[Jonas Purnun kirje Johan Raattamaalle, alkuperäinen. Loppu kadonnut.]
Mäntyvaarassa se 15/7 1892
Röytiössä olen koulua pitänyt neljä päivää ja ihmiset ovat hartaudella olleet koossa
yksimielisesti, ja nyt olen Mäntyvaarassa, josta olen tämän kirjan kirjoittanut teille, ja sydämen
rakkaudella tervehdän teitä ja Karoliinaa rakasta sisartani ja rakasta vanhinta ja opetusisää
Herrassa Johan Raattamaa. Ja rukoilen Isää Jumalaa Jeesuksen nimeen, että Jumala rakas
taivaallinen Isä vahvistakoon teitä armonsa voimalla priiskoitusveren kautta ja pitäköön sanansa
oven auki teidän edessänne elämän ehtoo[see]n asti. Niin kuin hän on tähän asti pitänyt, joka on
ollut meille iloksi ja sielumme ylösrakennuksena iankaikkiseen elämään, josta kiitos olkoon
Jumalalle.
Ehkä muutamain suusta tulevat ne sanat, että vanhuuden houkkuus on Raattamaassa. Niin
myös Takkisvainajan synnit on mielessä, jotka sanovat, että he ovat Takkisen kanssa sulassa
rakkaudessa olleet. Ehkä apostoli Paavali sanoo: Rakkaus peittää paljon rikoksia. Sillä hurskaus ei
kaunista kristillisyyttä, mutta rakkaus kaunistaa kristillisyyden. Se on arvattava, että vihollinen ei
sallisi, että Herran lauma sais olla vapaa, sillä hän tietää sen, että kuin se on vapaa, niin se on
iloinen ja rakas ja rohkea, sillä maailma ei kärsi kristittyin rohkeutta, sillä maailma tuntee sen,
että kristittyin rohkeus ja totuuden tunnustaminen ja Jeesuksen nimen mainitseminen tekee
heitä rauhattomaksi. Ja Ameriikasta olen saanut monta kirjaa. Ja viime kirjassa, joka on tullut
Amerikasta, jossa he huutavat, että tulla heitä auttamaan.
Enkä minä tiedä, mitä minun pitää tehdä heidän kanssansa. Kyllä minä olen kuullut, millä
lailla sovintosaarna, jonka Herra säätänyt on, jonka me Herralta saaneet olemme, jonka me
heille antaneet olemme, joka on vahvistettu esikoisten seurakunnan vanhimmilta yksimielisesti
monen tuhannen kanssa vanhinten neuvon ja opetusten jälkeen Kristuksen laissa pysymään ja
nöyryyttämään itseänsä Jumalan väkevän käden alla, että Hän heitä ajallansa korottaisi Hänen
tahtonsa jälkeen. Sillä apostoli Paavali sanoo: jos te ne säädyt ja oikeudet, joita me Herralta
saaneet olemme, jonka me teille antaneet olemme, jos te ne pidätte, niin he autuaaksi tulevat,
mutta jos he ei niitä pidä, eikä ota niitä vastaan, sillä seurakunnan neuvot pitää toteltaman, sillä
seurakunta on totuuden patsas. Ja enkä tiedä mitään muuta siihen sanoa, jotka sovintosaarnaa
ei vastaanota, muuta kuin mitä sanottu on jo viidennessä luvussa Matteuksen kirjassa, minkä
Herra itse on sanonut: sovi nopiasti riitaveljes kanssa niin kauan kuin ovat elämässä. Ja jos ei
sovita, niin on Herra vahvistanut sen asian päälle nämät viimeiset sanat totuudella: Totisesti
sanon minä sinulle, et sinä siitä pääse irti, ennen kuin maksat viimeisen rovon. Sillä minä
ymmärsin, että kehno taitaa olla ihminen itse maksamaan, kuin ei ihminen ota vastaan
sovintosaarnaa sovintoveren voimalla, jossa hänelle vieläpä kymmenen tuhatta leiviskää velkaa
annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä pyhäin ihmisten yhteydessä. Pitäispä se armo ja
laupeus jo ihmiselle kelpaaman. - - - loppu kateissa - - ____________________________
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