1.12.1901 Aatu Härmä - Joonas Purnulle
Tampereella 1. joulukuuta 1901
Rakas ja kallis vanhus Joonas Johansson Purnu ja kaikki uskolliset ja
toimelliset saarnamiehet ja palvelevaiset vaimot, ja koko Esikoisten
seurakunta. Me Tampereen ja Helsingin ja Viipurin kristityt veljet ja
sisaret, tervehdimme teitä sydämen rakkaudella. Saarnamiehiä olemme
odottaneet sieltä suurella kaipauksen ikävällä, rakkauden pyynnöillä, ja
niin kuin olette jo monta kertaa luvanneet tulla, sekä kirjoituksen että
yksityistietojen varmoilla päätöksillä ja lupauksilla.
Tosin olemme saaneet teiltä lähetyskirjeitä, jotka ovat olleet suureen
tarpeeseen, joka sana monissa vaivoissa ja vastoinkäymisissä väsyneille
sieluillemme ja melkein joka kirjassanne olette lohduttaneet, että olla
kärsivälliset murheessa ja toivossa sangen iloiset odottaissa sieltä
saarnaajia, vaan olemme häätyneet tutkimaan, mikä siinä on syynä, kun
näin pitkään menee tuleminen. Olemme ajatelleet, kun Suomesta ei ole
muualta kuin Tampereelta yleinen pyyntökirja ja vähän reissurahan lisää
lähetetty. Me emme tiedä, jos muualta on lähetetty, vaan niin kuin hyvä
tarkoitus on ollut sieltä ja täältä, että yli Suomen tulla käymään ja ehkä te
paremmin tunnette Suomen Kristillisyyden kuin moni täällä tunteekaan.
Mutta nyt on Viipurista ja Helsingistä lähetetty saarnamies Antti
Kolehmainen tänne Tampereelle kuulemaan, milloin te sieltä tulisitte, ja
Viipurissa on 70nen hengen paikkeilla aivan yksimielisiä. Ja Helsingissä oli
Kolehmainen ollut nyt tänne tullessaan 3 viikkoa, ja siellä oli ollut
useampia satoja kristityitä, jotka ovat Esikoisten seurakuntaa ja sen
vanhuksia rakastamassa, ja ovat yksimielisesti valinneet Antti
Kolehmaisen, joka nyt on ynnä minun ja muitten Tampereen kristittyin
kanssa yhdistämässä tämän lähetyspyynnön, todellisella sydämmen
rakkaudella, ettei tarvitse peljätä tulla. Kyllä täällä on paljon, jotka
syvimmällä kaipauksen ja rakkauden pyynnöllä odottavat. Ja jos ette ole
vielä ennättäneet lähteä, niin kirjoittakaa vastaus Viipuriin Antti
Kolehmaiselle ja meille Tampereelle, milloin lähdette. Ja me yksimielisesti
pyydämme, että te ottaisitte tämän asian joudutukseen, tapahtumaan
mitä kiireimmästi, sillä vihollinen tekee työtä sen päälle, ettei sieltä pääsisi
tulemaan saarnamiehiä, ja että ne pitkittyisi tulemasta varsinkin EteläSuomeen. Vaan jos niin käypi, ettei tulisi heti, eli tänä talvena
tapahtumaan tulo, eli lähetystoimi, niin on päätetty, että täältä EteläSuomesta tulee 2 eli 3 miestä oikeen hakemaan ja puhumaan ja
opastamaan teitä sieltä tänne.
Nyt on täällä Paul Rantala Herras kristityiltä kutsuttuna pitämässä seuroja.
Halonen oli hänen kanssaan, vaan se meni kotia poikansa kuoleman
tähden, jonka tähden Rantala kutsui Antti Isotalon Porista kanssaan.
Kuuluvat menevän Hämeenlinnaan ja sieltä Turkuun ja sieltä Helsinkiin.
Kolehmainen olisi puhutellut Rantalaa, vaan Hän ei ollut mitään vastannut.
Kolehmainen on kauvan ollut saarnaavainen mies ja kaikkina aikoina
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rakastanut vanhuksia ja puolustanut Esikoisten seurakuntaa ja sitä
alkuoppia - - - [loppu kadonnut]
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