Raimo Haimilahden terveiset Joensuun loppiaisseuroissa 9.1.2016, päiväseurat
"Paljon rakkaita terveisiä on lähetetty ennen kaikkea Jellivaaran jouluseuroista ja niin myöskin meidän
kotipaikkakunniltamme. Se on suuri Jumalan armo ja Jumalan lahja, että me vuosittain saamme osallistua
Jellivaaran jouluseuroihin. Jumala on asettanut tämän hyvän järjestyksen kristillisyyteen, että
kristillisyytemme vanhimmat kantavat suurimman vastuun kristillisyyden työstä. Ja niin se eri maiden
saarnaajille on tärkeätä mennä sinne yhteiseen kokoukseen. Ja koska me Suomessakaan emme ole mikään
erillinen eri kristillisyys, niin se on erityisen tärkeää myös meidän saarnaajillemme osallistua näihin
joulukokouksiin. Se ei tarkoita sitä, että sinne kaikki joka kerta menisivät, mutta sekin on Jumalan järjestys,
että sinne lähetetään aina muutamat. Ei ole kysymys siitä ihmispersoonan tärkeydestä, mutta kysymys on
siitä, että se on Jumalan järjestys. Ja jos me emme pidä siitä kiinni, niin me irtaannumme elävän
kristillisyyden hengellisestä hallinnosta. Kuulimme äsken Laestadiuksen saarnan, missä puhuttiin
Tuomaasta. Laestadius hyvin kirkkaasti sanoi Tuomakselle ja hänen kaltaisilleen: Tule ensin seurakuntaan,
niin löydät Kristuksen. Yksinäisyydestä kotona et löydä. Sen takia se on niin tärkeätä, että ymmärrämme
tämän seurakuntayhteyden merkityksen, sillä Herra Jeesus on sitonut itsensä seurakuntaan. Martti
Lutherkin on voimakkailla sanoilla kuvannut sitä, mitä kaikkea on sitten seurakunnan ulkopuolella.

Mutta me todella saimme nyt siellä jouluseuroissa kuulla elävän ja kalliin Jumalan sanan. Me saimme
vanhinten kanssa Suomen saarnaajat käydä monta, monta tärkeätä keskustelua. Nyt on suuri kysymys se,
että me voimme saarnaajien keskuuteen tuoda ne terveiset, mitä sieltä olemme saaneet. Ja suuri kysymys
on se, että me otamme ne terveiset vastaan sydämiimme. Näiden terveisten kertomiseen pyydämme
Pyhän Hengen johdatusta. Pyydämme lämpöä ja rakkautta omiin sydämiimme niin, että se lämpö saisi
säteillä sydämestä toiseen ja että se saisi liittää meidät lujasti toinen toisiimme. Sillä eihän meillä
saarnaajillakaan ole kysymys omasta kunniasta, ei siitä, että minulla on joku asema tässä kristillisyydessä,
mutta on kysymys siitä Jumalan armosta, että minullakin olisi paikka matkaystävien sydämissä. Erityisesti
haluaisin kertoa yhden terveisen, ja se on palaute kristityiltä Ruotsista, Norjasta ja Amerikasta. He ovat
iloisia siitä, että tämä sakramenttiasia on Suomessa nyt mennyt eteenpäin. Tämä palaute kertoo meille sen,
että tämä asia on koko kristillisyydelle tärkeä ja yhteinen. Tässäkään suhteessa me Suomessa emme ole
mikään erillinen kristillisyys. Meille on hyvin tärkeää kuunnella, mitä Henki sanoo seurakunnalle. Ja kun
Jumalan järjestys on se, että vanhimmat kantavat suurimman vastuun, niin silloin meidän tulee uskoa niin,
että Jumalan henki on vanhinten kautta oikein meitä neuvonut. Siinä suhteessa nämä Joensuun seurat ovat
ratkaisevat ja tärkeät, että me nyt tästä pidämme kiinni. Varmasti jokainen ymmärtää sen, mitä seuraa siitä,
jos emme pidä siitä kiinni. Näihin jouluseuraterveisiin kuuluu myös se sydäntä lämmittävä lupaus, että me
saamme vanhimmat ensi kesänä tänne Suomeen, jos se on Jumalan tahto. Yhdessä kirjeessä he
mainitsevat, että tarve on nyt suurin Suomessa."

