Juhannusseurat Lahdessa 2016
Rakkaat kristillisyytemme vanhimmat Lars Larsson, Gunnar Persäter, Bror
Erkstam, Göran Larsson, Sven-Åke Blombacke, Egil Ekhorn, Fredrik Lantto,
Per-Gunnar Wettsjö ja koko Lapinmaan seurakunta. Tervehdimme teitä
Jumalan armon ja rauhan tervehdyksellä.
Olemme koolla täällä Lahden vuotuisissa juhannusseuroissamme ja kiitollisia
siitä, että pyytämämme lähetys on toteutunut, kun olette lähettäneet
luoksemme rakkaat veljet ja vanhimmat Odd Minden, Håkan Gustavssonin,
Ulf Bolsöyn ja Hans-Olof Wettaisen. Siinä on tapahtunut Jummalan tahto.
Heidän mukanaan olemme saaneet rakkaat terveiset Kiirunan
helluntaiseuroista ja heidän kotipaikkakunniltaan. Kiitämme näistä terveisistä.
Seuroja on jo pidetty Helsingissä, Tampereella, Heikinsuolla, Turussa ja
Lappeenrannassa. Jumalan sana on saarnattu kirkkaana ja Pyhän Hengen
voimassa. Sana on kohdistettu kuulijan rintaa kohti koettelemaan uskoamme
ja uskon hedelmiä. "Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että te
rakkauden keskenänne pidätte." Saarnoissa on kirkustettu voimalla Kristusta,
joka itse sanoo: "Ja autuas on se, joka ei pahene minusta."
Voimme jo nyt tuntea, että lähetys on ollut avuksi ja siunauseksi Suomen
kristillisyydelle. Vihollisen työtä on paljastettu meissä, olemme tulleet
huomaamaan ja tuntemaan ihmislihasta nousevat pahat taipumukset, kuten
itsekkyys, kylmyys, kovuus, vaatimuksen ja anteeksiantamattomuuden henki
ja maailman puolelta tuleva synnin rakkaus. Kristuksen armo on aina osoitettu
syntinsä tuntevalle, murheelliselle sielulle.
Lähetyksen aikana kuulemamme saarnat ja keskustelut vanhimpien kanssa
ovat kirkastaneet ja terävöittäneet näkemystämme sanan ja sakramenttien
lahjasta ja oikeasta käytöstä seurakunnassamme, Kristuksen Kirkossa.
Haluamme kristittyinä kaikessa elämässämme pitäytyä Jumalan sanaan, niin
kirjoitettuun, kuin saarnattuunkin sanaan. Hänen tahtonsa etsiminen,
ymmärtäminen ja uskon kuuliaisuudessa vaeltaminen tuo meille suuren
vastuun ajatellen itseämme ja tulevia sukupolvia, suurta lasten ja nuorten
joukkoa.
Ehtoollistilaisuuksia on vietetty viime vuoden lopulla ja tänä vuonna useilla
rukoushuoneillamme saarnaajien toimittamina. Saarnaajat ovat myös
kastaneeet lapsia. Näin saamamme neuvo Lapinmaan seurakunnalta on
toteutunut ja uskomme sen olevan siunakseksi kristillisyydellemme.
Vuoden valoisampana aikana katseemme kiinnittyy kedo kukkasiin ja
ihastelemaan Luojamme ihmeellistä luomistyötä. Meitä on toisaalta
muistutettu elämän katoavaisuudesta, kun rakkaat työkumppanit Jukka
Sukari, Kauko Viljanen ja Aarre Panula on kutsuttu leppoon Herran
työvainiolta. Täällä työmme vielä jatkuu. Jäämme kiitollisena jatkamaan näitä
lapinlähetysseuroja. Olemme kiitollisia rakkaille lähetysmiehille ja heidän
perheilleen. Herra teitä ja teidän perheitä siunatkoon.

Jääkää Jumalan haltuun, rakkaat ystävät, sillä uskolla, että kaikki syntimme
on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Rukoilkaa
meidän edestämme.
Seurakunnan kanssa ja puolesta: Pekka Liuksiala, Tapio Laukkanen, Odd
Minde, Håkan Gustavsson, Ulf Bolsöy, Hans-Olof Wettainen, Raimo
Haimilahti, Seppo Parviainen, Seppo Karhu, Eino Ruusula, Unto Rantanen,
Pauli Nuutinen, Arvo Konttinen, Reino Haimilahti, Veli-Matti Koskimaa, Timo
Hämäläinen, Ilkka Salomaa, Tatu Helvilä, Tuomo Liuksiala, Anssi Sorsa, Jalo
Toivonen, ynnä muut.

