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TEHKÄÄ PARANNUS JA USKOKAA EVANKELIUMI!
”Mutta sitte kuin Johannes oli vankiuteen annettu ylön, tuli Jesus Galileaan, saarnaten
Jumalan valtakunnan evankeliumia, Ja sanoi: aika on täytetty, ja Jumalan valtakunta on
lähestynyt: tehkäät parannus ja uskokaat evankeliumi.”
Markus 1:14-15
Rakkaat seurakunnan kanssa ja sen puolesta raskaassa työssä ahkeroivat
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.
Olette lähestyneet sieltä Kiirunasta toukokuussa 2008 armon ja rauhan tervehdyksellä sitä
Jumalan lapsilaumaa, joka on yhdistetty rakkauden sitein Herran Jeesuksen ja hänen
oppinsa ympärille yhdessä ja samassa seurakunnassa.
Mekin tahdomme puolestamme näin kirjeitse tervehtiä teitä, Lapin vanhimmat ja
saarnamiehet. Emme tahdo eriseuraisuutta, emmekä riitoja Jumalan lasten välille
antamistanne käytännön ohjeista ja kehotuksista, joita hyvää tarkoittaen jaatte. Emme
tahdo mitään katkeruuden juurta Suomen rukoushuoneilla, joissa lapsilauma kokoontuu
Jumalan sanaa kuulemaan ja Jeesuksen oppia oppimaan. Emmekä suvaitse lahkolaisuutta
emmekä suosi mitään väärää oppia. Lähettämänne kirje on saattanut monia Jumalan
lapsia murheelliseksi teidän hengellisestä tilanteestanne.
Olemme kokeneet kirjeenne ja viime vuosien opetuksenne siten, että haluatte hiljentää
tutkistelun opetuksen Raamatunmukaisuudesta vetoamalla omaan luotettavuuteenne ja
arvovaltaanne. Rukouksemme on, että Jumala avaisi korvat kuulemaan mitä meillä on
sanottavaa. Rukoilemme, että täytätte uskollisesti palvelustehtävänne ohjaamalla meitä
kohti Kristuksen tuntemuksen täysi-ikäisyyttä, riemuiten omistamaan Jumalan
valtakunnan aarteita ja rikkauksia, jotka Herra Jeesus Sanansa kautta teidän välittämänä
tahtoo meille antaa.
Tällä kirjeellä tahdomme julkisesti ja Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä kutsua teitä
tekemään kanssamme parannuksen ja uskomaan evankeliumin.
Joh 3:13-21
13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen
Poika, joka on taivaassa.
14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika
ylennettämän,
15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä
varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
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18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei
ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat
pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen
tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä
ne ovat Jumalassa tehdyt.
Erityisesti seuraavat raskaat asiat painavat mieltämme ja saavat meidät surullisiksi
painaessamme päämme nöyrästi Pyhän Kolminaisuuden edessä:
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan Pojan sivuuttaminen
Pyhän Hengen halventaminen
Pyhien sakramenttien ja ripin halventaminen
Jumalan Sanan julistuksen ja opetuksen estäminen
Näiden hyvin vakavien asioiden lisäksi olemme murheellisia siitä hurskauteen
pukeutuvasta itsekehusta ja vallan himosta, jolla tätä yli elämän ja iankaikkisuuden
käyvää valtaanne Jumalan lapsiin haluatte pönkittää. Meitä ei ole annettu teidän
valtaanne, vaan teidät on asetettu vastuulliksi Jumalan seurakunnan johtomiehiksi,
lähetysmiehiksi ja saarnaajiksi raskaaseen ja kallisarvoiseen palvelutehtävään.
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan Pojan sivuuttaminen
Lähetyskirjeessänne Kiirunasta 2008 on keskeisenä sanomana, että meidän tulee lasten
tavoin epäilemättä ja vakaalla sydämellä uskoa ja luottaa teihin. Kirjeessä on hurskaita
sanoja, mutta ei yhtään ainoaa Jumalan Sanan jaetta. Siinä annetaan ohjeita, joiden
sanotte perustuvan Raamatun opetukseen, mutta perustelut jäävät kertomatta.
Seurakuntaa neuvotaan kääntymään seurakunnan saarnaajien puoleen kuulemaan neuvoja
ja opetusta eikä luottamaan omaan ymmärrykseensä. Lähetyskirjeessänne ette neuvo
kristittyjä etsimään Jumalan tahtoa rukouksissa, niinkuin Jeesus teki öin ja päivin joskus
suurella huudolla, kerran verta hikoillen.
Ette neuvo luottamaan Pyhän Hengen kirkastamaan Jumalan Sanaan, etsimään Herran
kasvoja, kulkemaan rukoillen elävän Herran Jeesuksen seurassa. Neuvotte kysymään
neuvoa ihmisiltä taivaan tien asioissa, luottamaan sokeasti ihmisiin.
Opetatte siis katolista seurakuntakäsitystä; ole mukana, kuuntele sielunhoitajaasi,
osallistu rippiin ja ehtoolliseen niin pelastut Kristuksen lammaslauman joukossa muiden
mukana.
Seurakuntaa tulee kehottaa punnitsemaan kaikkea opetusta ja saarnoja Raamatun sanan
punnuksin, ei sokeasti luottamaan yhteenkään ihmiseen. Sokea luottamus ihmisiin on tie
ihmisoppeihin. Se altistaa arat sielut monenlaisille eksytyksille, joita väistämättä tulee

2(8)

Tehkää Parannus

17.6.2008

ihmisopetuksen myötä, silloin kun pyritään estämään sen kriittinen arviointi Raamatun
Sanan valossa.
Luuk 17:1-10
1 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta;
mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat!
2 Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin
mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä.
3 Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän
katuu, anna hänelle anteeksi.
4 Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa
kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi."
5 Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa".
6 Niin Herra sanoi: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte
sanoa tälle silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen', ja se tottelisi teitä.
7 Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän
tullessa pellolta: 'Käy heti aterialle'?
8 Eikö hän pikemminkin sano hänelle: 'Valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele
minua, sillä aikaa kuin minä syön ja juon; ja sitten syö ja juo sinä'?
9 Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty?
10 Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: 'Me
olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset
tekemään'."
Olette varmasti tietoisia, että jokainen opettaja vastaa opetuksestaan viimeisellä
tuomiolla.
Johannes Kastajan, pyhien apostolien, profeettojen ja muiden Jeesuksen Kristuksen
pyhien tavoin voimme tunnustaa vajavaisuutemme, syntisyytemme ja puuttellisuutemme.
Voimme kehoittaa jokaista Jumalan luomaa ihmistä turvaamaan, uskomaan ja luottamaan
yksin Häneen, kirkon Herraan, Jeesukseen Kristukseen.

Pyhän Hengen halventaminen
Paavali kehottaa seurakuntaa, Jumalan lapsia terveeseen hengelliseen kriittisyyteen:
1 Kor 14:29-33
"Mutta prophetat puhukaan itse toisena, eli itse kolmantena, ja ne muut tuomitkaan. Ja
jos jollekulle tykönä istuvalle ilmoitus tapahtuu, niin olkaan ensimäinen ääneti. Sillä
kyllä te kaikki propheteerata taidatte, yksi toisenne perään, että kaikki oppisivat ja
tulisivat neuvotuksi. Ja prophetain henget ovat prophetaille alamaiset. Sillä ei Jumala ole
sekaseuraisuuden, vaan rauhan Jumala, niinkuin kaikissa pyhäin seurakunnissa."
Sanotte kirjeessänne Jumalan lapsilaumalle ”Kenenkään meistä ei ole tarvinnut katua,
kun olemme nöyryyttäneet itsemme sellaisten neuvojen alle, jotka on koeteltu Pyhän
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Hengen valossa. Kristillisyyden yhteisillä neuvoilla on täysi tukensa ja pohjansa Pyhässä
Raamatussa, eivätkä ne sen tähden lakastu.”
Vetoatte itse Pyhän Hengen arvovaltaan väittäen, että opetuksenne on Hänen valossaan
koeteltu ja Pyhän Raamatun sanalla tuettu.
Kuitenkin te kiellätte juuri tämän puheidenne ja kirjoitustenne koettelemisen. Jumalan
lapsilauma ei saa epäillä eikä kysellä opetustanne. Totuushan koetellaan Kristuksen
seurakunnan keskellä avoimella keskustelulla, kyselyllä ja vastauksilla, joskus hyvinkin
rankoilla keskusteluilla siitä, miten asiat ovat ja miten ne eivät ole Jumalan
valtakunnassa.
Tällaista pimeyteen johdattamista kutsutte Pyhän Hengen valoksi. Se ei ole muuta kuin
Pahan hengen valhetta ja ekstystä. Tuollaisin viestein saatatte murheellisiksi, nujerratte ja
työnnätte sivuun ne jotka tahtovat julistaa totuutta Jumalan Sanan mukaan seurakunnassa
ja jotka tahtovat totuuden valossa tutkia, mitä te opetatte seurakunnalle.
Luther kuten myös Paavali kehottaa arvioimaan julistusta Jumalan Sanan valossa
Gal 1:7-12
"Joka ei muuta ole, vaan että muutamat eksyttävät teitä ja tahtovat Kristuksen
evankeliumia toisin kääntää. Mutta ehkä me taikka joku enkeli taivaasta saarnais teille
toisin evankeliumia, kuin me olemme teille saarnanneet, se olkoon kirottu! Niinkuin me
ennen sanoimme, niin minä vielä sanon: jos joku teille toisin saarnaa evankeliumia, kuin
te ottaneet olette, olkoon kirottu!
Saarnaanko minä nyt ihmisten eli Jumalan mielen jälkeen? eli pyydänkö minä ihmiselle
kelvata? Sillä jos minä tähän asti olisin tahtonut ihmisille kelvata, niin en minä olisi
Kristuksen palvelia. Mutta minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet, ettei se
evankeliumi, joka minulta saarnattu on, ole ihmisen jälkeen. Sillä en minä ole sitä
ihmiseltä saanut enkä oppinut, vaan Jesuksen Kristuksen ilmoituksesta."

Pyhien sakramenttien ja ripin halventaminen
Hyökkäätte valheellisin ja virheellisin väittein suomalaisten sodassa ja rauhassa,
kodeissa, sairaaloissa, vankiloissa, työpaikoilla, kirkoissa ja kappeleissa nauttiman
Herran Pyhän Ehtoollisen kimppuun. Herjaatte yrityksiä saavuttaa yhteyttä eri
kristikunnan haarojen välillä ja täysin väärin perustein syytätte kirkkomme piispoja
harhaoppisuudesta sakramenttien opin ja jakamisen kohdalla. Ehtoollisen viettämisestä
annatte neuvoja, jotka perustuvat tietämättömyyteen ja väärin ymmärryksiin.
Aikaisemmin annetut perustelut ehtoollisen viettämisestä ”vanhan kaavan” mukaan on
teille kohta kohdalta näytetty tietämättömyyteen, valheeseen ja tahalliseen vääristelyyn
perustuviksi. Ja siitä huolimatta vieläkin kehotatte ihmisiä sitomaan omantuntonsa tuohon
valheeseen. Kehotatte kyseenalaistamaan kirkoissamme tarjottavan ehtoollisen
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kelvollisuuden Jeesuksen ruumiina ja verenä, jotka ovat puolestamme annettu ja
vuodatettu Golgatan keskimmäisellä ristillä.
Luuk 22:17-22
17 Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.
18 Sillä minä sanon teille: tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan
valtakunta tulee."
19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka
teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun
veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.
21 Mutta, katso, minun kavaltajani käsi on minun kanssani pöydällä.
22 Sillä Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin säädetty on; mutta voi sitä ihmistä,
jonka kautta hänet kavalletaan!"
Ehtoollisen merkityksen sitomisen johonkin tietynlaiseen jumalanpalveluskaavaan on
sakramentin itsensä ja sitä kautta Jumalan Sanan halventamista, tekojen oppia ja
suoranaista taikauskoa. Siitä pitää heti sanoutua irti. Tuollainen opetus, millä nyt pyritte
sitomaan ja hallitsemaan kristittyjen omiatuntoja, pitää heti ja kertakaikkisesti katkaista.

Jumalan Sanan julistuksen ja opetuksen estäminen
Eri puolilta seurakuntaa kuuluu todistusta, että Jumalan Sanan tutkimista ja opiskelua
raamattu- ja pienpiireissä pyritään estämään, mitätöimään ja halventamaan.
Rukoushuoneidemme käytön Sanan tutkimisessa ja opiskelussa, hartauden
harjoittamisessa ja kristittyjen yhteyden lisäämisessä pitäisi kaikin keinoin tukea eikä
estää.
Ette ole sanoutuneet irti noista puheista ja kehottaneet seurakuntalaisia aktiivisesti
yhdessä ja yksin lukemaan Raamattua ja keskenään pohtimaan sen opetuksia. Onko
seurakunnan johdon tarkoitus tosiaan yrittää estää pyhän Jumalan ilmoituksen äärellä
oleminen tilanteessa, jossa on näkymättömänä on läsnä ”vain” Herra Jeesus Kristus itse
kolmantena?
Jumalan Sanan oppimisen sijasta te keksitte omia kristillisyyden muotoja, joita arat sielut
sitten pyrkivät parhaansa mukaan noudattamaan, luullen niiden avulla kerran kostuvansa
perille taivaan iloon. Herramme Jeesuksen maallisen elämän aikana toimineiden
opettajien, fariseusten ja kirjanoppineiden tavoin kokoatte raskaita taakkoja ihmisten
kannettavaksi. Isien perinnäissääntöjä, jotka ovat kaukana isien ihanasta perinnöstä. Ja
tahdotte estää seurakunnassa Jumalan Sanan saarnan ja opetuksen, mitä on eri tavoin
koottu talteen rakennukseksi ja siunauksesi Jumalan kansalle.
Olemme saaneet kuulla kirjeissä ja saarnoissa moitteita ja suorastaan synniksi saarnattuna
Jumalan Sanan tutkimisen raamattu- ja muissa piireissä, Ruukku-lehden julkaisemisen,
kuorolaulun, leiritoiminnan, saarnojen julkaisemisen ja saarnavarastot ym. Kaikki tuo on
toimintaa, mitä Sanan koskettamat ihmiset tekevät Jumalan heille antamilla lahjoilla
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Jumalan Sanan levittämiseksi. Kristittyjen välisen yhteyden syventäminen, Sanan
tutkiminen, Sanan julistaminen, levittäminen ovat aivan perusasioita, mihin Raamattu
meitä kehottaa. Useiden opettajien taholta pyritään tekemään tyhjäksi ja saattamaan
kyseenalaiseksi ja jopa synnilliseksi se työ, mitä itse Pyhä Jumala tekee meidän
kristittyjen välityksellä. Olette tuominneet rakkaan opettajamme Risto Blomin työn ja
hänet tuominneet sudeksi lammaslauman sisällä.
Näitä asioita vastaan on saarnattu julkisissa saarnoissa. Tuollaisesta opetuksesta tulee
tehdä parannus myös julkisesti ja sanoutua irti sellaisesta Jumalan työn halventamisesta
ja pilkkaamisesta.
Matt. 25:13-30.
13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
14 Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui
palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa;
15 yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen
kykynsä mukaan, ja lähti muille maille.
16 Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi
leiviskää.
17 Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi.
18 Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen
herransa rahan.
19 Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän
kanssansa.
20 Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi:
'Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut'.
21 Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä
sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.'
22 Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: 'Herra, kaksi leiviskää sinä
minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut'.
23 Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä
sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.'
24 Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: 'Herra, minä tiesin sinut
kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole
eloa viskannut.
25 Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä on omasi.'
26 Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: 'Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä
tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole
viskannut.
27 Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin
saanut omani takaisin korkoineen.
28 Ottakaa sentähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää.
29 Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole,
siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.
30 Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten
kiristys.'
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Sananpalvelijan vastuu on kova. Nyt olette ohjaamassa ihmisiä sinne, missä on oleva itku
ja hammasten kiristys. Olette ohjaamassa kristittyjä kätkemään talenttinsa! Te ette ole
viimeisellä tuomiolla edesvastaajana, kun tuomari kysyy, mitä teit talentilla, jonka sinulle
annoin. Silloin ei auta se, että kristitty parka sanoo, että lapin vanhimmat ja saarnaajat
kielsivät minua käyttämästä laulamisen lahjaani Sanasi julistamiseen. He kielsivät minua
käyttämästä IT-taitojani voidakseni välittää Jumalan Sanaa mahdollisimman laajalti
niille, joilla on korvat kuulla. Ei auta silloin sanoa, että minua kiellettiin kokoamasta
kristittyjä lapsia, nuoria tai aikuisia leirille nauttimaan Jumalan Sanasta, kristittyjen
yhteydestä ja Jumalan luomasta luonnosta. Ei auta kertoa, että minua kiellettiin
käyttämästä Jumalalta saamaani kirjoittamisen lahjaa ja julkaisemasta runoja, kolumneja,
pohdintoja erilaisista Jumalan Sanaan ja kristityn elämään liittyvistä asioista.
Olette ohjaamassa talentin hautaamiseen! Pehmentäkää ylpeät niskanne ja nöyrtykää
pyytämään armahdusta Taivaalliselta Isältämme. Rukouksin yhdymme yhdessä teidän
kanssanne sitä pyytämään.

Oman itsen korottaminen
Kehutte kirjeissänne ja puheenvuorossanne omaa kristillisyyttänne, luotettavuuttanne ja
rakkauttanne kristikansaa kohtaan mairein sanoin. Ja sitten lyötte julmasti ruoskalla pois
leikaten niitä, joita koette uhkaksi itsellenne.
Matt 23:1-13
1 Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen
2 sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.
3 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa
mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.
4 He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten
hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa.
5 Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät
raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi
6 ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa,
7 ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä
nimellä 'rabbi'.
8 Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te
olette kaikki veljiä.
9 Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka
on taivaissa.
10 Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
11 Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
12 Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
13 Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten
valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle
mennä.
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Voi tätä oman aseman ja oman vallan himoa ja huolta.
Ettekö sen vertaa usko Jeesuksen Kristuksen valtaan ja voimaan, että Hän yksin pystyy
kokoamaan laumansa, valitsemaan paimenensa, puhdistamaan ja rohkaisemaan heitä
palvelustyössä.
Ettekö sen verran usko evankeliumia, että ylösnoussut Herra Jeesus myös kokoaa yhä
uudelleen rukoushuoneen täydeltä ihania Jumalan lapsia, jotka sydämestään haluavat
kuulla Hyvän Paimenen ohjeita ja neuvoja. Silloin teidän nöyrä ja Pyhälle Hengelle
todellisesti alistunut palvelustyönne tuo leipää nälkäiselle lapsilaumalle Jumalan Sanan
rikkaista aarreaitoista ja rukiisilta lainehtivilta pelloilta. Silloin voitte palvella iloiten ja
riemuiten – ei raskaasti raataen ja kyynelin.
Nyt on aika nöyrästi kääntyä Jumalan puoleen anoen armahdusta ja pyytäen viisautta
toimia oikein.
Rukouksemme on, että nämä vajavaiset tähän kirjeeseen kootut mutta pyhällä Jumalan
Sanalla perustellut asiat saisivat teidät ja meidät yhdessä tutkimaan, onko näin. Ja jos
tämän kirjeen sanat todeksi havaitaan, viipymättä ja vitkastelematta tulee tehdä totista
parannusta. Polvistua meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhien silmien edessä ja
anoa Häneltä anteeksiantoa, mielen uudistusta, todellista herätystä ja Pyhän Hengen
puhdistavaa, raikasta totuuden valoa.
Uskomme, että Herramme Jeesus Kristus mielellään tahtoo suoda teille ja meille Pyhän
Hengen totuudellista ohjetta ja neuvoa joka päivä tämän Jumalan lapsilauman parhaaksi
ja iankaikkiseksi autuudeksi.
Sitten puhtaan evankeliumin armon sana taas raikkaasti ja vapaasti kaikuu Jällivaarassa,
Kiirunassa, Suomessa ja kaikkialla Jumalan lapsilauman keskellä. Saatte huomata, kuinka
kaikkialta kansa kokoontuu luoksenne iloisin ja kiitollisin mielin ja odottaa mitä hyvää
Herra Jeesus Kristus tahtoo taas tänään kauttanne jakaa.
Suurten juhlien ajat tulevat takaisin, jolloin Hengen tuuli puhaltaa vapaasti ja Jumalan
tahto saa toteutua vajavaisen, oikeaa synnintuntoa ja armon ikävää ja pelastuksen riemua
kokevan lapsilauman sydämissä. Silloin teidän ei tarvitse vallasta huolehtia, vaan se
totuuden Sana, joka suussanne on, vakuuttaa ja kiehtoo ja kutsuu luokseen.
Suokoon pyhä Kolmiyhteinen Jumala, että se päivä pian koittaisi Hänen armostaan ja
laupeudestaan tämän Siionin ylle.
Kirjettänne lainaten: 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.
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