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Kopia

Wittangissa ja Gellivaarasta lokakuussa 1910

Tykö saarnaaja August Lundberg Lannavaara. Met yhteen koko[o]ntuneet Saarna[a]jat 
Seurakunnan kanssa ja puolesta annamme teille tiedon niinkuin lupasimme mennä 
vuonna kuin olim[m]a kans[s]apuheilla si[i]tä Sovintopu[u]hasta jota ovat kovetelleet 
Esikoisseurakunnan saarna[a]jat ja ymmärtäväiset kristitityt Herran etessä Jumalan 
sanan valkeutessa, Ja emme me ole siihen sovintoon pohjaa löytäneet raamatusta, että 
oikea ja väärä olisit sovintoon menneet ei raamatun aikana, eikä meitän kristillisyytemme 
aikana, vaan riitaisia kyllä on sovitettu jotka ovat no[u]sseet tottuutta vasta[a]n j[a] kuin 
ovat tunteneet syntinsä ja rukoil[l]eet anteeksi ja niille on synnit anteeksi annettu ja niin 
on tullut sovinto sovintoveren kautta ja niin tulee vieläkin: Ja met tiedämme että näinäkin 
jälkeen jääneinä aikoina on tullu monta tuhatta Suomessa ja Lapissa ja Norgassa oven 
kautta oikeaan Seurakuntaan vaan ei kristillisy[y]temme vanhim[m]at ole tunteneet [että] 
met olemma seurakunnan kanssa riidassa, vaan ne jotka meitä sovintoon vaativat, joka 
vaatimus on ollut ennen ja nyt että Sopia ja kerran Gellivaarassa jossa oli paljon koossa 
pappia ja niitä maal[l]ikoita joita teki[n] oikeana pidätte ja Meripietari vanhin teki 
kysymyksen Mistä meitän pittää sopiman ja ei net tien[n]eet meille sanoa mistä meidän 
pittää sopiman[Nii]n sen tähden emme ole löytäneet tarpeelliseksi eli raamatun jälkeen 
sovelia[a]ksi sovintokokous sen nimel[l]listä kokousta laittaa eli siihen tulla vaan 
ilmoitamme että meille tullee kristittuin [kristittyin] kokous Marjan päivän aikoin 
Wittangissa niin kuin ennenki ja jos teillä ja teitän ystävillänne on halu ja tarve silloin tulla 
kans[s]apuheille julki Seurakunnan edessä tutkimaan erimielisyyden syitä ja syntyjä Niin 
siihen olem[m]a alt[t]iit, vaan sovin[n]osta meillä on epäilys sy[y]stä kuin tet sanoitta että 
tet oletta oikealla ja met väärässä ja kuin ei löydy hengellisiä tuomaria ja emme met 
löydä Raamatusta Eriseuran kautta erka[a]ntuneille muuta sovintoa vaan jos saavat 
sydämen kivun synneistänsä ja kyllä se tullee hyvä niistäkin[?] kuin[?] tekevät mitä 
Jonas vanhin vaina on sanonut Nikkari Tuoma[a]lle että menkä[ä] ja Sammuttaka[a] sen 
ri[i]dan jonka oletta sytyttäneet ja se on tehtävä sillä on niin suuria
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repeilemisiä tehnyt ja niin paljon raskasta työtä ja paljon vaivaa lisän[n]y ja raskasta 
mur[h]etta saattanut kristillisy[y]temme vanhem[m]ille, jotka ovat koon[n]e[e]t 
Seurakunnan kokoon, niinkuin muur[a]haiset mäthä[ä]n ja lintu pesän ja suurella huolella 
sitä hoittaneet [hoitaneet] eli hyvin hallin[n]eet että lauma on pysynyt koossa Sionin 
vuorel[l]a yksimielisennä ja yhteen henkeen juotettunna niinkuin yksi Sionin tytär. Ja nytt 
olem[m]a ymmär[r]yksem[m]ä sanoneet asiasta ja niin sanomme hyvästin herran 
haltu[u]n

Isak Kuoksu, Erik Samuel Wettasjärvi[,] Frans Parakka[,] Isak Niku. Viktor 
Apelqvist[,] Viktor Björkman[,] Jöns Mäntyvaara, P. O Fjelldal eli Meripietari[.] Antaka[a] 
osa tästä bre[i]vistä ystävillenne että saavat kuulla meitän mielipteem[m]ä
 Samat ja Py[y]täm[m]e vastausta Gellivaaran Joulukokouksiin eli niin hopusta kuin 
ma[h]tollista on.
Kostunut Lannavaaraan 8 päivä joulukuuta 1910. Oikein kopioitettu. Todistaa
Aug. Lundberg
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