivien edestä, joita olen veljeltä saanut. Eivät sinun kirjee- 
si ole raskaita lukea, vaan ovat iloksi. Paljon olen saanut kirjei- 
tä Amerikasta, ja kaikki ovat olleet sydämestä rakkaita. Eikä ai- 
noastaan tänne, vaan siellä keskenänsä, mikä on suuri ilo koko 
Herran Sionille. Näen seurakunnan kirjeestä, että teillä on ano- 
mus saada saarnaajia täältä Lapista. Tapahtukoon Jumalan tahto, 
mutta niinkuin teille ja meille kaikille tiettävä on, niin paljon on 
kuoleman enkeli ottanut, vieläpä siitä päästä, jossa iso aukea on 
jäänyt, ja paljon anomisia ja pyyntöjä on alinomaa, eivätkä ne 
näytä vähenevän, vaan enemmän lisääntyvät. 

Olemme Kuoksu vanhimman ja Björkmanin kanssa käy- 
neet Norjassa, Länsi- ja Itä-Lofotissa sekä Ofotissa. Me Kuoksun 
kanssa menimme varsin Juhannuksen jälkeen, jolloin ensin pi- 
dimme kokousta tunturilla lappalaisten kanssa. Björkman meni 
noin 10 päivää ennen Petter Sitsin kanssa ja he pitivät kokousta 
Norjan lappalaisten kanssa. Siellä nousi satoihin saakka ihmisiä 
uskottomuudesta. Björkman oli meitä vastassa, ja niin menimme 
yhdessä laivassa Länsi-Lofotiin. Suuria muutoksia oli siellä ta- 
pahtunut, erityisesti nuoren kansan suhteen. Kolme vuotta sitten, 
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kun kävimme Björkmannin kanssa, oli vähemmän nuoria. Län- 
si-Lofotissa on niin paljon kristityitä, jotka koontuvat yksiin 
kokouspaikkoihin, että eivät mitkään huoneet vedä. Pidimme 
kokouksia kahdessa valtion kirkossa ja kahdessa rukous- 
huoneessa. Joka paikassa oli kansantungos, ja enimmäkseen 
kristityitä. Sieltä tulimme Itä-Lofotiin, ja pidimme kokouksia 
yhdessä paikassa, missä myös oli suuri hartaus. Sieltä tulimme 
Ofotiin ja pidimme kokouksia neljässä eri paikassa, yhdessä 
valtionkirkossa. 

Suuri oli siunaus niillä jäljillä, joita Meri-Pietari y.m. us- 
kolliset Herran palvelijat ovat jättäneet Norjan rannoille. Itä- 
Norjasta, Vesisaaresta Karl Sirkka, ja Taanasta Andreas Börresen, 
ja monta muuta, olivat myös heidän kanssaan. Niin saimme suul- 
liset sanomat Itä-Norjasta, vieläpä, että elävä kristillisyys menee 
voimalla eteenpäin. No, etsikonaika on vielä, ja niin tuleekin ole- 
maan siihen asti, kun viimeinen merkitty merkitään. On meidän 
syy kiittää Jumalaa siitä, että hän on meitä maailmasta valinnut, 
varjellut ja kuljettanut ihmeellisesti, niin kuin Koppana veli sa- 
noo viime kirjeessään. 

Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret, minunkin edestäni, 
etten kiittämättömyyden ja kärsimättömyyden kautta kadottaisi 
sitä rakkautta, jota hän on meitä kohtaan osoittanut, ja vielä tah- 
too osoittaa. En nyt muuta tiedä tällä kertaa. Uskomassa olem- 
me synnit anteeksi. Oli vain haluni jollakin sanalla tervehtää tei- 
tä, unhottumattomaan rakkauden muistoon jääneitä ystäviä, ja 
soisimme kaikkia läsnä ollen tervehtää, mutta kuin niin kauas 
erotettuina, niin on armo, että saamme edes kirjeen kautta 
tervehtää toisiamme. 

Ei täältä erityisiä sanomia ole; terveenä ovat saarnaajat, 
paitsi minulla ei jalka vieläkään ole (parantunut), että voisin pi- 
temmälle kulkea, kuin vaivoin talon välin. Kävin Vittangissa ja 
näytin lääkärille; se määräsi kahdeksi viikoksi maata Vittangin 
sairastuvalle, saamaan lääkärin hoitoa, kuin kaikki haavat ei vie- 
läkään ole kiinni menneet. Muuten vain olen terve, ja olen tässä 
elokuussa täyttänyt 12. päivä 60 vuotta, joten voin ajatella, että 
on jo pitkältä kuljettu vanhempaa puolta. 
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Olkaa nyt tervehditty Matti Kinnunen ja perhe, Sandra 
perheensä kanssa, Hilda perheensä kanssa, J. Wanttaja perheensä 
kanssa, Ovis perheensä kanssa, Tapio perheensä kanssa, 
Kalliainen perheensä kanssa, Karinen perheensä kanssa, 
Hendrikson perheensä kanssa, Luusua perheensä kanssa, 
Simulan veljekset perheensä kanssa y.m. Hyvärinen y.m. 

Tämän merkitsee veljenne Herrassa 

Frans Parakka rakkaan vaimoni kanssa. 

 

Käsinkirjoitettu jäljennös. Sopbia Hillin kokoelma. 

150. F. WETTAINEN – L. LOBBESTAELILLE Y.M. 

Parakan kylässä 22/8 1933 
Tykö rakkaille veljille Herrassa ja uskollisille työntekijöil- 

le kalliissa Herran viinamäen työssä, Leo Lobbestael, Samuel Ju- 
vonen, rakkaitten vaimoinne, lastenne ja kallis Herran lauma 
ympärillänne. 

Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen armo ja rauha 
olkoon henkenne kanssa elämänne ehtoon asti, amen. Onnen ja 
rauhan tervehdyksellä tervehdän jollaki sanalla, kuin vielä ei ole 
tullu pitkästä aikaa kirjoitetuksi erittäin, vaikka yhteisesti. 
Kuitenki on muistutus, että tervehtää jollaki sanalla kirjan kautta. 
Ja ensin kiitän juuri sydämestä Juvos-veljeä ja Anna Hed-  
mania y.m. kalliitten kirjain edestä, joita olemme saaneet ilolla 
vastaan ottaa, joka on kallis asia, että saamme kuulla toistemme 
äänen. Vieläpä tervehtää edes breivin kautta, kuin olemme niin 
kauvas eroitetut toisistamme, kuitenki hengessä läsnä. Vieläpä 
yksi rakas muisto. 

Olemme saaneet kopion seurakunnan kirjasta Johannes- 
kokouksesta Gacklesta, joka on kallis nähdä, että se huoli on 
eteenki päin, ja että saarnaajat yhdistettynä Herran lauman kans- 
sa uhraavat siihen kalliiseen ja painavaan työhön, jatkamaan 
sovintosaarnaa sovintoveren voimalla ja kautta. Johonka on Ju- 

386



mala antanu suuren siunauksen tälläki kalliilla etsikon ajalla, että 
siinä suuressa sovinnossa on niin suuri paljous saanu siirtyä Ju- 
malan paratiisiin, ja on vielä tänäkin päivänä yksi piskuinen lau- 
ma, jotka ahkeroittevat siinä sovinnossa kilvoitella eteen päin. Ja 
vaikka usein tuntuu suuri voimattomuus, niin ei ole kuitenkaan 
muualle turvaa, kuin sen suuren sovintoalttarin tykö, joka on 
sovinnon saanu sinä suurena sodan ja voiton päivänä, pitkänä 
perjantaina Golgatan mäellä. 

Näemme seurakunnan kirjasta, että on pyyntö saada 
saarnaajia täältä Ruotsin Lapista ensi tulevan vuoden ajalla. No, 
kaikissa tapahtukoon Jumalan tahto, mutta niin kuin teille ja 
meille on hyvin tunnettu, että kuoleman enkeli on tehny suurta 
täälläki Lapin maassa, kuin on ottanu siitä päästä, jossa on jäänyt 
suuri aukea, ja anomisia ja pyyntöjä on joka kantilta. Ei vähene, 
mutta lisääntyy. Ja olis se sydämeni halu, että täyttää kristittyin 
anomisia. Kuitenki uskomme, rakkaat veljet ja sisaret Amerikan 
maalla ja kaikkialla, että Jumala hoitaa omain lastensa asian 
Hänen oman lupauksensa jälkeen. 

Ei minulla ole erityisempiä sanomia. Terveenä ovat 
saarnaajat, paitsi minä en ole vieläkään täysin terve vasemmas- 
ta jalasta. Joten olen nytki pakotettu tohtorin määräyksen jälkeen 
menemään sairashuoneelle noin kaksi viikkoa makaamaan. Muu- 
ten ei näytä jalka erittäin kiusalliselta, ja lääkäreillä on hyvä 
usko, että se paranee. No, sen me uskomme, että se paranee, 
mutta kuin se aika joutuu, että käsketään täältä poijes, niin se on 
lähteminen, joko tahtoi eli ei, joko oli valmis eli ei. Sentähdenpä 
onki kirjoitettu, autuas on se, joka valvoo ja vaatteensa kätkee, 
ettei häntä alasti löydettäisi. Autuaat ovat, joilla on osa siinä en- 
simmäisessä ylösnousemisessa, niitten yli ei toisella kuolemalla 
ole yhtään valtaa. 

Ja olkaa nyt tervehdetyt, kaikki Detroitin rakkaat veljet ja 
sisaret, itse kukin nimeltänsä, sillä en muista, enkä suita nimittää, 
vaan uskomme, että nimenne ja nimemme ovat kirjoitettu Tai- 
vaassa. Ja niin tervehdän täältä rakkaan vaimoni ja perheeni kans-
sa ynnä saarnaajain Isak Kuoksun, V. Björkmanin ynnä Herran 
lauman kanssa, näillä sanoilla, että synnit on teille ja meille 
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anteeksi annetut Herramme Jeesuksen pyhässä nimessä ja siinä 
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Sen muistakaa vielä kuo- 
leman virran rannallaki, ennen kuin silmänne kiinni painuvat 
viimeiseen uneen. 

Merkitsee veljenne Herrassa 
Frans Parakka 

Ahdasta aikaa ja kovaa työttömyyttä, ja kuivuuden kautta 
suurelta osalta katovuosi meidän valtakunnassa. 

Paljon on kuoleman enkeli leikannu näinäki aikoina. En- 
nemmin sunnuntaina kävimme saattamassa J. P. Turtolan 
Marketan kylästä, 78 v. ikäisenä. Kristillisyyden alusta on se talo 
ollu kristittyin kokouspaikka, ja Turtolanki aikana – yli 50 vuotta. 
Hän oli väsymätöin totuuden apulainen alusta loppuun asti. Hän 
sai äkillisen kuoleman kautta siirtyä Herransa iloon. 

Koneella kirjoitettu jäljennös. Niskalta USA:sta. 

151. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Parakan kylässä 4/2 1934 
Tykö rakkaalle ja kalliille veljelle ja uskolliselle työnteki- 

jälle Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: William 
Koppana ja Matti Kinnunen ynnä rakkaitten vaimoinne ja 
lastenne kanssa ja se siunattu Herran lauma, joka teidän 
ympärillänne on. Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen armo 
ja rauha olkoon henkenne kanssa elämänne ehtoon asti. Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä jollain 
harvalla rivillä ja annan tietää, että elämässä olemme ja joltisesti 
terveenä. Olemme nyt viime viikkoja olleet Kuoksu-vanhimman 
kanssa matkoilla, ja onhan se Kuoksu-vanhinki uhka hyvissä 
voimissa, vaikka on jo viime joulukuussa 6.p. täyttänyt 75 v., että 
on voinut olla matkoilla nuorempain kanssa syksystä alkain. Ei- 
len illalla tulimme kotia vähän levähtämään, jos olisi mahdollis- 
ta. Isak Stålnacke ja Johan Stöckel ovat viime viikoilla olleet ja 
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vieläkin ovat Muonion joella käsin, Björkmanni kumppaniensa 
kanssa länsisyrjällä Gellivaaran seurakuntaa. Ja saan antaa tietää, 
että kun tulin kotia, niin oli tullut Koppana-veljeltä kirja ja kopio, 
joittenka edestä kiitän juuri rakkaalla sydämellä. Olen saanut 
kalliin kirjan Matti-veljeltä 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 siunat- 
tu rauha ja yksimielisyys niin lavialle, kuin tämä elävä kristillisyys 
on itsensä levittänyt sekä Euroopassa ja Ameriikan maalla, josta 
olkoon kiitetty se suuri Ristinkantaja ja orjantappuroilla kruunattu 
Kuningas. Nyt jo moni niistäkin, jotka ovat meitä vääränä hyl- 
jänneet, ottasivat mielellänsä takasin, mutta sekin näyttää raskaalta, 
sillä se koskee kovin kunniaa. Ja työläs on oma joukko, kun siel- 
lä on aivan riita, ettei ole monta joilla 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 menee kaikki sikin sokin seka- 
sinsa, ja niinkuin se onkin jo mennyt. Nyt jo paljot saarnaajat hy- 
vin sopivat suruttomain pappein kanssa yhtä työtä tekemään ja niin 
heränneitten joukkoja kootaan vanhan äitin syliin. No Jumalan on 
asia, joka tuntee ja näkee, kutka ovat mahdolliset. 

No; sanomia mulla ei nyt ole erityisiä täältä. Näen 
Koppana-veljen kirjasta, että olisi halu saada tarkempia tietoja, 
miten se minun jalka paranee, ja näkyy olevan monella muul- 
la sama. Jalkani on hiljakseen paranemaan päin, ja on jo niin 
parannut, että kaikki leikkohaavat ovat kiinni, mutta onhan sii- 
nä sittekin sen verta hankaluutta, ettei se aivan terve ole. Mutta 
meidän lääkäri vain varmuuttaa, että se ei estä pitkiäkään mat- 
koja, paitsi käyminen se tietysti on mahdotoin, jos sen pitäisi 
pitemmältä tehdä. Mutta niinkuin nyt on olemassa ei ole ole- 
massa kysymystäkään käymällä kulkea, niin kuin meilläkin on 
ollut monta kymmentä vuotta Lapin tuntureilla aina Norjaan 
asti, ja on vieläki olemassa. 

No; kyllä se vain minunkin sydämeni halu olisi käydä vie- 
lä tervehtimässä ja hyvästiä jättämässä Ameriikan rakkaille 
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veljille ja sisarille. Kyllä minä mennä talvenakin sanoin henges- 
säni hyvästin kaikille ystäville likellä ja kaukana, siinä uskossa, 
että saan heitä kohdata kirkkaassa ilmassa Jumalan ja Karitsan 
istuimen ympärillä, koko maasta ostetun lauman kanssa. Kuiten- 
kin se niin oli Jumalan edeskatsomus, että jäädä vielä tänne vä- 
häksi aikaa. No, tapahtukoon Jumalan tahto niin maassa kuin 
taivaassa. Kuitenkin olen siinä uskossa, että ystäväin paljous 
rukoilevat minunkin edestä, että onnellisesti kostumme isänmaan 
rantaan. Kiinnittäkäämme toivon ankkuria rauhan rantaan rak- 
kaat veljet ja sisaret, ja katselkaamme sitä suurta kunnian 
kirkkautta Herramme Jeesuksen 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 tervehdetty kaikki 
saarnaajat ja koko Herran lauma Ameriikan maalla, että synnit on 
teille ja meille anteeksi annettu Herran Jeesuksen nimessä ja siinä 
viattomassa ja kalliissa sovintoveressä, sen uskokaamme roh- 
vaistulla sydämellä; sen minäkin täältä asti todistan kolmi- 
yhteisen Jumalan nimeen. 

Täältä tervehtävät Kuoksu-vanhin ja Björkmanni ynnä 
muut Lapin 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, 
Mohawkin kristityille, joita tervehdän kutaki nimeltänsä. Näin tei- 
dän kirjastanne, että Matti Kinnunen ja Leo menevät Pohjois- 
Caroliinaan täyttämään kristittyin anomista. Herra heitä siinä 
vahvistakoon ja antakoon sanansa oven auki olla. Ja tervehdän 
lähetysmiesten kanssa tohtori Stanleyta rakkaan vaimonsa, lastensa 
ja kaikkien rakkaitten veljein ja sisarten kanssa Pohjois- 
Caroliinassa, joita olemme rakkaalla sydämellä muistamassa. 

On arvattava, että lähetys Amerikkaan viipyy, kun on ky- 
symyksessä ensin kevätkesästä Itä-Norjan ja syksyllä Kainuun ja 
Luulajan seurakunnat y.m.y.m. Merkitsee veljenne Herrassa, 

Frans Parakka 
Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 
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152. J. E. AHO – S. JOHNSONlLLE 

Karpiinin kylässä 18/3 1934 
Rakas vanhin Herrassa. Salomon Johnson. Kiitän rakkaan 

kirjeen ja terveisten edestä. Tulin iloiseksi, kuin sain kuulla tei- 
dän voinnista. On usein ollut mieli kirjoittaa teille, vaan aina sii- 
hen on tullut joku este. 

Elämässä sitä on täällä oltu tähän asti, ei ole ollut mitään 
suurempia sairauksia. Vaikka on niitä ollut sen verran, että kuo- 
leman muistutukset on käynyt. Eikä ne nykyajan ihmiset enää 
saavuta hyvin korkeaa ikää. Minä täytän 60 vuotta ensi syys- 
kuussa, ja monet loukkaukset on paljon heikontaneet minun ruu- 
miin rakennusta. Onnena sitä kuitenkin saamme pitää, sitä pois 
pääsyn päivää, jota minä toivon teille ja minulle. Ei täällä ole 
mitään voitettavaa, kuin kipua ja vielä monta mielikarvautta, niin 
niin kuin oletta sen, rakas vanhin, saaneet monesti koetella. 

Kotona olen ollut täällä metsäkämpällä neljättä kuukautta, 
aina siitä asti, kuin Kinnunen ja Koppana veljet täällä kävi. Kyllä 
ne ei ole täälläkään viheriäiset niityt, eikä virvoittavat vesilähteet 
aina löydettävissä. Kyllä ymmärrätte, vanhin rakas, mitä tarkoi- 
tan. Minä uskon, että vanha Hammas veli on jotain teille kirjoit- 
tanut. Olimme viimeiksi yksissä Spartassa, jossa hän minulle 
muisteli, että on samanlainen tila, kuin Kierin aikana. Ne on 
minulle kuitenkin tuntemattomat. Täällä on ollut kova talvi ja 
paljon lunta. Tänä aamuna on pakkanen 25 alle nollan, ja lunta 
polven korkeudelta. Ei ole meillä ollut työtä sitten, kuin siellä 
Dakotassa oltiin. Minä olen saanut minun keskimäiseltä pojalta 
Virginian valtiosta 25 dollaria kuussa tämän talven aikana. Poi- 
ka oli päässyt sinne Govermentin metsäkämpälle. Kyllä se on 
ollut koetuksen aikaa myös meidän saarnaajillekin, ei ole saanut 
muuta työtä, kuin mitä Gilbertin kaupunki on antanut, eikä lam- 
paat ole kasvaneet villoja näinä aikoina. 

Sanon nyt viimeksi juuri sydämmen rakkaat terveiset sii- 
nä uskossa ja toivossa, että teidän ja meidän synnit on hukkuneet 
Jumalan armon ja laupeuden mereen. Pian tulee meille ja teille se 
aika, että saamme silmämme kiinni painaa tälle maailmalle, ja 
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unhoittaa matkan vaivat. Hyvästi siis kotikunniaan asti. Rakkaat 
terveiset kylänne ristityille. Ikuisessa muistossa olette, vaikka en 
ole ollut tilaisuudessa kirjoittamaan. En ole vielä nähnyt muita 
ristityitä, kuin Korhosen lesken, joten on kirjeenne terveiset vielä 
kotona, vaan minä lähetän sen postissa Spartaan huomenna. 
Jääkää Jumalan rauhaan. 

J. E. Aho ja poikani Vilho. 

 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 
Kirjekuoressa lähettäjän osoite: R1.Box164D, 
Eveleth, Minn. 

153. V. BJÖRKMAN – JOHN HUUMOLALLE 

Gellivaara 16/5 1934 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, John Huumola ynnä 
perheesi kanssa, niin myös se siunattu Herran lauma, joka teidän 
ympärillänne on. Jumalan ja meidän Herran Jeesuksen armo ja 
rauha olkoon teidän kanssanne tämän vaivalloisen sodan ja 
kilvoituksen loppuun asti, amen. 

Ensinnä saan kiittää sydämestä sen kalliin kirjan edestä, 
jonka sain vastaan ottaa joku aika takasin päin, josta näkyy, että 
ei ole matkat eikä valtameret rakkauden siteitä katkaisseet, joita 
Herra Jeesus on sytyttänyt syntisen sydämeen, vaikka monta 
kertaa tuntuu suuri puutos ja kelvottomuus, sillä ihmis- 
heikkoudella olemme käärittynä niin kauvan kuin tässä majassa 
olemme, jossa me huokaamme ja rasitetut olemme, vain siitä 
olemme tyytyväiset, että olemme syntyneet lapsiksi sen oikian 
äitin syliin, nimittäin Esikoisten seurakuntaan, jossa kaikki mei- 
dän synnit ja rumat rikokset ovat anteeksi annettu, ja olemme 
päästetyt lain kanteesta, josta Jumalalle olkoon kiitos ja kunnia, 
vieläpä varjeltuina siitä hirmuisesta eksytyksen vallasta, joka on 
niin väkevä näinä viimeisinä aikoina, että on niin monta horjuvaa 
sielua vienyt eriseuraan. Ja on niin paljon työtä lisännyt 
uskollisille työntekijöille, jotka varjelevat Herran laumaa hengen 
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miekalla ja Herran Sebaotin voimalla, ettei se monivärinen eri- 
seura pääsis valloittamaan rauhan lapsia, ei Euroopassa eikä 
Amerikassa. 

Sillä jos ennenkin, niin kyllä nytkin on tämän maailman 
jumala, perkele vihainen tälle kristillisyydelle, ja tahtois sen 
maahan polkea, ja estää kaiken Jumalan työn, jota tehdään oi- 
keassa merkityksessä, vain valittunsa Jumala kokoaa kaikilta 
neljän ilman suunnalta, niin kuin se myös tulee näkösälle joka 
paikassa, jossa saarnataan puhdas Jumalan sana, niin se tekee sen 
vaikutuksen, joka Jumalan edessä otollinen on. Sen tähden tarvit- 
semme toisiamme tässä raskaassa ja painavassa työssä, jossa 
monta kertaa astuu eteen suuri tyhmyys ja ymmärtämättömyys, 
ja pelko, että minä en tyhmyyteni kautta turmelisi sitä siunattua 
Jumala työtä, jota aikakautemme kristillisyyden vanhimmat ovat 
niin monen kyyneleen kanssa kylväneet. 

Minä olen Fransi-veljeä telefoonissa puhutellut, se voipi 
hyvin, niin myös Kuoksu-vanhin. Käskevät sanoa terveisiä teille, 
kuin kirjoitan. Meille on Fransin kanssa lähtö Itä-Norjaan alku 
tulevaa kuuta, jos Jumala sen niin tahtoo. 

No en tiedä muuta, vain aika se vain juoksee ijankaik- 
kisuuden mereen, ja me menemme pois, emmekä tule jälleen. 
Vain sen me rukoilemme, että autuaallisen kuoleman saisimme, 
ja ilolla pääsisimme siirtymään pois tästä katoovaisuuden maasta, 
jossa henkemme huokaa täältä maan tomusta, ja odottaa, että 
koska rauhan lippu nostetaan, rauhan haminassa. Vain sillä aikaa, 
kuin me odotamme, niin seuratkaamme, rakkaat veljet ja sisaret 
sitä suurta Ristinkantajaa ja orjantappuroilla kruunattua Kunin- 
gasta, joka käypi laumansa edellä vereen kastetuissa vaatteissa ja 
lyöpi laumansa viholliset suunsa miekalla, sillä voitto on tullut 
Karitsan veren ja heidän todistuksensa sanan kautta. Se viatoin ja 
vanhurskas veri, joka on kastellu yrttitarhan maata, josta on Her- 
ran pelto hedelmälliseksi tullut, kuin on ylösnousemisen kirkas 
aurinko paistanut särjettyjen sydänten maitten päälle. Sen tähden 
rohvaiskaamme sydämiämme uskomaan, että kaikki meidän 
syntimme ovat anteeksi annettu Herran Jeesuksen nimessä ja 
veressä. Ei nyt muuta, vain jääkää hyvästi kaikki veljet ja sisa- 
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ret siihen asti, kuin yhteen tulemme uuden ilman kirkkaudessa 
sen laskemattoman auringon alla, jossa ei enään eroikävä vai- 
vaa, eikä matkan vaivat muistu mieleen. Rukoilkaa edestäni, 
pyytää teidän veljenne armossa, ynnä lasteni ja rakkaan vaimo- 
ni kanssa. 

Viktor Björkman 

Minä olen saanut useita kirjoja Amerikan veljiltä, joita en 
ole joutanut vastaamaan. Johan Muoniolta, Arthur Niskalta, Wil- 
liam Koppanalta, Matti Kinnuselta, ynnä muilta, tämän talven 
kuluessa, vain jos olette heitä kohtaamassa, niin sanokaa minulta 
juuri sydämen rakkaita terveisiä, niin myös meidän rakkaalle 
veljelle Alex Ritolalle perheensä kanssa, Törmäselle perheensä 
kanssa, ja kaikille muille, en suita nimittää, vain uskon, että hei- 
dän nimensä ovat kirjoitetut taivaassa Karitsan elämänkirjassa. 

s.s. 

Vahamoniste. Solomon Johnsonin kokoelma. 

154. F. WETTAINEN – AMERIKKAAN 

Parakka 10/6 1934 
Tykö rakkaille veljille, ja uskollisille työntekijöille Her- 

ran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, kaikkien totuu- 
den apulaisten kanssa, ja koko kallis Herran lauma Amerikan 
maalla, Atlantin rannalta aina Tyynen meren rantaan asti, mo- 
nessa kielessä. 

Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha ol- 
koon henkenne kanssa elämän ehtoon asti, Amen. Onnen ja rau- 
han tervehdyksellä tervehdän unhoittumattomalla muistolla 
Ameriikan veljiä ja sisaria, joita läpi olemme vaeltaneet, ja kas- 
voista ja sydämen kautta tulleet tuntemaan toinen toisiamme. 
Tuli haluni tervehtää teitä, erityisesti siinä kokouksessa, johonka 
te taas ensi tulevana Johannesjuhlana kokoon tulette Herran ni- 
meen, yksimielisesti, ja yhteen henkeen, rakkauden siteellä yh- 
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teen liitettynä, tutkimaan ja koettelemaan tärkeitä ja painavia 
kristillisyyden asioita, vieläpä, että kaikki työmiehet Herran 
viinamäessä voisivat yksillä neuvoilla tehdä kallista Herran työ- 
tä, kukin sillä lahjalla, jonka hän Herralta saanut on, ja siihen on 
Jumala luvannut antaa siunauksensa, ja on totisesti antanut tällä- 
kin kalliilla etsikon ajalla, niin kauvas, kuin tämä elävä kristilli- 
syys on itsensä levittänyt Euroopan ja Amerikan maalla. Ja vaik- 
ka kaikilla saarnaajilla ei ole ollut tunnon ja sydämen asiana tämä 
kallis asia, on kuitenkin paljon puhtaita siemeniä kylvetty, paljon 
on saarnattu puhtailla omillatunnoilla, ja se on myös kantanut 
siunatun hedelmän, ja on vieläkin kantamassa, sillä yksi 
piiskuinen lauma löytyy kaikella neljällä ilman suunnalla, jotka 
ovat koottuna yhdelle Zionin vuorelle, yhden verisen lipun alle. 
Ette ole maailmasta, vaan minä valitsin teitä maailmasta. 

Olkoon suuri juopa maailman ja Jumalan lasten välillä, 
ettei tämän maailman orjantappurat pääsisi tukahuttamaan sen 
siunatun kasvin. Kyllä vihamies on valmis ihmisten maatessa 
kylvämään ohdakkeita nisuin sekaan, ja sentähden on palveli- 
joilla kiusana, että saada ne pois pellosta. Etkö sinä hyvää 
siementä kylvänyt peltoosi, kusta siellä ovat ohdakkeet? Viha- 
mies sen teki, ihmisten maatessa. Etkö sinä tahdo, että me me- 
nemme ja kokoamme ne pois? En, ettette ohdakkeita kootessanne 
tempaisi nisuja ynnä heidän kanssansa. Sallikaa molemmat kas- 
vaa elon aikaan asti. Ja Raattamaa sanoo, että ne ohdakkeet, joita 
vihamies kylvi, meidän täytyy antaa kasvaa elon aikaan asti, 
koska niitä ei muut näe, kuin ainoastaan palvelijat. Mutta ne, 
joita palvelijat saattavat muillekin näyttää, saadaan ulos pellosta, 
eikä tule nisut temmatuksi. 

Ja saan myös tämän kautta antaa tietää, että monta kallis- 
ta kirjaa olemme saaneet Amerikan maalta tämänkin jääneen tal- 
ven aikana, joissa kaikissa kuuluu rauhan ja rakkauden ääni, josta 
olkoon kiitetty se suuri Luoja ja ristinkantaja. On myös muuta- 
mat veljet tehneet kysymyksiä joistakin Raamatun paikoista, 
joista on ollut keskenänsä tutkinnoita, eikä ole saatu tyydyttävää 
vastausta. Joka ei ihmekkään ole, sillä paljon olemme metkin 
täällä Lapissa saaneet valmiita selityksiä tärkeistä raamatun pai- 
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koista, mutta aina on kysymyksen alla, ja uskomme niin, että 
Jumala antaa tarpeen jälkeen ymmärrystä. Ja olemmekin siitä 
vakuutetut, että niin paljon on ymmärrystä ja valkeutta 
Ameriikan maalla, että armon järjestys ja autuuden oppi on sel- 
villä, että yksikään herännyt ja armoa kaipaava sielu ei tarvitse 
hengelliseen hätään kuolla. On kuitenkin kallis, että veljet olet- 
te vireät tutkimaan Raamatuita tällä viimeisellä ajalla, sillä koko 
maailma on vääryyttä täynnä, ja on kyllä totuudessa kysymys, 
kutka ne ovat, jotka pysyvät kalliimmassa uskonsa kilvoituksessa 
loppuun asti. Emme ole olleet tilaisuudessa niitä asioita enempi 
tutkimaan, että olisimme kirjan kautta voineet ymmärryksemme 
antaa. Ja luulen, että se viipyy siksi kuin Lapin lähetys tulee, jos- 
sa voitte lähetyssaarnaajain kanssa yhdessä neuvoin tutkia. 
Kuitenkin olkaat rohkeat tutkimaan ja keskustelemaan toiset 
toistenne kanssa, sillä emme ole saaneet orjuuden henkeä, että 
meidän vielä pitäisi pelkäämän, vaan me olemme saaneet 
valittuin lasten hengen, jossa me huudamme: Abba rakas isä! 
Se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme 
Jumalan lapset. Ja kun olemme saaneet vapaan lapsen hengen, 
niin saamme myös olla vapaat vapaaksi ostetun lauman helmas- 
sa, ettemme tarvitse etsiä vanhurskautta laista. Mutta emme 
sentähden ole ilman laitta, sillä meillä on Kristuksen laki, ja 
joka myös on hänen valtakuntansa ojennusnuora. Ja niitä 
nuhdellaan, jotka syntiä tekevät. Synnit annetaan anteeksi katu- 
vaisille ja uskovaisille. 

Kallis on, rakkaat veljet ja sisaret Ameriikan maalla, että 
riennätte kokouksiin, ja vaikkapa sen ymmärrämme, että se 
vaatii aikaa ja varoja, niin pitkiä matkoja kulkea, eli muuten 
ottaa osaa kustannuksiin. Kuitenkin kaikki se, mitä kristityt 
tämänkin kristillisyyden aikana ovat uhranneet ruumiinsa ja 
sielunsa voimia oman ja muitten sieluin autuudeksi, niin ei se 
ole hukkaan mennyt. Sillä suuri on se paljous, jotka tämänkin 
kristillisyyden aikana ovat saaneet ilolla päivänsä päättää ja 
ovat nyt Jumalan paratiisissa veisaamassa ijankaikkista ja 
loppumatointa amenta ja hallelujaa, koko maasta ostetun lau- 
man kanssa. Ja niihin kokouksiin olemme mekin, rakkaat vel- 
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jet ja sisaret matkalla, ja näemme sen, että aikamme kuluu kuin 
varjo; ja yksi ystävä toisensa perästä siirtyvät täältä pois. Mutta 
oi, kuinka autuas on se, jonka Herra löytää valvomasta, kuin 
hän tulee. Sentähden valvokaamme yönvalvojan Herran 
Jesuksen kanssa, joka on valvonut ja pitkää yötä viettänyt Get- 
semanen yrttitarhassa, ja mennyt verisen sodan läpi siihen asti, 
että on saanut voiton kuoleman ja helvetin yli, ja niin avasi 
suljetun paratiisin suurille syntisille, ja ensimmäisenä voiton ja 
kunnian merkkinä vannotulla valalla vahvisti paratiisin. Siis on 
suurilla syntisillä syy uskoa, ja uskolla omistaa tämä täydelli- 
nen lunastus, sillä katuvaisten ja uskovaisten velka on makset- 
tu, ja verinen risti on vedetty velkakirjan päälle. 

Ja olkaa nyt tervehdetyt sydämelliselllä rakkaudella, kaik- 
ki saarnaajat, totuuden apulaiset, palveluspiikain ja koko Herran 
lauma Ameriikan maalla näillä sanoilla, että synnit on anteeksi 
annetut Herramme Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa sovinto- 
veressä. Rukoilkaa meidänkin edestä, että kanssanne kotia 
kostumme. Ja nyt tervehdän rakkaan vaimoni, lasteni ja koko 
Herran lauman kanssa ja saarnaajain Isak Kuoksun, Viktor 
Björkmannin, Isak Stålnacken, Viljami Erikssonin y.m. Merkit- 
see veljenne ja kanssapalvelijanne Herrassa 

Frans Parakka 
rakkaan vaimoni Teklan kanssa. 

Huomenna lähdemme Björkmannin kanssa Itä-Norjaan 
Vesisaareen. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

155. WM. KOPPANA Y.M. – I. KUOKSULLE Y.M. 

Gackle, N.D.27/6 1934 
Unhoittumattomaan rakkauden muistoon jääneet vanhim- 

mat ja Sionin muurin vartijat siellä Ruotsin Lapissa, Esikoisten 
seurakunnassa, Isak Kuoksu, Frans L. Wettainen, Viktor Björk- 
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man, Isak Isaksson Stålnacke, ynnä muut saarnaajat rakkaitten 
emäntäinne, lastenne ja koko sen siunatun Herran lauman kanssa 
siellä teidän ympärillänne, Jumalan ja meidän Herramme Jeesuk- 
sen armo olkoon teidän henkenne kanssa ja antakoon teille pitkää 
ikää ja ruumiin terveyttä vielä edeskinpäin sotarinnassa seiso- 
maan: meidän ja monen tuhannen turvaksi ja suojaksi näinä vaa- 
rallisina maailman lopun päivinä. 

Nyt tervehdämme teitä Jumalan armon ja rauhan terveh- 
dyksellä ja onnen toivotuksella tästä Johanneskokouksesta, johon 
olemme tulleet Jeesuksen nimeen, Poikalapsen Jeesuksen ympä- 
rille, vanhemmat ja nuoremmat saarnaajat, monesta kielestä, ja 
paljon muita kristityitä, nuorempia ja vanhempia, monista eri 
valtioista ja paikkakunnista yksimielisesti koettelemaan ja tutki- 
maan kristillisyytemme tärkeitä ja painavia asioita. Myöskin idän 
ja lännen lähetyksistä, ynnä muihin paikkakuntiin. Se on kallis- 
ta ja sydäntä liikuttavaa nähdä, kuin rauha ja yksimielisyys on 
saarnaajain ja kristittyin välillä. 

Saarnattu on monilla huulilla ja kielillä parannusta ja 
syntein anteeksi saamista. Jumalan sanan saarnaamisen ja us- 
komisen kautta on Jumalan sana tullut eläväksi sydämissä, 
että on ilon ja kiitoksen ääni kuulunut, kuin kallis Vapah- 
tajamme, on elävänä ylös noussut kuoleman haudasta. Kallis- 
ta ja iloista on ollut nähdä ja katsella, kuin Jumala on siunan- 
nut autuaaksi tulevia, että nuoria kristityitä on ollut paljon 
näissä Johanneskokouksissa, joka on meidänki vanhempain 
sydämiä ilahduttanut. Työtä vain olisi ulkona ja sisällä, kuin 
vain olisi uskollisia työntekijöitä. 

Tarvitsemme rukoilla elon Herraa, että lähettäisi työnteki- 
jöitä eloonsa. Met yksimielisesti uudistamme viimevuotisen kut- 
sun rakkaille vanhimmille, toivomme ja rukoilemme, että Esi- 
koisten seurakunta Ruotsin Lapissa vielä lähettäisi meille Ame- 
rikan maalle, rakkaat vanhimmat, sillä tarve on suuri. Met us- 
komme, että Esikoisten seurakunnan vanhimmat huolen ja mur- 
heen pitävät meistä amerikkalaisista, niin kuin ovat pitäneet 
monta kymmentä vuotta, niin kuin omasta sielustansa, josta meil- 
lä olisi kiitoksen syytä Jumalalle ja Jumalan ihmisille. 
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Sydämestä kiitämme rakkaita ja kalliita vanhimpia kalliit- 
ten kirjain, entisten ja viimeisten edestä, joita olemme saaneet 
ilolla ja kiitollisuudella vastaanottaa jääneen vuoden ajalla. Vii- 
meksi Huumola-vanhimmalle tulleen kirjan edestä kiitämme, 
jotka ovat olleet suureksi lohdutukseksi ja virvoitukseksi, 
murheissa ja matkan vaivoissa. 

Teidän ja meidän rakas vanhin Solomon Johnson on ol- 
lut näissä Johanneskokouksissa, on ollut terve ja riski hänen 
ikäänsä katsoen. No, emme tiedä sanoa erityisempää. Kalliit 
ovat olleet kokoukset täällä. Vielä tarvitsemme rukoilla Juma- 
laa, Isää, Jeesuksen nimeen, että antaisi meille uskon rohkeut- 
ta ja rukouksen voimaa, että me vanhemmat ja nuoremmat 
voittaisimme sen suuren päämaalin, joka meidän eteemme pan- 
tu on. Monet meistä, jotka olemme näissä kokouksissa olleet, 
olemme seisomassa ijankaikkisuuden syrjällä ja odottamassa 
sitä autuaallista hetkeä, että autuaallisen kuoleman kautta pääs- 
tä pois tästä pahasta maailmasta. 

Sydämen pohjasta sanomme rakkaat terveiset yllä nimi- 
tetyille vanhimmille vaimoinsa ja lastensa kanssa, ja koko Esi- 
koisten seurakunnalle, kaikilta saarnaajilta ja palvelevaisilta 
vaimoilta ja totuuden apulaisilta monessa kielessä, jotka tässä 
Johanneskokouksessa ovat koolla olleet. Emme näe teissä syntiä, 
synnit ovat teille ja meille anteeksi annetut, Herramme Jeesuksen 
nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja vielä pyydämme, että 
muistaisitte meitäki rukouksissanne anteeksi antavaisella sydä- 
mellä armo istuimen Herran Jeesuksen tykö. 

Seurakunnan kanssa ja puolesta 

Wm. Koppana, John Humola, Solomon Johnson, John 
Muonio, Matti Kinnunen, Albert Koskey, Alex Ritola, John 
Erikäinen, Nick Wilen, Hjalmar Wanttaja, Samuel Juvonen, Axel 
Uskoski, Arthur Niska, Jacob Stickinger, Emil Liimatta, Kalle 
Sulasalmi, John Paso, Heikki Lehtola nuorempi, John Markka- 
nen, Arthur Hiivala, Alex Parvi. 

Johanneskokoukset on päätetty pitää ensi vuonna 1935 
Calumetissa, Michiganissa, jotka silloin elävät. 
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Sydämestä kiitämme teitä, rakkaita vanhimpia, rakkaan, 
kalliin ja sydäntä liikuttavan kirjeenne edestä, jonka juuri nyt 
saimme tänne Johanneskokoukseen, se tuntui siltä, että vaikka 
matka välillämme on pitkä, niin kuin olisitte persoonallisesti läs- 
nä olleet, ja on juuri kiitollinen sydän, sen isällisen huolenpidon 
edestä, jota olette meistä pitäneet ja neuvojen ja opetusten edestä, 
joita olette meille antaneet, ja vielä pidätte ja annatte. Emmekä 
saata muuta kuin toivottaa, että Jumala rakas Isä sen teille 
palkitkoon jo täällä ajassa runsailla siunauksillansa ja kunnian 
kruunulla taivaassa. 

Merkitsevät Samat. 

Vahamoniste. Solomon Johnsonin kokoelma. 

156.   F. WETTAINEN – A. RITOLALLE, J. HUMOLAL-
LE Y.M. 

Parakan kylässä 29/7 1934 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa, Alex Ritola, Johan 

Humola, Johan Muonio, ynnä muut veljet ja sisaret, rakkaiden 
vaimoinne ja lastenne kanssa. Onnen ja rauhan tervehtyk-
sellä tervehdämme jollaki harvalla ratilla, ja annamme tie-
tää, että elämme terveenä ruumiin puolesta, ja olemme ahke-
roimassa siinä kalliimmassa uskon kilvoituksessa kilvoitella 
eteen käsin, sen suuren päämaalin perään, että sen saavuttaa, 
kun elämämme ehtoo joutuu. 

Kuin tulin kotia Itä-Norjan reisulta, niin oli tullu monta 
kallista kirjaa Ameriikasta ja Suomen maalta. On kallista ja 
autuaallista nähdä ja kuulla se siunattu rauha ja yksimielisyys, 
joka vallitsee yli koko Herran lauman, Euroopan ja Ameriikan 
maalla, tällä viimeisellä etsikon ajalla, vanhinten ja niitten uskol- 
listen työntekijäin hautain päällä, jotka nyt ovat lepäämässä hei- 
dän töistänsä, ja niittämässä sen ijankaikkisen ilon ja kunnian 
kruunun, koko maasta ostetun lauman kanssa, johonka Jumala on 
niin suuren siunauksen antanu, että meilleki jälkeen tulevaisille 
polville on se siunattu valkeus ulettunu. Olemme tehneet lähetys- 
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matkan Björkmanni veljen kanssa Itä-ja Länsi-Finmarkkuun, ja 
olit meidän matkassa Länsi-Norjan saarnaajat, Kristen Hansen ja 
Daniel Josefsen. Olimme koolla yhdessätoista eri paikassa, aina 
Vesisaareen ja Vuoreaan asti. Kallis Herran lauma on Itä-Norjan 
meren rannoilla. Ehkäpä jos muualla, niin kyllä sielläki on tehty 
paljon hajoittavaista työtä. 

Olkaa nyt tervehdetyt sytämellisellä rakkaudella, ja kii- 
tämme Ameriikan veljiä ja sisaria kaikkein rakennusaineitten 
edestä. Herra antakoon siunauksen työllensä. Ja olkaa nyt 
tervehdetyt sydämellisellä rakkaudella, kaikki yllä mainitut, 
rakkaiden vaimoinne ja lastenne kanssa, joilla net ovat. Ja 
rukoilkaa edestämme, että metki ynnä teidän kanssanne kunniaan 
kostumme. Kuitenki on syy uskoa että syntinne ja syntimme ovat 
anteeksi annetut. Sen metki täältä asti annamme ja todistamme 
Jesuksen nimessä ja siinä kalliissa maahan vuotaneessa veressä. 
Sen uskokaamme rohvaistulla sydämellä, rakkaat veljet ja sisa- 
ret. Merkitsee omalla kädellä, veljenne Herrassa 

Frans L. Wettainen 
rakkaan vaimoni Teklan ja lastemme kanssa. 

Josua ja Flora sanovat Sarkkiselle rakkaita terveisiä. 

Arthur Niskan kirjoittama kopio. 

Solomon Johnsonin kokoelma. 

157. F.  WETTAlNEN – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Parakka 3/8 1934 
Tykö rakas ja kallis veli Herrassa ja uskollinen työntekiä 

Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, William 
Koppana ynnä rakkaitten ja kalliitten työkumppaneittenne kans- 
sa,   Matti   Kinnunen,   Jalmari   Wanttaja,   ynnä   rakkaitten 
vaimoinne, lastenne ja Herran valitut ympärillänne. Jumalan ja 
meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon kanssanne nyt 
ja aina elämänne ehto on asti. Amen. 
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Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän jollaki harval- 
la ratilla, ja annan tietää, että olemme elämässä joltisesti terveenä 
ruumiin puolesta ja terveenä saimme olla Itä-Norjan reissun. 
Kalliita kokouksia saimme siellä pitää, katsomatta ahdasta aikaa. 
Kristityt riensivät toimellisesti kokoon. Olimma Itä-Norjassa 
yhdessätoista eri paikassa koolla. Länsi-Lofotin ja Ofotin seu- 
duilla olimme koolla viidessä eri paikassa. 

On autuaallista nähdä ja olla läsnä niissä suurissa 
siunatuissa kokouksissa ja niin met uskomme vielä Amerikan 
maallaki, ja niin kuin näemme kaikista kirjoista, että on suuri ja 
siunattu rauha ja yksimielinen työnteko, joka pitää hedelmää 
kantaman, kuin se Jumalan tahdon jälkeen tehdään, sillä Hänen 
sanansa ei pidä tyhjänä palajaman. 

Erityisempiä ei ole minulla sanomia tätä nykyä. Ainoas- 
taan jollaki sanalla, kuin vielä olen saanu kirjoja, joita oli tullu 
kotia, kuin tulin Itä-Norjasta, seurakunnan kirja ja Koppana van- 
himmalta sitte erittäin, joitten kaikkein edestä kiitän juuri sydä- 
mestä. 

Arthur Niskalta tuli kallis kirja. Sanokaa hälle kiitoksia ja 
rakkaita terveisiä, ja kaikille veljille ja sisarille Hancockin ja 
Calumetin ympäristöillä. Ja olkaa itse ensin ja viimein rakkaitten 
vaimoinne, lastenne ja Sandra, Hilda, Ovistin y.m.y.m. veljein ja 
sisarten kanssa. Rukoilkaa minun ja meidänki edestä, että kans- 
sanne kunniaan kostumme. Merkitsee omalla kädellä veljenne ja 
kanssapalvelijanne Herrassa. 

Erinomaisen lämmin kesä. Oli ensin kovasti kylmää, mut- 
ta nyt on aivan rasittava lämmin ollu jo pari viikkoa, heinää 
tehemme, joka myös on melko hyvin kasvanu, siksi kuin täällä 
nytki on niin lämmin, kuin tätä kirjoitan, että vesi juoksee. Joko- 
han sitte Ameriikka on tänne kääntyny, vain miten, oli miten oli, 
niin Jumalan siunausta kuitenki saamme nauttia luonnollisesti ja 
hengellisesti. Postin aika lähenee ja Tekla menee postiin, Hän 
sanoo erittäin rakkaita terveisiä. Merkitsee 

Frans L. Wettainen 

Arthur Niskan kirjottama kopio. Solomon Johnsonin kokoelma. 
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158. J. HUUMOLA – S. JOHNSONILLE 

Fredonia, N. D. 8/9 1934 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekiälle 

Herran viinimäen raskaassa ja painavassa työssä, Salomon 
Johnson,  rakkaan  perheenne  ja  Kutunevan,  ja  kaikkien 
niitten ameriikkalaisten ja suomalaisten kanssa, jotka kans-
samme ovat hengittämässä yhtä armon raitista ilmaa, Esi-
koisten Seurakunnassa, Jumalan armo lisääntyköön teille. 

Nyt kiitän teitä rakkaan ja kalliin kirjeenne edestä, ja annan 
tietää, että onnellisesti ja terveenä saavuin kotia 5. päivä tätä kuuta, 
niin pitkältä reissulta, josta kaikesta kiitos ja kunnia kolmi- 
yhteiselle Jumalalle. Me olemme Aksel Uskosken kanssa kulke- 
neet ensin New Englantiin Limberkin tykö. Siitä Beldeniin, siitä 
Riciin, Wash., siitä Walla Wallaan, siitä Brush Prairille, siitä 
Clatskanain ympärillä ja Mistissä, ja sitte me lähtimme Portlantista 
rautatietä Berkeley, Californiaan ja Ooklantiin, ja Kaarto oli poi- 
kansa kanssa tullu, ja vei kaarallaan kotiaan, noin 170 miilaa, ja 
sitte menimme Fort Barggiin, ja sieltä Kaarton poika toi meitä 
Vilettiin, ja siitä tulimme rannikko tietä bussissa Portlantiin, ja sitte 
olimma Clatskanain ympärillä, ja menimme Astoriaan, ja taas 
Brush Prairille. Ja sieltä tulin kotia yli 7 viikon reissu. 

Olemme saarnanneet parannusta ja syntein anteeksi 
saamista, sen lahjan kanssa, kuin Jumala antanut on. Vain 
niin kuin sen tietätte, rakas vanhin, ettei ne erimieliset ja 
eriseuraset tahto saata siitä tuntoa, että heitä on vietelty ja 
valheella uskotettu, ja elävän Jumalan seurakunta vääräksi 
näytetty, vaikka niillä ei ole mihinkään luottamusta. Asto- 
riassakin on jo paljon, jotka ei ole enään suurseuraan 
luottamassa. Ja vaikka ne tykkää puheestamme vain ei ne 
oikein taho siellä selvetä, vain niitten kanssa, jotka yksi ovat 
Herrassa, on rauha ja rakkaus enempi kasvamaan päin, joka 
on kallis. Ja Jumalan voimat myös liikuttaa sydämmiämme, 
joka tuntu niin kalliilta minunki sydämmelle. Sentähten, ra- 
kas vanhin, rohvaiskaamme aina sydäntämme uskomaan, 
kaikki synnit ja epäilykset on anteeksi annettu Herramme 
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Jesuksen pyhän nimen ja kalliin ja viattoman sovintoveren 
kautta. Vielä viimeisetki heikkoutet ja puutokset. 

Ototamme sitä, kun vieraat tulevat meitä noutaan taivaal- 
liseen kotiin, jossa kiusaukset ja matkan vaivamme loppuu, ja 
ijankaikkinen ilo alkaa, tapetun Karitsan häissä. Ja saamme 
yhtistyä niitten rakkaitten, etesmenneitten kanssa, joita olemme 
jääneet rakkauten kaipauksella muistamaan. 

Sanokaa nyt terveisiä kaikille rakkaille veljille ja sisarille, 
vain olkaa itse enin tervehtetty kaikilta niiltä kristityiltäki, joita 
läpi olemme kulkeneet, ja myös täältä. Ja viimein minulta per- 
heeni kanssa. Sanokaa Kutunevan vanhuksille terveisiä, että 
Anna Penttilän talossa olimme ensi iltana koolla. Se on myös 
vanha ja uskomassa, niin kun ennenki. 

John Humola 
perheeni kanssa. 

Minulle tulee hopummasti telegraffi: Gackle, N.D. kun on 
fooni siellä. 

 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 

159. V. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE 

Gellivaara 28/10 1934 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinimäen raskaassa ja painavassa työssä: William Koppana, rak- 
kaan vaimosi ja Rupen kanssa. Jumalan ja meidän Herran 
Jesuksen  armo  ja  Pyhän  Hengen  osallisuus  olkoon  teidän 
henkenne kanssa nyt ja elämän ehtoon asti. 

Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdin teitä, 
ja annan tietää, että terveenä olemme ruumiin puolesta, koko 
minun perheeni, niin myös kaikki saarnaajat, jotka vielä elossa 
ovat. Ja olemme kulkeneet Fransi-veljen kanssa Itä-Norjassa, 
lähteneet 12. päivä kesäkuuta, ja tulimme kotia 17/7. Jumalan 
sana vaikutti voimallisesti Itä-Norjan meren rannoilla, ehkäpä 
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eriseuran vahingolliset henget ovat paljon pahaa vaikuttaneet ja 
turmelleet monen viattoman sydämen niin syvälle, että kuka 
tiesi eivät taida koskaan pyörtää takaisin, sillä saarna sovin- 
nosta ja seurakunnasta on salattu suurimmalta osalta herän-
neitten joukossa, ja niin muodoin eivät koskaan tule tuntemaan 
hengellisen äidin täällä maan päällä, vaan kantavat hengellistä 
vihaa sydämessä oikeita kristityitä kohtaan täällä Euroopassa ja 
Amerikassa, jossa saavat Herran sotamiehet seisoa sotarinnassa 
varustetut hengellisillä sota-aseilla ja Herran Zebaotin voimalla, 
että varjeltuna pysyisi se piskuinen lauma, jonka on Herramme 
Jesus koonut hänen verisen ristinsä ympärille suuren vaivan ja 
veren vuodatuksen kautta. Sillä aika on paha ja pahemmaksi se 
tulee, mitä likemmäksi lähenee loppuansa. Niinkuin Jesus 
sanoo, että meri ja aallot pitää pauhaaman, ja kansalla pitää 
oleman ahdistus, pelvon ja odottamisen tähden niitä, kuin maan 
päälle tuleman pitää. Mutta autuas on, joka valvoo ja kätkee 
vaatteensa, ettei hän alasti löydettäisi. 

Minä olen kulkenut tunturilla lappalaisten tykönä, ja kun 
tulin sieltä, niin menin Vettasjärveen, jossa olivat Kuoksu ja 
Fransi, ja sieltä lähdimme Kirunaan, ja nyt on meillä lähtö 
Fransin kanssa Kainuun seurakuntiin, jos Jumala sen niin suopi. 
Paljon on työtä Herran viinimäessä, kun vaan olisi työntekijöitä. 
Sentähden tulee aina rukoilla elon Herraa, että hän lähettäisi us- 
kollisia työntekijöitä hänen eloonsa. 

Ja tulee se myös näkösälle, että Herra on kuullut 
valittuinsa rukoukset, sillä nuorempia saarnaajia löytyy täällä ja 
siellä Ameriikassa, jotka vanhempain saarnaajain kanssa yhtä 
kallista Herran työtä tekevät ja kokoavat laumaa Herralle 
Jesukselle yhteen lammashuoneeseen, se on Esikoisten seura- 
kuntaan, joka on ensiksi syntynyt Ruotsin Lapinmaalla 
aikakaudessamme, ja on itsensä levittänyt kaiken neljän ilman 
alle, jossa hallitaan Kristuksen lain ja asetuksen jälkeen, jota ei- 
vät lihallisesti mieltyneet sydämet kärsi kuulla, sillä se tulee 
heille ylön raskaaksi, jossa omat mielipiteet ja pahat 
taipumukset painetaan alas ja näytetään raamattuin jälkeen sen 
kaitaisen, ja ristin ja itsensä kieltämisen tien, jonka on Herra 
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Jesus polkenut Yrttitarhasta Golgatalle, läpi turmeluksen 
pilkkakaupunkia, kantaessaan ristiä, ja on avannut suljetut pa- 
ratiisin portit suurille syntisille, josta Herran lunastetut vapaasti 
käyvät sisälle, ja saavat nauttia Jumalan armon raitista ilmaa 
sielussa ja sydämessä, joka monta kertaa nostaa syntisen sydä- 
men korkiaan iloilmaan, ja silloin tuntuu kiitoksen halu sydä- 
messä, vaan ei voi jaksaa kiittää niinkuin tulisi. No, useasti olen 
teitä muistanut Amerikan veljiä ja sisaria, jotka siellä kaukaisel- 
la maalla olette, vaan hengessä olemme läsnä. Ja sen uskomme, 
että kerran se aika autuas joutuu, että saamme yhteen tulla sii- 
nä eriämättömyydessä, jossa emme koskaan enään erkaannu. 

Ja siinä uskossa elämme, että kaikki meidän syntimme 
ovat anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja kalliissa 
sovintoveressä. Sen omistakaamme itsellemme elämäksi ja voi- 
maksi tällä vaarallisella korven matkalla, jossa niin monta vaaraa 
on edessämme. Sanon sydämen rakkaat terveiset ynnä perheeni 
kanssa teille kaikille, rakkaille veljille ja sisarille Hancockissa, 
Calumetissa, Keweenaw Bayssä, niin myös Matti-veljelle per- 
heensä kanssa. Ja jos olet näkemässä meidän rakkaat ja kalliit 
työkumppanit Johan Huumolan ja Johan Muonion perheittensä 
kanssa, niin myös Ritola perheensä kanssa, Johan Puuri perheen- 
sä kanssa ja kaikki nuoremmat saarnaajat; ja sinun likeisille ys- 
täville, Sandralle lastensa kanssa, Hildalle lastensa kanssa, 
Luusuan perheelle, Hjalmarille vaimonsa kanssa, Ovistolle per- 
heensä kanssa, Kalliaiselle perheensä kanssa ja kaikille muille 
valituille, en suita nimittää, vaan uskon, että nimenne ovat kirjoi- 
tetut Karitsan elämänkirjassa. Rukoilkaa edestäni. Tätä pyytää 
heikko veljenne elämän tiellä, 

Viktor Björkman 

Meillä ovat pian Joulukokoukset, jossa tulee paljon 
saarnaajia kokoon ja muita kristityitä. Jääkää hyvästi; Herran hal- 
tuun! 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 
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160. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Parakan kylässä 1/11 1934 
Tykö rakas ja kallis veli, ja uskollinen työntekijä. Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: Wm. Koppana, Matti 
Kinnunen, ynnä rakkaitten emäntäinne, lastenne ja koko se kallis 
Herran lauma, joka siellä teidän ympärillänne on. Jumalan ja 
meidän Herramme Jesuksen armo ja rauha olkoon kaikkein 
teidän henkenne kanssa, elämän ehtoon asti, Amen. 

Onnen ja rauhan tervehdyksellä tervehdän minä teitä, rak- 
kaita veljiä ja sisaria Ameriikan maalla, ja ensin saan kiittää niit- 
ten kalliitten kirjeitten edestä, joita nytkin viime aikoina olen 
saanut ilolla ja kiitollisella mielellä vastaanottaa, Huumola van- 
himmalta, palattua Lännen matkalta, Aksel Uskoskelta, samoin 
Arthur Niskalta, viimeisen vanhalta Salomon Johnsonilta, Hjal- 
mar Vanttajalta, Samuel Juvoselta, Johan Muoniolta, Ritolalta, 
ynnä monelta muulta; joissa kaikissa on yksi rauhan ja ”kanan 
kokoava ääni” *, josta kaikesta olkoon kiitetty se suuri Luoja, 
ja se suuri Ristinkantaja, että vielä rauhan kelloja soitetaan Sionin 
vuorella, näinä viimeisinä ihmisen pojan päivinä. 

No; erityisimpiä sanomia ei ole tällä kertaa. Saarnaajat 
ovat lähteneet kokousten pitoon näissä ympäryskylissä, sitten 
kun ovat kesätöistä irtaantuneet. Minä olen jäänyt kotia joksikin 
päiväksi lepäämään, kun on pitkä reissu edessä, nimittäin Luula- 
ja, Alakainuun kirkko kylä, Båtskärnä, Sangi, Ylikainuulla Hirvi- 
järvi, Miekojärvi y.m., joissa on oikeamielinen kristilliyys. Ja 
monen mielessä on, että vielä päästä takaisin, sillä heitä on täy- 
dellisesti saatettu siihen uskoon, että heillä se juuri onkin se alku- 
peräinen kristillisyys, ja Länsiläiset ovat eksyneet kauvas sen 
hirmuisen tuomiohengen kanssa. 

Ja nyt kun Rauhan Yhdistyksen lähetystoimi, joka ylös 
nostettiin parempana valkeutena, kuin se lähetystoimi, joka tä- 
män kristillisyyden alusta on voimaan tullut, jossa Pohjois-Suo- 
men jaloilla miehillä oli jo aikoinaan moitteen syytä, niin nyt jo 
siitä rupeavat niin julkiset hedelmät tulemaan päälle näkyväksi, 
että kolmet eri joukot tulevat julkiseksi samassa kylässä, vieläpä 
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lihallinen vapaus menee yli kaikkia laitoja. Nyt sanoo moni, että 
eipä ne länsiläiset riitele, vaikka niitä on niin paljon, saarnaa- 
jiakin Suomessa, Norjassa, Ameriikassa ja Lapin maan seurakun- 
nissa; ja kaikki ovat kuin yksi mies. Ja kyllä kristittyin laumat 
ovat sovinnossa, kun vain saarnaajat ovat sovinnossa. No; sovin- 
to on yksi suuri salaisuus, jota enkelitkin halajavat nähdä. Ei 
kuitenkaan mitkään inhimilliset toimenpiteet, mitä vaarantaa 
kristillisyyteen ja niihin moniin joukkoihin, jotka ovat 
erkaantuneet oikeasta seurakunnasta, niin kauvan kuin on elävää 
kaipausta monen autuutta kaipaavan sielussa, niillä on työläs 
ottaa vastaan kuollutta uskoa, vielä sittenkin on monella työläs 
kuulla oikean äidin ääni, syystä kun valheitten kautta on katkais- 
tu hengen yhteys elävässä uskossa olevaan laumaan. 

No; emme tiedä, mutta Jumalan on asia, joka tuntee, kut- 
ka ovat mahdolliset. On meillä kuitenkin syy rukoilla sitä suur- 
ta Luojaa ja Ristinkantajaa, että hän vahvistaisi kaikkein uskol- 
listen työntekijäin kädet rakentamaan ja voimassa pitämään 
viinamäen aitaa, että Jesuksen lampaat ja karitsat pysyisivät 
koossa yhdellä Sionin vuorella, ja saisivat ruuan, ja tulisivat 
kaitsetuksi Hyvän Paimenen käskyn jälkeen. Hyvä Paimen sa- 
noo: ”pitää olla yksi lammashuone ja yksi Paimen”. Totisesti 
olette ja olemme suojassa, rakkaat veljet ja sisaret, Euroopan ja 
Amerikan maalla koottuna yhdelle Sionin vuorelle, elävän Juma- 
lan kaupunkiin, monen tuhannen enkelein joukon tykö, yhteiseen 
kokoukseen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaassa kir- 
joitetut ovat, ja Jumalan, kaikkein tuomarin tykö, täydellisesti 
vanhurskautettuin henkein tykö, ja uuden testamentin välimiehen 
Jesuksen tykö, ja sen priiskoitusveren tykö, joka parempia puhuu 
kuin Aapelin veri. Aapelin veri huutaa kostoa veljensä murhaa- 
jan yli, mutta Jesuksen, Jumalan pojan veri huutaa syntiä anteek- 
si vielä ristinsä vihollisillekkin, ja sanoo: ”Isä anna heille anteek- 
si, sillä eivät he tiedä, mitä he tekevät”. 

Vaikka surutoin ja omassa vanhurskaudessa oleva maail- 
ma ei näitä tunne, vaikka tietää, on kuitenkin katuvaisille ja 
suurille syntisille se suuri armo, että taivas on avattu ristillä 
Golgatalla, ja ensimmäisenä voiton ja kunnian merkkinä katu- 
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vainen ryöväri: ”tänä päivänä pitää sinun oleman minun kans- 
sani paratiisissa.” Olkaamme priiskoitetut sydämissämme, rak- 
kaat veljet ja sisaret, ja päästetyt pahasta omastatunnosta. Voitto 
on saatu Golgatalla, ja se voitto on katuvaisille ja uskovaisille. 
Sen tähdenpä saammekin olla vapaat laista, vapaat synnin 
rangaistuksesta, ja vapaat lihan jälkeen elämisestä. Paljon on 
tässä kristillisyydessä saarnattu uskosta, nimittäin elävästä us- 
kosta, että kaikki heränneet ja autuutta kaipaavaiset sielut sai- 
sivat voiman niin paljon uskomaan, että pysyisivät voiton pääl- 
lä, vieläpä, että synti synniksi tunnettaisiin, ja niin synti syntinä 
hyljättäisiin, niin koreus, maailman ystävyys ja maailman muo- 
to, kuin muutkin synnit, johonka L. L. Postillassa on seipäät ja 
aijakset. Ja sitä oppia on jatkettu, ja vielä jatketaan uusilla voi- 
milla, pyhän Raamatun totuudella ja Herran armon ja siunauk- 
sen avulla, ja jonka siunatun opin hedelmä olette ja olemme, 
rakkaat veljet ja sisaret Ameriikan maalla ja kaikkialla, kristil- 
lisyytemme vanhinten ja niitten uskollisten työntekijäin hautain 
päällä, Laestadius, Raattamaa, Jonas Purnu, Johan Takkinen, 
ynnä monta muuta uskollista työntekijää ynnä heidän kanssa, 
jotka ovat väsymättömällä vireydellä työtä tehneet ja uskollise- 
na pysyneet loppuun asti. Ja nyt ovat niittämässä sen, mitä he 
kylväneet ovat, nimittäin sen ijankaikkisen ilon ja kunnian 
kruunun, koko maasta ostetun lauman kanssa, johonka vetä- 
köön kaikkein teidän ja meidän kaipauksemme täältä katoa- 
vaisuuden maasta katoamattomuuden maahan, ja kuolevai- 
suuden maasta kuolemattomuuden maahan. Siinä autuaallisessa 
toivossa olemme, että pian tulevat tapetun karitsan ijankaikkiset 
häät, jossa voittajain ja kilvottelijain palkka maksetaan ijan- 
kaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. 

No; en tiedä nyt enempää tällä kertaa. Tuli mieleeni jolla- 
kin sanalla tervehtää Ameriikan veljiä ja sisaria, ja kiittää niitten 
kalliitten kirjain edestä, joita en voi vastata kutakin nimeltänsä. 
Niissä liitoissa ja lupauksissa olen, ja on päämaalina olla kuole- 
maan asti, että saavuttaa sen ijankaikkisen ja katoamattoman 
autuuden. Pyydän kaikkein valittuin esirukouksia, ja rukouksissa 
kantamaan minuakin heikkoa matkamiestä. Paljon tunnen pahaa 
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tykönäni, että on usein kysymys pysyä voiton päällä, ehkä 
emme elä ehdollisissa synneissä, on kuitenkin se sisällinen 
syntisyys ja synnin voima niin suuri, että tulee monta kertaa 
kysymys, olenko se juuri minä se ihminen, joka olen Jumalan 
edessä otollinen. Siitä syystä tulevat monta kertaa epäilykset 
luvalliseksi, ja jos ei olisi turva kristittyin laumaan, niin väsy- 
minen saavuttais elämän tiellä. 

Ja nyt tervehdämme Ameriikan veljiä ja sisaria näillä sa- 
noilla: että synnit on anteeksi annettu Herramme Jesuksen nimes- 
sä ja siinä kalliissa sovintoveressä. Sen mekin täältä asti 
todistamme kolmeyhteisen Jumalan nimeen. Ja pyydän muista- 
maan minua ja perhettäni teidän rukouksissanne. Merkitsee 
omalla kädellä. 

Frans L. Vettainen. 

ynnä rakkaan vaimoni, lastemme ja Herran lauman kanssa. 

Kuoksu vanhin, Björkmanni ynnä muut saarnaajat Herran 
lauman kanssa, tervehtävät Ameriikan veljiä ja sisaria. 

Koetelkaa, jos sopii levittää kristillisyyden laveuteen. 
Vastatkaa jollakin sanalla. 

* Vrt. Luuk.13:34. 
Painettu vihkonen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

161. A. NISKA – S. JOHNSONILLE 

Bowlus, Minn. 5/11 1934 
Tykö rakkaalle ja kalliille vanhimmalle, ja uskolliselle 

työntekijälle Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, 
Solomon Johnson, rakkaan vanhuksen Kutunivan ja hänen rak- 
kaan vaimonsa, ynnä muitten Herrassa valituitten kanssa siellä 
teidän ympärillänne. Jumalan ja meidän Herramme Jesuksen 
armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa elämänne 
viimeiseen hetkeen asti. Amen. 
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Tällä onnen toivotuksella, rauhan ja rakkauden terveh- 
dyksellä tulemme tervehtimään teitä muutamalla radilla, rakas 
ystävämme. Ensin kiitämme teitä, sen teidän rakkaan, kalliin ja 
sydämiämme liikuttavan kirjeenne edestä, jonka saimme ilok- 
semme vastaanottaa. On ilahuttavaa saada teiltäkin vielä kirjeen, 
josta näemme voinnistanne. Tavallisessa terveydessä mekin 
olemme, josta saamme olla suuresti kiitollisia Jumalalle. Ja usko- 
massa olemme myös ahkeroimassa, vasten kaikkia tuntemisia, 
jotka tahtovat olla pahat, jonka tähden ei ole turvaa muualle, kuin 
syntein anteeksi saamisen armoon, eli että olemme saaneet kaikki 
syntimme anteeksi Jumalan seurakunnassa, johon Hän on syntein 
anteeksi antamisen vallan antanut. 

Meillä on ollut kallista ilon aikaa, kuin meidän rakkaat ja 
kalliit veljemme John Humola ja Albert Koskey ovat olleet täällä 
saarnaamassa parannusta ja syntein anteeksi antamusta. Saimme 
olla heidän kanssansa ensin N.Y.Millsissä, sitte Brainerdissa, 
olivat täällä meillä, sitte Kingstonissa, Minneapolissa, ja viimeksi 
Brantwood, Wis., johonka heitä kyytitsin ja takaisin Minnea- 
poliin, jossa erosimme perjantaina, menneellä viikolla. 

Tässä lähetän Fransi-vanhimman kahdesta kirjeestä kopi- 
oita, jos ette ole saaneet, koska niissä muistellaan siitä heidän 
Norjan reisusta, josta kysyitte. Olisin jo ennen tehnyt teille kopi- 
oita, jos olisin tiennyt, että ei teille oltu lähetetty. 

Ei nyt ole enempää erityisempää. Ilmat ovat olleet oikeen 
hyvät kokouksia pitää. Olemme kuulleet, että Koppana-vanhin 
Matti Kinnusen kanssa ovat käyneet Detroitissa. Jätämme teidät 
taas siinä uskossa, että synnit ovat teille ja meille visusti anteeksi 
annettu Herramme Jesuksen nimen ja kalliin sovintoveren voi- 
man kautta ijankaikkisesti. Kristityt ovat käskeneet sanoa teille 
rakkaita terveisiä niissä paikkakunnissa, joissa olemme olleet 
heitä näkemässä, ja sanokaa meidän rakkaat terveiset kaikille 
rakkaille ystäville, veljille ja sisarille, itselle kullenki nimeltänsä, 
vain olkaa te vanhin rakas aivan koko sylillä ja sydämellä meil- 
tä rakkaudella tervehdetty, ja rukoilkaa meidänkin edestämme, 
että mekin ynnä teidän kanssanne viimein perille kostuisimme. 

Näitä pyytää teidän vähin veljenne 
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rakkaan vaimoni Saiman ja lastemme kanssa.  

Rakkaita terveisiä saarnaajilta. 

Arthur Niska 

Alkuperäinen. 

Solomon Johnsonin kokoelma. 

162. J. HOMOLA – S. JOHNSONILLE 

Fredonissa N. Dak. 6/12 1934 
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Salomon Johnson 
ynnä  muut  veljet  ja  sisaret,  jotka  ovat  yhtä  armon  ilmaa 
hengittämässä   esikoisten   seurakunnassa. Jumalan   armo 
lisääntyköön teille ja vahvistakoon teitä sodassa perkelettä, 
maailmaa ja omaa lihaa vastaan siihen saakka, kun vajaa lak-
kaa ja täydellisyys alkaa. Tällä onnen ja rauhan tervehdyk-
sellä tulen tykönne ja annan tietää, että olen ollut terve ruu-
miinkin puolesta, josta kiitos Jumalalle. 

Olemme kulkeneet Albert Koski veljen kanssa ensin New 
York Millsissä, Brainardissa, Spartassa, Bowluksessa, Kingstossa 
Minneapolissa ja Branwoodissa. Nyt olemme olleet Savossa, 
Joki Contrilla ja Lake Nordeenissa. Viime viikolla tulimme ko- 
tiin. Kalliita kokouksia on ollut joka paikassa. Syntiä olemme 
tarvinneet saada anteeksi, ja ilon sekä riemun äänet ovat kuulu- 
neet vanhurskasten majoista. Rakkaus ja yksimielisyys ovat ol- 
leet niiden keskellä, jotka yhtä armon ilmaa ovat kanssamme 
hengittämässä esikoisten seurakunnassa. On myös joku toisin 
ajattelevista riemuinnut hengessä, mistä kiitos ja kunnia kolmi- 
yhteiselle Jumalalle. 

Olen minä muistanut teitä, mutta minun ei tahdo tulla 
kirjoitetuksi matkoilla ollessani. Nyt kiitän rakkaan ja kalliin 
kirjeenne edestä. Terveenä täällä on yliottaen kaikki. Manne 
Halström kuoli äkkiä. Kun olimme poissa kotoa, oli hän mennyt 
Anna Helbergille puita sahaamaan, eikä ollut niitä kerinnyt 
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sahaamaan, vaan siihen oli pudonnut kuolleena, ja Anna oli men- 
nyt katsomaan. Se oli valmis. Uskomme, että hän on päässyt 
kunniaan. Vanhaa Hammasta kävimme katsomassa siellä 
Tovertissa. Se sairasti känseriä ja oli hyvin heikko, ja oli nukku- 
nut kuoleman uneen melkein heti muutaman päivän päästä. Sitä 
hän jo odotti, ja oli valmis täältä lähtemään. Niin tulee meidän- 
kin vuoromme pian. Se ei ole enää kaukana. Sittenpä saamme 
edesmenneitten kanssa yhteen tulla, joita olemme jääneet ikävän 
kaipauksella muistamaan. Rohkaiskaa sydämenne uskomaan 
kaikki synnit anteeksi Jeesuksen pyhän nimen ja kalliin sovinto- 
veren kautta, ja tervehtikää Kutunevan vanhoja, sekä kaikkia 
valituita siellä ja Spiifis’issä, Leadissa ynnä muualla. 

Karisen Kristiinan veli oli Little Weverillä ja oli niin myö- 
tätuntoinen, mutta ei tullut viime kokoukseen. Tämä oli Kalifor- 
niassa. En minä tullut häntä oikein tuntemaan. Terveisiä 
Kristiinalle ja Krinspoon leskelle ynnä muille. 

Ei täällä ole heinä kasvanut. Paljon on covermentille myy- 
ty elukoita, eikä näillä seuduilla ole tryskätty ollenkaan, eikä ole 
ollut mitään tryskäämistäkään. 

Johan Homola 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 

163.    V. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE JA M. 
KINNUSELLE 

Gellivaara 15/1 1935 
Tykö rakkaille veljille, ja uskollisille työntekijöille Her- 

ran viinamäen raskaassa työssä: William Koppana ja Matti Kin- 
nunen. Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä, 
rakkaat työkumppanit, ja annan tietää, että terveenä olemme, 
mitä vaarantaa minun perhe, vaan Kuoksu-vanhin on ollut heik- 
ko terveyden puolesta koko tämän syksyn ajan, niin että ei ole 
voinut kyvetä saarnamatkoja tekemään. Oli kuitenkin meidän 
kanssa joulukokouksissa, vain ei voinut käydä rukouksissa, 
mutta oli vain meidän kotonamme, ja osaa otti meidän kans- 
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samme kristillisyyden asiain tutkinnossa. Hän on jo korkiassa 
ijässä; on täyttänyt 76 vuotta, ja ei ole ihme, jos voimat rupea- 
vat loppumaan. 

Minä kävin Fransi-veljen tykönä Bodenissa 4. päivä tam- 
mikuuta, ja 7. päivä vietiin kotia Parakkaan. Lähdimme taas 12. 
päivä Gellivaarasta Parakkaan, minä ja minun vaimoni ja poika, 
joka on mennyt naimisiin Fransin tyttären kanssa viime jouluna, 
ja minun vanhin tytär oli kanssa matkassa. Olimme siellä pyhän; 
tulimme eilen kotia. Kansaa oli tullut kokoon monesta seura- 
kunnasta ja kylistä, monet ehkäpä viimeiselle hyvästille, sillä 
heikolta näytti olevan Fransi. Hän luuli itse, että kahden viikon 
perästä pääsee ylös sängystä, vain ei itsekään usko, että paranee 
terveeksi. Hänellä on kreftan ainetta maksassa, ja se ei voi paran- 
tua; vain itsehän Jumala tietää, mitä Hän tekee, jolle ei mikään 
mahdotoin ole. 

Raskaalta tuntuu, kuin vartiat Sionin muurilta korjataan 
lepäämään, vain jos niinkin on, niin ovat päivän työnsä tehneet, 
ja tarvitsevat päästä lepäämään heidän työstänsä, sillä heidän 
työnsä noudattavat heitä. Kyllä olis suuri tarve, että saisivat vielä 
elää jonkunkaan vuoden meille ja monelle kymmenelle tuhannel- 
le suojaksi ja turvaksi tällä viimeisellä ja vaarallisella maailman 
lopun ajalla, sillä heidän äänensä on ollut voimallinen herättä- 
mään tuhanten ihmisten omiatuntoja, jotka synnin ja surutto-
muuden unessa ovat nukkuneet, vieläpä elävään uskoon saatta-
neet, ja olleet kirkkaat tähdet johdattamaan ijankaikkisuuden 
matkamiehiä sitä kaitasta tietä Betlehemiin, josta on jo suuri 
paljous suurella uskon rohkeudella lähteneet poikki kuole-
man sillattoman virran, ja on yksi piskuinen lauma, jotka 
seisovat virran rannalla, ja hengessä katselevat toisinaan sen 
ihanan Kaanaan maan, jossa voittajain ja kilvoittelijain palk-
ka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. 

Me puhelimme Fransi veljen kanssa siitä ajasta, jota 
olemme yhdessä tätä matkaa tehneet, ja monta vaivalloista 
reissua kulkeneet, vain rakkaus on ollut vilpitöin, ja kaikki on 
mennyt hyvin, ehkä minun sydämeni oli murheella täytetty. 
Sanoimme hyvästin toisillemme kaulasta pitäin, ja kiitimme 
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toisiamme sen yksimielisen työnteon edestä, jota olemme 
Herrassa tehneet. Ja käski sanoa teille sydämmelliset terveiset 
yli koko Amerikan maan, kuin kirjoitan, sillä minä sanoin, että 
kirjoitan, kuin tulen kotia. 

Ja ei nyt muuta, rakkaat ystävät, vain jääkää hyvästi sii- 
hen asti, kuin yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla ran- 
nalla, jos emme täällä kohtaa toisiamme, niin kuitenkin kerran 
eriämättömyydessä, jossa sanomme yhteen ääneen, Amen, 
Hallelujaa! ijankaikkisesti. Ja uskokaa, rakkaat veljet ja sisaret, 
että syntimme ovat anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja 
veressä. Rukoilkaa edestämme. Merkitsee vähin veljenne us- 
kossa: 

Viktor Björkman, 
vaimoni Olivian kanssa. 

On vielä kukatiesi mahdollisuutta, että jonkun ajan elää, 
vain ei se saata olla pitkällistä. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

164. MARJA ROVA – FANNELLE Y.M. AMERIKASSA 

Wittangista 11/2 1935 
Nyt tervehdän teitä, rakas sisar Fanne, rakkaan miehes ja 

lastes kanssa, ja kaikkia sukulaisia Amerikassa, Jumalan rauhan 
ja rakkauden tervehdyksellä, ja saan antaa tietää, että olemme 
joltisesti terveenä tällä kertaa, ja kiitän ensin sen kalliin ja rak- 
kaan preivin edestä, jonka olen ilolla vastaan ottanu jo aikaa, 
mutta en minäkään ole ollu oikeen friski isompaan aikaan; en ole 
juuri vuoteessakaan ollu; olen juuri tehny tähellisemmät työni. 
Täällä liikkuu kovin tauti, joka talossa on sairaita ja kuolee pal- 
jon ihmisiä. Ja saan nyt sanoa, jota olen odottanu, etten ole 
kirjoittanu, kuinka Fransin kanssa menee, mutta nyt saan sanoa 
ikävät sanomat, sisar rakas, että ei Fransi tule enään teille eikä 
meille saarnaamaan eikä neuvomaan eikä opettamaan. Hän on 
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kilvoituksensa päättänyt ja kruununsa voittanut, hän on meitä 
jättänyt tänne vähäksi aikaa murheella kaipaamaan. Hän on nyt 
kirkkaammassa ilmassa veisaamassa ja kiittämässä Taivaallista 
Ylkää heleämmällä ja keveämmällä rinnalla kuin täällä, kaikkein 
edellä menneitten opetuslastensa kansa. Emme näe enään hänen 
rakkaita kasvojansa, emmekä kuule hänen suloisia saarnojansa, 
sisar rakas, ennenkuin Sionin ihanalla rannalla, Jordanin virran 
toisella puolen, siinä suuressa kokouksessa, jossa ei enään tarvit- 
se erkaintua, jos jaksaisimme Jumalan armon ja rakkauden avulla 
kilvoitella siihen asti, kuin Isä meitäkin noutaa täältä murheen 
maasta. Hän on saarnannut monta valtakuntaa ja monta tuhatta 
autuuteen saattanut. Mutta voi miksi Isä ottaa tällä vaarallisella 
aikaa kaikki väkevimmät jäsenet kristillisyydestä pois. Minä ajat- 
telen, että meidän tottelemattomuuden tähden ja vähän uskomi- 
sen tähden, enkä saata, niin arvossa pitää oikeita saarnaajia, kuin 
tulis pitää, että minun tottelemattomuuden tähden Isä ottaa meiltä 
väkevimmät opettajat pois. Välistä tulee niin kuin Jumalaakin 
syyttämään, miksi Jumala ei kuullu, vaikka niin paljon ja niin 
monessa valtakunnassa monia tuhansia kristityitä on rukoilleet, 
että Isä parantais Fransin. Voi sisar rakas, kuinka raskas on vas- 
ta, kuin vielä Jumala Fransinki otti meiltä. Paljon on itketty, en- 
nenkuin on kuollukaan. Siellä on käyny niin paljon ihmisiä kat- 
somassa koko hänen sairastuksen ajan, monia satoja ihmisiä. 
Minä olen kanssa käyny viikkoa ennen kuin hän kuoli. Meitä Oli 
useita, kävimme autolla, mutta ei Fransi enään jaksanu puhua 
monta sanaa. Voi se oli ikävä reisu, kuin piti rakkaalle opet- 
tajallemme sanoa viimeisen hyvästin tämän maan päällä, mutta 
siinä uskossa ja toivossa vain, että paratiisissa tervehtelemme 
toisiamme, jossa ei enään murheen kyyneleet vuoda silmistä. Voi 
miksi Taivaallinen Isä otti meiltä Fransin, vaikka on niin paljon 
kristityt rukoilleet. Tänä päivänä on Fransi kannettu ulos. Siellä 
on ollu täältäkin ihmisiä. Tekla ja kaikki lapset on olleet aivan 
ihmisten hoidettavana, aivan ovat pakanneet kuoliaaksi mene- 
mään. Sairaan hoitaja oli täältä siellä sen yön kuin Fransi loppui. 
Oli sanonu, että ei ole hänellä niin ikävää yötä ollu koskaan, kun 
koko väki näytti, että net kuolevat. 
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Hänellä oli tautina maksassa krefta. Se oli Luulajassa ko- 
kousta pitämässä; se täytyi mennä Bodenin sairaalaan. Hän oli 
siellä useita viikkoja. Tohtori oli avannu, mutta kuin näki, mikä 
oli vikana, se neuloi kiinni haavan, eikä ollu sanonu Fransille. Ja 
kuin parantui se leikkaama haava, se oli alkanu toimittamaan 
kotia, niin Fransi arvasi, että ei ole hyvin asiat. Fransi oli sanonu, 
että hänelle pitää sanoa, mikä hänellä on. Tohtori ja sairaanhoi- 
taja olit itkeneet niin paljon, kuin olit sanoneet. 

Paljon olis taas kirjoittamista, mutta ilta on hiljainen, mut- 
ta hyvästi nyt sisar rakas, Jumalan haltuun. Ja rukoilkaat rakkaat 
kristityt meidänkin edestä, että Taivaallinen Isä kuljettais meitä- 
kin viimeiseen kuoleman hetkeen asti, ettemme eksyisi oikealta 
tieltä, tällä vaarallisella ajalla, kuin meidän rakkaat paimenet ote- 
taan pois. Sano sisar rakas minun terveisiä isälles ja äitilles ja 
kaikille täältä paljoilta kristityiltä, Hilmalta perheensä kanssa, 
Sakarin leskeitä perheensä kanssa ja kaikilta sukulaisilta, Juhani 
veljellekin minulta. 

Marja Rova 

Fransin viimeiset sanat oli olleet, että jo paratiisi lähenee. 
Terveisiä minun mieheltä ja pojalta. 

Vahamoniste. Niskalta USA:sta 

165. WM. KOPPANA – S. JOHNSONILLE 

Hancock, Mich. 18/2 1935 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle 

raskaassa ja paljon painavassa Herran viinamäen työssä, Salmon 
Johanson, onnen ja rauhan ja rakkauden tervehdyksellä terveh- 
dämme teitä jollaki paljon puuttuvaisella rivillä. Kiitämme teitä, 
rakas vanhin, sen rakkaan ja kalliin kirjanne ja terveisten edestä, 
jotka kalliit ovat. 

Terveenä olemme olleet Jumalan suuresta armosta vai- 
moni Riikan ja muitten ystäväin, veljein ja sisarten kanssa, josta 
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kiitos sille kuolemattomalle Jumalalle, jolta kaikki hyvyys tu- 
lee. Olemme saaneet sen ikävän tiedon Ruotsin Lapista, että 
rakas ja kallis vanhin ja Sionin muurin vartija, Frans Wettainen 
on siirtänyt sijansa ja muuttanut majansa siihen maahan, jossa 
vanhurskaus asuu, joka on hänelle iloksi ja monelle tuhannel- 
le murheeksi. 

Koko elävä kristillisyys on murheen puvulla, verholla, 
puettuna, vaikkapa onki se usko ja toivo, että saamme vielä koh- 
data toisiamme toisella puolen sillattoman virran. Täällä armon 
ajassa olis vielä tarvittu semmoisia Sionin muurin vartijoita, kuin 
Frans Vettainen oli. Jos olis ollut meidän valta, emme olis anta- 
neet kuolemalle, mutta emme saattaneet panna kättämme väliin. 
Jumala tekee kaikki hyvin, vaikka se meille tuntuu pahalta ja 
työläältä. 

No, ei ole meilläkään Salmo-vanhimman kanssa enää pit- 
kä aika, ennen kuin meitäkin muutetaan toiselle puolelle maata, 
jossa ei aurinko enää koskaan laske, jossa saamme tervehdellä 
kaikkia vanhimpia, veljiä ja sisaria, ja monta rakasta opetusisää, 
jotka nyt käyskentelevät ijankaikkisuuden ihanalla rannalla. 
Sama toivo se pitää teidän ja meidänki päätämme ylhäällä kaikis- 
sa murheissa ja matkan vaivoissa. 

Sanokaa rakkaat terveiset Marja Grimsbolle, Isak Kutu- 
nivalle vaimonsa ja lastensa kanssa, ja niille leskille, ja ketä 
muita on siellä teidän ympärillänne, jotka yhtä armon ilmaa hen- 
gittävät Esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä, 
niin kuin pienet lapset Äidin sylissä. Rakkaat terveiset Matti 
Kinnuselta vaimonsa Annan ja lastensa kanssa, Jalmari Wanta- 
jalta vaimonsa Huldan ja lastensa kanssa, Sandra Simonsonilta 
lastensa ja vanhan äitinsä kanssa, Hilda Ruonavaaralta lastensa 
kanssa, vanhalta Luusualta vaimonsa Dildan ja perheensä kans- 
sa. Olkaa tet yllä nimitetyt (tervehdetyt) ensin ja viimein minulta 
rakkaan vaimoni Riikan kanssa. 

Sanomme teille hyvästiä siinä uskossa, että synnit on teille 
ja meille anteeksi annettu kalliissa sovintoveressä, muistakaa 
meitäkin ja minua kelvotonta kantaa rukouksissanne anteeksi 
antavaisella sydämellä armoistuimen tykö. Pyytää vähin veljenne 
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ja sisarenne kaidalla elämän tiellä 
Wm. ja Riika Koppana 

Minä häädyn teille lähettää tämän posti-money orderin 
takasin, en saanut sillä rahhaa. Hancock oli niin pahoin kirjoitet- 
tu, käskekää postimestarin kirjoittaa selvään Hancock. 

Alkuperäinen. Salomon Johnsonin knkoelma. 

166. A. PERNULA – S. JOHNSONILLE 

Brush Prairie, Wash. 21/2 1935 
Tykö rakkaalle vanhimmalle Herran viinamäen raskaassa 

ja paljon painavassa työssä, Salomon Johanson, onnen, rauhan ja 
rakkauden tervehdyksellä tervehdämme teitä, tietää antain, että 
terveenä olemme ruumiin puolesta, jota samaa kallista lahjaa Ju- 
malalta toivomme myös teille. 

Tuli halu piirtää joku rivi, sillä rakkaudella olemme teitä 
muistamassa, vaikka tulee niin harvoin kirjoitetuksi. No tuntuu 
tällä kerralla niin kun olis sydän murheella täytetty sen suru- 
sanoman tähden, jonka saaneet olemme, että taas Jumala näki 
hyväksi ottaa pois yhden Sionin muurin vartijan, jota ei kyllä olis 
kristittyin lauma päästäny menemään, jos olis ollu mahdollista, 
että pitää täällä, vain Jumala tekee kaikki tahtonsa jälkeen ja 
päästää yhden toisensa perästä lepäämään päivätyönsä jälkeen. Ja 
kyllä se vain oli Fransi-vanhimmalle itselle iloksi, vain omillensa 
ja suurelle kristittyin laumalla murheeksi, sillä hän oli yksi, joka 
voitti rakastajia, sillä hän oli rakas käytöksessä eli kanssakäymi- 
sessä ja lempeä ja totinen saarnoissansa, että tuntuu, että on tullu 
suuri vahinko elävälle kristillisyydelle, sillä hänen siansa on 
vaikia täyttää, vain sen met kyllä uskomme, että Jumala vieläki 
asiansa hoitaa eteenki käsin, että ei anna kunniaansa vieraalle. 

Kyllä tekin, vanhin rakas, saatte olla ilonen ja lohduttaa 
itseänne sillä, että ei se ole enään teilläkään pitkä aika ijänkään 
suhteen, ennenkö pääsette lepäämään päivän työstä, ja saatte rak- 
kaudesta palavat rinnat yhteen painaa Fransin, Matoniemen ja 
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kaikkien edellä menneitten vanhinten kanssa, ja veisata yhteen 
ääneen amenta ja hallelujaa alati ja ijankaikkisesti. Ja pyydämme, 
että rukoilette meidänki edestä, että Jumala rakas Isä varjelis 
kaikesta pahasta loppuun asti, että meki teidän kanssanne kunni- 
alla kotia kostusimme, eikä olekaan nuorellakaan tietoa, kuinka 
on ilta lähellä, ja kantakaa anteeksi antavaista sydäntä kohtaam- 
me, sillä monessa olemme puuttuvaiset. Ja sanomme hyvästi sii- 
nä uskossa, että synnit on anteeksi annettu veressä viattomassa. 
Ja sanokaa terveisiä kristityille ympärillänne, vain olkaa itse en- 
sin ja viimeksi rakkaudella tervehdetty. 

Merkitsee 
Abram Pernula vaimoni Lauran ja 
poikamme Olofin kanssa 

On ollu oikeen sievät ilmat, nyt vähä sataa. On täällä käy- 
neet Suomen saarnaajat, vain en minä niitä nähny. 

Alkuperäinen. 

Salomon Johnsonin kokoelma. 

167. A. NISKA – S. JOHNSONILLE 

Bowlus, Minn. 26/2 1935 
Tykö rakkaalle ja kalliille vanhimmalle ja uskolliselle 

työntekijälle Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, 
Solomon Johnson, niin myös ne harvat valitut siellä teidän 
ympärillänne, monessa kielessä. Jumalan ja meidän Herramme 
armo, rauha ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne 
elämänne ehtoon asti. Amen. 

Tällä onnen ja rakkauden tervehdyksellä tulen tervehti- 
mään teitä rakas, kallis ja ainaisessa rakkauden muistossa oleva 
vanhin, jonka kanssa olemme saaneet niin monta rakasta, kallista 
ilon ja virvoituksen hetkeä viettää, ja niin monta kallista neuvoa, 
opetusta ja lohdutusta teidän huulilta kuulla, josta olemme suu- 
ressa kiitollisuuden velassa teille, ja uskomme, että Jumala on 
kaikki teidän rakkautenne ja uhrauksenne palkitseva vanhurs- 
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kasten ylösnousemisessa, joka ei olekaan kaukana, sillä uskom- 
me, että pian tulee Ylkä noutamaan köyhää ja monista vaivoista 
väsynyttä morsiantansa tästä itkun ja valituksen laaksosta, 
surujen ja murheiden maasta, siihen maahan, missä ei lohdutus 
lopu, ei surut eikä murheet eli matkan vaivat enään mieleen 
muistu, sen ijankaikkisen ja loppumattoman ilon ja riemun täh- 
den, joka siellä meidät ja teidät käsittää, sen loppumattoman le- 
von ja rauhan kanssa, ja kuin nämä vähän ravottelee pikkuisen 
toisinaan, vaikka harvoin, silloin tulee väsyneelle matkamiehelle 
sydämellinen rukous ja huokaus, jopa äänellisen huudonki kans- 
sa, että tule jo Herra Jeesus, tule noutamaan minun, sinun köyhän 
morsiames, ja niin kädet ojettuina ja silmät odottavina sinne päin 
käännettyinä, että koska näkyisi taivaan enkeleitten tulo. 

Ei ole kauan, pian tulee Ylkä, pian tulee huuto, kuin vain 
jaksaisimme kärsivällisesti odottaa sen vähän aikaa, ja vaikka se 
aika toisinaan tulee pitkäksi, kuitenki saamme olla siitä 
lohdutetut, niin kuin vanhimmat sanovat, että ei ole päivä niin 
pitkä, että ilta ei tule. 

Nythän se on Fransi vanhin päässyt näkemään sen, mitä on 
täällä heikollaki uskolla uskonut, ja on päässyt niihin suuriin koko- 
uksiin, joihin viimeisessäki kirjeessänsä toivottaa pääsevänsä. Hän 
on meidän jättänyt vähäksi aikaa, vain pian mekin pääsemme sin- 
ne, mihin hänkin on mennyt, ja sitte saatamme keveämmillä rin- 
noilla toisiamme tervehdellä ja rintojamme vasten puserrella, em- 
mekä tarvitse enään koskaan erota. Nyt me olemme hänestä jää- 
neet, niin kuin orpo-lapset, joilta isä on otettu pois, joka kyllä on 
suuri murhe meille jälkeenjääville, ja on jäänyt suuri kaipaus vielä 
sen isällisen huolenpidon tähden. Hän oli niinkuin rakas isä kaikil- 
le, oli vielä viimeisessäki kirjeessänsä suuri huoli kristillisyytemme 
menestymiseen, joka oli vielä ennustavainen, että koettelemuksia 
saamme odottaa, joka on kanssa varma. Hän on nyt kuitenki meiltä 
otettu pois, mutta häätymme uskoa vielä sittenkin, että kyllä Juma- 
la vielä nytkin pitää huolen omistansa, ja niin kuin Fransi vanhin 
sanoo, ei kadu kutsumistansa. 

No oikeen rakkaalla sydämellä kiitämme sen teidän rak- 
kaan ja kalliin kirjeenne edestä, jonka olemme iloksemme saa- 
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neet vastaan ottaa, ja olen tehnyt käännöksiä pyyntönne 
jälkeen.ja lähettänyt ympäri. Oli oikeen sydäntä liikuttavaa saada 
teiltä, rakas vanhin, omakätisen rakkaan ja kalliin kirjeen. Kii- 
tämme myös terveisten edestä. Tavallisessa terveydessä olemme, 
jota samaa kallista Jumalan armolahjaa toivotamme teillenki. 
Viimi sunnuntaina olimme rukouksissa Erkki Tumbergin talolla 
N.Y. Millsissä, oli oikeen kalliit ja virvoittavat rukoukset. Muut 
siellä olivat jokseenki terveenä, paitsi Edw. Niemelä, joka sairas- 
taa Goiteria. Terveenä ovat ne harvat valitut Brainerdissa, 
Kingstonissa ja Minneapolissa, paitsi nuoremman Walstenin vai- 
mo sairastaa canceria huonona. Arvid Hendricksonissa on saatu 
pieni tytär tammikuun 3. päivä. Rukouksissa olemme olleet 
jokseenki joka sunnuntain aikana, vaikka on ollut kova talvi. 

Eikä nyt muuta tällä kertaa, vain siinä uskossa jätämme 
taas tällekin kertaa, että synnit ovat kaikki teille ja meille anteeksi 
annettu Herramme Jeesuksen pyhän nimen ja kalliin sovinto- 
veren voiman kautta ijankaikkisesti. Sanokaa rakas vanhin mei- 
dän rakkaat terveiset valituille, joita kohtaatte, itselle kullenki 
nimeltänsä, vain olkaa te itse ensin ja enin meiltä sydämellisellä 
rakkaudella tervehtetty, vielä pyydämme, että rukoilisitte 
meidänki edestämme. Pyytää teidän vähin veljenne ja sisarenne 

Arthur ja Saima Niska lastemme kanssa. 

Paljon rakkaita terveisiä Brainerdin, Millsin, Kingstonin, 
Minneapolin y.m. kristityiltä. 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 

168. V. BJÖRKMAN – W. KOPPANALLE Y.M. 

Gellivaara 9/3 1935 
Tykö rakkaille veljille, ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: William Koppana, Jo- 
han Homola, Matti Kinnunen, Salomon Johnson, Johan Puuri, Jo- 
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han Muonio, Doctor Stanley, Axel Uskoski, Mark Abernathy, Art- 
hur Niska, Stickinger, Sasse, ynnä muut saarnaajat, teidän 
rakkaitten vaimoinne ja lastenne, ja se kallis Herran lauma siellä 
kaukaisella Amerikan maalla, jotka yhtä armon raitista ilmaa hen- 
gittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen yhteydessä. 

Jumalan ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo ja 
rauha olkoon teidän henkenne kanssa tämän vaivalloisen sodan 
ja kilvoituksen loppuun asti, Amen. Tällä rauhan ja rakkauden 
tervehdyksellä tervehdän teitä, rakkaat veljet ja sisaret, ja kiitän 
niitten rakkaitten ja kalliitten kirjain edestä, joita olen saanut 
vastaanottaa näinä viime aikoina, monesta eri valtiosta ja paikka- 
kunnasta, joista kaikista näkyy ikävän kaipaus siitä raskaasta 
murheesta, joka on saavuttanut tämän kristillisyyden, nimittäin 
Fransi-vanhimman poismuutto tästä maailmasta. Se on kyllä tääl- 
läkin Euroopan maalla koskenut syvälle monen kymmenen tu- 
hannen sydämelle, ja ei vähin minun, joka oli minun rakas ja 
kallis työkumppani monessa ahtaassa raossa, sekä täällä että yli 
koko kristillisyyden, ja siihen vielä hänen rakas perheensä, joka 
oli niinkuin yksi kirkkaasti paistava kynttilä hänen perheessänsä, 
vaan kuitenkin häädymme taivuttaa sydämiämme taivaallisen 
Isän tahdon alle, vaikka tuntuu raskaalta. 

Me kävimme Fransi-vanhinta saattamassa viimeiseen 
lepokammioon 24. päivä helmikuuta, Vittangin kirkonkylässä. 
Minä lähdin jo 23. päivä perheeni kanssa Parakkaan, ja sieltä 
lähdimme pyhä aamuna, ruumissaatto, Vittangiin, johon oli ko- 
koontunut moniin tuhansiin ihmisiä läheltä ja kaukaa, jossa kuu- 
lui yksi itkun ja valituksen ääni. Kuin tulimme perille, monet 
kysyivät: Miksi Jumala otti pois meidän turvamme? Vaan emme 
yksikään vastausta saaneet, sillä hän oli päiväntyönsä tehnyt ja 
päässyt toivottuun lepoon. 

Minä kävin Kuoksu-vanhinta katsomassa samalla reisulla. 
Se oli aivan heikko terveydestä; näytti ettei taida olla hänkään 
kauvan meidän kanssamme. Oli vielä jouluna meidän kanssa 
joulukokouksissa, joka tuntui niin kalliilta, vaikka ei voinut olla 
muualla, kuin täällä minun talossa. Yli koko elävän kristillisyy- 
den on se ajatus, että mitä Jumala sillä tarkoittaa, kun korjaa pois 
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kaikki vanhimmat ja vahvimmat Sionin muurin vartijat. Vain sen 
me uskomme, että ei Jumala väärin tee, eikä Hän työtänsä viskaa, 
jonka Hän on niin suuren vaivan kautta koonnut Hänen verisen 
ristin ympärille, sillä ihmeellisellä tavalla on Jumala valittunsa 
kuljettanut läpi tämän mustan ja pimiän maailman, ja sen hirmui- 
sen hengellisen saastaisuuden, joka niin monen färisen eriseuran 
kautta on pyytänyt tätä kristillisyyttä turmella. Vaan Herra on 
ollut heikoissa väkevä, ja antanut voiton Hänen pyhän nimensä 
kunniaksi, niin että on vieläkin yksi suuri lauma koottuna Sionin 
vuorelle, jossa on syntein anteeksi saaminen Karitsan veren kautta. 
Ja no; en tiedä muuta. Terveenä täällä on kaikki muut saar-
naajat, ja kulkevat saarnamatkoilla; sillä ei meidän kuiten- 
kaan sovi lakata, vaikka on raskaat ja ikävät ajat. Minulla on aina 
se raskas murheen päivä silmäin edessä, kuin saatoimme Fransi 
vanhinta hautaan, ja uskon, että se pysyy siihen asti, kuin saan 
häntä kohdata kirkkaassa ilmassa, niinkuin hän itse sanoi, kuin 
jätimme viimeiset hyvästit. Suuri oli se lauma, joka oli häntä 
saattamassa. On kuitenkin suurempi se lauma, joka oli häntä vas- 
taanottamassa toisella puolen maata, jossa ijäinen lepo on. Sinne 
se minunkin henkeni huokaa täältä vihelijäisestä maan tomusta, 
jossa rasitetut olemme, ja odotamme pois pääsemisen hetkeä. 

Ja ei nyt muuta, rakkaat työkumppanit ja kaikki ystävät 
Amerikan maalla, vain siinä uskossa olemme, että syntimme ovat 
anteeksi annettu Herran Jesuksen nimessä ja veressä. Pian yhteen 
tulemme uuden ilman kirkkaudessa, jossa yhteen ääneen sanom- 
me: Amen Halleluja, ijankaikkisesti. Monet jo seisovat 
ijankaikkisuuden syrjällä ja hengessä katselevat niitä ijankaik- 
kisia asumasijoja, ja odottavat, että sota lakkaa ja rauhan lippu 
nostetaan rauhan haminassa. 

Sydämen rakkaita terveisiä sanon perheeni kanssa, teille 
kaikille ystäville Herrassa, yli koko Amerikan maan. En suita 
nimittää, vaan uskon, että teidän nimenne ovat kirjoitetut Karit- 
san elämän kirjassa, ennenkuin maailman perustus laskettu oli. 
Rukoilkaa minunkin edestä, että onnellisesti kostuisin perille 
ynnä perheeni kanssa, sillä useasti odottelemme, että koska Uu- 
den Jerusalemin virtten helinä alkaa kuulumaan, sillä täällä 
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emme voi osata seurata heidän nuottiansa, vaikka monta kertaa 
olisi halu. 

Jääkää nyt hyvästi, rakkaani, siihen asti, kuin yhteen tu- 
lemme, jossa emme enään tarvitse erkaantua, niinkuin täällä kyy- 
nelten maassa. 

Viktor Björkman. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

169. V. BJÖRKMAN. – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Killingi se 3/4 1935 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran viina-
mäen raskaassa ja painavassa työssä, William Koppana, 
Johan Homola, Salomon Johanson, Matti Kinnunen, Johan Muo- 
nio, Leo Lobbestael, Stanley, Axel Uskoski, ynnä muut saar-
naajat ja totuuden apulaiset palvelevaisten vaimoin kanssa, 
jotka yhtä armon raitista ilmaa hengittävät Esikoisten seura-
kunnan helmassa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. 

Jumalan ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja 
Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja 
elämän ehtoon asti. Tällä rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä 
ikuiseen muistoon jääneet veljet ja työkumppanit siinä raskaas- 
sa ja painavassa Herran työssä, ehkä raskaan murheen ja sydäm- 
men kivun kanssa, sillä vasta tulin kotia Wittangista saattamasta 
Kuoksu-vanhinta hautaan, jonne oli kokoontunu paljon ystäviä 
monista eri paikkakunnista, aina Etelä-Suomesta asti, niin että 
eivät huoneet eikä kirkko vetänyt sitä kansan paljoutta. Paljon on 
jääny orpolapsia näittenkin viimisten vanhinten hautain päälle, 
vuodattamaan murheen ja kaipauksen kyyneleitä, joita Jumala 
niin lyhyen ajan sisällä otti pois. Kuoksu on kuollu 18. päivä 
maaliskuuta, ja sitten kuoli 23. päivä samaa kuuta Salomon 
Fjällborg, yksi kallis Herran palvelija, jonka taidatte muistaa, Leo 
ja Matti. Hän oli silloin Killimässä, kuin te kävitte siellä. 
Wittangin kirkonkylässä olivat kaikki sydämet murheella täytet- 
ty, ja näyttää, että on jääny paljon orpolapsia heidän hautainsa 
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päälle, joittenka itkun äänet kuuluivat kauvas, sillä moni valitti ja 
painoi rintojansa, että miksi Jumala niin teki. Vain sen me kuiten- 
kin uskomme, että Jumala tekee oikein kaikissa, vaikka se on 
kätketty meidän silmäimme edestä. 

Ne poismenneet vanhimmat ovat olleet monen kymmenen 
tuhannen sielun auttajana, ja seisoneet sen piiskuisen lauman 
vartijana, niinkuin kirjoitettu on: Sen, joka voittaa, teen minä 
patsaaksi minun Jumalani templissä, ja ei hänen sieltä pidä 
lähtemän ulos. Mutta me uskomme vieläkin sen, että Jumala 
murheen pitää omistansa, jotka turvaavat Esikoisten seurakun- 
taan, joka on ensiksi syntynyt Ruotsin Lapin maalla aikakau- 
dessamme, sekä Euroopassa että Amerikassa. Kyllä tätä kristilli- 
syyttä on koeteltu aikakaudessamme, eriseurain ja monen hen- 
gellisen vääryyden kautta, vain niin kauvan kuin saarnaajat ovat 
yksimieliset, että tekevät yhdessä neuvossa työtä ja tarvitsevat 
toisiansa, niin kyllä Herran lauma koossa pysyy, yhdellä Sionin 
vuorella, johon kootut olemme näinä viimeisinä ja vaarallisina 
maailman lopun aikoina, sillä vaaralliset ovat ajat, ja vaaral- 
lisemmaksi ne tulevat, mitä likemmäksi maailma loppuansa lähe- 
nee. Voi Herra Jeesus, vahvista Sinun työmiehesti kädet, ja ole 
heille neuvon antajana Sinun valitun lapsilaumasi suojaksi ja 
turvaksi, sillä pelko tulee, kuinka se menee, kuin vahvimmat jä- 
senet temmataan pois. 

Ja ei nyt muuta, rakkaat veljet ja uskolliset työkumppanit 
Herrassa, ynnä se kallis Herran lauma siellä kaukaisella Ameri- 
kan maalla, että ei se meidänkään aika niin pitkä ole, että ei ilta 
joskus tule, saattaa olla likempänä kuin me uskomme. Tuntuu 
monta kertaa koti-ikävä kuin meidän ystävät menevät, ja me 
jäämme tänne kyynelten maahan, vain onhan meillä matkan tun- 
teva ystävä, joka meitä kuljettaa läpi tämän pahan ja vaarallisen 
maailman, nimittäin Herra Jeesus, joka kulkee laumansa edellä 
vereen kastetuissa vaatteissa, ja lyöpi laumansa viholliset suun- 
sa kaksiteräisellä miekalla. Olkaamme sentähden turvatut Her- 
rassa, kaikki veljet ja sisaret siellä Amerikan maalla, ja usko- 
kaamme synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa 
veressä.  Kyllä  pian  yhteen  tulemme  kaikkein  valittuin  ja 
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vanhinten  kanssa,  jossa  yhteen  ääneen  sanomme,  Amen, 
Hallelujah! ijankaikkisesti. 

Rukoilkaa, rakkaat veljet ja sisaret minun ja minun per- 
heeni edestä, että onnellisesti kostuisimme perille. Tätä pyytää 
teidän heikko veljenne, 

Viktor Björkman 

Teitä tervehtää täältä minun työkumppanit, Juhan Mänty- 
vaara, Frans Björkman, Johan Henrik Olsson, y.m. saarnaajat, 
vain olkaa minulta ensin ja viimein tervehdetty, joita sydämestä 
aina muistan niitä rakkaita ystäviä toisella puolen valtameren, 
Johan Homola, William Koppana, Matti Kinnunen, John Muo- 
nio, Alex Ritola, Arthur Niska, rakkaitten perheinne kanssa, joilla 
ne on, niin myös Sandra Simonson lastensa kanssa, Hilda lasten- 
sa kanssa, Luusuan perheelle, y.m. joita en suita nimittää, vain 
uskon, että teidän nimenne ovat kirjoitetut taivaassa. Niin myös 
Elias Stålnacke käskee sanoa sydämmen rakkaita terveisiä 
Gacklen ja kaikille kristityille terveisiä, jotka häntä tuntevat. 

Jääkää nyt hyvästi sen suuren lammasten Paimenen hal- 
tuun siihen asti, kuin yhteen tulemme Jumalan Paratiisissa, jos- 
sa ei enään eroikävä paina. 

Vieläkin pyydän, että kannatte minuakin anteeksiantavalla 
sydämmellä armoistuimen eteen, sillä raskas paino on langennut 
minunkin päälle. Kiitän kaikkia Amerikan veljiä ja sisaria kalliit- 
ten kirjain edestä, joita olette kirjoittaneet tänne. 

Olen alkanut kirjoittamaan joitakin muistoja Fransin muis- 
toksi. 

Viktor Björkman 

Vahamoniste. Niskalta USA:sta. 

170.    J. HUMOLA – S. JOHNSONILLE JA 
KUTUNEVALLE 

Fredonia, N. D. 24/5 1935  
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle Her- 

ran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Salomon John- 
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son, Kutunevan ja kaikkein niitten kanssa, jotka ovat 
hengittämässä yhtä armon ilmaa Esikoisten Seurakunnassa. 
Jumalan ja meitän Herramme Jesuksen Kristuksen armo ja rau- 
ha, aina lisääntyköön teille. 

Nyt lähestyn teitä jollaki rivillä ja annan tietää, että teitän 
kalliin kirjeenne olen saanu, jonka etestä kiitän. Jonkunlaisessa 
terveytessä olen ollu. En työkykyinen. Käsi olkapäästä on ollu 
kipiä, ja yskää. Muuten olen uskomassa niin kun ennenki, suuren 
synninvoiman läpi itseni autuaaksi, syntein anteeksi saamisen 
annosta. Ja sama ymmärrys ku ennenki tästä kristillisyytestä. 

Olen usein muistanu teitä, ja sitä rakasta kanssakäymistä, 
vain ei taho tulla usein kirjotetuksi. On ne kutsuneet Beldeeniin 
ja Linberkiin meitä Arthur Niskan kanssa, vain ei meillä ennen 
juhannus kokousta sovi, ja Lake Nordeniin. En tietä, kun 
rippikoulu alkaa täällä 3. päivä kesäkuuta. Ja minun se häätyy kai 
Albertti Kosken kanssa pitää. Ehkä tunnen itseni sopimattomaksi 
lasten opettajaksi. Antakoon Jumala ymmärrystä ja voimaa. Ei se 
kuitenkaan ole eri oppi nuoremmilla kuin vanhemmilla, ja oppi 
ihmisten kanssa on pääasia, sannoo Raattamaa vainaja. 

Oli se murheuttavaa, kun niin uskolliset Sionin muurin 
vartiat temmattiin kotikunniaan, vain itselleen se oli iloksi, vaan 
suurelle kristittyin laumalle murheeksi. Jumala kuitenki tekee 
oikeen. 

Sanokaa nyt sydämmen rakkaat terveiset siellä teitän ky- 
lässä ja Spearfishin ja Leadin kristityille, meiltä kaikilta täältä. 
Jacob Stickingerille vaimonsa kanssa, William Sasselle vaimonsa 
kans, ynnä muille, vain olkaa te ensin ja viimein tervehtetty mi- 
nulta perheeni kanssa näillä sanoilla, että teitän ja meitän synnit 
on anteeksi annettu Jesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa 
sovintoveressä, joka on vuotanut Jesuksen viattomasta ruumiis- 
ta Golgatan ristillä syntein anteeksi antamiseksi monelle tuhan- 
nelle, jotka uskovat, niin kuin Raamattu sanoo. 

Täällä on nyt satanu vettä ja kesän alku on lupaava. Kyl- 
lä Jumala huolen pitää kaikista. Hyvästi Jumalan rauhaan. Kir- 
joitti 

John Humola ja lapset 
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Yksi niistä Leevi Törmäsen vanhemmista tytöistä, Elma, 
on Edsenin hospitaalissa. On leikattu umpisuoli, ja oli jo 
puhennu, vain se voipi jo hyvin, vain häätyy olla pitemmän ajan. 
Terveenä täällä nyt ovat. 

Alkuperäinen. 

Salomon Johnsonin kokoelma. 

171. V. BJÖRKMAN. – A. NISKALLE 
Gellivaara 26/7 1935 

Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 
viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Arthur Niska ynnä rak- 
kaan vaimosi ja lastesi kanssa. Jumalan armo ja rauha olkoon 
teidän henkenne kanssa tämän vaivalloisen sodan ja kilvoituksen 
loppuun asti. 

Tämän kautta saan tervehtiä teitä muutamalla sanalla ja 
antaa tietää, että terveenä olemme ruumiin terveyden puolesta, ja 
uskon kilvoituksessa olemme ahkeroineet matkasauvan turvissa 
matkaa tehdä elämän kaidalla tiellä, ehkä monen puutoksen läpi. 
Olemme olleet saarna matkalla Isakki Stålnacken kanssa Etelä- 
Suomessa 13 eri paikassa ja kaupungissa. Paljon oli kansaa kool- 
la joka paikassa, vaikka erityisesti Lahden kaupungissa Johan- 
neskokouksissa, jossa monta tuhatta yksimielistä kristittyä oli 
koolla, ja monta kymmentä yksimielistä saarnaajaa. Jumalan 
sana vaikutti voimallisesti joka paikassa, jossa kuljimme, niin 
että ilon ja riemun äänet kuuluivat vanhurskasten rinnoista. 

Sinä kysyt minulta yhtä asiaa, jota minä en saata vastata, 
nimittäin, josko lähetys Lapista Amerikkaan tulee ensi vuonna. 
Minä olen saanut Amerikan Johanneskokouksen kirjan jälkiin, 
Kuin tulin kotia Suomesta, jossa uudistavat pyyntöä, että saada 
saarnaajia Lapista sinne Amerikkaan. Semmoista asiaa ei voi 
päättää ennen kuin ensi joulukokouksissa Gellivaarassa, jossa 
tulee kokoon paljon saarnaajia ja kristityitä. Ja siinä koetellaan, 
josko saarnaajat pannaan Amerikkaan ensi tulevana vuonna, vai 
ei. Sinä aijot käydä täällä Ruotsin Lapissa ja Suomessa, sinun 
kirjastas näkyy, että sinulla on mahdollisuus saada kuuden kuu- 
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kauden loma-aika, siinä vain aikaa riittää, sati muutoin sopii. Jos 
olet kulkemassa tänne, niin olis sopiva tulla kuukauden ennen 
joulua Suomeen, ja sitten jouluksi Gellivaaraan. Tervetulemaa 
tänne Lappiin. Jumala antakoon sinulle terveyttä. 

En tahtois mainita mitään siitä suuresta vahingosta, joka 
on täällä tapahtunu, niin kuin sen hyvin tiedätte, mutta minä en 
saata olla mainitsematta, kuin se asia on minun sydäntäni kovin 
murtanu. Minä kysyn, vain en keltään vastausta saa. Minä 
huokaan, minä ajattelen, minä valvon monta kertaa, kuin herään 
yöllä. Miksis Jumala niin teki, että otti pois minun työkumppanit, 
joittenka kanssa olemme monta kymmentä vuotta yksimielises- 
ti Herran työtä tehneet. Vaikka ei net ole oppiansa eikä Jumalan 
voimaa myötänsä vieneet, jota täällä tarvitaan maan päällä. Ja 
paljon on nuorempia saarnaajia täällä Lapissa, jotka ovat kasva- 
neet vanhinten jalkain juuressa. 

Ja ei nyt muuta tällä kertaa, vain sanon hyvästi siinä us- 
kossa, että teidän ja meidän synnit on anteeksi annettu Herran 
Jeesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Sen omistakaa itsellenne 
huonoimmallakin ajalla. Kyllä pian yhteen tulemme Jumalan 
paratiisissa, jossa saamme kohdata meidän rakkaita työ- 
kumppania ja koko valittua lapsilaumaa, ja yhteen ääneen sa- 
nomme: Amen. Halleluoja, ijankaikkisesti. 

Ole priiskoitettu Karitsan verellä, sinä siunattu Karitsan 
emäntä neljän ilman alla, jossa huokaamme ja odotamme pois- 
pääsemisen hetkeä. Sydämen rakkaita terveisiä sanon perheeni 
kanssa teille kaikille. En suita nimittää, vain tiedän, että teidän 
nimenne ovat kirjoitetut taivaassa. Jos kohtaat saarnaajia, niin 
sano minulta sydämen rakkaat terveiset. 

Merkitsee veljesi Herrassa 
Viktor Björkman 

Vastaa minulle muutamalla sanalla, jos olet tulemassa vai 
ei. 

Vahamoniste. Niskalta USA:sta. 
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172. J. HUMOLA – S. JOHNSONILLE JA KUTUNEVALLE 

Fredonia, N. D. 7/10 1935 
Rakkaille vanhemmille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Salomon Johnson ja 
Kutuneva, ynnä perheittenne kanssa. Jumalan armo ja rauha aina 
lisääntyköön teille, ja vahvistakoon teitä tässä nykyisessä totuu- 
dessa ja valkeudessa, joka on Esikoisten Seurakunnassa, jonka 
jäsenet mekin olemme uskossa, rakkaudessa ja Pyhän Hengen 
osallisuudessa, siihen asti kuin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. 

Nyt kiitän Salmo vanhimman kalliin kirjeen edestä. Olen 
ollu kotoa poissa, kun kirjeenne sain, ja mulla ei taho tulla siel- 
lä kirjoitetuksi. Jonka tähden häädytte minua kärsiä. Olen minä 
rakkaudella teitä muistamassa, kallis veli. Minä kävin New York 
Millsissä, Bowluksessa, Brainerdissa ja Spartassa. Oli joka 
paikassa kalliit kokoukset, ja ilon ja riemun äänet kuulu van-
hurskasten majoista, josta kiitos ja kunnia sille Kolmiyhteiselle 
Jumalalle, kaiken armonsa edestä. 

Minä kirjoitin Michiganiin. Eikö sopis Leo Lobbestaelilla 
ja Matti Kinnusella käydä teidän tykönä, kun palaavat Tyynen- 
meren rannalta, sillä matkakuluille se ei tehe suuria kuluja. Ne on 
sinne lähteneet, mulle on kirjoitettu, ja on jo aikoja siihen esitetty 
ja myös kutsuttu, ehkäpä Efraim Koljonen sanoo ikävän, kun 
tulevat työaikana. Efraim, Koljonen on kutsunu Puuria ja Caleb 
Ericksonia, ei taitais sitte olla ikävä. Kyllä ymmärrätte. 

No, ei minulla ole paljon kirjottamista tällä kertaa. Sanon 
sydämen rakkaita terveisiä teille kaikille siellä, meiltä kaikilta 
täältä, jotka yksi olemme Herrassa teidän kanssanne. Vain olkaa 
te viimein minulta tervehdetty perheeni kanssa näillä sanoilla, 
että meidän ja teidän synnit on anteeksi annettu Jeesuksen pyhän 
nimen ja kalliin ja viattoman sovintoveren kautta. Rukoilkaa 
edestäni. Pyytää heikko veljenne armossa 

Johan Humola ja lapset 

Sanokaa rakkaat terveiset englanninkielisille saarnaajille 
ja kristityille. S.S. 
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Ei tänne nytkään tullu hyvä vuosi. Musta ruoste pilas, vain 
heinää on saatu hyvin, ja jonku verran viljaaki. S.S. 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 

173. M. KINNUNEN JA L. LOBBESTAEL – S. 
JOHNSONILLE 

Brush Prairie, Wash. 16/10 1935 
Rakas vanhin ja uskollinen työntekijä Herran viinamäen 

raskaassa ja painavassa työssä S. Johnson, ynnä rakkaitten 
työkumppanienne J. Stickingerin, W. Sassen kanssa. Armo ol-
koon teille nyt ja aina elämänne ehtoon asti. Amen. 

Nyt tulemme tykönne jollain sanalla. Onnen toivo- 
tuksella, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä ja annamme tie- 
tää, että täällä me olemma Leo-veljen kanssa. Onnellisesti on 
Jumala tiemme ja matkamme johtanu tähän asti, josta Hänelle 
ainoalle olkoon kiitos ja kunnia. 

Olemme käyneet Louise-joella, Yacoltissa ja viimein 
Portlandissa. Kalliita kokouksia on pidetty joka paikassa, pal- 
jon on hukkunu syntiä armon ja laupeuden mereen. Ja kristi- 
tyt ovat iloinneet Herrassa Jumalan armosta ja syntein anteek- 
si saamisesta, josta Hänelle ainoalle olkoon kiitos ja kunnia. 

Ja nyt ilmoitan teille, että meillä ei sovi ajan vähyyden 
tähden täyttää teidän toivomusta, vaikka halu kyllä olisi. 

Rakkaan veljen Leon on oltava työssään niin pian kuin 
mahdollista, ja hän ei päässy varemmin irti työstään, ja niin 
reisuun lähtö myöhästy, ja Belteni on vielä käymättä, johon 
täältä menemme. Ehkä jotku toiset veljet täyttää tarpeenne 
syksyn kuluessa, niin ottakaa heitä vastaan kuin Jumalan 
enkeleitä. 

Terveenä olemme ruumiin puolesta ja uskomassa kuten 
ennen, entinen mieli ja ymmärrys kristillisyydestä. Ja en nyt 
tiedä erityistä sanoa, terveenä täällä ovat saarnaajat ja kristi- 
tyt ja muistamassa teitä rakkaudella. Ja olkaa meiltä Leo-vel- 
jen kanssa tervehdetty rakkaudella, ja näiltä harvoilta täällä. 
Ja erittäin näiltä, jotka tässä ovat rakkaan veljen Axel Us- 
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kosken ja hänen rakkaan vaimonsa Alman kotona, jotka käs- 
kee sanoa rakkaat terveiset, ynnä John Berggren, N. Tuomi- 
nen, E. Niskanen, Parven veljekset. A. Karlson ynnä monet 
muut rakkaitten vaimoinsa ja lastensa kanssa, joilla ne on. 
Synnit, vijat ja puutokset on teille ja meille anteeksi annettu 
ijankaikkisesti. Tervehtäkää valituita. Rukoilkaa edestämme. 
Pyytää heikot veljenne 

M. Kinnunen ja Leo Lobbestael 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 

174. W.  ERIKSSON  –  C.  ERIKSSONILLE  JA  WM. 
KOPPANALLE 

Parakka 12/7 1936 
Tykö rakkaille veljille, ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Caleb Erikson ja 
William Koppana vaimoinne ja perheenne kanssa. Jumalan 
rauhan tervehtyksellä tervehtin teitä, muistossa olevat veljet, 
jollaki harvalla ratilla. 

Kiitän rakkaitten ja kalliitten kirjainne edestä, joita olen 
saanu teiltä molemmilta vastaan ottaa ilokseni, kuin kotia tulin 
viimeksi tunturireisulta, jossa olen kulkenut rakkaan veljen ja 
uskollisen työ kumppanin Johan Stöckelin kanssa. Hauskoja 
kokouksia olemme pitäneet monissa paikoin. Ilon ja riemun ää- 
net kuuluvat kokouspaikoissa. Joitaki tullee maailman val-
takunnastaki saatetuksi oikiaan Isän huoneeseen. Olemme 
kulkeneet Kuoksu-vainajan työvainioilla, jota saapi iloksi katsoa, 
että kauniisti viheriöitsee Herran pelto vielä vanhinten hautain 
päällä. No ei ole työ ollut turha, mitä Herrassa tehty on, ja us- 
komme sen vielä eteenki käsin, ettei ole se työ turha, mitä 
Herrassa tehdään, kukin niillä lahjoilla, mitä Herralta saatu on, 
vaan on aina kysymys, että me uskolliset olemme sen vähän lah- 
jan kanssa, aina luottain sen päälle, että hän, joka on meitä työ- 
hön ottanut eli valinnut, on meän kanssamme, niinkuin Hän on 
luvannut omille opetuslapsillensa. 
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No terveenä olemme ruumiin puolesta, sekä muut saar-
naajat ovat terveenä ja ovat myös kotosalla, kuin on heinän 
aika. No sinne net pitävät lähteä, Björkmanni-vanhin ja J. 
Stöckel, tulevan kuun puolivälissä, jos Herra on suonu, ettei 
tule vastuksia. Jumalan on asia, tapahtukoon Hänen tahtonsa, 
kyllä vain täälläki tarvitsisimme heitä. Ja uskomme, että 
Jumala hoitaa heitä niin, että saamme vielä takasin terveenä. 
Hauskalta se kuitenki tuntuu se, että vieläki, vaikka niin monen 
kertaset vanhimmat on kuoleman kautta pois otettu, että vieläki 
juoksee se kultanen lanka poikki Atlantin, ja luottamuksen 
siteet ovat siihen ensinsyntyneeseen seurakuntaan, joka tulee 
siitä näkösälle, että siitä apua tahottaan. Ja no en tiä muuta 
tällä kerralla, vaan synnit on teille ja meille anteeksi annettu 
Jesukseen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, sen uskokaam-
me vielä silloinki kuin vihollinen eppäilysten kanssa tahtoo 
ahtistaa. Meillähän on edesvastaaja Isän tykönä, jota olette ja 
olemme lähteneet seuraamaan. Hänhän on ottanu meän 
syntikuormamme hartioilleen, että saamme tänäänki uskoa 
armosta itsemme autuaaksi. Ole nyt lohdutettu Sionin tytär 
Ameriikan maalla ja kaikkialla, pian tulevat Karitsan häät uuten 
ilman kirkkaudessa, silloin saamme sanoa tervetulemaa Karitsan 
häihin, ja yhdistää äänemme koko maasta ostetun lauman 
kanssa, silloin ei enään lyö sydän murheesta rintaluita vasten, 
silloin saamme tervehtiä eellä menneitä vanhimpia, joita 
olemme tänne kaipauksella jääneet muistamaan. 

Sanokaa minun terveisiä kaikille saarnaajille, joita 
näkemässä olette, sekä ympäristönne kristityille. Paljon terveisiä 
paljoilta kristityiltä täältä. En suita kaikkia nimitellä, vaan nimen- 
ne ja nimemme on kirjoitettu taivaassa, vaan olkaa nyt itse yllä- 
nimitetyt vaimoinne ja perheinne kanssa minulta vaimoni ja las- 
teni kanssa enin ja ensin tervehdetty sylillä ja sydämellä. Tätä 
merkitsee heikko veljenne ja kanssapalvelianne Herrassa: 

Viljam Erikson 

No ajallisesti mennee joltisesti täällä. Heinän tekoa on 
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alotettu. On heinä uhkasesti kasonnu. On ollu varhainen kesä. Ei 
kuulu erityisempää. Ei ole teille oppaita näihin aikoihin 
kuollukkaan. Kuoksun ja Fransin lesket voivat hyvin. 
Katekismus tulee J. Stöckelin kanssa, sen Jonaksen Isakki lähet- 
tää Calebille muistoksi. On hauskaa saa teiltä kirjeitä ja sanomia 
kristillisyyden laveudesta. Jos Calebi lähettäis kopion 
Koppanalle tästä, sillä en jouta nyt tällä kertaa kirjottaa erityistä 
kirjettä hänelle, vaan tervehdän teitä yhteisesti. Osote on kuin 
ennenkin: Parakka Vittanki Sweden Europe 

Koneella kirjoitettu jäljennös. 
Solomon Johnsonin kokoelma. 

175. TEKLA WETTAINEN – WM. KOPPANALLE JA 
RIIKALLE 

Parakka 8/9 1936 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle 

Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Wiljam Kop- 
panalle ynnä rakkaan vaimos Riikan kanssa, ynnä meidän rak- 
kaitten opettajain Björkmannin ja Stöckelin kanssa, ynnä Ameri- 
kan saarnaajille ja kristityille, suomalaisille ja englannin kielisille. 
On haluni tervehtää Jumalan armon ja rauhan tervehdyk-
sellä ja onnen toivotuksella. Ensin kiitän Wiljam Koppanaa 
sen rakkaan ja kalliin kirjeen edestä, jonka olen saanu, joka on 
eilen luettu meän pirtissä. On olleet hauskat rukoukset. Meillä on 
ollu saarnaajia Isak Stålnacke ja August Isaksson vaimoinsa 
kanssa, ja sitte vieraita monesta eri paikasta. Tjautjasjärvestä 
kaksi piilin lastia, ja sitten Kiirunan kristityitä bussin lasti, ja 
Vittangista, ja Masunilta Priita Johanna, ja Vettasjärvestä, Gelli- 
vaarasta Björkmanin Artturi, jolla on meän Miina vaimona. Ne 
oli molemmat, ja heän pikku tyttö ja Kasurisen vaimo, ja Ander- 
sonin Josefina, ja olit niin hauskat kokoukset, että olit meän 
huonet liikutuksen äänestä täynnä. 

En saata kiittää, että saarnaajat ja kristityt vielä rakastaa 
meitä niin paljon, että tulevat noin suurella joukolla meitä ja 
meän lapsia tervehtään, niinkuin saarnaajat sanoit, että het on 
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tulleet vanhurskaan muistoa pitämään, ja net on kaikki pyytäneet 
tervehtää kaikkia teitä, vaikka on mahdotoin nimittää, niitä on 
ollu niin paljon. Ja eilen menit Tjautjaslaiset, joitten matkassa oli 
Gellivaaralaiset. Minä soitin sinne; net olit oikein hyvin 
kostuneet perille. Minun pikku tyttö oli ollu oikeen friski. 
Puhuttelin Oliviaa siellä. Jaksoi oikein hyvin, mutta Olivia sanoi, 
että ei hän ole vielä saanut kirjettä, mutta uskoi, että heti tulee. 
Nyt kun soitin Stöckelin kotia, Sanna sanoi, että het hyvin jaksa- 
vat kaikin puolin, mutta ei ole tullu kirjettä. Mutta pidit hyvänä, 
ko minä sanoin, että Koppanalta on terveiset, että net oli Matti 
veljen kanssa juuri lähössä vastaan New Yorkiin. 

Ei se ole kumma, että likkeisiä huolestuttaa, kun kaikki 
muutkin aina kysyvät, että mitä nyt kuuluu saarnaajista Ameri- 
kasta, joka tuliki näkösälle Gellivaarassa, kun Björkmanni ja 
Stöckeli lähit, kun oli niin suuret kansan joukot kokoontuneet 
saattamaan. Se meän Miina tyttö, B. Artturin vaimo, tahtoi juu- 
ri menehtyä: minä puhuttelin, että minäki olen siellä käyny, ja 
olen näin friski, mutta se sanoi, että kun häneltä nyt menee toinen 
isä Björkmanni, se teki minulle pahaa, että on ainakin silläkään 
hauska, niin kauan kun se isä taas ellää. 

No, olen nyt tässä muistellu vähän sanomia, ja hyvästi nyt 
siinä uskossa, että teän ja meän synnit on anteeksi annettu Jee- 
suksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja olkaa nyt kaikin 
tervehdetty sydämen rakkaudella meiltä lastemme ja kylämme 
kristittyin kanssa, kaikki joita näette. Olkaa itse ensin Koppana, 
Riikan ja teän paikan kristittyin kanssa tervehdetty. Rukoilkaa 
edestäni, pyytää 

Tekla Wettainen, rakkaitten lasteni kanssa. 

Tässä tervehtävät Tjautjasjärveläiset erittäin Björkmania, 
Stöckeliä, Koppanaa ja S. Johansonia erittäin, joita het tuntevat, 
jotka on heillä käyneet Johan ja Wille Martinsoni, ja sitte nuoret 
pojat Kalle ja ynnä Willen pojat, Josep ja Santra, Fransi ja Akseli, 
Albert ja Viktori ynnä muut, joita en suita nimittää. 

Tekla 

Koneella kirjoitettu jäljennös. Solomon Johnsonin kokoelma. 
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176. V. APELQVIST – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Gellivaara 2/12 1936 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinimäen raskaassa ja painavassa työssä, William Koppana, 
Salmon Johanson, Matti Kinnunen, Johan Humola, Johan 
Muonio, Johan Puuri, Arthur Niska, Samuel Juvonen, Jalmari 
Vantaja, Leo Lobbestael, ynnä muut saarnaajat ja totuuden 
apulaiset yli koko Amerikan maan, jotka hengittävät yhtä armon 
raitista ilmaa Esikoisten seurakunnan helmassa ja hengen 
yhteydessä, rauhan siteen kautta. Jumalan armon ja rauhan 
tervehdyksellä tervehdin teitä, rakkaat veljet ja sisaret siellä 
kaukaisella Amerikan maalla pitkästä aikaa, johonka on ollut 
omituiset syynsä, niin kuin sen hyvin tiedätte, minun  poislan-
keemiseni kristillisyydestä, ja sen pitkällisen viipymisen ajan, 
joka on paljon murhetta saattanut koko elävälle kristillisyydelle 
sielläki Amerikan maalla, joita kaikkia syntiä ja murheita 
rukoilen sydämestä anteeksi, ja uskon, että ijankaikkisella 
unhoituksella olette anteeksi antaneet. 

Minä olen huonona, sairaana, aivan sängyn hyvänä, ja 
toivon pijan pääseväni pois tästä pahasta maailmasta, vain en tie- 
dä, mikä on Jumalan tahto. Tapahtukoon Hänen tahtonsa kaikis- 
sa, niin maassa kuin taivaassa. Kuitenki on se toivoni, että yhteen 
tulemme tapetun Karitsan häissä, jossa yhteen ääneen 
sanomme, amen halleluoja ijankaikkisesti. 

Pyydän, että vastaatte jollaki sanalla, veljenne Herrassa 

Viktor Appelqvist 

Antakaa osa muihin paikkoihin. 

Koneella kirjoitettu jäljennös 
Solomon Johnsonin kokoelma. 

Kopioinut William Koppana 23/12 1936. 
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177. WM. KOPPANA – S. JOHNSONILLE 

Hancock 27/12 1936 
Rakkaalle vanhimmalle, ja uskolliselle työntekijälle ras- 

kaassa ja paljon painavassa Herran viinamäen työssä, Salomon 
Johanson rakkaan perheenne kanssa. Tervehtämme teitä jollakin 
paljon puttuvaisella rivillä, terveenä olemme entistä myöten, on 
ollut monta kertaa, että teilleki kirjottaa, en ole vielä kerjennyt, 
arvaan, että olette saaneet sanomia vanhinten viimisissä kulusta, 
laivan lähtössä, muistelen, että olen teilleki lähettänyt kortin siitä 
telegrammista, jonka sain, kuin olit kotia päässeet. Kahtes-
kymmenestoinen päivä saimme Björkman-vanhimmalta kirjan, 
jonka olemme painattaneet, en kerinny jouluaattona kaikkia 
postittaa. 

Viktor Appelqvistilta olen kanssa saanut kirjan, lähetän 
teilleki siitä kopion, hän on tehnyt parannuksen lupauksia. Lähe- 
tän kaikille niille saarnaajille kopion, joita hän nimittää kirjas- 
saan. Emme tietä erityisempiä sanoa täältäkään, uskon 
kilvoituksessa olemme ahkeroineet kuin ennenki, kaiken pahan 
tuntemisen ja suuren synnin voiman läpi, en ole tullut parem- 
maksi kristityksi, vaikkapa olen seurannut vanhimpia koko ajan, 
minkä vanhimmat on viipyneet Amerikan maalla, syntitur- 
meluksen kanssa on alituinen taistelu, yötä ja päivää, sanomme 
rakkaat terveiset Matti Kinnuselta perheensä kanssa, Jalmari 
Vantajalta perheensä kanssa, ja kaikilta meitän ympäristön 
kristityiltä, nuoremmilta ja vanhemmilta. Sanokaa rakkaat tervei- 
set engelskielisille saarnaajille ja muille kristityille, olkaa tet yllä 
nimitetyt ensin ja viimein minulta vaimoni Riikan kanssa rakkau- 
della tervehditty, näitten sanain kanssa sanomme hyvästiä, että 
synnit on teille ja meille anteeksi, Herramme Jesuksen nimessä ja 
kalliissa sovintoveressä, kerta yhteen tulemme, jos ei ennen, niin 
ijankaikkisuuden ihanalla rannalla. Silloin loppuu kaikki murheet 
ja matkan vaivat, tämä toivo se pittää päätämme ylhäällä, ja tä- 
män toivon päälle sanomme Amen. 

Wm. ja Riika Koppana. 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 
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178. V. BJÖRKMAN – A. NISKALLE 

Killingi 15/1 1937 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Arthur Niska, rakkaan 
vaimosi Saiman ja lastesi kanssa. Jumalan armon ja rauhan 
tervehdyksellä tervehdin teitä, ikuiseen rakkauden muistoon jää- 
neitä ystäviä, joidenka kanssa olemme rakasta kanssakäymistä 
pitäneet siellä Amerikan maalla, joka aika ei koskaan katoa mie- 
lestä, niin kauvan kuin elän. 

Terveenä olemme saapuneet kotiamme, niin kuin olette 
sen jo kuulleet telegrammin ja kirjain kautta, joita olen kirjoitta- 
nut sinne Amerikkaan. Minä lähdin melkein varsin kuin tulin 
kotia, Hakaseen kokouksiin. Tulin kotia kaksi päivää ennen jou- 
lua. Paljon oli kansaa joulukokouksissa, enempi kuin koskaan 
ennen. Suomesta oli 27 henkeä, ja muista paikkakunnista oli 
paljon, niin että eivät huoneet tahtoneet vetää. Olimme koolla 
aina yli uudenvuoden päivän, ja sitte erkaannuit kristityt, kuki 
paikka- ja valtakuntaansa, siinä toivossa, että jos eletään, niin 
tullaan toisena jouluna taas kokoon, jos Jumala sen suopi. 

Kyllä on minun sydämeni jäänyt Amerikan maalle, sillä se 
tuntui niin katkeralta silloin, kun laiva irtaantui Amerikan sata- 
masta. Ja ajatus väkisin ryösti siihen, että se oli viimeinen kerta, 
kuin minä teistä erkaannuin. 

Ikävän kaipauksella olit odottamassa meitä kotia siltä pit- 
kältä matkalta, joka ei ole ihme, sillä rakkaus on niin yhteen si- 
tonut, että niitä siteitä ei katkaise kuolemakaan, joka näkösälle 
tuli siitä, kuinka kyyneleet vuosivat silmistä, kuin meidän näit, 
vain luonnon määräämät asiat ne ovat, jotka sen tekevät, ettem- 
me täällä maailmassa saa aina yhdessä olla, vain siinä toivossa 
olemme, että kerran yhteen tulemme siinä eriämättömässä yhte- 
ydessä, johon meitä kaikkia kootaan vähän ajan perästä. 

Kiitän vieläkin teitä kaikkia rakkaita veljiä ja sisaria, sen 
rakkaan palveluksen edestä, jota olette meitä kohti osoittaneet. 
Jumala sen teille palkitkoon. Ja jos olet kirjoittamassa vanhalle 
Solomonille ja muille kristityille, niin sano minun sydämelliset 
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terveiset. Vieläpä jos näet Caroliinan veljiä ja sisaria, Stanleytä 
ynnä muita, eli kirjoitat heille, niin sano minun rakkaat terveiset 
ja kiitokset. Ne ovat jääneet rakkaaseen muistoon minun 
sydämelleni, jota en koskaan saata unhoittaa, vain minä en heille 
saata kirjoittaa, kuin en kielessä tule yhteen. 

Jääkää nyt hyvästi, sen suuren Luojan haltuun, siinä us- 
kossa, että syntimme ovat anteeksi annettu Herran Jeesuksen 
nimessä ja veressä. Kyllä pian yhteen tulemme Jumalan paratii- 
sissa, jossa ei enään koskaan eroikävä paina, niin kuin täällä. Voi, 
kuin ajattelemme sitä suurta Jumalan siunausta, jota olemme 
osaksemme saaneet nauttia tämän kristillisyyden suojassa, jota en 
minä kohdalleni ymmärrä arvostaa, ja sentähden autuuden asia 
käypi halvaksi ja maailma rakkaaksi. Vain kuitenki olen minäki 
suuren synnin voiman läpi ahkeroinut uskoa itseni autuaaksi tä- 
hän armohetkeen asti. 

Täältä tervehtävät teitä nämä minun saarnakumppanit tästä 
Killimän kylästä, August Isaksson, Frans Björkman, J. H. Ols-
son ynnä muut, niin myös Tekla sanoo sydämen rakkaat ter-
veiset. Rukoilkaa edestäni. 

On merkinnyt veljenne 

Viktor Björkman 

Kiitoksia sanon sen koneen edestä, jonka sain jouluksi. Se 
oli hyvin käytännöllinen, vaikka ensin vähän kronglasi. Se tart- 
tui tulliin, ja kysyttiin minulta, mitä se maksaa, minä en sitä tien- 
nyt, vain kirjoitin sinne, että me lähdimme Amerikasta 19. päivä 
marraskuuta, ja siinä oli puhe jonku ystävän kanssa, ja ne aijoit 
ostaa minulle sen, ja lähettää. Minä arvelin, että se voi maksaa 25 
ja 40 dollarin välille, minä kirjoitan Amerikkaan, vain se ottaa 
aikaa kaksi kuukautta, vain ne otit sen hyväksi ja lähetit, eikä 
tulli maksanut kuin 13 kruunua. 

Vahamoniste. 
Arthur Niskan kopioima.
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179. TEKLA WETTAINEN – S. JOHNSONILLE 

Parakka 8/3 1937 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle 

Herran viinamäessa, Solomon Johnson, ynnä teidän hoitajille. 
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehdän teitä, ja kiitän 
vielä Salmo-vanhinta ja kaikkia Fruitdalen kristityitä, suomalai- 
sia ja toiskielisiä, kaiken rakkaan palveluksen edestä, jota 
osoititte siellä käydessäni, ja sitte Björkman-vanhimman matkas- 
sa, joita olen ilolla vastaan ottanut, josta kaikesta en tiedä muu- 
ta kuin kiittää ja toivottaa Jumalan, rakkaan Isän siunausta, ajal- 
lista ja ijankaikkista. 

Ja, no, terveenä me täällä olemme, vain on minulla yksi 
poika ollu jo menneestä keväimestä asti sairaalassa. Sille jäi haa- 
va keuhkoihin influensasta, se vain on ikävä, mutta on tohtorilla 
toivoa, että se paranee. Se on nuori, vasta neljäntoista vuotias. 
Mutta se oli, vanhin rakas, niin raskas koettelemus, kuin minun 
piti jäädä niin rakkaasta elämän kumppanista, niin muut asiat 
tuntuu niin pieniltä sen rinnalla, jonka te hyvin ymmärrätte, joka 
olette jo niin aikaa sen koetelleet, mutta se on meidänki lohdutus, 
että kerran tulee se aika, että emme tarvitse erota, emme aviosta 
emmekä lapsista, jotka on jo Luojan sylissä, kuin jaksasimme 
vielä vähän aikaa kilvoitella, vaikka välistä tuntuu matka pitkältä. 
Mutta siinä uskossa mekin nuoret olemme, että kristittyin ja 
saarnaajain rukousten avulla mekin voiton päällä pysymme, 
vaikka on monta vaaraa elämän tiellä. Vielä kuin meiltä on otettu 
vanhoja saarnaajia pois. 

Usein minäki muistan teitä, että kuin Amerikassa on niin 
monta vanhaa saarnaajaa, vaikka ei jaksakaan kulkea, että oli- 
si niitä hauska nähdä, mutta ei ole toivoakaan, ennen kuin toi- 
sella puolella sillattoman virran, vaikka on meillä saarnaajia, 
mutta ei vanhempia muita kuin Björkman. Ja sitäki tahdotaan 
joka paikkaan. 

Tänä päivänä on Björkman nuorempain saarnaajain kans- 
sa Pajalassa. Se soitti telefoonissa minulle, kuin oli sinne menos- 
sa. Sinne on joku vuosi takaperin alettu tahtomaan saarnaajia, 
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Kuoksu ja Fransi ovat käyneet, niin kuin olette nähneet heidän 
kirjeistä. 

Kiitän vielä rakasta vanhinta niitten Valvojien edestä, jotka 
on tulleet niin kauvan aikaa, on niin hauska, kuin net tulevat, että 
luen niitä, joista näen aina jotaki tunnetuistaki ihmisistä ja pai- 
koista. Usein seuraa ajatus siellä teidän tykönä. Usein lohdutan 
silläki itseäni, että on ystäviä sielläki. Olen kiitollinen siitäki, että 
kuin se rakas Fransi käytti minua sielläki. Hän, joka oli niin pit- 
kään ajatteleva, että vissiin ajatteli siinäki jotaki, kuin se ei halun- 
nut jättää kotia. Uskon, että hän ajatteli, että jos hän sillä reissulla 
kuolee, joka oli aina sairas. 

Hyvästi nyt, siinä uskossa, että meidän ja teidän synnit 
ovat anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovinto- 
veressä, ja sanokaa nyt juuri sydämen rakkaita terveisiä sinne 
kaikille saarnaajille ja kristityille, suomalaisille ja toiskielisille. 
Palon leskelle lastensa kanssa, Kutunivan vanhuksille, Maria 
Grimsbolle, teidän kasvattilapsille, ynnä muille, joittenka nimiä 
en muista, vaan ole vanhin rakas, ensin minulta tervehdetty las- 
teni kanssa, ja kylämme kristittyjen kanssa, niin myös Björkman- 
vanhin on käskenyt sanoa hänen rakkaat terveiset, jos kirjoitan 
sinne. 

Rukoilkaa edestämme. Pyytää 
Tekla Wettainen 

rakkaiden lasteni kanssa. 

Koneella kirjoitettu jäljennös. 

Salomon Johnsonin kokoelma 

180. WM. KOPPANA – AMERIKAN KRISTITYILLE 

Hancock 12/3 1937 
Minulla oli tarkoitus antaa tietää näistä viimeisistä koettele- 

muksista, jotka minua ovat kohdanneet. Olen saanut paljon kirjeitä 
kristityiltä  ympäri  Ameriikan  maata,  saarnaajilta  ja  muilta 
kristityiltä, nuoremmilta ja vanhemmilta, ja monet ovat saattaneet 
nyt ajatella, että mikä Koppanalle on tullut, kun ei enään kirjoita. 

442



Viime Tammikuun 17:ttä päivää vasten 1937, minulta 
meni vasemmasta silmästä näkö mainittuna yönä, ja silmä ei ollut 
yhtään kipeä, ei ennen eikä jälkeen, ja tuli semmoinen mieli ja 
ajatus, että käydä lääkärin tykönä kuulemassa, tuleeko vielä nä- 
köä silmään. Ja niin menimme 17. päivä helmikuuta lääkärin 
tykö, ja lääkäri katsoo silmää ja arvelee, että silmä on ollut kipeä. 
Me sanoimme, että silmä ei ole ollut kipeä. Ja niin panee silmään 
metesiiniä ja kirjoittaa meille reseftin apteekkiin. Me otimme 
sieltä metesiinin, ja sanoo siihen vielä: jos ette hoida silmää, niin- 
kuin hän sanoo, niin menee toisestakin silmästä näkö. 

Ja silloin oli asia päätetty siihen asti; ja antaa meille 
ordelin, että tulla viikon päästä takasin. Ja me teimme niin kuin 
meille oli käsketty tehdä, ja alkoi vähitellen tuntua kulmassa ki- 
pua. Ja niin menimme viikon päästä takasin, ja antoi toisella ker- 
ralla saman ordelin, että jos ei silmää hoideta niinkuin hän sanoo, 
niin näkö menee pois. Seuraavana tuorustai-iltana pantiin sil- 
mään voidetta, niinkuin ennenkin ja niin menimme levolle, mutta 
lepoa ei ollut. Tuskaa alkoi nostamaan silmään ja koko kulmaan. 
Ja ennenkuin oli puolen yön aika, niin tuska oli sietämätöin, ja 
ennenkuin pääsi aamuun käsiksi, niin tuska oli niin, että kohta 
aikaan tulematoin. Telefoonattiin sitte lääkärille, kuinka on kova 
tuska. Käski tulla offiisiin iltapäivällä. Niin se tuntu mahdotto- 
malta kestää tuskaa niin kauvan aikaa, niin me sitte kutsuimme 
erään toisen lääkärin, joka saattaa vähän huojentaa tuskaa, ja se 
tuli ja teki, minkä hän voi. Ja kun sitte puolen päivän seuduissa 
nousin ylös, niin minä olin niinkuin lankavihti, niin tuntui siltä, 
että kaikki vanhat luutkin on pehmeänä. 

Ja niin menimme iltapäivällä offiisiin, ja lääkäri määräsi 
minun hospitaaliin, ja olin siellä kolme päivää; ja sama tuska oli 
siellä. Ja minä sanoin, että kyllä te siihen olette miehet, että saada 
tuskaa oikeen ruumiiseen ja vaivaa, mutta siihen teistä ei ole, että 
auttamaan sitä tuskaa pois. Pilleriä syötettiin toista taalan eestä 
päivässä. Se taudin tuska ja pillerien voima vei kaikki ruuan ha- 
lun pois, että en voinut ollenkaan syödä, eikä olisi kestänyt enään 
monta päivää, kun olisin ollut valmis viedä hautaan. Ja niin minä 
pääsin sitte veljien avun kautta maanantaina pois sieltä kotia. Ja 

443



tiistaina piti vielä käydä siellä tohtorin offiisilla, ja niin lääkäri 
pani minulle vielä metesiiniä silmään, joka teki kokonaan lopun 
vielä, että on perjantai-ilta jo, eikä ole ollenkaan tietoa milloin 
tämä onnettomuus lakkaa, vaan sen kuitenkin uskon, että se sil- 
loin lakkaa, kun kuoleman enkeli tulee ja elämän langan leikkaa, 
niin silloin loppuu kaikki murheet ja vaivat. 

Se on ainoa turva ja lohdutus, että ei ole niin pitkää päivää 
että ei ilta tule. Ja rukoilkaat, ystävät, minunkin edestä että 
autuaallisen kuoleman kautta pääsen pois tästä pahasta maail- 
masta. 

Tervehdän kaikkia Esikoisseurakunnan saarnaajia palvele- 
vaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa, jotka yhtä armon 
raitista ilmaa hengittävät Esikoisten seurakunnan helmassa. Ja 
tehkäämme työtä kärsivällisyyden kautta omain ja muitten 
sieluin ijankaikkiseksi onneksi ja autuudeksi ja uhratkaamme 
Herralle kiitosuhria meidän sydämissämme sen suuren armon 
edestä, että on johdattanut meitä pimeydestä tähän ihmeelliseen 
valkeuteen, joka onkin ihmeellinen valkeus sen suuren pimeyden 
suhteen, kuin maailmassa on, että on se joskus ennenkin näyttä- 
nyt kalliilta, mutta vielä erittäinkin näinä aikoina, kun on tuntu- 
nut niin, että elämän ehtoo on käsissä. Ja rohvaiskaamme 
sydämiämme uskomaan vielä, ja synnit, puutokset ja heikkoudet 
ja vielä viimeisetkin epäilykset anteeksi Jesuksen pyhässä nimes- 
sä ja viattomassa ja kalliissa sovintoveressä. Ja kantakaa minua- 
kin rukouksissanne anteeksi antavaisella sydämellä armo- 
istuimen Herran Jesuksen tykö, pyytää vähin veljenne ja sisar- 
enne elämän kaidalla tiellä: 

William ja Riika Koppana. 

Jos olette kirjoittamassa Björkmanni-vanhimmalle, niin 
sanokaa terveisiä. 

Maaliskuun 13. 1937 
Nyt on tänä päivänä tauti antanut enempi ylön, mutta 

emme tiedä, kuinka kauvan. 
Pyydämme rakkaita veljiä ja sisaria muistamaan meitä 

kirjeillä, sillä se on suuri lohdutus matkan vaivoissa. S.S. 
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Huhtikuun 21. 1937 

Jatkoa siihen kirjaan, jonka kirjoitin maaliskuun 12. päivä 
1937, jossa sanoin, että tauti on antanut enempi ylön. Tautia ja 
tuskaa piisasi vielä maaliskuun 29. päivään asti, niin kova, että 
oli toisinaan aikaan tulematoin. 

Meidän tytär Anna tuli miehensä Emeli Pentilän kanssa 
minua noutaan Duluthiin tohtorin tykö, joka olikin sanomatoin 
hyvä asia. 29. päivä pääsimme Duluthiin ja samana päivänä pää- 
sin syynin läpi, se onkin monelle käsittämätöin asia, että miten- 
kä saattaa mennä silmästä näkö sillä tavalla, ettei ole ollenkaan 
silmä kipiä. Tohtori sanoi, että silmässä on mennyt verisuoni 
poikki ja veri on juossut silmän sisälle, jonka todistaa se, kun 
silmä meni punaseksi ja vielä toinenkin näkyi vähän punaselta. 
Ja minä tunsin, kuin nousin ylös, että silmässä on jotakin, mutta 
en huomannut, että silmä onkin pimiä. Vasta seuraavana päivänä 
huomasin sen. 

Minä olin Duluthissa tohtorin hoidon alla kolme viikkoa, 
mitä minä ymmärrän, niin sain siellä hyvän hoidon. Siellä 
syynäsi monet tohtorit koko ruumiin. Se oli minulle hyvä asia, 
että rakas veljemme ja uskollinen työntekijä Herran viinamäen 
raskaassa ja painavassa työssä, Arthur Niska vaimonsa Saiman 
kanssa, ottivat minusta niin hyvän huolen, että hoitivat minua 
lastensa kanssa. Ja Arthur-veli kuljetti minua Duluthissa tohtorin 
tykönä kaksi kertaa viikossa, toistakymmentä mailia matkaa, 
josta olen suuressa kiitollisuuden velassa. 18. päivä tulin kotia, 
joka tuntui hyvältä ja iloiselta, että vielä pääsin kotia. Paljon oli 
tullut sillä aikaa kirjeitä esikoisten seurakunnan saarnaajilta ja 
muilta kristityiltä, nuoremmilta ja vanhemmilta, josta sydämes- 
täni kiitän saarnaajia ja muita ystäviä, nuorempia ja vanhempia, 
joita en suita vastata yksityisesti. Vieläpä tohtori antoi rajoituksen 
kirjoituksen ja lukemisen suhteen siihen asti, kuin saan 
näköklasit. Minun pitää vielä käydä kolmen viikon päästä 
Duluthissa tohtorin tykönä, ei tarvitse siellä enempi viipyä. Minä 
olen parantunut jo koko paljon. Ei ole ollut kipua silmässä enään 
jälkeen leikkauksen. 
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Se on yksi siunattu asia, että toisessa silmässä on säilynyt 
näkö. Kaikki on mennyt hyvin tähän asti. Apostoli sanoo, että 
Jumala kääntää kaikki kappaleet parhain päin niille, jotka Juma- 
laa rakastavat. Monen vaivan ja koettelemusten läpi on kulkemi- 
nen luonnollisesti ja hengellisesti sitä suurta päämaalia kohden, 
joka eteemme pantu on. Olen monta kertaa sanonut puheissa ja 
kirjoituksissa, ettemme tiedä yksikään sanoa, minkälaiset 
koettelemukset meitä itsekutakin kohtaa, ennenkö viimeinen 
koettelemus tulee. 

Tervehdämme kaikkia saarnaajia ja palvelevaisia vaimoja 
ja totuuden apulaisia, nuorempia ja vanhempia. Siinä autuaal- 
lisessa toivossa olemme, että vähän sodan ja kilvoituksen perästä 
yhteen tulemme ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, jolloin lop- 
puu kaikki murheet ja matkan vaivat. Pian teille ja meille 
ikääntyneille rauhan kellot alkavat soimaan, eikä ole kaukana 
nuoremmillakaan, johonka on mennyt niin paljon rakkaita 
opetusisiämme, jotka nyt käyskentelevät siinä suuressa avaruu- 
dessa; joilla on paljon parempi olla kuin meillä, jotka olemme 
täällä huokausten ja kyynelten maassa. Tämän toivon päälle sa- 
nomme Amen. 

Synnit on teille ja meille anteeksi annettu kalliissa sovinto- 
veressä. Kantakaa meitäkin ja minuakin rukouksissanne anteek- 
siantavaisella sydämellä armoistuimen tykö. Pyytää vähin 
veljenne ja sisarenne kaidalla elämän tiellä. 

William ja Riika Koppana 

2 painettua lehtistä. Sophia Hillin kokoelma. 

181. A. NISKA – S. JOHNSONILLE 

Superior, Wis. 28/3 1937 
Meidän rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekijälle 

Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Solomon John- 
son, rakkaan sisaren Selman, poikain Wesley ja Harold, niin 
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myös Orean Sammeli, Jumalan armo lisääntyköön teille. 
Tulen tervehtimään teitä näiden muutamien radien avulla, 

ja rakkaalla sydämellä. Kiitän rakkaan ja kalliin kirjeen edestä, 
jonka olemme saaneet iloksi vastaanottaa. Kiitän myös terveisten 
edestä. On niin ilahuttavaa saada aina sanomia kirjeidenki kautta. 
Meillä oli täällä rukoukset tänä päivänä. Brainerdista oli 
Leonard ja Gerhard Rivers, John ja Edward Sundberg, oli myös 
joitaki lapsia. Oli useita tämän paikan ihmisiä. Perjantaina tuli 
Teklan kirje, jonka Tekla oli osoittanut Bowlus’iin, ja sieltä lähe- 
tettiin tänne. Ette suinkaan tykkää pahaa, kuin olen siitä levittä- 
nyt kopioita, sekä suomen kielellä että käännöksinä, koska hän 
siinä tervehtää useita. 

Lähetän tässä myös kopion Björkmanin kirjeestä Matille. 
On aina hauska saada sieltäki sanomia. Puuri ja Caleb ovat nyt 
Calumetissa, pääsiäiskokouksia pitämässä. Ovat menneet torstai- 
iltana, ja Caleb arvatenki palaa huomenna työnsä tähden, sillä 
hän on avustustöissä. 

Ei ole mitään erityisempää kirjoittamista, uskomassa 
olemme ahkeroimassa monen kaltaisten kiusausten saartamina, 
Jumalan suuresta armosta syntein anteeksi saamisen kautta, it- 
semme autuaaksi. Niin tahdomme edeskin päin uskoa, että kaikki 
synnit on anteeksi annettu Herramme Jesuksen pyhän nimen ja 
kalliin sovintoveren voiman kautta ijankaikkisesti. Ja sanomme 
sydämelliset rakkauden terveiset teille, rakas vanhin, ynnä muut 
yllä nimitetyt. Pyydämme sanomaan rakkaat terveiset Fruitdale’n 
ystäville, nuorille ja vanhoille, minulta rakkaan perheeni kanssa. 
Valitut täältä päin tervehtää teitä. Rukoilkaa edestämme, pyytää 
veljenne 

Arthur Niska 
rakkaan vaimoni Saiman ja lastemme kanssa. 

Alkuperäinen. 

Salomon Johnsonin kokoelma. 
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182. JACOB GREES – SOLOMON JOHNSONILLE 

Yacolt Wash. april 4. 1937 
Rakkaalle  vanhimmalle  ja  usein  muistossa  olevalle 

opettajalleni, Solomon Johnsonille, sen piiskuisen Herran lauman 
kanssa ympärillänne. Tulen tervehtään teitä, Jumalan meidän 
Pyhän Isämme rauha ja Jeesuksen Kristuksen rauha olkoon 
henkenne kanssa nyt ja iankaikkisesti, amen. Rakas veli, tahdon 
ensinnä kiittää teitä kalliin kirjeen edestä, jonka olen teiltä saanut 
viime syksynä, ja joka on ollut suuri lohdutus minulle. Mutta 
häädyn sanoa, että olen laiska kirjoittamaan, mutta nyt tulee suuri 
ikävä ja kaipaus niitten ystäväin ja matkakumppanien perään, 
niin häävyn radin kirjoittaa. Olen joltisesti terveenä ruumiin puo- 
lesta, ja kyllä tiedätte, kuinka hengellisesti olen hidas kulkiessani 
kotia kohti, ajatellen, O, Nyt on vielä varhainen, ja on vielä pal- 
jon aikaa, ennenkuin ilta tulee; Mutta semmoinen on liha ja veri, 
ja aina vastaan sitä kuin hengen halu olis. 

Rakas veli, paljon olen toiminut sitte kuin olen tänne tul- 
lut; Olen Clarence Kysarin maalle tehnyt itselleni tervapaperi- 
mökin siinä asuakseni, ja pienen navetan, keitureilleni, sillä tar- 
vitsen heidän maitoa ruumiin terveyden tähden, niin kuin hyvin 
tiedätte. Olen myös puhdistanut pikku palasen maata pikku 
kylvömaaksi. Niin olen ollut työssä joka päivä vesisateessakin 
päästäkseni vähänkään eteenkäsin, ja että olis pieni kotipaikka 
asuakseni net harvat päivät, jotka minulla vielä on tämän kirotun 
maan päällä. Kunnes kuoleman enkeli tulee laskemaan kylmän 
kätensä minun rintani päälle. 

Nyt rakas veli, kuinka te voitte ruumiin puolesta? Minä 
toivon ja rukoilen, että olisitte niin terve kuin silloin, kuin teitä 
viimeksi näin. Sillä tiedän ja on täysi vakuutus siitä, kuinka te 
voitte sielun puolesta. Uskollisesti odotatte sitä autuaallista het- 
keä, että Herramme Jeesus tulee niin kuin Hän on luvannut tul- 
la ja korjata omansa tästä murheen laaksosta, ja olen varma, että 
olette odottamassa, valvomassa ja rukoilemassa sen hetken tule- 
mista, niitten harvain leskivaimoin ja veli Joelsonin kanssa, sil- 
lä olen kuullut, että hänen vaimonsa, meidän rakas sisaremme on 
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otettu kotia, että Herramme Jeesus Kristus on hänen noutanut 
sinne, jossa ei ole enään surua eikä kipua ruumiissa, vaan iäinen 
ilo ja rauha Herrassa. Amen. 

Tervehtäkäät kaikkia suomalaisia veljiä ja sisaria sillä rak- 
kaudella, jonka Herra Jeesus on sytyttänyt sydämmissämme, sil- 
loin kuin ensikerran uskoimme Hänen päällensä, että Hän on se, 
joka tuli alas taivaasta pelastamaan syntisiä ja että he saavat 
ijankaikkisen elämän, Amen. 

Rakas veli, olen kauan ajatellut Black Hillsista, sillä tun- 
tuu, että minä kuulun sinne. Kuinka voivat engelskieliset kristi- 
tyt ja minun rakas veli Jakob Stickinger? Toivoni ja rukoukseni 
on, että ovat tehneet sovinnon viime syksynä vanhinten siellä 
ollessa, ja että ovat sen pitäneet. Rakas veli, olin kirkolla 
pääsiäispyhänä ja paljon oli koolla Herran huoneessa, ja 
rukoilimme toiset toisiltansa puutoksia ja syntiään anteeksi ja 
saimme anteeksi, Karitsan veren kautta, joka on pitkänä perjan- 
taina kuoletettu. 

Olemme tänne saaneet kirjeitä, että meidän rakas vanhin 
William Koppana ei ole hyvin voimassa. Näyttää, että Jumala 
ottaa meiltä pois kaikki uskolliset vartijat Siionin muurilta, niin 
että kaikenlaiset luontokappaleet saavat tulla sisään hävittämään 
net harvat sielut, jotka ovat olemassa siinä kaupungissa; Ja joku 
peto on niinkuin lammas ja määkyy niin kuin lammas, kuitenkin 
pystyttävät valheen ja levittävät sitä naapureille, ja koittavat 
uskottaa heille valhetta, jonka ovat itse keksineet. Ja valheen 
kautta itsensä vanhurskauttavat, ja ottavat lupaa synnille. Että 
täydyn tätä nähdä ja omilla korvilla kuulla, saattaa minut mur- 
heelliseksi ja raskaaksi sydämmestä. Mutta Jumala Pyhä Isämme 
olkoon armollinen heidän sieluillensa, että vielä tekisivät 
valheesta parannuksen, että sielu tulisi pelastetuksi siitä iankaik- 
kisesta helvetin rangaistuksesta. 

No rakas veli, pian Hän tulee, joka tuleva on, ja ottaa mei- 
tä pois heidän seastansa, eikä heidän äänensä enää kuulu, ja 
rukoilkaamme, että ei met myös kiusattaisi. 

Niin olkaat nyt lohdutetut näitten harvain radien kautta, ja 
uskokaamme vieläkin, että kaikki synnit, epäilykset ja puutokset 
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ovat teille ja meille anteeksi annettu, Herramme Jeesuksen Kris- 
tuksen pyhässä nimessä ja pesty pois Hänen pyhän verensä kaut- 
ta ijankaikkisesti, amen. 

Nyt rakas veli, tässä lähetän teille pienen lahjan, jonka tie- 
dän ja tunnen olevan teille tarpeeseen, sillä on niin tullut minun 
mieleen ja sydämeen. Siis lähetän teille sen rakkaudella oikeen 
sydämen pohjasta. 

Nyt olkaat ensin ja viimein minulta tervehdetty, ja 
rukoukseni on, että Jumalan rauha ja Herramme Jesuksen Kris- 
tuksen henki asuis henkenne kanssa elämän loppuun asti, että 
olisi teillä ilo ja riemu siinä tulevaisessa elämässä. Tervehtäkäät 
kaikki, jotka vaeltavat Esikoisten seurakunnan hallituksen alla, 
vanhinten opissa, niitten, jotka meillä on sekä Ameriikassa että 
Euroopassa. Rukoilkaat edestäni, rakas veli, sillä kulkemiseni on 
hidasta. Rukoilkaat, että saapuisin kotia ennen kuin pimeys saa- 
vuttaa täällä murheen laaksossa, amen. Tätä pyytää heikko 
veljenne siinä ainoassa elävässä uskossa, amen. 

Jacob Grees 

Alkuperäinen. 
Salomon Johnsonin kokoelma. 

183. V. BJÖRKMAN – A. NISKALLE 

Marketta 29/4 1937 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen työssä, Arthur Niska, ynnä rakkaan vaimosi ja lastesi 
kanssa. Jumalan armo olkoon henkenne kanssa tämän vaivalloi- 
sen sodan ja kilvoituksen loppuun asti. 

Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen tykösi 
ikuiseen rakkauden muistoon jäänyt ystävä, ynnä perheesi kans- 
sa, siellä kaukaisella Amerikan maalla. Kiitän sydämestä niitten 
rakkaitten kirjain edestä, joita olen saanut sinulta vastaan ottaa, 
joissa näkyy, että olette jääneet meitä muistamaan, ehkä olemme 
heikot sanan palvelijat olleet, vain rakkaus ja yksimielisyys on 
se, joka yhteen sitoo kaikkia niitä, joittenka sydämet ei riitele. 
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Minä olen saarnamatkoilla ollut koko talven, ja nytkin 
olen kokouksissa omassa seurakunnassa, sillä työtä on paljon 
täälläkin Lapin maassa jos muuallaki. 

Olen myös saanut paljon kirjoja jälkeen kuin tulimme 
kotia Amerikasta, vain ei tule monta vastatuksi. Olen nähnyt niis- 
tä kirjoista, että Koppana-veli joutui kärsimään niin raskasta tus- 
kaa vanhalla iällä, vain kaikki häädymme vastaan ottaa, sillä net 
ovat Jumalalta sallittu uskon koettelemukseksi. Näen kirjastasi, 
että Humola vanhin on sinua pyytänyt New York Millsiin, en tie- 
dä mitä tehet; paljon on työtä Amerikan maalla niin kuin 
näkösälle tuli siellä käydessämme, sillä monet kalliisti lunastetut 
sielut huokaavat raskaasti epätoivon alla, monenlaisten eksy-
tysten tuulien matkassa, joilla on totisesti halu autuaaksi 
tulla, vain paljon on niitä, jotka ovat mielistyneet hengellisen 
vääryyden vimmassa aikaansa kuluttamaan, eivätkä raukat ym- 
märrä, mikä heidän loppunsa on, sillä koreus ja maailmanrakkaus 
hallitsee heidän sydämiänsä, ja niin muodoin eivät kärsi totuut- 
ta kuulla. 

Kyllä on työtä Israelin sotamiehillä, että varjella sen 
piiskuisen lauman hengen miekalla ja Herran Sebaotin voimal- 
la, että ei maailma ynnä joukkonsa kanssa pääsis tallaamaan 
Herran viinamäkeä, joita yrityksiä on tehnyt koko tämän kris- 
tillisyyden ajan, vain vartiat ovat varoittavaisella äänellä 
huutaneet totuuden torviin, ja kaikin, jotka ovat ottaneet siitä 
vaarin, net ovat pysyneet varjeltuina, sekä Euroopan että Ame- 
rikan maalla, vain nyt ovat vanhimmat menneet lepäämään 
heidän työstänsä ja heidän tekonsa noudattavat heitä. Ja me 
olemme jääneet jatkamaan vähäksi aikaa sitä kallista Herran 
työtä, ehkä tunnemme itsemme kelvottomiksi, vain Herran on 
asia, ja vaikutus, sillä jos Herra ei huonetta rakenna, niin kaikin 
me hukkaan työtä tehemme. Sen tähden tarvitsemme toisiam- 
me, me saarnaajat, jos kristillisyys pitää koossa pysyä, yhdel- 
lä Sionin vuorella, johon kootut olemme, niin laajalle kuin se 
on itsensä levittänyt aikakaudessamme, jossa saamme hengittää 
Jumalan armon raitista ilmaa Esikoisten seurakunnan helmas- 
sa ja hengen yhteydessä, rauhan siteen kautta. 
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Ole nyt vapaa, sinä vapaaksi ostettu lauma sielläkin kau- 
kaisella Amerikan maalla, Karitsan verellä pesty ja puhdistettu. 
Valkiat ovat vaatteesi, sinä Karitsan emäntä. Ei näy lasten 
saastaisuus eikä turmelus Kaikkivaltiaan edessä. Vaikka katsom- 
me meitämme monta kertaa niin mustaksi ja pahaksi, saamme 
vieläkin olla turvatut sen äitin helmassa, johon syntyneet olem- 
me. Ja uskokaa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimes- 
sä ja veressä. Seuratkaamme uskossa ja hengessä Kuningas-
tamme yrttitarhasta läpi Jerusalemin pilkkakaupunkia Golga-
talle, kantaissamme ristiä, sillä palkan makso on suuri. Ei ole 
Jumala koskaan rakentanut loistavaa kristillisyyttä maan 
päälle, vain kristillisyys on aina pilkan ja häväistyksen alla, ja 
kaikki sen seuraajat ovat saaneet kärsiä vaivaa maailmassa. Ei 
nyt muuta, vaan sanon sydämelliset terveiset kaikille valituille, 
joita olet näkemässä. Niin myös saarnaajille, vanhalle Salmolle, 
jos olet hänelle kirjoittamassa, olen useasti aikonut hänelle kir- 
joittaa, vain ei minulla ole osoitetta, niin myös muille, Hu-
molalle, Muoniolle, Puurille ja kaikille muille, ja jos olet kir- 
joittamassa Caroliinaan, niin sano minun sydämelliset terveiset 
kaikille. Olen jäänyt heitä sydämestä muistamaan ja toivon, että 
kuin meitä kerran kootaan Jumalan paratiisiin, niin met ymmär- 
rämme toisiamme, ja kaikki siteet ovat päästetty ja hankaluudet 
ovat jääneet tälle puolen virtaa. Jääkää nyt hyvästi, kaikki ystä- 
vät, ja muistakaa minua ja perhettäni teidän rukouksissanne, että 
onnellisesti perille kostuisin. Ja ole nyt Arthur veli perheesi kans- 
sa minulta tervehdetty, ynnä minun työkumppaneilta, jotka täs- 
sä ovat minun kanssani, nimittäin August Isaksson ja William 
Eriksson, ja Teklalta, hän on myös tässä, niin myös kaikilta 
kristityiltä. On merkinnyt veljenne Herrassa 

Viktor Björkman 

Ahkeroitkaa Kristuksen laissa, että me toisiamme kärsim- 
me, vielä monen koettelemuksen alla. 

S.S. 

Vahamoniste. Niskalta USA:sta. 
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184. V. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE 

Gellivaara Se 6/9 1937 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinimäen raskaassa ja painavassa työssä, William Koppana ynnä 
rakkaan vaimosi ja ympäri olevain kristittyin kanssa, jotka yhtä 
armon ilmaa hengittävät esikoisten seurakunnan helmassa ja sen 
hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. Jumalan ja meidän Her- 
ran Jeesuksen Kristuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus ol- 
koon teidän henkenne kanssa nyt ja elämän ehtoon asti. Amen. 
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdin teitä, 
rakkaat ystävät siellä kaukaisella Amerikan maalla, ja annan tie- 
tää, että terveenä olemme kaikki saarnaajat ynnä perheittemme 
kanssa, josta Jumalalle olkoon kiitos. Saarnamatkoilla olen ollut 
menneen talven aikana ja viimeksi olemme Augusti veljen kans- 
sa olleet Länsi-Norjassa Johanneksen aikana; paljon oli kansaa 
koolla joka paikassa, jossa kuljimme, että ei voineet suuret kirkot 
vetää. Ihana on katsella Herran peltoa Norjan meren rannoilla, 
jossa kristillisyyden vanhemmat ovat työtä tehneet monta kym- 
mentä vuotta; Meri-Pietari ynnä muut, jotka nyt lepäävät heidän 
töistänsä, sillä heidän tekonsa noudattavat heitä, ja kaikki, jotka 
heidän oppiansa seuraavat, pysyvät varjeltuna kaikesta pahasta, 
josta ei puutosta ole joka puolelta, sillä maailma ja omanvan- 
hurskauden perkele pyytää turmella maailman rakkauden ja li- 
hallisen vapauden kanssa kristillisyyttä, siihen monivärisen eri- 
seuran kautta, joka on monta huikentelevaista vienyt matkas- 
sansa, vaan kun saarnaajat pysyvät yksimielisinä kaikissa asiois- 
sa, kyllä lauma koossa pysyy, joka asia on hyvin tunnettu sekä 
Euroopan ja Amerikan maalla jo menneistä ajoista. Useasti olen 
muistanut teitä, rakkaat veljet ja työkumppanit siinä kalliissa 
Herran työssä, johon joutuneet olemme työtä tekemään monen 
heikkouden ja suuren synninvoiman läpi, sillä ihmisheikkoudella 
olemme käärittynä niin kauan kuin tässä majassa olemme. Vaan 
Herra on luvannut olla heikoissa väkevä ja voimattomain voima, 
joka onkin näkösälle tullut tämän kristillisyyden aikana, sillä 
oikein kuitenkin on tehty Herran työtä, koska Jumala on siihen 
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siunauksen antanut, niin että murheellisia ja synniltä raskau- 
tetuita sieluja ilmestyy siellä, missä Jumalan sanaa saarnataan 
kaksiteräisenä ilman ihmisten muotoon katsomista. Vieläpä ilon 
ja riemun äänet kuuluvat kokouspaikoissa, josta Jumalalle kai- 
kesta olkoon kiitos. 

Saan myös ilmoittaa, että jos ei tule voittamattomia esteitä, 
niin lähdemme täältä Etelä-Suomeen saarnamatkalle Stålnacki 
veljen kanssa 29 päivä syyskuuta, sillä emme ole saattaneet kiel- 
tää heidän harrasta pyyntöä jouluna ja niin myös heidän 
juhannuskokouksen yksimielistä pyyntöä, sillä asiat sen vaativat. 
Kyllä vain täälläkin on paljon työtä kristillisyydessä ja vähä on 
saarnaajia, vain emme saata Jumalaa kiittää sen valkeuden edes- 
tä, joka meillä on, sillä kirkkaasti se on paistanut tämän kristilli- 
syyden valkeus aamupäivän koitosta asti Lapin maalla ja on it- 
sensä levittänyt neljän ilman alle ja kaikki ne, jotka ovat itsensä 
antaneet johdattaa Kristuksen hengellisen hallituksen alle, ovat 
pysyneet varjeltuna siellä, missä saarnataan parannusta ja syntein 
anteeksisaamista Jeesuksen käskystä. Vaan ne, joille Kristuksen 
ies ja hallituksen muoto on tullut sopimattomaksi, hakevat hel- 
pompaa tietä taivaaseen. 

Ja ei nyt muuta, rakkaat ystävät, vaan sanon sydämen rak- 
kaita terveisiä ynnä perheeni kanssa teille kaikille Hancockin, 
Calumetin, Entryn ynnä muitten paikkakuntain kristityille, niin 
myös saarnaajille Matti Kinnuselle perheensä kanssa, Hjalmarille 
perheensä kanssa ynnä muille, joita olet näkemässä, sillä ikuiseen 
muistoon olette jääneet vain siinä toivossa, että kyllä pian yhteen 
tulemme Jumalan paratiisissa, jossa emme enään tarvitse kos- 
kaan erkaantua. Ole vapaa sinä vapaaksi ostettu lauma Amerikan 
maalla ja rohkaise aina sydämesi uskolla omistamaan Jumalan 
Pojan vanhurskaus ja pyhyys. Ehkäpä olemme mustat omissa 
silmissä, sillä kaksinkertaisesti olemme Herran kädestä saaneet 
kaiken meidän syntimme ja vääryytemme tähden. Rukoilkaa 
minun ja perheeni edestä, että onnellisesti kostuisimme perille. 
Pyytää veljenne Herrassa 

Viktor Björkman 
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Kiitän Koppana veljeä rakkaitten kirjain edestä ynnä mui- 
ta, joita olen saanut tämän kesän kuluessa. Hauska on saada sa- 
nomia Amerikan kristillisyydestä, vieläpä taivaan juoksusta. 

Kuinkas on sinun terveytesi Koppana veli, ja silmä? Sano 
minun terveiset Sandralle ja Hildalle lastensa kanssa. 

Painettu vihkonen. 

Sophia Hillin kokoelma. 

185. V. BJÖRKMAN – A. NISKALLE 

Hämeenlinna se 1/11 1937 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Arthur Niska ynnä rak- 
kaan vaimosi ja lapsesti (kanssa) ja koko se siunattu Herran lau- 
ma siellä kaukaisella Amerikan maalla, jotka yhtä armon ilmaa 
hengittävät Esikoisten seurakunnan helmassa ja sen hengen yh- 
teydessä rauhan siteen kautta. 

Jumalan armon ja rauhan tervehtyksellä tervehtin teitä, 
rakkaat veljet ja sisaret, joita minä aina muistan, ehkä olemme 
ruumiin puolesta kaukana toisistamme, vaan hengessä olemme 
yksi, sillä ajatukset, jotka ei ole rajoitettu ajalta eikä paikalta läh- 
tevät lentämään poikki maita ja valtameriä, eivätkä lepää, ennen- 
kuin kohtaavat toisia taivaan lintuja, jotka ovat pesänsä rakenta- 
neet kristillisyytemme puun oksille. Täällä olemme nyt Augusti 
veljen kanssa Etelä-Suomen maalla täyttämässä niitä pyyntöjä, 
joita olemme viime joulukokouksissa luvanneet. Paljon on 
kristityitä joka paikassa koolla, jossa kuljemme, että huoneet ei 
voi vetää, ja monta kymmentä yksimielistä saarnaajaa, jotka 
meitä seuraavat, ja Jumalan sana on voimallisesti vaikuttanut, 
että ilon ja kiitoksen äänet ovat kuuluneet kokouspaikoista, jos- 
ta Jumalalle olkoon kiitos. 

Saan myös tämän kautta suurella sydämen murheella il- 
moittaa sen raskaan surusanoman, josta olen jo ennen 
telegrainmin kautta antanut tietää teille, että meidän ja teidän 
rakas veljemme ja uskollinen työkumppani Isak Stålnacke on 
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siirtynyt Jumalan paratiisiin, hänelle itselle suureksi iloksi, vaan 
meille jälkeen jääneille sydämen murheeksi ja kaipaukseksi, 
vaan häädyrnme sujuttaa meitämme Jumalan kaikkivaltiaan 
määräyksen alle, sillä kuka on Jumalan mielen tiennyt, eli kuka 
on hänelle neuvonantajana ollu? 

Vainaja tuli meille Gellivaaraan 27. päivä syyskuuta, ja oli 
kovin heikossa terveydessä, niin meni käymään sairaalaan, ja 
kuin tuli sieltä, niin sanoi, että lääkäri oli hänen määrännyt sai- 
raalaan leikattavaksi, ja niin meni 28. päivä, ja sanoimme viimei- 
set hyvästit tämän maan päällä, ja met Augusti veljen kanssa läh- 
dimme 29. päivä Suomen matkalle, jossa nyt olemme, ja niin 
katkesi Stålnacke-veljen Suomen matka siihen, vaan nyt hän on 
suuremmissa kokouksissa häitä pitämässä sen laskemattoman 
auringon alla, jossa ei matkan vaivat enään muistu mieleen, eikä 
syntisyys vaivaa, niin kuin täällä monta kertaa matkamies joutuu 
valittamaan raskaasti sen poisottamattoman syntiturmeluksen 
tähden, jota meidän pitää kantaman kuoleman virran rannalle 
asti. Vainaja leikattiin 7. päivä, kuoli lauantaina 9. päivä, oli syö- 
pä maksassa. Ja niin se Jumala kutsuu palvelijansa lepäämään 
täältäki Lapin maasta, jossa jo entisten saarnaajain poismuutto on 
jättänyt niin suuren aukon ja sydämellisen kaipauksen, vaan sen 
met vieläkin uskomme, että Jumala pitää huolen ja murheen 
lapsistansa, joita Hän on maailmasta valinnut, sillä suuri on se 
valittu lapsilauma sekä Euroopan että Amerikan maalla, jotka 
huokaavat taivaallisen Isän tykö, että varjele meitä kaikesta pa- 
hasta niin kauvan kuin olemme täällä vaarallisella korven mat- 
kalla, ja älä ota pois niitä harvoja tähtiä, jotka kelpaavat 
johdattajaksi matkustavaisille ijankaikkisuuden Betlehemiin. Ja 
ei nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaita terveisiä tämän 
suuren kristillisyyden lauman kanssa ynnä saarnaajat teille kai- 
kille saarnaajille ja kristityille, jotka siellä teidän ympärillänne 
ovat, ja rohvaskaamme, rakkaat veljet ja sisaret, meitämme usko- 
maan, ja uskon avatuilla silmillä seuraamaan rakastajaamme 
Yrttitarhasta Golgatalle, jossa vieläkin rakkauden merkit näkyvät 
käsissä, jaloissa ja Hänen avatussa kyljessä, josta on vuotanut 
viaton ja vanhurskas veri, synteimme anteeksi antamiseksi. Sen 
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uskokaa huonoimmillakin ajoilla. Ole vapaa sinä vapaaksi ostettu 
lauma Amerikan maalla, kyllä pian yhteen tulemme uuden ilman 
kirkkaudessa, jossa yhteen ääneen sanomme, amen halleluja 
ijankaikkisesti. Sinne henkemme huokaa täältä maan tomusta, 
jonne meidän ystävät ovat menneet. Rukoilkaa meidänkin 
edestämme, veljenne Herrassa. 

Viktor Björkman kumppanin 
August Isakssonin kanssa. 

Ei ole maailma eikä kuollut kristillisyys, eikä myös eri- 
seuran henki saattanut sammuttaa sen tulen, jonka on Herra Jee- 
sus tullu sytyttämään maan päälle, sillä se palaa voimalla monen 
kymmenen tuhannen sydämessä, että saamme sanoa, tässä on 
Immanuel, tässä on se, jonka Johannes katselee sotivana ja voit- 
tajana ja lyöpi viholliset suunsa miekalla. S.s. Sano meidän rak- 
kaat. terveiset kaikille Amerikan saarnaajille. 

Olisko mahdollista vaivata sinua rakas veli, että lähettäisit 
jonku stenciilin ennen joulua, net on loppuneet. 

(lähetin niitä eilen 11-17-37 AN) 

Vahamoniste. Arthur Niskan kopioima. Niskalta USA:sta. 

186. A. PERNULA – S. JOHNSONILLE 

Brush Prairie, Wash. 25/11 1937 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekiälle 

Herran  viinamäen  raskaassa  ja  paljon  painavassa  työssä, 
Solomon Johnson, ynnä perheenne kanssa. Onnen, rauhan ja rak- 
kauden tervehdyksellä tervehdämme teitä, rakkauden muistossa 
oleva vanhin, ja annamme tietää, että terveenä olemme ruumiin 
puolesta, jota samaa Jumalan armolahjaa toivotamme myös teil- 
le. On ollu monta kertaa mieli, että kirjottaa teille, vain ei ole 
tullu aikaseksi, vain kuitenki alan nyt kirjottaan, ja annan tietää, 
että rakas veli Wiktor Nurmi on saanu muuttaa majaa, ja mennä 
Herransa iloon. Haudataan lauvantaina. Uskoski on kutsuttu hau- 
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taamaan. Olisimme metki menny, vain on niin pitkä matka, 260 
mailia. Ja nyt on hyvin sateiset ilmat. No, niin se on, että se tulee 
vuoro kerran itselle kullekki, vain Jumala yksin tietää, kenen on 
ensin, vain autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat. Se 
vain olis tarpeellinen, että pysysimme valvomassa, ja olisimme 
valmiit Yljän tullessa, mutta minä pelkään monta kertaa itsiäni, 
että josko olen oikein valvomassa, kun kutsu tulee, sillä minun 
valvomiset tahtoo väkisin mennä näihin ajallisiin, ja harvon on 
oikialla valvomapaikalla. Ja jos joskus pääsenki sinne, niin ei net 
siellä kauvan pysy, vaikka se on hengen halu, vain kun liha sotii 
vastaan, jonka halu on kuolema. 

No, en tiedä muuta, vain pyydän, että vanhin rakas 
rukoilette edestämme, että tulisin kaikesta pahasta varjelluksi 
loppuun asti, että ynnä teidän kanssa kunnialla kotia kostusimme. 
Ja kun se näyttää siltä, että emme enään voi nähdä toisiamme 
tämän maan päällä, niin uskomme, että Jumala meitä niin johdat- 
taa, että kerran saamme yhteen tulla sillattoman virran toisella 
puolen, eikä tarte enään erota. Ja, vanhin rakas, olkaa toivossa 
iloinen, pijan se tulee, joka tuleva on, ja Hänen palkkansa on 
hänen kanssansa. Ja jääkää nyt hyvästi, Hyvän Paimenen, Herran 
Jeesuksen haltuun, siinä uskossa, että synnit on anteeksi annettu 
teille ja meille veressä viattomassa. 

Täältä tervehtää kanssamme valitut teitä ja valituita 
ympärillänne, vain olkaa itse ensin ja enin sydämmen 
rakkaudella tervehditty meiltä. Merkitsee vähin veljenne ja 
sisarenne uskossa. 

Abram ja Laura Pernula Olofin kanssa. 

No, se oli ikävä, että rakas vanhin, Humola joutu sai- 
rastaan, vain olemme kuulleet, että on paranemaan päin, jota 
sydämmestä toivomme. No, niinhän se on Jumala taas hyväksi 
nähnyt, että kutsua pois yhden vanhoista saarnaajista Lapissa, 
Isak Stålnacken. 

Alkuperäinen. 
Solomon Johnsonin kokoelma. 
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187. W. KOPPANA:  N. P. STARKAN ELÄMÄKERTA, 
KIRJ. 4/12 1937. 

AMERIKAN VANHIN SAARNAAJA, N. P. STARKKA. 

Luddenissa, N.D. on autuaallisen kuoleman kautta siirtä- 
nyt sijansa ja muuttanut majansa, marraskuun 27. päivä 1931 
siihen maahan, jossa vanhurskaus asuu. Hän on elänyt korkeaan 
ikään, yli yhdeksänkymmenen vuoden. 

Amerikassa on hän ollut lähes kuusikymmentä vuotta. 
Ensin kuparisaarella Calumetissa, Michigan, ja sitten jälempää 
Luddenissa, N.D. 

Tämä kallis vanhin on pysynyt horjumattomana siinä 
ensinsyntyneessä seurakunnassa, jonka se kuolleista ylös- 
noussut esikoinen, Herra Jesus on kivulla synnyttänyt Ruotsin 
Lapissa poropaimenten sytämiin. Ja se suuri tulen sytyttäjä on 
sytyttänyt tulen poropaimenten sydämiin. Ja tulen sytyttäjä on 
sanonut, että se palaisi. Sitä tulta ovat omanvanhurskauten 
palveliat, voimalliset ja voimattomat, koettaneet vettä kaataa 
syvyyten kaivosta siihen tuleen. Mutta eivät ole saattaneet sam- 
muttaa sitä tulta, jonka se suuri tulen sytyttäjä on sytyttänyt. 
Sitä enempi se tuli on palanut. 

Tällä poismuuttaneella Herran palvelialla on ollut viimei- 
sen elämänsä päiviin asti oikeat ymmärrykset elävästä kristilli- 
syydestä, ja ensinsyntyneestä esikoisten seurakunnasta. Sen to- 
distavat hänen omakätiset kirjeet, joita hän on kirjoittanut monil- 
le hänen ystävilleen viime päiviinsä asti. 

Tämä esikoisten nimi on suurelle osalle Amerikan ja Eu- 
roopan maalla ollut yksi loukkauskivi ja pahennuksen kallio. 
Niilleki, jotka vielä L.L.L. nimeä mainitsevat. Jumalan Poika on 
sanonut, autuas on se, joka ei pahene, ja L.L.Laestadius on sano- 
nut, autuas on se, joka ei pahene tähän kristillisyyteen. 

Ottakaat tekin, rakkaat, tämän Herran palvelian lapset ja 
muut omaiset ja kaikki, vaarin, jotka olette kuulleet niitä varoit- 
tavaisia puheita, joita hän on teille puhunut kuolevaisella suulla 
ja kielellä. Nyt on lakannut hänen äänensä kuulumasta. Hänellä 
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on ollut se sytämellinen tarkoitus ja toivomus, että hänen lapset 
ja muut, jotka ovat kuulleet niitä varoittavaisia puheita, että ne 
olisivat net kukkaiset, jotka kasvaisivat hänen hautansa päällä. 
Ajatelkaa sitä, että hänen multansa vielä saarnaa teille parannus- 
ta. Tämä Herran palvelija on saarnannut täällä Amerikan maalla 
lähes kuusikymmentä vuotta parannusta ja syntein anteeksi saa- 
mista. 

Lepää nyt, kallis vanhin, siinä pyhitetyssä lepokammiossa, 
Jonka meidän kallis Vapahtajamme on pyhittänyt, kuin Hän lepä- 
si kolmanteen päivään asti, ettei tule aika pitkäksi odottaa 
ylimmäisen pasuunan ääntä. Kuin se ylimmäinen pasuuna alkaa 
soimaan, silloin kootaan kaikki, hyvät ja pahat koolle. 

Vielä muistutamme teitä, lapset rakkaat, nuorempia ja van- 
hempia, että meidän aikamme on lyhykäinen ja vaivalloinen, 
meidän aikamme katoaa kuin varjo. Koska tulemme pois, niin 
emme tule jälleen. 

William Koppana 

Jäljennös. Koneella kirjoitettu. 

Solomon Johnsonin kokoelma. 

188. A. PERNULA – S. JOHNSONILLE 

Brush Prairie, Wash. 25/1 1938 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle työntekiälle 

Herran  viinamäen  raskaassa  ja  paljon  painavassa  työssä, 
Solomon Johnson, ynnä perheenne kanssa, Jumalan rauhalla 
tervehdämme teitä. Rakkaalla sydämellä olemme teitä muista- 
massa, vaikka niin harvoin tulee kirjotetuksi, vaikka usein on 
mielessä, että kirjottaa, vain ei tule toimeksi. Sen kyllä arvaan, 
että ei tule muillakaan liiaksi vanhaa opettajaa muistetuksi, vaik- 
ka sen tiedän, että se on iloksi, kun senkään verran kuulee, että 
kristityt on muistamassa ja rakastamassa niin kauvan, kun Jumala 
meitä kutaki täällä pitää. 

Se vain on tiettävä, että met täältä pois muutetaan, yksi 
kerrallaan, niin kun on aina muistutuksia, että ei meillä ole täällä 
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pysyväistä kaupunkia, niin kun nytki on seastamme pois 
temmattu kaksi, nimittäin Wiktor Nurmi ja Gosmannin emäntä, 
jotka on nyt nauttimassa, mitä täällä ovat uskoneet ja odottaneet. 
Ja sillä ijankaikkisen elämän toivolla, vanhin rakas, lohduttakaa 
teitänne, ja olkaa toivossa iloinen. Ei se ole enään pitkä aika, 
ennenkun se tulee, joka tuleva on, ja Hänen palkkansa on Hänen 
kanssansa. Ja silloin tulee sota, kilvotus ja murheet runsaasti 
palkituksi, eikä muistu mieleen matkan vaivat. 

No, en tiedä muuta, vain, vanhin rakas, tarttette rukoilla 
edestämme, että emme minkään vihollisen kavaluuten kautta 
tulis pois vietellyksi oikialta tieltä ja menettäisi vanhurskasten 
palkan. No jääkää nyt hyvästi, Hyvän Paimenen, Herran Jeesuk- 
sen haltuun, siinä uskossa, että synnit on anteeksi annettu teille ja 
meille, veressä viattomassa. Täältä tervehtää kanssamme valitut 
teitä ja valituita ympärillänne, vain olkaa itse ensin ja viimeksi 
juuri rakkaalla sydämellä tervehdetty meiltä. Tätä merkitsee vä- 
hin veljenne elämän kaidalla tiellä 

Abram Pernula, rakkaan vaimoni Lauran 
ja poikamme Olofin kanssa. 

Talvi on ollu lämmin, ei ole ollu tässä lunta. Ainuastaan on 
korkeilla vuorilla, eikä ole pakkasia ollu. On se satanu koko pal- 
jon, joka on hyvä. 

Alkuperäinen. Salomon Johnsonin kokoelma. 

189. J. MUONIO – S. JOHNSONILLE 

Gackle, N.D. 6/2 1938 
Tuli halu tervehtää aina muistossa olevaa, rakasta veljeä, 

ja uskollista Herran viinamäen työmiestä, Salmon Johnson, ynnä 
sinun kotiväen kanssa, Jumalan ja meidän Herran Jesuksen armo 
ja rauha hallitkoon teitä ja meitä elämän ehtoon asti, amen. 

No, saan antaa tietää, että elämässä met olemme ja usko- 
massa suurena syntisenä meidän Herran Jesuksen päälle. Kyllä 
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meillä on nyt raskaat koettelemukset, kuin ei ole olleet kirkolla, 
ei moneen pyhään. Met yritimme yhtenä pyhänä, mutta ei ollut 
ovet avatut. Ja met sitten menimme rakkaan veljen Alex Ritolan 
ja Alman kotia. Täällä on syrjä tiet tukossa, että ei pääse piilillä. 
Ja minua myös koetetaan, kuin minun rakas Marja ei ole aivan 
terve. Hänellä oli korkea veren paino. Se tuli 22. päivä joulukuu- 
ta koko huonoksi, että piti lääkärin hakea. Ja kuin nyt on näin 
raskas aika, niin kyllä se tuli raskas kuorma minulle. Ja rukoilkaa 
tet minun ja perheemme edestä, että met tulisimme kaikesta pa- 
hasta varjelluksi, kuin se näyttää, että tämä maailma menee pal- 
jon pahemmaksi, ennen kuin se loppuu. Sillä profeetan merkit 
tulevat täytetyksi. 

Ja nyt on meidän kylän Herran työmiehet tulleet vanhak- 
si ja voimattomaksi. Minun rakas isä, sillä menee näkö koko 
huonoksi, se ei tahdo näkeä lukea paljon mitään. Mutta kyllä se 
tällä koneella freistaa jonku verran, ja oletko sinä saanut vanhan 
Starkan elämäkertaa?* Minä kuitenkin lähetän sinulle, että saat 
lukea, ja myös Stöckelin kirjan Wanttajalle. Ei ole näkynyt mon- 
ta veljeä moneen kuuhun meillä. Ei kirkastu paljon enään, niin 
sanon hyvästi, siinä uskossa, että teidän ja meidän synnit ovat 
anteeksi annettu, Herran Jesuksen nimessä ja veressä viatto- 
massa, sinä suurena voiton päivänä, kuin kaikki on täytetty, ja 
syntivelka maksettu. 

Ja ei ole niin pitkää päivää, että ei ilta tule. Niin sanon 
hyvästin, niin muistakaa minuakin teidän rukouksissa, ja minun 
rakasta perhettä. Ja Huumola se on parantunut entiselleen, mut- 
ta Albert Koski se vain on koko huono terveyden puolesta, mitä 
minä olen viimeksi kuullut. Ja olkaa tervehditty minun vanhalta 
isältä. Alex Ritola vaimonsa kanssa, Huumola kaikkein lastensa 
kanssa, Joe Sarkinen väkensä kanssa, John Erikainen väkensä 
kanssa, Wilenin veljekset väkensä kanssa, Hammarstrom, Kusti 
Koski, Albert Koski ja Anna Helberg lastensa kanssa, ja vanhan 
äitin kanssa, Leonard Koppaman väkensä kanssa, ja kaikki muut 
meihin ja teihin vaarantavaiset. 

Tätä on merkinnyt kaikkein halvin matkamies oikean Isän 
kotia. John W.Muonio 
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ja rakas Mary lastemme kanssa, ja vanha isä. 

Vastaa jollakin sanalla. Täällä on sievä talvi. 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 

*Tarkoittaa kirjoitusta n:o 187. 

190. A. NISKA – S. JOHNSONILLE 

Superior, Wis. 8/2 1938 
Tykö rakkaalle ja kalliille vanhimmalle, ja uskolliselle 

työntekijälle Herran viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, 
Solomon Johnson, rakkaan sisaren Hilman, veljien Harold ja 
Wesley, y.m. niin myös heidän rakas isänsä ja äitinsä, joita kaik- 
kia olemme sydämellisellä rakkaudella muistamassa. Jumalan ja 
meidän Herramme Jesuksen Kristuksen armo ja rauha olkoon 
teidän kanssanne, elämänne ehtoon asti. Amen. 

Tällä onnen toivotuksella, rauhan ja rakkauden terveh- 
dyksellä tulemme tervehtimään teitä näillä muutamilla radeilla 
pitkästä aikaa. Olen usein teitä rakkaalla sydämellä muistanut, 
vaikka on niin kelvottomasti mennyt, että ei ole tullut kir-
joitetuksi, enkä myöskään päässyt teidän tykönänne käymään 
menneen syksyn aikana, niin kuin pyyntinne ja toivoni oli, että 
saada teitä vielä nähdä. 

Tämä meidän matkamme kulkee niin monien kiusausten, 
koetusten ja vielä monen murheen läpi. Ei ole aina voimaa 
kirjoittamaankaan, vaikka ruumiinki terveyttä muuten olisi. Minä 
olen voinut enempi huonosti tämän talven aikana, sydäntauti on 
vaivannut, on toisinaan ottanut koko lujastiki, vain eilen ja tänä 
päivänä olen vähän paremmin voinut. Työssä olen silti koettanut 
olla, kuin ei ole paljon mitään tekemistä. Uskomassa me olemme 
myös ahkeroitsemassa synnit anteeksi Jeesuksen nimen ja veren 
voiman kautta, ahkeroiden panna pois tarttuvaisia synnin vikoja, 
jotka meihin aina tarttuvat ja tulevat uskomisen esteeksi. 

Meidän tytär Helen vihittiin avioliittoon viikko aikaa lau- 
antaina eli 29. päivä tammikuuta George Nelsonille vaimoksi. Se 
on Arvid Nelsonin poika Spartasta, ja ovat muuttaneet asumaan 

463



Spartaan, lähelle Caleb Ericksonia. On se hyvä, että molemmat 
ovat kristityitä. 

En tiedä nyt mitään erityisempää kirjoittaa, niin taidan 
lopettaa nyt taas tällä kertaa näitten sanain kanssa, että synnit 
ovat teille ja meille anteeksi annettu veressä viattomassa, ja sano- 
kaa meidän rakkaat terveiset kaikille valituille siellä, joita olette 
näkemässä, vain olkaa te yllä nimitetyt ensin ja viimein 
tervehdetty meiltä, sydämellisellä rakkaudella. Rakkaat terveiset 
Spartan ja Brainerdin y.m. kristityiltä. Rukoilkaa edestämme. 
Pyytää 

Arthur ja Saima Niska lastemme kanssa. 

Talvi on ollut enempi lauhaa, ja ei ole vielä paljon lunta. 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 

191. WM. KOPPANA – L. T. ROSENLUNDILLE 

Hancock, Mich. 10/2 1938 
Rakkaalle veljelle Herrassa, Jumalan valtakunnan palve- 

luksen työssä L.T. Rosenlund rakkaan vaimonne Huldan ja 
rakkaitten lastenne kanssa, tervehdämme teitä jollaki paljon 
puuttuvalla rivillä, ja Jumalan armon ja rakkauden ja onnen 
toivotuksella. 

Terveenä olemme olleet Jumalan suuresta armosta vai- 
moni Riikan kanssa, ja muut veljet ja sisaret, ja teihin ja mei- 
hin vaarantavaiset, josta kiitos ja ylistys sille suurelle 
Luojalle, jolla on kaikki valta ja voima, maassa ja taivaassa. 
Sydämestä kiitämme teitä sen rakkaan ja kalliin kirjan ja 
kristittyin terveisten edestä, jotka kalliit ovat. Näemme teidän 
kirjasta, että olette alkaneet opettaa teidän lapsillenne äidin- 
kieltä, joka onki kallis. Olemme saaneet sanomia länneltäki, 
että siellä on kanssa aljettu pitämään koulua suomalaisten lap- 
sille, äidinkieltä opettamaan lapsille. 
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Paljon on työtä kristillisyydessä muutaki, eikä ainoastansa 
saarnata. Ja monella tavalla kylvetäänki. Niin kuin on meille 
opetettu, ja raamatuissa myös tuotu näkösälle. Vanha Purnu on 
aikanansa sanonut, että tehdä työtä, kyllä Jumala palkan maksaa, 
kuin vain saatamme panna kaiken uskalluksen Jumalaan. Juma- 
lan huoneessa on kyllä tavaraa. Ei sieltä mitään puutu. 

Sanokaa rakkaat terveiset Walsteinelle vaimonsa ja lasten- 
sa kanssa. Tykkäisimme saada häneltäki kirjan. Kyllä me täällä 
saamme selvän engelskielessäki. Sanokaa rakkaat terveiset kai- 
kille rakkaille veljille ja sisarille monessa kielessä, erittäinki 
rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Arthur Hiivalalle 
vaimonsa ja lastensa kanssa, ja vanhan äitinsä kanssa. Sanomme 
rakkaat terveiset meidän saarnaajilta Matti Kinnuselta perheensä 
kanssa, Jalmari Wantajalta perheensä kanssa, ja kaikilta meidän 
ympäristön palvelevaisten vaimon ja totuuden apulaisten kanssa, 
nuorempain ja vanhempain kanssa. 

Olkaa te yllä nimitetyt ensin ja viimein minulta vaimoni 
Riikan kanssa rakkaudella (tervehdetty). Kiitämme teitä kaikkia 
sen rakkauden palveluksen edestä, minkä olette meille ja vielä 
minulleki kelvottomalle tehneet. Sen Jumala, rakas Isä, Jeesuk- 
sen Kristuksen kautta palkitkoon teille täällä armon ajassa hyväl- 
lä omantunnon rauhalla ja kunnian kruunulla taivaassa. Siinä 
uskossa sanomme hyvästiä, että synnit on teille ja meille anteeksi 
annettu kalliissa sovintoveressä. Muistakaa meitäki ja vielä 
minuaki rukouksissanne anteeksi antavalIa sydämellä armo istui- 
men tykö. 

Pyytää vähin veljenne ja sisarenne kaidalla elämän tiellä 

Wm. ja Riika Koppana 

Sanokaa teidän lapsillenne rakkaat terveiset, sanokaa tei- 
dän, nimittäin Rosenlund, tyttärelle terveiset, että kirjoittaa mi- 
nulle, niin minä lähetän hänelle yhden kirjan. 

Valokopio alkuperäiskirjeestä. 

Niskalta, USA:sta. 
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192. V. BJÖRKMAN  – WM. KOPPANALLE 

Purnu 30/4 1938  
Tykö rakkaalle veljelle, ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, William Koppana, rak- 
kaan 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 henkes kanssa, nyt ja aina 
elämän ehtoon asti, Amen. 

Tervehdän muutamalla sanalla pitkästä aikaa ja annan tie- 
tää, että terveenä olemme ruumiin puolesta, kaikki saarnaajat, 
vain Viktor Appelqvist vain on kuollut 1. päivä huhtikuuta, ja 
olemme häntä hautaan saattaneet toisena pääsiäispäivänä, ja nyt 
hän on sen korkian Tuomarin edessä, joka oikein tuomitsee, eikä 
katso ihmisten muotoa. 

Minä olen saarnamatkalla ollut koko talven, ja nyt olem- 
me tässä Purnun kylässä, josta se suuri profeetta on mennyt mon- 
ta kymmentä vuotta aikaa; vain kauniisti viheriöitsee Herran 
pelto vanhurskaan haudan päällä, vaikka itse ovat menneet lepää- 
mään. Olen myös tänä talvena känyt Fransin ja Nikun Isakin 
kylissä pitämässä kokouksia, joissa on myös suuri kristillisyys, 
ehkä ovat itse lepäämässä heidän töistänsä, vain heidän tekonsa 
noudattavat heitä, ja näyttää siltä, että vielä on etsikon aika Her- 
ralta, sillä Jumalan sanalla on sija ihmisten sydämissä, että ilon 
ja riemun äänet kuuluvat vanhurskasten rinnoista. 

Olen aina teitä, rakkaat veljet, muistamassa, ja olen seu- 
rannut myötä Valvojassa, jossa pidätte kokouksia, jotka paikat 
ovat minullekin tunnetut. Olen myös odottanut sanomia Ameri- 
kasta, vielä erityisesti siitä saarnamatkasta, jonka Matti ja Leo 
piti tehdä North Carolinaan, mitä se on vaikuttanut. Ja no en tiedä 
muuta, vain antakoon se suuri Luoja siunauksen sanallensa, jon- 
ka asia onkin, että se piiskuinen lauma, jonka Jesus on koonnut 
Hänen ristinsä ympärille, pysyis pahasta varjeltuna näinä viimei- 
sinä ja vaarallisina päivinä, sekä Euroopan että Amerikan maal- 
la. Sitä me pyydämme nöyrimmästi valkeuden Isältä. Ja uskom- 

466



me niin, että vaikka mäet halkeis ja vuoret keskelle merta särkyis, 
niin kuitenkin Jumalan kaupunki on ihana virtoinensa, jossa sen 
Korkeimman asuimiset ovat, jossa meitäkin hoidetaan kahden 
kalliin penninkin voimasta, että pysymme voiton päällä siihen 
asti, kuin pääsemme siihen luvattuun Canaan maahan, jossa 
meidän vaivamme runsaasti palkitaan. Ole nyt vapaa, sinä va- 
paaksi ostettu lauma Amerikan maalla. Syntimme ovat anteeksi 
annettu teille ja meille, Jesuksen nimessä ja veressä. Pian alkavat 
Uuden Jerusalemin virtten helinä kuulumaan, jossa yhteen äänen 
sanomme: Amen, Hallelujah, ijankaikkisesti. 

Sano minun terveisiä kristityille teidän ympärille, joita 
minä lakkaamatta muistan, vain ole nyt Riikan kanssa minulta 
perheeni kanssa sydämen rakkaudella tervehdetty, y.m. saar-
naajilta, jotka tässä on, Johan Jönsson, Frans Björkman, J.H. 
Olsson, K.R. Erlandsson, ynnä muilta. Rukoilkaa edestäni. Pyy- 
tää veljenne Herrassa, 

Viktor Björkman 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

193. J. HUMOLA – S. JOHNSONILLE 

Fredonia, N.D. 29/3 1938 
Tulen tykönne, rakas vanhin, jota minä usein muistan, ja 

uskollinen työntekiä Herran viinimäessä, Salmon Johnson. 
Haluan antaa tietää, että olen joltisesti parannu, vain ei 

tunnu siltä, että olis oikeen terve. Lake Nordeeniin on minua 
kutsuttu, ja Aksel Uskoskea, pitämään rippikoulua ennen juhan- 
nus kokousta, vain New York Millsistä tuli kutsu, että pääsiäi- 
sen pyhiksi tulla sinne, niin minä kirjoitin Aksel Uskoskelle, jos 
hällä sopis tulla niin varhain, että käytä siellä. En ole vielä 
saanu vastausta. Olis muualla myös käyntiä, kaikissa tapah-
tukoon Jumalan tahto. Ja jos Jumala antaa terveyttä, niin me 
sitä ja tätä tahtomma tehtä. Siinä se kaikki asia seisoo. 
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Olemme kuitenki uskomassa kaikki synnit anteeksi Her- 
ramme Jesuksen nimessä ja kalliissa, viattomassa sovintoveressä, 
oikiassa esikoisten seurakunnassa, joka on ensin kivulla syntyny 
Ruotsin Lapissa aikakautellamme Raamatun sanain mukaan. 
Niin ototamme Yljän tuloa. Pijan se tulee meitäki noutamaan 
kunnian paratiisiin. 

Albert Koski, se on nyt päässy kaikista matkan vaivoista 
lepäämään ja nauttimaan iloa ja riemua kaikkein pyhäin ja 
vanhurskasten kanssa, johon meitänki toivomme ankkuri kiinni- 
tetty on. Olkaa nyt sytämen rakkautella meiltä kaikilta 
tervehtetty, te kaikki siellä. Ja rukoilkaa etestäni, pyytää veljenne 
armossa 

John Humola 
Maa on sula. Peltotöissä ovat. Vettäki on satanu. S.S 

Alkuperäinen. 

Solomon Johnsonin kokoelma. 

194. A. ISAKSSON – WM. KOPPANALLE 

Nilivaarassa 23/7 1938 
Tykö rakkaalle veljelle Herrassa ja uskolliselle Sionin 

muurin vartijalle, William Koppana. Jumalan armo ja rauha 
lisääntyköön teille nyt ja aina tämän lyhykäisen ajan loppuun 
asti. Amen. 

Tulen tykösi, rakastettu vanhin ja uskollinen työntekijä. 
Tervehdän ja sydämestä kiitän niitten monien tuhansien 
terveisten edestä, jotka on olleet niissä tuoreissa öljypuun lehdis- 
sä, mitä olette lähettäneet Björkman vanhin vainajalle ja muille 
saarnaajille, ja Tekla Wettaisen kautta olen paljon saanut hausko- 
ja sanomia ja terveisiä ynnä muilta. Olen nyt pakotettu viimein 
itse kirjallisesti kiittämään, koska meidän ja teidän rakas vanhin 
Björkman jätti meitä niinkuin linnun pojat orvoksi ja meni Para- 
tiisiin. Hänen selän takana ja suojassa olemme saaneet olla tur- 
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vassa ja rauhassa ja iloita voitosta. Aina varasin hänelle, että sa- 
noa minunkin terveisiä Amerikan ystäville. 

No niin, vasta olen 12. päivä kotia tullut Norjan lähetys- 
reissulta; hauskat oli kokoukset ja paljon kansaa koolla, satoihin 
ja tuhansiin asti, ja enimmäkseen kristityitä. Paljon nousi 
langenneita, ja maailman valtakunnasta tuli sisälle oven Herran 
Jeesuksen kautta. Ilon ja riemun äänet ovat kuuluneet kaikissa 
kokouspaikoissa, ja rammat ovat hypänneet niinkuin peurat 
Sionin vuorella. Suuri on kristillisyys Norjan meren rannoilla 
Ofotissa, Lofotissa ja Tysfjordissa, ja saarnaajat ovat niin kuin 
yksi mies Herran sodassa. Suuri on yksimielisyys kaikkien 
saarnaajain välillä ja Herran lauma on koossa yhden paimenen 
Herran Jeesuksen ympärillä. Liikutetulla sydämellä olen katsellut 
kristillisyytemme vanhinten työmaita, sekä Norjan rannalla, että 
Etelä-Suomen maalla. Vahvaksi on Sionin Kuningas varustanut 
Hänen muurinsa ja vartijat pannut valvomaan. Suuri on sota- 
voima kristillisyyden taivaalla. Tästä johtuvat monesti mieleen 
Apostoli Paavalin sanat: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itse kauttansa ja ei lukenut heille heidän syntiänsä ja 
on meissä sovintosaarnan säätänyt.” Ja tätä sovinto saarnaa on 
aikakautemme kristillisyytemme vanhimmat jatkaneet ja voimal- 
la saarnanneet ja tässä se on sovinnon salaisuus, jota järki ei voi 
ymmärtää eikä yllä käsittämään, jota enkelitkin halajavat nähdä. 
Tässä on Taivaallisen Vanhemman sydämen syvyys josta ei ole 
pohjaa löydetty. Suuri on ollut Vanhimmalla rakkaus langennutta 
lasta kohtaan. Ja kuin tätä sovintosaarnaa on jatkettu, niin Sionin 
tytär on kasvanut ja vahvistunut Euroopan ja Amerikan maalla. 
Ja sen äidin sylissä on meillä turva ja suoja, ja sitä toi-
votammekin, että Herran lauma koossa pysyy, joka on niin 
suurella vaivalla kokoon saatu ja eroitettu eriseuraisten ja 
ulkokullattuin parista. 

Ja nyt kuin olemme maailmasta ulos valitut katselemaan 
Vanhimman vaivoja, niin valvomme yrttitarhassa, että uni ei 
painaisi silmiämme. Aina tuntuu kristillisyys huonolta ja synnin 
voima on suuri, ja epäilyksen muurit korkeat ja vahvat. Usein 
kysyn itseltäni, miksi ei minusta tullut sen parempaa kristittyä 
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nyt eikä toiste; aina lupaan ja se taas jääpi, enkä löydä muuta 
syytä vaan sen, että niin kauvan kuin olen tällä puolella hautaa ja 
kannan synnin ruumista ja oikeaa itseni tuntoa, niin oma- 
vanhurskaus aina saarnaa parannusta eikä koskaan anteeksi anna, 
mutta ei auta, kyllä menettää sielunvihollinen päällekantaja voi- 
mansa, koska meillä on Uuden Testamentin välimies Jumalan 
Poika edesvastaajana. Niin sanoi Samuel Wettasjärvi viimeisel- 
lä kuolemanvuoteella, jonka päälle hän sanoi, että ei ole hänen- 
kään työ hukkaan mennyt, ei ole palaneet; hänen ympärillä on 
paljon niitä lapsia, jotka ovat kristillisyyden kantaneet pienuu- 
desta asti, ja hänenkin lapset ovat kaikki kristityt ja sukulaiset. 
Siitä minä olen iloinen ja menen ilolla kuolemaan; sentähden 
häädymme Salomonin kanssa sanoa, että viisasten sanat ovat niin 
kuin pistimet ja niin kuin sisälle lyödyt naulat, opettajilta valitut 
ja yhdeltä paimenelta annetut. Ainahan ne muistuvat mieleen ne 
poijes menneitten opettajain sanat; niitä se usein muisti vanha 
Mikael Mikkelsen Norjassa, joka on vielä hyvissä ruumiin ja sie- 
lun voimissa, ehkä on korkialla iällä, täytti kesäkuun 14 p. 79 
vuotta, ja vielä tulkitti selitykset kohta joka päivä kokouksissa, ja 
taasen välistä kahdestikin päivässä niin suuressa kansassa; se oli 
yli ymmärryksen, mutta Jumala se vahvistaa ja antaa voimaa. 
Hän on meille yksi rakas vanhin ja turva, ja käski sanoa terveisiä 
kun kirjoitan. 

No niin, kaikki elossa olevat saarnaajat on terveenä ja ovat 
olleet Lapin tuntureilla saarnareisulla kolmella eri haaralla täyt- 
tämässä niitten pyyntöä eli anomisia. Niinkuin Sammeli vainaja 
sanoi, että teidän pitää muistaa Lapin kansoja ja niille saarnata, 
sillä heidän esi-isät ovat paljon kustantaneet kristillisyyden pääl- 
le, ja niin muistutti meidän rakas Björkman, jotka ovat nyt kaikki 
Israelin sotasankarit 9 ja puolen vuoden kuluessa astuneet poikki 
Jordanin virran luvattuun Kaanaan maahan. Me vaivaiset saam- 
me hengessä katsoa virran rannalla ja ajatella, että tästä on mui- 
nainen Israel astunut poikki virran, ja Josua on pystyttänyt kak- 
sitoista kiveä keskelle Jordania ja kaksitoista kiveä on Israelin 
lapset vieneet poikki todistukseksi tuleville seurakunnille, ja niin 
kuin muinaiset ovat elävän uskon kautta menneet poikki kuole- 
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man virran niin uskomme, että Herra vahvistaa meidänkin hei- 
kon uskon. Ainoastansa vähän aikaa kärsivällisyyden kautta 
kilvoittelemme siinä kilvoituksessa kuin eteemme pantu on, ja 
niin kuin se oikea hengellinen Israel on Herraa palvellut 
kaikkena Josuan elinaikana, niin myös kaikkena vanhinten elin- 
aikana, jotka kauvan aikaa Josuan perästä elivät ja tiesivät kaikki 
Herran teot joita Hän Israelille tehnyt on. Ja niin uskomme, että 
Jumalan Israel vieläkin pysyy rauhassa sen suuren yksimielisyy- 
den suhteen, mikä on Euroopan ja Amerikan (maalla), jonka ovat 
todistaneet lähetysmiehet ja lähetyskirjat. 

Hyvästi nyt siihen asti että yhteen tulemme uuden ilman 
kirkkaudessa, jossa saamme rakkaudesta palavat rinnat yhteen 
painaa, jossa ei ole enään kylmä sydän eikä epäilyksen aallot käy 
yli pään niin kuin täällä. Vielä todistan kaikki synnit ja epäilyk- 
set anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa veressä taivaa- 
seen asti. Sen muistakaa silloinkin ennenkuin viimeiset 
huokaukset salpaavat hengen. Rukoilkaa minun ja minun perhee- 
ni edestä että illaksi perille kostun. 

Vielä sanon sydämen rakkaita terveisiä vaimoni ja lasteni 
ja kylän kristittyin kanssa ja kaikille saarnaajille ja kristityille, 
ehkä niin harvoja kasvoista tunnen, mutta hengessä olen tuttu ja 
läsnä. Paljon olen saanut suullisia ja kirjallisia terveisiä rakkaan 
veljen Stöckelin kautta telefoonissa viimeiseksi jälkeen kuin tulin 
Norjasta. Vielä tervehdän ja sydämestä kiitän rakasta sisarta 
Sandra Simonson lastensa kanssa niitten paljoin rakkaitten 
terveisten edestä, joita olen saanut niin monissa kirjeissä. Herra 
on orpoin Isä ja leskein holhooja. Pian saatte miehenne ja rak- 
kaan isänne kanssa rakkaudesta palavat rinnat yhteen painaa. Ja 
ole sinä Koppana rakas hyvin palkittu ijankaikkisella hyvyydellä 
sinun työsi ja vaivasi tähden. 

Tämä kirje venyi niin pitkäksi, mutta suokaa anteeksi kai- 
ken heikkouden. En ole tahtonut eli voinut tohtia ennen kirjoit- 
taa sen heikkouden tähden, joka minulla on, etten tekisi semmoi- 
sia reikiä, joita en itse parantaa saata. Ja niin kauan kuin oli rakas 
vanhin, olimme sen suojassa. Mutta äkkiä asiat muuttuvat. Vähän 
yli puolen vuotta kului kun jouduin ensin Suomen maalle, johon 
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piti Stålnacke, mutta hän sairastui ja kuoli. Sitte Björkman piti 
Norjaan niinkuin oli joulukokouksissa päätetty, mutta hän kuo- 
li. Sitten seurakunta lähetti minun Petter Sitsin kanssa täyttämään 
sitä pyyntöä. Voi kuinka on aavistamattomat asiat ja minä niin 
kelvoton. 

Merkitsee heikko veljenne 
August Isaksson Nilivaara 

Painettu vihkonen. 
Sophia Hillin kokoelma. 

195. I. JOELSON – S. JOHNSONILLE 

Fruitdale 9/8 1938 
Jumalan terve rakas vanhin Salmon, Harold y.m. tulen 

tykönne jollaki puuttuvaisella sanalla, tervehtään teitä ja kiittä- 
mään monilla kiitoksilla teitä teidän kalliin kirjan edestä, ja rak- 
kaan veljen ja uskollisen työntekijän Arthur Niskan kalliin kirjan 
edestä, joita on hauska lukea, ja ilo nähdä, että on niin sydämel- 
linen rakkaus ja luottamus nuorernmilla vanhempiin saarnaajiin, 
joilta het on saanu kuulla net kalhiit neuvon ja opetuksen sanat, 
josta vain oliski meillä suuri syy kiittää, mutta emme kykene 
kiittää niinko tulis. Ja no terveisiä Palon Marialta ja Karisen 
Christiinalta,  näjin  niitä  viimi  maanantaina,  ja  Grimsbon 
Marjalta, kävi tänä päivänä täällä, ja Stiginkeri ja Edv. Sundqvist 
kävit viimi perjantaina täällä ja sanoivat, että ollaan koolla 
työnväen päivänä maanantaina Leadissa Kosken asunnolla. No 
olette vissiin saanu Koppanalta öljypuun lehtiä, kolmen rakkaan 
vanhimman kirje. August Isaksson ja Wiljam Eriksson ja Frans 
Björkman, on vielä Lapin Jumalalla uskollisia vartioita suurella 
viisauvella ja korkeilla lahjoilla varustettu. Syy olis olla 
kiitollinen jos kykenisimme. Rakkaat terveiset siinä uskossa, että 
syntimme on anteeksi annettu veressä viattomassa. 

Isaac Joelson 
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Tulevaisuuvessa laitan kirjeen, sitte kun usiammat saavat 
kuulla. 

Alkuperäinen. Solomon Johnsonin kokoelma. 

196. TEKLA WETTAINEN – SOLOMON JOHNSONILLE 
Y.M. 

Parakka 27/8 1938 
Tykö rakkaille vanhimmille ja uskollisille työntekijöille 

Herran viinamäessä, Salomon Johanson ja Johan Muonio, ynnä 
muut ystävät teidän ympärillänne, Jumalan armon ja rauhan 
tervehdyksellä tervehdän teitä, ja kiitän Muonio-vanhinta kirjein 
eestä,  joita  olen  saanu,  niin  myös  Salmo-vanhinta,  niitten 
Valvojain eestä, joita olen saanu jo kauvan aikaa, joissa usein 
näen tunnetuista ihmisistä sanomia, ja ovat ajan kuluna, erittäinki 
näinä ikävinä aikoina. 

Ja, no, terveenä olen väkeni kanssa, paitsi se Heikki-poi- 
ka on vielä sairaalassa, ja se Kalle Kemi, josta Muonio vanhin on 
kysynyt, on nyt sairaana Wittangin sairaalassa. Se on tehnyt pa- 
rannuksia, se oli kutsunu Isak Muotkan tykönsä. Se on Vittangin 
saarnaaja, niin hän saarnaa muuallaki, vaikka ei hän ole isova 
matkaa kulkenu, mutta hän kävi täällä mennä pyhänä, ja K. Kemi 
oli lähettänyt erittäin minulle terveisiä, että jos sinne kirjoitan 
Muonio-vanhimmalle, niin panna hänen rakkaat terveiset, että 
kantavat anteeksi antavaista sydäntä, kaikki, jotka hänen tuntevat. 
Ja, no, paljon on täälläki ollu kuolon tapauksia ja tapatur-
masia autoin ja hukkumisten ja pitkäsen eli ukon ilman takia. 
Noin kaksi viikkoa aikaa kuoli Jonas-vanhin vainajan mykkä 
poika ukkosen lyönnistä. Oli ollu heinän teossa. Se oli jo seitse- 
mänkymmenen vuotinen. Se oli viimeinen hänen lapsista elossa. 
Ja, no, se se on meänkin tie, mutta se on kysymys, että olla aina 
valmis. Mutta vaikka usko tuntuu usein heikolta, mutta sen met 
uskomma, että kyllä se meijänki heikko usko vahvistetaan, 
niinku niittenki, jotka on jo päässeet poikki sillattoman virran, 
viettämään niitä loppumattomia Karitsan häitä. Ja sitä autuaal- 
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lista aikaa metki olemma odottamassa, että saamme tervehtellä 
niitä rakkaita ystäviä, jotka on jättäneet meitä vähäksi aikaa, 
niinku Björkmanni-vanhin puhui usein viimiseltä, että sinne se 
hänenki henki huokaa, jonne on hänen ystävät menheet. Eikä 
ollukkaan pitkä aika. 

Ja, no en tiiä nyt muuta, sanon hyvästin siinä uskossa, että 
teän ja meän synnit on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja 
kalliissa sovintoveressä. Ja sanokaa nyt rakkaat terveiset Gacklen 
ystäville ja Salmon kylän ystäville, ynnä muille, ja kaikille suo- 
malaisille ja englannin kielisille saarnaajille ja kristityille, Wm. 
Sasselle ja Stickingerille perheineen. Usein muistan, että kuinka 
kallis se on, että heki on tulheet osalliseksi tästä suuresta 
valkeutesta, ja ovat pysyneet sen oikian esikoisten seurakunnan 
helmassa ja hengen yhteydessä, josta kaikesta olkoon Jumalalle 
kiitos ja ylimmäinen ylistys. 

Ja, no rakkaita terveisiä on käskeneet sanoa saarnaajat, 
Stöckeli, August Isaksson ja Isak Muotka ja William Eriksoni, 
vaan olkaa minulta ensin tervehtetty, ja Parakan kristityiltä, ja 
rukoilkaa eestäni. Tätä pyytää. 

Tekla Wettainen 
orpolasteni kanssa 

Pyytän vanhinta Muoniota, että lähetätte tämän Salmon 
Johansonille, on halu häntäki tervehtää, kuin ei hänkään jaksa 
enää kulkea, enkä tiiä hänen nykyistä osotetta. 

Vaikka se tuntuu, että ko uskallan kirjottaa vanhoille 
saarnaajille, mutta ko rakkaus se vaatii, vaikka tiiän, että net 
ymmärtää vaimoin heikkouten. 

Jäljennös. 
Salomon Johnsonin kokoelma. 

474



197. J. P. STÖCKEL  – WM. KOPPANALLE JA RllKALLE 

Tallujärvi se 6/9 1938 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, William Koppana, 
ynnä  vaimos  Riikan  kanssa,  niin  myös  muille  Amerikan 
saarnaajille ja kristityille. 

Toivotan teille Jumalan rakkaan Isän siunausta ylhäältä 
valkeuden Isältä nyt ja aina elämänne ehtoon asti. Amen. Tällä 
rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdän teitä ikuiseen rak- 
kauden muistoon jääneitä ystäviä sinne kaukaiselle Amerikan 
maalle. Ensin kiitän rakkaan kirjeen edestä, jonka olen saanut jo 
aikaa veljeltä, vaikka ei ole tullut vastatuksi ennen, niin myös 
muitten saarnaajain kirjeet, kiitän, joita olen saanut ja ilolla vas- 
taanottanut, niin myös seurakunnan kirjeen edestä, joka on kirjoi- 
tettu Johanneskokouksessa Calumetissa, jonka olen saanut Frans 
Björkmanin kautta, josta myös tulee näköiselle, että ette ole vie- 
läkään unhoittaneet meitä, vaikka meiltä niin paljon on Jumala 
lahjojansa ottanut pois kuoleman kautta, tämän vuosikymmenen 
kuluessa, ja se se on iloksi meille, näitten raskaitten murheitten 
aikoina, että saamme nähdä sen, että vieläkin on täysi luottamus 
kristillisyyden laveutessa Ruotsin Lappiin, josta on suuri siuna- 
us ollut aikakautemme kristillisyyden laveutessa. 

Sentähden vaikka niin suuren puutoksen tunnemme itse 
kohdallemme, niin emme kuitenkaan tahdo Vanhinten työmaita 
kiinni sulkea niin laajalle kuin Vanhimmat on työtä tehneet, niin 
tahdomme mekin huolessa olla sen pienen lahjan jälkeen, kuin 
olemme Herralta saaneet, ja Jumala siihen tilaa antaa, ja Hänen 
aikansa tulee. No siinä toivossa olemme veljet ja sisaret, te siel- 
lä ja me täällä, että kyllä Jumala meistä murheen pitää vielä 
eteenkin käsin niin kuin tähänkin asti, ja ojentaa Hänen auttavan 
kätensä aina silloin kuin meillä suuri tarve on, sen Hän onkin 
luvannut raamattuin jälkeen, ja siihen meillä on kovetukset, että 
olemme saaneet yhden avun toisensa perästä matkalla Isänmaalle. 
Ja no minä olen kotona ja meillä on täällä teidän maan 
vieraat Markkanen vaimonsa Ruusan kanssa ja Tekla Parakasta 
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ja Frans Björkman vaimonsa Karuliinan kanssa, ja Leipo Kallan 
Wille Gellivaarasta, ne tulivat lauantaina tänne ja ne ovat viikon 
tässä meillä, vaan lauantaina lähdemme tästä Kiirunaan ja olem- 
me siinä pyhän ja sitten erkaannumme Kiirunassa. Markkanen ja 
Fransi menevät Gellivaaraan ja Markkanen astuu laivaan 16. 
päivä tätä kuuta. 

Ja no, en tiedä erityistä täältä, elossa olevat saarnaajat on 
terveenä kaikin ja Mikkelin aikana lähtevät saarnamatkoille niin- 
kuin ennenkin, jos Jumala terveyden suopi. Ja en tiedä muuta, 
vain olkaa nyt rakkaat ystävät tervehdetty näillä sanoilla, että 
synnit on teille ja meille anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja 
sovintoveressä viattomassa. 

Matti Kinnunen vaimonsa ja lastensa kanssa, ja Hjalmar 
Wanttaja vaimonsa kanssa, ja Sandra Simonson lastensa ja van- 
han äitinsä kanssa, ja Ruonavaaran Hilda lastensa kanssa, Arthur 
Niska vaimonsa ja lastensa kanssa, Juvonen vaimonsa ja lastensa 
kanssa, Leo Lobbestael vaimonsa ja lastensa kanssa, Dr. Stan-
ley vaimonsa ja lastensa kanssa, Axel Uskoski vaimonsa ja 
lastensa kanssa, Johan Puuri vaimonsa kanssa, ja Caleb Erikson 
lastensa kanssa, Abernathy vaimonsa kanssa, A. Bakkila vai-
monsa kanssa, Salmon Johnson, ja Johan Muonio lastensa 
kanssa, ynnä kaikki muut saarnaajat, ja koko Herran lauma 
Amerikan maalla, olkaa tervehdetty yllänimitetyiltä sydämen 
rakkailla ja lämpimillä terveisillä niin kuin kaulasta kiinni 
pitäen, niin myös meidän kylän kristityiltä. 

Niin olkaa nyt rakkaat ystävät minulta vaimoni ja lasteni 
kanssa tervehdetty monien tuhanten kiitosten kanssa. Rukoilkaa 
rakkaat ystävät minun ja perheeni edestä. Tätä pyytää vähin 
veljenne 

Johan Petter Stöckel Tallujärvi 

Tämä Johan Petter Stöckelin kirje on tullut sillä ajalla kuin 
olimme 11 viikon matkalla. 

Wm. ja Riika Koppana 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

476



198. W. ERIKSSON – WM. KOPPANALLE JA RllKALLE 
Y.M. 

Kankosessa se 12/10 1938 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle. Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä Wm. Koppana rakkaan 
vaimos Riikan kanssa, ynnä se siunattu Herran lapsilauma 
ympärillänne, Jumalan ja meidän Herramme Kristuksen armo 
olkoon henkenne kanssa. 

Tällä rauhan tervehdyksellä tervehdin teitä ja kiitän kir- 
jeen edestä, jonka olen saanut teiltä ilolla vastaanottaa pari viik- 
koa sitten, josta näin, että olette olleet terveenä ruumiin puoles- 
ta, joka on hauska kuulla, jota myös toivotan eteenkin käsin ter- 
veyttä ja pitkää ikää Sionille avuksi. 

Terveenä olen minäkin perheeni kanssa, josta olkoon Ju- 
malalle kiitos. Olemme nyt pitämässä kokouksia tässä Kankosen 
kylässä, jossa oli paljon kristityitä ja vanhinten opetuslapsia, joit- 
ten kanssa on hauska olla, niitten seurassa se pääsee minunkin 
kylmä sydän saamaan lämpimyyttä, ehkä pisaroittain, eihän voi 
omain tuntemisten suhteen päästä eteenkäsin, mutta niinkuin olis 
aina taaksepäin menemässä, usein joutuu kysymään itseltä, mikä 
on syy, kuin ei minusta parempaa tule, vaan ei löydä muuta syyk- 
si, kuin se, niin kauvan kuin kantaa tätä synnin ruumista, on aina 
pahan kanssa taistelu. 

Häätyy sanoa Paavalin kanssa, sillä minä tiedän, ettei mi- 
nussa, se on minun lihassani mitään hyvää asu, sillä sitä hyvää 
jota minä tahdon, en minä tee, vaan pahaa, jota en minä tahdo, 
teen minä, en minä, vaan synti, joka minussa asuu. Mutta turvas- 
sa kuitenkin olemme, kuin olemme syntyneet sen äitin syliin, 
joka ei laske lapsiansa raitille, jossa meitä vieläkin hoidetaan ja 
holhotaan, niin kuin äiti lapsiansa. En tiedä tällä kerralla enem- 
pää, vaan hauskat ovat kokoukset ja paljon on kristityitä koolla, 
monista kylistä, ja ilon ja riemun äänet kuuluvat Herran huonees- 
ta. J. Stöckel veli on myös täällä ja käskee sanoa sydämen rakkai- 
ta terveisiä ja kiitokset kirjeen edestä, niin myös August Isaksson 
ja Gunnar Jönsson Hirvijärvestä, jolta rakkaat terveiset, sekä kai- 
kilta kristityiltä, jotka tässä koolla ovat, teille ja kaikille paikka- 
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kuntanne kristityille ja saarnaajille, vaan olkaa minulta enin ja 
ensin tervehdetty vaimosi Riikan kanssa, ynnä muut. 

Uskokaamme synnit anteeksi Herramme Jeesuksen nimes- 
sä ja kalliissa sovintoveressä. Muistakaa minuakin ja meitä tei- 
dän rukouksissanne kantain armo istuimen eteen anteeksi-
antavaisella sydämellä. 

Terveinä ovat kaikki saarnaajat täällä perheittensä kanssa. 
Heikko veljenne uskossa 

William Eriksson, Parakka 

 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

199. F. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE JA RllKALLE 
Y.M. 

Gällivaara 17/10 1938 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle Sionin muurin 

vartijalle William Koppana, rakkaan emäntänne Riikan ja kaik- 
ki saarnaajat ja kristityt teidän ympärillänne. Jumalan armo ja 
rauha lisääntyköön teille meidän Herran Jeesuksen tuntemisen 
kautta nyt ja aina tämän vaivalloisen matkan loppuun asti. Amen. 
Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tulen terveh- 
telemään teitä jollakin harvalla sanalla, ja saan tietää antaa, että 
kaikki elossa olevat saarnaajat ovat terveenä ja ovat saarna- 
matkoilla niin kuin ennenkin. Sydämen rakkaat kiitokset kirjain 
edestä, joita sain teiltä vastaanottaa, joka suuresti ilahutti minua- 
kin, ja vielä näin teidän kirjasta, että meidän ja teidän ymmärrys 
ja jokapäiväiset tuntemiset tässä elävässä kristillisyydessä ovat 
yhdenkaltaisia, josta Jumalalle olkoon kiitos, että me näin suure- 
na syntisenä ja pahan tuntevaisena saamme uskoa itsemme autu- 
aaksi Jumalan suuresta armosta, sentähden rakkaat veljet ja sisa- 
ret ahkeroimme aina eteenkinpäin pitää kiinni siitä, josta me hen- 
gen ja elämän saaneet olemme, kaikissa opissa, elämässä ja 
vaelluksessa, niinkuin meidän opettajat ja vanhimmat ovat aina 
meitä opettaneet ja neuvoneet, mutta nyt on heidän ääni lakannut 
kuulumasta, sentähden me tarvitsemme aina turvata toinen toi- 
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siamme ja niin yksimielisesti työtä tehdä tässä elävässä kristilli- 
syydessä sen lahjan kanssa, mitä Jumala on meille itsekullekin 
antanut, niin että ei maailma ja vihollinen sais sillä turmella tätä 
siunattua kristillisyyttä, joka on vanhimmilta rakennettu suuren 
työn, vaivan ja lukemattomain huokausten ja kyynelten kanssa, 
sentähden rakkaat veljet ja sisaret, kilvoitelkaamme vielä vähän 
aikaa, ei meidän kilvoitus ole niin pitkä, että ei ilta tule, palkan 
maksu on kuitenkin niin suuri toisella puolella kuolemaa, kaikille 
niille,  jotka  vahvana  pysyvät  loppuun  asti,  että  ei  saata 
kuolevaisella kielellä ulos puhua, mitä Jumala on niille valmis- 
tanut, jotka Häntä rakastavat. Jääkää hyvästi, rakkaat ystävät sen 
Hyvän Paimenen haltuun, näillä sanoilla, että syntimme ja 
syntinne on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja kalliissa 
sovintoveressä. Rukoilkaa rakkaat veljet ja ystävät minun ja 
meidän kaikkein edestä, että Jumala meidänkin niin kuljettaisi 
tätä tietä tasaista myöten, että mekin illaksi kotia kostuisimme. 
Sanokaa minulta sydämen rakkaat terveiset Matti Kinnuselle ja 
Hjalmar Wanttajalle perheittensä kanssa, Sandra Simonsson 
lastensa ja vanhan äidin kanssa ja Hilda Ruonavaara lastensa 
kanssa, rakkaat terveiset teidän ympäristön kristityille, 
Keweenaw Bayn, Entryn, Mohawkin, Limingan, Oskarin, 
Calumetin, Wolverinin. 

Sydämen rakkaat terveiset täältä minun kumppanilta Jo- 
han Mäntyvaaralta, ja Olivia Björkmanilta, kaikille saarnaajille 
ja kristityille. 

Tätä merkitsee vähin veljenne, 

Frans Björkman 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

479



200. I. JOELSON – S. JOHNSONILLE 

Fruitdale 6/11 1938 
Jumalan terve, rakas vanhin, (Solomon Johnson), Jumalan 

rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdän teitä, rakas vanhin, 
Selman, Harald y.m. ja kiitän teitän ja Pernulan ja Frans Björk- 
man vanhimman kalliitten kirjeitten eestä, jotka on kalliit lukea, 
ja nähdä taivaan juoksua, kaikille meille, jotka olemmeki yhtä 
oikiaa Isän maata kohti kulkemassa, ja kilvottelemassa sen kal- 
liin päämäärän perrään, että päästä onnellisesti kuoleman virran 
toiselle rannalle, vaikka suuren syntiturmeluksen ja monen vai- 
van ja murheen läpi. Mutta se se on turvamme vielä viimeistäki 
vihollista, kuolemaa vastaan, että syntimme ja kaikki viat ja 
puutokset monien epäilysten kanssa, on anteeksi annettu Herran 
Jesuksen pyhän nimen ja kalliin ja viattoman sovintoveren kaut- 
ta. Niin siinä olis kiitoksen syy, jos kykenisimme kiittämään. 

No, en tiedä, rakas vanhin, yksin olen tässä viettäny tämän 
pyhäpäivän, ja lukenu jonku saarnan. Kerta olen käyny Palon 
Marjan tykönä kylässä sitte jälkiin, kuin tulin kotia mennä maa- 
nantaina. Oli mulla halu tulla sieltä tejän kautta ja tuuva vielä 
saarnaajain terveiset, mutta Jacob halusi tulla suoraan, ja sano, 
että kyllä hän käypi teitä kattomassa sitte jälempänä. 

No, olen kyllä, vanhin rakas, muistanu teitä tänäki päivänä 
monta kertaa, ja niitä entisiä aikoja, kuin saimme ussein yhtessä 
olla Mathilda vainaa kolmantena, että voi, kuinka kalhiit net oli 
monta kertaa, ne kalhiit virvotuksen hetket. Mutta net ajat on ollu 
ja menny. Mutta nyt on, vanhin rakas, niin mulla ja teillä se heik- 
ko rukous, huokaus ja toivotus, että autuaallisen kuoleman kautta 
jo päästä levolle. Niin sitte ei lohdutus lopu ijankaikkisesti, kuin 
pääsemme kuoleman virran toiselle rannalle. 

Niin hyvästi nyt, vanhin rakas, siinä uskossa, että kaikki 
syntimme, epäilykset ja puutokset on anteeksi annettu veressä 
viattomassa, ja rukoilkaa minunki eestä, että tulisin kaikesta pa- 
hasta varjeltuksi, ja että pijain pääsisimme kotia tästä murheen ja 
kiusausten maasta, viettämään niitä ijankaikkisesti loppumat- 
tomia tapetun Karitsan häitä. Isaac Joelson 
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On kylmän kolseat ilmat, tuli vähän luntaki perjantain ilta 
päivällä. 

Nyt on 7. päivä, maanantai. Kaunis kliiri (kirkas) ilma, 
eikä kovin kylmäkään, kuin ei tuule. Olen mie nähny jälkiin 
sen auto-onnettomuuden Jacob Mäen emäntineen, ja molem-
mat Marjat. Ihmeellinen Jumalan varjelus ja onni onnetto-
muudessa, vaikka auto meni romuksi, niin ei yhdelläkään 
niistä verinaarmua, mutta muuten vähän kipeitä paikkoja. 
Se Hillin Hetviiki se pahimiten loukkas, mutta ei kuitenkaan 
kovin vaarallisesti. Sen mitä silloin sanothin. 

No, kalhiit ne oli kokoukset saarnaajain aikana, ja mieki 
sain olla alusta viimiseen asti, ja paljo hukku syntiä armon ja 
laupiuden merreen, ja rakkauden sitteitä lujitethin. Ja kaikki se 
meni hyvin hengellisesti ja aineellisesti, josta kiitos ja ylimmäi- 
nen ylistys Jumalalle, jonka työ ja asia onki. 

No, hyvästi nyt 
Isaac Joelson 

Alkuperäinen. Salomon Johnsonin kokoelma. 

201. A. ISAKSSON – WM. KOPPANALLE JA RllKALLE 

Soutujärvessä 14/4 1939 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, W. Koppana rakkaan 
vaimosi  Riikan  kanssa.  Jumalan  armo  ja  rauha  olkoon  ja 
hallitkoon kenkenne kanssa nyt ja aina päivän loppuun asti. 
Amen. 

Ensin kiitän sen rakkaan kirjeen edestä, jonka sain jäänee- 
nä syksynä juuri ennenkuin lähdin Mikkelikokouksiin Vittangiin, 
jossa oli präntättynä ne meidän kirjat, josta kaikista kirjeistä ja 
terveisistä kiitän juuri sydämellisesti, ja vaikka on vastaus viipy- 
nyt, niin en ole kuitenkaan teitä unohtanut sydämeltäni, mutta on 
niin suuri hengellinen köyhyys ja saattamattomuus. Mutta koska 
sain rakkaan veljen William Erikssonin kirjeessä terveisiä yhtä- 
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kuin muistutuksen, niin häädyn sanoa niinkuin juomanlaskija, 
että tänä päivänä muistan minun syntini. 

Ja terveenä olemme täällä kaikki saarnaajat perheittemme 
kanssa ja koko talven olemme olleet saarnamatkoilla ja Jumalan 
sana on vaikuttanut voimallisesti niin että langenneita on ylös- 
noussut ja monta väsynyttä ja voimatointa on saanut virvoitusta, 
ja monta on puhdistettu ja monta on kirkastettu, mutta 
jumalattomat pitävät jumalattoman menonsa. No kallis asia kui- 
tenkin on, että saamme olla turvassa esikoisten seurakunnan hel- 
massa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta yhteenliitetty 
siellä ja täällä, jossa seurakunnassa hallitaan Kristuksen opin ja 
esikuvan jälkeen, että Herran lauma koossa pysyy yhden Hyvän 
Paimenen ympärillä. 

Ja ei nyt muuta, vaan jätän teitä Jumalan haltuun siinä toi- 
vossa, että pian yhteen tulemme tapetun Jumalan Karitsan häissä, 
sillä ei meillä ole täällä yhtään pysyväistä asumasijaa, mutta 
tulevaisia me odotamme, ja niin katsokaamme uskossa ja henges- 
sä maasta ylettyä ja orjantappuroilla kruunattua Kuningasta 
murtavan vanhurskautensa käsivarrella sisälle Jumalan paratiisiin 
vieden kunnianmerkkinä katuvaisen ryövärin sisälle Jumalan 
paratiisiin, ja pian oikasee suuri lammasten Paimen viattoman ja 
valkean kätensä väsyneille matkamiehille ja niin saamme sanoa 
yhteen ääneen terve tulemaan ijankaikkisiin häihin. 

Vielä todistan synnit ja kaikki viimeisetkin epäilykset an- 
teeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa veressä taivaaseen 
asti. Sen muistakaa vielä silloinkin, kuin viimeiset huokaukset 
salpaavat hengen. Ja nyt vielä sanon rakkaita terveisiä vaimoni ja 
minun työkumppaneitten ja tämän kokousväen kanssa sinulle 
rakkaan vaimos ja perhees kanssa ja ympärillä oleville kristityille 
ja työkumppaneille ja Sandralle lastensa kanssa ja kaikille kris- 
tityille. Rukoilkaa edestäni, että voitolla pysyisin loppuun asti. 

Merkitsee heikko veljenne elämän tiellä 

August Isakson, Nilivaara 
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Nyt olemme olleet täällä Soutujärven kylässä viikon ajan 
kokousta pitäneet ja viettäneet hauskoja pääsiäisiä eli Herran 
Jeesuksen ylösnousemisen juhlia. Siitä on nyt kulumassa kahdes- 
kymmenes vuosi, kuin olitte tässä kylässä Solomon Johnsonin 
kanssa. Silloin oli meidän kanssamme vielä rakkaat vanhimmat 
Samuel ja Fransi, mutta nyt he ovat Jumalan paratiisissa suuren 
opetuslapsijoukon kanssa. Mutta pian pääset Koppana rakas 
ijänkin suhteen levolle, koska tämä maallinen maja purjetaan ja 
päästetään kuolevaisen ruumiin kahleista. 

Terveisiä Williamilta ja J. H. Olssonilta ja Tekla 
Wettaiselta. Paljon olen saanut Tekla Wettaisen kirjeissä teiltä 
rakkaita terveisiä, ja tuhansia kiitoksia niiden edestä, mutta ole 
itse ensin ja enin minulta (tervehditty). Hyvästi siihen asti että 
yhteen tulemme kunnian rannalla. 

Merkitsee 
August. 

Tämän lähetän lentoteitse. Meneekö monta päivää välillä; 
olisi soma kuulla. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

202. J. P. STÖCKEL – A. USKOSKELLE 

Tallujärvi 12/5 1939 Tykö rakkaalle veljelle Herrassa ja 
uskolliselle työntekijälle Herran viinamäen raskaassa ja 
painavassa työssä, siellä kaukaisella Amerikan maalla, Axel 
Uskoski ynnä sinun rakkaan emäntäs Almanja lastes kanssa. 

Jumalan, Isän rakkaus, lisääntyköön teille ylhäältä valke- 
uden Isältä nyt ja aina elämänne ehtoon asti, amen. 

Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdän 
teitä, rakkaat ystävät ja matkakumppanit isänmaalle. Ja ensin 
kiitän sen rakkaan kirjan edestä, jonka sain eilen ilolla 
vastaan ottaa, jota olen kauvan odottanut, ja sain nähdä, että 
te voitte hyvin ruumiin puolesta, ja niin myös sielun puolesta, 
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joka on se korkein asia, että me uskon säilytämme hyvässä 
omassatunnossa. Ja, no, me kanssa voimme hyvin tätä nykyä. 
Olemme terveet ruumiin puolesta ja uskomassa olemme 
Jumalan suuresta armosta autuaaksi, kaiken pahan tuntemisen 
läpi, joka aina tarttuu ja hitaaksi tekee, mutta meillä on vielä 
todistuksen joukko ympärillä, että saatamme panna pois synnin 
ja kuorman, joka meihin tarttuu, niin kuin Paavali käskee 
heprealaisten kirjassa. Se on, että saamme synnit ja epäilykset 
anteeksi, ja sen kautta saamme taas uusia voimia eteen käsin 
kulkea elämän tiellä. 

Ja niin me uskomme, veljet ja sisaret, että niin kauvan 
kuin me lapsena pysymme sen seurakunnan helmassa, jonne syn- 
tyneet olemme, niin kyllä voiton päällä pysymme, ja että jaksam- 
me sodassa seisoa maailmaa ja perkelettä vastaan, niin myös 
omaa lihaa vastaan, joka ei ole kristityksi tullu. Ja että jak-
saisimme Yönvalvojan kanssa valvoa yrttitarhassa ja Gol-
gatalla, jossa hän on kärsinyt helvetin tuskat ja vaivat meidän 
edestämme. Ja on täyttänyt Jumalan vanhurskaan lain meidän 
edestämme. Ja siinä hän huutaa, että nyt on kaikki täytetty. Se 
on, että syntisten velka on maksettu ja verinen risti velkakirjan 
päälle vedetty. Ja siinä on paratiisin ovet auvenneet, ja siinä hän 
vei katuvaisen ryövärin kunnian merkkinä isänsä valtakuntaan, 
sillä hän sanoo, että tänä päivänä pitää sinun oleman minun kans- 
sani paratiisissa. 

Ja niin me uskomme, veljet ja sisaret, että se aika joutuu, 
että me saamme kuulla ne suloiset sanat, että tulkaa minun isäni 
siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu 
maailman alusta. Ja nyt sanon hyvästin näillä sanoilla, että syn- 
nit on anteeksi annettu teille ja meille, Herran Jeesuksen nimessä 
ja kalliissa sovintoveressä, ja ole nyt iloinen Sionin tytär Ameri- 
kan maalla, sillä (vaatteesi) on valkeaksi pesty Karitsan veressä. 
Ja sano nyt minun rakkaat terveiset kaikille teidän kylän kristityil- 
le. En muista niitten nimiä, mutta nimet on taivaassa kirjoitettu. 

Tuhannet kiitokset kaikille teidän kylän kristityille. Kyllä 
muistan sitä aikaa aina, kun juna lähti, ja te jäitte asemalaituril- 
le seisomaan, ei se aika katoa mielestä, mutta siinä toivossa vain, 
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että kerran saamme tervehdellä toisiamme, jos ei täällä, niin kun- 
nian kirkkaassa ilmassa saamme palavat rinnat yhteen painaa. Ja 
siellä saamme sitte tervehdellä meidän rakkaat vanhimmat ja 
opetusisät koko maasta ostetun lauman kanssa. Ja en tiedä nyt 
muuta, vaan ole nyt, rakas veli, sinun rakkaan emäntäs ja lastes 
kanssa minulta koko minun perheeni ja kylän kristittyin kanssa 
enin ja ensin tervehdetty sylillä ja koko sydämellä, niinkuin kau- 
lasta lämpimästä kiinni pitäin. Rukoilkaa, rakkaat ystävät mei- 
dänkin edestämme, että tulisimme pahasta varjeltuksi näinä vii- 
meisinä Ihmisen Pojan pävinä, sillä kaikki ajan merkit sen osoit- 
tavat, että viimeinen aika on lähellä. 

Tätä pyytää vähin veljes 

Johan Petter Stöckel 

Koneella kirjoitettu jäljennös. Niskalta USA:sta. 

203. WM. KOPPANA Y.M. – J. P. STÖCKELILLE, A. 
ISAKSSONILLE Y.M. 

Gackle, N. D. 28/6 1939  
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille Sionin muurin varti-

joille Ruotsin Lapin maalla Johan Petter Stöckel, August 
Isackson, Frans Björkman, William Erickson ja Johan Mänty- 
vaara rakkaiden vaimoinne, lastenne ynnä muitten saarnaajain, 
palvelevaisten vaimoin ja totuuden apulaisten kanssa teidän 
ympärillänne, jotka hengittävät yhtä armon raitista ilmaa esikois- 
ten seurakunnassa ja sen hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän 
Herramme Jeesuksen armo lisääntyköön teille, elämän ehtoon 
asti, amen. 

Halumme on tervehtiä teitä täältä Johanneskokouksista, 
johon on kokoontunut monta saarnaajaa ja paljon kristityitä 
monista valtioista ja paikkakunnista, jossa olemme koolla olleet 
tutkimassa ja koettelemassa kristillisyyden tärkeitä asioita. 

Jumalan sanaa on saarnattu toisilla ja toisilla huulilla ja 
Jumala  on  vaikuttanut  ja  sanallensa  siunauksensa  antanut. 
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Vaivatuita on vapaaksi päästetty, paljon olemme saaneet syntiä 
anteeksi, ilon ja riemun äänet ne ovat kuuluneet, joka ilahduttaa 
väsyneen matkamiehen sydäntä. Vaan se on myös ilmi tullut, että 
paljon on työtä sekä sisällä että ulkona, ja vihollinen on myös 
voimallisesti työtään tekemässä monella eri muodolla, ja siinä 
tulee työntekijöille kysymys monta kertaa, miten pitäisi työtä 
tehdä, mitä pitäisi sanoa, väsymys tuntuu ja uupumusta, jonka 
vuoksi me taas uudistamme sen pyynnön ja rukouksen, mikä 
viime Johanneskokouksissa tehty on, että esikoisten seurakunta 
Ruotsin Lapissa apua meille lähettäisi, jonka me uskomme että te 
teette, niin kuin lupaus on joulukokouksen kirjeessä Gelli- 
vaarasta, sitä me toivomme jos mahdollista olisi ensi vuoden ai- 
kana. Vaikka me sen hyvin ymmärrämme, että työtä on paljon, ja 
työntekijöitä on vähän, koska Jumala on niin monta pois ottanut 
ja vielä avunpyyntöjä on monista eri valtakunnista, mutta siihen 
meillä on vahva, luottamus, ettei esikoisten seurakunta Ruotsin 
Lapissa ole vieläkään meitä unhoittanut, vaikka me niin kelvot- 
tomat olemme, vaan uskomme, että vieläkin esikoisten seurakun- 
ta meistä huolen ja murheen pitää, niinkuin tähänkin asti, josta 
emme osaa niin kiitolliset olla kuin tulisi, vaikka on sydämelli- 
nen halu. Terveinä ovat saarnaajat yliottain ja lähetysmatkoja on 
tehty viime vuoden kuluessa, Wm. Koppana ja Arthur Niska vel- 
jet ovat käyneet keskivaltioissa, Matti Kinnunen Axel Uskosken 
kanssa lännen rannikoilla, Matti Kinnunen ja Leo Lobbestael 
Pohjois-Carolinassa ja Caleb Erickson ja Samuel Juvonen idän 
rannikoilla. Ja tosi se on ja kaikkialla tulee näkösälle, että paljon 
olisi työtä, jos meistä olisi sen tekijöitä. 

Eikä nyt muuta, vaan sanomme sydämen rakkaita tervei- 
siä kaikilta saarnaajilta, totuuden apulaisilta ja koko tältä Herran 
laumalta, joka tässä koossa on, teille yllämainituille ja muille 
saarnaajille rakkaiden vaimoinne ja lastenne kanssa, ja koko 
Herran laumalle siellä, ja toivotamme ja rukoilemme Jumalan, 
rakkaan Taivaallisen Isän siunausta sielun ja ruumiin puolesta. 
Antakoon Jumala teille voimaa ja väkevyyttä siinä raskaassa 
työssä, jota tekemässä olette meidän ja monen tuhannen sielun 
autuudeksi tällä viimeisellä maailman lopun ajalla. Ja siinä us- 
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kossa jätämme hyvästi, että teidän ja meidän synnit ovat anteeksi 
annettu Herran Jeesuksen nimessä, viattomassa ja kalliissa 
sovintoveressä, ja matkaa olemme tekemässä sillä toivolla ja 
rukouksella, että matkamme kerran onnellisesti päättyy ja saam- 
me yhteen tulla kirkkaassa ilmassa, jossa voittajain ja kil-
voittelijain palkka maksetaan ijankaikkisella kunnian kruunul-
la. Silloin ne loppuvat matkan vaivat, sota ja kilvoitus, eikä ole 
sydän kipeä rinnan alla niin kuin usein täällä. Siellä saamme 
äänemme yhdistää koko maasta ostetun lauman kanssa veisaa- 
maan voiton virttä alati ja iankaikkisesti, sinne se halajaa 
kuolematoin sielu tästä murheen laaksosta. 

Vielä pyydämme rakkaat veljet, että rukoilisitte meidänkin 
edestämme, että pysyisimme pahasta varjeltuina. Merkitsevät 
veljenne armossa seurakunnan kanssa ja puolesta: 

William Koppana, Alex Ritola, Matti Kinnunen, Johan 
Muonio, Axel Uskoski, Jacob Ollila, Arthur Niska, Caleb 
Erickson, Samuel Juvonen, Jacob Stickinger, Emil Liimatta. 

Solomon Johnson vanhin on vielä elämässä, vain ruumiin 
voimat sanotaan olevan heikot, että on enimmäkseen vuoteessa. 
Johanneskokoukset tulevat olemaan vuonna 1940 Calumetissa, 
Michigan. Ne sen näkevät, jotka elävät. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

204. J. AHONEN – A. ISAKSSONILLE 

Lahti 22/10 1939 
Rakastettu veli Herrassa ja uskollinen Herran viinamäen 

rakentaja August Isaksson rakkaan emäntäsi ja lastesi kanssa. 
Ajallisen ja ijankaikkisen onnen toivotuksella tervehdän teitä, 
unhottumattomaan muistoon jääneet ystävät ja matkakumppanit 
taivaalliseen kotiin. Kalliina ja autuaallisina olemme jääneet 
muistelemaan niitä kokouksia kaikkialla, joita paikkakuntia myö- 
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ten kokoukset kulkivat; vaikka tosin niinkin ahtaasta kuin me 
kokoukset saimme, olitte kuitenkin niin rauhalliset keskellämme. 
Kirjeenne olemme saaneet, jonka edestä kiitän sydämestäni. 
Oli myös hauska kuulla, että olitte onnellisesti saapuneet 
omaistenne tykö, josta kaikesta olkoon kiitos Jumalalle, 
rakkaalle taivaalliselle Isälle. Vieläkin sanomme, että tär-
keeseen tarpeeseen ja oikealla ajalla saimme kokoukset, sillä 
suuri paljous meidän nuoria miehiä ja siinä iässä olevia on näi- 
nä kuluneina päivinä mennyt heidän velvollisuuttansa täyttä- 
mään isänmaan puolesta. Liikutettuina he ovat kulkeneet, an- 
teeksi anoneet, ja hyvästiä sanoneet ystävilleen ja omaisilleen. 
Mekin Niemisen kanssa kerkisimme parhaiksi kotia, vaikka 
minulta oli kyllä jo ennättänyt yksi poika mennä, ennenkuin 
tulin, siis minulta kolme poikaa, Niemiseltä kolme ja He-
leniukselta kolme ja vävy, ja monta muuta. 

No niin. Jumala on kääntävä lasten sydämet vanhempain 
tykö ja vastahakoiset vanhurskasten toimen tykö. Ei ole työnne 
ja työmme turha, jota on Herrassa tehty Jeesuksen nimeen. Sen 
kyllä uskomme niin kuin olet, rakas veli, kirjoittanut, ettei vihol- 
linen voita vieläkään Sionin linnaa, ja sen kaikki uskolliset sota- 
miehet ovat aina voiton päällä, kääntyköön maailman meno mik- 
si tahansa. Sillä kaikki tämän maailman meno ja rauhattomuus 
muistuttaa meille, ettei täällä ole pysyväistä asuinsijaa, vaan oi- 
kea kotimaa on toisella puolella sillattoman virran. Rukoilkaa 
sentähden, rakkaat veljet ja sisaret, meidän kaikkein edestä, että 
mekin ynnä teidän kanssanne voittajina kerran perille tulisimme. 
Ja niinkuin olemme tähän asti voitolla pysyneet sen sovintoveren 
voimasta, joka on vuotanut Herran Jeesuksen avatuista haavoista 
yrttitarhassa ja Golgatan mäellä, niin vielä tänäkin päivänä us- 
komme, veljet ja sisaret rakkaat, kaikki synnit ja viimeisetkin 
epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa 
sovintoveressä ja aina siihen asti, kun kerran saamme toisiamme 
tervehdellä sen uuden maan ihanalla rannalla. 

Ja sanon hyvästiä vielä monen kiitoksen kanssa teille ja 
Lapinmaan seurakunnalle. Puhelimessa ovat terveisiä sanomassa 
V. Nieminen, J. Karhu,  A. Ihalainen ja A. Vainikka heidän perheit- 
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tensä kanssa, vielä Lahden kristityiltä, mutta erittäinkin minulta 
vaimoni Huldan ja lasteni kanssa. 

Viime ja tänä pyhänä olemme koolla täällä Lahdessa use- 
ammassa eri perheessä, sillä meidän rukoushuone on sotilaiden 
majapaikkana. Vieläpä näyttää siltä, että Jumala taivuttaa 
kuningastenkin sydämet niinkuin vesiojat, vaikka heidän 
neuvojansa pidetäänkin salassa. Vaan Herran tekoja pitää kor- 
keasti ylistettämän. 

Rakkaita terveisä F. Björkmanille ja niiden vanhinten 
leskille, y.m. Vähin veljesi 

Joel Ahonen 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

205. AARO IHALAINEN – AUGUST ISAKSSONILLE 

Viherlaakso 21/11 1939 
Rakkaalle veljelle ja uskolliselle Siionin muurin vartijalle 

August Isaksson, rakkaan vaimonne ja kotiväkenne kanssa. Ju- 
malan armo ja rauha olkoon teidän kanssanne nyt ja aina 
elämänne iltahetkeen asti. 

Tällä onnentoivotuksella lähestymme teitä, rakkaat ystävät 
ja matkakumppanit ijäiseen kotimaahan. Ja sanomme ensisti 
sydämelliset kiitokset rakkaasta ja meitä suuresti ilahduttavasta 
kirjeestänne, jonka olemme iloksemme saaneet vastaanottaa, ja 
josta näemme, että olette meitä muistamassa näinä koettele-
musten aikoina, joita nyt olemme elämässä, se on meille suuri 
huojennus murheissamme, kun tiedämme, että meillä on siellä 
kaukanakin paljon uskollisia ystäviä, jotka meitä muistavat ja 
rukoilevat vielä Jumalaa meidän ja koko kristittyin lauman ja 
Suomenmaan puolesta. 

Usein muistamme ja elämme hengessä uudelleen sitä ai- 
kaa autuaallista, kun saimme olla kanssanne niissä kalliissa ko- 
kouksissa käydessänne täällä Suomenmaalla viime syksynä ja 
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sitä ihmeellistä asiaa, että Jumala lähetti teidät rakkaat vanhim- 
mat August Isaksson ja Frans Björkman, niinkuin yhdennellä- 
toista hetkellä vahvistamaan kristityitä vastaanottamaan ras- 
kaampaa koettelemuksen aikaa, joka onkin nyt meitä kohdannut. 
Se oli yksi siunattu lähetys oikealla ajalla, josta mekin vielä 
kiitämme teitä ja kaikkia vanhimpia ja koko Lapinmaan seu- 
rakuntaa, juuri sydämestämme. No elämässä ja vieläpä terveinä 
yliottain olemme olleet täällä Helsingissä kaikki kristityt jotka 
täällä ovat, ei ole tähän asti yksikään vahingoittunut ilma- 
pommituksissa, eikä vihollislentäjäin kuulista, vaikka ovat niitä 
retkiään tehneet vähän väliä ja joissa monet ovat menettäneet 
henkensä ja useita taloja on vahingoittunut, ei kuitenkaan vahin- 
got ole kovin suuria, kun suuri osa pommeista on mennyt sivu 
tarkoitettujen kohteiden. 

Rukoushuoneen talo on vahingoittumaton lukuunottamat- 
ta muutamia ikkunaruutuja. Monet meidänkin ystävistä ovat siir- 
tyneet pois kaupungista, etupäässä vaimot ja lapset, ja joilla ei ole 
ollut nykyoloissa tärkeätä tehtävää ja tointa hoidettavanaan kau- 
pungissa. Siipolat ovat menneet Kalajoelle, Hintikan perhe on 
Seutulassa noin 30 km. Helsingistä, ja me olemme täällä 
Viherlaaksossa omassa talossamme 16 km. Helsingistä. Minä 
käyn kaupungissa pari kertaa viikossa, koska autorengas- 
korjaamo toimii edelleenkin, konttorini olen muuttanut tänne 
maalle ja täältäkäsin hoitelen niitä tehtäviä. 

Laukkaset, sekä nuoret että vanhat, ovat Malmilla 11 km. 
kaupungista jossa käytiin kahvilla silloin kuin olitte täällä. 
Eerolat ovat kaupungissa, Marttinen ja osa lapsista on kaupungis- 
sa, ja emäntä osan kanssa Mikkelin puolessa, Panulan väki on 
Nummella, noin 70 km. Helsingistä, ja Panula itse toimessaan 
kaupungissa, Palohuhtat ovat kaupungissa, poliisi Lahti on kau- 
pungissa, hänen vaimonsa on ollut Urjalassa, mutta on nyt tullut 
kaupunkiin. 

Olen tässä maininnut muutamia nimiä, jotka luulen teidän 
muistavan, monet nuoremmista miehistä meidänkin kaupungis- 
ta on kutsuttu väkeen, ja monet ovat rintamilla lähellä tulilinjoja, 
ja ottaneet osaa taisteluihin, mutta tähän mennessä ei yksikään 
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ole kaatunut. No niin se meistäkin näyttää, että Jumala on suoma- 
laisten puolella, ja sitä me toivomme ja rukoilemme, että Hän 
olisi puolellamme tästäkin edes, ja vahvistaisi maamme puolus- 
tajain kädet voittamaan ja lyömään alas julman vihollisen, joka 
on hyökännyt maahamme, ja vaikka ylivoima on suuri, ei Juma- 
lalle ole mahdotonta antaa meille voiton pienellä sotavoimalla, 
jos Hän tahtoo, sillä Hänellä on monet neuvot, joita ihmissilmä 
ei voi heti nähdä. 

Kokouksia emme ole tällä ajalla voineet pitää; toistaiseksi 
on myöskin kokouskielto, mutta katsomme tilannetta, miksi se 
tulee. Kyllä olisi hauska jos se pian kävisi mahdolliseksi, olem- 
me kuitenkin aina kohdanneet toisiamme ja käyn aina kaupungis- 
sa käydessäni rukoushuoneen talossa kristityitä tervehtimässä, 
jotka siellä ovat. 

Eräänä sunnuntai-iltana olin rukoushuoneella, silloin oli 
sinne kokoontunut enempi kristityitä, noin 40 henkeä ter-
vehtelemään toisiaan ja puhumaan kristillisyyden asiasta ja 
uskomassa olemme ahkeroineet parannuksen tekijänä kilvoitella 
kalliimmassa uskon kilvoituksessa, sen rukouksen kanssa, että 
Jumala vahvistaisi meitä vähän viipymisen ajan kantamaan kris- 
tillisyyden toimellisesti näinä koettelemisten aikoina, ja että 
matkamme päättyisi onnellisesti ja saisimme yhden autuaallisen 
kuoleman, kun itsekunkin aika joutuu, että eritä täältä. 

Suuren synnin voiman läpi on uskominen, monen viholli- 
sen ympäripiirittämänä ja kiusaamana tällä korven matkalla, ja ei 
ole muuhun turvaa, kuin syntein anteeksisaamisen armoon, joka 
on vahva ja pettämätöin matkasauva, matkalla ijäiseen kotimaa- 
han, jonka Jumala on suuresta armostansa jättänyt lastensa kes- 
kelle, Hänen seurakuntaansa, sen matkasauvan turvissa uskom- 
me kuitenkin kostuvamme perille, ja siellä ei ole enään kiu-
sauksia, eikä matkan vaivat muistu mieleen, vaan jo ensim- 
mäinen näkeminen palkitsee kaikki matkan vaivat, silloin alkaa 
ijankaikkinen ilo ja autuuden nautinto, se on kilvoituksemme 
päämaali, sinne huokaa usein kuolematoin henkemme täältä 
katoovaisesta maasta ja kyynelten korvesta, jossa jo niin suuri 
paljous rakkaita omaisia, vanhimpia ja opettajia, suuren kirkas- 
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tetun lauman kanssa ovat veisaamassa kiitosta Jumalalle ja 
Karitsalle, joka meitä verellänsä ostanut on. 

No Jumala yksin tietää, mitä edessämme on nyt olevan 
sotatilanteen suhteen. Hänen kädessänsä on kohtalomme; emme 
kuitenkaan tunne itseämme toivottomiksi, vaan uskomme ja 
rukoilemme, että Hän, joka kaikki voi, varjelee meitä julman 
vihollisen kynsistä ja kääntää ajallansa asiat parhain päin, sil-
lä onhan elävä etsikkoaika päällä seisomassa ja suuri kristittyin 
lauma Suomenmaalla, antaisiko Hän sen pakanain käsiin ja 
tallattavaksi, emme saata sitä niin uskoa. Jätämme teitä nyt rak- 
kaat ystävät hyvästi, Jumalan armon ja rauhan haltuun, siinä toi- 
vossa, että jos emme tämän maan päällä enään kohtaisi toisiam- 
me, että me kohtaamme toisemme ijankaikkisuuden ihanalla ran- 
nalla, ja sentähden rukoilkaa meidänkin edestä, ja meidän 
lastemme edestä, että pysyisimme pahasta varjeltuna tämän 
piiskuisen lauman helmassa elämämme iltaan asti. Ja sanomme 
sydämen rakkaita terveisiä rakkaille vanhimmille J. P. 
Stöckel, Frans Björkman, William Eriksson, J. H. Olsson, 
Petter Sitsi, kaikille vaimonsa ja lastensa kanssa ja edes 
menneitten rakkaitten vanhinten leskille, Olivia Björkman, 
Miina Kuoksu, Briita Juhanna Niku, Tekla Vettainen ja sisar 
Stålnacke, kaikille lastensa kanssa, jos saatte siihen tilaisuutta 
ja kohtaatte heitä. 

Kiitämme vielä teitä rakkaan vaimonne Greetan kanssa, 
kaikesta rakkaasta kanssakäymisestä ja ystävällisyydestänne 
meitä kohtaan, täällä käydessänne, samoin Frans Björkmannia, 
jota emme saata unhoittaa. 

Ester ja Aaro Ihalainen 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

206. VILLE NIEMINEN – AUGUST ISAKSSONILLE 

Porissa 27/11 1939 
Rakas vanhin ja uskollinen Siionin muurin vartija, A 

Isaksson ynnä rakkaan emäntänne kanssa. Jumalan armo ja rauha 
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lisääntyköön teille nyt ja aina tämän vaivalloisen matkan lop- 
puun asti. Amen. 

Tällä onnentoivotuksella tervehtelen teitä ja kiitän rakkaan 
ja ilahuttavan kirjeen edestä, jonka sain suureksi lohdutukseksi 
tällä sumuisella ajalla, ja myös kiitän sen väsymättömän työnteon 
ja itsensä uhraavaisen rakkauden edestä, täällä Suomenmaalla 
minun ja monen tuhannen sielun johdatukseksi kaidalla elämän 
tiellä ja varjelukseksi tällä myrskyisellä lopun ajalla. Autuaal- 
linen muisto on jäänyt viimeisestäkin lähetysmatkastanne, rak- 
kaat vanhimmat. Palkitkoon Suuri Luoja työnne ja vaivanne ajas- 
sa ja ijankaikkisuudessa. Kyllä oli autuaallinen kokous Suomen- 
maalla, jota saimme kanssanne viettää, vaikka aika on ollut ras- 
kaampi. 

Miehet ovat reservissä. Lähetysmatkat ovat jääneet tähän 
asti. Nyt olemme ensimmäistä kokousta pitämässä Porissa rak- 
kaan veljeni Nousiaisen kanssa, ja Ahonen ja Karhu ja Vesterinen 
ovat Turussa. Teuvalle menevät saarnaajat tällä viikolla ja Pihti- 
putaan puoleen myös, mutta Itä-Suomi jää nyt käymättä. Kyllä 
meillä on tarkoitus Karhu veljen kanssa tulla Gellivaaraan joulu- 
kokouksiin jos ei voittamattomia esteitä tule. 

Terveenä minäkin olen perheeni kanssa; samoin toiset 
saarnaajat. Enkä tiedä erikoisempaa. Kirjeitä on tullut kristilli- 
syyden laveudesta, ja kaunis on Jumalan pelto Suomenkin ran- 
noilla kristillisyyden vanhinten hautain päällä. 

Ja sanon sydämen rakkaat terveiset vaimoni ja lastemme ja 
paikkakuntamme kristittyin kanssa, sekä Nousiaisen ja Tampe- 
reen Lehtosen ja tämän kokousväen kanssa teille, rakas opettaja, 
teidän emäntänne ja lastenne kanssa. Sanokaa meidän rakkaat 
terveiset Frans Björkmanille ja kaikille vanhimmille ja saar- 
naajille emäntäinsä ja lastensa kanssa, ja kaikille ystäville Lapin- 
maassa. Rukoilkaa minun ja perheeni edestä, että kostuisin peril- 
le teidän kanssanne. Ja kaikki minun synnit ja puutokset rukoilen 
anteeksi, jotka aina tarttuu ja hitaaksi tekee. 

Ja sanon hyvästi näillä sanoilla, että synnit on anteeksi 
annetut meille ja teille Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa 
sovintoveressä. Siinä uskossa olemme, että kerran yhteen tulem- 
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me Jumalan paratiisissa jos ei ennen. 
Tätä toivoo vähin veljenne, 

V. Nieminen 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

207. A. NIEMINEN Y.M. SOTILAAT – AUGUST 
ISAKSSONILLE 

Rintamalla 17/12 1939 
Rakas veli Herrassa, August Isaksson, Jumalan rakkaan 

taivaallisen Isämme, Kaikkivaltiaan armo ja Pyhän Hengen osal- 
lisuus olkoon kanssanne ja pyhittäköön kuolemattoman sielunne 
täällä rauhattomassa ja pahassa maailmassa ijankaikkiseen elä- 
mään. Amen. 

Tällä rakkauden ja rauhan tervehdyksellä tulemme luok- 
senne, rakkaaseen unhottumattomaan muistoon jäänyt Siionin 
muurin vartija, me Padasjoen uskovaiset pojat, jotka olemme 
kutsuttu rakkaan isänmaamme vartijoiksi aivan tulilinjoille idän 
raakaa vihollista vastaan. Isänmaa on meidät kutsunut. Tahdom- 
me täyttää velvollisuutemme Suomen armeijan sotilaina. Uskom- 
me, että Jumala rakastaa Suomen kansaa; onhan täällä paljon 
Hänen valituitaan. Uskomme, että Jumala rakastaa meitäkin, 
omia lapsiaan, jotka olemme täällä vihollisen kuulien ja kaasujen 
ulottuvilla. Sentähden on ollut ihanaa, kun olemme luottavaisina 
voineet jättää rakkaan isänmaamme, kaivattujen rakkaitten 
omaistemme, kaikkien rakkaitten kristittyjen ja oman asiamme 
täydellisesti Jumalan huomaan, tietäen ja varmassa uskossa, että 
Hän suuressa rakkaudessaan ja viisaudessaan johdattaa kaikki 
asiamme parhain päin, kuolemattomain sieluimme autuudeksi. 
Ilman Hänen sallimustaan ei vihollisen luodit osu – ei hius- 
karvakaan päästämme putoa. 

Jumala on jo tähän mennessä siunannut aseemme 
suuremmoisesti ylivoimaista vihollista vastaan, ja niin uskomme 
Hänen edelleenkin tekevän. 
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Tuntien suurta kiitollisuutta siitä suuresta siunausta 
kantaneesta kristillisyyden työstä, jota olette meidänkin eteem- 
me, kuolemattomain sieluimme hyväksi tehneet, haluamme nyt 
suuren rauhanjuhlan lähestyessä lähettää teille tervehdyksemme, 
me jotka olemme erotettuna kauaksi omaisistamme ja kristityistä. 
Uskomme, että kokoontuessanne viettämään Lunastajamme 
syntymäjuhlaa, käännytte Jumalan puoleen koko Jumalan seura- 
kunnan kanssa huutaen sielussanne apua Suomelle ja varjelusta 
Jumalan valituille Suomen maalla. 

Uskomme itsemme autuaiksi; kaikki syntimme ovat an- 
teeksi annetut Jeesuksen sovintoverellä monen todistajan suun 
kautta. Kääntyessänne rukouksissanne Jumalan puoleen, 
rukoilkaa vielä puolestamme, että tämä uskomme säilyisi ja kes- 
täisi puhtaassa ja hyvässä omassatunnossamme, niin että jos Ju- 
malan tahto on, että kaikki tai osa meistä saamme uhrata hen- 
kemme isänmaamme puolesta, kuolematon sielumme pääsisi tai- 
vaaseen Jumalan luo, rauhaan ja puhtauteen, irti turmeltuneesta 
ruumiistamme sinne, jonne kuolematon sielumme kaipaa. 

Kertokaa terveisiä Frans Björkmanille ja kaikille 
saarnaajille ja kristityille, jotka meitä tuntevat ja siellä tapaatte. 
Jääkää, rakas veli, Jumalan rauhaan sillä uskolla, että jos emme 
tapaa enään tämän maan päällä, tapaamme kuitenkin 
ihanammassa elämässä kuoleman virran toisella puolen, Jumalan 
luona. 

Vähimmät veljenne uskossa: 

Aarne Nieminen, Paavo Peltonen, Esko Holm, Reino Nie- 
minen, Martti Pynnönen, Olavi Holm, Matti Pajulahti, Yrjö 
Virman, Matti Paananen, Aimo Kallio Häkkä, Lauri Helvilä, 
Oiva Paananen, Viljo Oksala ja Eelis Ahonen Lahdesta. 

N:o 4. 
Osoitteemme on JR 33,3 komppania, kenttäpostikonttori 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 
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208. J. HIRVONEN – AUGUST ISAKSSONILLE Y.M. 

Polvijärvi, Sammakkovaara 7/1 1940 
Rakas veli Herrassa ja kristillisyytemme vanhin, rakkaan 

emäntänne ja rakkaitten lastenne kanssa, ja se siunattu Herran 
lauma ympärillänne. Armo ja rauha Jumalalta, rakkaalta Tai- 
vaalliselta Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta 
Lisääntyköön teille joka päivä sodan ja kilvoituksen loppuun 
asti. Amen. 

Tällä onnen ja rauhan toivotuksella tervehdän teitä, rak- 
kaat ja kalliit ijankaikkisuuden ystävät, ja kiitän sydämeni poh- 
jasta ja hengessä kaulastanne ottain siitä rakkaasta ja kalliista 
kirjeestänne, jonka sain iloisempana yllätyksenä kuin sanoilla 
voin kuvata. Oli kuin äärettömän lämmin tuulahdus olisi sen 
kautta puhaltanut Gellivaaran siunatuista kokouksista. Täällä 
meillä ei ole nyt mahdollista pitää suurempia kokouksia, emmekä 
voi tehdä lähetysmatkoja, mutta me uskomme entistä lujemmin 
ja tunnemme kuin Jumalan voima ja armo olisi meitä paljon lä- 
hempänä; ja vaikka tunnemme omasta puolestamme suuren mah- 
dottomuuden syntiturmeluksen tähden kaikkeen siihen armoon ja 
totuuteen, jonka Jumala on meille osoittanut, niin emme voi 
muuta kuin kiittää Jumalaa kaikesta siitä, mitä Hän on 
osaksemme suonut rakkaan Poikansa ansion tähden. Minä ajat- 
telen, että teidän on siellä vaikea käsittää sitä ihmeellistä tunnetta 
ja mielialaa joka on täällä vallalla. Tuntuu niinkuin viettäisimme 
jatkuvasti suurta juhlaa, eikä ainoastansa kristityt, vaan koko 
kansa, sillä tunnemme voimakkaana kaikkivaltiaan Jumalan läs- 
näoloa. On kuin suuri kotka olisi nostanut meidät kaikki siipeinsä 
päälle. Totisesti on jotakin ihmeellistä tekeillä, jossa ihmiset ovat 
Jumalan välikappaleita. Kansaamme ei tunne entiseksi, sillä niin 
valtava muutos on tapahtunut, suoranainen Jumalan ihme, josta 
olkoon kiitos Herralle, sillä tuo muutos on tapahtunut kaikessa 
tapauksessa parempaan päin. Kristityitä on paljon rintamalla, 
mutta sikäli kuin tiedämme, ei heitä ole kaatunut; joku lievästi 
haavoittunut, mm. meidän nuori saarnaaja Iisakki Mielonen. 
Yleensä on kaatuneitten luku sangen pieni tuhottuihin vihollisiin 
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nähden, sillä Kaikkivaltiaan käsi on joukkojemme kilpi, joka 
vihollisen kuulasateen kääntää syrjään. 

Kamalinta koko sodassa on verenkarvaisen pedon suun- 
taama tuho aseetonta siviiliväkeä kohtaan, joka ei kuitenkaan 
pysty lamaannuttamaan kansan mieltä ja voiton varmuutta, ja 
kalliiksi ne ovat tulleet Ryssälle sen lentopommitusretket. 
Ryssäin tuho on muutenkin monin verroin suurempi kuin sota- 
tiedot ilmoittavat. Heidän menetyksensä ja tappionsa ovat 
suorastansa pöyristyttävät. Se on Herran sotaa, sillä punaisen 
pedon tuomion hetki on tullut! Kirjoitin päivää ennen Ryssän 
hyökkäystä, etten uskonut Ryssän hyökkäävän, sillä en uskonut 
sitä kurjaa niin hulluksi. Mutta kun se kuitenkin hyökkäsi, sanoin 
heti, että nyt on vihan malja vuodatettu pedon kitaan. Emme tääl- 
lä Suomessa ole pahoillamme siitä, että Ryssä antaantui avonai- 
seen taisteluun, sillä se olisi meitä vahingoittanut monin verroin 
enemmän ystävyydellään ja kavaluudellaan, eikä ainoastaan meitä, 
vaan myöskin koko maailmaa. Emmekä taistele yksin, vaan kaik- 
kivaltias Jumala taistelee kanssamme ja viepi voittoon, vaikka muu 
maailma pysyisi syrjässä. On kuitenkin suuriarvoinen se apu, jota 
saamme teiltä ja muualta, sillä kansojen silmät ovat auenneet. 
Koko maailman myötätunto on Suomen puolella, ja aineellista 
apua tulee runsaasti, ambulansseja ehkä tarpeettoman paljon, aseet 
ja ammukset, varsinainen sotamateriaali meille on tärkeämpi, sil- 
lä sitä kuluu paljon, varsinkin ammuksia ajan mittaan. 

Sanon taas, kuten edellisessä kirjeessäni, että minä en 
yritäkkään teille saarnata kristillisyyttä, vaan kiitän sydämestäni, 
että sitä saarnaatte meille. Olen vain kuin sotakirjeenvaihtaja, 
antaen tietoja, kuinka täällä jaksamme. 

Lopetan kirjeeni sanomalla uskossa, että synnit on anteek- 
si annettu teille ja meille Karitsan veren kautta, ja että pian pää- 
semme yhteen ijankaikkisiin Karitsan häihin. Sydämen rakkaat 
terveiset teille kaikille saarnaajille ja kristityille, minulta perheeni 
kanssa, ja Herran laumalta Karjalassa. Rukoilkaa meidän ja 
sotajoukkojemme puolesta. 

Pyytää vähin veljenne Herrassa 
Juho Hirvonen 
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Seuraavan kirjeeni saatte ehkä rintamalta. Viipurista 
ovat kristityt melkein kaikki muualla. Samoin muista kaupun- 
geista. Se Sama. 

Vielä ilmoitan, että ainoastansa muutamia miehiä 
kristityistä on rintamalla kaatunut mitä olen tietoja saanut tähän 
asti, lieneekö kolme eli neljä, mutta pommituksessa ei ole yhtään 
kuollut, eikä isosti loukkaantunutkaan, niin on Jumala ihmeel-
lisesti varjellut tähän asti; niin sanovat joka kirjeessä. Vasta 
sain kirjeen Suomen sotarintamalta. Minulle tunnettu nuori 
saarnaaja Leevi Karevaara on rannikkotykistössä vääpelinä 
kaikkein kuumimmassa tulilinjassa, ja sanoi, että tähän asti 
on Jumala varjellut ihmeellisesti. Ja vielä ilmoitan, että 
saarnaaja Eloranta Hämeenlinnassa on ollut niin lähellä 
pommitusta, että vierestä on monta kuollut, mutta hänen yli meni 
pommisirpaleet, ja yksi kristitty vaimo oli kolmen eli neljän 
metrin päässä, tuli paljon puita ja soraa päälle, eikä edes 
loukkaantunut, ja ei naarmuakaan tullut kummallekaan. Niin 
on ihmeellisesti Jumala varjellut, josta kiitos Herralle. 

Minä kopioitin tämän että saatte heidän omia kirjoituk- 
siansa lukea. Nämä loppulauseet tähän Hirvosen kirjeeseen minä 
olen ottanut muista kirjeistä. Olisi paljon sanomia, mutta en voi 
nyt tällä kertaa enempi. Jääkää Jumalan rauhaan. 

A. Isaksson, Nilivaara 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

209. U. ELORANTA – AUGUST ISAKSSONILLE Y.M. 

Hämeenlinna 16/1 1940 
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä tervehtelen teitä 

rakkaaseen muistoon jäänyt rakas ja uskollinen vanhin August 
Isaksson, perhettänne, sekä ympärillänne olevia kristityitä. Juma- 
la rakas Isä olkoon kanssanne nyt ja aina elämänne iltaan saak- 
ka. Amen. 
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Kirjoitan teille muutaman rivin, että tiedätte miten tämä 
Herran lauma jaksaa, joka täällä Hämeenlinnassa on. Olemme 
terveenä ruumiin puolesta kaikki kristityt, nekin jotka tulilinjoilla 
ovat, joita täältäkin on lähtenyt 8 miestä, m.m. Leevi Karevaara, 
on rannikkotykistön vääpelinä, saapi sanoa kaikkein kuumim- 
massa linnakkeessa. Ihmeellisesti on Jumala varjellut meidätkin, 
jotka kotona olemme, olemme saaneet kestää jo neljä pommitus- 
ta. Kaksi viimeistä kävi täällä hyvin lähellä, meiltä lähimmäiseen 
pommikuoppaan on 65 metriä, ei kuitenkaan ole kuin yksi pieni 
ruutu keittiön ovesta rikki, naapuritalosta on kaikki lasit hajalla 
karmineen, tästä meiltä ylöspäin. 

Rukoushuoneella päin on säilynyt ehjänä lasit ja katot. 
Viime lauantaina minäkin olin lähellä niitä paikkoja, joista kuo- 
lema niitti valmista. Useita kuoli läheltäni, se oli kauhea hetki, 
tunsin kuitenkin sellaisen suloisen tunteen rinnassani, ja tunsin, 
että nyt minä saan tämän majan jättää, ja pääsen asumaan Her- 
ran tykö. Olisin ollut kyllä valmis kuolemaan, vaan kaikki se 
pommien sirpalepaljous lensi ylitseni, eikä tullut naarmuakaan, 
minua tarvitaan vielä. 

Greskin vaimo, kristitty, joutui noin 3-4 metrin päähän, 
huivi lensi päästä, puita ja soraa tuli paljon päälle, ei kuitenkaan 
edes loukkaantunut. Näin ihmeellisiä hetkiä olemme saaneet 
kokea, en tiedä miksi se jumalatoin konna tätä meidän mäkeä 
vainoo. Täällä en kuitenkin saarnattu parannusta ja varoitettu 
kääntymään siltä lavealta tieltä, jota moni onnetoin kulkee koh- 
ti pitkää ijankaikkisuutta, vaan eivät nekään, jotka kuulemassa 
käyvät, viime kerrallakin täällä ollessamme, ottaneet vastaan, ja 
nyt se on hyvin monen kohdalle myöhäistä. No on kuitenkin 
muutamia, jotka ovat antaneet itseään nostaa, uskottomista ja 
kristityitten langenneista lapsista, vaan tilaa olisi useammille. 
Olemme kokoontuneet seuroihin sunnuntaisin pimeän tultua, ne 
jotka kotona ovat. Pommituksen sattuessa rukoushuoneella sido- 
taan haavoittuneita. Tänään minäkin vein perheeni vähän 
edemmäksi kotoa, vein Leevin vaimon koululle. Nyt saan olla 
ilman kotisurua työmaallani. Olemme, ja olen myös ennen kaik- 
kia ahkeroinut uskoa itseni autuaaksi, joskin monasti monen kiu- 
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sauksen ja heikkouden läpi, joita vielä rukoilen anteeksi, sillä 
niin monessa tunnen itseni vialliseksi, vääriä valvomisia, ihan se 
rietas lupaa nälkäänkin tappaa toisinaan. 

Rukoilkaa puolestamme, pyytää vähin veljenne, 

Uuno Eloranta perheeni kanssa 
Hämeenlinnan aseman takana. 

Olisi se hauska saada tietää, onko tämä kirje saapunut teil- 
le. Kaikilta kristityiltä paljon terveisiä teille kaikille siellä. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

210. F. BJÖRKMAN – A. RITOLALLE Y.M. 

Gellivaara 24/1 1940 
Tykö rakkaalle veljelle Herrassa, Alex Ritola teidän rak- 

kaan emäntänne ja lastenne kanssa, ynnä se piiskunen siunattu 
lapsilauma, joka teidän ympärillänne on. Jumalan armo ja rauha 
olkoon teidän kanssa nyt ja aina tämän lyhyen sodan ja 
kilvoituksen ajan aina viimeiseen ehtoon asti. 

Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdin teitä, 
rakas veli, ynnä muita valituita siellä kaukaisella Amerikan maal- 
la, jotka hengittävät yhtä raitista armon ilmaa esikoisten seura- 
kunnan helmassa ja sen hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. 
Sydämestä kiitän rakasta veljeä rakkaan kirjeen edestä, jonka 
sain tammikuun alkupuolella 1940, josta kirjeestä näen, että 
Amerikan saarnaajat ja kristityt ovat kristillisyyden työssä ja ra- 
kennuksessa, joka on ilahuttava ja siunattu asia, niin että tämä 
siunattu kristillisyys pysyisi koossa ja puhtaana, erotettuna eri- 
seurasta ja kuolleesta kristillisyydestä ja kaikesta maailman- 
kaltaisuudesta, jonka päälle meidän vanhimmat ja saarnaajat ovat 
ahkerasti työtä tehneet monen lukemattoman kyyneleen ja 
huokauksen kanssa. He ovat nyt menneet pois lepäämään heidän 
raskaan päivätyön päälle, ja me olemme jääneet heidän hautansa 
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päälle jatkamaan sitä siunattua työtä, jota he ovat tehneet ja jät- 
täneet meille puhtaana tämän siunatun kristillisyyden. Sentähden, 
rakkaat veljet ja ystävät, meidän aina tulee muistaa ja ahkeroida 
ja työtä tehdä tässä elävässä kristillisyydessä itsekukin sen lahjan 
kanssa kuin Jumalalta saaneet olemme, yksimielisenä ja yhdes- 
sä neuvossa, ja me tarvitsemme toinen toisemme tässä työssä ja 
rakennuksessa, että Herran lauma pysyisi koossa. 

Ja no täällä me elämme tavallisella terveydellä ruumiin 
puolesta perheittemme kanssa ja kokouksia pitämässä ja Herran 
työtä jatkamassa sen perustuksen päälle, jonka kristillisyytemme 
vanhimmat ja ensimmäiset työntekijät ovat laskeneet, sillä mei- 
dän kristillisyys on rakennettu profeettain ja apostolein perustuk- 
sen päälle, jossa Jeesus Kristus paras kulmakivi on, vaikka tämä 
maailma pauhaa kaikessa jumalattomuudessa ja viimeisen ajan 
merkit ovat näkösällä, niin kuin meidän rakkaat veljet ja ystävät 
Suomenmaalla ovat joutuneet sen raskaan koettelemuksen alle, 
että seisoa tulilinjoilla sitä hirmuista ja armotonta vihollista vas- 
taan, joiden edestä meidän tulee rukoilla, rakkaat veljet ja sisaret, 
Jeesuksen nimeen, että Hän varjelisi ja vahvistaisi heitä tässä 
raskaassa koettelemuksessa, ja kaikki asiat parhain päin kääntäi- 
si. Vaan meillä on se usko ja toivo, rakkaat veljet ja sisaret, että 
meille on valmistettu uusi maa ja taivas, jossa vanhurskaus asuu, 
lohduttakaamme meitämme sillä toivolla, että vähän kilvoituksen 
perästä aukenee uusi ja kirkas ilma, ja saamme tervehdellä toi- 
siamme sen laskemattoman auringon alla, ja tervehtiä kaikkia 
ystäviä ja vanhimpia, jotka ovat jättäneet meidät tänne vähäksi 
aikaa, pian alkavat ijankaikkiset Karitsan häät. Jääkää nyt hyvästi 
sen Hyvän Paimenen haltuun ja rukoilkaa, rakkaat veljet ja ystä- 
vät, minun ja meidän kaikkein edestä, että me ynnä teidän kanssa 
onnellisesti illaksi perille kostuisimme. Synnit on meille ja teil- 
le anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, 
jonka minäkin todistan teille Jumalan puolesta. Sydämen rakkaat 
terveiset täältä saarnaajilta ja kristityiltä: A. Isakssonilta, Gunnar 
Jönsson, J. H. Olsson, Knut Kituk, Olivia Björkman, Tekla, y.m. 
y.m. Sanokaa sydämen rakkaita terveisiä Johan Muoniolle, 
Erikainen,  Nick Wilen, K. Wilen, P. Uskoski, J. Sarkinen, 
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Humola-vainajan lapset; kaikki perheittensä kanssa. Tuhannet 
kiitokset joulukokous rakennusaineitten edestä. 

Tätä merkitsee vähin veljenne 
Frans Björkman 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 

211. AUGUST ISAKSSON – SAMUEL JUVOSELLE 

Nilivaara 29/1 1940 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 
viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Samuel Juvonen, ynnä 
sinun rakkaan vaimosi ja lastesi kanssa. Jumalan ja meidän Her- 
ran Jeesuksen armo ja rauha olkoon ja hallitkoon henkenne kans- 
sa nyt ja aina tämän lyhykäisen sodan ja kilvoituksen loppuun 
asti. Amen. 

Tällä rauhantervehdyksellä lähestyn teitä, rakkaat ystävät 
siellä Amerikan maalla. Nyt ensin kiitän veljeä sen kalliin ja ilah- 
duttavan kirjeen edestä, jonka sain vastaanottaa Hakkasen koko- 
uksiin. Hauska on saada sanomia aina toiselta puolen valtameren, 
ja hyvä sanoma on aina kallis kuulla. Ja vaikka olemme yhden 
Isän ja Äitin lapset, olemme kuitenkin niin kauas eroitetut ruu- 
miin puolesta toiset toisistamme, vaikka hengessä läsnä toiset 
toisiamme. 

No niin, terveenä me täällä olemme ruumiin puolesta kaik- 
ki saarnaajat perheineen ja myös muut kristityt yliottain. Ja ko- 
kouksia olemme pitäneet niin kuin ennenkin, ja Jumalan sana on 
vaikuttanut voimallisesti, niin että langenneita on ylösnoussut, ja 
maailman valtakunnasta myös on tullut oven Herran Jeesuksen 
kautta sisälle siihen oikeaan lammashuoneeseen eli Esikoisten 
Seurakuntaan, josta tulee näkösälle, että vielä on etsikon aika 
Herralta. Ja niin häätymme kanssa sanoa, että Suomen kansalla 
on yksi suuri etsikon aika, ja Suomen maalla on niin suuri kris- 
tillisyys, jota ei yksikään syntinen maan päällä voi sanoin tulkita 
eikä kielin kertoa, ja niin suuri yksimielisyys vallitsee saarnaajan 
ja saarnaajan välissä ja kristityn ja kristityn välissä, ja ovat yh- 
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teen liitetyt toiset toisiinsa. Siellä sadat saarnaavat ja tuhannet 
palvelevat, ja kansaa tulee aina kuulemaan enempi kuin huonei- 
siin mahtuu. Ja paljon on tullut maailman valtakunnasta; paljon 
on syntiä armon ja laupeuden mereen upotettu. 

Suuri oli se kansan paljous ja seuraaminen kokouksissa 
nyt niin kuin ennenkin. Yhdessätoista eri paikassa pidimme ko- 
kouksia: ensin Teuvalla ja sitten Porissa, Turussa, Tampereella, 
Helsingissä, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Padasjoella, Lappeen- 
rannassa, Mikkelissä ja Viipurissa, ja meidän siitä täytyi pyörtää 
takaisin, kun se aika tuli niin kireäksi. Vielä jäi käymättä se Kar- 
jalan puoli, johonka oli reisusuunnitelma, siis neljä paikkaa. 

Mutta ei ikänä mene mielestä se Viipurin erohyvästi; se oli 
niin katkera rakkauden viimeinen erohyvästi monen ja paljoin 
suhteen, sillä ei kummakaan, kuin monta päivää peräkkäin 
noutiin asevelvollisia rukoushuoneelta, joita kutsuttiin aseisiin ja 
sanoivat viimeisen hyvästin taivaaseen asti, ja valmistivat lamp- 
punsa. Ja se olikin Yljän huuto, ja ne jotka valmiit ovat, menevät 
Yljän kanssa häihin. Ja monet niistä ovatkin jo menneet 
ijankaikkisiin häihin. Ja kyllä ymmärrätte, kun pitää sanoa vii- 
meisen hyvästin rakkaille aviokumppaneille ja lapsille ja 
rakkaille vanhemmille, saarnaajille ja kaikille kristiveljille ja 
sisarille, ja mennä näkyväistä kuolemaa vastaan ja katsella kuo- 
lemaa silmäin edessä joka päivä. Ja se eroilta siellä Viipurissa ei 
ikänä mene mielestä niin kauan kuin nämä luonnon silmät ovat 
auki. Ja sitten se ihmiskuohu, joka oli joka asemalla ja kaikki 
junat niin paljon kuin mahtui kelvottomia vaimoriepuja ja lapsia, 
jotka olivat paenneet niin kuin ison suden edestä, vaikka 
jälestäpäin on aina kauheampaa kuin se julma kristinuskon veri- 
vihollinen niin kauhealla tavalla raivoaa ja ilmastapäin pommit- 
taa ja kuularuiskuilla ampuu siviilikansaa. 

Mutta niin uskomme, että ei vielä ole se aika, että se vanha 
lohikäärme päästetään irti, joka on tuhanneksi vuodeksi kiinni 
sidottu. Kyllä Hän vielä kerran näyttää koko maailmalle, että 
Hän on ihmeitten tekijä, Jumala, jolla vielä on valta sekä maas- 
sa että taivaassa, mutta kaikki ajanmerkit näyttävät, että Ihmisen 
Pojan tulemus on läsnä. Kyllä tarvitsemme valvoa ja vaatteet 
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tallella pitää, että ei meitä alasti löydettäisi, koska Hän tulee. 
No en tiedä muuta sanoa, mutta kauniisti viheriöitsee Her- 

ran pelto Suomen maalla kristillisyytemme vanhinten työmailla, 
sillä suurella peltovainiolla, jossa on jo niin paljon valjenneita 
paikkoja, ja paljon on jo kuoleman terävä sirppi leikannut 
valjennutta peltoa. Paljon on mennyt kristillisyytemme vanhim- 
pia lepäämään opetuslastensa kanssa pitkästä päivätyöstänsä. Ja 
me olemme heidän työnsä päälle tulleet. Ja siinä onkin meillä 
kysymys, että me uskollisesti Herran työn teemme, sillä jos tar- 
peellinen työ jääpi tekemättä, niin päiväpalkka jääpi saamatta. Ja 
kyllä on, veljet rakkaat, palkanmakso niin suuri, että kannattaa 
kilvoitella sen vähän aikaa, mitä me täällä olemme viipymässä, 
sillä vieras on maa jalkain alla, ja vieraat on asumasijat, ja vaikka 
kristillisyys tuntuukin monasti niin huonolta ja tulee välistä ras- 
kaat epäilykset, kestääkö se minun usko siinä viimeisessä 
koettelemuksessa, joka on kuolema. Mutta Herra on se, joka saat- 
taa heikon uskon vahvistaa, joka on kuoleman ja helvetin voitta- 
jana ylösnoussut pääsiäisaamuna, ja sen pääsiäisaamun me muis- 
tamme niin kauan kuin elämme tämän maan päällä, silloin kuin 
olemme tulleet johdatetuksi pimeydestä valkeuteen ja saatanan 
vallan alta Jumalan tykö. 

No hyvästi nyt näillä sanoilla, että synnit on teille ja meille 
anteeksi annetut Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovinto- 
veressä taivaaseen asti. Sen muistakaat vielä viimeisessäkin hen- 
gen kilvoituksessa, joka pian tulee. Vielä sanon juuri sydämen 
rakkaita terveisiä vaimoni ja lasteni ja kyläni kristittyin kanssa 
sinulle, rakkaan vaimosi ja lastesi kanssa ja ympärillä oleville 
kristityille ja kaikille saarnaajille, joita näet. Vielä sanovat rakkai- 
ta terveisiä täältä saarnaaja F. Björkman, J. Mäntyvaara, J. H. 
Olsson, y.m. Mutta ole itse ensin ja enin meiltä tervehdetty. 
Rukoilkaa minunkin edestä, että illaksi perille kostun. 

Tätä pyytää heikko veljenne elämän kaidalla tiellä, 

August Isaksson 
Kun olin tätä kirjoittamassa niin sain Juho Hirvoselta Suo- 

mesta kirjeen. Ne voivat hyvin, ja näkyy kirjeestä yli ymmärryk- 
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sen, ja sanoo, että ei ole kristityitä kaatunut, joku vain lievästi 
haavoittunut. Se oli kirjoitettu 7/1. Eilen illalla sain Niemiseltä ja 
muilta yhteisen kirjeen, joka oli kirjoitettu 12/1, eikä ellut siinä- 
kään kristittyin kuoleman sanomia. Mutta ihmeellisesti on Juma- 
la tähän asti varjellut kaikki vanhurskaat. 

Tässä lähetän jonkun Suomen saarnaajain kirjein kopioi- 
ta, että näette niistä parhaat sanomat, joita he ovat itse kirjoitta- 
neet näin raskaina aikoina, ja näin kovissa koettelemuksissa, jot- 
ka ovat ulossanomattomat. 

Vielä pyydän sanomaan rakkaita terveisiä kaikille 
saarnaajille, Koppanalle v.k., Leolle v.k., Matille v.k., Wantajalle, 
Calebille ja kaikille, joita en suita nimittää, mutta nimenne ovat 
kirjoitetut taivaassa, ja kaikille Maria Magdaleenan sisarille ja 
Jeesuksen äidin sukulaisille, ja vielä nimelliset Sandra Simon- 
sonille ja Hilda Ruonavaaralle lastensa kanssa. Olen heiltä ja niin 
paljoilta saanut nimellisiä terveisiä, ehkä olemme kasvoista 
tuntemattomat. Ja vanhinten lesket ovat käskeneet sanoa teille 
rakkaita terveisiä, teille kaikille tuhanten kiitosten kanssa, kuin 
heitä aina muistatte väsymättä, joka heitä ylösnostaa ja ilahuttaa 
raskaissa kaipauksen murheissa, alla nimitetyt Tekla Wettainen, 
Olivia Björkman, Briita Johanna Niku, Kreeta-Stiina, Miina 
Kuoksu, y.m. -Se sama. 

Minä ainakin kopioitin sen Hirvosen kirjeen ja myös Nie- 
misen kirjeen, että itse saatte lukea ne viimeiset kirjeet. Ja Tekla 
Wettainen juuri soitti minulle ja käski sanoa tuhannet kiitokset 
kirjeestä, jota oli vasta saanut, ja myös paljon terveisiä. 

Ja talvi meillä on täällä, kovat pakkaset yli tavallisen en- 
nätyksen, niin kovaa ja pitkään ei monasti ennen. - Se sama. 

No niin nyt vasta lähetän tämän kirjeen teille. Olemme 
tulleet   vasta   Muoriovaaran   kokouksista   yllä   nimitettyin 
saarnaajain kanssa. 

Gellivaara se 6.p helmikuuta 1940 
August Isaksson 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 
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212. EINO NOUSIAINEN – AUGUST ISAKSSONILLE 

Turku 31/1 1940 
Rakkaalle vanhimmalle ja uskolliselle Siioninmuurin 

vartijalle August Isaksson, rakkaan emäntänne ja lastenne kanssa, 
ynnä kallis valittuin lauma siellä Ruotsin Lapin maalla. 

Tervehdän teitä onnen ja rauhan tervehdyksellä tänä ras- 
kaana koettelemuksen aikana, joka meitä kohdannut on täällä 
Suomenmaalla. Paljon ovat asiat muuttuneet siitä kun erosimme 
toisistamme Viipurissa, jossa vielä oli niin paljon saarnaajia ja 
kristityitä koolla yhdessä. Vain se teidän käyntinne täällä 
Suomenmaalla oli yksi siunattu ja tarpeellinen koko Suomen 
kristillisyydelle, ja niin saatamme sanoa, että apu tuli Siionista, 
hyvin olette kristillisyyden vanhimmat meistä huolta ja murhetta 
pitäneet, ja ei ainoastaan meistä, vaan kaikista seurakunnista, 
johon tämä siunattu kristillisyys levinnyt on. 

Ja niin uskomme, että ne neuvot, joita olette antaneet meil- 
le, ne ovat oikeat Herran edessä, ja kun niitä neuvoja itsekukin 
seuraamme, kostumme kerran onnellisesti perille, ehkä tunnen 
sen minäkin, että niin monessa olen ollut huolimatoin, että saapi 
ihmetellä sitä hyvää Jumalan huolenpitoa tässä Hänen seura- 
kunnassaan, jossa Jumalan ihmisten parissa niin monta kertaa on 
anteeksi annettu kaikki synnit ja puuttuvaisuudet, sen matka- 
sauvan turvissa me pysymme tien päällä. Olen näinä aikoina 
usein muistellut niitä autuaallisia kokouksia, joissa minäkin sain 
olla mukana teidän täällä Suomessa ollessanne. 

Ja nyt jo monta niistä rakkaista ystävistä ja matkakump- 
paneista, joitten kanssa olimme yhdessä, ovat kaatuneet sota- 
rintamalla uskonnon, kodin ja isänmaan puolesta, ja he ovat 
menneet sieltä kautta Jumalan paratiisiin, heidän kohdalle on sota 
ja kilvoitus loppunut, ja iankaikkinen lepo ja rauha saavutettu 
elämän parhaassa iässä. 

Yhden olen minäkin ollut monen saarnaajan ja kristityn 
kanssa hautaan saattamassa eli hautaamassa, he ovat jo voittaneet 
sen armopalkan, jonka Jumala luvannut on, vaan meillä on vie- 
lä sota ja kilvoitus kesken. Vaan sen pyydän minäkin, että vielä 
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rukouksissa minua muistatte, että kerran onnellisesti perille 
kostuisin siihen maahan, johon niin paljon ystäviä on jo mennyt 
tästä kristillisyydestä, joita silmä ja sydän kaipaa. Kyllä uskon 
sen, että monen tuhannen kristittyin lauma Ruotsin, Norjan ja 
Amerikan maalla rukoilevat Suomenmaan ja kristittyin lauman 
edestä Jumalaa, että Hän, jolla on voima ja valta taivaassa ja 
maassa, antaisi vielä rauhan Suomenmaalle ja kansalle. 

Heikko ja kelvotoin olen rukoilemaan, vaikka se olisi halu 
ja tahto, vaan kun tuntuu, että on niin paljon parempia rukoili- 
joita tässä kristillisyydessä, jolla on niin paljon palavampi sydän, 
niin tuntuu, tässä minäkin perille kostun ystäväin joukossa, jos- 
sa niin paljon rakkautta olen osakseni saanut, jota en olisi ansain- 
nut, enkä osaa muuta, kuin kiittää siitä osasta, jonka Jumalalta 
saanut olen, jossa lapsuuden päivistä asti tämän esikoisten seura- 
kunnan helmassa, joka on ainoa turvan ja suojan paikka, näinä 
Ihmisen Pojan viimeisinä päivinä, jolloin Jumala raskaasti on 
kätensä laskenut rankaisemaan syntiä tämän maan päällä, mutta 
onnellinen vaan, joka valvoo ja vaatteensa tallella eli puhtaana 
säilyttää. 

Enkä osaa muuta, kuin kiittää teitä sen kalliin kirjeen edes- 
tä, jonka olen saanut, vaikka vastaus on jäänyt näin pitkälle. Sa- 
nokaa sydämen rakkaat terveiset kaikille saarnaajille ja kristityil- 
le, vaan olkaa minulta enin ja ensin perheenne kanssa sydämel- 
lisesti tervehditty. 

Tätä kirjoitti vähin veljenne, 
Eino Nousiainen 

Suurin osa Turun kristityitä on Heikinsuolla, siellä on 
minunkin perhe, minä olen työssä leipomossa, jossa tehdään 
sotilasleipää. Kokouksia olemme ahkeroineet pitää Turussa, 
vaikka ne ovat pienet, kun väki on maalla. s.s. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 
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213. J. P. STÖCKEL – HJ. WANTAJALLE 

Taallujärvi 3/2 1940 
Tykö rakkaalle veljelle Herrassa, Hjalmar Wantaja, Juma-

lan rakkaan Isän siunaus olkoon sinun henkesi kanssa nyt ja aina 
elämän ehtoon asti. Amen. 

Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä lähestyn si- 
nua, rakas veli, jollakin paljon puuttuvaisella radilla, ja saan 
ensin ilmoittaa, että olemme terveenä ruumiin puolesta koko 
minun perhe, ja uskomassa olemme syntisenä Jumalan suures- 
ta armosta autuaaksi. 

Ja sitten saan kiittää sinua niin monen rakkaan kirjeen 
edestä, joita olen ilolla vastaanottanut, ja vaikka se niin on, että 
ei ole tullut vastatuksi, ensin siitä syystä, että olen huono kirjoit- 
tamaan, toiseksi tämä levoton aika, joka meillä nyt on, se hidas- 
taa kaikin puolin. Mutta nyt tuli kuitenkin sydämellinen halu 
kirjoittaa jonkun sanan, kun sain tämän viime kirjeen, josta sain 
nähdä, että sinun rakas vaimo ja meidän rakas sisar on päässyt 
paratiisiin, joka oli hänelle se viimeinen voitto, sillä Paavali sa- 
noo, että kuolema on lihan viimeinen vihollinen. Ja se on kans- 
sa tosi, sillä sen me saamme koetella, että kuolema aina peljättää 
meitä joka askeleessa, että kuinka olet valmis, jos äkkiä kuolema 
tulee. Vaikka olemme nähneet ne vahvat merkit sillattoman vir- 
ran rannalla, kuinka ilolla ystävät lähtevät elävän uskon siivillä 
poikki sillattoman virran, niinkuin olette nyt nähneet rakkaan 
sisaren Huldan poislähdön, joka niin paljon rakasti meitäkin siel- 
lä ollessamme, että se on jäänyt ikuiseen muistoon. Ja nyt on 
Huldan rinnat terveet ja terveet iankaikkisesti. Nyt on Huldalla se 
juhlapuku, joka kestää ijankaikkisesti. Nyt on Huldan päässä 
kunnian kruunu; nyt hän saapi äänensä yhdistää koko maasta 
ostetun lauman kanssa veisaamaan voittajan virsiä sen laske-
mattoman auringon alla, joka ei mene koskaan pilven taa. Ja 
sinne se on meidänkin toivomme ankkuri kiinnitetty niitten ystä- 
väin perään, jotka on edellä meitä menneet siihen oikeaan koti- 
maahan. Sillä tämä maa on vieras, joka on jalkain alla, nyt vielä 
perätikin kun valtiollinen hurmaus pauhaa Euroopan maalla, jos- 
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ta emme tiedä, mikä sen päämäärä on. Vaan sen vain uskomme, 
että Jumala ei anna kunniaansa vieraalle, sillä sen me näemme 
muinaisilta ajoilta, että Jumala on aina ollut vihainen sanansa 
ylönkatsojille, ja sen halpana pitäjille, niin kuin nytkin bolshevi- 
kit kieltävät Jumalan olemassaolonkin pois. Niin kyllä se päivä 
kerran valkenee, että saavat nähdä, mitä Suomenmaan viaton veri 
maksaa, sillä monta sataa tuhatta huokaa Euroopan ja Amerikan 
maalla hengessä ja totuudessa Suomenmaan viattomain lasten ja 
orpoin ja leskien edestä, ja koko sivistynyt maailma, joka on 
katsomassa mielenkiinnolla Suomenmaan puoleen. Ja vaikka 
niin on, että se menee raskaitten koetusten läpi, niin se on tarpeel- 
linen vielä jumalisille kansoillekin Herran kuritus heidän 
kuulemattomuutensa tähden Jumalaa vastaan, sillä sen me näem- 
me muinaisilta ajoilta, että Jumala on raskaasti kurittanut omaa 
kansaansa tottelemattomuuden tähden. 

No se toivo meillä on, veljet ja sisaret, että Jumala varje- 
lee valittunsa, vaikka mitä vastaan tulisi. Uskomme sen, että 
Herran lunastetut vieläkin uskon kautta voittavat, vaikka vielä 
raskaimmat koetukset tulisi vastaan, niin kuin näemme muinai- 
silta ajoilta niistä todistuksista, mitä historiat kertovat kunakin ai- 
kakautena, kun kristillisyys on elävänä ollut. 

No en tiedä nyt muuta, vaan sanon hyvästi näillä sanoilla, 
että synnit on anteeksi annetut teille ja meille Herran Jeesuksen 
nimessä ja kalliissa sovintoveressä viattomassa. Ja sano nyt mi- 
nun rakkaat terveiset Koppanalle vaimonsa kanssa ja Matti Kin- 
nuselle vaimonsa kanssa ja Sandralle lastensa kanssa ja 
Ruonavaaran Hildalle lastensa kanssa ja kaikille rakkaille veljille 
ja sisarille Hancockissa ja Calumetissa ja niin laajalta kun tulet 
näkemään Amerikan saarnaajia ja kristityitä, sano kaikille sydä- 
men rakkaat terveiset. Ikuiseen muistoon on jääneet Amerikan 
kristityt, sillä kultainen lanka se juoksee poikki Atlantin meren 
vieläkin vanhinten hautain päällä, sillä ne rakkauden siteet on 
lujat, jotka on vahvistettu vanhinten raskaan työnteon kautta. Ja 
me olemme jääneet vanhinten työn päälle, ja siihen Jumala rakas 
Isä antakoon siunauksen, että me saattaisimme Jumalan tahdon 
jälkeen työtä tehdä tämän siunatun kristillisyyden suojaksi ja 
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menestykseksi. Ja se menee hyvin niin kauvan kuin saarnaajat 
ovat yksimieliset ja toiset toistensa alamaiset. Ja se siunaus. on 
meillä vielä vahva. 

Ja en tiedä muuta, vaan ole nyt veljeni minulta tervehdetty 
vaimoni ja lasteni ja kylän kristittyin kanssa, sylillä ja sydämellä. 
Ja rukoile, veljeni, meidänkin edestä, että Jumala varjelisi kaikes- 
ta pahasta. 

Tätä pyytää vähin veljesi, J. P. Stöckel 

No en tiedä joko olette saaneet seurakunnan kirjeen, joka 
on jouluna kirjoitettu. Kyllä olisi voinut lähetys tulla Ruotsin 
Lapista Amerikkaan, jos ei olisi tämä levoton aika tullut. 

No en tiedä jos saat selvän, sillä minä olen niin huono 
kirjoittamaan. 

Sano Matti Kinnuselle, että minä olisin kirjoittanut aikaa, 
mutta en tiedä osoitetta. Käske sen kirjoittaa minulle. 

– Se sama.

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

214. VILLE NIEMINEN – AUGUST ISAKSSONILLE 

Padasjoki 16/2 1940 
Rakas vanhin ja uskollinen Siionin muurin vartija Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä A. Isaksson ynnä rak- 
kaan emäntänne ja lastenne kanssa, sekä kaikki ystävät, niin lavi- 
alta kuin tulette näkemään. 

Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille ja vahvistakoon 
teitä, ruumiin ja sielun puolesta, seisomaan turvana ja suojana 
tälle piiskuiselle laumalle tällä raskaalla maailman lopun ajalla, 
aina elämänne iltahetkeen asti. Tällä onnentoivotuksella terveh- 
telemme teitä, ja kiitämme juuri sydämen pohjasta rakkaan kir- 
jeen edestä, jonka saimme suureksi iloksemme vastaanottaa. 

Kyllä ne tervehdykset ovat olleet kalliit tällä raskaalla ajal- 
la, jos ne aina ovat olleet kalliit, mutta vielä enemmän nyt, kun 
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aika on kolkko ja vakava, ja vihollinen on nostanut sellaisen 
myrskyn, ettei voi juuri sanoilla selittää, mutta siitä olemme iloi- 
set, että meillä on turva esikoisten seurakunnan helmassa, ja seu- 
raamme sitä kuningasta, jolla on kaikki voima taivaassa ja maan 
päällä, joka voi omiansa suojella silloinkin, kun tämä katoova 
maa hukkuu, ja jos Jumalan tahto niin on, että tämä maailma vie- 
lä seisoo ja koossa pysyy, niin Jumala antaa voiton, vaikka vihol- 
lisen joukko olisi niinkuin meren santa, niin ne ovat Jumalan 
edessä vaakitut ja aivan köykäiseksi löytyy niin kuin muinoin 
Baabelin valtakunnan kuningas. 

No uskomassa me olemme täällä ja kokouksia olemme 
pitäneet täällä Padasjoella läpi ajan, ja elämässä on kaikki saar-
naajat niin paljon kuin tiedämme. Sain eilen puhella Karhun ja 
Ahosen kanssa puhelimessa, he ovat terveenä ja käskevät sanoa 
terveisiä. Karhu on kotona ja hoitelee siellä omia ja poikain 
asioita, Samalla tavalla Ahonen on Lahdessa, väliin käypi täällä 
Padasjoella, hänen emäntä on täällä, Luoma myöskin on kotona, 
samoin Hirvonen, Ihalainen asuu omassa kesäasunnossaan lähellä 
Helsinkiä, Turusta Simoliini ja Nousiainen ovat Heikinsuolla, 
Viipurin saarnaajat ovat Etelä-Pohjanmaalla, Kauppinen on 
Pihtiputaalla ja Vainikka Teuvalla, ja nuoria saarnaajia on paljon 
rintamalla. Paljon on täällä olot muuttuneet sitten, kun te lähditte, 
mutta se on kaikkein suomalaisten mieli, että Suomenmaata ei 
anneta Ryssälle, ja mitä kristillisyyden asiaan tulee, ne ovat 
niinkuin silloinkin kun kävitte täällä, ijankaikkisuuden kukkaset 
ne kasvavat ja vihoittavat kristillisyyden vanhinten hautain päällä 
ja monta ystävää on kostunut lämpimään kotimaahan; he ovat 
päässeet kaikista matkan vaivoista. 

Eikä nyt muuta kun sanon sydämen rakkaita terveisiä vai- 
moni ja lastemme ja Padasjoen kristittyin kanssa ja täällä olevilta 
muitten paikkakuntain kristityiltä ja paljoilta saarnaajilta omalta 
paikkakunnalta ynnä muualta, joitten kanssa olen kosketuksissa 
puhelimen kautta, sanokaa meidän terveisiä toisille vanhimmille 
ja saarnaajille ja koko Herran laumalle ympärillänne. 

Ja sanomme hyvästi näillä sanoilla, että synnit on meille ja 
teille anteeksi annettu Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa ve- 
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ressä, ja vielä teiltäkin rukoilen anteeksi kaikkia hitautta ja 
valvomattomuutta. Ja rukoilkaa minun ja meidän kaikkien edes- 
tä, että Jumala meitä kaikkia pahasta varjelisi ja onnellisesti 
kuljettaisi tämän myrskyisen maailman läpi, että (kun) iltakellot 
kerran soivat, saamme tervehdellä kaikkia vanhimpia ja valituita 
ijankaikkisuuden tyvenellä rannalla, johon henkemme ikävöi ja 
kaipaa täältä matalasta maan tomusta. 

Tätä toivoo vähin veljenne vaimoni ja lasteni ja kristittyin 
kanssa. 

Ville Nieminen 

Olen saanut useita kirjeitä Lapinmaan vanhimmilta, joista 
kaikista kiitän olen aikomuksessa vastata, kun ehdin. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

215. F.  BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE JA 
RIIKALLE  

Gellivaara 19/2 1940 
Tykö rakkaalle vanhimmalle ja Siionin muurin vartijalle, 

William Koppana teidän rakkaan emäntänne Riikan kanssa, ja se 
siunattu lapsilauma, joka teidän ympärillä on, jotka hengittävät 
yhtä raitista ilmaa Esikoisten Seurakunnassa ja sen hengen yhte- 
ydessä rauhan siteen kautta. Jumalan ja meidän Herran Jeesuksen 
armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja aina tämän 
vaivalloisen matkan päähän asti. Amen. 

Tällä rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehdän 
teitä, rakkaat veljet, ja aina muistossa olevat ystävät siellä 
kaukaisel- la Amerikan maalla, ja saan antaa tietää, että elossa 
olevat saarnaajat täällä ovat terveenä heidän perheittensä kanssa 
ja niin myös vanhinten lesket, joka on Jumalan suuri armo 
niin kauvan kuin ihminen saapi olla terve ruumiin puolesta. Ja 
uskomassa olemme syntisenä syntein anteeksi saamisen 
armosta itsemme autuaiksi, vaikka monen syntisyyden ja 
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pahan tuntemisen läpi on uskominen itsensä autuaaksi. Mutta 
onhan meillä edesvastaaja Jeesus Kristus, jonka turvissa me 
tänäkin päivänä rohkenemme uskoa itsemme autuaiksi; onhan 
meillä ja teillä vapaa tykökäyminen armoistuimen tykö. Meillä 
ja teillä, rakkaat veljet ja sisaret, ovat kaikki asiat hyvin, sillä 
kaksinkertaisesti olemme saaneet Herran kädestä, ja voiton 
päällä olemme Karitsan veren ja Hänen todistuksensa sanan 
kautta. Ole vapaa, sinä vapaaksi ostettu lapsilauma Amerikan 
maalla, sillä pian alkaa ijankaikkinen uusi vuosi, jossa on 
pysyväinen rauha aina ja alati. Levätköön Jumalan rauha 
teidän kaikkien päällä, rakkaat veljet ja sisaret, ja uskomme sen, 
että jos emme kohtaa toisiamme täällä maan päällä, niin kui-
tenkin ijankaikkisuuden ihanalla rannalla saamme tervehdellä 
toisiamme ja painaa rinnat yhteen kaikkien vanhinten ja maasta 
ostetun lauman kanssa. Ei silloin enää, rakkaat ystävät, muistu 
mieleen matkan vaivat, kuin kunnian kruunu päähän pannaan ja 
voiton palmut käsiin annetaan, ja niin ijankaikkisia tapetun Ka- 
ritsan häitä saamme viettää ijankaikkisesti. 

Jääkää nyt hyvästi sen Hyvän Paimenen haltuun, veljet ja 
ystävät, näillä sanoilla, että teidän ja meidän synnit on anteeksi 
annetut Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, jonka mi- 
näkin todistan teille Jumalan puolesta taivaaseen asti. Rukoilkaa, 
rakkaat veljet ja sisaret, minun ja minun perheeni edestä, että me 
ynnä teidän kanssa onnellisesti illaksi perille kostuisimme sen 
laskemattoman auringon alle jossa kilvoittelijan ja voittajan palk- 
ka maksetaan ijankaikkisella ilolla ja kunnian kruunulla. 

Kiitos, veli rakas, kirjeen ja joulukokous-rakennusaineit- 
ten edestä, joka on lähetetty Johan Pason emännältä Lake Nor- 
denista; jos veli rakas kirjoittaisi hänelle ja kiittäisi lahjan edes- 
tä. En saata kirjoittaa hänelle, kun en tiedä hänen osotettaan. 

Sanokaa nyt, rakas veli, sydämen rakkaita terveisiä meil- 
tä kaikilta Kinnuselle, Juvoselle, Wantajalle, L. Lobbestaelille, 
Sandralle, H. Ruonavaaralle perheittensä kanssa ja kaikille Juma- 
lan ulosvalituille, jotka teidän ympärillä on. 

Rukoilkaa, rakkaat ystävät meidän ja meidän rakkaitten 
Suomen veljein ja sisarten edestä, jotka ovat joutuneet niin ras- 
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kaaseen koettelemukseen. Tätä pyytää teidän vähin veljenne 
Herrassa, 

Frans Björkman 

Tämän kirjeen kirjoitin ennen Pajalaan lähtöä, mutta nyt 
vasta lähetän. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

216. A. ISAKSSON – WM. KOPPANALLE 

Nilivaara se 21/2 1940 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä: William Koppana 
ynnä rakkaan emäntäsi kanssa ja sen ympärillä olevan Herran 
lauman kanssa, jotka yksi olette Esikoisten seurakunnan helmas- 
sa ja hengen yhteydessä rauhan siteen kautta. 

Jumalan ja meidän Herran Jeesuksen armo ja rauha 
lisääntyköön teille nyt ja aina tämän vaivalloisen sodan ja 
kilvoituksen loppuun asti. Amen. 

Tällä onnen ja rauhan toivotuksella tulen tykönne taas pit- 
kästä aikaa, ja tämän kautta saan ilmoittaa, että terveenä olemme 
täällä kaikki saarnaajat perheineen ja muut kristityt yliottain. Ja 
uskomassa olemme ahkeroimassa suuren synninvoiman läpi 
monen pahan tuntemisen alla, ehkä se on suuri vaiva syntisenä 
uskoa, koska vihollinen ampuu palavia nuolia lihasta sydäntä 
kohti ja haavoittaa usein sydämen, mutta kun olemme tulleet 
syntein anteeksi antamisen armon valtakuntaan, jossa on 
armollinen syntein anteeksi antamus, ja tämän matkasauvan 
turvissa me vihdoin illaksi perille kostumme. 

Ja niin kokouksia olemme ahkeroineet täällä pitää, ja 
paljon on Jumalan sana vaikuttanut, ja vielä enempi näitten 
koettelemusten alla, paljon on langenneita noussut, ja myös maa- 
ilman valtakunnasta on tullut, ja on myös monta puhdistettu ja 
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monta kirkastettu, mutta jumalattomat pitävät jumalattoman 
menonsa, eikä niistä tottele, mutta opettajat paistavat niinkuin 
tähdet alati ja ijankaikkisesti heidän Isänsa valtakunnassa. 

No paljon on asiat muuttuneet näinä aikoina, kun valtiol- 
linen taivas niin mustuu ja viimein tulee veripunaiseksi. Voi, 
kuinka paljon ja äkkiä ovat asiat muuttuneet siitä asti, kun me 
palasimme takaisin Suomenmaalta, ei olisi kukaan saattanut vielä 
silloin niin pahaa aavistaa, niin kuin se nyt on. Kyllä saavat mei- 
dän rakkaat ystävät Suomenmaalla monta kovaa kokea, ja saavat 
aina vähän päästä seisoa hautausmaalla ja laskea maan poveen 
heidän rakkaat lapsensa ja aviokumppaninsa, jotka ovat ajallisen 
ja maallisen tehtävänsä suorittaneena kaatuneet sotarintamalla, ja 
antaneet verensä ja henkensä uskonnon, kotinsa ja isänmaan 
puolesta, kyllä on Suomenmaalla paljon kyyneleitä vuotanut, ja 
paljon on rukousalttaria rakennettu, ei niillä ole ollut kävelemi- 
nen tämän talven aikana ruusuin ja kukkaisten päällä, mutta yksi 
varma vakuutus siitä vain, että parempi maa ja taivas odottaa 
toisella puolella kuoleman sillattoman virran, johonka ei luonnol- 
lisen ja hengellisen vihollisen nuolet ja pommit uletu. 

No niin, se tuntuu meillekin, että se siunattu rauhan aika 
on nyt ikäänkuin meitä ohimenemässä, emmekä tiedä, mitä huo- 
minen päivä mukanansa tuo, mutta nyt vasta tuntuu, että kuin 
saattaisi paremmin kiittää ja rauhaa rakastaa. 

Ja en tiedä nyt muuta tällä kerralla, vaan sanon hyvästi 
näillä sanoilla, että synnit on teille ja meille anteeksi annettu 
Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä ijankaik- 
kisella unhotuksella, se muistakaa vielä silloinkin, kun viimeiset 
huokaukset salpaavat henkenne, ja sentähden me kaikki nuoret ja 
te vanhat, katsokaamme sielun silmillä ijankaikkisia asumasijoja 
toisella puolen sillattoman virran, johonka ovat menneet meidän 
rakkaat vanhimmat heidän opetuslastensa kanssa, ja sinne ovat 
menneet kaikki parhaat ystävät ja kasvattikumppanit, ja he ovat 
jo voittaneet sen armopalkan, joka on luvattu kaikille ulosvalituille, 
mutta meillä on vielä sota ja kilvoitus edessä vähän aikaa, mutta 
monella vanhalla on jo ijänkin suhteen ranta lähellä. 

Ja vielä sanon suuri sydämen rakkaita terveisiä vaimoni 
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ja lasteni ja kyläni kristittyin kanssa, sinulle rakkaan koti-
väkesi ja kylän kristityille, mutta erittäinkin Sandra Simon-
sonille lastensa kanssa, ja Hilda Ruonavaaralle lastensa 
kanssa, ja kaikille saarnaajille emäntäinsä ja lastensa kanssa, 
joita näet, mutta ole itse ensin ja enin Riikas ja poikasi kanssa 
(tervehditty). 

Tätä kirjoitti heikko veljenne elämän kaidalla tiellä, 

A. Isaksson, Nilivaara 

Tässä  lähetän  mukana  jonkun  vastatulleita  Suomen saar-
naajain kirjeitä, että niistä saatte itse lukea tervetulleita sano- 
mia Suomen suuresta kristillisyydestä, joka kyllä on niin suuri ja 
ulossanomatoin ja kallis. 

Jälkiosa: Vielä ilmoitan, että olemme vasta käyneet Paja- 
lassa kokouksia pitämässä William Erikssonin ja Gunnar Jöns- 
sonin kanssa, ja Jumalan sana on vaikuttanut niitten harvain ty- 
könä, jotka kävivät kuulemassa, niin että yksi vaimo nousi suu- 
resta suruttomuudesta ja tuli veripunaisen oven kautta sisälle oi- 
keaan lammashuoneeseen, ja ne harvat kristityt, jotka siellä oli- 
vat, saivat uutta voimaa ja rohkeutta kristillisyyden tiellä. 

Ja enempi siellä onkin kristityitä kuin Herra etsi So-
domasta, sillä siellä on yksi talonväki pysyväisiä kristityitä, 
nimittäin Albert Rova ja muutamia muita, ja nyt on meillä siellä 
hyvä talo eli pirtti, jossa pidämme kokouksia, mutta ei Pajalan 
eriseurat taho meitä tulla kuulemaan, sillä me olemme länsiläiset, 
ja heidän tietonsa mukaan väärät ilman kuulemattakin. 

Ja rakkaita terveisiä käskivät sanoa Wiljami ja Gunnari 
y.m., mutta ole meiltä itse ensin ja enin. Tätä kirjoitti yksi huo- 
noin matkamies, kunnioittain teidän muistoanne, 

se 1/3 1940 
A. Isaksson, Nilivaara 
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Aivan maallisia: Kovasti oli Ryssä siellä pommittanut, 
oli laskenut toistasataa pommia, se näyttää selvään, että se oli 
yrittänyt kirkkoa ja Laestadiuksen hautaa pommittaa, mutta ei 
ollut sattunut. Ja muut asiat te näette sanomalehdistä. Meillä on 
kova pakkastalvi, se on yli ymmärryksen. Ja paljon tulee 
kirjeitä Suomesta saarnaajilta ja ystäviltä aina sotarintamalta asti, 
näkyy, että ei vielä ole synnin tulva kaikkia hukuttanut. Ja 
vielä muistin lupaukseni, kaikki vanhinten lesket ovat käske-
neet sanoa juuri sydämen rakkaita terveisiä monen tuhannen 
kiitoksen kanssa, kuin tet aina heitä muistatte unhottumat-
tomalla rakkaudella, ja ne terveiset on hyvät nostamaan ylös 
murheen ja ikävän aikana, jotka usein aaltona käyvät tun-
tuen niinkuin yli pään. Kaikki yllänimitetyt, Tekla Vet-
tainen, Brita Johanna Niku, Miina Kuoksu ja Olivia Björk-
man ja Kreeta Stiina Vettasjärvi, Pikku-Nuutti, joka aina 
muistaa teitä, ja te muistatte häntä. S. S. 

En voi juuri viimeisiä kirjeitä lähettää, sillä niissä on pal- 
jon kopioitsemista, sillä vasta tuli monta kirjettä. S. S. 

Painettu vihkonen. Sophia Hillin kokoelma. 

217. AUGUST ISAKSSON – YRJÖ MÄKELÄLLE 

Nilivaara 23/4 1940 
Tulen tykösi jollakin ratilla ikuiseen ja unhottumattomaan 

muistoon jäänyt rakas veli Yrjö Mäkelä, ynnä sinun rakkaan 
emäntäsi ja lastesi ja koko sen suuren perheen kanssa, ja kaikki 
muut Herran valitut ympärillänne, Jumalan armo ja rauha olkoon 
Ja levätköön päällänne nyt ja aina päiväimme loppuun asti, 
amen. 

Ensin tahtoisin kiittää veljeä sen rakkaan ja kalliin kirjeen 
edestä, jonka olen saanut jo ennen joulua, mutta vastaus on vii- 
pynyt näin kauvoin. Ja suo nyt veli rakas anteeksi hitauteni. Ja se 
on jääny vastaus sen suuren köyhyyden ja saattamattomuuden 
tähden, mutta en ole niin köyhä, ettei kiitoksia olisi, mutta kun 
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kiitokset taas tuntuvat niin tyhjältä, kuivalta ja kylmältä. Mutta 
niinhän se on meillä vähä hyvää ja paljon pahaa, ja suuri synnin 
voima kannettavana niin kauvan kuin olemme tällä puolen hau- 
taa. Se on vaivat, kärsimiset, kiusat, murheet, ja työ ja meno 
levotoin silloinkin kuin se paras on. 

No. Paljon olette, veli rakas, saaneet kokea tämän 
jääneen talven aikana, ja ulosseisoa monta myrskyä ja kovaa 
ilmaa. Kyllä on kysyny monesti ruumiin ja sielun voimia ja 
uskoa ja uskallusta Jumalaan. Ja paljon on Suomen kansa meidän 
eteemme uhrannut. Ja paljon on Suomen saarnaajat ja kristityt 
koettelemuksillaan ja kirjoituksillaan meille saarnanneet kris-
tillisyydestä, josta olis halu kiittää, mutta ei voi niin kauan 
kuin kannamme tätä syntisäkkiä ja matoista majaa. 

No terveenä me täällä elämme kaikki ruumiin puolesta, ja 
voimme hyvin, ehkä maailma kiehuu ja tohisee. Ja myös olem- 
me uskomassa suurena syntisenä synnit anteeksi, ja siinä se on- 
kin meidän kristillisyys. Ja sille se onki omavanhurskaus kaik- 
kein vihaisin, että yksinkertaisena uskoa. Se tahtois kristillisyy- 
den järkeen eli pääkalloon. Niin on meidän kulkemisemme tä- 
män pahan ja vaarallisen maailman läpi, niin kuin muinaisilla Is- 
raelin lapsilla korven läpi. Mutta kuitenkin uskomme, että Juma- 
lan avulla ja kristittyin turvissa pian kostumme Jordanin virran 
rannalle, jossa sitten saamme katsella, että tästä ne oikiat Israelin 
lapset on kuivilla kengillä käyneet poikki virran luvattuun 
maahan. Usein minä elän ja muistelen hengessä niitä 
autuaallisia aikoja, joita olen viettänyt teidän kanssanne 
ollessamme Suomen maalla. Siitä on jäänyt niin ihana ja rakas 
muisto, joka ei ikinä katoa mielestäni. Usein muistelemme sitä 
aikaa ja päivää, kun olimme teillä vieraana. Hauska ja 
rauhallinen koti ja ihana ilon tunne. Onkos Salminen vielä 
kesähuvilassa? Hauska oli sekin koti. Hauskemmat kodit on 
vielä luvattu meille taivaassa, jotka on tallella. Ja hyvästi nyt 
siihen asti, että yhteen tulemme Taivaallisessa 
Jerusalemissa Hyvän Paimenen asumakaupungissa. Ja vielä 
todistan kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herran 
Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä taivaaseen asti. 
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Ja vielä katsokaamme uskon silmillä viatonta Jumalan 
Poikaa veristen haavain läpi taivaallisen Isän kunnias- sa. Ja 
vielä kaikkein viimein sanon sydämen rakkaita terveisiä 
vaimoni ja lasteni kanssa sinulle rakkaan emäntäsi ja lastesi ja 
koko sen suuren perheen kanssa, myös Salmiselle perheensä 
kanssa ja Seppäselle perheensä kanssa, ja kaikille, joita en suita 
enkä muista nimittää. Mutta olette jääneet rakkaaseen 
muistoon, ja kuitenki on nimenne Taivaissa kirjoitettuna Uuden 
Testamentin Ylimmäisen Papin kirjassa. Vielä terveiset kaikil-
ta saarnaajilta, F. Björkmannilta erittäin. Ja kaikilta ja kaikille. 
Kirjoitti heikko veljenne elämän tiellä 

A. Isaksson, Nilivaara, Sverige 

Olen kirjoittanut veli Salmiselle jo uudenvuoden aikoihin, 
onkohan se saanut sitä. Olis hauska kuulla. Kokouksia olemme 
pitäneet melkein koko talven, ja nyt olen vasta tullu kotia viime 
perjantaina. Se sama. 

Alkuperäinen. 

Kopio toimittajan hallussa. 

218. WM. KOPPANA Y.M – J. P. STÖCKELILLE Y. M. 

Calumet 24/6 1940 
Tykö rakkaille vanhimmille ja uskollisille Siionin muurin 

vartijoille: Johan P. Stöckel, August Isakson, Frans Björkman, 
William Erickson, Johan Mäntyvaara, ynnä kaikki muut uskolli- 
set työntekijät teidän rakkaitten vaimoinne ja lastenne kanssa, ja 
koko se siunattu Herran lapsilauma ympärillänne Ruotsin Lapin 
maalla. 

Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä ja onnentoivo- 
tuksella tervehdämme teitä, tänne kokoontuneet saarnaajat ja 
kristityt läpi Amerikan maata. Me taas tulemme tykönne 
toivottaen sen suuremman siunausta, voimaa ja väkevyyttä 
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tässä korkeassa ja painavassa asiassa meidän turvaksi ja suo- 
jaksi tällä vaarallisella maailman lopun ajalla. Niinkuin se on 
ollut ennen, niin vieläkin haluamme sydämestä asti teidän 
kanssa pysyä ja yhteen henkeen liitettynä olla sen saman äidin 
suojassa esikoisten seurakunnassa, jossa olette meistäkin huo- 
len pitäneet lähetyskirjeitten ja monien lähetysmiesten kaut- 
ta, josta olemme suuresti kiitolliset ja pidämme itsemme on- 
nellisena sen armon edestä. 

Olemme taas olleet koolla saarnaajia ja ymmärtäväisiä 
kristityitä, ja on tutkittu kristillisyyden korkeita ja painavia 
asioita Jumalan sanan valossa. Monet saarnaajat ovat saar-
nanneet, ja Jumalan sana on tullut eläväksi ja vaikuttanut 
kokouspaikassa, niinkuin ennenkin, murheen synnistä ja ilon 
autuudesta. Vaan se vieläkin tulee näkösälle, että paljon on 
työtä, sekä sisällä että ulkona, ei sielun vihollinen ole jouten 
eikä nuku. 

Ikävät ovat ajat, mitkä meillä nyt on, ja erittäinkin teillä 
siellä Euroopan maissa, jossa kristitytkin saavat kärsiä ynnä 
uskottomain kanssa aina henkeen ja vereen asti. Paljon on tääl- 
läkin kyyneleitä vuotanut ja monet rukoukset Jumalan tykö lä- 
hetetty rakkaitten veljien ja sisarten edestä sekä Suomenmaalla 
että Norjassa, joissa sota on ollut, kuin myöskin Ruotsin eli 
Lapinmaan rakkaitten veljien ja sisarten edestä, jotka olette niin 
suuressa vaarassa, että Jumala, rakas taivaallinen Isä, varjelisi 
kaikkia teitä, ja vahvistaisi kaikkia uskollisia Siionin muurin 
vartioita meidän ja niin monen tuhannen sielun autuudeksi. Se 
tapahtui niin ikävästi, että emme saaneet sieltä apua tämän vuo- 
den ajalla, kun sota syttyi. Me olisimme todella apua tarvin- 
neet, niinkuin tiedätte, rakkaat veljet, ja tarvitsemme vieläkin, 
ja jos Jumala suo, että rauha tulee, niin uskomme, että meille 
avun lähetätte. Sitä me rukoilemme ja pyydämme. Paljon olette 
meitä rakastaneet niin monen kalliin lähetyskirjeen kautta, jon- 
ka suureksi iloksemme olemme saaneet vastaanottaa ja joiden 
edestä juuri sydämestä kiitämme. 

Saarnaajat ovat kulkeneet jääneen vuoden ajalla lähetys- 
matkoilla: Kinnunen ja Lobbestael Lännen rannalla, Uskoski ja 
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Ollila keskivaltioissa, Juvonen ja Niska idän rannalla, ja kaikissa 
paikoissa tulee näkösälle, että paljon on työtä. 

Olemme taas koetelleet ja järjestelleet lähetyksiä täyttä- 
mään kristittyin pyyntöjä, ja jos Jumala suo, eikä voittamattomia 
esteitä tule, niin M. Kinnunen ja H. Vantaja käyvät Lännen ran- 
nalla, A. Niska ja J. Ollila keskivaltioissa, S. Juvonen ja A. 
Uskoski idän rannalla, ja L. Lobbestael heidän kanssaan Pohjois- 
Caroliinassa, Caleb Erickson, jonka terveys ei salli pitempiä 
matkoja tekemään, kulkee Spartan ympäristöllä, ynnä muualla 
Minnesotassa jonkun kumppanin kanssa, silloin, kun on mahdol- 
lista. Kaikessa tapahtukoon Jumalan tahto sillä Hänen on asia. 
Meidän ja teidän rakkaat vanhemmat, saarnaajat, William Kop-
pana, Johan Muonio ja Salomon Johnson ovat jo ijältä voitetut ja 
ruumiin voimat ovat lakastumassa, niin myös Johan Puuri. Sa- 
lomon on hyvin heikkona, ei taida olla enää pitkäaikainen. 

Nyt sanomme juuri sydämen rakkaat terveiset teille 
saarnaajille ja saarnaajain leskille perheittenne kanssa, ja kaikille 
rakkaille veljille ja sisarille Ruotsin Lapin maalla, jotka yhtä ar- 
mon ilmaa hengitätte, kaikilta saarnaajilta ja kristityiltä, jotka 
täällä koolla olemme Atlantin rannalta Tyynen meren rantaan 
asti. Ja siinä uskossa jätämme teidät hyvästi sen hyvän paimenen 
huomaan, että vaikka emme näe teissä syntiä, synnit ovat teille ja 
meille anteeksi annetut Herran Jesuksen nimessä, viattomassa ja 
kalliissa sovintoveressä. Se on meidänkin toivomme ja ru-
kouksemme, että mekin kerran saisimme teidän kanssanne 
yhteen tulla kirkkaassa ilmassa, jossa ei enään sota pauhaa, eikä 
murheet mieltä rasita. Ja pyydämme, että tekin, rakkaat ystävät, 
rukoilette meidän kelvottomain edestä, että emme tielle jäisi. 

Seurakunnan kanssa ja puolesta: 

William Koppana, Matti Kinnunen, Samuel Juvonen, Leo 
Lobbestael, Arthur Niska, Caleb Erickson, Axel Uskoski, Alex 
Ritola, Hjalmar Wantaja, Jacob Stickinger. 

Painettu lehtinen. Sophia Hillin kokoelma. 
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219. A. ISAKSSON – V. NIEMISELLE, J. RUSTHOL- 
KARHULLE Y.M. 

Nilivaarassa 12/9 1940 
Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 

viinamäen raskaassa ja paljon painavassa työssä, V. Nieminen, 
Joonas  Karhu,  Joel  Ahonen,  ynnä  muut  saarnaajat  teidän 
rakkaitten emäntienne ja lastenne kanssa, ja se siunattu Herran 
lauma teidän ympärillänne, jotka yksi ovat esikoisten seurakun- 
nan helmassa ja hengen yhteydessä. Jumalan ja meidän Herram- 
me Jeesuksen armo ja rauha lisääntyköön nyt ja aina teille 
elämänne iltahetkeen asti, amen. 

Tällä onnen ja rauhan tervehdyksellä tulen tykönne, kaikki 
rakkaat ystävät Suomenmaalla, jotka olette jääneet yhden rak- 
kauden ijankaikkiseen muistoon, sillä se kultainen lanka, joka 
juoksee läpi Sionin vuoren, se ylettää poikki kuoleman sillat- 
toman virran. 

Ensin kiitän kaikkia rakkaita työntekijöitä ja kristityitä 
niiden monien kalliiden kirjeiden ja terveisten edestä, joita olen 
saanut ilolla vastaanottaa. Ne on olleet kaikki kalliita ja tervetul- 
leita, jotka rauhan ja rakkauden ja yksimielisyyden sanomat ovat 
kultaa kalliimmat, joka on katoovainen, mutta tämä pysyy. Sen- 
tähden tehkäämme työtä yksimielisesti eteenkin päin, että Herran 
lauma koossa pysyy yhden Hyvän Paimenen, Herran Jeesuksen 
ympärillä, joka on niin suurella vaivalla kokoon saatu ja suurella 
murheella ja huolella on koossa pidetty aikakautemme edellä- 
menneiltä kristillisyytemme vanhimmilta ja heidän uskollisilta 
rakastajiltaan ja työkumppaneilta, joita uskollisia Josuan palve- 
lijoita vielä elää suuri paljous Euroopan mantereella, Ruotsin 
Lapissa, Suomessa ja Norjanmeren rannoilla ja aina toisella puo- 
lella valtameren. Ja vaikka olemmekin ihmisheikkoudella ympäri 
käärityt ja moninaisissa kukin puutumme, niin pieni on ihmis- 
heikkous opin erhetysten eli eksytyksen rinnalla. Sillä työläs on 
yksinkertaisilla erottaa valkeutta eli uskovaista uskovaisesta ja 
katuvaista katuvaisesta, ja kyyneleitä kyyneleistä. Siinä onkin 
kysymys kuinka vesillä vesiä muutetaan, sen eroittaa. 

No niin se on, rakkaat työkumppanit, koska Herra on sil- 
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le työlle siunauksen antanut, sillä se on todistus siihen ja työ te- 
kijänsä kaunistaa. Terveenä metkin täällä olemme ruumiin puo- 
lesta kaikki saarnaajat yliottain, ja uskomassa myös olemme 
ahkeroimassa, ehkä suuren synnin voiman läpi, sillä se maallinen 
maja eli kuolevainen ruumis on raskas kantaa, se tahtoo maahan 
painaa ja hidastaa kulkemisen eteenpäin elämän tiellä, vaikka 
viimeisten aikain merkit ja ajan tapahtumat pitäis meitä kaikkia 
hopittaman enempi sen ijankaikkisen ja katoamattoman tavaran 
ja kunnian perään pyrkimään. Mutta se käypi niin ainakin minul- 
le, että sitä, jota minä vähemmän aikaa maailmassa tarvitsen, sitä 
minä enemmän ajattelen, toimin ja puhun, ja jota minä ijankaik-
kisesti tarvitsen, siitä tulee niin vähän edes puhutuksikaan, sillä 
häädymme Paavalin kanssa sanoa: ”sillä minä tiedän, ettei mi- 
nussa, se on minun lihassani, mitään hyvää asu, sillä tahto minul- 
la on, mutta täyttää hyvää, en minä sitä löydä.” Sen tähden onkin 
turvaaminen syntein anteeksi antamisen armoon, kun olemme 
saaneet alussakin armon armosta ja kaikki synnit anteeksi. Sen 
tähden nousee usein huokaus, että voi kun ei minusta tullut sen 
parempaa kristittyä, vaikka niin paljon olen niitä lupauksia teh- 
nyt Herralle. Mutta kyllä meillä kerran on kristillisyys parempi, 
kun saamme sisälle astua Uuteen Jerusalemiin, jonka kadut on 
puhtaasta kullasta, eikä enään maailman tomu meihin tartu, eikä 
tämän maailman humu ja pauhina enää kuulu, eikä luonnolliset 
eikä hengelliset tottelemattomat ja kovakarvaiset lapset enään 
kenenkään vanhimman rintoja polje. Kyllä muistatte, rakkaat 
vanhimmat, isät ja äidit, sen ajan, kun lapset olivat pienet ja 
viattomat teidän sylissänne, net oli ihanat ja kauniit, niin kuin 
kukkaset Johanneksen aikana, mutta kun ne on kasvaneet suu- 
reksi, niin net monet polkevat vanhimman rintoja. Tosi on, et- 
tei ole niin paljon marjoja elokuussa, kun oli kukkasia Johan- 
neksen aikana. 

Mutta pian meitä ja teitä istutetaan ijankaikkisuuden ran- 
nalle, ja siellä emme ijankaikkisesti muuta väriä, eikä ole enään 
koskaan sydän kipeä. Katsokaamme nyt sielun silmillä 
ijankaikkisen kotimaan asumasijoja. Siellä on rauhan maa ja koti, 
johon ei vihollinen ulotu eikä pääse. Siellä on koti tallella teille- 
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kin, jotka olette kotinne ja kaikkenne menettäneet, nimittäin 
maallisen hyvyytenne, mutta taivaallinen on tallella nyt ja aina, 
ijankaikkisesti, niille, jotka toimellisesti kilvoittelevat. 

Hyvästi nyt Jumalan ja Hänen armonsa sanan haltuun 
näillä sanoilla, että kaikki synnit ja viimeisetkin epäilykset on 
teille ja meille anteeksi annettu, ijankaikkisella unhoituksella 
taivaaseen asti, ja vielä minäkin todistan suuren heikkouden 
alla Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, 
vaikka en näe teissä yhtään syntiä. Vielä pyydän ja rukoilen, 
veljet rakkaat ja ystävät, että minullekin anteeksi annatte, 
minunkin suurta syntisyyttä, heikkoutta ja epäilyksiä, jotka usein 
tulevat luvalliseksi ja nousee monasti niin kuin musta pilvi 
armon auringon eteen, ja muistakaa rukouksissanne anteeksi-
antavaisella sydämellä, kantain armoistuimen eteen. 

Nyt sanon juuri sydämen rakkaita terveisiä vaimoni ja las- 
teni ja kylän kristittyin kanssa teille kaikille, saarnaajille 
emäntäinne ja lastenne, ja sen siunatun Herran lauman kanssa, 
joka teidän ympärillänne on, ja kaikille leskille ja orpolapsille ja 
kaikille lapsiansa kaipaaville isille ja äideille. Vielä sydämen rak- 
kaita terveisiä saarnaajilta. Olen ollut heidän kanssa puheilla 
puhelimen kautta ja joitakin olen puhutellut, mutta kaikki nimeltä 
on sanoneet: J. P. Stöckel, J. Mäntyvaara, W. Eriksson, F. Björk- 
man, J. H. Olsson y.m. Kirjoitti teidän heikko veljenne kaidalla 
tiellä 

August Isaksson 

Meidän syyskokoukset alkavat suunnilleen viikko jälkeen 
Mikkelin Vittangissa, syystä, että tämän kesän heinänkorjuu on 
mennyt niin pitkään ja työt viipyvät hiljaseen. Olivia Björkman 
on lasaretissa, ja on paranemaan päin. Terveisiä häneltäkin ja 
myös kaikilta saarnaajien leskiltä. 

Koneella kirjoitettu jäljennös. Levi Älvgrenin jälkeenjääneistä papereista. 
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220. J. P. STÖCKEL Y.M. – WM. KOPPANALLE Y.M. 

Kirjoitettu Ruotsin Lapissa Gellivaaran 
joulukokouksessa 1940 

Tykö rakkaille veljille ja uskollisille työntekijöille Herran 
viinamäen raskaassa ja painavassa työssä siellä kaukaisella Ame- 
rikan maalla, William Koppana, Matti Kinnunen, Leo 
Lobbestael, John Muonio, Johan Puuri, Caleb Eriksson, 
Samuel Juvonen, Arthur Niska, Axel Uskoski, Alex Ritola, 
Hjalmar Wanttaja, Jacob Stickinger, ynnä muut saarnaajat ja 
totuuden apulaiset teidän vaimoinne ja lastenne kanssa, ja se 
siunattu lapsilauma teidän ympärillänne, ja niin lavealta kuin 
tämä elävä kristillisyys on levinnyt yli Amerikan maata. 

Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen armo ja rauha 
olkoon teidän henkenne kanssa nyt ja aina elämänne iltaan asti, 
amen. Onnen, rauhan ja rakkauden tervehdyksellä tervehtimme 
teitä tänä raskaana ja ikävänä aikana, me kokoontulleet saarnaajat 
ja kristityt, näihin joulukokouksiin, jota joulujuhlaa olemme taas 
viettämässä poikalapsen Jeesuksen ympärillä. Paljon on 
saarnaajia ja kristityitä koolla Suomesta ja Ruotsin Lapista sekä 
Kainuusta ja Luulajasta. 

Ei ole nyt Norjan veljet ja ystävät voineet saapua yhden eli 
toisen asian suhteen, vaan kirjoja olemme heiltä saaneet, joista 
näemme, että heillä on vapaus siellä pitää kokouksia, eikä 
raskaampaa hätää ole. Suomesta on täällä seurakunnalta lähe- 
tettynä Ville Nieminen, Joonas Rustholkarhu, K. Luoma, H. Sep- 
pänen, sekä heidän kanssa muita saarnaajia ja kristityitä. 

Olemme taas, kuten ennen, koetelleet näitä korkeita ja 
painavia kristillisyytemme asioita, Jumalan sanan ja Pyhän Hen- 
gen valossa ja ympärillä. Ja paljon on saapunut kirjeitä Amerikan 
maalta, sekä johanneskokouksen kirje, että yksityisiltä, tämän 
vuoden aikana, joitten kaikkein edestä kiitämme, joista näemme, 
että kristillisyyden työtä teette kuten ennenkin, joka on kallis ja 
korkea Herran edessä, sillä ei olekaan meillä yhdelläkään varaa 
lakata, vaan tehdä työtä niin kauan kuin päivä on, sillä yö tulee, 
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jolloin ei kenkään voi työtä tehdä. – Ainoa kysymys on 
meillä kaikilla se, että me yksimieliset olemme ja kärsimme 
toiset toisiamme rakkaudessa ja kannamme toiset toistemme 
kuormaa, ja niin Kristuksen lakia täytämme, sillä moninai-
sissa me kukin puutumme. 

Nuoret tarvitsevat kärsiä vanhoja, ja hoitaa kuin isiä, ja 
vanhat myös kärsiä nuoria, ja hoitaa kuin veljiä, ja kun niin työtä 
tehdään, se on kristillisyyden menestys täällä ja siellä. Ja siihen 
rukoilemme taivaalliselta Isältä voimaa, että niin saattaisimme 
työtä tehdä, että tämä siunattu kristillisyys menestyisi, jonka 
ensimmäiset työntekijät ovat suurella vaivalla rakentaneet ja 
edellämenneet vanhimmat suurella huolella ja isällisellä 
murheella vaaria pitäneet, että se on koossa pysynyt, ja me 
olemme valmiiseen kristillisyyteen jääneet, niin on myös 
meillä kysymyksessä, että se koossa pysyisi ja kantaisi sen 
siunauksen, jonka on kantanut nyt monta kymmentä vuotta, ja 
ettei koreus ja lihallinen vapaus eikä herraskristillisyys pääsisi 
sisälle turmelemaan Herran peltoa, joilla olisi jo aikoja ennen 
ollut halu päästä viinamäen aidan sisälle, mutta kun vartijat 
ovat valvoneet veräjällä, niin ei ole päässeet suurta vahinkoa 
tekemään. 

Ja uskomme sen vieläkin, niin kauan kuin vartijat jaksavat 
valvoa ja yksimielisesti huutaa paimentorveen, niin kaikki vihol- 
liset pakenevat luoliinsa. Ei ole ensimmäisten eikä viimeisten 
vanhinten työ ollut turhaa, sillä suuri on se siunaus, joka siitä on 
jäänyt, ja itse ovat he jo palkkaansa nautitsemassa ijankaikkisella 
ilolla, siinä ihanassa Kaanaan maassa, johonka meidänkin kuole- 
maton henkemme useasti huokaa tästä maan tomusta ja kyynel- 
ten maasta ja itkukorvesta, jossa yksi syvyys pauhaa siellä ja toi- 
nen täällä, että useasti Jeesuksen opetuslapset pelkäävät huk-
kuvansa tämän maailman aalloissa. 

Ja Jumala rankaisee kansain syntiä ja jumalattomuutta hir- 
muisella lailla, vaan ei maailma niitä ymmärrä eikä käsitä, että 
kaiken sen on jumalattomuus päällensä vetänyt, vaan sitä enempi 
paatuvat, mitä enempi Jumala kurittaa, ja juoksevat ajan hengen 
matkassa, vallan ja kunnian himossa kaikki loppuansa kohti. 
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Ei ole nyt Lapinmaan seurakunta saattanut yhtään ulko- 
maan lähetystä päättää tulevan vuoden ajalle, tämän ajan ynnä 
muitten asiain suhteen, ehkä on anomuksia tullut Suomesta kir- 
jallisesti ja suullisesti, niin myös muualta, vaan uskomme on 
niin, jos tämä maailma asettuu ja kristillisyys saa rauhassa olla, 
että Lapinmaa muistaa niitä pyyntöjä ja anomuksia, sekä Ameri- 
kan että Suomen ja Norjan, kun Jumalan aika tulee, vaan kaikissa 
tapahtukoon Jumalan tahto. Ja emmekä tiedä nyt enempää tällä 
kertaa, vaan syntinne ja syntimme on anteeksi annettu Herram- 
me Jeesuksen pyhässä nimessä ja sovintoveressä viattomassa, 
sen uskokaamme vielä silloinkin, kun meitä seisotetaan kuole- 
man sillattoinan virran rannalle, että ne todistukset kestävät len- 
tää poikki kuoleman virran siihen maahan ja siihen taivaaseen, 
johon ovat meidän ja teidän opetusisät ja vanhimmat menneet. 
Silloin saamme sanoa heidän kanssansa yhteen ääneen, amen, 
hallejujaa, eikä aika tule enään pitkäksi, eikä kyyneleet vuoda 
enään silmistä murheen ja ikävän tähden, niistä kuin maan piirin 
päälle tuleman pitää. 

Ja sanomme hyvästiä sillä toivolla ja uskolla, että yhteen 
tulemme uuden ilman kirkkaudessa, jossa saamme sanoa yhteen 
ääneen, tervetulemaan. Ole lohdutettu Sionin tytär Amerikan 
maalla, teidän ja meidän kuninkaamme puhuu puolestamme, kun 
meitä kaikkia kootaan Hänen kunniansa istuimen ympärille. Ole 
lohdutettu sinä murheellinen sielu, hellä äidin syli on vielä avoin- 
na sinulle, ja Hän panee vielä armoa vuotavaiset rinnat sinun 
suuhusi, jotka vuotavat armosta ja laupeudesta, ehkä joskus Hän 
laskee kylmän lattian päälle. 

Sanomme nyt rakkaita ja sydämellisiä terveisiä tältä Her- 
ran laumalta, joka meidän ympärillämme on, teille ja sille Herran 
laumalle, joka teidän ympärillänne on, ja tervehdimme ynnä 
sydämellisten kiitosten kanssa kaikesta rakkaudesta ja palveluk- 
sesta, ennen ja nyt, ynnä vanhinten leskein kanssa, jotka vielä 
elossa ovat. Jumala, Isä, palkitkoon teitä kaikissa. 

Rukoilkaa edestämme! Seurakunnan kanssa ja puolesta: 

J. P. Stöckel, August Isaksson, William Eriksson, Johan 
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Mäntyvaara, Frans Björkman, J. H. Olsson, Levi Karlsson, K. 
R. Erlandsson, Gunnar Jönsson, Petter Sitsi, Levi Kangas, 
Levi Särkimutka, Erik Kuoljok, Isak Muotka, V. Nieminen, 
Jonas Rustholkarhu, K. Luoma, H. Seppänen, E. Nousiainen, 
A. Vainikka, E. Kailahti. 

Kiitämme joulukokousrakennusaineitten edestä, lähetetty 
Alex Ritolan ja Leo Lobbestaelin kautta. 

Painettu vihkonen. 
Sophia Hillin kokoelma. 
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221. AUGUST ISAKSSON – YRJÖ MÄKELÄLLE 

Soutujärvi 6/4 1942 
Tykö rakkaalle veljelle Herrassa sinun rakkaan emäntäs ja 

lastes kanssa, Yrjö Mäkelä. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön 
sinulle nyt ja aina päiväin loppuun asti, amen. 

Tulen tykösi jollakin ratilla pitkästä aikaa, ja ensin kiitän 
sen rakkaan ja kalliin kirjeen edestä, jonka olen saanut ilokseni 
vastaanottaa. Oli se hauska ja ilahduttava kuulla, että olette on- 
nellisesti ja terveenä kotia saapuneet sotarintamalta omaistenne 
tykö, josta Jumalalle olkoon kiitos, joka kaikki asiat saattaa par- 
haaksi kääntää. Osalla mekin tahdomme olla teidän kanssanne 
sekä ilossa että murheessa, ja toivotamme rukousten ja heik-
koin huokausten ja anomisten kanssa sen Kaikkivaltiaan apua 
ja siunausta, sekä armon että luonnon valtakunnassa. 

No, terveenä mekin täällä olemme ruumiin puolesta, ja 
uskoa olemme ahkeroimassa, ehkä suuren synnin voiman läpi, 
pahan tuntiana ja sen poispanijana. Ei parane kristillisyys 
vuotten kuluessa, sillä meillä on tämä synnin ruumis 
kannettavana hautaan asti. Usein kysyy ihminen itseltänsä ja 
muilta, miksi minulla ei tule paremmaksi kristillisyys nyt eikä 
toisti, vaikka minä niin paljon tehen parannuksen lupauksia. No 
syy on se, niin kauvan kuin olemme tällä puolella hautaa tässä 
savimajassa, niin on huonot tuntemiset, mutta paha jääpi hau- 
dan reunalle. Mutta armo on kuitenkin, että meillä on oikia it- 
semme tunto, ja saamme olla kristittyin kristityt. Kyllä niillä on 
hauskempi, jotka nyt käyskentelevät iankaikkisuuden ihanalla 
rannalla, johonka meidänkin kuolematon henkemme huokaa 
näistä ahtaista asumasijoista. 

Ja nyt olemme rakkaitten veljein ja työkumppaneitten 
kanssa täällä Soutujärvessä pitämässä kokouksia, ja paljon on 
väkeä koolla, ja Jumalan Sanalla on voima ja sija ihmisten tykö- 
nä. Ilon ja riemun äänet kuuluvat vanhurskasten majoissa, ja 
monta puhdistetaan ja kirkastetaan, mutta jumalattomat pitävät 
jumalattoman menonsa, eikä niistä ajattele. Mutta toivomme 
kuitenkin vielä sen ajan koittavan, että se Suuri Tulensytyttäjä 
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sytyttää sen viimeisen tulen palamaan, jota seuraa se viimeinen 
verinen vaino. Mutta rukous ja huokaus on rakkaan Taivaallisen 
Isän tykö, ettei Hän panis meidän heikkoa uskoamme niin ras- 
kaaseen koettelemukseen. Usein tulee mieleen, että voi, kun 
pääsis kaikkia näitä viimeisten aikain kauhistuksia näkemästä ja 
kuulemasta, jossa vanhurskaat saavat ynnä jumalattomain kanssa 
kärsiä vilua, nälkää ja alastomuutta, ja päälliseksi heidän uskonsa 
verellänsä seilata. No sen tiedämme, että parhaan ajan olemme 
elämästämme eläneet. Ja en minäkään vaivainen ole saattanut 
kiittää hyväinkään päiväin edestä, jopa sitte pahain, ei ollenkaan. 
Voi, kuinka olen ollu kiittämätöin sen entisen hyvän ja viljan ja 
korkiain Jumalan armolahjain edestä sekä luonnon että armon 
valtakunnassa. No tahto kuitenkin on, että tästä lähin paremmin 
ahkeroida ja uskoa ja valvoa Yönvalvojan kanssa yrttitarhassa ja 
seurata Hänen verisiä askeleita Golgatalle ristinkantajana, vaik- 
kapa meniskin meidän tiemme ylimmäisen pappilan ja raastuvan 
kautta, mutta katsokaamme kuitenkin uskon silmillä viatointa 
Jumalan Poikaa veristen haavain läpi Taivaallisen Isän kunniassa. 
Ja nyt viimein saarnaan ja todistan kaikki synnit ja viat ja viimei- 
setkin epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja 
viattomassa veressä taivaaseen asti. Ja rukoilkaa edestämme, että 
illaksi perille kostuisimme. Ja nyt sanon sydämenrakkaita tervei- 
siä näitten työkumppaneitten ja kristittyin kanssa sinulle rakkaan 
perhees kanssa ja toisille veljille perheineen, ja kaikille Mikke- 
lin saarnaajille ja kristityille, erittäinki Salmiselle ja Seppäselle 
perheineen. Kirjoittivat heikot veljenne elämän tiellä 

August Isaksson 
J. H. Olsson 

ja kokoustalon isäntä perheineen. 

Paljon on täällä Suomen lapsia hoidettavana. Ja minäkin 
olen ottanut yhden tytön, se on 7-vuotias. On se kuitenkin halu 
armahtaa, vaikka se on niin vähänen. Mutta tulemmehan metkin 
paremmin siunatuksi ja varjeltuksi pienten lasten kautta, kun las- 
ten ystävä on Jumalan Poika. Talvi täällä on ollut kovin pak-
kanen, että ei ole ollut miesmuistiin. Ja vieläkin on raaka. 
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liikkumatoin lumi, mutta vain tulee lisää lunta ja on vähän 
lauhempi. Tästä lähdemme Kuoksuun pitämään kokouksia 
ensi pyhäksi saarnaaja Kuoksu-vanhinvainaan taloon. 

Se sama. 

Alkuperäinen. Kopio julkaisijan hallussa. 

222. AUGUST ISAKSSON – YRJÖ MÄKELÄLLE 

Nilivaara 5/3 1943 
Tykö rakas ja ikuiseen muistoon jäänyt veli, Yrjö Mäkelä 

sinun rakkaan emäntäs ja koko perhekuntas kanssa. Jumalan 
armo lisääntyköön teille tämän lyhykäisen sodan ja kilvoituksen 
loppuun asti, amen. 

Tulen tykösi, rakas veli, jollakin ratilla, ja ensin kiitän sen 
rakkaan kirjeen ja terveisten edestä, ja samalla ilmoitan, että 
terveenä olemme ruumiin puolesta kaikin, ja kaikessa rauhassa 
tämän myrskyisen maailman pauhatessa, josta Jumalalle kiitos ja 
ylistys olkoon aina. Ja uskomassa olemme niin kuin ennenkin, 
ehkä on monen vaivan kilvoitus. 

Tuli halu jollakin ratilla tervehtää teitä, kuin olemme hen- 
gessä läsnä, ja yhden Isän ja Äitin lapset tässä esikoisten seura- 
kunnan helmassa ja hengen yhteydessä, jossa onkin turva kaikilla 
maailmassa turvattomilla ja suurilla syntisillä. Ja kyllähän se on 
niin, että on suuri vaiva syntisenä uskoa, ja pahan voittajana olla. 
Ja ei voi jaksaa epäilyksiä niin syntinä pitää, kuin tulis, tämän 
nykyisen pahan ja poisottamattoman turmeluksen tähden, vaik- 
ka emme olekaan kuoleman syntiä tehneet. Ja onhan se suuri 
armo, kun Jumala on saanut meitä kuljettaa tahtonsa tietä. 

Usein joutuu yksi kristitty ihminen huokaamaan Paavalin 
kanssa, minä viheliäinen ihminen, kuka päästää minua tästä syn- 
nin ja kuoleman ruumiista. Ei ole vanhurskailla aina auringon- 
paiste eikä myötätuuli tätä kirottua synnin maata polkea ja 
synninruumista kantaa, sillä kuolevainen ruumis rasittaa kuole- 
matointa henkeä. Mutta omanvanhurskauden palvelijat ja lohkot 
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ja lahkot ei tunne syntiänsä eikä omaa pahaansa, eikä tarvitse 
matkasauvaa, eikä tunne oikiaa seurakuntaa. Ja sen tähden ei 
kuulukaan muualla ilon ja riemun ja kiitoksen ääniä kuin Isän 
huoneessa, kun niin paljon tuhlaajapoikia ja -tyttäriä sinne sisälle 
tuodaan. Usein muistuvat mieleen ne autuaalliset kokoukset 
Suomenmaalla, joka Jumalaa ylistävä kiitosääni vieläki korvissa 
ja mielessä soipi. Hauska on kuulla matkamiehillä iankaikki- 
suuteen, kun armonlinnut ja -tiaiset visertävät elämänpuun oksil- 
la kiitosta sille suurelle Luojalle ja ristinkantajalle. Ja suokoon 
Jumala, että saisimme kuulla heidän äänensä siihen asti, kun 
saamme tervehdellä uuden maan ihania kirkkovieraita, jotka heti 
kohta sanovat, että tervetulemaan kotikunnian iankaikkisiin 
häihin. Ei olekaan enää kuin puolen neljänneksen vaellusmatka, 
se ristinkantajat pääsevät lepäämään. 

Hyvästi nyt näillä sanoilla, että kaikki teidän ja meidän 
synnit, viat ja epäilykset on teille ja meille anteeksiannettu. Ja 
vielä minäkin todistan Herran Jeesuksen nimessä ja veressä 
viattomassa. Ja vielä sanon juuri sydämenrakkaita terveisiä vai- 
moni ja lasteni ja kylän kristittyin kanssa sinulle emäntäs ja 
koko Vinnihovin kristityille ja kaikille Mikkelin saarnaajille ja 
kristityille. Mutta ole itse ensin ja enin. Rukoilkaa edestämme. 
Kirjoitti 

Greta ja August Isaksson Nilivaara, Sverige 

Vielä rakkaita terveisiä Johan Mäntyvaaralta ja F. Björk- 
mannilta ja Olivia Björkmannilta y.m. Huomenna menemme 
Muorjevaaraan kokouksia pitämään. Muut saarnaajat on tuolla 
itäpuolella pitämässä kokouksia. 

Kuinkas Salminen jaksaa emäntänsä kanssa? Sano heille 
rakkaita terveisiä ja tuhannet kiitokset heille ja teille kaikille 
kaiken palveluksen edestä, joka on ollut ylön suuri meitä kelvot- 
tomia kohtaan. 

Vielä Greta kysyy, onko Aili Hämäläinen siellä Salmisella 
palveluksessa, ja jokos hän on meitä unhoittanut, kun ei kuulu 
mitään. Hänelle sydämenrakkaita terveisiä meiltä. Rakkaaseen 
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muistoon hän on jäänyt meille ja paljoille. Ja paljot on käskeneet 
sanoa hänelle rakkaita terveisiä, jos sinne kirjoitan. 

Se sama. 

Alkuperäinen. 

Kopio julkaisijan hallussa. 

223. J. P. STÖCKEL – SUOMEEN 
 [Nuuksujärvi 3/3 1949] 

Rakkaat veljet ja uskolliset Herran palvelijat Herran 
viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, [ensin saarnaajat ja 
koko Herran lauma] Suomen maalla, toivotan teille sen 
korkeimman taivaallisen Isän siunausta, ensin tässä ajassa ja 
sitten kunnian kruunun taivaassa, amen. 

Nyt minä lähestyn teitä, rakkaat ystävät näillä paljon 
puuttuvaisilla radilla ja saan tervehtää teitä Jumalan rauhalla. Ja 
saan kiittää ensin seurakunnan kirjeen edestä, jonka olen saannu, 
niin myös yksityisten kirjain edestä, joita on tullu, joita en ole 
suittanut vastata. Vaan nyt tämän kirjeen kautta kiitän koko 
Suomenmaan, sekä kirjain edestä että sen rakkaan kanssa-
käymisen edestä niitten kanssa, jotka olit jouluna Gellivaarassa, 
niin myös hengessä niitten kanssa yhdessä, jotka ei siellä olleet; 
sillä ikuinen muisto on käynnistämme jäänny Suomen maalta, 
kun olin siellä ja siitä ylönpalttisesta rakkaudesta kohtaani. 

No, saan ilmoittaa, että terveenä on kaikki Lapinmaan 
saarnaajat, jotka elossa on, ja kokouksia on pidetty joulusta asti, 
ja ilon äänet on kuuluneet kokouspaikoissa, joka vielä antaa voi- 
maa työntekijöille, että jaksavat työtä tehdä, sillä Laestadius sa- 
noo, että hän murheesta kuolis, jos taivaan lintuin ääni katoais. Ja 
se on kanssa tosi. Sen saamme tuntea. 

No met olemma täällä Junosuannon seurakunnassa, Vilja- 
mi ja Leevi Pudas* ja Levi Särkimukka, kokouksia pitämässä. 
Hauskat on kokoukset näissä pikku kylissä. On joitaki tullu 
maailman valtakunnasta oven kautta siihen oikeaan lammas-
huoneeseen, josta on ilon ja riemun äänet kuuluneet kokous-
paikoissa; sillä katuvaisen ääni se käypi läpi sydämen ja nostaa 
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iloilmaan ja herättää uutta toivoa, että vielä on Hyvä Paimen 
kadonneen lampaan perässä. 

No minulla oli, rakkaat veljet, teille halu kirjoittaa yhdestä 
asiasta, nimittäin yhdestä raamatun paikasta. Olen saannu kuulla, 
että ymmärretään kahteen laihin selitysten kautta kansan edessä; 
sillä se on vaarallinen, sillä siinä tulevat kristityt kahden mieli- 
seksi ja joutuvat epävarmaksi, kumpaa pitää uskoa. Se on vaaral- 
linen niin kuin sen hyvin ymmärrätte, sillä meillä on kysymys, 
veljet, että Herran lauma koossa pysyy. No, se oli tämä 
raamatunpaikka, nimittäin Matteuksen evankeliumin 18. 
luku, jossa Jumalan Poika sanoo: ”Katsokaat, ettette katso 
ylen yhtäkään näistä pienimmistä, jotka uskovat minun päälleni, 
sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä taivaassa näkevät aina 
minun isäni kasvot, joka on taivaissa.” No kyllä vain sen 
tiedämme, että kunnian taivaan enkelit on aina Isän kasvoin 
edessä, vaan net ei tule meille mitään sanomaan. Sen tähden 
olemme tarvinneet armon taivaan enkelit, jotka on näyttäneet 
taivaallisen Isän leppyiset kasvot, että olemma jaksaneet 
uskoa. Se on net, jotka itse on elävän uskon kautta saaneet 
nähdä Jumalan rakkaana ja laupiaana isänä, joka kaikki 
synnit anteeksi antoi Hänen välikappaltensa kautta, joka ei 
koskaan mielestä katoa. Ja vaikka se niin on, että jälistä käsin 
ei aina tämä asia niin kirkkaana ole, niin sen verran kuitenkin 
Jumalan luonnosta aina osalliset olemme, että emme sois ke-
nellekään, että onnettomuus tulee. Ja kylläpä tet itse, veljet ja 
sisaret olette koetelleet; jos ei niitä armon taivaan enkeliä olis 
ollu, jotka saatoit näyttää rakkaan Isän leppyiset kasvot, niin 
kyllä olis huonosti menny niitten raskaitten koettelemusten alla, 
jotka on vuosikymmeniä takaperin menneet läpi Suomen maata. 

No kyllä nyt ymmärrätte, mitä tarkoitan näistä enkelistä 
– lyhykäisesti. Sillä näin on kristillisyyden vanhimmat aikanansa
ymmärtäneet tämän Jumalan sanan paikan, ja niin Lapinmaan 
nuoremmat saarnaajat, jotka on jääneet vanhinten hautain päälle. 
Niillä on yksi ymmärrys kaikilla. Ja Sammeli vainaa sanoi, jonka 
muistan hyvin tänäkin päivänä, että kristityt äitit on myös lasten 
enkelit, jotka hyvän siemenen kylvävät lastensa sydämiin.
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Ja niin olemme uskomassa, veljet ja sisaret, tet siellä ja met 
täällä, että niin kauan kuin meillä on armon taivaan enkelit, 
joitten jalat on kallion päällä, joka on Kristus, niin kyllä hyvin 
menee.  

No, olen lyhykäisesti kirjoittanu siinä uskossa, että kaikki 
menee hyvin. Sillä ei meillä, veljet ja sisaret, ole muuta kysymystä, 
vaan se, että met olemme silloin valmiit, kun tulemme sen virran 
rantaan, jossa ei siltaa ole, että meillä on silloin vanhurskauden 
vaatteet päällä. Siinä vasta Ylkä köyhän morsiamen vastaanottaa ja 
painaa kunnian kruunun köyhän morsiamen päähän, jonka Hän on 
omalla verellänsä lunastannu saatanan vallan alta. 

Ja nyt sanon hyvästin näitten sanain kanssa, että synnit 
anteeksi teille ja meille Herran Jeesuksen nimessä ja sovinto- 
veressä viattomassa. Ja sen uskokaa, rakkaat matkaystävät vielä 
silloinkin, kun vihollinen pahimmiten päälle käypi, että meillä on 
edesvastaaja Isän tykönä. Ja niin jääkäät rakkaat ystävät Jumalan 
armon haltuun ja Hänen sanansa voiman haltuun siinä uskossa, 
että jos emme näitten maitten päällä saa nähdä toisiamme, niin 
kunnian kirkkaassa ilmassa yhteen tulemme koko maasta ostetun 
lauman kanssa. 

Niin sanon sydämelliset terveiset tämän Herran lauman 
kanssa, joka täällä on, sille Herran laumalle, joka on Suomen 
maalla. Niin yllä nimitetyt saarnaajat sanovat sydämelliset tervei- 
set teille kaikille ja koko Herran laumalle. 

Ja niin viimein olkaa minulta vaimoni ja lasteni kanssa 
tervehdetty sydämmellisen rakkauden kanssa niin kuin kaulasta 
lämpimästä. Rukoilkaa, rakkaat ystävät, meidänki edestä, että 
tulisimme kaikesta pahasta varjeltuksi. Tätä pyytää vähin 
veljenne Herrassa 

J. P. Stöckel 
Olis minun haluni, että lähettäisitte kopiot yli koko Suo- 

men maan, jos katsotte sopivaksi. 

 

* Levi Pudas = Levi Älvgren 
Koneella kirjoitettu jäljennös. Julkaisijan hallussa. 
[Hakasuluissa olevat sanat on lisätty alkuun  v.2018 Ville Niemisen saamasta 
kirjeestä. / T. Niemisen hallussa.]
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224. A. ISAKSSON –  J. AHOSELLE
Nilivaara 9/1 1953 

Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 
viinamäen raskaassa työssä, Joel Ahonen, rakkaan vaimosi ja 
lastesi kanssa, ja ympärillä oleva Herran lauma, Jumalan armo ja 
rauha lisääntyköön aina teille päiväin loppuun asti. 

Terveenä olen ruumiin puolesta, kotia tullut kokous 
reisulta Tjautjasjärven kylästä, siellä oli paljon vieraita koko 
ajan, ja oli paljon vaikuttavainen ja ihana ja yksimielinen kokous. 
Langenneita nousi ja väsyneet sait virvoitusta, joka muistuttaa 
elon aikaa ja saaliin jakoa, jossa saa iloita sitä hengellistä iloa ja 
tuntea taivaan valtakunnan esimakua, ja siitä saa nähdä, että 
Herra on vieläkin muistamassa liittoansa, jonka Hän on tehnyt 
esi-isien kanssa, että Hän vielä herättää uudet hartaudet täälläkin 
Lapin maalla, kristillisyyden vanhinten työmaalla, ja heidän 
hautansa päällä. 

Ja nyt ensin kiitän teitä ihanasta ja rakkaasta yhdessä 
olosta joulukokouksissamme, ja teidän itsenne uhraavaisesta rak- 
kaudesta ja palveluksesta, jota minäkin olen saanut teiltä nauttia 
sekä aineellisesti että sielullisesti, joka yksimielisyys ja rauha on 
katoovaista kultaa kalliimpi, sillä sitä ei saa rahalla ostaa, mutta 
annetaan armosta rauhaa rakastaville ja rauhan tekiöille, josta 
kaikesta meillä on syytä kiittää sitä suurta ristin kantajaa, jonka 
jälkiä olemme seuraamassa, vaikka minä olen kaikkein hitain ja 
jälessä kulkia, ja tet nuoret kristityt, joita niin paljon on Suomen 
maalla, katsokaa palkan maksoa, seuratessanne teidän ja meidän 
taivaallista rakastajaa läpi turmeluksen pilkkakaupunkia, että 
emme väsyis tien päälle. 

Ei olekkaan enään meillä monella iällisellä pitkä matka 
kotimaan ihanalle rannalle, sillä koko luonto sen todistaa, että 
maa kaipaa lainansa takaisin, ja kuolematon henkemme kaipaa ja 
ikävöi sitä oikiata kotimaata, johon kuolematon henkemme usein 
huokaa näistä ahtaista asumasijoista. 

Mutta älkäät peljätkö, te nuoret kristityt, matkan pituutta 
ja sitä hirmuista sotaa, sillä edellämme kulkee se suuri Sota- 
sankari, vereen kastetuissa vaatteissa, ja niin kauvan Israel saapi 
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olla rauhassa, kuin uskolliset Josuan palvelijat elävät, ja sen 
toivon ylläpitämiseksi, minäkin saarnaan ja todistan kaikki syn- 
nit, viat ja viimeisetkin epäilykset anteeksi, Herran Jeesuksen 
nimessä ja ulosvuotaneessa veressä, taivaaseen asti. 

Vielä sanon rakkaimmat terveiset teille, ja sille Herran 
laumalle, joka ympärillänne on. Ihana muisto on jäänyt siitä, 
kuin olen ollut keskellänne, ehkä olen kelvoton palvelija. Suuri 
on ollut teidän rakkautenne palvelus, jota olen saanut osakseni, 
ja jonka maksaja on se suuri Rakastaja. Rakkaat terveiset kaikille 
saarnaajille nimeltään, ja kaulasta pitäen, ja rukoilkaa edestämme. 
Kynttilän sunnuntaina meillä alkavat kokoukset Markitassa. Se on 
minun syntymäkyläni, jossa olen syntynyt kaksi kertaa. Ensimmäi- 
sen kerran 22. 6. 1885, ja toisen kerran 1901. 

Siinä kylässä on Raattamaa ensi kerran saarnannut synnit 
anteeksi kaikille katuvaisille ja uskovaisille, ja Ullatista Pirtin 
Stiina oli tyttärenä silloin, ja ilosta hypännyt, ja kiittänyt Juma- 
laa, kun kuuli sen suloisen evankeljumin sanoman. Siinä täyte- 
tään se sana: ”O, kuinka suloiset ovat evankeljumin saarnaajain 
jalat, ja ne, kuin hyvää julistavat!” 

Kun Raattamaa kulki viimeisen kerran v.1895 Markitasta 
kotia, sanoi hän: ”Hyvästi nyt, Gellivaaran seurakunta viimeisen 
kerran, sillä sinussa minä olen kuullut ensimmäisen kerran armon 
linnun äänen, ja Gellivaaran ja Jukkasjärven seurakunnat ovat 
olleet niin kuin sisarukset rakentamaan ja ylläpitämään kristilli- 
syyttä ja lähetys tointa.” 

Näitä on meille useasti muistellut Sammeli Wettasjärvi. 
Minä muistan viime vuosisatan lopun, ja sen ajan, kun hartaudet 
heräsit, oli kyliä, joissa ei ollut yhtään surutonta, ja oli nuoria 
ihmisiä silloin paljon uskomassa. Kun näitä ajattelen, niin olen 
kuin keskellä merta, kuin kaikki vainiot on kuin kukilla 
kaunistettu. Mutta nyt heti saavutamme rannan. Kirjoitti 

August Isaksson 
ja vaimoni Hetta. 

Painotuote. 
VLKY:n julkaisu n:o 4 (1954) 
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225. A. ISAKSSON - A. NISKALLE 

Niilivaara 20/1 1955 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 
viinamäessä, Arthur Niska, rakkaan vaimos, lastes ja ympärillä 
oleva Herran lauma. Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille. 
Ja emme saata muuta ja parempaa toivottaa, kuin sen taivaallisen 
siunauksen, jonka Jakob on isältänsä saanu, jossa on ajallinen ja 
ijankaikkinen siunaus. 

Kiitän sydämestäni kirjeen edestä, jonka olen saanu jo ai- 
kaa syksyllä. Se oli kallis ja sydäntä liikuttava, mutta ei ole tullu 
vastatuksi, syystä, kuin en koskaan olisi siihen mahdollinen eli 
sopivainen, että kirjoittaa, eli muille saarnata, vaikka niin on, että 
Jumalan armosta olen se kuin olen. 

Terveenä olen ruumiin puolesta, vaikka on tämän ajallisen 
elokuun loppu puoli jälellä. Mutta kiitos siitä Herralle, että on 
senki verran terveyttä, ehkä on rintani raskas. Ja vaimoni Hedda 
on hyvin paranemassa siitä veritulpasta, joka meni sydämen läpi, 
mutta ei vielä kestä raskasta työtä eikä raskaampaa murhetta eikä 
iloa, mutta hyvä toivo paranemisesta on itsellä ja myös lääkärillä, 
josta kiitos Herralle. 

Kuulen veljen kirjeestä, että on huono terveys teillä, joka 
on kyllä ikävä, mutta monta on ollu teillä raskasta koettelemusta, 
jotka kaikki osan ottavat, ja jälkensä jättävät, mutta Jumala on 
kaikissa vaaroissa ja vaivoissa ollu myötä, ja on varjellu ja 
vahvistanu ikäväimpäinki (aikain) alla, ja on toisinansa antanu 
ilon hetkiä. Usein muistuvat minulle Davidin Psalmi 30:7,8, 
värsyt, jotka sopivat kaikille matkustavaisille elämän tiellä. 

Matkoilla olen minäki ollu koko tämän syystalven ajan, ja 
meillähän on ollu se armo, että rakas veljemme Juvonen, on ollu 
meidän kanssamme kokouksissa, monissa eri kylissä ennen jou- 
lua, ja olit meilläki vieraina, ja sait levätä 8 päivää, ja uuden vuo- 
den jälkeen ensi arkena lähdit Soutsasjärvestä Suomeen suoma- 
laisten matkassa. 

Meillä olivat hauskat ja yksimieliset joulukokoukset, josta 
Jumalalle olkoon kiitos ja ylistys. Voi, kuinka hauska se on, että 
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niin yksimielisesti saapi koetella ja tutkia kristillisyyden paina- 
via ja tärkeitä asioita, ja koetella työneuvoja, että kaikki 
lahjallansa työtä tekevät. Ja että saattaisimme yksiä jälkiä juos- 
ta, ja kärsiä toinen toistamme, ja anteeksi antaa toiset toisillem- 
me, sillä moninaisissa me kukin puutumme, sillä niin paljon eri- 
laiset on meillä kullaki luomisen armolahjat. Mutta kärsivällisyys 
on tarpeellinen kaikissa, tehdäksemme Herran tahtoa, että Herran 
lauma koossa pysyy, yhden paimenen Herran Jeesuksen ympäril- 
lä. Vielä häädyn kerran sanoa, että ole kiitetty, armollinen Herra 
Jeesus, sen yksimielisyyden edestä, joka nyt vallitsee, että kaikki 
työmiehet ovat niin kuin yksi mies. Ja vaikka niin paljon oli 
saarnaajia ja kristityitä koolla, ei ole mielet, eikä ajatukset 
riidelleet, eikä päällekanteita, eikä kamppausten riitoja, joka on 
kallis asia, ja ihana kuulla ja katsella kristillisyytemme vanhinten 
työmailla ja peltovainiolla, ja heidän hautansa päällä. 

Sillä jos koskaan on kysymys yksimielisyydestä, niin nyt, 
kuin on näin rauhan aika, eikä ole suurempia koettelemuksia 
kristillisyydessä, niin silloin vihollinen tahtoo väkisin kylvää 
rikkaruohon siemeniä viinamäkeen, sillä lihallinen saastaisuus ja 
hengellinen hapatus ovat vaaralliset aineet, jotka tulevat voimalla 
ajan hengen itätuulen matkassa ja sokaisevat monelta silmät, 
vaikka Jumalan Poika on sanonut opetuslapsilleen: ”Kavahtakaat 
ensisti teitänne fariseusten hapatuksesta, kuin on ulkokullaisuus,” 
Niistä meitä kaikkia armossa varjelkoon vähän aikaa, se suuri 
Israelin Sotasankari, joka vieläki käypi laumansa edellä, jossa on 
meille suurille syntisille edelläjuoksija, joka koko maailman syn- 
nit on kantanu, ja verisillä käsillä avannu suljetut paratiisin portit. 
Niin katsokaamme viatointa Jumalan Poikaa veristen haavain 
läpi, taivaallisen Isän kunniassa. Ja sen uskon ja toivon ylläpitä- 
miseksi minäki saarnaan ja todistan kaikki synnit ja viimeiset 
epäilykset anteeksi, Herran Jesuksen nimessä ja viattomassa ve- 
ressä taivaaseen asti, johonka kohta saamme sisälle astua, ja sa- 
noa: Amen, hallelujaa, yhteen ääneen, kaikkein edellä menneit- 
ten kanssa. Rukoilkaa edestämme, että voitolla pysyisimme. 

Olkaa nyt sydämen rakkaudella meiltä tervehdetty perhees 
ja kyläläistes kanssa meidän kylämme kristityiltä. Ja täällä on 
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Puoltsan Salmu-vainajan leski, se myös sanoo rakkaita terveisiä. 
Jos näet Kaleb Eriksonia, niin sano rakkaimmat terveiset hänelle, 
sillä hän on ikuiseen muistoon jääny. 

Kirjoittivat 
August Isaksson ja Hedda 

Koneella kirjoitettu jäljennös. 

Niskalta USA:sta. 

226. A. ISAKSSON – S. JUVOSELLE 

Nilivaara 11/8 1957 
Tykö rakkaalle veljelle ja uskolliselle työntekijälle Herran 

viinamäen raskaassa ja painavassa työssä, Samuel Juvonen rak- 
kaan emäntäs, lastes ja ympärillä oleva Herran lauma. Jumalan 
armo ja rauha lisääntyköön teille. 

Tulen tykönne jollakin radilla pitkästä aikaa ja ensin kiitän 
rakkaitten kirjein ja terveisten edestä, joita olen niin paljon saa- 
nut, ja olen joutunut niin suuren velan alle. Vieläpä ilmoitan, että 
terveenä olen vaimoni kanssa ruumiin puolesta, josta Herralle 
kiitos. Uskomassa olemme ahkeroimassa, vaikka suuren synnin 
voiman läpi. Ja toista onkin uskoa, kuin tuntea. Sama ajatus ja 
mieli kristillisyyden korkeista ja painavista asioista kuin ennen- 
kin, sillä me olemme kiistassa juoksemassa, että me katoamat- 
toman kruunun saamme. Ei ole totisilla kiistassa juoksijoilla ai- 
kaa seisoa eli nukkua, eikä ole aikaa katsoa ja mieltyä koreuteen 
ja maailman turhuuteen, eikä ole aikaa kuunnella peliä ja soitto- 
koneitten kauniita ääniä, jota jumaliset ja jumalattomat tekevät 
ynnä niiden kanssa, jotka tästä kristillisyydestä ovat erkaantuneet 
moniin eriseuroihin, sillä hengellinen ja lihallinen vääryys käy- 
vät käsi kädessä hengellisen kuoleman tietä, ja luulevat tulevansa 
autuaaksi. Voi tätä viimeistä aikaa ja niitä monenlaisia vääriä ta- 
poja, sillä meillä on niin monta vaaraa ja monta väärää tien- 
haaraa, ja kaikki sudet ja metsän pedot, jotka ovat ulkona 
lammashuoneesta, tahtoisit sisälle päästä, ja koska eivät tahtoisi 
verikoirina, niin sitten lammasten vaatteissa, ja kaikki synnin 
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harjoitukset ja maailman väärät tavat, joita siveyden varjon alla 
harjoitetaan, ne tukkivat sisälle kristillisyyteen ja niin monen 
omattunnot turmellaan, ja niin monen aviovuode saastutetaan. 

Voi, jos kaikki uskontunnustajat, jotka vielä ovat kiinni 
synnin- ja maailmanrakkaudessa, jaksaisivat valvoa Yönvalvojan 
kanssa yrttitarhassa, siellä näkisivät parhaiten, mitä synti on 
matkaan saattanut juuri minun tähteni. Ei Jumalan Poika ole pan- 
nut syntiä yhteiseksi, mutta on juonut Jumalan vihan maljan poh- 
jaan asti yksinään, ja Hänen rakkautensa on ollut niin suuri 
katuvaisia kohtaan, jotka ovat uskoneet, se on sammuttanut Ju- 
malan vihan tulen, joka olis muutoin palanut ijankaikkisesti. 
Mutta ihana ja suloinen on se yökaste, joka yöllä on satanut 
yrttitarhassa ja Golgatalla pitkänä perjantaina. Paistakoon vielä 
se pääsiäisaamun aurinko sen kastellun ja liikutetun maan pääl- 
le, että se kasvaisi terveellisiä ruohoja. Maria Magdalena, joka oli 
suurin syntinen ynnä muut vaimot, jotka ovat nähneet heidän 
Herransa ja Mestarinsa elävänä ja ylösnousseena, saavat viedä 
terveisiä opetuslapsille. Tämä on suurin ja ihanin sanoma, ja täl- 
laisten terveisten viejät ja saarnaajat olette te vaimot Israelissa 
Amerikan maalla, sillä pyhistä vaimoista ja miehistä pitää vielä- 
kin voima vuotaman saarnaajille, jotka pitävät tuhansille saarnata 
Amerikan maalla, jotka ovat Herran pellossa kasvamassa ja 
kukoistamassa kunniaksi Jumalalle ja Karitsalle. 

Kyllä työmiehet katselevat ilolla sitä ihanata nuorta peltoa, 
ja rukoilevat, että Herra antaisi taivaasta kastetta ja auringon 
paistetta, ja hienon tuulen hyminän, joka on paras pellolle. Myös- 
kin, että Herra varjelisi pakkasesta, rakeista ja lumisateista ja 
rajuilmasta. Heidän huokauksensa, jotka sydämen pohjasta nou- 
sevat, Herra taivaasta kuulee ja sanoo:”Mitä huudat, Mooses?” 
Sentähden pitäkää aina saarnaajain käsiä ylhäällä, jotka yksimie- 
lisesti työtä tekevät, niin kuin Aaron ja Hur pitivät Mooseksen 
käsiä ylhäällä, niin Israel voitti. 

Yksimielisyys ja toistensa kantaminen ja kärsiminen on 
sen piskuisen lauman voittovoima ja paras sota-ase julmaa vi- 
hollista vastaan, ja eriseuraa. Niitä edellämenneitten kristillisyy- 
temme vanhinten yksimielisyyden hedelmiä me nyt saamme 
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nauttia, sillä vanhurskauden hedelmä rauhassa kylvetään, niille, 
jotka rauhan pitävät. Rauhantekijöillä on kaunis nimi ja suurin 
perintö, jota kohti olemme kulkemassa, ehkä niin hitaasti, mut- 
ta se on vain yhden askeleen takana. 

Mutta ole kirkas, sinä verinen lippu Amerikan maalla tur- 
vaksi ja suojaksi matkamiehille sillä uudella kirkkotiellä siihen 
asti, että kostumme Golgatan voittovuorelle, jossa pääsumma 
maksettu on. Sen toivon ylläpitämiseksi minäkin saarnaan ja to- 
distan kaikki synnit, viat ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen 
nimessä ja ulosvuotaneessa veressä taivaaseen asti. Vaikka en näe 
teissä yhtään syntiä. 

Nyt viimein sanon sydämen rakkaimmat terveiset teille 
yllänimitetyille ja kaikille saarnaajille ja kristityille, tutuille ja 
tuntemattomille, sillä nimenne ovat taivaassa kirjoitetut. 
Rukoilkaa edestämme; 

Suuressa heikkoudessa kirjoitti 
August Isaksson vaimoni Heddan kanssa 

Painettu lehtinen. Niskalta USA:sta 

227. AUGUST ISAKSSONIN LYHYT OMA 
ELÄMÄKERTA 

Vittangi 12/5 1965  
Sain kristillisyyden jo nuorena ollessa. Olin kahdenkym- 

menen ikänen, kuin Isak Kuoksu ja Samuel Wettasjärvi pakotit 
minua kulkemaan heidän matkassa ja saarnaamaan. Oli yleensä 
ahdas aika, ja erittäinki kohdalleni oli köyhyys, ja usein oli ras- 
kas jättää vaimon ja lapset, kuin ei ollu välistä tietoa, millä het 
sillä aikaa elävät. Kuitenki täytyi jättää vaimon ja lapset. Ja 
enimmästi kuljin Frans Parakan ja Samuel Wettasjärven kanssa 
ympäri Lapinmaan kyliä ja jokilaaksoja, aina tunturikyliin asti. 
Yksimielisesti tehimme työtä ja täysi rakkaus oli meidän saar-
naajien välillä, ja myös kristittyjen keskuudessa, sillä oli 
vielä tuoreessa muistossa, kuin eriseura raivosi heidän vääräin 
syytösten ja valheitten kanssa. Olen sitte myöhemmin tehnyt 
lähetysreissuja sekä Suomeen että Norjaan. Ensi kerran Länsi- 
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Norjaan Viktor Björkmannin kanssa, samana vuonna Suomeen 
Viktor Björkmannin kanssa. Toisen kerran Länsi-Norjaan Pet- 
ter Sitsin kanssa. Kolmannen kerran Länsi-Norjaan Villiam 
Erikssonin ja Petter Sitsin kanssa, toisen kerran Frans Björk- 
mannin kanssa Suomeen, kolmannen kerran Johan Stöckelin 
kanssa, ja neljännen kerran Villiam Erikssonin ja Gunnar Jöns- 
sonin kanssa. 

Ajattelin vielä mainita siitä, että on ennenki tullu eri käsi- 
tyksiä kristillisyyden asioissa, mutta kuitenki on viimeinki tullu 
yksimielisyys. Muistan sen ajan, kuin Jonas Purnu, Juntti Mänty- 
vaara ynnä muut saarnaajat kirjoitit nuhdekirjeen Lumijärvelle 
Ameriikkaan 10/12 1901 1, joka myös löytyy Suomessa painetussa 
Vanhinten Kirjassa. Lumijärvi tuli tänne samana kesänä, kuin Jo- 
nas oli kuollu, noutamaan vanhimman perintöä, ja sitte kirjoitti 
Juntti siihen alle, että Lumijärvellä on sama evankeelinen oppi, 
kuin ennenki. Muut saarnaajat eivät kuitenkaan kirjoittaneet siihen 
alle, mutta sanoi vain Kuoksu vainaja Lumijärvelle, että vaikka 
kuulisit, että Lapinmaan kristillisyys olisi poroksi palanut, niin 
pitää siitä tuhkaläjästä vielä joku kallis esine löytymän. Mutta 
Lumijärvi piti heitä liian nuorina, ei perustanu heistä. Hän piti vain 
kirjeen, missä oli Juntin hyväksyminen. 

Tämä kirje teki kauhean pahaa vaikutusta Amerikan kris- 
tillisyydessä. Myös oli se aika kolaus Juntille, jota hän ei mil- 
lään antanu perään, että korjata ja anteeksi anoa, kuin hän vielä 
oli lähetysmiehenä siellä ollu. Tämän asian tähden täytyi kutsua 
Norjan lähetysmiehiä tutkimaan, kuinka tulee menetellä siinä, 
että sovinto tulee ja yksimielisyys kristillisyydessä. 

Sitten vielä toisen kerran, kuin meillä olit kokoukset 
Markitan kylässä 1905 tuli Meri-Pietari Norjasta Gellivaaraan 
sen Juntin asian tähden. Minunki muistoaikana on tarvittu kah- 
desti apua ulkomailta, kuin on tullut sekaannuksia kristillisyy- 
dessä. Joulukokouksissa Gellivaarassa on paljon tutkittu Ju- 
malan sanaa, ja Björkmanni vainaja sanoi, että katsoa perään, 
että ei yhtä kuinka selitetä Raamattua. Ja ajattelin samalla ker- 
taa huomauttaa, että on myös tärkeä, että kirjoitettu Jumalan 
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sana pysyy puhtaana, sillä sielun vihollinen hakee reikää viina- 
mäen aijasta, mistä pääsis turmelemaan kristillisyyttä. 

Olemme tunteneet velvollisuuden siitä syystä painattaa 
uudesti sen entisen ruotsalaisen postillan, jonka meidän van- 
himmat on löytäneet oikeaksi, nimittäin Hellmannin käännök- 
sen, että säilyis se alkuperänen Laestadiuksen postilla myös 
ruotsia puhuville, sillä lyhyen ajan perästä on ruotsi valta- 
kielenä myös meidänki jälkeläisille. On kuitenki ollu raskas 
tehtävä niille, jotka on sen tehneet, sillä kuin löytyi jo ennes- 
tään yksi käännös. Kuitenkin on varmaa, että emme ole tehneet 
sitä missään ylpeyden hengessä. 

Kristillisyytemme vanhimmat on aina pitäneet tarkalla, 
että ei muuteta Jumalan sanan kirjoja, niin sanoi Kuoksu vaina- 
ja usein, että puhtaana on kristillisyyden vanhimmat meille opin 
jättäneet, ja että se eteenkinpäin säilyis puhtaana opissa, elämässä 
ja vaelluksessa jälkituleville kansoille. Nyt kuitenki on meillä ko- 
ettelemuksen aika. Jumala, rakas Isä auttakoon, että tulis vielä se 
ihana aika, kuin rakkaus oli puhdas ja vilpitöin kristittyjen kes- 
ken. Kuitenki tunnen sen, että vaikka minua on paljon kiusattu 
loppuiälläni, että on vain pieni osa Jesuksen rististä ja kär-
simisestä, jonka hän on saanu kärsiä meidän tähtemme 
Golgatalla ja yrttitarhassa. Ja iänki vuoksi on rauhan ranta likellä, 
johonka vihollisen nuolet ei ulotu. 

Muistan vielä, kuin Frans Parakka sanoi meille saar- 
naajille, ennen kuin lähti Bodenin sairaalaan; että tätä yksimie- 
lisyyden hedelmää olemme saaneet nauttia uskossa ja henges- 
sä siitä asti, kuin meidän vanhimmat on peruskiven panneet 
tähän kristillisyyteen. 

Mitä olen kirjoittannu Johan Jönssonista2 on sovitettu, 
eikä ole missään kirjoissa enää ylhäällä. Mutta olen vain ottanu 
sen esimerkiksi, että saattaa olla vastuksia kristillisyydessä, 
mutta on kuitenki sovinto tullu anteeksi anomisen ja antamisen 
kautta, ja yksimielisyys on säilyny eteenkäsin. 

August Isaksson

1N:o 24 tässä kirjassa. 
2 Johan Jönsson = Mäntyvaaran Juntti. / Valokopio alkuperäisestä. JuIkaisijan hallussa. 
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228. VASTALAUSEITA TEOKSEEN ”LAESTADIOLAI- 
SUUDEN HISTORIA” 

-Kirjoittanut Frans Wettainen 

[Huom! Havaksen Historiasta otetut lainaukset ovat mer- 
kityt kursiivilla tekstillä. Muu teksti on Frans Wettaisen kirjoit- 
tamaa.] 

* * * 
Olemme olleet tilaisuudessa tutustumaan äskettäin ilmes- 

tyneeseen teokseen nimeltä Laestadiolaisuuden historia, jonka on 
kokoillut pastori Väinö Havas Suomessa. Kirjan johdosta olen 
pakoitettu tekemään joitakin oikaisuja ja vastalauseita. 

Kirjan sisältö on jokseenkin laaja, ja voipi olettaa paikoit- 
tain puolueetonkin. Ehkä voi olla niinkin, kuten historioitsija 
esipuheessaan lausuu, ”että moni kohta on sivuutettu ehkä liian 
pinnallisesti ja moni vähemmän tärkeä tullut mainituksi. Näin 
saattaa olla asianlaita etenkin henkilötietoihin nähden. Usea 
siunausrikkaasti vaikuttanut liikkeen johtomies on tullut vain 
nimitetyksi, ja joku syrjempänä ollut on saanut osaksensa 
laajemmankin kuvauksen. Syynä on ollut tietojen niukkuus, joka 
on johtunut osaksi siitäkin, että eräillä tahoilla on sangen kyl- 
mästi suhtauduttu yrityksiini.” 

Ensiksikin ottaa kirjoittaja käsiteltäväkseen laestadiolaisen 
liikkeen alkuvaiheita, sen olemassaoloa ja levenemistä, sen myö- 
tä- ja vastoinkäymisiä sekä myös liikettä vastaan ilmennyttä hen- 
gellistä vihaa ja vainoa. Mutta joka laajemmalta on tätä hengel- 
listä liikettä omin silmin nähnyt, sekä seurannut J. Raattamaan 
y.m. kristillisyytemme vanhinten kirjoituksia ja suullisia kerto- 
muksia tosiseikoista, joiden kanssa myös n. k. lännen saarnaajat 
ovat olleet kosketuksissa varsin alusta alkaen, nim. Jonas Purnu, 
Israel Nattavaara, Leipo-Kalle, Jöns Mäntyvaara, Nils Yrttivaara, 
Meri-Pietari, Samuel Vettasjärvi, Isak Niku ja Isak Kuoksu y.m. 
He olivat monta kymmentä vuotta seuranneet Juhani Raat- 
tamaata hänen eläessään, joista saarnaajista on kirjoittajalla hy- 
vin niukasti todellisia tietoja, lukuunottamatta kirkkoherra 
Edqvistin kirjaa, johon oli liitettynä meidänkin lyhykäinen kirje, 
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johon historioitsija ei ole uskaltanut kajota, luultavasti epäillen 
kirjeemme turmelevan historiansa merkityksen. Jos nyt asettaa 
mainitun historian todellisuuden rinnalle, niin joutuu kysymään, 
mikä pakoitti kirjoittajan niin epävarmoin ja sekanaisten tietojen- 
sa nojalla niin tärkeään tehtävään, kuin mainittu historia on? Ja 
vieläkin ihmeteltävämpi on, koska teoksen kirjoittaja joitakin 
vuosia takaperin oli itse Gellivaarassa näkemässä työalaamme1, 
vaikkakin silloisissa tilaisuuksissa oli vain pieni osa kristityistä 
koolla. Hänen olisi pitänyt mielestämme huomata, että olisi ollut 
aihetta lähemmin tutkia ja tutustua tähän kristillisyyteen, ennen 
kuin vedätti mitä mustimman leiman tästä kristillisyydestä osoit- 
taen kaikelle maailmalle ilveilyksi osaksi oleellisiakin ja olemat- 
tomia tietoja, joten elävästä kristillisyydestä tuntemattomat voi- 
vat tulla helposti siihen johtopäätökseen, että kristillisyys on vain 
ihmeellinen taikaus, ja monet yksinkertaiset, luottaen kysymyk- 
sessä olevaan historiaan, joutuvat sitä raskaampaan epätietoon, 
mikä lienee se oikea ja autuaaksi tekeväinen oppi. 

On ihmeellistä, että historioitsija, ollen osallisena tämän 
laestadiolaisen liikkeen vaikutuksista, ottaa tietolähteikseen osan 
mustia maailmanjoukon valheita. Näin ollen katsomme niin suu- 
ren ja tärkeän tehtävän, kuin kysymyksessä olevalla historiallisella 
teoksella olisi voinut olla, ikävästi menettävän tulevaisuudessa 
arvoaan, kun asiat todellisuuden mukaan tulevat päivän valoon. 

Sivun lopulla 129 sanoo historioitsija: ”Raskaat aavistuk- 
set täyttivät kuitenkin vanhuksen (Raattamaan) sydämen. Hän 
pelkäsi vaaraa lännestä ja idästä.” Aivan vastaista suuntaa osoit- 
taa se ”kanssapuhe”, jonka hän kirjoitti Ullatista v.1854. Hänellä 
ei ole ensinkään huolta lännestä, mutta sitävastoin pelkää hän 
suuresti itäistä suuntaa, jossa jo niin aikaisin tuon tunnetun pas- 
tori Liljebladin hapatus oli voimassa ja vaikutti jo Laestadiuksen 
eläessä niin paljon, että kun hän tuli Pajalasta pitämään rovastin 
tarkastusta Karesuvantoon, hän pelkää ja varoittaa, että ”jos tei- 
dän kristillisyytenne pääsee sinne päin raavastumaan, kuten se on 
näinä kahtena vuonna raavastunut, niin voipi käydä siten, että te, 
jotka ennen tätä aikaa olitte niin kuin lapset uskon yksinkertai- 
suudessa, tulette jo tulevana vuotena sadan ajastajan aikuisiksi 
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ämmiksi. Kuolette viimein hengellisellä kuolemalla, eikä yksi- 
kään lapsukainen itke teidän hautanne päällä.” Vieläpä varoittaa 
heitä käymästä vaarallisia paikkoja.2

 

Historian sivu 130 Esikoisuus: ”Muutamille lännen 
saarnaajille tämä oli ankara koetinkivi, ja näyttää siltä, että jot- 
kut heistä eivät jaksaneet vastustaa kateuden kiusauksia, vaan 
ryhtyivät toimintaan, jonka lopullisena seurauksena oli n.k. esi- 
koisuuden syntyminen. ” 

Siv.131 jatkaa kirjoittaja: ”Esikoisuuden historiallinen 
synty pohjaa oikeastaan useallakin taholla syntyneisiin ristiriitoi- 
hin.” Ja vähän edempänä toteaa historia: ”Monet J. Raatta-
maan kirjeet, määrätyllä tavalla ymmärrettynä, antoivat aihetta 
tällaisen esikoiskäsitteen syntymiseen. Hän saattaa kirjoittaa 
esim. näin: ”Koska minä olen esikoinen monen veljen seas-
sa.” ”Siitä pitäisimme heitä (nim.eriseuraisia) tuntea, ettei 
he rakasta esikoisseurakunnan jäseniä.” j.n.e. 

Aivan oikein: kun rupesi monenlaiset äänet kuulumaan 
niissä herätysliikkeissä Suomessa ja erittäinkin Kittilässä, Itä- 
Norjassa ja Amerikassa, niin J. Raattamaa herätti kysymyksen: 
”Mikä on oikea seurakunta?” Ja sitten kun tutkistelu lopul-
lisesti päättyi, rupesi hän väsymättömällä tarmolla seurakun-
nan kanssa ja puolesta kirjoittamaan lähetyskirjeitä, joissa hän 
eritoten osoittaa sen aikakaudellamme ensiksi syntyneen seu-
rakunnan, jonka hän aina asettaa sen seurakunnan rinnalle, 
joka syntyi Jerusalemissa lukittuin ovien takana. Ja jatkuvasti 
huomauttaa, että jälkeentulevaiset heräykset tulisivat siihen 
liitetyksi, yhden Kristuksen hengellisen hallituksen alle, että 
Herran lauma koossa pysyisi. Näitä Raattamaan ymmärryksiä 
eivät ole lännen saarnaajat koskaan vastustelleet. Ja sitä enem-
män selkisi tämä asia, kun Raattamaa valaisi, minkälaisia va-
hinkoja seuraa niille, jotka eivät seurakuntaa tottele. Mutta nä-
mä ymmärrykset tulivat monelle karvaaksi Pohjois-Suomessa, 
Itä-Norjassa ja Amerikassa, niin että monet etevistä saarnaa-
jista nousivat aivan jyrkästi Raattamaan ymmärrystä vastaan. 
Aluksi ottivat syyksi sen, ettei Johan Takkinen ole sovelias 
lähetettäväksi Amerikkaan, ja niin erkaantuivat ymmärryk-
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sissä, jotka koskivat lähetystä ja käsitettä oikeasta seura-
kunnasta. Ja kun Kittilän saarnaajat tulivat Itä-Norjaan, vaikut-
tivat he siellä jyrkän vastaansanomisen, joka meni niinkin 
kauas, että seurahuoneen ovet suljettiin niiltä saarnaajilta ja 
kristityiltä, jotka turvasivat esikoisten seurakuntaan. 

Eihän tämä ”koetinkivi” ollut kysymyksessä lännen saar- 
naajilla eikä ensinkään aiheena herättää kateuden kiusauksia, sil- 
lä sydämellinen ja täydellinen luottamus on aina ollut olemassa 
siihen totuuteen ja valkeuteen, joka niillä ensimmäisillä alusta 
alkaen ja niin läpi aikoja on ollut, ja vieläkin on olemassa Vapah- 
tajan sanain mukaan: ”Eloa tosin on paljon, vaan työväkeä on 
vähän.” Ehkä, ikävä kyllä, sellaista työväkeä on aina ja kaikkina 
maailman aikoina, ja ei vähin meidän päivinämme, jotka työs- 
kentelevät kristillisyytemme hajoittamiseksi ja turmioksi. Meitä 
suuresti ihmetyttää ja murheuttaa, että heränneet tästä hengel- 
lisestä liikkeestä uudistavat häväistyskirjoituksiansa, kuten kysy- 
myksessä oleva historian kirjoittajakin. 

Ja mitä Raattamaan kirjoitusten määrätyllä tavalla ymmär-
tämiseen tulee, kuten kirjoittaja siitä lausuu, emme voi käsittää. Sen 
vaan olemme tulleet näkemään ja kokemaan jo 50-60 vuotta tätä 
ennen, että väärällä tavalla ymmärrettynä oppi sovinnosta ja esi-
koisten seurakunnasta ovat olleet monelle raskas ja sangen ikävä 
lankeemus Euroopassa ja Amerikassa. Emme ole niin viisaiksi tul-
leet, ei Raattamaan eläessä eikä hänen kuolemansa jälkeen, että 
olisimme ruvenneet eri tavalla ymmärtämään kuin ne ensimmäiset. 
On siis ihmeellistä, mistä Mikko Pääkkölällä on se tieto, että Raat-
tamaan jälkimmäinen vaimo Raattamaan vanhennuttua ja sokeaksi 
jouduttua olisi eri tavalla lukenut kirjoittamansa kirjeet Raattamaalle, 
kuin niiden sisältö todellisuudessa oli, joihin kirjeisiin sitten Raat-
tamaa tietämättänsä kirjoitti nimensä. Sen voi lukija itse parhaiten 
todeta, kun katsoo hänen kirjoituksiaan ensimmäisen vaimon eläessä 
ja niin viimeiseen kirjeeseen asti, josko on hänen kirjoituksissaan 
eroavaisuuksia. (Lukuunottamatta sitä, mitä on kirjoitettu kristilli-
syyden laveuteen monissa erilaisissa vastoinkäymisissä tehdessänsä 
työtä sen päälle, että Herran lauma koossa pysyisi yhteen henkeen 
liitettynä, niin kuin yksi Sionin tytär sekä Euroopassa että Amerikas- 
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sa.) Historioitsija on todellakin niinkuin tulinen pastori Laitinen 
sanoo kanssapuheessaan Isak Nikun (ei Isak Kuoksun) kanssa, 
että uudestiherännyt on kuin juopunut, joka nousee hevosen sel- 
kään toiselta puolen ja samalla varisee alas toiselle puolelle. 

Ei Esikoisen eikä Hänen seurakuntansa syntyminen ole 
kateuden kiusausten synnyttämä, jota kirjoittaja tarkoittaa, vaan 
se seurakunta on uudestisyntynyt Herran Jeesuksen veristen vai- 
vain kautta, johonka seurakuntaan olemme Jumalan suuresta ar- 
mosta saaneet sisälle tulla, ja siinä on meitä Kristuksen lain mu- 
kaan hallittu niin, että on ollut uskossa vapaa käyminen armo- 
istuimen tykö, jossa vieläkin priiskoitettuna Herran Jeesuksen 
viattomalla verellä ja päästettynä pahasta omastatunnosta saam- 
me kantaa sen autuaallisen tunnon ja vakuutuksen, että syntimme 
ovat anteeksi annetut, vieläpä nauttia vanhurskautta, iloa ja hy- 
vän omantunnon rauhaa. 

Vielä olisi palattava sivu 130:nen lopulle, jossa m.m. 
lausutaan: ”Hajaantumisen varsinaiseksi opilliseksi pohjaksi 
kehitettiin kuitenkin omalaatuinen n.s. apostoolista seuraa- 
musta muistuttava seurakuntaoppi.” Aivan totta, että se on 
ollut ja on vielä tänäänkin olemassa maailman silmissä oma- 
laatuinen oppi kaikkina aikoina, missä ikänä elävä kristilli- 
syys on ilmestynyt ynnä niitten siunattuin hedelmäin kanssa, 
jotka siinä ovat tulleet näkyväisiksi. Eihän tämä ole vastainen 
asia, että totuus Raamatulla vahvistetaan, josta myös vakuu- 
tetut olemme, että tämä kristillisyys on rakennettu profeettain, 
Kristuksen ja apostolein opin perustukselle, jossa Jeesus Kris- 
tus paras kulmakivi on. 

Sivu 132: ”Toinen vakava ristiriita syntyi Ruotsissa 
saarnaajien Isak Kuoksun, Samuel Vettasjärven ja kirkkoherra 
P. O. Grapen välillä.” Asia on tuulesta temmattu siinä muo-
dossa kuin kirkkoherra Edqvist on sitä pyytänyt kirjassansa 
kuvailla. Samoin myös se seikka, että Raattamaa olisi valit-
tanut voimattomuuttaan. Mehän sen persoonallisesti tiedämme, 
mitä Raattamaa on näistä asioista lausunut. 

Sivu 134: ”Tällaista kamppailua käytiin Raattamaan elä- 
män loppuvuodet. Yksissä seuroissa kuljettiin. Samojen pirtti- 
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pöytäin takaa Herran sanaa julistettiin. Mutta veljellinen rakkaus 
oli särkynyt. Kysymys vallasta oli astunut ilmeisesti etualalle.” 

Että vastuksia tuli Lapissa on paikalleen sanottu; ei kuiten- 
kaan siinä määrin kuin Suomessa uudestiheränneet ynnä muut 
väittävät. Näiden suojaksi kirjoittajan täytyy solvata kristillisyy- 
den vanhimpia isiksi ja esikoisiksi, sekä selostaa niitä ankaroita 
tuomioita, jotka siitä ovat johtuneet. On hyvin ihmeteltävää, kun 
tämän teoksen kirjoittaja on pappi, eikä silti näe, vaikka tietoläh- 
de on edessään, nim. rovasti P. O. Grapen ja prinsessa Eugenian 
välinen kirjeenvaihto, joka johtui siitä, että papit olivat tehneet 
kanteita tämän hengellisen liikkeen sopimattomuudesta, loukkaa- 
vasta esiintymistavasta hartaushetkinä; ”tarkoitan heidän huuta- 
mistaan ja ulvomistaan” ynnä muuta. Tässä mainittu rovasti kai- 
ken muun ohessa ojentaa auttavan kätensä siihen tarkoitettuun 
lähetystoimeen valitsemaan uskovaisia ja vakaisia kolpor- 
töörejä seudun omista pojista tämän laestadiolaisen liikkeen 
parantajiksi erittäinkin Lapissa. Jos nyt Raattamaa ei olisi kyllin 
aikaisin näistä huomauttanut, kun vielä lähetyksen perusteet oli- 
vat monille saarnaajillekin tuntemattomat, niin olisi voinut tämä 
kristillisyyden parannustyö mennä menestyksellisemmin läpi. 
Raattamaa katsoi mm. että kaikki se lähetystoimi, joka toimii sitä 
alkuperäistä esikoistenseurakunnan järjestämää lähetystä vas- 
taan, on turmelevaa elävälle kristillisyydelle. 

Lapin saarnaajat Jonas Purnu, Israel Nattavaara, Jöns 
Mäntyvaara, Karl Leipojärvi, Nils Yrttivaara, Samuel Vettasjärvi, 
Isak Kuoksu, P. O. Fjälldal y.m. olivat tämän kristillisyyden 
aamunkoitosta alkaen kaikissa täydellisesti yksimieliset Raat- 
tamaan kanssa. Niinmuodoin he eivät voineet sivuuttaa vanhim- 
man ymmärrystä puolustaessaan sen alkuperäisen opin totuutta ja 
Kristuksen hengellistä hallitusta. Noin vuonna 1895 ja seuraavi- 
na vuosina tuli se siunattu virvoituksen aika erittäin Gellivaaran 
ja Jukkasjärven seurakunnissa, joka ulottui suuressa määrin vielä 
Pajalan, Muonion kappelin ja suureen osaan Jokkmokkin seura- 
kuntaa. Ja sitten, kun tämä vastasuuntainen lähetys toiminta ei 
saanut rauhassa edistyä, niin nostettiin hirmuinen melu. Monet 
yksirikertaiset nousivat omia opettajiansa vastaan, ja niitten ohel- 
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la heränneet ja heräämättömät papit ”Sionin- eli Armonsano- 
main” ja yleisten sanomalehtien palstoilla sekä muitten kirjojen 
vieläpä suullisten saarnainsa kautta ovat levittäneet kaikelle 
maailmalle valheita ja vihan purkauksia; vieläpä hankit ylös uu- 
sia ja monenlaisia lähetyksiä. Joka puolueettomasti tätä toimin- 
taa katsoi, hänestä todellakin näytti, että tämä Ruotsin Lappi, 
erittäinkin Raattamaan kuoltua, olisi ollut hirmuisen pimeä, 
pakanain ja eksytysten maa. Ja kuitenkin kristillisyytemme van- 
himmat olivat täällä työtä tehneet aina aamupäivän koitosta alka- 
en yhdellä äänellä. Ja niinäkin aikoina oli hartaus niin huomatta- 
va, että lähes tuhanteen henkilöön nousevissa kylissä ei ollut kuin 
harvoja uskonsa kieltäjiä. Vaskivuoren kristityt rukoilivat 
Havaksen historiassa mainitsemia saarnaajia heille saarnaa- 
maan, ja kuin mainitut saarnaajat Samuel Vettasjärvi, Isak 
Kuoksu, Isak Niku ja Frans Parakka olivat kolmatta päivää 
kokousta pitämässä, niin tulevat Aug. Lundberg, Juhani Sirkan- 
maa ja Mikko Pääkkölä samaan kylään ja tekivät toiset kokouk- 
set erään jumalattoman taloon. Ja jos kysymyksessä oleva 
lähetyspuuha olisi ollut ainoastaan joku henkilökohtainen ky- 
symys, olisi se eri asia. Mutta kun tuli kysymykseen oppi, niin 
se ei saa Luteruksen ymmärryksen mukaan liikkua ei hius- 
karvaa. J. Raattamaa myös sanoo: ”Jos oppiin tulee vika, niin 
tulee myös kristillisyyteen vika.” 

Historia ei voi osoittaa miltään aikakaudelta sellaista, että 
esim. jälkeen syntyneissä herätyksissä olisi esiintynyt suurempi 
valkeus, kuin siinä ensimmäisessä. Päinvastoin on aivan useasti 
tullut ilmi, että monet väärät opit ovat nousseet sitä ensin- 
syntynyttä seurakuntaa vastaan. Samaten tapahtui tässäkin hen- 
gellisessä liikkeessä, että oppi sovinnosta ja seurakunnasta tuli 
monelle kokonansa sopimattomaksi, niin että juuri siitä ovat joh- 
tuneet monet hajaannukset ja eriseurat, ensiksikin Muonionjoella 
Suomessa, Pohjois-Norjassa ja aina Amerikkaan asti. Lukemat- 
tomat saarnaajat sekä papit että maallikot Euroopassa ja Ameri- 
kassa ymmärsivät sen olevan isäntähengen, hallitushengen. 
Menivätpä eksytyksessään vielä niinkin kauas, että viimein 
soimattiin  Amerikasta  Raattamaata,  että  hän  istuu  paavin 
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istuimella kullalla soaistuna. Myös Juhani Sirkanmaa ottaa mel- 
kein samanmuotoiset aseet käsiinsä, kun hän kirjoittaa Itä-Nor- 
jaan, jälkeen edellämainitun Vaskivuoren kokouksen: ”Perkele 
istuu paavin istuimella, repii ja raataa heränneitten tuntoja ja ta- 
varoita ja hallitsee Joonaksen valtakirjalla.” 3

Olemme vakuutetut siitä tänäkin päivänä, että jos kaikki 
työntekijät tämänkin hengellisen liikkeen laveudessa olisivat 
kuulleet Ruotsin Lapin vanhinten ääntä ja sujuneet Kristuksen 
hengellisen hallituksen alle, eivät olisi tarvinneet eksyä met- 
sään. Mutta kun Kristuksen ies ja hallituksen muoto tuli 
sopimattomaksi, niin hyljättiin lopullisesti esikoisuus eri- 
seurana. Ei se voi auttaa, vaikka J. Raattamaata paikoitellen 
hyväksyy, kiittelee ja ylistää hänen hengellistä taitoaan ja 
viisauttaan ja kuitenkin hylkää ne ymmärrykset, jotka sotivat 
ihmisen oikeuksia vastaan. Ei ole Kristuksen hengellinen hal- 
litus millään aikakaudella sopinut kuin ainoastaan niille 
sydämille, jotka ovat niinkuin lintu löytäneet huoneen ja pääs- 
kynen pesänsä, Sinun alttaris Herra Sebaot minun Kuninkaani; 
jotka käyvät itkun laakson läpi j.n.e. 

Historian sivu 134: ”Vuonna 1901 koetettiin Gellivaarassa 
pitää jonkunlaista sovittelukokousta. Siinä olivat Tornionlaakson 
miehistä läsnä Sirkanmaa, Pääkkölä, Poromäki (ei Poromaa) ja 
Nikkari-Tuomas sekä Iisakki Palohuornanen, Gellivaaran saar- 
naajista Jonas Purnu, Viktor Apelqvist, Samuel Wettasjärvi, Isak 
Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka, Jöns Mäntyvaara, Leipo-Kalle, 
Meri-Pietari, Viktor Björkman y.m. Mutta se päättyi yleiseen seka- 
sortoon. Asiallinen keskustelu oli mahdotonta. ” 

Onhan totta, että mainittu Tornionlaakson saarnaajaryhmä 
ilman minkäänlaista tiedottamista oli saapunut Gellivaaraan. Jo- 
nas Purnu ynnä muut Lapin saarnaajat olivat juuri siihen aikaan 
pitämässä kokouksia Vettasjärvellä, joka on noin 8 penikuorman 
päässä Gellivaarasta itään. Kun sinne saapui tieto kirkonkylän 
kristityiltä, että mainitut saarnaajat olivat sinne saapuneet, niin 
lähetettiin Vettasjärveltä mies viemään kirjettä Gellivaaran kris- 
tityille määräyksellä, että lämmittäisivät, laittaisivat valot y.m. 
tarpeet rukoushuoneelle näille vieraille saarnaajille, sekä koet- 
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taisivat saada heitä viipymään, kunnes myös me ehtisimme sin- 
ne saapua. Oli vaikeata, kun kokoukset olivat vasta aloitettu 
Vettasjärvellä, niin pikaisesti sieltä lähteä, vaikkakin oli yksimie- 
linen tarkoitus päästä heidän kanssa neuvottelemaan. Sentakia 
lähetettiin Viktor Apelqvist jo edeltäpäin Gellivaaraan kehoitta- 
maan saarnaajia pysähtymään siellä siksi, kun muutkin sinne 
jälemmittäin saapuisivat. Jonas Purnu ja muut saarnaajat saapui- 
vat, ja samana iltana laitettiin kokoukset, jossa Apelqvist teki 
selityksen roomalaisten 8. luvun johdosta. Kun selitys loppui, 
otettiin esille Sirkanmaan kirje v.1900. Sirkanmaa pääpiirteissään 
kielsi kirjeensä todenperäisyyden, kun siitä oli ainoastaan jäljen- 
nös esitettävänä. Tämä asia jäi sikseen niin kauaksi, kun alkupe- 
räinen kirjeensa saapui Itä-Norjasta. Heti keskustelun loputtua 
rupesi kirkkoherra Bergqvist, nykyinen piispamme, oikein pon- 
tevasti esittämään sovintoa, joka kylläkin vaikutti sekasortoa, 
sillä saarnaajat katsoivat uskolle kuuliaisilla vieläpä – herän- 
neilläkään papeilla ei olevan aihetta sekaantua kristittyin välisiin 
riita-asioihin. Kuitenkin ennenkuin kokous hajosi, julisti Jonas 
Purnu tunnetulla sointuvalla äänellään, että kun on näin paljon 
saarnaajia ja kristityitä koolla, niin huomenna kokoonnutaan sekä 
päivällä että illalla, jolloin sitten on aika ja tilaisuus tutkia ja 
koetella kristillisyyden asioita. Mutta seuraavana päivänä, kun 
tultiin kokoon, olivat Tornion saarnaajat matkustaneet kukin tie- 
hensä hyvästelemättä ja kiittämättä. 

On mainittava, että kun mainittu Sirkanmaan alkuperäinen 
kirje joku aika myöhemmin saapui Gellivaaraan ja kirkkoherra 
Bergqvist sen luki, teki hän aivan jyrkän tuomion, että Sirkan- 
maan täytyy sen anteeksi anoa. Ei ole kuitenkaan Sirkanmaata 
senjälkeen näkynyt. 

Sivu 135: ”Vuosisadan alkaessa koettivat ”esikoiset” le- 
vittää oppiansa Suomeen käsin. Apelqvist ja Samuel Vettasjärvi 
(ei Kuoksu) tekivät laajan saarnamatkan Itä-Suomeen asti.” 
Niinhän on asianlaita, sillä surkea ja sydäntä särkevä hätähuuto 
kuului: ”Tulkaa auttamaan!” Kun Joonas Purnu sai näitä kuulla 
niistä kirjeistä, joita lakkaamatta tuli Suomesta, niin hän esitti 
muitten silloin elossa olevain saarnaajain ja seurakunnan kanssa 
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lähetettäväksi saarnaajat Etelä-Suomeen. Ja tutkittiin välttämät- 
tömäksi auttaa heitä siinä surkeassa hädässä, joka siellä vallitsi, 
kuten Kalle Heliste sanoo. Mainittu lähetys myös tapahtui Etelä- 
Suomeen v.1902. Kun lähetysmiehet olivat Helsingissä, saivat he 
sähkösanoman, että kallis vanhin Jonas Purnu oli mennyt Juma- 
lan paratiisiin. Mitä enempi on sanomista niistä muutoksista, jot- 
ka tapahtuivat tämän ensi lähetysmatkan aikana ja jälemmin, siitä 
Suomen veljet ovat kertoneet. On kuitenkin hyvin tunnettu asia, 
että kova on vastarinta tehty vanhoillisten ja uudestiheränneitten 
taholta. 

Sivu 134: ”Johtavana sieluna tässä eripuraisuuden 
kylvössä oli mainittu Jonas Purnu. Hän saattoi aivan suoralta 
kädeltä tuomita esim. Laitisen näin: ”Nyt minä olen nähnyt ja 
kuullut sen kuuluisan Laitisen, jonka pitäisi olla niin merkillinen 
mies. Mutta enpä olisi uskonut häntä niin pimeäksi kuin hän on. 
Hänessä ei ole hituistakaan elämää. Mutta tiukan tullen hän kiel- 
si takapuheensa.” Tällä tavalla lausuu historian kirjoittaja. On 
enemmän kuin ihmeellistä, että hän voi kuvailla mitä mustim- 
massa muodossa tämän miehen, josta J. Raattamaa seurakunnan 
kanssa antoi sellaisen todistuksen, jonka osoittaa alla olevakin 
kirje: 4

”Lannavaara 6 p:nä maaliskuuta 1892 
- - - 
Toiseksi tahtoo kokous liikutetulla sydämellä muistaa sen 

painavan asian, että täältä Lapista toimittaa saarnaajan sinne, 
joka jatkaisi Pyhän Hengen voimalla sitä kallista työtä, jota 
Takkis-vainaja on jo 14 vuotta tehnyt Calumetissa ja monessa 
Amerikan suomalaisessa seurakunnassa. Olemme kaikki yksi- 
mielisesti löytäneet Jonas Johansson Purnun siihen sopivaksi, ja 
olemme häntä sydämen rakkaudella siihen vaatineet, jos hän 
mahdollisesti voisi maallisten asiain tähden päästä. Hän on kal- 
lis vanhus, joka tämän kristillisyyden alusta asti on pysynyt us- 
kollisena työntekijänä Herran viinimäessä. Hän olisi tosin tar- 
peellinen täällä Lapissakin, mutta Herralle Jeesukselle uhraamme 
hänet Amerikan lähetystyöhön, jos voittamattomia esteitä ei tule. 
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Johan Raattamaa, Isak Poromaa, Meri-Pietari Fjälldal 
Henrik O. Partapuoli, Nils Olsen Sunne, Nils Andersson 
Sarni, F. W. Laestadius, Jonas Johansson Purnu, Nils Olsen, 
Olof Henriksson, Henrik Kangas, E.Samuel Johansson.” 

Ja siinä kokouksessa Vittangissa, jossa nostettiin kanne 
August Lundbergin kautta heränneitten pappein tukemana Jonas 
Purnua, Samuel Vettasjärveä ja Isak Kuoksua vastaan, jossa ko- 
kouksessa nämä nimitetyt saarnaajat ynnä muita vanhoja 
saarnaajia oli läsnä, oli myöskin Raattamaa saapuvilla. Samana 
vuonna jälemmittäin, kun hän tulee Saivonmuotkaan, niin hän 
kirjoittaa Jonas Purnulle sekä muille Gellivaaran seurakunnan 
kristityille muun muassa näin: ”Ja minä kuulin Vittangissa, että 
te puhuitte hajamielisyydestä niinkuin Herra on sanonut: ”Joka ei 
minun kanssani kokoo hän hajoittaa”, ja olemme jo ennen 
saarnanneet: pysykäämme koossa Herran sanan jälkeen ja äl- 
käämme uskoko valheita niitten työmiesten päälle, jotka ovat 
uskollisesti hoitaneet Herran laumaa monta kymmentä vuotta. Ja 
minä kuulin Vittangissa, että saarnaajat saarnasivat taivaallista 
totuutta niinkuin ennenkin. Meitä saattoivat Sammeli ja Kuoksun 
Iisakki Saivonmuotkaan asti.” 

On siis merkillistä, että historian kirjoittaja kantaa niin 
katkeraa mieltä niitä saarnaajia kohtaan, jotka tämän kristillisyy- 
den alusta asti ovat olleet Lapinmaalla likeisimmät Johan 
Raattamaan ystävät, joidenka kanssa hän on yksimielisesti joka 
vuosi kulkenut ja yhdessä heidän kanssaan tutkinut kristillisyy- 
den tärkeitä ja painavia asioita. Kaikesta ilmenee, että historioit- 
sijalla olisi halu haudata Jonas Purnun, P. O. Fjälldahlin, Johan 
Takkisen, Olof Matoniemen ja suuren joukon saarnaajia heidän 
kanssaan niin mustain multain alle, ettei jälkimaailma saisi kat- 
sella sinne, mutta kauhulla kääntäisi selkänsä ja hylkäisi heidät 
eripuraisuuden siemenen kylväjänä. 

Sivu 196: ”Esikoisuuden myöhemmistä vaiheista ei löydy 
kirjallisia todistuskappaleita. Heidän toimintansa ei ole millään 
tavalla virallisesti järjestynyt. Kokouksissa ei pidetä pöytäkirjaa 
j.n.e.” Kernaastihan tunnustamme sen, sillä emme ole nähneet 
itseämme siihen velvollisiksi, enempää kuin mitä Raattamaa on 
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meille esikuvan jättänyt siinä, kuten kaikessa muussakin. Eihän 
ole olemassa muuta pöytäkirjaa kuin Pyhä Raamattu, Luthe- 
ruksen ja Laestadiuksen kirjoitukset. Ja sitten kun on tarve vaa- 
tinut, on kirjoitettu lähetyskirjeitä kokouksista, joissa yksimieli- 
sesti on kokoon tultu Herran nimeen kristillisyyden ylösraken- 
nukseksi lähelle ja kauas. ”Joka tapauksessa on tämäkin laesta- 
diolaisuuden haara,” jatkaa kirjoittaja, ”vielä elämässä. Ameri- 
kassa ja Ruotsin Lapissa se kylläkin näyttää surkastumistaan 
surkastuvan.” Eihän tämäkään ole totta! Ei ole niin asianlaita 
Amerikassa ja vielä vähemmin Ruotsin Lapissa. Että esim. Ame- 
rikassa ovat joukot erkaantuneet, ei ole mitään uutta. Mutta siel- 
läkin on olemassa yksi lauma, joka on pysynyt ja aina edelleen- 
kin pysyy totuudessa rakkauden siteillä yhteen liitettynä. 

Mutta sitävastoin se suuri sovinto, joka Amerikan suur- 
seurain toimesta muodostui, on kaikki hajallansa. Ne ovat monis- 
sa eri joukoissa, johonka mm. historioitsija Havas on myös pyy- 
tänyt kätensä ojentaa. Ei kuitenkaan näytä siltä, että sovinto tu- 
lee, joka kylläkin olisi toivottava. 

Sivu 197 lausuu hän edelleen: ”Tulevaisuutta liikkeellä 
tuskin nykyisessä muodossaan on. Nykyinen aika kaipaa uusia 
muotoja, vaikka henki olisikin sama. Toivottavasti kuitenkin 
muutamat käsitykset (nimenomaan seurakuntaopista) esikoisten- 
kin keskuudessa lientyvät ja jyrkkä tuomiohenki katoaa.” 

Siis raskaitten epäilysten valtaamana huokailee kirjailija 
liikkeen tulevaisuudesta. Hänellä näyttää olevan silmämääränään 
nykyisten aikain uudet muodot. Tarkoittaneekohan sitten maail- 
man muotoa? Sillä se muoto, joka elävän uskon kautta on tullut 
päälle näkyväiseksi tässä kristillisyydessä jo alusta pitäen, on 
itsensä erottaminen maailman muodosta. Mutta jos liikkeen tu- 
levaisuus pitää siinä riippua, että uusia muotoja seurattaisiin, 
niin se entinen esikuva täytyisi hyljätä ja uusi ja parempi tulla 
sen tilalle rakennetuksi. Aivan hyvin sen käsitämme, että voisi 
olla enempi mahdollisuuksia liikkeen leviämiseen, jos rupeai- 
simme seuraamaan kirjailijan toivomuksia, mutta siihen emme 
löydä perustetta Pyhässä Raamatussa, emmekä myös tämän 
elävän kristillisyyden ensimmäisten työntekijäin kirjoituksissa. 
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Myös tiedämme sen, että ikäviä seurauksia on tapahtunut ennen 
ja tämänkin kristillisyyden aikana, missä ikänä uusia muotoja 
on päässyt kristillisyyden sisälle. Sillä lihallinen vapaus pyytää 
aina uusissa polvikunnissa tunkea sisälle. Ja hätäkös sillä on 
herrastella, kun sille vielä luvallisuus annetaan. Apostoli ei kui- 
tenkaan pelkää huonoa tulevaisuutta liikkeelle, kun hän sanoo: 
”Älkää sovittako teitänne tämän maailman muodon jälkeen.” 
On myös varmuus siitä, että uudet muodot eivät tule muualta 
kuin maailmasta, sillä Raattamaa sanoo: ”Jos aidan rakennus 
viinimäessä rapistuu, niin tulee sikalauma tonkimaan ja tallaa- 
maan Jumalan pellossa ja Herran seurakunnassa. Ja minä luu- 
len, että maailma on monessa paikkakunnassa kauniisti 
viheriöitseviä herätyksiä tallannut huonon aidan tähden. Vielä- 
pä eriseuraiset, jotka omalla vanhurskaudella Jumalaa palvele- 
vat, ovat ylimmäiset orasten nykijät ja hengen sammuttajat. 
Sentähden apostoli käskee heitä paeta, se on, niitä erimielisiä, 
joilla on yksi henki maailman kanssa. j.n.e.” 5

Varsinkin Raattamaan kuoleman jälkeen profeteerasivat 
papit, että kolmen vuoden perästä ei ole Purnulla laumassaan 
kuin pivon täysi lappalaisia. Tämä profetia on turhaan rauennut 
ja yhtä turhaa luulemme olevan historioitsijankin ennustukset 
tästä kristillisyydestä. Uskomme ja olemme vakuutettuja siitä, 
että niin kauan kuin Herra huonetta rakentaa, eivät ne hukkaan 
työtä tee, jotka sitä rakentavat. 

Kirjailija toivoo, että muutamat käsitykset, nimenomaan 
seurakuntaopista lieventyvät. Tämän emme usko kuitenkaan ta- 
pahtuvan niin kauan, kun elävä henki kristillisyydessä on, sillä 
nythän on jo 80 vuotta tämä kristillisyys seisonut, eikä ole vielä 
lieventynyt; sillä kaikki ne sielut, joille maailma on tullut mah- 
dottomaksi, eivät tule aikaan ilman suojaa. Sentähden onkin Ju- 
malan Poika niin lujasti sen rakentanut ja vahvistanut ja apostolit 
ovat sen perustuksen päälle rakentaneet niinkuin taitavat raken- 
tajat. Mutta katsokoon jokainen, kuinka hän sen päälle rakentaa. 
Samoin ovat tehneet tämänkin kristillisyyden ensimmäiset työ- 
miehet ynnä seuraajiensa kanssa. Siinä tunnustuksessa on monen 
kymmenen tuhannen lauma Euroopan ja Amerikan maalla, jotka 

557



siitä verisestä ovesta ovat sisälle tulleet, ja ovat siinä käsittäneet 
rauhan sielullensa ja niin saavat hengittää yhtä armon raitista il- 
maa esikoisten seurakunnan helmassa. Ja vaikka suuren synnin- 
voiman läpi on kulkeminen, on kuitenkin autuaallista, että on 
vapaa tykökäyminen armoistuimen tykö. Eikä ne sielut tarvitse 
valittaa sen jyrkän tuomiohengen yli, jonka historioitsija toivoo 
katoavan. Eikä tuomiot ole meiltä tehdyt, ne on jo ennen meitä 
julistettu, eikä ole jyrkempää tuomiota olemassa kuin se: ”Joka 
ei usko, se on jo tuomittu j.n.e.” 

Olen nyt ensi kertaa lyhyesti tällä kirjoituksellani tahtonut 
kumota valheellisia ja vääriä solvauksia totuutta vastaan. Olemme 
olleet tilaisuudessa useasti näkemään mustia, valheellisia solvauk- 
sia kristillisyydestämme, mutta emme ole pitäneet niitä sen 
arvoisina, että olisimme niihin vastanneet, varsinkin kun olemme 
varmat, että totuuden oppi ei väisty valheen eikä vastaansanomisen 
edessä, joskin niiden kautta valitettavasti monta autuutta kaipaavaa 
sielua eksytetään pois totuudesta ja elämäntieltä. 

Olemme olleet persoonallisesti tilaisuudessa näkemään ja 
kuulemaan monta ja monenkaltaista, ja erittäinkin niistä ajoista 
asti, kun suurempia vastuksia ja koetuksia tuli jo J. Raatta-
maan eläissä. Tämä pani monesti huolehtimaan ja sitäkin enem-
pi ottamaan jo etukäteen vaaria niissä monissa ahtaissa kysy-
myksissä, mikä niissä on Raattamaan ymmärrys ja soveliain 
aika. Ei ole koskaan ollut vähintäkään epäilystä siitä, etteikö 
asiat niin ole kuin vanhimmat ovat niitä ymmärtäneet, ja nii-
den ymmärrysten päältä ovat olleet aina Ruotsin Lapin saar-
naajat varmat ja ovat myös vieläkin vahvat, vaikkakin siitä on 
seurannut mitä raskaimpia syytöksiä ensiksi suullisesti ja hen-
kilökohtaisesti ja senjälkeen osaksi hengellisten ja osaksi kai-
kenväristen maallisten sanomalehtien palstoilla ja vielä mui-
den kirjateostenkin yhteydessä, niin että nimeksemme on tullut 
mustempaa kuin nurjalle maailman joukolle. Nyt on jo kir-
jailija nimityksissään ja solvauksissaan käyttänyt vähän si-
vistyneempää esitystapaa: ”Gellivaaran esikoiset” ja ”Isät”. 

Emmehän ole koskaan niin sokeasti ymmärtäneet, että me 
olisimme esikoiset, sillä senhän luontokin opettaa, ettei jälkeen 
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syntynyt ole ensin syntynyt. Mutta se on tärkeä kysymys, josko 
se jälestä syntynyt on syntynyt siihen ensiksisyntyneeseen seu- 
rakuntaan, ja siinä pysynyt lapsena syntyneitten lasten laumassa, 
jossa syntynyt rakastaa synnyttäjäänsä, ja synnyttäjä sitä, joka 
hänestä syntynyt on. 

Ne lapset eivät ole tarvinneet valittaa niiden jyrkkäin ja 
ankarain tuomioitten yli, joista niin paljon kauhulla mainitaan, 
sillä monta kymmentä tuhatta yhdistettynä Euroopan ja Ameri- 
kan maalla voi omantuntonsa kautta todistaa, mitä se Jumalan 
Sana on heissä vaikuttanut, ja kuinka he siinä laumassa ovat elä- 
vän uskon käsittäneet, ja miten he sen suuresta Jumalan armos- 
ta ovat säilyttäneet ja voiton päällä pysyneet sodassa perkelettä, 
maailmaa ja omaa lihaa vastaan. Emme myöskään ole siinä 
ymmärryksessä, että ne nimitykset tekevät meitä mustemmiksi 
tahi valkeammiksi, mitä maailma meille antaa. Mutta sen vaan 
olemme tulleet näkemään, että tämänkin kristillisyyden aikana 
on nimiä annettu sille kristillisyydelle, joka Herran Jeesuksen 
veristen vaivain kautta on uudestisyntynyt. Ulkonainen on ulko- 
nainen ja sisällinen on sisällinen, sydämen ja mielen muutos, 
josta ovat seuranneet ulkonaisetkin hyvät hedelmät joka paikas- 
sa, missä oppi puhtaana saarnattu on ja sitä seurattu elävän uskon 
kautta. Ei ole tämän kristillisyyden saarnaajat ”isinä” esiintyneet, 
ei vanhemmat eikä nuoremmat eikä myöskään herroina kansan 
päällä, mutta laumalle esikuvina sen yksinkertaisen uskon- 
kilvoituksen kanssa uskossa, opissa ja elämässä, jossa saarnaajat 
niin hyvin kuin sanankuulijat kantavat sen elävän tunnon, että on 
suuri armo, kun saapi uskoa, että synnit on anteeksi annettu ja on 
päästetty lain kanteesta; vieläpä saa olla turvattuna elävässä us- 
kossa olevassa laumassa. Emme tahdo emmekä kaipaa uutta eli 
parempaa kristillisyyttä! Siinä uskossa ja tunnustuksessa olemme 
monen tuhannen kanssa. Mutta siinä on kaikilla itsensä 
tuntevaisilla työläs ja raskas kysymys, että voittaa sydämensä 
uskomaan, että henki ja elämä säilyisi, vieläpä ikävöitseminen ja 
kaipaus Herran Jeesuksen armollista läsnäoloa, josta voima vuo- 
taa sieluun. Aina saarnataan uskosta Herran Kristuksen päälle, 
nimittäin  elävästä  uskosta,  josta  henki  ja  elämä  seuraavat 
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hedelmäinsä kanssa; vieläpä talutetaan heränneitä sieluja ristin 
kohdalle Golgatalle katsomaan, että Herran Jeesuksen veriset 
vaivat saisivat särkeä sydämen ja kaikki turva tähän maailmaan 
katoaisi, kuten Jeesuksen opetuslapsilla. 

Frans Parakka 
Ruotsin Lapissa 

 

Huomautuksia: 
1 Tämä oli väärinkäsitys. Gellivaaran kristityt olivat sekoittaneet 
jonkun toisen henkilön pastori Havaksen kanssa ilmoittaen 
Wettaiselle, että pastori Havas oli ollut Gellivaarassa kristittyin 
kokouksissa. Havaksen kerrotaan vastalauseet käsiinsä saatuaan 
lausuneen, että kirjasen nimi on ”Tositietoja” mutta jo ensimmäi- 
sellä lehdellä esiintyy valhe. – Havas ei kuitenkaan voinut hal- 
ventaa kirjoituksen arvoa tämän pikkuerehdyksen perusteella. 
Hänen vanha aataminsa sai siitä hiukan ruokaa, ja siinä kaikki. 
Wettainen oli syvästi murheissaan tapahtuneesta erehdyksestä, 
johon luotettavat lähteet Gellivaarassa olivat antaneet aihetta. 
—Tämän kertoi saarnaaja Levi Älvgren meille. Kuitenkaan 
yksikään tervejärkinen ei pane moiselle sivuseikalle minkään-
laista painoa. Havaksen Gellivaarassa käynti tai käymättä 
jääminen ei kuulu ollenkaan kirjoituksessa käsiteltävään aihepii-
riin. Siinähän kosketellaan lähinnä vuosisadan vaihteen tapahtu-
mia. Vain opilliset kohdat ovat olennaisia, joilla vielä Havaksen 
kuoleman jälkeenkin on pysyvä merkityksensä elävässä kris-
tillisyydessä. Havaksen henkivalta on vieläkin vaikuttamassa 
turmelusta, nimittäin omanvanhurskauden ja valheen henki, jota 
vastaan kirjoitus on kohdistettu. 
2 Tarkastussaarna Kaaresuvannossa 1852. Puhtaat Saarnat s.837.
3 Sirkanmaan ”kirouskirje”, tässä kirjassa n:o 20.
4 Raattamaa: Kirjeet ja kirjoitukset, Loimaa 1976, n:o 251. 
5 Raattamaa: Kirjeet ja kirjoitukset, Loimaa 1976, n:o 79. 

 

Painotuote: Tositietoja laestadiolaisesta herätysliikkeestä Ruotsissa ja Suomessa, Lahti 
1931. 
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229. JOITAKI LYHYKÄISIÄ OTTEITA ELÄMÄNI VAI- 
HEISTA 

Kirjoittanut: Frans Wettainen 1933 

Meidän elämämme on kuin varjo ja ei pysy. 

Nyt olen täyttänyt 60 vuotta ja kuin katson taakse, niin 
johtuvat nämät sanat mieleeni: Meidän elämämme on kuin var- 
jo, ja ei pysy. Lapsuuden aika, nuoruus, miehuus, johtuvat mie- 
leeni, joista myös tulee ajatus, että panna joitaki kohtia muistiin 
jälkeläisilleni, niin myös kaikille niille, jotka eläissäni ovat ar- 
vostelleet kanssaihmisenä ja laajalti luotettuna opettajana hengel- 
lisissä, se on autuuden opissa. 

Oli tarkoitukseni jättää muistoa lapsuuteni ajalta. Vanhem- 
pani olivat joutuneet köyhyyteen jo siltä ajalta, kuin muistan, ja 
muutenki oli ahdas aika, ja siihen lisäksi olivat isäni ja äitini ter- 
veytensä puolesta melkein työhön kykenemättömiä, ja tästä seu- 
rasi vaikea toimeentulo. Muistan, kuinka äitini monta kertaa ko- 
kosi ruanaineita meille, vaan meni itse syömättä yövuoteelle vie- 
lä sittenkin tyytyväisenä, että oli lasten nälkää saanut sammuttaa, 
vaikka ei ole tietoa, mitä antaa aamulla ruaksi. Niinä aikoina oli 
kirkonpaikalla Vittangissa yksi arvo-nainen, joka keräsi Etelä- 
Ruotsista vaateavustuksia köyhille lapsille ja myös täysi-ikäisille. 
Äitini myös lähti sinne, ja otti minun mukaansa, jos hänki saisi 
tulla osalliseksi näistä keräyksistä. 

Saavuimme siis ”fröökinän” luo. ”Fröökinä” kuin katsoi 
tuon poikasen päälle, ja näki hänen puettuna siistillä lapinrukalla, 
kääntyi pois, eikä tahtonut ottaa korviinsa anomusta. Äitini, joka 
osasi ruotsin kieltä, koetti selittää, että se on ainoastaan lainaan 
otettu, kuin on kova pakkanen ja pitkä taival, vaan ei se äitini 
selitys mitään auttanut. Ja kuin hän siitä kääntyi ulos, ottaa hän 
minua kädestä ja sanoo kyyneleet silmissään: Jumala nähköön! 
No, kyllä se joku neuvo tulee täst’edes, niin kuin tähänkin asti. 
Sillä vaikka äitini oli langenneessa sieluntilassa, oli hänellä 
kuitenki uskallus Jumalaan, joka kaarneenpojat ylläpitää, Hän 
voi myös meitäki ylläpitää. 
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Olin poikanen äitini rinnalla, näin hänen usein yksinäi- 
syydessä itkevän langenneen tilansa yli. Muistan kerran, kuin 
Iisakki Poromaa tuli meidän kotia, tervehtii äitiäni ja samalla 
alkaa puhutella ja kysyä, kuinka on asiat. Äitini pyrskähtää it- 
kuun ja sanoo: Huonosti on asiat, kuin en jaksa uskoa. Poromaa 
puhuttelee langennutta lasta ja osoittaa, kuinka Jumala on 
langenneille lahjoja valmistanut. Tässä poikanen Fransi seisoo 
ja katselee vuoroin äitin kasvoihin, kuin kyyneleet vuotavat, ja 
vuoroin kuuntelee, mitä Poromaa sanoo, kuin hän asettaa äitin 
eteen uskolla vastaanotettavaksi Jeesus, Jumalan Poika. Tässä 
äitin kyyneleet ja Poromaan hellä saarna mursit Fransin nuoren 
sydämen ja jätit pysyväisen muiston, että kuin tulin toisten las- 
ten pariin ja kuulin kiroussanoja, niin päätin, että en koskaan 
kiroa, ettei Jumala suuttuisi. Ja kuin ensi kerran pääsi kirous- 
sana, olin katuvainen ja pelkäsin nukkua, että jos kuolema tu- 
lee, niin en pääsekkään taivaaseen, vaan putoan mustaan kuop- 
paan, josta olin kuullu puhuttavan. 

Niin varhain alkoi Jumala työnsä tämän nuorukaisen sydä- 
mellä. Ja kuin Juhani Raattamaa tuli ja pysääntyi kokousta pitä- 
mään, niin Fransi kiirehtii sinne. Raattamaa, joka aina huomasi 
lapset, puhutteli ja kehoitti heitä anteeksi anomaan, ja niin me- 
nimme monet anteeksi rukoilemaan syntiämme. 

Minun lapsuuteni eli ylöskasvamiseni aikana oli jo paljon 
niitä, jotka alusta olivat saaneet kristillisyyden, kuoleman kaut- 
ta poismennyt. Oli kuitenki monta meitänki kylässä, jotka 
kynttilänä loistivat, vaikka nuoressa, nousevassa polvessa näyt- 
ti suuressa määrin uskottomuus tulevan valtaan, ja monta pahen- 
nusta, jotka olit valmiit pahentamaan kristittyin vanhinten lapsia. 
Näin olit asiat, ei ainoastansa Parakan kylässä, mutta yli ottaen 
Jukkasjärven seurakunnassa, lapissa ja lannassa. 

Mutta käänne tuli viimevuosikymmenellä 18-vuosisadan 
lopulla, kuin Sammeli Vettasjärvi, Henrik Kangas Junosuvan- 
nosta ja Isak Kuoksu menit kokousta pitämään Lainion kylään, 
jossa myös oli hartaus pahoin jäähtynyt, vaikkapa Raattamaa 
aina halusi sen kautta kulkea ja pysäintyä. Kuin nämät mainitut 
saarnaajat olit kokousta pitämässä, niin heräsi nuoressa kansas- 
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sa voimallinen hartaus, joka sitte samana keväänä vaikutti samain 
saarnaajain kautta Masunin kylässä, ettei jäänyt monta 
uskottomaksi. Ja niin siitä lähtien heräsivät hartaudet läpi seura- 
kuntaa, eikä ainoastaan Jukkasjärven, mutta myös Gellivaaran, 
Jokkmokin ja osa (Pajalan silloin, nyt) Junosuvannon seurakun- 
taa. Ja se voimallinen hartaus Masunilla vaikutti, että Parakassa 
myös nousi monta lankeemuksestaan, joittenka seassa oli myös 
tämä nuorukainen, Fransi, iältään 16 vuotta. 

Mutta kuin jouduin jumalattomain joukkoon, en voinut 
itseäni kieltää, ja niin tulin omantuntoni puolesta sidotuksi, että 
kuin Isak Niku Gellivaarassa kysyi, olenko uskomassa, niin vas- 
taukseni oli kieltävä, mutta samalla tuli katumus, että jo nyt meni 
huonosti, vaan se ei enää auta. Silloin täydyin synninpalve- 
luksella saada lohdutusta vaivatulle omalletunnolle. 

Kannoin tätä sieluntilaa 21 ikävuoteen asti, ja ei rauhaa 
tunnolla, mutta usein kauhistus, että jos minun pitää niin 
onnetoin olla, että saan ilman armotta lähteä loppumattomaan 
iankaikkisuuteen. Tehin lujia päätöksiä, jos vielä ylös pääsen 
lankeemuksestani, niin en kyllä enää takaisin katso, vaan ainoas- 
taan, että autuaaksi tulisin. 

Elämäni toisella kolmatta ikävuodella tapahtui se suuri 
armo, että Jumala armahti minun, langenneen lapsen, ja uskalsin 
tarttua kiinni Jumalan lupauksista, ja ottaa uskolla vastaan 
syntein anteeksisaamisen elävässä uskossa olevassa laumassa. Ei 
silloin enää Lapinmaalla moni jaksanut uskoa, että hän omalla 
vanhurskaudella tulee autuaaksi. Minulla oli siis ensimmäisenä ja 
viimeisenä kysymyksenä se, että jos minun mielii autuaaksi tulla, 
niin välttämättömästi on löydettävä elävässä uskossa oleva lau- 
ma, joka taivaan valtakunnan avainten voimalla päästää yhden 
katuvaisen syntisen. Tämä oli seuraus siitä opinvalkeudesta, jota 
Laestadius, Raattamaa, ynnä muut heidän opetuslapsensa olit 
saarnanneet, ja Pyhän Raamatun rinnalla avanneet sanankuu- 
lijainsa silmäin eteen autuuden tien, joka hengellisellä vaivalla 
aljetaan, ja vainolla päätetään”: (Matteuksen 5.luku,3 ja seur.v.). 
Nyt aukeni se tie eteen, jossa tuli kysymykseen sanoa hyvästi 
entisille syntikumppaneille ja pyytää anteeksi, missä olen
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joutunut neidän kanssa syntiä tekemään, ja myös niiltä, joita vas- 
taan olin rikolliseksi tullut. 

Tämä näytti ja tuntui niin autuaalliselta, että päätin itse 
tykönäni: Jo sain semmoisen kristillisyyden, jota olen toivonut, 
sillä en voinut sitä aavistaa, että synti voipi vielä ahdistaa, ja että 
raskaat kiusaukset ja epäilykset voivat saavuttaa. Kuitenki olin 
tehnyt sen liiton, että vaikka mitä tulisi vastaan tässä maailmas- 
sa, en silti kristillisyydestäni luovu. Sittenkään ei niin kauan vii- 
pynyt, ennenkuin näytti ja tuntui koko sisällinen olento niin läpi 
turmeltu, että en ennen olekkaan sisällisesti niin paha ollut. Ar- 
mon ja autuuden tuntemiset katosivat, ja synnilliset ja pahat 
tuntemiset raskaitten epäilysten kanssa sijaan tulivat, ja siinä tuli 
luja kysymys, kuinka nyt tästä edes kuljetaan. 

Mutta juuri tässä ahtaassa tilassa sain kohata vanhoja, 
valistuneita kristityitä, jossa het saatoit avata eteeni, että aino- 
astaan uskon kautta me autuaat olemme. Armo se on, että ihmi- 
nen on tullut tuntemaan pahuutensa ja syvän syntiturmeluk- 
sensa, mutta siinä meillä autuus on, että saamme uskolla omis- 
taa sen täydellisen lunastuksen, ja kuin tämän kiinni sain, niin 
päätin, että en laske irti, vaikka olisin riettaan kaltainen. Tehin 
sen liiton, että kristittyin turviin riennän. Ja kuin ennen oli va- 
hinko tullut, että lankesin pois, kuin en jaksanut tunnustaa us- 
koa maailmalle, niin sen lupasin, että Jumalan avulla tunnustan 
ja sanon, mitä hyvää olen Herralta saanut, ja aloin puhuttele- 
maan toisia nuoria uskottomia ja varoittamaan heitä tulevasta 
edesvastauksesta. 

Ennen lankeemuksesta nousemiseni oli pelko, kuinka 
siinä käypi, kuin pitää erkaantua maailmasta ja ottaa maail- 
man pilkan päällensä ja lähteä seuraamaan sitä ylönkatsottua 
joukkoa, joka niin on pilkattu ja ylönkatsottu maailmalta. 
Kuitenkin tuli kohta näkösälle, että maailman joukko 
erkaantui, ja niin paljon kuin erkaannuit entiset uskottomuu- 
den ystävät, niin kristittyin kanssakäyminen tuli sitä 
rakkaammaksi. Ja oman kristillisyyden menestykseksi ja 
omantuntoni vaatimisesta täydyin ruveta puhumaan siitä ar- 
mosta, josta olen osalliseksi tullut. 
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Kuin kristityt sen kuulit, että puhuin kristillisyydestä ja 
nuhtelen jumalattomia, niin het sitä enempi aloit siihen paina- 
maan, että rukous- ja kokouspaikoissa puhumaan. Ja kuin en 
saattanut kovakorvainen olla kristittyin äänelle, niin täydyin 
ruveta puhumaan yielä kristittyin kokouksissakin, ehkä suu- 
ren kelvottomuuden tuntemisen läpi, ja ainoana ja viimeisenä 
kysymyksenä se, että minä autuaaksi tulisin, ja että minä pa- 
han voittajana pysyisin loppuun asti. 

Näin matkani alkoi autuuden tiellä, josta olisi paljonki 
sanomista. Kuitenki kaiken tämän rinnalla, kuin katsotaan, 
mitä olen merkinnyt, huomataan, ettei ole kutsumiseni tähän 
painavaan virkaan ollut joku inhimillinen ajatus, että sen kaut- 
ta voisin toimeentuloani edistää, niin kuin moni tästä asiasta 
voipi ajatella ja päättää. Ja tästä onkin paljon syytä ajatella, 
koska jumalisuuden varjossa ja sen nimen alla niin paljon 
ajallisen elämän etuja ja tämän maailman kunniaa etsitään. 
Mutta niinkuin Vapahtaja sanoo: ” Ette te niiksi tule” , niin ei 
olekkaan Jeesuksen opetuslasten tie mennyt sitä jälkeä, vaik- 
kapa ennen muutosta vain oli kysymys suuruudesta, mutta ei 
enää jälkeen. Sillä muutoksen kautta tuli toinen sydän ja mie- 
li, ettei olekkaan tässä kysymys maailmallisesta valtakun-
nasta, vaan kysymys on siitä valtakunnasta, jossa van-
hurskaus asuu, joka syntyi Helluntaipäivänä. 

Oli haluni jättää joitaki muistoja siltä ajalta, kuin tulin 
enempi nauttimaan yhteyttä kristittyin kanssa kristittyin kokouk- 
sissa, joihinka silloiset saarnaajat Erik Samuel ja Isak Kuoksu 
painoit minua viipymään. 

Nyt sain sen ihmeekseni kuulla, että kristillisyys on jo sen- 
kaltaisia koettelemuksia saanut, että on hajaannuksia kristittyin 
laumaan tullut niin suuressa määrin, että ovat halkeimet julkiset, 
niin kuin Itä-Norjassa, Suomessa ja Amerikassa, ja samankaltai- 
set hajoittavaiset äänet ovat vaikuttamassa myös Lapinmaassa. 
Tämä oli mielestäni kokonansa työläs niin ajatella, ehkä kuulin 
Raamattuin selityksissä, että asiat niin ovat ennen olleet, mutta 
joko ne vaarantavat juuri tähän koettelemukseen, ja ajattelin, että 
jos nuoret saarnaajat olivat liioin jyrkkiä tahi pystöjä. Panin sen 
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mieleen, että kuin Juhani Raattamaa tulee Vittankiin, niin otan 
asian henkilökohtaisesti kysymykseen. Juhani Raattamaa tuli 
myös Vittankiin, niin kuin hänen tapansa oli, ja monta muuta 
saarnaajaa: Antin Pieti, Erkki Antti, Isak Poromaa, Joonas Purnu, 
Jöns Mäntyvaara, Samuel Vettasjärvi, Isak Kuoksu, Anters 
Knutsson Pitsa, Henrik Partapuoli, Isak Niku ja Frans Parakka. 
Olin kovin huolissani katsoa ja kuulla, mitä nämät vanhat, kuin 
ovat yhteentulleet, tuumivat. Mutta minulla oli erityisenä 
huolena net asiat, joita kuulin nuorten saarnaajain kautta, ja 
sainki tilaisuuden, jossa esitin kysymällä juuri niistä asioista, 
joita Sammeli Vettasjärvi oli puhunut. Tähän kysymykseeni vas- 
tasi Raattamaa varmalla äänellä: ”Niin se on. Ja me emme tunne 
niitä, jotka eivät rakasta esikoisten seurakunnan jäseniä!” Ja se 
varmuus Raattamaan ymmärryksiin, joka jo lapsuudesta asti oli 
istuuntunut, se varmuutti Fransia, että asiat on niin, kuin nuoret 
saarnaajat olit saarnanneet, sillä ei nuoret saarnaajat olleet itse 
niitä ymmärryksiä kaivaneet, vaan Raattamaa, ynnä monen 
muun vanhimman kanssa, olit valkeutta antaneet. 

Samassa kokouksessa August Lundberg Lannanvaarasta, 
heränneitten pappein edustajana, tuli kysymyksen kanssa, jos 
niitä, se on heränneitä pappeja, pidetään kristittynä, jossa tohina 
tuli, sillä monet olit pahentumisen aineita koonneet, että ne 
tuomitsevat kristityitä pappeja, joka kuitenkaan ei niin ollut. Se 
oli vain ainoa, minkä olit saaneet kristillisyyden vanhinten kaut- 
ta, että ei heränneet papit, niin kuin esimerkiksi Laitinen, ole 
pysymässä alkuperäisessä totuudessa. Ei silti nuorilla saarnaajilla 
ollut vähintäkään pelkoa siitä, kuin Raattamaa tulee, että asiat ei 
ole niin, mutta siinä oli ainoastaan kiusallisia ajatuksia, jos 
”tämä” tuli liian varhain, joka kuitenki ilmeni toisen näköisenä. 
Vieläpä ei viipynyt, ennen kuin Raattamaa otti puheeksi sen asia- 
kirjoituksen, mitä Sopperosta Friikin Nataanael kirjoitti, ja Au- 
gust Lundberg tarkasti kirjoituksen, joka sitten ilmestyi 
Haaparannanlehdellä kirjoitus: Lännenpuolen pikku saarnaajat, 
jossa tämän kirjoittajaa merkittiin raution ammattiin kuuluvan. 
Tästä kirjoituksesta sanoo Raattamaa huokaen: ”Ei ne ajattele, 
että heidän pitää tilin tekemän jokaisesta turhasta sanasta!” Mutta 
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sitte jatkaa ja sanoo, että ”siinä ne erehdyit, kuin jätit Joonaksen 
niitten pikku saarnaajain kanssa. Kyllä ne pikkusaarnaajat sitte 
tulevat toimeen.” 

Näitä olen merkille pannut, sillä ne olit järiseviä aikoja, 
ja nuorelle saarnaajalle suuressa määrin huomioon otettavia ko- 
ettelemuksia. 

Ei kuitenkaan nämä koettelemukset hajoittaneet, ei miel- 
tä eikä luottamusta, vaan päinvastoin tuli sitä lujempaan kysy- 
mykseen se alkuperäinen oppi, jonka opin hedelmä tämä elävä 
kristillisyyden liike on. Sillä se, mikä tapahtunut oli, oli myös 
omiansa antamaan aihetta myötä seuraamaan Pyhässä Raa-
matussa tapahtuneitten koettelemusten rinnalla, ja sitä tar- 
kemmin vaarin ottamaan, että se alkuperäinen opin totuus säilyisi 
vielä nousevissaki polvissa. Tämä asia on sitte jälestäpäin sitä 
enempi huolestuttanut, kuin kristillisyyden työssä on joutunut 
laajemmalle ja muihin valtakuntiin, ja aina toisiin maanosiin, niin 
kuin Amerikan Yhdysvaltoihin, joissa tähän asti olen ollut kolme 
eri kertaa. Viimeinen matka vuonna 1930, joka ulottui aina Tyy- 
nen meren rantaan asti. Sillä net saarnaajat ja kristityt Ameriikan 
maalla, jotka olit turvaamassa esikoisten seurakuntaan, eivät sit- 
tenkään kadottaneet luottamusta Ruotsin Lapin valkeuteen. Sil- 
lä koska hengellinen hätä ahdisti niitten riitaisuuksien alla, jotka 
pauhasivat, ei ainoastansa niitten keskellä ja kanssa, jotka jo oli- 
vat kokonansa hyljänneet Juhani Raattamaan ymmärryksiä oi- 
keasta seurakunnasta ja Kristuksen hengellisestä hallituksesta, 
mutta vielä niittenki välillä, jotka olit jääneet kiinni siihen 
ensiksisyntyneeseen seurakuntaan. Niin nämät viimeksi mainitut 
anoit apua, joka avunpyyntö sitten koeteltiin, ja löydettiin uskol- 
liseksi lähettää Frans L.Wettainen ja Isak Niku vuonna 1920. 
Jätän tämän tällä kertaa ja jatkan jälestäpäin, sillä oli haluni jät- 
tää jotain pientä muistoa tämän ajallisen elämän suhteen. 

Mielessäni seisovat ne Raamatun sanat, että kristityillä on 
sekä nykyisen, että tulevaisen elämän lupaus. Tämä aukeni eteen 
samassa, kuin sain kristillisyyden ja huomasin niin monta tur- 
huutta, johonka olen joutunut uhraamaan siitä vähäisestä työni 
ansiosta, joka nyt kuitenki on erillä jäljellä. Mutta samalla myös 
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niin työläs uskoa, että minun kohdalleni ne Jumalan lupaukset 
kuuluvat, mitä Vapahtaja sanoo ja apostoli. 

Kuin kuvittelin ajatuksissani avioelämästä, niin se oli 
ihanne, kuin siinä on menestys, mutta kuinka voi köyhä 
työmiespoika ajatella niin kauvas, sillä näyttäisi jo siinä kyllä 
olevan, että ainoalle itselleni hankkia elatusta. Kuinka voisi sitte 
olla mahdollista avioelämän kautta sitoa viattoman ihmisen, ni- 
mittäin vaimo ja lapset kurjuuteen? 

Näitä ajatuksia kannoin useita vuosia. Kuitenki mielessäni 
seisoi vahvana, että en mitenkään voi aikaani kuluttaa ulkopuo- 
lella aviosäätyä. Tässä tilanteessa oli juuri kuin täytymällä uskal- 
taa Jumalaan, että Hän johtaa minua sitä tietä, joka olisi minulle 
mahdollinen, eli toisilla sanoilla: että Hän antaa minun tavata 
hänen, jonka kanssa voin rakkauden säilyttää. Sillä se kuvittelu 
oli tykönäni, että rakkaus avioelämässä on se ainoa, joka voi 
karvaanki makeaksi muuttaa. 

Kuin olin matkoilla, niin monta katsoin ajatuksissani: tai- 
taisi olla sovelias, vaan kuin jäi silmistäni, niin ei sen enempi 
seurannut, siihen asti, että tartuin silmäni ja sydämeni kanssa 
kiinni talontytär Tekla Henrikssoniin Vivungista. Mutta kuin en 
ollut hänen läsnä, ja ei minkäänlaista seurustelua ollut, niin aja- 
tukseni pyörivät, että se on vain minun turha luuloni. Koetin 
kuitenki kirjeen avulla ilmoittaa ajatuksiani, ja kuin sain vastauk- 
sen, niin tulin varmaksi, että kirjeeni oli tullut oikealle paikalle. 
Ja kuin kirjeessä olin itseni luvannut hänelle, jos jo Jumalan tahto 
niin on, että puoleltani olen sidottu kuolemaan asti, niin täten 
aljettu avioliitto valmistui vuonna 1900 syksyllä. 

Nyt alkoi uusi elämä monen pelvon kanssa elämisestä ja 
toimeentulosta, jota en voinut ilmoittaa nuorelle naiselle (oli 
pelko). Olin jo silloin ylösotettu ja myös sidottu kristillisyyden 
palvelukseen, että kuin olemme käyneet vihillä, niin samalla oli 
minun lähteä Joonas Purnun ynnä muitten saarnaajain kanssa 
Vaskivuoreen ja Jukkasjärveen, jossa tuli kysymykseen Lapin 
kristittyin anomus, että het saisit saarnaajia kesällä tunturille, 
heidän kesäolopaikkoihin, sillä he olit jo edellisinä vuosina 
saaneet, jolla saarnamatkalla heräsi suuri yleinen hartaus. 
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Kuin tämä nuori vaimo kuulee, että hänen miehensä jou- 
tuu pitkään ja ikävään matkaan, niin se tuntui hänelle raskaalta, 
mutta vielä raskaampaa seisoo edessä, sillä jonku päivän kulut- 
tua sairastui hänen miehensä ankaraan hermosärkyyn (nerv- 
feberiin). Tauti oli tuntematoin ja raskas, jonka takia oli mentä- 
vä Gellivaaraan saamaan lääkärin apua, ja kuin lääkäri Eurén 
tutkii, niin löysi hän kuumeen olevan korkeassa määrin. 

Ei tietysti tämä tuntunut hauskalta tälle nuorelle vaimol- 
le, että niin pian taitaa ero tulla, sillä tauti painoi niin ankaras- 
ti, että noin yhden kuukauden oli hänen miehensä aivan 
tietämättömässä tilassa. Ja sairaus yhä jatkui, kuin siihen lisäksi 
tuli keuhkotulehdus ja viimein veritulppa (blodproppi). Niin- 
muodoin kesti tämä ankara sairaus joulukuun alusta 1900 maa- 
liskuun lopulle 1901. 

Tämä oli nuorelle vaimolle raskas aika, eikä ollut muuta 
lohdutusta kuin ainoastaan se, kuin näki kristittyin niin paljon 
rakastavan hänen miestään, ja että ei he mitenkään soisi häntä 
kuolemalle. Niin siinä oli lohdullinen ajatus, että Jumala kuulee 
kristittyin rukoukset, että hänen miehensä paranee, vaikka lääkä- 
rillä oli melkein mahdoton usko taudin ylivoittamisesta. Ja siinä 
yhdistettynä kristittyin rukousten ja toivotusten kanssa, muistui 
myös mieleen, kuinka pahalta se tuntui, kuin hänen miehensä 
määrättiin ensi kesänä tunturille, mutta nyt oli nuori vaimo sydä- 
mestä altis itse tykönään, että jos vain miehensä paranee, niin hän 
ei estä Jumalan asiassa. Ja niin sai nuori vaimo miehensä takai- 
sin, melkein ajatellen, yhtä kuin kuolemasta. 

Seuraavana keväänä, kuin istumme omassa huoneessa, ja 
tietysti ajatukset elämisestä pakkaavat huolestuttamaan, sillä 
melkein kaikki, mitä oli valmista, oli sairaudessa kulunut, ja tauti 
oli miehen turmellut, ettei työkykyä ollenkaan ollut, niin halusin 
koetella nuorta vaimoani, kuinka jaksaa toivoa elämästä eteen- 
päin, niin sain vastaukseksi: ”Kyllä Jumala murheen pitää.” Ja 
tämä vastaus miestä lohdutti, ja tehin esityksen, kuinka pääsky- 
nen tyhjästä alkaa, ja siinä vähässä ajassa niin paljon toimittaa: 
pesän rakentaa, ja siihen pojat laittaa, kokoaa maasta ja ilmasta 
niille elatusta, hoitaa ja ylläpitää siihen asti, kuin siivet kasvavat, 
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että voivat hankkia itse elatusta itselleen, ja kuin vähän aikaa 
yhdessä lentelevät, niin tulee siirtyminen täältä kylmän ilman alta 
lämpimään ilmaan. Niin se on meidänki elämämme täällä vähän 
aikaa, ja kuin pysymme kristittynä elämämme loppuun asti, ja 
kuolema ottaa pois, niin silloin saamme siirtyä lämpimään il- 
maan, joka on toisella puolella maata. 

Näin alkoi ajallinen elämämme, ja samalla kiinnittyi 
koko elämämme kristillisyyden palveluksen työhön. Niin- 
muodoin tuli meidän talomme kristittyin kokouspaikaksi, jo- 
honka erittäinki talven aikana, ei ainoastaan kokous aikoina, 
vaan myös muina aikoina, oli kristityitä kohtaamassa nuorta 
saarnaajaa. Ja lapin kansa, joka syys talvesta tulee alas, oli 
myös valmiina sisälle astumaan Fransin taloon, joka oli muo- 
dostunut kristittyin yhteiseksi majataloksi, jossa nuorella vai- 
molla oli hopullista työtä ottaa vastaan vieraita, ja palvella heitä 
ilman eroituksetta, köyhiä ja rikkaita. Monet lapinperheet sait 
olla kortteerivieraana, jossa myös samalla nuorelle emännälle 
oli ajankulu odottaessa miestänsä monen kuukauden matkalta. 
Ja niin kuin asuntomme sijaitsee näkösällä paikalla joen varrel- 
la, niin hän itse sanoo, että hän kävelee isossa pirtissä ikkunasta 
ikkunaan odottaessa, erittäinki kesän aikana, kuin oli kuljetta- 
va ylös ja alas Kaalasjokea tunturiin, ja oli kiusalloista, josko 
tulevat terveenä takaisin matkaltaan. Siihen aikaan ei ollut 
postinkulkua syrjäkyliin, eikä puhelinta ensinkään, että usein 
oli ensimmäinen sanoma siinä, kuin sai nähdä veneen tulevan 
alas jokea. Tämä kaikki, mitä edellä sanottu on, jossa tulee 
kysymykseen kärsivällisyys ja itsensä uhraavaisuus, oli nuorel- 
le saarnaajalle iloista nähdä, että näin hyvin on asiat Jumala 
laittanut, että on katto pään päällä, ja olemme saaneet saarnaajia 
ja kristityitä kattomme alle, ja että Jumala on siunannut elä- 
mämme, että on ruokaa eli ruanaineita, joilla saattaa palvella 
kristityitä, ja että on vilkas vaimo, joka ilolla palvelee 
kristityitä. Tämän ohessa nuori saarnaaja monta kertaa tunsi it- 
sensä kiittämättömäksi Jumalaa kohtaan, kuin on niin hyvin 
asiat laittanut. Ja ehkä suurempaa varallisuutta ei alkuaikoina 
ollut, kuin saada velaksi kesätarpeet, ja kuin seuraavana vuonna 
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saatoin net suorittaa, niin olin hyvilläni ja kiitollinen, että saan 
taas toisen ajan päälle, kuin entiset olit suoritettu. 

Ensimmäinen lapsi, joka syntyi 1902 sai nimekseen Lars 
Viktor. Tämä oli ihanne avioelämäni alussa, sillä en voinut ym- 
märtää ajatella, kuinka suurta edesvastausta on, että synnyttää ja 
kasvattaa lapsia tähän pahaan ja vaaralliseen maailmaan. Kui- 
tenki vuosien kuluessa, kuin lapsia syntyi, aukeni enempi ja 
enempi eteen niin monta pahennusta. Lapsia syntyi. Vanhin pää 
yleni. Ensin Lars Viktor ja Maria Eufrosyne j.n.e. ja tuli näyttä- 
mään, että olen kelvotoin lasten kasvattaja, mutta kuin saamme 
saarnaajia ja kristityitä kattomme alle, niin siinä on suurin apu ja 
turva. 

Tässä on avioelämämme alusta alkain ja siinä samassa 
päämaalissa on seisonut tähän asti jo kolmekymmentä vuotta, ja 
Jumalan lupaukset on niin paljon enempi olleet, kuin mitä olen 
jaksanut uskoa. Lapsia on meille syntynyt kolmetoista kaikkiaan, 
joista 9, se on neljä tyttöä ja 5 poikaa tätänykyä on elämässä, ja 
on se siunaus ollut tähän asti, että ovat kristillisyyden kantaneet. 
Vanhin tyttö, joka jo oli avioliitossa, sai autuaallisen kuoleman 
kautta mennä kunniaan vuonna 1926, kuin olimme Isak Niku- 
vainajan kanssa toista kertaa Ameriikassa. 

Näitä olen merkinnyt muistoksi, sillä ei elämässäni ole 
ollut tyydyttävämpää, kuin avioelämäni on, jossa lapset on kuin 
nuori vesakko isän ja äitin ympärillä kasvaneet, ja suurinta ar- 
voa ja alleantavaisuutta osoittaneet. Tässä on äiti ensimmäise- 
nä hyvän siemenen istuttajana lapsen sydämeen, joka yhdistet- 
tynä on saanut juuren kasvamaan, ettei se vilkkain nuoruuden 
aika ole voinut eroittaa kristillisyydestä. 

Vuosina 1895 ja siitä lähtien, tuli Etelä-Suomesta joitaki 
kristityitä työtä hakemaan, ja kuin he saivat nähdä ja kuulla sitä 
valkeutta, joka vieläki loistaa Ruotsin Lapin maalla, niin he 
suuresti ihastuit. Sillä silloin oli se uudenheräyksen touhu ja 
monet muut sekaannukset tulleet kristillisyyteen, että monet tu- 
hannet katkeralla mielellä itkit ja valitit, ettei ole enää val- 
keutta. Ja ne, jotka tulit tänne Gellivaaran malmivaaraan, ei 
saattaneet olla ilmoittamatta Suomeen, mitä he nähneet ja kuul- 
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leet olivat. Ja niin alkoi hätähuutoja kirjeitten kautta tulemaan 
Joonas Purnulle ja yhteisesti muille Lapinmaan vanhimmille, 
joita silloin vielä oli elämässä, paitsi Juhani Raattamaa oli jo 
kuollut, että tulla heitä auttamaan. Tämä anomus huolestutti van- 
himpia etsiä uskollisia, joita lähettäisi täältä Lapista. Vuonna 
1902 päätettiin lähettää Samuel Vettasjärvi ja Viktor Apelqvist, 
vaan että Suomesta tulevat miehet täältä vastaanottamaan, joka 
tapahtui 1902, jolloin saapui Antti Kolehmainen Viipurista ja 
Simoliini Lahdesta. Tämä koettelemus, että jättää Sammelin ja 
panna Fransin tälle Suomen matkalle, tuli nuorelle saarnaajalle 
ynnä vaimonsa kanssa raskaaksi painoksi, sillä niin kauvas ei 
voinut, ei ajatus eikä usko ulottua. Kuitenki kääntyi tämä asia 
jonku päivän kuluttua entiselleen, että Sammeli tulee menemään. 
Tämä lähetys kantoi siunatuita.hedelmiä, jota lähetystyötä Isak 
Niku ja Isak Kuoksu ovat jatkaneet; ensi kerta 1903, ja niin 
edes, yli kolmekymmentä vuotta. Tällä Suomen lähetys- 
matkalla sai Isak Niku lähteä levolle vuonna 1929, viides päi- 
vä toukokuuta. Saarnaamisen alla tunsi hän huonoa vointia, 
heitti saarnaamasta, lähti vaimonsa ja kortteeritalon isännän 
seuraamana kortteeriin jossa kaikki valmistui yhden tunnin ku- 
luttua, että paikalle kutsuttu lääkäri totesi hänet kuolleeksi. 
Tämä oli tietysti aavistamatoin vaimolle, saarnakumppanille ja 
koko kristillisyyden laveuteen sillä hänen ruumiillinen 
jaloutensa nähtävästi osoitti, että ei suinkaan voi olla mahdol- 
lista, että kuolema niin liki ja äkkiä pois tempaa. 

Olen lyhykäisesti maininnut tärkeimpiä asioita, joihin olen 
kosketuksiin joutunut, joista olisi paljon sanomista, sillä myötä- 
ja vastoinkäymisten läpi on ollut tiemme, mutta Jumalan, rak- 
kaan Isän avulla, on matka kulkenut tänne asti. 

Niin kuin edellä olen sanonut, muuttui koko elämämme 
alusta pitäen kristillisyyden palveluksen työksi. Sammeli vaatii 
hänen kanssa kulkemaan. Ja kuin net suuret ja voimalliset 
heräykset olit vaikuttamassa, jotka niinä aikoina menit läpi 
Lapinmaan seurakuntia, niin vaatimukset olit aina painamassa 
päälle, että usein, kuin kotia tulin, oli ainoastaan yhden ja toisi- 
naan jonku päivän oloaika kotona. 

572



Tietysti tämä näytti vaimolle usein ankaralta, palve- 
lijain kanssa hoitaa taloutta, mutta kuin kristillisyyden ja au- 
tuuden asia on kalliina sydämellä, niin se on joka voi kaiken 
muun halventaa, ja panee siinä itsensä uhraavaisuuteen, että 
minä ja muut autuaaksi tulemme. Sillä niin kuin hyvin ym- 
märrettävä on että jos vaimo ei olisi miehensä kanssa samas- 
sa asiassa sidottuna tuntonsa kautta, niin voisi hän miehellä, 
joka kotista rauhaa rakastaa, tehdä monta kertaa työlääksi läh- 
teä kotoa, olla poissa ja tulla kotia. Kuitenki on tämä kaikki 
mennyt rauhassa ja rakkaudessa, jossa myös lapset ovat saa- 
neet sen esikuvan että koti on sovinnon, rauhan ja rakkauden 
maja, paitsi se, mitä on huoli kiinnitetty ottamaan vaaria täs- 
tä ajallisesta elämästä, että lapset, kuin tulevat siihen määrään 
että voivat jotaki työllänsä toimia, saisit oppia työhön. Tytöt 
karjanhoitoon ja pojat muihin talouden toimiin. 

Tässä olemme myös onnemme saavuttaneet, että lapset, 
sitä myöten kuin he ylöskasvavat, ovat kiinnitetyt huolehtimaan 
kukin hänelle asetetuista töistänsä, ettei isä, kuin tulee kotia, olisi 
tyytymätöin. Ja on myös ollut tärkeänä huolena, että jo pikku- 
poikasena ja -tyttönä äiti huolehtii rukouksiin johonka lapset niin 
kiinnityit, että kuin kuulit, että nyt kokoukset ja saarnaajat tule- 
vat, niin monta päivää jo etua lapset ilosta hyppivät ja keskenän- 
sä sanovat: ”Nyt tulevatki meille saarnaajat.” Ja kuin kuulit, että 
jo tulit saarnaajat, ja isä myös on samassa matkassa, niin juosten 
ulos vastaanottamaan ja kaulasta rakastaen tervehtimään 
saarnaajia. Isä tätä katselee, ja kiitollisella mielellä: Oi, lapsi rak- 
kaat, kuinka onnelliset olette, joilla semmoinen äiti on, joka noin 
varhain voipi istuttaa puhtaan siemenen lasten sydämiin. Sillä 
mikä voi puhtaampaa ja kalliimpaa olla, kuin se, että rakkaus 
kristittyihin istuuntuu lapsen sydämeen jo varhain. Ja ehkä siinä 
voi saavuttaa monta myrskyä ja kuivaa ilmaa, tälle nuorelle pel- 
lolle, on kuitenki tämä Taivaallisen Isän istutus niin syvään juur- 
tunut, ettei mikään voi sitä reväistä. 

Tämä on ollut minun kotinen iloni, vieläpä matkoillani, 
yhdistettynä sen ilon kanssa, joka on tullut siitä, kuin suuret 
syntiset, tuhlaajapojat ja -tyttäret, saavat armon ylösnousemaan. 
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Tämä on ollut vastapainona ja lohdutus siinä edesvastuullisessa 
työssä, joka usein on tuntunut raskaalta, sen suuren heikkouden 
tähden, jota ei ole voinut muuttaa, vaan anomisten ja rukousten 
kanssa lähestyä armoistuinta, että Hän varjelee ja vahvistaa oman 
lupauksensa jälkeen. Sentähden en voi tänäkään päivänä muuksi 
sanoa, kuin että ”Ihmeellinen Neuvonantaja” ja Väkevä Jumala 
on niin ihmeellisesti kuljettanut, että pahan voittajana olen pysy- 
nyt, etten ehdollisten syntien tekijänä ole joutunut lankeamaan 
pois Jumalan armosta, nyt lähemmäksi 40 vuoden ajan. Ehkäpä 
ei sentähden ole parhaallakaan ajalla ollut turvaa synnittömyy- 
teen, vaan suurin turva on ollut syntein anteeksi saamisen ar- 
moon, elävässä uskossa olevassa laumassa, jossa läpimiten aikoja 
on se uskallus ollut kristittyin laumaan, että kuin kristittyin lau- 
massa jaksavat kantaa oikeana kristittynä, vieläpä omasta huo- 
neesta, naapureista ja omasta kylästä alkaen, niin minulla on 
myös syy uskoa vastaan pahoja tuntemisia, että olen Herran oma, 
joko elin eli kuolin. 

Aikoja, vuosia kului, ettei ollut lujempaa vaatimusta ulko- 
valtoihin, muualle kuin Suomeen. Kuitenki oli aina toivotus saa- 
da saarnaajia, niin kuin esimerkiksi Ameriikan maalla, mutta 
myös Itä-Norjasta tuli anomisia. Lähetysmatka Itä-Norjaan viipyi 
vuoteen 1920, jolloin päätettiin lähettää saarnaajat, joka matka 
myös toteutui samana talvena, kuin Viktor Björkman ja Frans 
Parakka katsottiin soveliaaksi. Myös saman vuoden joulu- 
kokouksen aikana tutkittiin, että ei enempi voi estää eli viivyttää 
lähetystä Ameriikkaan. Ja siis saman vuoden aikana tapahtui Itä- 
Norjan ja Ameriikan lähetys. 

Tuntemiseni näitten lähetysten alussa olit melkein 
sanomattomat, sillä siinä tuli eteeni niin suuri kelvottomuus, että 
niin korkialle asialle ja melkein mahdottomalle ovelle mennä 
sovintoa saarnaamaan vanhaan kristillisyyteen, jossa riidat ovat 
päälleseisoneet monta kymmentä vuotta kristittyin välillä. 
Mutta kuin muuta estettä ei ollut, niin se ei ensinkään esteeksi 
kelvannut, sillä siinä on yksi korkea kysymys, että lähetys- 
miehessä on oikea itsensä tunto, ja seurakunnalla luottamus us- 
kollisuuteen, joka koettelemuksissa ilmi tulee. 
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Vuosien kuluessa on pitkiä lähetysmatkoja pantu toimeen, 
paitsi Ofoteniin, johonka ensi kerta oli jo 1902. Menimme yli 
tunturien käymällä. Samoiten takaisin, Erik Samuel Vettasjärven 
kanssa. Sitte vuonna 1920 ja jälkiin Itä-Norjassa kolme eri ker- 
taa. Ameriikan Yhdysvalloissa kolme eri kertaa. Läpi Etelä-Suo- 
men 1932 kesällä Björkmannin kanssa. 

Kaikki matkat on Jumala onnellisesti kuljettanut läpi, 
vaikka tosin on myrskyisiä merimatkojaki ollut, niin kuin Itä- 
Norjan matkalla, että tuli kyllä yhtenä yönä mieleen, jokos mei- 
dän hautamme on lainehtivan meren aalloissa. Kuitenki 
uskalluksella Jumalaan nukuin aamuun, ja sen uskoin, että en 
mitään voi, jos Jumala niin on edeskatsonut, ja taas, jos Jumala 
niin on edeskatsonut, niin ei vahinko tapahdu. Pääsimme 
kuitenki irti tämän kovan ilman käsistä, ja niin me kostuimme 
Honningsvågiin, kuin yön ja päivän laiva kamppaili myrskyssä, 
ja myös tältä matkalta saavuimme onnellisesti kotia. 

Vahamoniste. 

J. P. Stöckelin kappale. 

230. VITTANGIN KIRKKOHERRAN INGEMAR LIND- 
STEDT-VAINAJAN ELÄMÄKERTA 

( *8/5 1792 -   12/7 1855) 

— kirjoittanut L. L. Laestadius 

Davidin psalmissa 32:5 
”Sentähden minä tunnustan sinun edessäs syntini, ja en 

peitä pahoja tekojani. Minä sanoin: minä tunnustan Herralle pa- 
hat tekoni; niin sinä annoit anteeksi syntini vääryyden, Sela!” 

Tämä Davidin koettelemus osoittaa, että synnintunnustus 
on ensimmäinen askel parannuksen tiellä, ehkä moni maailman 
orja sanoo: ”Ei tarvitse syntiänsä maailmalle huutaa.” Se sama 
tarkoitus oli myös Davidilla yhden aikaa, ettei tarvitse maailmal- 
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le huutaa, mutta koska Nathan tuli häntä soimaamaan synnistä, 
silloin aukenit oman tunnon vanhat haavat, jotka kiskottiin auki. 
Synti rupesi karvastelemaan hänen tunnossans, ja silloin hänen 
täytyi avata sydämensä, koska hän tuli omantunnon vaivaan. Ei 
auta enää peittää eikä salata niitä, sen tähden kirjoittaa hän 32. 
psalmissa: Koska minä tahdoin syntiäni peittää, muserruit minun 
luuni. Ja siinä samassa psalmissa kirjoittaa hän: ”Minä sanoin: 
minä tunnustan Herralle pahat tekoni; niin sinä annoit anteeksi 
syntini vääryyden, Sela!” 

Niin kuin tämä synnin tunnustus on tapahtunut Davi-
dille, niin se on tapahtunut monelle, joka on tahtonut kunnian 
tähden peittää syntiänsä, että kunnia on tahtonut pusertaa 
hänen luitansa, ja kokonansa musertaa siihen asti, että hänen 
on täytynyt tunnustaa syntiänsä, ei ainoastansa Jumalan 
edessä, mutta myös maailman edessä. Niin kuin te tiedätte 
tapahtuneen sille miehelle, jonka ruumista me tänä päivänä 
saatamme hautaan. Meidän tarkoituksemme on, että meidän 
pitää niin saattaman kirkkoherran ruumista hautaan, että se 
tulis kaikille kuolevaisille ylösrakennukseksi, sillä me tiedäm-
me vakaisesti, että emme ole kaukana haudasta yksikään, 
vaikka emme tiedä vielä, kenenkä vuoro nyt toiste tulee 
seurata häntä ijankaikkisuuteen. 

Niin kuin te tiedätte, on kirkkoherra vainaja ollut surut- 
tomuuden aikana, ja hänen oman tunnustuksensa jälkeen on hän 
ollut monelle pahennukseksi ja pahuuden esimerkiksi, niin ettei 
ole saattanut kappa ja kraji varjella häntä ehdollisista synneistä, 
vaikka hän on pyytänyt niitä pahempia paikkoja välttää. Mutta 
koska kuoleman enkeli tuli leikkaamaan valjennutta peltoa, täy- 
tyi hänen, niin kuin Davidin, avata sydämensä, ei ainoastans Ju- 
malalle, vaan myös kristityille, joille hän on ilmoittanut koko 
hänen elämänsä, kuinka ruma ja kauhistavainen se on ollut, jonka 
kautta hän tuli tuntemaan itsensä suurimmaksi syntiseksi. Mutta 
sai myös armon tuntea syvyyden, leveyden, korkeuden ja pituu- 
den Jumalan äärettömästä rakkaudesta, joka kaiken ymmärryk- 
sen ylitse käy. 

Tämä kirkkoherran synnintunto ja tunnustus taitaa olla 
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monelle tässä seurakunnassa suureksi ylösrakennukseksi, kuin 
hänen entinen elämänsä on ollut pahennukseksi, vaikka se olis, 
ollut toivotettava, että yksi opettaja olis ensinnä alkanut itse vael- 
taa parannuksen tiellä, ja sitte johdattaa muita elämän tielle. 
Mutta Jumala on nähnyt viisaudessansa tarpeelliseksi, että heidän 
opettajansa piti ylistämän Jumalata kuoleman kilvoituksessa, että 
muut synnin orjat ottaisit hänestä yhden hyödyllisen ja ylös- 
rakentavaisen esimerkin, kuinka voimallinen Jumala on tempaa- 
maan kekäleitä valkeasta, koska omatunto herää. 

Kirkkoherra on ennen kuolematansa, ei ainoastansa huu- 
tanut syntiänsä maailmalle, vaan myös tuntenut vapaan tykö- 
käymisen Jumalan tykö, ja on päässyt armoistuimen tykö, ja on 
kuolemallansa enemmän vaikuttanut kristillisyyden ylösraken- 
nukseksi, kuin elämällänsä. Kaikki kristityt ovat saattaneet sydä- 
mestänsä antaa hänelle kaikki entiset pahat esimerkit anteeksi, 
koska he ovat saaneet sen vakuutuksen, että hän on saanut Juma- 
lalta anteeksi. Kaikki entiset kirkkoherran vihamiehet saavat nyt 
lukea siunauksen hänen hautansa päällä, jos heillä on semmoinen 
tunto, että he tahtovat itse siunatuksi tulla. 

Emme me saata, niin kuin muutamilla tapa on, emme saata 
luetella sen kuolleen kirkkoherran hyviä töitä, jotka ei kelpaa 
autuuden perustukseksi, mutta sitä suurta armoa, joka on hänen 
kanssansa tapahtunut, pitää julistettaman kaikille, sekä surut- 
tomille että heränneille, sekä epäileväisille että uskovaisille, 
armottomille ja armoitetuille, että Jumala tulis sen kautta kun- 
nioitetuksi, sillä ei Jumalalle tule sen kautta kunnia, että vaivai- 
set Häntä kiittävät, mutta sen kautta tulee Jumalalle kunnia, että 
Hän on niin suurta syntistä armahtanut. 

Me tiedämme, että suruttomat ottavat vielä siitäkin surut- 
tomuuden ainetta itsellensä ja ajattelevat näin: ”Kyllä me toivom- 
me tulevamme armoitetuksi, jos ei ennen, niin kuolinvuoteella 
kuitenkin, koska David sai syntinsä anteeksi, joka oli huora ja 
murhaaja. Ja koska kristityille on jäänyt semmoinen toivo, että 
kirkkoherra-vainajalle on annettu kaikki synnit anteeksi kuolin- 
vuoteella, emme metkään tarvitse epäillä Jumalan armosta. Kyllä 
Jumala on meillekin armollinen, niin hyvin kuin teille.” Näin 
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ajattelevat muutamat suruttomat ja armon varkaat, koska he nä- 
kevät, kuinka Jumala katuvaisia armahtaa. Mutta älkäät uskoko, 
armon varkaat, että teille niin tapahtuu, kuin Davidille, sillä te 
rakennatte autuutenne toivon sen katumuksen päälle, joka teille 
pitää kuolinvuoteella tapahtuman, ja sen kaltaisella toivolla te 
pilkkaatte Jumalan pitkämielisyyttä. Te pilkkaatte Jumalan pitkä- 
mielisyyden rikkautta, joka tänä päivänä kutsuu teitä parannuk- 
seen. Ei ole tietoa, jos huomenna on autuuden päivä. Ei ole tie- 
toa, jos huomenna olis jo katumuksen armo pois otettu. Ei Juma- 
la anna itseänsä pilkata, vaan niin kuin Noan aikana katumuksen 
armo loppui sinä päivänä, jona ovi pantiin kiinni Noan arkissa, 
niin on se yksi määrätty aika, jona taivaan ovi kiinni pannaan, 
etteivät pääse enää suruttomat eivätkä armon varkaat sisälle, 
vaikka vielä kolkuttaisit, niin kuin tyhmät neitseet hääsalin oven 
päälle. Siellä he huutavat: ”Herra, Herra, avaa meille!” Mutta 
Hän on sanova: ”En minä teitä tunne.” Niin kolkuttakaat nyt ar- 
mon oven päälle, kaikki ulkona olevaiset, kaikki epäuskon van- 
git, koska vielä aika on. 

Ja koska te tänä päivänä saatatte teidän entistä opetta- 
jaanne hautaan, niin muistakaat, mitä vanhuuden viisas mies on 
kirjoittanut: ”Ajattele sinun Luojaas nuoruudessa, ennen kuin 
pahat päivät tulevat ja vuodet lähestyvät, joinas olet sanova, ei ne 
minulle kelpaa. David on ennen aikaa sanonut: ”Minä lyön 
paimenta, ja lampaat laumasta hajaantuvat.” Tämä on tosin pu- 
huttu Israelin Suuresta Paimenesta, jonka lampaat hetkeksi 
hajaannuit, koska Jumala löi Paimenta. Mutta me saatamme 
muutamassa tarkoituksessa sanoa, että Jumala on lyönyt pai- 
menta, ja lampaat laumasta hajaantuisit, jos ei olisi meillä se toi- 
vo, että se suuri Israelin Paimen itse ruokkii lampaitansa, ja veis 
heitä parhaalle laitumelle. 

Me tiedämme vakaisesti, että se suuri Israelin Paimen 
vaeltaa niitä verisiä ja vaivalloisia askeleita huutaen eksyneitä ja 
kadonneita lampaita Siinain vuorella, Punaisen meren rannalla ja 
Jordanin virran tykönä. Mutta ne eksyväiset lampaat ovat araksi 
tulleet, ettei he vastaa, koska Paimen huutaa: ”Missäs olette, te 
eksyväiset lampaat?” Se suuri Israelin Paimen huutaa korvessa. 
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Hän huutaa Israelin vuorilla ja Saaronin laaksossa, mutta ei kuulu 
vastausta, ainoastansa ne harvat sielut, jotka eivät tule ilman 
Paimenta aikaan, vastaavat: ”Me olemme raadolliset lampaat, 
susi meitä kiskoo ja raataa. Vihollinen tahtoo meitä hävittää, 
mutta armahda meidän päällemme, sinä suuri Israelin Paimen, ja 
lähetä meille sen kaltainen sieluin Paimen, joka etsii eksyneitä ja 
ruokkii isoovaisia, ja johdattaa janoovaisia vetten tykö, ja sitoo 
haavoitettuja, ja kaitsee teuraslampaita raadollisten lammasten 
tähden. 

Kuule, sinä Suuri Israelin Paimen, raadollisten lammasten 
surkia valitusääni, koska he tänä päivänä saattavat maallista 
paimenta ijankaikkiseen leposijaan sillä toivolla ja sillä 
uskalluksella Jumalaan, että se suuri Israelin Paimen on häntä 
armahtanut ja antanut hänelle ijankaikkisen elämän kruunun, 
jossa kaikki raadolliset lampaat, ja ne harvat sielut, jotka ovat 
Jumalan Karitsan verellä puhdistetut, saavat häntä kohdata 
ijankaikkisuuden ihanalla rannalla, kussa uskolliset sieluin pai- 
menet kaitsevat Jeesuksen lampaita nyt ja ijankaikkisesti, sen 
suuren Israelin Paimenen, meidän Herramme Jeesuksen Kristuk- 
sen armon kautta, amen. 

Jäljennös. SKHS Kollerin kokoelma n:o 74. 

231. GUSTAF ERICSSON KAUNISVAARAN LAPSEN 
JA ANNA-GRETA ISAKINTYTÄR LAHDEN 
ELÄMÄKERTA 

kirjoittanut: L.L. Laestadius

Gustaf Ericsson kaunisvaaran lapsen ja Anna-Greta 
Isakintytär Lahden elämäkerta, jotka hukkuivat Pajalan koskeen 
Johanneksen päivänä 1856. 

Daavid sanoo, että hurskaat temmataan pois onnettomuu- 
desta, ja me saatamme nyt uskoa, että hurskaat temmataan pois 
onnettomuudesta, sillä kristityillä ei ole mitään hauskaa maail- 
massa, jonka tähden heidän pitäis elämän täällä. Kaikki vastoin- 
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käymiset ja vaivat kohtaavat heitä täällä. Ei ainoastaan joka- 
päiväiset kiusaukset ruumiin puolesta, joita yksi kristitty ei saa- 
ta välttää enemmän, kuin surutoinkaan, vaan erinomattain ne 
sisälliset kiusaukset, joista tulevat hengellinen murhe, risti ja 
vaiva. Sitte vielä se katkera sappi, jonka maailma oksentaa 
kristittyin päälle: viha, kiukku, vaino, häväistys. Kaikki nämä 
vaivat maailmassa vaikuttavat niin paljon, etteivät he löydä yh- 
tään iloa maailmassa, ja sen tähden saatamme nyt totisesti uskoa, 
että hurskaat temmataan pois onnettomuudesta, koska he vielä 
nuorena kuolevat. 

Tämä suuri onni on tapahtunut kahdelle kristikunnan jäse- 
nelle viimeisenä pyhä-iltana, koska Herra viisaudessansa on kat- 
sonut soveliaaksi temmata pois onnettomuudesta ensiksi Gustaf 
Ericsson Kaunisvaaran nuorimman pojan, joka oli vasta ristitty, 
ja talonpojan tyttären, Anna-Greta Isakin tytär Lahti, joka oli täy- 
si-ikänen ja tuttu seurakunnalle. Se ensin mainittu lapsukainen 
oli niin nuori, ettei hän tiennyt vielä mitään maailman vaival- 
loisuudesta, ja jos kristityt epäilevät kastamattomain lasten au- 
tuudesta, niin täytyy heidän epäilyksensä muuttua uskoksi, että 
tämä lapsukainen on temmattu pois onnettomuudesta, ja istuu nyt 
Jeesuksen sylissä, ynnä muitten lasten kanssa, joita Jeesus tääl- 
lä muinen siunasi, sillä tämän lapsukaisen kaikki kristityt Pyhät 
Enkelit kantavat taivaan valtakuntaan. 

Eikös ole syytä iloita, rakas vanhin, koska sinä näet nuo- 
rimman lapses istuvan Jeesuksen sylissä. Katso nyt, rakas van- 
hin, kuinka Jeesus panee kätensä hänen päällensä ja siunaa häntä. 
Hän on nyt päässyt paremman isän tykö, hän on nyt saanut pa- 
remman maan ja taivaan, jossa vanhurskaus asuu. Jos murheelli- 
set vanhimmat saattaisit niin kilvoitella, että he pääsisit siihen 
autuaalliseen paikkaan, jossa heidän lapsensa nyt on, ja kiittää sitä 
Taivaallista Isää, joka on pelastanut lapsen onnettomuudesta. 

Kilvoitelkaat nyt, vanhemmat, että te pääsisitte siihen 
autuaalliseen paikkaan, kussa lapsi nyt on. Mutta se jälkeen mai- 
nittu, joka myös äkkinäisen kuoleman kautta temmattiin pois 
onnettomuudesta, ja samalla kerralla, kuin se edellä mainittu 
lapsukainen meni pois ja jätti vanhemmat, jätti veljet ja sisaret, 
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parhaalla nuoruuden iällä, koska kaikki ihmiset tahtovat elää 
maailmassa ja olla onnelliset. Pitääkö meidän murehtiman sitä, 
eli pitääkö meidän iloitseman hänen kuolemastansa? 

Jos me katsoisimme ainoastansa luonnon vaikutuksia, niin 
meillä olis kyllä syytä murehtia tätä meidän kristillisyytemme 
sisarta, joka niin varhain ja vastoin luontoa erotettiin meidän 
kanssakäymisestämme. Meidän mielestämme olis vielä hauska 
ollut kuulla hänen laulavan Herran kartanoissa, niin kuin hän 
lauloi Johanneksen päivänä, koska hän kumartaen polviansa vii- 
meisen kerran vastaanotti Herran ruumista ja verta, sillä ei hän 
elänyt monta tiimaa jälkeen. Jos, sanon minä, vanhemmat, veljet 
ja sisaret seuraavat ainoastans luonnon vaikutuksia, niin heillä 
olis syytä kyllä murehtia, itkeä ja parkua, sillä niin tekevät ne, 
joilla ei toivoa ole. He murehtivat kuolleita ja surkuttelevat niin 
kuin Jerusalemin tyttäret surkuttelit Jeesusta, eivätkä muistaneet 
itkeä itseänsä ja heidän lapsiansa. 

Mutta jos me katselemme hengen vaikutuksia, niin meidän 
on syytä iloita, sillä tämä kristillisyytemme sisar on nyt veisaa- 
massa voiton virttä Sionin vuorella. Ei hän taida enää kaivata 
vanhempiansa, veljiä ja sisaria, jotka jäit hänestä, odottamaan sitä 
autuaallista hetkeä, jona hekin pääsevät siirtymään lämpimään 
ilmaan ja uuteen Jerusalemiin, kussa kaikki kristin uskovaiset 
kohtaavat lapsiansa, veljiänsä ja sisariansa, jos he kilvoittelevat 
loppuun asti heidän kalliimmassa uskossansa. Sillä me uskomme 
totisesti, että tämä meidän kristillisyytemme sisar on temmattu 
pois onnettomuudesta, sillä me olemme suurimmassa vaarassa, 
me jotka emme tiedä, mitä edessäpäin tulee. 

Katsokaat, hyvät ihmiset, kuinka monta sielua on mennyt 
hukkaan, koska kuolema ei ole varsin tullut noutamaan, kun he 
pääsit avioliittoon Vapahtajan kanssa. Jos he olisit päässeet var- 
sin nuorena kuolemaan, ei olis heille semmoinen onnettomuus 
tapantunut, kuin nyt on tullut niitten päälle, jotka ovat armon lii- 
tosta langenneet pois. 

Älkäät murehtiko häntä, te vanhemmat, veljet ja sisaret, 
vaan itkekäät itse teitänne ja teidän lapsianne, sillä katso, päivät 
tulevat, joina he sanovat: Autuaat ovat ne hedelmättömät, ja ne 
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kohdut, jotka ei synnyttäneet, ja ne nisät, jotka ei imettäneet. 
Sillä jos nämät tapahtuvat tuoreessa puussa, mitä sitte kuivassa 
tapahtuu? 

Katsokaa tekin, maailman joukko, jotka tulitte kurkiste- 
lemaan, kuinka kuolema tempaisi yhden kristityn onnettomuu- 
desta. Mitäs te tulitte katsomaan? Ruokoako, jota tuulelta hää- 
lytetään, vai mitä te läksitte katsomaan? Jos se oli ruoko, niin se 
oli särjetty ruoko, jota Herra ei ole aikonut murentaa. Jos se oli 
kukkainen, niin se oli sen kaltainen kukkainen, josta Daavid on 
laulanut. Jos hän oli tiainen, niin hän oli sen kaltainen, joka istuu 
elämän puun oksalla, laulaa niitä lauluja, joita tiaiset ainoastansa 
ymmärtävät. Usein on tämä tiainen laulanut Herran kartanoissa 
ja kristittyin kokouksissa. Usein on hän halannut niiden jalkoja, 
jotka ruokit hänen sieluansa rieskalla. Usein on hän huoannut 
niitten ylitse, jotka ei ole etsikkoaikaansa tunteneet. Jos hän on 
ollut huikentelevainen, niin se on annettu anteeksi. Jos hän on 
ollut häilyväinen, niin hän on vahvistunut hengessä. Ei pidä 
riettaan enkelillä oleman iloa hänestä, mutta enemmän häpiätä. 
Jos he nyt ymmärtäisit kurkistella hautaan, koska yksi 
Johanneksen kukka, niin kuin minä luulen, pian kasvaa hänen 
hautansa päälle. Ja kaikki tyttäret, jotka koreita kantavat, 
pitäisit kurkistella hautaan, jos siellä löytyy pohjaa, eli jos siellä 
löytyy koreutta. 

Nuku nyt rauhassa, sinä entinen sielun saviastia. Nuku 
toivossa siihen asti, että Herra herättää sinut, koska Hän tulee 
pasuunan äänellä soittamaan. 

Kaikki vanhemmat, veljet ja sisaret, tutut ja tuntematto- 
mat, sukulaiset ja langot, saatte kastella hänen multansa rakkau- 
den ja ilon kyyneleillä, sillä hän odottaa teitä. Hän rukoilee tei- 
dän edestänne. Hän nojaa nyt päätänsä Jeesuksen rintaa vasten. 
Hän halaa Hänen jalkojansa, niin kuin Maria Magdaleena. 

Hänen sielunsa on ollut meille rakas eläissänsä, eikä ole 
kuollessansa unhotetuksi tullut, sillä hän on monta kertaa laula- 
nut, niin kuin lintu oksan päällä yksinäiselle matkamiehelle, ja 
nyt hän laulaa korkeudessa. Viimeisen kerran lauloi hän Johan- 
neksen päivänä, joka oli aivottu hänelle kuolemapäiväksi ylhääl- 
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tä, vaikka vielä tämä laulamisen ääni kuuluu suruttoman korvis- 
sa, niin kuin kissan ääni, mutta kyllä het saavat kuulla kissan 
äänen viimein helvetissä, ja siellä kysyä toinen toiseltansa: Mikä 
ulvominen tämä on? 

Meidän uskomme on, että tämä meidän kristillisyytemme 
sisar, joka lauloi Johanneksen päivänä, veisaa nyt uutta virttä 
Sionin vuorella, valittuin joukossa iankaikkisuudessa. Amen. 

Käsinkirjoitettu jäljennös vuodelta 1868. 
Isac Jacobsson Palohuornasen kirjoittama. 

SKHS Kollerin kok. n:o 106:4. 

232. ELEONORA MÄKITALON ELÄMÄKERTA (1827- 
1874) 

–kirjoittanut Johan.Raattamaa (?)

Kristityille annetaan tiedoksi, että taas on yksi matka- 
kumppani ja esikoisten seurakunnan jäsen siirtynyt kuolevai- 
suudesta kuolemattomuuteen, nimittäin provasti Laestadiuksen 
vanhin lapsi, talon emäntä Eleonora Mäkitalo Kangosen kylästä, 
jonka autuaallinen kuolema tapahtui pitkällisen sairastamisen 
perästä viime keskiviikkona, 22. päivä heinäkuussa 1874, sitte 
kuin hän oli vaeltanut täällä kuolevaisuuden maailmassa 47 
ajast’aikaa ja 13 päivää. Hän oli yksi niistä ihmisistä, joista Va- 
pahtaja on todistanut: Ette ole maailmasta, vaan minä valitsin 
teidän maailmasta (Joh.15: 19). 

Hän myös kulutti nuoruutensa ajan suruttomuudessa, sil- 
lä vielä siihen aikaan oli koko Pohjan maa peitetty niin synkeältä 
hengelliseltä pimeydeltä, että tuskin löytyi yhtään, joka olis näh- 
nyt, mistä tie menee taivaaseen. Niin ajatteli tämäkin meidän 
kristillisyytemme sisar siihen aikaan, että ilmanki sitä tietä sopii 
vaeltaa, joka näkyy kelpaavan enimmälle osalle ihmisiä, eikä 
huomainnut, että tämä on juuri se avara tie, joka viepi 
kadotukseen. Mutta kuin hänen isänsä, tämä suuri Pohjan maan 
profeetta, alkoi huutamaan parannusta Pohjan maan korvessa, ja 
valkeus ylhäältä alkoi niin muodoin koittamaan kansalle, joka 
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vaelsi pimeydessä ja kuoleman varjon maassa (Jes.9: 1), niin 
hänkin heräis suruttomuuden unesta ja alkoi seuraamaan Jeesusta 
Nazareenusta. 

Niin kuin hänen isänsä neuvoi matkustavaisia iankaik- 
kisuuteen seuraamaan Jumalan Pojan verisiä askeleita yrttitar- 
hasta Golgathaan, niin hänkin noudatti tätä veristä polkua 
katuvaisella ja uskovaisella sydämellä. Usein on hän myös hen- 
gessä katsellut Lunastajaansa ylösnousseena kuolleista ja 
kirkastettuna, ja on syönyt Hänen kanssans ja juopunut siitä vii- 
nasta, jota annetaan Jumalan valtakunnassa ilman rahatta ja il- 
man hinnatta sitä janoovaisille (Korkea v. 5: 1, Jes. 55: 1). Hän 
oli myös viettänyt helluntaijuhlaa, ja oli tullut puetuksi voi-
malla korkeudesta, niin että hän jaksoi toimittaa kristittyin vir-
kaa, josta heitä tuttaan, nimittäin, että tunnustaa maailmassa Hä-
nen nimensä, joka on vuodattanut kalliin verensä ja pannut 
henkensä alttiiksi meidän tähtemme. Niin on Jeesus sanonut: 
Jokaisen kuin minun tunnustaa ihmisten edessä, tunnustan myös 
minä minun Isäni edessä, joka on taivaassa. (Matt. 10: 32-33), 
ja taas Hän sanoo: ”Te olette maan suola, jos suola tulee 
mauttomaksi, millä sitte suolataan? Ei se enää kelpaa mihin-
kään, mutta heitetään pois ja ihmisiltä tallataan. Te olette 
maailman valkeus. Ei sitä kaupunkia peitetä, joka vuorella on, 
eikä kynttilää sytytetä ja panna vakan alle, mutta kynt-
tilänjalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näin 
valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisit 
teidän hyvät työnne, ja kunnioittaisit teidän isäänne, joka on 
taivaassa (Matt. 5: 13 - 16). 

Joka Lunastajatansa rakastaa, saattaisiko hän olla vaiti näh-
dessään, kuinka maailma pitää halpana sovintoveren ja tallaa sen 
jalvoillansa? Ei suinkaan, vaan totta hän täytyy nuhdella maailmaa 
synnin tähden, ja vanhurskauden tähden ja tuomion tähden (Joh. 
16: 8). Usein kuultiin tämänkin kuolevaisen vetävän kuoleman, 
tuomion ja iankaikkisuuden suruttomain silmäin eteen, ja niinkuin 
Vapahtaja on todistanut, että sydämen kyllyydestä suu puhuu 
(Matt. 12: 34), niin oli hänenkin ilonsa, että matkakumppaneitten 
kanssa Isän maalle puhella taivaan valtakunnan asioista. 
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Suurella rohkeudella ja ilolla hän astui kuoleman virtaan. 
Hän oli terveyden aikana vahvistanut kutsumisensa Ja 
valitsemisensa, ja hänen sallittiin siis alttiisti käydä sisälle mei- 
dän Herran ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan 
(2. Piet. 1: 10-11). Vielä kuolinvuoteellansa varoitti hän 
lapsiansa ja kasvatti tytärtänsä (jota hän myös rakasti 
vanhemman rakkaudella) maailman turhasta ja jumalattomasta 
elämästä. O' lapsukaiset, kätkekäät kuolevaisen vanhemman 
viimeisiä sanoja teidän sydämihinne ja seuratkaat hänen 
esimerkkiänsä, että voittaisitte onnellisuuden ajassa ja ian-
kaikkisuudessa. Muistakaa, että kuolema teitäkin vartioitsee 
joka askeleessa. Vaeltakaat siis itsenne kieltämisen kaitaista 
tietä myöten, niin te saatte vielä ilolla tervehdellä teidän 
äitiänne vanhurskasten henkien seurakunnassa. 

Millä mielellä meidän nyt tulee seurata tämän meidän 
sisaremme ruumiillista majaa lepokammioonsa? Sen on apostoli 
Paavali osottanut näillä sanoilla: Emme tahdo teiltä salata, rak- 
kaat veljet, niistä, jotka nukkuneet ovat, ettette murehtisi, niin 
kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos me uskomme, että Jeesus 
on kuollut ja noussut ylös, niin on Jumala myös ne, jotka nukku- 
neet ovat, Jeesuksen kautta tuopa edes hänen kanssansa 
(1.Tess. 4: 13, 14). Ole siis iloinen, jälkeen jäänyt puoliso! 
Sinun ystäväs on toimellisesti vaeltanut, ja hän on nyt tai-
vaallisen Isän huoneessa, kussa on sija valmistettu Jumalan 
Pojalta kaikille, jotka Häntä rakastavat. Hän on nyt riemuit-
semassa maallisen isänsä kanssa siinä seurakunnassa, kussa 
kaikki sota ja kilvoitus on päätetty. Olkaamme iloiset, kaikki 
kristiveljet ja sisaret! Kyllä me kaipaamme tätä matkakump-
pania, mutta emmepä mekään viivy kauan täällä. Ja suuri on 
se voitto, jonka Jumalan Poika on voittanut ristin päällä. Ol-
kaamme siis iloiset toivossa. Pitäkäämme meidän menomme 
taivaassa, ja tunnustakaamme Hänen nimensä, joka on 
verellänsä meitä lunastanut. Amen. 

Käsinkirjoitettu jäljennös. 
SKHS. Kollerin kokoelma. C175 n:o 109. 

Kirjoittaja ehkä Raattamaa. 
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233. KLAVUN ANNA-STINAN ILMOITUS 24. PÄIVÄ 
SYYSKUUSSA 1848 

Klavun Anna Stina on yksi köyhän uudisasukkaan* 
tytär Karesuannon seurakunnassa; hän on nähnyt seuraa-
vaisen ilmoituksen. 

Minä näin, että Enkeli vei minun helvetin partaalle, ja 
minä hämmästyin: mutta Enkeli vahvisti minua ja sanoi: ”Ei si- 
nun tarvitse hämmästyä, sillä ei sinun ole osa siinä vaivassa, 
jota sinä näet.” Ja minä näin, että siellä vierisit tuliset aallot, 
niin kuin meressä; ja ihmiset olit niitten aaltoin välissä, ja ne 
olit juuri hiilen karvaiset. Muutamat nousit ylös, ja taas painuit 
pohjaan; ja ne kiroisit ja huusit niin hirmuisesti, ettei saata sa- 
noa minun kuolevainen kieleni. Ja minä tunsin muutampia, jot- 
ka vasta ovat kuolleet. Ja minä näin myös eläviä ihmisiä kado- 
tuksen syrjällä, ja riettaat henget kiskoit niitä ihmisiä rauta- 
koukuilla ja hohtimilla ja arinoilla. 

Ja minun kuljetti Enkeli kadotuksen tietä takaisin, ja mi- 
nua tuli muutampia vastaan, ja muutamat olit pyörtäneet takaisin. 
Ja minä tulin kahden tien haaraan. Ja siinä oli yksi mies, joka 
huusi takaisin niitä, jotka menit kadotuksen tietä. Ja hän huusi 
niin vaikiasti, ja välistä hän lankeis maahan, ja itki niin vaikiasti, 
ja Enkeli kuljetti minua elämän tietä. Ja siellä oli kanssa 
muutampia matkamiehiä; mutta ne kuljit niin hittaasti. Ja minä 
tulin yhden kiiltävän portin taka, ja siinä oli yksi vähäinen jouk- 
ko väkeä seisomassa. Ja Enkeli sanoi heille: ”Mitä te täällä 
seisotte?” Ja he vastaisit: ”Emme tohdi vuovata edeskäsin.” Ja he 
pakenit tiepuoleen. Ja Enkeli vei minua siitä portista läpi. Ja mi- 
nulla jäit vaatteet siihen, ja minä sain uudet vaatteet. Ja ne oli 
kauniit ja kiiltävät. Ja Enkeli kuljetti minua sitä tietä; ja minä tulin 
yhteen paikkaan, josta nousi trappu ylös, ja niitten trappuin alla 
oli ihmisiä, jotka olit niin väsyneet. Ja Enkeli sanoi: ”Minkä 
tähden te olette tähän pysäintyneet, he vastaisit, että ”me 
olemme väsyneet” Ja minä tunsin muutampia niistä. 

Ja Enkeli vei minua siitä ylös; sitte tulin minä 
taivaaseen, ja ne tulit minua tervehtelemään, jotka ovat näihin 
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aikoin kuolleet. Ja siellä oli myös niitä ihmisiä, jotka vielä 
elävät, ja muutamat olit kirkkaammat, kuin toiset; ja minä 
kysyin, miksi toiset ovat kirkkaammat? Ja minulle vastattiin, 
että toiset ovat paremmin nöyryydessä, kuin toiset. Ja ne, jotka 
tuntevat paremmin itsensä, net olit paljon kirkkaammat. Ja niillä 
oli niin kuin auringon kuva rinnassa. Ja ne veisaisit. Ja 
annettiin minulle myös kirja; mutta minä en saattanut veisata. 
Ja minä muistin, että en minä ole kuollut. Ja minä tunsin 
muutampia niistä; ja sen paikan nimi sanottiin olevan: ”Armon 
valtakunta,” jossa Jumalan lapset elävät ennen kuolemata. 

Ja Enkeli vei minua toiseen paikkaan. Ja se oli paljon kirk- 
kaampi ja kunniallisempi; ja minulle vaihetettiin taas vaatteet; ja 
net olit niin kunnialliset, että en saata minä alkaa muistelemaan. 
Ja minulle pantiin kruunu päähän, ja annettiin sormukset kätteen, 
ja ne sanottiin olevan ne vaatteet, jotka minun pittää saaman 
ijankaikkisesti. Ja minä ajattelin, että jos minä saisin nämät vaat- 
teet viedä maailmaan, sentähden, että suruttomat uskoisit, että 
kristillisyys ei ole tyhjä vanha juttu; mutta minulle sanottiin, että 
et saa, ennen kuin sinä tulet ijankaikkisesti tänne asumaan. 

Ja minulle sanottiin, että sinun pittää menemän maailmaan 
huutamaan suruttomille parannusta. Ja minulle tuli paha mieli, 
että minun pitää menemän maailmaan, mutta Vapahtaja otti mi- 
nua kädestä, ja sanoi minulle, ettei ole pitkä aika, pian minä tu- 
len. Ja minulle tuli taas hauska, että se niin vähä aika on. 

Ja minä näin, että siellä oli niitten ihmisten istuimia, jotka 
vielä elävät, ja ne olit kolmenlaiset istuimet. Yhdelle ihmiselle en-
simmäinen istuin annetaan silloin, koska ihminen tullee Pyhän Hen-
gen armoon, ja toinen annetaan silloin, koska ihminen tullee Jumalan 
Pojan armoon, ja kolmas annetaan vasta ijankaikkisuudessa. 

Ja minulle sanottiin, että koska ihminen syntyy, on hänen 
istuimensa kirkas, mutta koska ihminen tekee syntiä, niin rupeaa 
istuin mustumaan, ja jos hän kääntyy, niin valkenee istuin, ja tul-
lee viimein auringon kuva istuimen päälle. Mutta koska ihminen 
kuolee suruttomuudessa, niin viskataan istuin kummoon. 

Ja minulta otettiin ne vaatteet pois, ja annettiin kynttilä 
kätteen; ja minulle sanottiin, että Jumalan lapset täytyvät kul- 
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kea kynttilän kanssa tämän maailman korven läpitse. Ja minun 
piti lähteä taas maailmaan. 

Minä en muistanut äsken sanoa. Minä näin Golgathan 
mäen tuolla elämän tien alkupäässä. Ja siinä oli Vapahtaja ristin 
päällä. Ja siellä oli ihmisiä ristin alla, ja veri juoksi Vapahtajasta 
niitten päälle; ja minä näin, että siellä taaempana seisoi kaksi 
vähäistä joukkoa ihmisiä, jotka olit matkassa ristin tykö. Mutta 
siinä oli yksi jänkkäkuru välissä: ja net ei tohtineet lähteä poik- 
ki. Ja sen jänkän nimi sanottiin olevan ”omavanhurskaus”, ja net 
menit seisomaan sammaan paikkaan. 

Sitte näin minä viikkoa jälkeen toisen kerran, että Enkeli 
vei minua taivaaseen. Ja minulle näytettiin sinne mennessä Va- 
pahtaja, ja hän kantoi ristiä Golgathan mäelle. Ja hänen 
perässänsä kävi yksi mies, jolla olit valkiat vaatteet. Ja minä kä- 
vin kanssa perässä, ja tuli muita kanssa. Ja Vapahtaja ei voinut 
jaksaa kantaa sitä ristiä. Mutta hän tuli viimein Golgathan mä- 
elle. Ja se mies sanoi niille, jotka perässä tulivat: ”Tulkaat peit- 
tämään tätä ristiä, ennen kuin suruttomat ihmiset tulevat 
ristiinnaulitsemaan Vapahtajaa.” Mutta ne tulit niin hittaasti. 

Ja Enkeli lähti minua kuljettamaan; ja minä näin yhden 
korkian vaaran, vasemmalla puolella elämän tietä; ja kiikuit ih- 
miset sen vuoren päälle, muutamat olit niin korkialla. Ja Enkeli 
kuljetti minua yhden laakson läpi. Ja se oli niin viherjäinen ja 
kaunis, että minun täyty ihmetellä. Ja siinä oli ihmisiä. Ja Enkeli 
sanoi, että sen paikan nimi oli ”nöyryyden laakso”. 

Sitten vei Enkeli minua taivaaseen, ja siellä minä näin 
monta. Siellä Vapahtaja jakoi ehtoollista. Ja net valitut olit pöy- 
dän ympäri. Ja minulle annettiin maistaa siitä, ja net kiitit 
Vapahtajaa. Ja käskit minun kanssa kiittää, mutta minä en saatta- 
nut, ja minä muistin, että en minä ole kuollut. Ja minä näin elä- 
män puun, ja se oli niin pitkä, ja siinä olit traput, jota myöten 
Enkelit ja ulosvalitut sielut kuljit ylös ja alas, ja söit hedelmitä 
siitä puusta. Ja siellä oli sanomatoin ilo, valitut siellä huusit kii- 
tosta ja kunniaa, ja sanoit, että se vaiva ei ole mitään, jota me 
olemme maailmassa kärsineet, tämän ilon ja autuuden suhteen, 
jota me nyt saamme nauttia. Ja he sanoit, jos maailma tietäis, 
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mitä se on, että olla Jumalan lapsi, vissimmästi he jättäisit 
katoovaisen maailman. 

Ja siellä oli eläviä ihmisiä, joita minä tunsin. Ja minä tunsin 
myös meidän opettajamme, ja hän oli kaikkein kirkkain niistä, jot- 
ka minä tunnen, jotka vielä elävät. Tässä muistin minä, mitä Va- 
pahtaja sanoi opetuslapsille: Ette ole maailmasta, sentähden maa- 
ilma vihaa teitä; ja vielä seisoo näin: Meidän menomme on tai- 
vaassa. Ja minä näin, että meidän opettajamme on yksi valittu ase 
Jumalan kädessä. Ja hän veti ihmisiä kadotuksen tieltä takaisin, ja 
myös muutampi hänen opetuslapsistansa talutit kädestä. Niitten 
perässä oli yksi vähä joukko väkeä, joita he kuljetit. Ei sen vuok- 
si, että niillä itsestänsä siihen voima oli, mutta Jumalan voimalla. 
Ja minä muistan, että ne kyllä tekevät työtä muitten sieluin päälle, 
erinomattain meidän opettajamme, ja joku harva sielu vielä hänen 
sanankuulijoistansa. Ja nyt täytyy minun lakata muistelemasta. 

Ja teille minä sanon, rakkaat kristiveljet ja -sisaret, että 
älkäät ajatelko, että minä olen parempi muita, sen vuoksi, että 
minä olen saanut näitä nähdä. Ei, vaan minä olen kaikkein huo- 
noin hänen lastensa seassa, ja ei minulle ole näitä näytetty 
ainoastans itseni tähden, mutta minä saan todistaa kaikille mur- 
heellisille matkamiehille, ettei ole se autuus turha, joka heitä 
odottaa, jos he vaan pyrkivät kaikella ahkeruudella, ja minä saa- 
tan myös sanoa teille, jotka Vapahtaja on lähettänyt huutamaan 
ihmisiä parannukseen, että huutakaat rohkiasti! Älkäät häm- 
mästykö, vaikka maailman orjat nostaisit semmoisen metelin, 
että helvetti vapisee. Älkäät hämmästykö, vaikka he totuuden 
tähden suuttuisit; niin että helvetin herran haamu heidän kas- 
voistansa loistais. Ja vaikka het vielä uhkaisit vankeudella ja 
sakolla kostaa teille. Antakaa heidän suuttua. Ei teidän pidä 
suuttuman. Pankaat viimeiseksi henkenne totuuden puolesta. 
Teidän palkkanne on oleva suuri taivaassa. 

Kyllä vissimmästi maailman lapset suuttuvat, koska net 
ei saa rauhassa mennä helvettiin, mutta ei ole kuitenkaan 
profeetat eikä apostoli lakanneet soimaamasta ja manaamasta 
suruttomia parannukseen, vaikka he ovat totuuden tähden istu-
neet vankeudessa ja kärsineet haavoja. Monta on huutanut vielä 
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parannusta, vaikka on totuuden tähden leikattu kädet ja jalat. Ja 
heidän hiuksensa revitty pois päästä. 

Ja nyt, kuka tiesi, pidetään suurena ristinä, jos joku saapi 
yhden korvapuustin kristillisyyden tähden. Vaikka vissimmästi 
maailman lapset suuttuvat vielä nytkin, niin kuin silloin, jos vaan 
kristityt raskisit totuuden sanoa, mihinkä heidän elämänsä viepi. 

Mutta kristityt ei saata olla ääneti, koska he näkevät 
suruttomia vaeltavan helvetin lavealla tiellä. 

Vaikka kuollut usko kyllä sanoo näin, että ”pitäkää vaari 
itsestänne, ja älkää minusta.” Sillä ei kuolleessa uskossa olekaan 
rakkautta, niin kuin elävässä uskossa. Mutta minä sanon teille, te 
maailman orjat, te kristittyin pilkkaajat, te perkeleen sotasankarit, 
joille helvetin musta rautio on miekan takonut valheen ja vihan 
aineista, että jos ette tee parannusta, niin helvetin hiiluksella saatte 
lämmitellä. Sillä siellä palaa monta, jotka enemmän muretta ovat 
pitäneet sieluistansa. Siellä palaa monta siviätä miestä hiilen- 
karvaisena. Siellä ovat herrat, ja kyllä rietas on antava kunnian sen 
edestä, että he täällä ovat maailman kunniata rakastaneet, vaikka 
Vapahtaja on sanonut: ”Voi, teitä, koska kaikki ihmiset kiittävät.” 
Kyllä maailman ihmiset tyytyvät siihen, että he saavat täällä 
kunniata ja kiitosta. Tulkoon toisessa maailmassa vaikka mitä. 

Teille minä sanon, te onnettomat, eksyneet sielut, että 
tehkäät parannus, muutoin olette te ijankaikkisesti onnettomat. 

O! rakas Vanhin, revi vielä joku sielu pois riettaan kynsis- 
tä, ennen kuin armon ovi suljetaan. Lähetä vielä joku sielu huu- 
tamaan parannusta, ennen kuin kaikki parannuksen aika sivutti 
mennee. Säästä vielä joku hetki sitä paatunutta maailmaa, että 
joku sielu vielä nousis synnin unesta. Kuule vielä niiden rukous, 
jotka huutavat armoa niitten paatuneitten edestä, sinun tykös, jos 
se on mahdollinen. Mutta jos ei ole mahdollinen, niin anna sinun 
lapsilles voimaa kantaa maailman vihaa ja maailman pilkkaa. 
Anna sinun nimes tunnustajille rohkeutta tunnustamaan maail- 
man edessä sinun suurta voimaas, jolla sinä olet repinyt heitä 
helvetin syvyydestä, ja ottanut lapsekses. Auta kaikkia epäi-
leväisiä ylös epäilyksestä, nosta kaikki alaspainetut, anna yksi-
näisille matkamiehille valoa, että he näkisit taivaan tähtiä. 

590



Anna kolkuttavaisille kärsivällisyyttä kolkuttaa siihen asti, 
että sinun sydämes halkee laupiudesta, että he ottaisit esi-
merkkiä Jaakobista, joka painiskeli koko yön sen tuntemat-
toman kanssa. Ja koska aamurusko koitti, silloin huusi hän, 
että ”en päästä sinua, jollet siunaa minua!” 

Tähän asti on Anna Stina Klavun tytär puhunut. Ja minä 
en muista ennää, kuka se oli niistä heränneistä Karesuannossa, 
jotka hänen suusanansa ylös kirjoitit. Mutta olen vakuutettu, että 
se on kirjoitettu niin kuin hän on nähnyt ja puhunut. Minä en 
löydä tässä ilmoituksessa mittään, joka olis Raamattua vastaan 
sotivainen. Sentähden olen minä antanu tämän ilmoituksen ulos 
präntistä, että se tulis muille heränneille sieluille ylösraken- 
nukseksi heidän kalliimmassa uskossansa. Ja kuka tiesi muuta- 
mille suruttomille ylösherätykseksi, vaikka ei suruttomat tosin 
usko ilmoituksia, koska net ei usko Moosesta ja Profeetoita. 

Tämä ilmoitus on präntätty Pikka Heikin eli Pehr Henriks- 
son Kuhmusen kustannuksella. Sofia Pietarin tytär Nivan ilmoi- 
tus oli präntätty esinä allekirjoitetun kustannuksella, mutta toisen 
kerran Sofian ilmoitus, ja saarna toisena sunnuntaina pääsiäisen 
jälkeen, präntätty Johan Nilsson Wittangin kustannuksella, mutta 
Jonas Håkanin pojan ilmoitus on präntätty Elias Johansson 
Sopperon, eli Ylitalon kustannuksella. Minun täytyy vielä muis- 
tuttaa kaikkia niitä, jotka ovat Charttoja lainaksi ottaneet, että net 
toisit takaisin niitä, että minä saisin niistä ulos valita semmoisia, 
jotka tulevat präntätyksi. 

Koska kirjan pränttääjä Piitemissä ei ymmärrä suomea, 
jonka tähden pränttivirheitä on paljon Jonas Håkanin pojan il- 
moituksessa, olen minä nyt pannut yhden pojan, Lorents Wil- 
helm Laestadius, katsomaan perhään präntti vikoja, ja sentähden 
tulevat nämät pienet kirjaiset maksamaan enemmän, kuin ne 
entiset Piitemissä präntätyt. 

Köngäisessä toukokuussa 1851. 
L. L. Laestadius 

* Alkuperäisessä sana ”nybyggari”. Tässä suomennettuna ”uudisasukas”. 

Painotuote. Piitemisä 1851 Präntätty W.N. Nygrenin tygönä. Helsingin yliopiston kirjasto. 
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234. JONAS HÅKANINPOJAN ILMOITUS 

Ja pitää tapahtuman viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että 
minä tahdon vuodattaa minun Hengestäni kaiken lihan päälle. Ja 
teidän poikanne ja tyttärenne pitää ennustaman, ja teidän 
nuorukaisenne pitää näkyjä näkemän, ja teidän vanhempanne 
pitää unia uneksiman. Ap. t. 2: 17. 

Tämä ilmoitus on ensinnä painettu ruotsin kielellä, ja sit- 
ten toisen kerran norjan kielellä, ja minä allekirjoitettu olen sen 
saman ilmoituksen kääntänyt suomeksi sen painetun ilmoituksen 
jälkeen, joka oli painettu Tromssan kaupungissa sinä vuonna 
1847. 

Rakas lukija! 
L. L. Laestadius 

Lue nämät sanat niin saat nähdä, mikä hirmuinen vaiva 
synnistä seuraa, että sinä sen kautta tulisit kehoitetuksi etsi-
mään lunastusta Jesuksen veressä; että sinä välttäisit kadotuk-
sen asumasijaa, ja tulisit enkeleiltä vietyksi taivaan iloon. 

Yksi mies nimeltä Jonas Håkaninpoika, joka oli talon- 
poika Högsbon seurakunnassa Smålannin maaherran läänissä 
Ruotsin valtakunnassa, ja asui Mjäsebon kylässä, muistelee 
seuraavaisia, joka on tapahtunut sinä vuonna 1801. 

Sen mainitun vuoden lopussa nousin minä muutampana 
keskiviikon aamuna terveenä, mutta minä tunsin jotakuta erilais- 
ta liikutusta itsessäni. Minä rupesin vapisemaan, ja tulin voimat- 
tomaksi, etten voinut enää hallita itseäni. Vaimo ja tytär nostit 
minut sänkyyn. Tämä vapistus pysyi aina perjantai-iltaan saakka; 
kello 11 pääsin minä nukkumaan. Koska kotoväki näki minun 
levossa ja rauhassa nukkuvan, panit he myös maata, sillä he olit 
väsyneet valvomisesta ja murheesta sen kovan tuskan tähden, 
jossa he näit minun olevan. 

Koska nyt minun ruumiini oli levossa, tuli minun henkeni 
asetetuksi taivaan portin tykönä. Siellä näin minä yhden enkelin 
vieressäni. Ja hän sanoi minulle: ”Älä pelkää!” Ja minä näin en- 
kelin käyvän yhtä kaitaista tietä, ja hän otti minun kanssansa. 
Sitten me menimme toisen taivaan portin tykö, jota hän avais 
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minulle, ja osoitti minulle kaiken niiden kunnian, jotka siellä 
olivat. Minä näin ulosvalittuin sielut istuvan kunnian istuimella, 
kunnioittavan Jumalata. Välistä he nousivat ja välistä he lankesi- 
vat maahan, ja panivat kruunujansa istuimen eteen. Ja taas nousit 
he ylös ja ylistit ja kunnioitit Jumalata kaikissa. He istuit 
peräsiltänsä itse kukin sukukuntansa luvun jälkeen. Siellä edem- 
pänä pyhäin keskellä näin minä lukemattomat kadut ja rajat san- 
gen kunnialliset. Minä näin myös rehellisiä opettajia, joista minä 
tunsin muutampia eläissänsä. He olit kaikki enkelin kaltaiset. 
Kuitenkin oli suuri kunnian eroitus heidän välillä. 

Minä näin myös enkeleitä kantavan uskovaisten sielut 
käsissänsä. Ja ne ulosvalitut sielut, jotka olit taivaassa, tulit ilo- 
lauluilla niitä vastatulevaisia sieluja vastaan, ja sanoit: ”Terve- 
tulemaan taivaan iloon!” Enkelit istuit kunnian istuimella. Mut- 
ta pahat henget ei tohtineet tulla taivaan porttia liki. He meni- 
vät ympäri niin kuin kiljuvat jalopeurat etsien ihmisten sieluja, 
mutta ei ne tohtineet tulla taivaan portista sisälle, vaan pyörsit 
sieltä takaisin. 

Sen jälkeen näin minä niiden sieluja, jotka olit riettaan 
hengen vallassa. Ne sielut olit tarttuneet riettaan hengen ansaan, 
ja niillä ansoilla he vedettiin kadotukseen. Koska se valkeuden 
enkeli, joka oli niitä ihmisiä seurannut eläissänsä, näki, ettei 
hän saattanut enää varjella sieluja, jätti hän sielun, meni itse tai- 
vaaseen ja kukisti sen sielun istuimen sijaltansa. 

Ja enkeli osoitti minulle toisen paikan, kussa istuimet olit 
pantut, ja ne istuimet olit sangen kauniita ja kiiltävät, ja kunkin 
istuimen päällä olit ihmisten kuvat, ja sen kuvan päällä taivaan 
kaari. Enkeli sanoi: ”Se kuva oli sen ihmisen haamu, jolle istuin 
oli pantu.” Ja enkeli sanoi minulle: ”Niin kauan kuin ihmisen 
kasteenliitto ei ole rikottu, on hänen istuimensa kirkas ja kau- 
nis, mutta niin pian, kuin ihminen luopuu Jumalasta synnin 
kautta, rupee hänen istuimensa kallistumaan pohjattomuuteen. 
Ja koska ihminen lankee ehdollisiin synteihin, tulee alainen 
puoli tuolista mustaksi, niin kuin noki. Ja sitä myöten, kuin 
ihminen tulee rohkiammaksi syntiä tekemään, tulee myös hä- 
nen istuimensa hirveäksi.” 
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Ja enkeli sanoi minulle: ”Niin kauan, kuin pikkuinen 
valkia pilkka näkyy istuimen ylisellä puolella, on vielä armon ovi 
auki, mutta jos koko istuin on tullut mustaksi ja koloksi, se mer- 
kitsee, että ihminen on paatunut, ja että Jumalan armo on häneltä 
pois otettu. Mutta jos syntinen täydellä aikomuksella kääntää it- 
sensä Jumalan puoleen, koska vielä armon ovi on auki, ja joku 
pikkuinen valkia pilkka on istuimen päällä, niin tulee hänen istui- 
mensa kokonaan puhdistetuksi.” 

Enkeli osoitti minulle pohjattomuuden, sen ison palavan 
järven, joka palaa tulesta ja tulikivestä ijankaikkisesta ijankaik- 
kiseen. Siellä osoitti hän minulle aikaisen ison kattilan. Ja sen 
kattilan päällä oli kansi, joka oli kiinni pantu. Mutta siitä kattilas- 
ta nousi savu niiden vaivasta, jotka siellä olit, ja hirmuinen 
paukkuminen ja kipeneet. Ja enkeli sanoi minulle: ”Yksi kipene 
siitä kattilasta polttaisi koko maan, jos se pääsisi ylös.” 

Ja minä näin yhden riettaan hengen kantavan yhden sielua 
vasemmalla kynnellä. Ja siellä seisoi toinen rietas henki miekan 
kanssa vieressä, ja väänsi lukkoa; ja minä näin ihmisten nostavan 
käsiänsä ja sormiansa siitä kattilasta. Ne otit kattilan syrjästä 
kiinni ja tahdoit ylös kiikkua, mutta rietas heitti myös sen sielun 
kattilaan, jonka hän oli tuonut; ja enkeli koski miekalla kattilan 
syrjään, ja kansi pantiin taas kiinni. Tämä on yksi hirmuinen 
vaivan paikka. 

Sitten näin minä neljä paria hevoisia vetävän vaunua, 
jossa yksi iso herra ajoi hirmuisella vauhdilla taivaan port- 
tia kohti, ja huusi suurella äänellä: ”Pitas!” Mutta koska tuo- 
mio oli jo langennut, täytyi hänen mennä tulijärveen, yhte- 
nä sielun ja ruumiin kanssa, yhtenä vaunuinsa ja hevoistensa 
kanssa. Ja yksi rietas henki otti hänen vasemmalla kynnellä 
kiinni ja sanoi: ”Sinä olet käskenyt monta tuhatta rietasta 
henkeä hallita sinua, mutta nyt minä saatan yksin hallita si- 
nua.” Ja se herra huusi vaikialla valitusäänellä: ”Älä vaivaa 
minua niin surkiasti!” Siihen vastasi rietas henki: ”Ei ole 
vielä kaikki riettaat henget täällä, joitas olet avuksesi huuta- 
nut.” Ja rietas otti sen herran kynsiinsä, nosti hänen pystyyn, 
kiskoi kielen ulos suusta, niin myös sydämen, maksan ja 
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keuhkot, ja kaikki sisällykset. Lukemattomat pahat henget 
tulit sinne, jotka panit sisällykset paistumaan valkian päälle; 
sitten ne sisällykset pantiin vasta sijallensa ruumiin päälle. 
Ja minä kuulen vielä joka paikassa, kussa minä käyn, kuin- 
ka surkiasti ja hirmuisesti se herra valittaa. Ja siinä tuskas- 
sa ja tulenliekissä täytyy hänen pysyä. 

Sitten näin minä sieluja putoilevan niin kuin rakeet siihen 
järveen, joka palaa tulesta ja tulikivestä. Minä näin kadotettuja, 
joiden hampaat olit pudonneet ulos suusta, ja taas toiset purit 
hampaitansa niin että jyrinä ja pauhina kuului kauas. Ja sanottiin, 
että kadotettuin vaimoihmisten sielut olit suuressa vaivassa sen 
tähden, että vaimo ensinnä käärmeen viekkauden kautta antoi 
itsensä vietellä Jumalan käskyjä rikkomaan. 

Minä näin myös eroituksen vaivain välillä. Itsekukin sai 
kärsiä jotakuta erinomaista vaivaa, sen synninlaadun jälkeen, jota 
hän oli tehnyt maailmassa, sitämyöten tuli myös synnin vaiva nyt 
näytettäväksi pohjattomuuden ruhtinaan edessä. Belsebub oli 
sidottu keskellä pohjattomuutta; hänen hiuksensa olit käärmeitten 
kaltaiset, monesta väristä. Ja niitä hän pudotti päästänsä, koska 
ne vaivat rupesit tapahtumaan. 

Minä näin juomareita kaikista säädyistä putoavan hel- 
vettiin, ja ne mustat hirmuiset käärmeet, jotka Belsebubin pääs- 
tä olit pudonneet, irvistelivät ja aukaisivat suutansa juomarille 
pikarilla, täynnä tulikiven liekkiä. Ja toiset perkeleet ammensivat 
kauhalla pikariin sitä vuotavaa tulta ja panit aina lisää. Ja juo- 
marit täydyit juoda pohjaan asti niin että tulenliekki turskui niin 
kuin palava koski nenästä. 

Minä näin monenlaisia huoria, jotka olit saastuttaneet it- 
sensä huoruudella sekä salaisesti että julkisesti. Niitä huoria 
vaivattiin monenlaisilla huoruuden välikappaleilla, jotka paloit 
tulesta ja tulikivestä. Ja perkeleet rupesit tanssaamaan huorain 
kanssa siinä palavassa liekissä. Nämät huorat olit eläneet hau- 
reudessa ja hekumassa. Ne olit kaikenlaisesta säädystä, jotka 
huoruudella olit saastuttaneet itsensä maailmassa. 

Samaan paikkaan tulit myös varkaat ja varkaitten ystävät, 
jotka olit kätkeneet varastettua kalua. Varkaitten vaivat olivat 
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hirmuiset tulen liekissä. Siihen paikkaan tulit myös pyhäpäivän 
rikkojat, jotka olit sunnuntaina marjoja poimineet, puita hakan- 
neet, kuormia vedättäneet, niittäneet ja vääriä reissuja tehneet. 
Kaikille niille tuli vaiva sen synninlaadun jälkeen, jota he olit 
tehneet. Muutamat tuomittiin vuorten sisälle menemään ja istu- 
maan veressä polveen asti, ja tulinen liekki oli heidän ympärinsä. 

Ne, jotka olit kaloja pyytäneet sunnuntaina. Niitten sieluja 
rupesit perkeleet pyytämään tulijärvestä. 

Kaikki ulkokullatut, jotka ilman hartautta, ilman totista 
kääntymystä, ilman uskoa ja ilman pyhitystä, olit lukeneet ja 
veisanneet Jumalan pyhää sanaa, ja jotka niin muodoin olit 
kuolleet synnissä, tulivat kirotuksi helvetissä. Heidän täytyi 
lukea ja veisata siinä palavassa järvessä. Heidän kirjansa, joita 
he luit, olit myös palavat, eikä sen tähden palaneet tuhaksi. 
Kaikki panettelijat ja korvain kuiskuttelijat, jotka juoruja kan- 
tavat ja juomalauluja laulavat, eli muuta riettautta puhuvat, 
heidän täytyi purra kieltänsä tuskan tähden. 

Itse rietas tuli ja halkaisi heidän kieltänsä ja imasi verta 
heidän sydämestänsä. Noidat ja lumoojat tulit myös sinne, ja 
net sait vaivaa kärsiä sen synninlaadun jälkeen, jota he olit teh- 
neet. Ja jotka eläinten kanssa olit saastuttaneet itsensä, tulit ja 
möyristit yhtenä riettaan kanssa, ja rietas asetti itsensä luonto 
kappaleeksi heille. 

Ne, jotka vääryydellä olit muitten ihmisten kalua ja 
omaisuutta allensa vetäneet, lensit selällensä tulijärveen, ja 
viskasit tulta ja tulenliekkiä rintoihinsa käsillänsä. Niin myös 
ne, jotka kelvottomasti olit nauttineet Herran pyhää ehtoollis- 
ta, ne huusit kirousta tuskain tähden. Niin tehit monet laumat, 
jotka olit autuuden oikeutta haaskanneet. Ja ne, jotka olit raja- 
merkit siirtäneet, kannoit palavat kivet sylissä ja kirosit itseän- 
sä, ja koko helvetti vastasi: ”Amen!” Minä näin myös isot tun- 
turit ja terävät pahdat, joittenka päälle niiden täytyi istua ja 
kiskautua. Ja ne, jotka olit kironneet ja joutavia puhuneet 
kirkkotien päällä, siellä synnin vaiva vilustutti heitä, niin, että 
hampaat tärisit, ja taas paiskattiin tulijärveen palamaan. Siellä 
on itku ja hammasten kiristys kaikille. Väärät maanmittaajat ja 
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väärät perinnönjakajat tulit myös sinne, ja vedit palavat rauta- 
vitjat perässä, ja kärsit hirmuisen tuskan ja vaivan. Ja ne, jotka 
olit väärän mitan tehneet, heidän täytyi palavan puntarin kantaa 
käsissänsä, ja palavan kyynärän mitan, jotka poltit heidän 
käsiänsä. Kaikki väärät käsityöläiset (niin kuin kraatarit ja suu- 
tarit), jotka erinomattain ovat pyhän päivän rikkojat, sait myös 
vaivansa kärsiä. 

Suuri osa niistä, jotka kadotuksessa olit, olivat eläneet 
haureudessa ja hekumassa, joitten pitää vaivaa kärsimän helve- 
tissä. Murhamiehet ja ne, jotka olit lapsiansa surmanneet ja 
huoruuteen niitä vietelleet, vaivattiin hirmuisesti helvetissä, 
niin että koko helvetti tärisi. Muutampi osa, ja niitä oli suuri 
joukko, jotka tanssaamisella ja pelaamisella, kortinlyömisellä 
eli muun turhuuden kanssa olit aikansa kuluttaneet, niitä perke- 
le ajoi palavain rautahäkkien päälle kiikkumaan. 

Sen jälkeen näin minä pakanoita tulijärven pohjan puolel- 
la. Niillä oli vähempi vaivaa, kuin nimikristityillä. Mutta oli mikä 
synti ikänäns, jota he olit tehneet maailmassa, sen synnin laadun 
jälkeen piti heidän kärsiä vaivaa pohjattomuuden ruhtinaan edes- 
sä. Ne olit niin kuin puukappaleet tulijärvessä, välistä pohjassa, 
välistä päällä. Sillä välillä, kuin pakanain sielut häilyit ylös ja 
alas, rupeis pohjattomuuden ruhtinas fiilaamaan rautaviljoja, 
(joilla hän oli sidottu). Käärmeet hänen päässänsä riipuit päässä 
kiinni niin kauvan kuin hän oli fiilaamassa. Mutta koska saatana 
oli kohta poikki fiilannut rautaviljojans, valuttiin ne taas kiinni. 
Sitte näytettiin minulle ne huokiammat ja keviämmät vaivat, 
joita he kärsit, jotka ei ole ansainneet kaikkein suurinta ran- 
gaistusta. Tulen  liekki  nousi  heidän  ympärinsä;  sitte  heitä 
nipistettiin ja puserrettiin palavilla hohtimilla; heidän ruumiinsa 
kiskottiin kappaleiksi, ja taas kokoonpantiin katkeralla voiteella. 
Minä näin tuomituita kohtaavan valituita; niistä oli toinen 
puoliso taivaassa ja toinen kadotuksessa. Se joka oli valittu, sa- 
noi toiselle, joka oli kadotuksessa: ”Jos sinäkin olisit kuunnellut 
Jumalan manauksia; jos sinäkin olisit tehnyt totisen käänty- 
myksen, niin kuin me ja muut Jumalan lapset neuvoimme sinua, 
niin olisit sinä ollut siellä, kussa minä olen, nimittäin ilossa; nyt 
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sinä olet huonossa tilassa, en kaipaa minä sinua enää. Ja niin täy- 
tyi sen toisen mennä kadotukseen. 

Niin myös vanhemmat ja lapset. Muutamat olit taivaas- 
sa, ja muutamat kadotuksessa. Ulosvalitut sanoit, että Jumala 
on oikein tuominnut, sillä paatuneet syntiset pitää kärsimän 
rangaistusta. 

Kadotuksen päällä oli musta, sakia höyry, eikä siellä muu- 
ta valoa ollut, kuin se tulenliekki. Lapset kirosit vanhempiansa, 
jotka olit heitä niin pahoin opettaneet. Vanhemmat kirosit lapsi- 
ansa tottelemattomuuden ja sydämen kovuuden tähden; ja kaikis- 
sa he kirosit itsiänsä ja Luojaansa. Mutta siitä kirouksesta tuli 
heidän vaivansa ainoastans suuremmaksi, ja heidän huutonsa, 
valituksensa ja kirouksensa olit hirmuiset. 

Koska tämä kaikki oli näytetty minulle, rukoilin minä 
enkeliä, joka oli minulle osoittanut kaikki, mikä nyt sanottu 
on. Enkelillä olit messuvaatteet ja ristinmerkki rinnassa. Ja 
hänen vaatteensa olit kiiltävät, ja sangen kauniit. Minä rukoi- 
lin häntä, että minä saisin olla hänen tykönänsä, mutta hän 
vastais: ”Ei ole vielä sinun aikasi tullut.” Minä kysyin vielä, 
kuinka pitkä aika vielä olis minulla, mutta hän vastais: ”Ei 
sitä tiedä yksikään muu kuin Jumala, Isä.” Ja hän sanoi minul- 
le: ”Julista nyt, mitä sinä olet nähnyt ja kuullut, jumalat- 
tomille varoitukseksi ja murheellisille virvoitukseksi. Älä aja 
ketään kovuudella pois tyköäs. Älä puhu pahoin kestään. Tee 
oikein ja pakene kaikista synneistä; pidä Jumalan käskyt rak- 
kaudessa ja uskossa Jeesuksen Kristuksen päälle, nimittäin 
elävällä ja hedelmällisellä uskolla. Pyydä ystävällisesti vel- 
kasti takaisin, mutta älä ketään lain kautta vaivaa. Jos sinä 
näitä pidät, pitää sinun, koska sinun päiväs loppuvat, koh- 
taaman minua täällä. Silloin pitää minun ottaman sinua vas- 
taan ja viemän sinua iankaikkiseen iloon. 

Koska hän sen sanonut oli, heräsin minä sängyssäni. Ja 
sillä välillä oli kaksi tiimaa kulunut. 

Joka tämän ilmoituksen on suomeksi kääntänyt, katsoo 
todeksi kaikki, mitä Jonas Håkaninpoika on hengessä nähnyt, 
sillä ei tässä ilmoituksessa ole mitään, joka pyhää Raamattua 
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vastaan olis sotivainen. Mutta suruttomat syntiset ei usko kuiten- 
kaan, että nämät hirmuiset vaivat ovat valmistetut heille. 

Muutamat luulevat, ettei helvettiä olekaan, vaikka yksi 
surutoin syntinen kantaa helvetin vaivaa povessans. Mutta ei hän 
sitä tunne, ennen kuin omatunto herää. Koska omatunto rupee 
polttamaan, silloin tuntee hän, että helvetti kyllä löytyy. Ei se 
olekaan juuri kaukana: se on ihmisen omassa sydämessä, vaikkei 
surutoin sitä tunne. Vapahtaja sanoo, että taivaan valtakunta pi- 
tää löytymän ihmisen sisällä, elikä ihmisen omassa sydämessä. 
Mutta jos taivaan valtakunta on siellä, kyllä helvetti myös löytyy 
ihmisessä. Se riippuu ainoastans siitä, missä tilaisuudessa ihmi- 
nen on. Jos ihminen on suruttomuuden tilassa, niin putoo hän 
vissimmästi helvettiin, jos muutosta ei tule. Jos ihminen on he- 
rännyt, silloin tuntee hän itse, että helvetti on palamassa hänen 
omassa povessans. Mutta se ihminen, joka on tullut armon tilaan, 
tuntee, että hän on ylösvedetty helvetistä. 

Mutta maailman orjat ei tahdo uskoa, että het ovat hel- 
vetin kekäleet. Sillä muutampi luottaa sen päälle, että hän on 
siveästi elänyt. Muutampi luottaa sen päälle, että hän on jo ai- 
kaa saanut syntiänsä anteeksi, vaikka totinen katumus ja pa- 
rannus ei ole koskaan tapahtunut. Niitä on yksi suuri joukko, 
jotka pettävät itsensä surkiasti kuolleella uskolla. Net ovat 
armonvarkaat, jotka ajattelevat näin: Minä uskon, että Juma- 
la on armollinen. –Mistäs tiedät, että Jumala on armollinen? 
Sinä olet kuullut Jumalan armosta, että Jumala on armollinen 
katuvaisille. Mutta koskas sinä olet oikiassa katumuksessa 
ollut? Koskas sinä olet hädässä ollut? Minä kysyn siviöiltä ja 
armonvarkailta: Koskas te olette totisen katumuksen ja paran- 
nuksen tehneet? Te luulette ilmanki, että se on totisen katu- 
muksen tuntomerkki, koska lohikäärmeen kyyneleet vuotavat 
teidän silmistänne, koska paloviina lämmittää vanhan aatamin 
sydäntä, eli koska yksi varas eli huora itkee kunniansa perään, 
ja valittaa, että häntä viattomasti haukutaan. Mutta semmoiset 
kyyneleet ei ole muu, kuin lohikäärmeen kyyneleet, jotka 
usein putoilevat luonnollisen ihmisen silmistä, niin kuin 
rakeet kaljaman päälle. 
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Juomarit tulevat usein jumaliseksi viinassa: itkevät rak- 
kaudesta. Mutta mitäs semmoiset kyyneleet vaikuttavat? Kyllä 
juomari niitten tähden putoo helvettiin. Yksi huora itkee myös 
kunniansa perään, koska häntä viattomasti soimataan. Ja minä 
olen myös nähnyt yhden päävarkaan itkevän surkiasti kunnian- 
sa perään, ja valittavan, että häntä viattomasti haukutaan. Mut-
ta semmoiset kyyneleet ovat lohikäärmeen kyyneleet, jotka 
vuotavat huoran ja varkaan silmistä, koska semmoiset siviät ja 
kunnialliset ihmiset itkevät kunniansa perään. Ei ne sokiat 
raukat ymmärrä, kuka heille on kunnian antanut. 

Se murhaaja, joka ampui kuninkaan Gustavuksen kolman- 
nen Ruotsissa, itki myös katkerasti, koska häntä rangaistettiin 
vitsoilla. Ja koska yksi herra kysyi, mitä sinä itket? vastasi tämän 
kuninkaan murhaaja: ”Sitä minä itken, ettei kuningas varsin 
kuollut.” – Katso, semmoiset ovat riettaan orjan kyyneleet. He 
itkevät kirkossa ja nauravat kirkon takana; he veisaavat kirkossa 
ja ulvovat kirkon takana; he siunaavat kirkossa ja kiroovat kirkon 
takana; he juovat kirkossa Herran kalkista, ja kirkon takana he 
juovat perkeleen kalkista. Ja semmoiset luulevat nyt olevansa 
valmiit astumaan taivaan valtakuntaan ilman katumuksetta, il- 
man parannuksetta, ilman uskotta. 

Miksis Jonas Håkaninpoika näki muutampia suukristityitä 
lukevan kirjaa helvetissä? Mitäs se vaikuttaa, että ihmiset lukevat 
kirjaa helvetissä? Se vaikuttaa ilmanki niin paljon, että he pääse- 
vät ylös helvetistä, koska he samankaltaisella sydämellä kuin tääl- 
lä, lukevat palavat kirjat, jotka polttavat heidän sormiansa. 

Moni on kirjallinen ja oppinut Raamatun mies, vaikka 
hänen elämänsä on riettaan elämän kaltainen. Moni lukee Raa- 
mattua ja tekee huorin; moni lukee Raamattua ja varastaa; yksi 
juomari lukee Raamattua, ja itse perkele lukee Raamattua, eikä 
sentähden pääse helvetistä. Lutherus sanoo, että perkele saattaa 
kyllä saarnata evankeliumia paremmin kuin joku pappi. Ja kyllä 
perkele sais paljon sanankuulijoita, kun hän rupeis niin suloisesti 
saarnaamaan evankeliumia, että kaikki siviät huorat ja rehelliset 
varkaat pääsisit taivaan valtakuntaan, ilman surutta, ilman mur- 
hetta, ilman katumuksetta ja ilman uskotta. 
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Niin eletään nyt maailmassa, kuin pimeyden valtakunnas- 
sa eletään. Siellä ihmiset juovat ja tappelevat, huorintekevät ja 
varastavat, ja semmoisille nyt saarnataan evankeliumi: Rakkaat 
Jesuksen ystävät, älkäät peljästykö, juokaat ja tapelkaat hyvin, 
niin te tulette autuaaksi. Pitäkää viinakauppaa, niin te saatte hy- 
vän voiton taivaan valtakunnassa. – Eikös olis parempi, jos 
semmoisille saarnattaisiin tämmöinen evankeliumi: Rakkaat per- 
keleen ystävät! Älkäät murehtiko, kyllä te tulette autuaaksi hel- 
vetissä, jos te vaan elätte niin kuin tähän asti on eletty; juokaat ja 
tapelkaat hyvin, niin te tulette autuaaksi helvetissä. Senkaltainen 
evankeliumi nyt olis soma saarnata maailman orjille, että he pa- 
remmin uskoisit, että he tulevat autuaaksi helvetissä. 

Me olemme nyt kuulleet sanomia helvetistä Jonakselta 
Håkaninpojalta. Net on aivan verekset sanomat. Jonas Håka-
ninpoika näki ihmisiä puikivan helvetissä sinä vuonna 1801. 
Nyt on tänä vuonna 1851 viiskymmentä ajastaikaa kulunut 
siitä saakka, ja sen ajan sisällä on moni nähnyt sitä samaa 
kauhistuksen paikkaa, ja vielä taivaan valtakunnan kunniata. 
Mutta ei suruttomat usko vielä, että semmoinen kolo paikka 
löytyy, kuin helvetti on. Ei he usko, ennen kuin helvetin tuli-
soitto lyöpi heitä vastoin leukaa. Muutamat  sanovat  näin:  Ei 
se ole tosi, että Jonas Håkaninpoika on nähnyt helvettiä. Itsepä 
hän on muistellut, että hän makais huoneessansa ja nukkui; 
ilmanki hän on unta nähnyt. Mutta mitäs Johannes näki 
ilmestyksessä, olikos se uni, vai mikä? Joka tahtoo Jonas 
Håkaninpojan ilmoitusta valheeksi tehdä, hänen täytyy koko 
Raamattu valheeksi tehdä. Muutamat sanovat näin: Ei se ole 
tosi, että Jonas on nähnyt helvettiä. Itse he vasiten valehtele-
vat, että ihmiset rupeisit paremmin pelkäämään. Mutta ei 
suruttomat kuitenkaan pelkää. He nauravat vaan, koska he 
kuulevat sanomia helvetistä. 

Muutamat taas arvelevat, että tuommoinen kirja taitais 
olla hyvä varkaille ja murhamiehille, mutta ei semmoinen 
kirja sovi niille, jotka ovat siviästi eläneet. Kutkas ovat sitte 
siviästi elä- neet? Onkos siviät huorat ja rehelliset varkaat 
siviästi eläneet? Muutamat sanovat näin: Ei Jumala ole luonut 
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ihmisiä sitä vasten, että Hän paiskais heitä helvettiin. Eipä 
kyllä. Mutta sinne he kuitenkin putoilevat niin kuin rakeet. Ja 
arvaattekos te, mistä syystä he putoavat? Joo! Muutamat paa-
tuvat kristillisyyden tähden, niin kuin juutalaiset, ja semmoisia ei 
jaksa enää Jumala ylös vetää, joita rietas on painanut poh-
jattomuuteen. Muutamilta on rietas kääntänyt silmät nurin, että 
he katsovat kristillisyyden vääräksi. Ja tämän maailman jumala 
on sovaissut uskottomitten taidot, että he uskovat valheita. 

Muutamat arvelevat, että tämä ilmoitus kuuluu ainoastans 
niille grouville ja törkeille syntisille, jotka ei tiedä Jumalasta 
mitään. Mutta suruttomat luulevat, että he ovat siviät ihmiset, 
vaikka he juovat, kiroovat ja tappelevat, ja ovat ankarat maail- 
man perään; koska he väärällä viinakaupalla imevät vaivaisten 
hien ja vaivan. Eiköhän viimein viinakyyneleet rupea polttamaan 
heidän tuntoansa ijankaikkisesti, niin myös vaivaisten ja orpo- 
lasten kyyneleet, jotka viinaporvaritten ahneuden tähden ovat 
vuotaneet maan päälle? Silloin te olette siviät ja hurskaat, koska 
te riisutte rukan juomatraasulta yhden viinakauhan tähden. Ja 
silloin te olette oikein siviät, koska te teette pyhäpäivän juoma- 
päiväksi, ja tappeluspäiväksi ja tierauspäiväksi. Älkäät huoliko, 
älkäät te siviät, kyllä kuolema repii teidän siveytenne rauta-
kynsillä, niin kuin karhu repii tukan nahkoinens ihmisen 
pääkallosta. Muutamat sanovat: Me olemme suuret syntiset, 
mutta Jumala on armollinen. Me uskomme, että Vapahtaja on 
maksanut meidän syntimme velan. Saipa Daavidi synnit anteek- 
si, vaikka hän oli murhaaja ja huora. Niin myös ryöväri ristin 
päällä, ja Pietari, joka oli kieltänyt Vapahtajan. Net sait armoa, 
miksis meidän ei pidä saaman, jotka olemme siveästi eläneet? 

Armonvarkaat sanovat vielä: Tämä kirja tahtoo ryöstää 
meidän uskomme ja vajottaa meitä epäilykseen. Ei tämä kirja ole 
muu kuin villihenkein tekemä. Sitä varten ilmanki olet tänne tul- 
lut semmoisia muistelemaan, että me tulisimme hulluksi ja 
rupeisimme houraamaan, eli Juudaan nuoralla hirttämään itsi- 
ämme. Kuka sitte vastaa meidän sieluimme edestä? 

Vastatkoon perkele niiden sieluin edestä, jotka hirttävät 
it- sensä. Juudas kyllä ajatteli, että papit vastaavat hänen 
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sielunsa edestä, koska viattoman veren hinta rupeis hänen 
tuntoansa vaivaamaan. Mutta ylimmäiset papit sanoit hänelle: 
Katso itsiäs! Niin tekee vielä nytkin moni juomaripappi, koska 
joku Juudaan kaltainen tulee semmoisen papin tykö valittamaan, 
että viinaraha ja väärä vala rupeis hänen tuntoansa polttamaan: 
Mitä meidän siihen tulee? Katso itsiäs!” Ei Juudas saa yhtään 
lohdutusta niiltä papeilta, jotka ovat itse Jeesuksen ristin vihol-
liset. Ne vastaavat niin kuin veljensä murhaaja Kain, koska 
Jumala kysyi: Missäs on sinun veljesti Abel? Silloin vastais 
Kain: Olenko minä veljeni vartija? 

Jos pappi ei ota hävittömiä huoria kirkkoon, rupeevat he 
kantamaan papin päälle ja sanomaan: Vastatkoon pappi meidän 
sieluimme edestä, jos me kuolemme ripittämättä eli kirkkoon 
ottamatta. –Mutta minä luulen, että sama mies, joka vastaa 
Juudaan Simon Iskariotin sielun edestä, ottaa myös katumat- 
tomain ja hävittömäin huorain sielut vastauksensa päälle; hän 
ottaa vielä siviän huoran sielun vastauksensa päälle; hän ottaa 
vielä raittiin juomarin sielun oman vastauksensa päälle. Ja hän 
ottaa ilman epäilemättä rehellisen varkaan ja armahtavaisen 
viinaporvarin sielut vastauksensa päälle, saati he uskovat, että 
rietas vastaa heidän sielunsa edestä. 

Yksi maailman viisas on sanonut, että Jumala joutuu vas- 
taamaan ihmisen sielun edestä, jos se menee hukkaan. Mutta 
muut maailman viisaat sanovat, että ihmisen pitää itse vas- 
taaman. Ja sen vuoksi sanoo myös jokainen, joka on siviästi elä- 
nyt: Itse minä vastaan, jos vahinko tulee sielulle. 

Minä annan nyt kaikille niille, jotka tämän ilmoituksen 
lukevat, minä annan heille tämän kysymyksen: Kuka viimein 
joutuu vastaamaan, koska ihminen tekee pahaa? Meidän esi-
vanhemmat Aatami ja Eeva lykkäisit syyn toinen toisensa 
päälle. Aatami lykkäis Eevan päälle, ja Eeva lykkäis käärmeen 
päälle. Mutta rietas ei ota yhtään syytä päällensä, vaan hän kan- 
taa Jumalan lasten päälle yötä ja päivää, ja sanoo Taivaalliselle 
Vanhimmalle: Kauniitpa sulla on lapset! Huorat ja varkaat, 
juomarit ja murhaajat. Katso, semmoiset on kristityt; semmoiset 
on Jumalan lapset. Kauniitpa sulla on lapset. – Ja semmoiset 
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soimaukset täytyy sen Taivaallisen Vanhimman kuulla yötä ja 
päivää: Kauniitpa sulla on lapset. Ja tämä vihollisen soimaus 
tekee niin pahaa Vanhemman sydämelle, että Hänen täytyy 
kärsiä helvetin vaivaa Jumalattomain lastensa tähden. Mutta 
rietas ei ota päällensä yhtään syytä. 

Arvatkaat siis, kuka viimein joutuu vastaamaan, koska 
ihminen tekee pahaa? Muutamat sanovat: Ihminen itse joutuu 
vastaamaan, ja muutamat sanovat: Jumala joutuu vastaamaan, jos 
ihmisen sielu hukkaan menee. Ja muutamat sanovat: Jos ihmisen 
pitää itse vastaaman, niin saapi hän vastata iankaikkisesti. 

KUULUTUS! 
Tämän kautta annan minä Laestadius tiettäväksi, että kaikki ne, 

jotka ovat ottaneet karttoja lainaksi, pitää tuoman takaisin, sillä ne tar- 
vitaan muualla. 

Köngäisessä 8.tammikuuta 1851 
L. L. Laestadius 

 

Painotuote. Piitemisä 1851. Präntätty W. N. Nygrenin tygönä. 
Helsingin yliopiston kirjasto. 
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	20. J. SIRKANMAA – O. KOSKAMOLLE ELI N.S.“SIRKANMAAN KIROUSKIRJE” (Muotkajärveltä 19/5 1900)
	21. ERKKI-ANTTI PARJAA ESIKOISTEN SEURAKUNTAAN. J:LLE (Juhonpieti 1/9 1900)
	22. JOONAS PURNU – O. MATONIEMELLE JA A.TÖRMÄSELLE (Gellivaarasta marraskuulla 1900.)
	23. JOONAS PURNUN NORJAN KIRJEESTÄ LOPPUOSA (Purnun kylässä 14/1 1901)
	24. ISRAEL NATTAVAARA Y.M. – JOHAN KIERILLE (Gellivaarasta 10/12 1901)
	25. S. WETTASJÄRVI – J.KIERILLE (Kuoksun kylässä, 5/3 1903.)
	26. V. APELQVIST Y.M. – O. MATO NIEMELLE Y.M. (Gellivaara, 18p. huhtikuuta 1903.)
	27. WILLIAM KOPPANA – SALMON JOHANSONILLE (Hancock, Mich.15/5 1903)
	28. J. MÄNTYVAARA Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M. (Gellivaaran kirkonkylästä 8. p. jouluk.1903)
	29. N. HEDLUND - VELJ. SUNDKVISTILLE Y.M. KIRJE VANHASTA ERISEURASTA (Luulaja 27/4 1905)
	30. V. APELQVIST Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M. (Gellivaarassa 4/12 1905.)
	31. MERI-PIETARI Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M. (Gellivaaran kirkonkylässä, 10/12 1906)
	32. O. MATONIEMI Y.M. – A .SIMONSSONILLE (Gellivaara, 10/12 1906)
	33. ISAK KUOKSU – ETELÄ-SUOMEEN (Kuoksussa 10/2 1910)
	34. ISAK NIKU – SUOMEEN (Masuninkylässä 10/2 1910)
	35. MERI-PIETARI Y.M. AMERIKKAAN (Balanki 6/1 1913)
	36. O. MATONIEMI – S. JOHNSONILLE, I.FÄRDIGILLE Y.M.Bryant. S.Dakota 27/5 1913
	37. FRANS WETTAINEN Y.M. – VASKIVUOREEN Y.M. (Vittangissa 20/11 1917)
	38. S. WETTASJÄRVI – VASKIVUOREEN (Vettasjärvellä 18/3 1918)
	39. S. WETTASJÄRVI Y.M. – M. USKOSKELLEY.M:LLE (Vettasjärvessä 29/8 1918.)
	40. I. KUOKSU – K. TOIVOSELLE (Kuoksussa 19/5 1919)
	41. J. MÄNTYVAARA Y.M. – AMERIKKAAN (Gellivaara 2/6 1920.)
	42. S. WETTASJÄRVI – SALMON JOHANSSONILLE (Vettasjärvessä 7/7 1920)
	43. S. WETTASJÄRVI – I. NIKULLE JAF. PARAKALLE Y.M. USA:SSA (Parakka 29/8 1920)
	44. I. NIKU – WM.KOPPANALLE JA A. SIMONSSONILLE (Masunin Kylä 5/11 1920)
	45. F. WETTAINEN – O. MATONIEMELLE (Parakan kylästä 15/11 1920)
	46. ISAK NIKU – O. MATONIEMELLE JA S.JOHNSONILLE Y.M. (Masuninkylä 20/11 1920)
	47. S. WETTASJÄRVI – T. KURULLE JA WM.KOPPANALLE Y.M. (Vettasjärvessä 12/12 1920)
	48. S. WETTASJÄRVI – N. P. STARKALLE, LllMATALLE Y.M. (Vettasjärvellä 13/12 1920)
	49. S. WETTASJÄRVI Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M. (Gellivaarassa 29/12 1920)
	50. I. NIKU – A. RITOLALLE, J. MUONIOLLE Y.M. (Masugnsbyn 29/1 1921.)
	51. F. WETTAINEN –WM. KOPPANALLE JA SIMONTAIPALEELLE (Parakassa 31/1 1921)
	52. F. WETTAINEN JA S. WETTASJÄRVI – AMERIKKAAN (Parakan kylässä 30/3 1921.)
	53. S. WEITASJÄRVI – WM. KOPPANALLE JA TH.KURULLE (Vettasjärvessä 20/5 1921)
	54. I. NIKU – WM. KOPPANALLE JA A. SIMONSSONILLE (Masuninkylä 5/7 1921)
	55. F. WETTAINEN – O. MATONIEMELLE JA S.JOHNSONILLE (Parakan kylässä 30/7 1921)
	56. F. WETTAINEN – N. P. STARKALLE JA O.MATONIEMELLE (Parakan kylässä 21/8 1921.)
	57. I. NIKU – A. RITOLALLE, N. WILENILLE Y.M. (Masuninkylä 27/8 1921)
	58. S. WETTAJÄRVI Y.M. – WM. KOPPANALLE,J. KIERILLE Y.M. (Parakan kylässä 2/10 1921)
	59. F. WETTASJÄRVI Y.M. – O. MATO NIEMELLE Y.M. (Parakan kylässä 2/10 1921)
	60. F. WETTAINEN – A. BJÖRKILLE JA A.NISKALLE (Parakan kylässä, 11/11 1921)
	61. S. WETTASJÄRVI Y.M. – O. MATONIEMELLE, Y.M. (Gellivaaran kirkonkylässä 31/12 1921)
	62. N. NIA – SOLOMON JOHNSONILLE (Kiiruna 1/3 1922)
	63. F. WETTAINEN – H. JA V. LEHTOLALLE (Parakan kylässä 5/5 1922)
	64. I. NIKU Y.M. – O. MATONIEMELLE JA N. P.STARKALLE Y.M. (Masuninkylässä 22/5 1922)
	65. F. WETTAINEN JA I. NIKU – A. KINNUSELLE Y.M. (Parakassa 28/5 1922)
	66. I. KUOKSU – C. ERICKSONILLE (Kuoksussa 30/6 1922)
	67. F .WETTAINEN – O. MATONIEMELLE, Y.M. Y.M. (Parakan kylässä 15/7 1922)
	68. S.WETTASJÄRVI Y.M. Y.M. – O. MATONIEMELLEY.M. Y.M. (Parakan kylässä 21/8 1922)
	69. I. NIKU – SALMON JOHNSONILLE (Masuninkylä 18/9 1922)
	70. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE (Kuoksussa 12/10 1922)
	71. F. WETTAINEN – J. BERGGRENILLE Y.M. Y.M. (Parakan kylässä 12/11 1922)
	72. F. WETTAINEN – AUG. SIMONTAIPALEELLE Y.M. (Parakan kylässä 17/1 1923)
	73. I. NIKU - O. MATONIEMELLE Y.M. Y.M. (Masuninkylässä 2/2 1923)
	74. V. APELQVIST – N. P. STARKALLE (Gellivaarassa 28/3 1923)
	75. F. WETTAINEN Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M. Y.M. (Vettasjärvessä huhtik. 1923)
	76. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE Y.M. (Kuoksussa 12/4 1923)
	77. F. WETTAINEN – N. P. STARKALLE (Parakan kylässä 13/4 1923)
	78. K. TOIVONEN – SALMON JOHNSONILLE (Forssa 18/4 1923)
	79. S. WETTASJÄRVI. – WM. KOPPANALLE Y.M. (Vettasjärvessä 30/7 1923)
	80. I. NIKU – J. JA H. ERIKÄISELLE (Masuninkylä se 23/8 1923)
	81. F. WETTAINEN – J. MUONIOLLE, HUUMOLALLEY.M. Y.M. (Parakan kylässä 26/8 1923)
	82. F. WETTAINEN Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M. (Parakan kylässä 2/9 1923)
	83. V. APELQVIST – O. MATONIEMELLE (Gellivaare 16/9 1923)
	84. S. WETTASJÄRVI Y.M. Y.M. – O. MATONIEMELLEY.M. Y.M. (Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksessa v.1923)
	85. F. WETTAINEN – J. BERGGRENILLE, A.USKOSKELLE Y.M. (Parakan kylässä 24/1 1924)
	86. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE Y.M. Y.M. (Kuoksussa 16/2 1924)
	87. F. WETTAINEN JA S. WETTASJÄRVI - N. P. STARKALLE (Parakan kylässä 11/4 1924)
	88. I. NIKU – WM. KOPPANALLE Y.M. Y.M. (Masuninkylä 12/4 1924)
	89. I. NIKU Y.M. – O. MATONIEMELLE Y.M. Y.M. (Vettasjärven kylässä 17/9 1924)
	90. F. WETTAINEN Y. M. – J. MUONIOLLE, A. RITOLALLE. Y. M. (Parakan kylässa 11/10 1924)
	91. F. WETTAlNEN Y.M. Y.M. – WM. KOPPANALLEY.M. Y.M. (Vittangin kirkonkylässä 5/11 1924)
	92. I. KUOKSU – KALEB ERICKSONILLE (Kuoksussa 20/12 1924)
	93. S.WETTASJÄRVI Y.M. – O. MATONIEMELLE, N.P.STARKALLE Y.M. Y.M. (Gellivaaran kirkonkylässä Joulukokouksessa 31/12 1924)
	94. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE Y.M. (Kuoksussa 23/1 1925)
	95. I. NIKU – O. MATONIEMELLE, N. P. STARKALLE Y.M. (Masuninkylässä 2/4 1925)
	96. F. WETTAINEN JA S. WETTASJÄRVI – O. MATONIEMELLE Y.M. (Markitan kylässä 5/4 1925)
	97. F. WETTAINEN V.M. – WM.KOPPANALLE V.M. (Marketan kylässä 6/4 1925)
	98. I. KUOKSU – O. MATONIEMELLE (Kuoksussa 24/4 1925)
	99. I. KUOKSU – KALEB ERICKSONILLE (Kuoksussa 30/4 1925)
	100. F. WETTAINEN Y.M. – WM.KOPPANALLE Y.M. Y.M. (Parakan kylässä 22/8 1925)
	101. F. WETTAINEN – N. P. STARKALLE Y.M. Y.M. (Masuninkylässä 4/11 1925)
	102. I. NIKU Y.M. – N. P. STARKALLE Y.M. Y.M. (Gellivaaran kirkonkylässä 30/12 1925)
	103. I. KUOKSU – C. ERICKSONILLE JAWM. KOPPANALLE (Kuoksussa 13/4 1926)
	104. S. WETTASJÄRVI Y.M. – AMERIKKAAN (Parakan kylässä 28/5 1926.)
	105. S. WETTASJÄRVI Y.M. – I. NIKULLE JA F. PARAKALLE USA:SSA (Vettasjärvessä 9/6 1926)
	106. I. V. MUOTKA – F. PARAKALLE JA I. NIKULLE USA:ssa (Vittangissa 12/6 1926)
	107. W. KOPPANA Y.M. Y.M. – S. WETTASJÄRVELLE Y.M. Y.M. (Gackle, North Dakota, kesäkuun 20 p. 1926.)
	108. S. WETTASJÄRVI – K. TOIVOSELLE (Parakassa 27/7 1926)
	109. F. WETTAINEN – K. TOIVOSELLE JA L. LOBBESTAELILLE (Parakan kylässä 26/9 1926)
	110. F. WETTAINEN – KOPPANALLE JASIMONTAIPALEELLE (Parakan kylässä 29/9 1926)
	111. I. NIKU – K.TOIVOSELLE (Masuninkylä 5/11 1926)
	112. K. SIRKKA – WM. KOPPANALLE Y.M. (Vadsö 12/11 1926)
	113. I. NIKU – N. P. STARKALLE (Masuninkylä 1/12 1926)
	114. I. NIKU Y.M. – F. WARDILLE Y.M. (Gellivaaran kirkonkylässä 29/12 1926)
	115. I. KUOKSU – N. P. STARKALLE (Kuoksussa 9/12 1927)
	116. S. WETTASJÄRVI Y.M. – N. P. STARKALLE Y.M. (Gellivaaran kirkonkylässä, joulukokouksessa v. 1927.)
	117. F. WETTAINEN – F. WARDILLE (Parakan kylässä 7/4 1928)
	118. I. NIKU – WM. KOPPANALLE Y.M. (Masunin kylä 17/4 1928)
	119. F. WETTAINEN – K. TOIVOSELLE JA L. LOBBESTAELILLE Y.M. (Parakka 5/5 1928)
	120. J. MUONIO Y.M. – I. NIKULLE Y.M. (Gackle 30/6 1928)
	121. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE (Kuoksussa 10/7 1928)
	122. S. WETTASJÄRVI – S. JOHNSONILLE (Vettasjärvessä 7/9 1928)
	123. F. WETTAINEN – S. JOHNSONILLE, I. FARDILLE Y.M. (Marketan kylässä 7/2 1929)
	124. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. (Parakan kylässä 4/8 1929)
	125. WM. KOPPANA – H. JA E. LIIMATALLE (Hancock, Michigan 24/1 1930)
	126. F. WETTAINEN – E. LIIMATALLE (Parakan kylässä 29/1 1930)
	127. F. WETTAINEN Y.M. – S. JOHNSONILLE (Parakan kylässä 10/2 1930)
	128. I. KUOKSU – WM. KOPPANALLE (Kuoksussa 27/2 1930)
	129. I. KUOKSU Y.M. – WM. KOPPANALLE, J. HUUMOLALLE Y.M. (Vettasjärven kylässä 16/3 1930)
	130. I. KUOKSU – S. JOHNSONILLE (Kuoksussa se 2.p. kesäkuuta 1930)
	131. F. WETTAlNEN – S. JOHNSONILLE (Parakan kylässä 13/7 1930)
	132. I. KUOKSU Y.M. – AMERIKKAAN (Kuoksussa 29/7 1930)
	133. I. KUOKSU – F. JA T. WETTAISELLE Y.M. USA:ssa (Kuoksussa 23/9 1930)
	134. F. WETTAlNEN – WM. KOPPANALLE Y.M. (Parakan kylässä 19/12 1930)
	135. F. WETTAINEN – J. ONKALLE JA J. MUSTOLALLE (Parakan kylässä 2/2 1931)
	136. K. TOIVONEN – S. JOHNSONILLE JA I.FARTIGILLE Y.M. (Gellivaara 21/2 1931)
	137. F. WETTAINEN – A. HENRIKSSONILLE, A.NISKALLE Y.M. (Parakan kylässä 11/3 1931)
	138. F. WETTAINEN – J. G. ONKALLE, J. T. JA H.MUSTOLALLE (Parakan kylässä 2/5 1931)
	139. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. (Parakan kylässä 6/9 1931)
	140. F. WETTAINEN – A. PERNULALLE, A.USKOSKELLE Y.M. (Parakan kylässä 8/2 1932)
	141. F. WETTAINEN – J. KAARTOLLE (Parakan kylässä 1/4 1932)
	142. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. (Parakan kylässä 8/5 1932)
	143. F. WETTAINEN Y.M. – WM. KOPPANALLE Y.M. (Lahden kaupungissa 26/6 1932)
	144. TEKLA WETTAINEN – S. JOHNSONILLE Y.M. (Parakka 8/7 1932)
	145. V. BJÖRKMAN – S. JOHNSONILLE (Gellivaara 16/1 1933)
	146. A. ISAKSSON – M. KINNUSELLE (Niilivaarassa 3/2 1933)
	147. F. WETTAINEN – J. HUUMOLALLE Y.M. (Parakan kylässä 18/3 1933)
	148. J. E. AHO – S. JOHNSONILLE (Karpiinin kylässä helatorstaina 1933)
	149. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE (Parakan kylässä 20/8 1933)
	150. F. WETTAINEN – L. LOBBESTAELILLE Y.M. (Parakan kylässä 22/8 1933)
	151. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. (Parakan kylässä 4/2 1934)
	152. J. E. AHO – S. JOHNSONlLLE (Karpiinin kylässä 18/3 1934)
	153. V. BJÖRKMAN – JOHN HUUMOLALLE (Gellivaara 16/5 1934)
	154. F. WETTAINEN – AMERIKKAAN (Parakka 10/6 1934)
	155. WM. KOPPANA Y.M. – I. KUOKSULLE Y.M. (Gackle, N.D.27/6 1934)
	156. F. WETTAINEN – A. RITOLALLE, J. HUMOLALLEY.M. (Parakan kylässä 29/7 1934)
	157. F. WETTAlNEN – WM. KOPPANALLE Y.M. (Parakka 3/8 1934)
	158. J. HUUMOLA – S. JOHNSONILLE (Fredonia, N. D. 8/9 1934)
	159. V. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE (Gellivaara 28/10 1934)
	160. F. WETTAINEN – WM. KOPPANALLE Y.M. (Parakan kylässä 1/11 1934)
	161. A. NISKA – S. JOHNSONILLE (Bowlus, Minn. 5/11 1934)
	162. J. HOMOLA – S. JOHNSONILLE (Fredonissa N. Dak. 6/12 1934)
	163. V. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE JA M.KINNUSELLE (Gellivaara 15/1 1935)
	164. MARJA ROVA – FANNELLE Y.M. AMERIKASSA (Wittangista 11/2 1935)
	165. WM. KOPPANA – S. JOHNSONILLE (Hancock, Mich. 18/2 1935)
	166. A. PERNULA – S. JOHNSONILLE (Brush Prairie, Wash. 21/2 1935)
	167. A. NISKA – S. JOHNSONILLE (Bowlus, Minn. 26/2 1935)
	168. V. BJÖRKMAN – W. KOPPANALLE Y.M. (Gellivaara 9/3 1935)
	169. V. BJÖRKMAN. – WM. KOPPANALLE Y.M. (Killingi se 3/4 1935)
	170. J. HUMOLA – S. JOHNSONILLE JA KUTUNEVALLE (Fredonia, N. D. 24/5 1935)
	171. V. BJÖRKMAN. – A. NISKALLE (Gellivaara 26/7 1935)
	172. J. HUMOLA – S. JOHNSONILLE JA KUTUNEVALLE (Fredonia, N. D. 7/10 1935)
	173. M. KINNUNEN JA L. LOBBESTAEL – S.JOHNSONILLE (Brush Prairie, Wash. 16/10 1935)
	174. W. ERIKSSON – C. ERIKSSONILLE JA WM.KOPPANALLE (Parakka 12/7 1936)
	175. TEKLA WETTAINEN – WM. KOPPANALLE JA RIIKALLE (Parakka 8/9 1936)
	176. V. APELQVIST – WM. KOPPANALLE Y.M. (Gellivaara 2/12 1936)
	177. WM. KOPPANA – S. JOHNSONILLE (Hancock 27/12 1936)
	178. V. BJÖRKMAN – A. NISKALLE (Killingi 15/1 1937)
	179. TEKLA WETTAINEN – S. JOHNSONILLE (Parakka 8/3 1937)
	180. WM. KOPPANA – AMERIKAN KRISTITYILLE (Hancock 12/3 1937)
	181. A. NISKA – S. JOHNSONILLE (Superior, Wis. 28/3 1937)
	182. JACOB GREES – SOLOMON JOHNSONILLE (Yacolt Wash. april 4. 1937)
	183. V. BJÖRKMAN – A. NISKALLE (Marketta 29/4 1937)
	184. V. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE (Gellivaara Se 6/9 1937)
	185. V. BJÖRKMAN – A. NISKALLE (Hämeenlinna se 1/11 1937)
	186. A. PERNULA – S. JOHNSONILLE (Brush Prairie, Wash. 25/11 1937)
	187. W. KOPPANA: N. P. STARKAN ELÄMÄKERTA, KIRJ. 4/12 1937.
	188. A. PERNULA – S. JOHNSONILLE (Brush Prairie, Wash. 25/1 1938)
	189. J. MUONIO – S. JOHNSONILLE (Gackle, N.D. 6/2 1938)
	190. A. NISKA – S. JOHNSONILLE (Superior, Wis. 8/2 1938)
	191. WM. KOPPANA – L. T. ROSENLUNDILLE (Hancock, Mich. 10/2 1938)
	192. V. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE (Purnu 30/4 1938)
	193. J. HUMOLA – S. JOHNSONILLE (Fredonia, N.D. 29/3 1938)
	194. A. ISAKSSON – WM. KOPPANALLE Nilivaarassa 23/7 1938
	195. I. JOELSON – S. JOHNSONILLE (Fruitdale 9/8 1938)
	196. TEKLA WETTAINEN – SOLOMON JOHNSONILLEY.M. (Parakka 27/8 1938)
	197. J. P. STÖCKEL – WM. KOPPANALLE JA RllKALLE (Tallujärvi se 6/9 1938)
	198. W. ERIKSSON – WM. KOPPANALLE JA RllKALLEY.M. (Kankosessa se 12/10 1938)
	199. F. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE JA RllKALLEY.M. (Gällivaara 17/10 1938)
	200. I. JOELSON – S. JOHNSONILLE (Fruitdale 6/11 1938)
	201. A. ISAKSSON – WM. KOPPANALLE JA RllKALLE (Soutujärvessä 14/4 1939)
	202. J. P. STÖCKEL – A. USKOSKELLE (Tallujärvi 12/5 1939)
	203. WM. KOPPANA Y.M. – J. P. STÖCKELILLE, A.ISAKSSONILLE Y.M. Gackle, N. D. 28/6 1939
	204. J. AHONEN – A. ISAKSSONILLE (Lahti 22/10 1939)
	205. AARO IHALAINEN – AUGUST ISAKSSONILLE (Viherlaakso 21/11 1939)
	206. VILLE NIEMINEN – AUGUST ISAKSSONILLE (Porissa 27/11 1939)
	207. A. NIEMINEN Y.M. SOTILAAT – AUGUSTISAKSSONILLE (Rintamalla 17/12 1939)
	208. J. HIRVONEN – AUGUST ISAKSSONILLE Y.M. (Polvijärvi, Sammakkovaara 7/1 1940)
	209. U. ELORANTA – AUGUST ISAKSSONILLE Y.M. (Hämeenlinna 16/1 1940)
	210. F. BJÖRKMAN – A. RITOLALLE Y.M. (Gellivaara 24/1 1940)
	211. AUGUST ISAKSSON – SAMUEL JUVOSELLE (Nilivaara 29/1 1940)
	212. EINO NOUSIAINEN – AUGUST ISAKSSONILLE (Turku 31/1 1940)
	213. J. P. STÖCKEL – HJ. WANTAJALLE (Taallujärvi 3/2 1940)
	214. VILLE NIEMINEN – AUGUST ISAKSSONILLE (Padasjoki 16/2 1940)
	215. F. BJÖRKMAN – WM. KOPPANALLE JA RIIKALLE (Gellivaara 19/2 1940)
	216. A. ISAKSSON – WM. KOPPANALLE (Nilivaara se 21/2 1940)
	217. AUGUST ISAKSSON – YRJÖ MÄKELÄLLE (Nilivaara 23/4 1940)
	218. WM. KOPPANA Y.M – J. P. STÖCKELILLE Y. M. (Calumet 24/6 1940)
	219. A. ISAKSSON – V. NIEMISELLE, J. RUSTHOLKARHULLEY.M. (Nilivaarassa 12/9 1940)
	220. J. P. STÖCKEL Y.M. – WM. KOPPANALLE Y.M. (Kirjoitettu Ruotsin Lapissa Gellivaaran joulukokouksessa 1940)
	221. AUGUST ISAKSSON – YRJÖ MÄKELÄLLE (Soutujärvi 6/4 1942)
	222. AUGUST ISAKSSON – YRJÖ MÄKELÄLLE (Nilivaara 5/3 1943)
	223. J. P. STÖCKEL – SUOMEEN [Nuuksujärvi 3/3 1949]
	224. A. ISAKSSON – J. AHOSELLE (Nilivaara 9/1 1953)
	225. A. ISAKSSON - A. NISKALLE (Niilivaara 20/1 1955)
	226. A. ISAKSSON – S. JUVOSELLE (Nilivaara 11/8 1957)
	227. AUGUST ISAKSSONIN LYHYT OMAELÄMÄKERTA (Vittangi 12/5 1965)
	228. VASTALAUSEITA TEOKSEEN ”LAESTADIOLAISUUDENHISTORIA”-Kirjoittanut Frans Wettainen
	229. JOITAKI LYHYKÄISIÄ OTTEITA ELÄMÄNI VAIHEISTA Kirjoittanut: Frans Wettainen 1933
	230. VITTANGIN KIRKKOHERRAN INGEMAR LINDSTEDT-VAINAJAN ELÄMÄKERTA( *8/5 1792 - +12/7 1855)— kirjoittanut L. L. Laestadius
	231. GUSTAF ERICSSON KAUNISVAARAN LAPSENJA ANNA-GRETA ISAKINTYTÄR LAHDENELÄMÄKERTA–kirjoittanut: L.L. Laestadius
	232. ELEONORA MÄKITALON ELÄMÄKERTA (1827-1874)–kirjoittanut Johan.Raattamaa (?)
	233. KLAVUN ANNA-STINAN ILMOITUS 24. PÄIVÄ SYYSKUUSSA 1848
	234. JONAS HÅKANINPOJAN ILMOITUS



