
Huonepostillan käsikirjoitus 

Lars Levi Læstadiuksen tyttären, Eleonora Mäkitalon tytär, Selma Nelson (USA) sai 
tädiltään, ruustinna Elisabeth Stenborgilta (Pajala) paketin ja kirjeen, jossa ruustinna 
mainitsee muun muassa seuraavaa: 
 
                                                          "Pajala se 6. Huhti Kuusa 1892. 
 
               Ja nyt tässä minä lähetän sinulle sen Pappa eli Morfari wainan, Rippi Saarna 
               kirjan, jota olet nivottanut, jonka olet haalunut saata painetuksi eli Bräntin, se 
               olis wain hauska asia oiken, että saata sen painetuksi, kun ej se wain tulisi 
               ylön tyriksi, sillä minä uskon ettej  se kuitenkan täälä taitas kulkea ylön monta 
               kuka tiesi, emmä met nyt kuitenkan tietä wiellä mitä net tulevat maksaman, 
               mutta kuitenki minä tillan eli nivotan yhten, sillä minulle on käynyt niin 
               onnetomasti, etten ole tullut saaman yhtän Pappa wain[an] Postilla, waikka 
               niitä on ollut paljon täälä mytävännä..." 

 [Digitaalinen kopio alkuperäisestä kirjeestä projektin DIGITALISERING LÆSTADIUS hallussa.] 
 
Selma  (s. 22/2 1858  Kangos, Pajala -  k.  8/9  1930 Cocato1, Minnesota, USA) ja Albert 
Nelson (s. 4/2  1849  Kuopio  - k.  22/10  1921 Cocato. Minnesota  USA) kustansivat ja 
painattivat tämän  Huonepostillan Amerikassa vuonna 1894. Kirjasta on myöhemmin tehty 
uusi painos Julinin  kustantamana  Tampereella  1903,  mutta  siitä on jätetty vastoin käsi- 
kirjoituksen omistajien tahtoa esipuhe  pois2. Huonepostillasta on myös ilmestynyt käännöksiä 
sekä englanniksi  että ruotsiksi. Nykyisin se  sisältyy  moneen suomenkieliseen rovasti Laes- 
tadiuksen postillaan. 
 
Projektissa DIGITALISERING LÆSTADIUS tämä käsikirjoitus on kopioitu Upsalan  yliopis- 
ton kirjastossa  olevasta mikrofilmistä,  joka on kuvattu yllä mainitusta alkuperäiskappaleesta. 
Käsikirjoitus on  sidottu koviin kansiin.  Varsinainen dokumentti  on Amerikassa varmassa 
tallessa, eikä sen omistaja toivo mitään yhteydenottoja miltään taholta tämän käsikirjoituksen 
vuoksi. 
 
Sangen mielenkiintoinen piirre tässä käsikirjoituksessa  on se, että tämä 15 rippisaarnaa ja 7 
kinkerisaarnaa  käsittävä kirja sisältää  Læstadiuksen  itsensä laatiman sisällysluettelon, josta 
käy ilmi kunkin saarnan nimi ja sivunumero lukuunottamatta viimeistä kinkerisaarnaa, jota 
Læstadius ei  ole maininnut sisällysluettelossa. Tämä  käsikirjoitus  on  tietääkseni ainoa 
kokonaisena säilynyt Læstadiuksen itsensä tekemä saarnakokoelma sisällysluetteloineen. Hän 
on käyttänyt kirjaa  sairaiden sielunhoidon yhteydessä  ja kinkereillä ja mahdollisesti myös 
muissa tilaisuuksissa. 
 
Kirjaa ei  ole kirjoitettu tavanomaiseen tapaan kannesta kanteen, vaan se  on selvästi koottu 
valituista saarnoista lukuisien vuosien varrelta.  Useimmista saarnoista puuttuu  vuosiluku, 
mutta  neljän saarnan alussa se  on. Rippisaarna  n:o  1  (1850), Kinkerisaarna n:o 1  (1858), 
Kinkerisaarna nro 6 (1858). Kinkerisaarna n:o 7 on pidetty  vuonna1852, mutta se ei sisälly 
Læstadiuksen  laatimaan sisällysluetteloon kirjan lopussa. Joku voisi olettaa, että kirjaa on 
pikkuhiljaa kirjoiteltu vähintään kahdeksan  vuoden ajan (1850-1858), ennen kuin se on 
valmistunut. On ilmeistä, että Læstadius kokoili saarnat suhteellisen nopeasti ja  hän valitsi 
sopivimmat arkistostaan siinä vaiheessa,  kun hän teki itselleen tämän työkalun sielunhoito- 
työn tarpeisiin. On selvää, että Læstadius teki kokoelman vanhalla iällään,  siis aikaisintaan 
vuonna 1858, koska tämä vuosiluku esiintyy  tässä saarnakokoelmassa, jonka sisällysluettelon 
rovasti on omalla kädellään kirjoittanut. 
                                                           
1 Tiedon kuolinpaikkakunnasta antoi Rolf Berggård 2008, Kangosfors 
2 Kertoi sama kuin yllä. 
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Saarnojen  alussa  on mielenkiintoinen,  puumerkkiä muistuttava merkki, joka on erilainen 
jokaisen saarnan kohdalla. Tämä on todennäköisesti ollut Læstadiuksen tapa merkitä kunkin 
saarnan käytön lukumäärä. Pitkä pystyviiva tai kaksi  rinnakkaista pystyviivaa  on merkinnän 
runkona. Sitten usea lyhyt vaakasuorassa oleva viiva leikkaa pystyviivan tai pystyviivat. Tästä 
merkintätavasta voitaneen päätellä, että  näin monta kertaa  rovasti luki tämän saarnan.  Tämä 
päättely  on  mielestäni loogisinta, sillä mitään muuta  selitystä "puumerkeille" on  vaikea 
löytää. Jos joku asiantuntija voi antaa varman tiedon näistä merkeistä, niin olen kiitollinen, jos 
saan  selityksen kirjallisesti osoitteeseen:  Projektet  DIGITALISERNING LÆSTADIUS, 
Kengisgatan 8; SE-984 31 PAJALA, Sverige / Sweden. 

 

*  *  * 
 

Læstadius tahtoi kuolinvuoteellaan kuulla sairaille kristityille pitämiään saarnoja luettavan 
hänelle.  Tästä hänen tyttärensä  Sofia  Niva  kirjoitti sisarelleen Amerikkaan.  On sangen 
todennäköistä, että tässä kokoelmassa olevat saarnat sisältävät niitä, joita rovastille luettiin 
hänen viimeisinä hetkinään. Seuraavat saarnat sopivat nähdäkseni sangen hyvin uskollisten 
Jumalan palvelijoitten matkaeväiksi lähtöhetken lähetessä. 
 
    1 .  Rippisaarna sairaalle, joka on valmis kuolemaan: Totinen viinapuu. 
    2.  Rippisaarna kuolevaisille: Minä olen halulla halajanut syödä tätä Pääsiäis Lammasta teidän 
         kanssanne. 
    3.  Rippisaarna vanhoille, joilla on Jumalan armon tunteminen. 2. Piet. 3:15. 
    4.  Rippisaarna vanhoille ja sairaille, jotka mielellänsä tahtovat pois lähteä maailmasta. 2. Kor. 5: 
         1-3. 
    5.  Kinkerisaarna n:o 3,  otsakkeella "kinkerisaarna kristityille" sopii hyvin ylläolevien joukkoon, 
         vaikkei se olekaan rippisaarna. 

 
Tämä pieni kirja antaa elävän esimerkin rovasti  Læstadiuksen  sielunhoitotyöstä  kuoleman 
rajamailla kamppailevien keskuudessa. Rippisaarnojen päällekirjoituksissa on maininta siitä, 
missä sieluntilassa  henkilö  oli, jolle  saarna  pidettiin.  Rippisaarnat  päättyvät  yleiseen 
synnintunnustukseen, minkä jälkeen sanankuulija sai nauttia Herran Pyhän Ehtoollisen. 
 
Voimme vain arvailla, mitä  ehtoollisen yhteydessä ja sen jälkeen on tapahtunut. Menikö 
sielunhoito sen jälkeen suulliseksi vuoropuheluksi, tunnustiko sanankuulija henkilökohtaisia 
syntejään, julistiko  rovasti sanankuulijalleen synnit anteeksi, veisattiinko siinä vielä jokin 
virsi jne. Tämä kaikki jää vain arvailujen varaan.  Se, mitä jäljelle jääneet rippisaarnat kerto- 
vat, on jälkimaailmalle tärkeintä. Ne ovat vieläkin käyttökelpoisia,  syvällisiä ja voimallisia 
saarnoja, joita itse kunkin sopii pohdiskella. 
 
 

Pajala 21 elokuuta 2008 
Lauri Koistinen
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