Jellivaaran joulukokoukset 2015
Rakkaat uskolliset veljet ja Sanan palvelijat Suomen suuressa kristillisyydessä, Pekka Liuksiala, Tapio
Laukkanen, Heikki Purtanen, Sakari Siltala, Eino Ruusula, Pauli Nuutinen, Reino Haimilahti, Arvo
Konttinen, Veli-Matti Koskimaa, Timo Hämäläinen, Tuomo Liuksiala, Anssi Sorsa, ym. yhdessä
totuuden apulaisten ja palvelevien veljien ja sisarten kanssa, jotka meidän kanssamme ovat yhdistetyt
esikoisten seurakunnassa. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän kanssanne!
Vietämme nyt siunattuja joulukokouksia täällä sen seimen ympärillä jossa Jeesus lapsi on kapaloituna.
Olkoon tämä lapsi jatkossakin uskon kautta asuvana meidän sydämissämme. Tämä lapsi liikahtaa
ilosta kun Hän kuulee sen taivaallisen tervehdyksen ja julistuksen joka vieläkin kaikuu Herran
leipähuoneessa.
Kiitämme siitä, että lähetitte avuksemme kalliit saarnaajat Raimo Haimilahden, Seppo Parviaisen,
Seppo Karhun ja Unto Rantasen ja heidän mukanaan rakennusaineita. Kiitoksia myös lähetyskirjeistä
joita olemme saaneet vuoden aikana.
Jumalan sana ja taivaiden merkit osoittavat, että me elämme nyt viimeisen ajan loppupäiviä.
Paholaisella on hyvin kiire, koska hän tietää että hänellä on vähän aikaa. Ympäri maapallon maita,
ihmisten välillä, jossakin paikassa tai perheessä ja suuren ihmisjoukon sisimmässä on lohikäärme
onnistunut sytyttämään monet tuhoavat tulet. Näyttää siltä että rakkaus on useimmissa hiiltynyt.
Kun Kristuksen rakkauden tuli sammuu kristittyjen sydämissä se aiheuttaa paljon vahinkoa sille
ihmiselle ja kristillisyydelle. Silloin lihan työt tulevat luvallisiksi ja näkyviksi laumassa, kuten huoruus,
eripura, sanasodat, riita ja eriseurat, ym. Kristuksen ies ja hallitusmuoto tulee heille epämiellyttäväksi
ja viimein he erkaantuvat pois Kristuksen laumasta ja yhteisestä rakkaudesta.
Siksi täytyy Herran uskollisten työntekijöiden saarnata Herran huoneessa täydellistä evankeliumia, se
tahtoo sanoa, parannusta ja syntien anteeksi antamista, Herran Jeesuksen nimessä. Siinä missä
synnin hätä ja katumus tulee näkyviin, he asettavat kaikille katuvaisille ja uskoville, Jumalan
laupeuden ja Hänen ansaitsemattoman armonsa syntiä vastaan. Ehkä se syyllinen nöyryyttää itsensä
ja ottaa seurakunnalta uskolla vastaan syntien anteeksi antamisen. Olkaa sen tähden hitaat sitomaan
mutta nopeat päästämään. Mutta voi sitä eriseuran rakentajaa, joka pahentaa ne pienet.
Me olemme käyneet vakavaa ja luottamuksellista keskustelua teidän lähetysmiestenne kanssa niistä
kysymyksistä jotka koskevat ehtoollista omissa rukoushuoneissa ja saarnaajien toimittamaa kastetta.
Se yksimielinen päätös, joka tehtiin lähetyksen aikana Helsingissä vuonna 2014, ja joulukokouksen
kirjeen neuvo vuonna 2014, ovat pysyvät näissä kysymyksissä. Me toivomme, että kaikki Suomen
kristityt saisivat itse lukea tämän Helsingin päätöksen joka on paperille allekirjoitettu.
Teidän pyyntönne saada lyhyemmän lähetyksen Suomeen vuonna 2016 on koeteltu Hengen valossa
ja Jumalan kasvojen edessä. Lapinmaan seurakunta on päättänyt täyttää tämän pyynnön, jos se on
Jumalan tahto. Voittamattomia esteitä voi tulla.
Hyvästi rakkaat uskonystävät siellä monien Suomen järvien rannoilla. Ylipaimen suojelkoon ja
varjelkoon kaikkia Jeesuksen lampaita ja karitsoja elävässä seurakunnassa, lohikäärmeen hampailta
ja haukan kynsiltä. Me todistamme yksimielisesti täältä kaikille syntisille, että kaikki synnit on
anteeksiannettu, Jeesuksen pyhässä nimessä ja Hänen viattomassa sovintoveressä.
Hyvästi tällä kertaa. Rukoilkaa edestämme!
Seurakunnan kanssa ja puolesta: Lars Larsson, Gunnar Persäter, Odd Minde, Ulf Bolsöy, Bror
Erkstam, Håkan Gustafsson, Göran Larsson, Hans-Olof Wettainen, Sven-Åke Blombacke, Egil
Ekhorn, Fredrik Lantto, Per-Gunnar Wettsjö, Steve Halme, Randy Blakeman, Ryan Wantaja, Raimo
Haimilahti, Seppo Parviainen, Seppo Karhu, Unto Rantanen, Martin Trondsen, Kjell Harald Stormo,
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Finn Hansen ym.

