Lähetyskirje Kiirunasta Suomeen 2008
Rakkaille uskonsiaruksillemme sekä nuorille että vanhoille Suomen suuressa
siionissa yhdessä teidän uskollisten saarnaajien ja sananpalvelijoidenne kanssa:
Tapio Laukkanen, Raimo Haimilahti, Heikki Purtanen, Eino Ruusula, Sakari Siltala,
Olavi Simolin, Markku Oksanen, Unto Rantanen, Arvo Konttimen, Veli-Matti
Koskimaa, Timo Hämäläinen ym, jotka olette rakkauden siteillä yhdistetty yhdeksi
lapsilaumaksi Herran Jeesuksen ja hänen oppinsa ympärille yhdessä ja samassa
seurakunnassa.
Lähestymme teitä kaikkia armon ja rauhan tervehdyksellä näistä kalliista kokouksista,
jossa suuri joukko Jumalan lapsia on kokoontunut elävän Jumalan sanan ympärille.
Täydellistä evankeliumia, parannusta ja syntien anteeksiantamusta on saarnattu
Herran Jeesuksen nimessä meidän sydämillemme ja omille tunnoillemme, jonka
kautta on monia heikkouksia ja syntejä paljastettu meissä. Sana on tehnyt meidät
syntisiksi, mutta me olemme uskossa ottaneet vastaan syntien anteeksi antamuksen.
Sellaisina itsessämme syntisinä mutta samaan aikaan hänen kauttaan vanhurskaina.
Jatkamme matkaa kohti sitä suurta päämäärää.
Uskon kautta voimme osoittaa nöyrää kuuliaisuutta Jumalan Sanalle ja lapsellisella
uskalluksella luottaa saarnattuun sanaan. Jumalan lapsi todella tarvitsee kaiken
Jumalan Sanan opetuksen ja opastuksen. Vaarat ovat monenlaiset suoran taivaan
tien sekä oikealla että vasemmalla puolella.
Näistä vaaroista olemme saaneet avoimesti ja täydessä luottamuksessa keskustella
teidän lähetysmiestenne ja saarnaajienne kanssa. He ovat suurta vastuuta tuntien
jakaneet huoliaan siinä vastuullisessa ja raskaassa Herran työssä teidän
keskellänne.
Me täällä koemme sydämessämme että uskolliset työntekijät teidän seassanne
tekevät siunattua työtä teille onneksi ja meille iloksi.
Me emme väsy suullisesti ja kirjallisesti saarnaamasta kaikille Jumalan lapsille
samalla tavoin kuin aikaisemminkin, sillä se vahvistaa teidän mieltänne.
Me toivomme, että kun te vietätte yhteistä ehtoollista kirkossa että se tapahtuisi
vuoden 1968 kirkkokäsikirjan puitteissa siis vanhan järjestyksen mukaan. Meidän
yhteinen neuvomme on että ehtoollisjärjestys olisi sama koko maassa.
Ahkeroikaamme tähän yksimielisyyteen samassa mielessä ja samassa ajatuksessa.
Muistakaa rakkaat uskon sisarukset, että se on sakramentti, kun sana, eikä sävel
tulee leipään ja viiniin.
Meidän omat tuntomme eivät ole myöskään sidottuina kellonaikoihin tai erityisiin
paikkoihin koskien ehtoollisen viettoa. Sen sijaan haluamme kuunnella ja uskoa
kuolevan vanhimman muuttumatonta testamenttia. Ainoastaan muuttumattoman
testamentin kautta voivat oikeat perilliset saada osan taivaallisesta perinnöstä,
nimittäin syntien anteeksiantamuksesta, elämästä ja autuudesta jokaiselle
uskovaiselle.

Me voimme ja tahdomme koko sydämestämme kehottaa teitä kääntymään teidän
omien rakkaiden opettajienne ja neuvonantajienne puoleen. Taivaan vaeltaja, jolla on
harras kaipaus ja rehellinen tarkoitus saavuttaa päämäärä taivaassa, ei uskalla
luottaa omaan ymmärrykseensä. Aivan kuin lapsi, hänen tarvitsee monta kertaa
kysyä neuvoa sielunhoitajaltaan. Raamatun lupaus on, että tyhmä ei eksy. Hänen
tarvitsee tulla kristittyjen kokoukseen kotiseurakunnassaan. Kodista ja
kotiseurakunnasta tulee myös meidän kristillisyyden työmme alkaa. Siksi tahdomme
yhteisesti neuvoa Jumalan lapsia, että he eivät rakentaisi tai käyttäisi saarnavarastoja
Internetissä
Niin kauan kuin käytämme yhteisiä neuvoja, on kristillisyydellä menestys Kenenkään
meistä ei ole tarvinnut katua, kun olemme nöyryyttäneet itsemme sellaisten neuvojen
alle, jotka on koeteltu Pyhän Hengen valossa. Kristillisyyden yhteisillä neuvoilla on
täysi tukensa ja pohjansa Pyhässä Raamatussa, eivätkä ne sen tähden lakastu.
Kaikki, jotka elävässä uskossa ovat sanan tekijöitä, saavat kokea sekä maallista, että
hengellistä siunausta.
Kaikille epäileväisille me saarnaamme: Pois epäilys Herran Siionissa! Kaikille
heikoille me saarnaamme: Olkaa väkevät Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa!
Kaikille katuvaisille syntisille me saarnaamme: Uskokaa kaikki synnit anteeksi
Jeesuksen Pyhässä nimessä ja Hänen kalliissa sovintoveressään. Me olemme
saaneet tulla sen priiskoitusveren tykö, joka parempia puhuu kuin Aabelin veri.
Antakaa sen tähden Jeesuksen veren priiskoittaa teidän sydämiänne. Ja olkaa
lohdutetut rakkaat uskon ystävät
Seurakunnan kanssa ja puolesta
Levi Larsson, Lars Larsson, Gunnar Persäter, Odd Minde, Ulf Bolsoy, Bror Erkstam
Håkan Gustafsson, Göran Larsson, Hans-Olof Wettainen, Sven-Åke Blumbacke,
Pekka Liuksiala, Toivo Kärki, Pauli Väänänen, Seppo Parviainen, Seppo Karhu, Pauli
Nuutinen, Reino Haimilahti, Hans Stormo ym. Norjalaisia.

