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 Yli 29 vuotta sitten eräs hyvä ystäväni kertoi 
minulle uskostaan Vapahtajaan. Työskentelimme 

kumpikin tarjoilijoina hienossa denveriläisessä ravin-
tolassa. Ystäväni Tony työskenteli ravintolassa aina 
loma- aikoina elättääkseen nuoren perheensä.

Tony oli saanut hyvän maineen työntekijöi-
demme keskuudessa. Hän oli työteliäs, luotettava ja 
noudatti hyvin tiukkoja moraalisääntöjä. Usein hän 
puolusti uskonkäsityksiään ja elämäntapaansa kes-
kustellessaan työtoveriensa kanssa. Hän oli avoin ja 
myönteinen, ei koskaan puolusteleva vaan ilmeisen 
sinut elämässään tekemiensä päätösten kanssa. 
Kun olin esittänyt hänelle useita kysymyksiä, jotka 
koskivat hänen uskonkäsityksiään, hän kutsui 
minut kotiinsa keskustelemaan. Hän sanoi minulle, 
että lähetyssaarnaajat osaisivat vastata kysymyksiini 
paremmin. Tämä kutsu muutti elämäni.

Hiljattain Tony kuvaili iloa, jota hän oli tuntenut, 
kun hän pystyi kertomaan evankeliumista minulle 
silloin vuosia sitten. Ja kuitenkaan minä en osaa 
luetella läheskään kaikkia siunauksia, joita on 
tullut minun osakseni sen ansiosta, että Tony oli 
halukas kertomaan todistuksestaan.

Kuulemme usein puheissa ilosta, jota tun-
nemme, jos tuomme sieluja Kristuksen luokse. 
Tämä ilo tulee Hengen kautta, joka sitoo koke-
muksemme vastaanottajan kokemukseen, kun 
hän tulee tuntemaan Vapahtajan. Tämä rakkauden 
side on yksi suurista evankeliumista kertomisen 
ihmeistä.  Ja kun kerromme, niin ilo ja siunaukset 
moninkertaistuvat.

Todellisen ilon voidaan kuvailla olevan ”suuren 
onnen tila, joka tulee vanhurskaasta elämästä” 1.
Evankeliumin kautta kokemamme ilo on kestä-
vämpää kuin mikään maallinen hauskanpito. Se 
on iloa, jota kukaan ei voi riistää meiltä.2

Vapahtaja kuvailee olevansa ilon lähde, ja Hän 
liittää ilon selkeästi käskyjensä noudattamiseen, rak-
kauteensa meitä kohtaan ja meidän rakkauteemme 
toisiamme kohtaan: ”Jos noudatatte käskyjäni, te 
pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen 
noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkau-
dessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi 
minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi 
täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa 
toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.” 3

Todellinen kristillinen rakkaus edellyttää 
lähetystyön ainoaksi hyväksyttäväksi motiiviksi 
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Iloa siitä, että kutsumme muita 
tulemaan Kristuksen luokse
Vanhin Axel H. Leimer, Saksa
vyöhykevaltuutettu

Vanhin  
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rakkautta lähimmäisiämme kohtaan. Vanhin 
John K. Carmack sanoi tämän rakkauden ole-
van sellaista, mitä ei voi ostaa eikä pakottaa. 
”Meidän menettelytapamme on kutsua – – ja 
siunata Hänen rakkaudellaan – – vaan ei pakot-
taa taipumaan.” 4 Hän kuvailee sitä yhdistäväksi 
rakkaudeksi, johon liittyy pariksi omakohtainen 
todistuksemme.5

Voin ilmaista rakkauttani Vapahtajaa kohtaan, 
joka on iloni lähde, kertomalla evankeliumista 
muille. Lähetystyön motiivina täytyy aina olla 
rakkaus.

Jos elämän tarkoituksena on se, että kaikilla 
ihmisillä on ilo, niin silloin kaikkien tulee saada 
kutsu tulla Kristuksen luokse.6

Koska tämä ilo, joka koituu kutsusta tulla 
Kristuksen luokse, moninkertaistuu antajan ja 
saajan välillä, se on kenties yksi suurimmista 
hyvää aikaansaavista voimista tässä maailmassa. 
Se on todellakin ainoa lahja, joka on todellisen 
ystävyyden ja rakkauden arvoinen. Se, että kut-
summe muita tulemaan Kristuksen luokse ja siten 
suomme heille mahdollisuuden iankaikkisiin 
siunauksiin, on todellista kristillisyyttä sekä todiste 
rakkaudestamme toisiamme kohtaan. Kuinka 
voimme olla seuraamatta Herran kehotusta kutsua 
kaikkia tulemaan Kristuksen luokse? 7

Samalla kun minun iloni, jota koen, kun minut 
on kutsuttu tulemaan Kristuksen luokse, jatkaa kas-
vamistaan, niin se edelleen moninkertaistuu aina 
kun lausun todistuksen ja esitän kutsun. Saanen 
esittää teille kutsun, että tekin siunaatte jonkun 
elämää esittämällä yksinkertaisen kutsun. ◼

VIITTEET
 1. Pyhien kirjoitusten opas, ”Ilo”.
 2. Ks. Joh. 16:22.
 3. Joh. 15:10–12.
 4.  ”On sielu vapaa jokaisen”, MAP-lauluja, 1974, 120.
 5. Ks. ”Yhtä rakkaudessa ja todistuksessa”, Liahona,  

heinäkuu 2001, s. 92.
 6. Ks. 2. Nefi 2:22–25.
 7. Ks. OL 20:59.

vanhainkotiin. Mutta sitten siellä 
alettiin auttaa ihmisiä. Eräs hoi-
taja tuli paikalle ja sanoi, että yksi 
vanhus tarvitsisi juttuseuraa. Niin 
Maarit sitten ajatteli heti minua, 
ja niin minä ja Nuorten Miesten 
johtajani menimme hänen luok-
seen. Me istuimme tuon vanhuk-
sen seurana miltei pari tuntia ja 
juttelimme hänen kanssaan ihan 
kaikenlaista. Se oli mielestäni 
hieno kokemus, ja tuntui hyvältä 
auttaa toista. Auttamisen ei aina 
tarvitse olla jotakin suurta. Se voi 
joskus olla vain sitä, että pitää 
seuraa jollekulle.

Muutenkin vanhukset pitivät 
vierailustamme paljon. Kuulin, 
että eräällä vanhuksella oli mig-
reeni. Tämän kertoivat ne, jotka 
olivat tehneet käsihierontaa. Hän 
oli sanonut, ettei hän halua käsi-
hierontaa, koska oli huonossa 
kunnossa. Hän oli kuitenkin 
katsonut, kun muille annettiin 
käsihierontaa. Se näytti tuntu-
van oikein hyvältä, ja kun muut 
vanhukset kehuivat hoitoa, niin 
sitten hänkin halusi sitä. Hän piti 
käsihieronnasta kovasti, ja kun 
se loppui, hän totesi, että tuntuu 
niin kuin migreenikin olisi hävin-
nyt hieronnan aikana!

P A I K A L L I S I A  U U T I S I A

Pietarsaaren piirin palvelutempaus 
vanhainkodissa Pietarsaaressa
Leevi Alahäivälä
Vaasa

 Lauantaina 16.11.2013 
Pietarsaaren piiri järjesti pal-

velutempauksen vanhainkodissa. 
Meidän tarkoituksenamme oli 
auttaa vanhuksia Björkbackan 
kaksikielisessä vanhainkodissa. 
Osa nuorista saisi ulkoiluttaa 
heitä. Jotkut saisivat lukea heille 
lehtiä ja osa tehdä käsihierontaa. 
Tapahtumaan tuli paikalle jonkin 
verran nuoria.

Tuntui hyvältä palvella muita. 
Automatkalla mietin, miksi oikein 
lähden mukaan tällaiseen. Lisäksi 
meille oli soitettu edellisenä 
päivänä ja sanottu, että minun 
ja Lassin pitäisi esiintyä jossakin 
juhlassa. Äiti ja Lassi olivat kui-
tenkin sanoneet, ettei Leevi voi 
tulla sinne. Mietin, miten minä 
oikein voisin palvella. Enhän 
pysty tekemään mitään. En voi 
lukea kenellekään lehtiä, kun 
eihän niissä ole pistekirjoitusta. 
En varmaan voisi mennä ulkoi-
lemaankaan, kun siihenkin 
tarvitsisin avustajan. Käsihie-
rontaakaan en varmaan osaisi 
tehdä niille ihmisille. Ajattelin, 
että kyllähän muilla on helppoa, 
kun he voivat tehdä ihan mitä 
vain haluavat. Olin jo valmiiksi 
hiukan hermostunut saapuessani 
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Tämän vanhainkotivierailun 
 jälkeen menimme Pietarsaaren 
kappelille. Juttelimme ja ker-
roimme kokemuksia tästä tem-
pauksesta. Tunnelma oli hieno, 
ja tuntui hyvältä olla yhdessä.

että kutsumme palvella Herraa eroaisi hyvin paljon 
tyypillisestä käännytystyöstä. Käytämme puolet 
päivästämme vierailukeskuksessa, missä toimimme 
oppaina, opetamme evankeliumia käyttämällä 
erilaisia apuvälineitä, olemme mukana monissa 
takkavalkeailloissa ja esityksissä joko esiintyjinä tai 
osallistujina sekä teemme lisäksi työtä verkossa. 
Sitten loppuosan päivästä työskentelemme meille 
osoitetuilla alueilla tehden perinteistä lähetystyötä.

Viime kesänä profeettamme Thomas S. Monson 
ja kahdentoista apostolin koorumi ilmoittivat 
yhdestä merkittävimmistä muutoksista lähetystyössä:

”Lähetystyön luonteenkin täytyy siis muuttua, 
jotta Herra voisi toteuttaa työnsä ja koota Israelin 
’maan neljältä kulmalta’ (2. Nefi 21:12). Lähetys-
saarnaajilla on nykyään lupa käyttää internetiä 
käännytystyöpyrkimyksissään.

Vähemmän tehokkaina vuorokaudenaikoina – 
pääasiassa aamuisin – lähetyssaarnaajat käyttävät 

Ainakin itselleni tuosta tem-
pauksesta jäi todella hyvä mieli. 
Tuntui hyvältä, kun sain auttaa 
muita ihmisiä, vaikka olinkin 
ajatellut, että en minä siellä 
mitään voisi tehdä. ◼

J Ä S E N T E N  K E R T O M A A

Lähetystyötä verkossa
Taru Ylisaari ja Fai Phermsin

Artikkelin julkaisemisen aikaan sisaret Ylisaari ja 
Phermsin ovat palanneet kotiin palveltuaan kokoaikaisessa 
lähetystyössä Lontoon temppelin vierailukeskuksessa.

 Kun saimme kutsun palvella Lontoon temppe-
lin vierailukeskuksessa, kumpikaan meistä ei 

oikeastaan tiennyt, mitä odottaa. Pian saimme tietää, 

Lontoon 
temppelin 
vierailukeskus
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seurakuntakeskuksissa ja muissa kirkon tiloissa 
sijaitsevia tietokoneita pitääkseen yhteyttä tutkijoi-
hin ja jäseniin sekä työskennelläkseen paikallisten 
pappeusjohtajien ja lähetystyön johtohenkilöiden 
kanssa, saadakseen nimiviitteitä ja ottaakseen 
näihin ihmisiin yhteyttä, seuratakseen edisty- 
mistä tehdyissä sitoumuksissa, varmistaakseen 
tapaamisia ja opettaakseen julkaisun Saarnatkaa 
minun evankeliumiani periaatteita mormon.org- 
 sivuston, Facebookin, blogien, sähköpostivies-
tien ja tekstiviestien välityksellä.” (L. Tom Perry, 
kahdentoista apostolin koorumista, Lähetystyö 
digitaaliaikakaudella.)

Palvelemalla vierailukeskuksessa meillä on ollut 
siunauksenamme mahdollisuus nähdä paremmin, 
kuinka verkkoresurssit voivat olla ihmeellisenä 
hyötynä ja työvälineenä lähetystyössä. Käytämme 
chattausta – mormon.org- sivustoa, Facebookia, 
blogeja, sähköpostiviestejä ja tekstiviestejä – paitsi 
tukena ja apuna omalla lähetystyöalueellamme 
myös opettaessamme ihmisiä kaikkialla maail-
massa. Tuemme ja opetamme muiden lähetyssaar-
naajien tutkijoita verkon välityksellä. Joidenkin 
ihmisten kohdalla kaikki alkaa chattauksesta 
lähetyssaarnaajien kanssa verkossa, ja sitten 
ohjaamme heidät paikallisten lähetyssaarnaajien 
puoleen. Joillekuille on hyötyä siitä, että heillä on 
joku, jonka kanssa he voivat puhua silloin, kun 
lähetyssaarnaajat eivät ole saatavilla opetussopi-
musten välisinä aikoina. Yhdessä jäsenten kanssa 
pystymme tukemaan niitä, jotka etsivät totuutta, 
sekä seuraamaan heidän edistymistään.

Järjestämme täällä vierailukeskuksessa takka-
valkeailtoja ja esityksiä vahvistaaksemme jäsenten 
uskoa, ja sitten opetamme heille, kuinka voi tehdä 
lähetystyötä verkossa. Evankeliumista kertominen 
on nykyään helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, 
ja kaikkein empivinkin lähetyssaarnaaja tai jäsen 
voi löytää oman tavan kertoa tästä sanomasta.

Olemme lähetystyömme aikana saaneet syväl-
lisemmän ymmärryksen ja todistuksen jäsenlä-
hetystyön merkityksestä. Olemmehan me kaikki 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäseniä. Jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja. 
Olemme tehneet Herran kanssa liiton, että seu-
raamme Häntä, ja luvanneet Hänelle, että auttai-
simme muita löytämään tien takaisin taivaallisen 
Isämme luokse. Evankeliumista kertominen ei siis 
ole vain lähetyssaarnaajien vastuulla, vaan se tehtävä 
kuuluu jokaiselle. Kun otamme sovituksen vastaan 
omaan elämäämme, me saamme luonnollisen halun 
ja pyrkimyksen auttaa muita löytämään totuus ja saa-
maan evankeliumin siunaukset omaan elämäänsä. ◼

V E R K O S S A

Mormon.org- sivuston  
käyttäminen lähetystyön välineenä

Yksi Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen 

Kirkon virallisista internetsivustoista 
on osoitteessa www.mormon.org. 
Tämän sivuston tarkoituksena 
on tutustuttaa kirkkoa maail-
malle. Sivuston kautta voi saada 
vastauksia kysymyksiin, jakaa 
todenmukaista tietoa sekä oppia 
lisää. Mormon.org- sivustolla on 
useita eri osioita. People- sivulla voi 
tutustua kirkon jäseniin, jotka ”I’m 
a Mormon” - profiilissa kertovat 
oman tarinansa siitä, kuinka Kris-
tuksen evankeliumi on siunannut 

heidän elämäänsä. Sivustolle voi 
myös lisätä oman kertomuksensa ja 
todistuksensa evankeliumin totuu-
desta. Sivustolla on myös perustie-
toa opista sekä arvomaailmasta.

Tällä hetkellä sivustolla on rajal-
lisesti suomenkielistä aineistoa, 
joten toivottavaa olisi, että mah-
dollisuuksien mukaan moni voisi 
täyttää oman profiilinsa mormon.
org- sivustolle. Mitä enemmän 
sinne tulee suomalaisten laatimia 
profiileja, sitä todennäköisemmin 
sivusto tullaan julkaisemaan koko-
naisuudessaan suomeksi. ◼



 Nuorten Naisten ja Nuorten Miesten toimin-
toja tukeva uusi sivusto on avattu osoitteessa 

www.lds.org/youth/activities. Sivustoa voi katsella 
myös suomen kielellä.

Tällä sivustolla esitellään yli 165 eri toimintaideaa 

jaoteltuina kymmeneen eri ryhmään. Tämän sivus-
ton ideat voivat auttaa nuoria ja nuorten johtohen-
kilöitä suunnittelemaan vaihtelevia toimintoja oman 
seurakunnan tarpeisiin. Sivustolla voi myös linkittää 
toiminnan suoraan oman seurakunnan ja vaarnan 
kalenteriin sivustolla lds.org. Sivusto on hyödylli-
nen väline perheille, nuorille sekä johtajille, kun he 
etsivät ideoita. Sivuilla on myös koulutusta siihen, 
kuinka voi suunnitella tehokkaita toimintoja. ◼

Kuvankaappaus 
uusista 
Internet- sivuista

W
W

W
.LD

S.
O

RG
/Y

O
UT

H/
AC

TIV
ITI

ES

Uusi nuorten toimintojen  
verkkosivusto on avattu
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 Kevät ja kesä täyttyvät monista mukavista 
tapahtumista seurakunnissa ja vaar-

noissa. Toimitus ottaa mielellään vastaan 
tapahtumista kertovia artikkeleita kuvineen. 
Artikkelin pituus voi olla ½–1½ sivua, ja 
kuvia voidaan julkaista 1–5/artikkeli.

Toimituksen yhteystiedot:
Irina Riihikoski
Siltapellonkuja 2 L 110
00740 Helsinki
sekä
irina.riihikoski@gmail.com

Julkaisemme edelleen myös kääntymys-
kertomuksia sekä muita hengellisesti  
kohottavia kokemuksia. Kiitämme kaikkia  
Kotimaansivujen toteuttamiseen osallistu-
neita. Ilman teitä ei olisi mitä julkaista. ◼

iltana 3. elokuuta. Venäjän 
konsuli oli merkinnyt passimme 
asianmukaisesti – lippuja ei 
muuten olisi saanut ostettua. En 
voi koskaan unohtaa risteilyä 
Tukholman saariston läpi kirk-
kaassa kuunvalossa, huviloiden 
ikkunoista kantautuvan hehkun 
rikkoessa rannoilla olevien kuu-
sien ja mäntyjen pimeän varjon. 
Kuljimme Itämeren avoimen 
osan läpi yöllä, ja aamun val-
jetessa teimme jälleen matkaa 
saarten verkoston läpi – Turun 
saariston. Saavuimme tähän 
vanhaan suomalaiseen kaupun-
kiin keskipäivänä. Luulimme 
kaikkien asukkaiden ymmärtä-
vän ruotsia, mutta emme pys-
tyneet löytämään tuota kieltä 
puhuvaa taksikuskia, ja vain 
yhden, joka ymmärsi muuta-
man sanan. Yhdessä myöhem-
pien kokemusten kanssa tämä 
vakuutti meidät siitä, että kaikki 
yleinen lähetystyö Suomessa 
on tehtävä suomea puhuvien 
toimesta; ruotsin osaaminen ei 
riitä. Ylemmät yhteiskuntaluokat 
puhuvat molempia kieliä, aina-
kin etelässä ja pitkin rannikkoa, 
mutta seitsemän kahdeksasosaa 
kansasta puhuu maan kieltä 
– suomea.

T O I M I T U K S E L T A

Kevään ja kesän 
tapahtumat

K I R K O N  H I S T O R I A A  S U O M E S S A

Varhaisia dokumentteja,  
osa 14 (sarja päättyy)
Kim Östman

 Joseph J. Cannonin kuvaus 
Suomen pyhittämisestä evan-

keliumin saarnaamiselle elo-
kuussa 1903 1

Suomessa oli vuosien 1875–
1900 välisenä aikana työskennel-
lyt ainakin 25 mormonilähetys-
saarnaajaa, jotka olivat kastaneet 
n. 80 henkilöä kirkon jäseniksi. 
Suomi kuului kirkon organi-
saatiossa tuolloin Tukholman 
konferenssiin (myöh. piiri) ja 
Skandinavian lähetyskenttään. 
Vakituista toimintaa ei juurikaan 
ollut, ja enimmäkseen ruotsin-
kielinen jäsenistö asui maantie-
teellisesti hajallaan eri puolilla 
länsi-  ja etelärannikkoa.

Euroopan lähetyskentän johta-
jana toiminut apostoli Francis M. 
Lyman (1840–1916) teki loppuke-
sästä 1903 pitkän matkan, jonka 
aikana hän mm. pyhitti Suomen 
evankeliumin saarnaamiselle 
Turun tähtitorninmäellä. Tuosta 
tapahtumasta on nyt kulunut yli 
110 vuotta, ja Lymanin matka-
kumppani Joseph J. Cannonin 
(1877–1945) kertomus siitä päättää 
Liahonassa julkaistun kirkon var-
haisinta historiaa Suomessa valot-
taneiden dokumenttien sarjan.

Presidentti Lyman lähti 
laivalla Suomeen maanantai-  
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Matkustimme ympäri kau-
punkia yhdessä kummallisista 
pienistä avoimista takseista, 
kävimme muinaisessa linnassa ja 
saavuimme lopulta kauniin met-
säisen mäen huipulle, jossa on 
observatorio. Tämän rakennuk-
sen itäpuolella on noin kuuden 
metrin korkuinen kumpu. Tämä 
on korkein maan kohta kilomet-
rien säteellä, ja sieltä aukeaa upea 
näkymä ympäröivälle alueelle. 
Seisoessamme kohti pohjoista, 
Suomen pituuden suuntaan, 
ja kaiken ollessa hiljaista olles-
samme yksin, presidentti Lyman 
päätti, että siinä oli sopiva paikka 
lausua rukous. Takanamme kum-
mulla rakennettiin pientä raken-
nusta, mutta työntekijät olivat 
poissa. Otimme hattumme pois, 
mutta jäimme seisomaan.

Ilmaistuaan kiitollisuutta 
turvallisesta saapumisestamme 
sekä nauttimastamme rauhasta 
ja siunauksista presidentti Lyman 
rukoili Herraa Suomen ja sen 
kansan puolesta. Hän rukoili, 
että tämä roteva rotu ei koskaan 
murskaantuisi tai joutuisi tyran-
nian alaiseksi, vaan että ihmisillä 
olisi aina vapaus palvella Herraa. 
Hän rukoili hallituksen puolesta, 
että sen viranomaiset olisivat 
oikeudenmukaisia ja armollisia, 
että he olisivat ystävällisiä ihmisiä 
kohtaan ja Herran palvelijoita 
kohtaan, kun nämä tulevat saar-
naamaan evankeliumia. Hän 

skandinavialaista ja germaanista 
verta. Heidän suonissaan on 
varmasti paljon Israelin verta. He 
eivät ole erityisesti sukua venäläi-
sille, ja heidän kielensä poikkeaa 
täysin slaavilaisista kielistä. Kauan 
sitten pyhä Eerik tuli Ruotsista, ja 
voitettuaan suomalaiset suurella 
verenvuodatuksella hän kastatti 
eloonjääneet. Sillä tavoin kristil-
linen usko istutettiin heihin. Kun 
protestantismin aalto pyyhkäisi 
Länsi- Euroopan pohjoisten kan-
sojen yli, Suomi omaksui luteri-
laisen uskonnon ja on säilyttänyt 
sen nykyhetkeen saakka.

Vaikeat ajat ja Venäjän valta 
ajavat tuhansia suomalaisia Ame-
rikkaan. Kaikessa, mitä he sanovat 
nykyisestä vaatimattomasta olo-
tilastaan, on surun vire. Heidän 
ei ole helppo kantaa sotilaidensa 
ja lippunsa menettämistä, näiden 
vapautta rakastaville suomalaisille 
niin tärkeiden asioiden ja heidän 
suuren runoilijansa Runebergin 
teemojen menettämistä.

Tulkoon pian aika, jolloin he 
avaavat sydämensä ja vastaan-
ottavat Herran evankeliumin. 
Totuus tulee todellakin teke-
mään heidät vapaiksi.

Suomalaiset laulavat maansa 
olevan köyhyyden maa, eikä 
matka Turusta Pietariin vakuuta 
vierailijaa siitä, että he olisivat vää-
rässä. Vain muutamia ”tuhansista 
järvistä” voi nähdä, ainakin mitä 
tulee matkan alkuosuuteen, mutta 

rukoili maan puolesta, että se 
olisi tuottava ja elättäisi asuk-
kaansa. Hän pyysi, että Herran 
Henki vuodatettaisiin ihmisten 
päälle, niin että he isoaisivat 
totuutta, ja pappeuden valtuu-
della hän käänsi avainta ja avasi 
oven evankeliumin saarnaami-
selle Suomessa ja pyhitti maan 
tälle työlle. Hän pyysi Herraa siu-
naamaan kansaa uskolla, niin että 
sen keskuudesta nousisi pian tosi 
palvelijoita ja profeettoja. Siionin 
asiaa ja Herran palvelijoita muis-
tettiin myös, ja heille rukoiltiin 
taivaan siunauksia ja suosiota.

Rukous oli innoitettu ja innoit-
tava, ja koimme Herran kuulleen 
sen ja huomioineen maan pyhit-
tämisen. Kun olimme valmiit, 
huomasimme työntekijöiden 
palanneen ja katsovan ihmettele-
vin silmin kahta avopäistä miestä, 
jotka puhuivat vierasta kieltä.

Suomalaiset ovat vahvaraken-
teista ja karaistunutta väkeä, eivät 
kovin pitkiä, mutta heillä on van-
kat kehot. He ovat jonkin verran 
tummia, mutta enemmistöllä on 
siniset silmät ja vaaleat hiukset. 
Oikeiden suomalaisten kasvoissa 
on usein häivähdys mongolia-
laista näköä; ja näin voi hyvin 
ollakin, koska he tulivat alun 
perin samoista juurista kuin unka-
rilaiset ja turkkilaiset, mutta ovat 
näiden kansojen tavoin läpikäy-
neet ajan kanssa suuria muutok-
sia. Mukaan on sekoittunut paljon 
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syvät avo- ojat osoittavat maaperän 
olevan soistunutta. Metsät eivät 
ole läheskään niin isoja eivätkä 
puut niin isoja kuin Pohjois- 
Suomessa, mutta minkäänlaisia 
merkkejä tuota aluetta hiljattain 
vaivanneesta nälänhädästä ei ole 
nähtävissä. Päivän hämärtyessä 
maisemasta tuli paljon maalauk-
sellisempi, järvien vuorotellessa 
puisten mäkien kanssa. Vaih-
doimme junaa ja odotimme puoli 
tuntia Riihimäellä, ja pidimme 
aseman laituria hyvin kiinnosta-
vana. Näimme uudenlaisia miehiä 
ja naisia. Siellä sattui olemaan 
paljon venäläisiä upseereita, ja he 
näyttivät hyvin silmäänpistäviltä 
pitkissä harmaissa viitoissaan 
näkyvissä olevine miekkoineen ja 
joissakin tapauksissa pistoolikote-
loineen. Useilla oli soljuvat parrat, 
mikä on sotilaille epätavallista. 
Vaikka olikin myöhäinen ilta, 
laiturin ja kadun toisistaan erotta-
van aidan luona seisoi tusinoittain 
naisia ja tyttöjä, jotka ojensivat 
erilaisia hedelmiään ja muita 
syötäviään toivoen saavansa niitä 
myydyksi.

Aamun sarastaessa olimme 
Venäjällä ja lähestyimme sen 
pääkaupunkia.2 ◼
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