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Saarnajat Saamuel Wettasjärvi, Isak Kuoksu, Isak Niku, Frans Parakka ynnä
kumpaninsa kanssa. Kiitämme preevin edestä ja vastamme siihen: Miksi
sanotte, ettei oikea ja väärä ole sopinut, koska kuitenkin Apostolitten aikaisessa
riidassa ympärileik[k]auksesta toinen puoli oli väärässä koska Paavali sanoo
heille: Te hullut Galatalaiset kuka teidän on vimman[n]ut totuutta uskomasta. Te
olette Kristuksen kadottaneet ja armosta luopuneet. Nämät molemmat puolue[e]t
pitivät Jerusalemissa sovintokokousta, Apostolitten teot 15 luku | ja tehtiin täyden
sovinnon suullisesti ja kirjallisesti. Ette muista että tässä kristillisyydessä olisi
oikea ja väärä sopinut vaikka se on tapahtunut monta kertaa ja viimein, koska me
lähetimme Purnu Joonan Amerik[k]aan ja se saarnasi sovintoa ja tuli kaunis
sovinto, jonka sovinto ette ole kokonansa saattaneet hajottaa, vaikka olette
monta vuotta tehneet työtä sen hajottamisen päältä tallella olevaisten kirjoitusten
mukkaan, vaan se sovinto on nyt uudistettu. Mitkä vanhimmat net mahtavat olla
jotka eivät tunne että te olette riidassa seurakunnan kanssa? Kummallista miksi
Meripietari tarvitsi kysyä mistä pittää sopia, vaik[k]a hän on itse kanssanne 11
vuotta väärällä raamattua vastaan olevalla tuomiolla kristityitä ja seurakuntaa
kiron[n]ut | Ei herällä [hereillä] oleva omatunto ilmankaan tarvitse kysyä mitä
meidän pitää sopimaan |
<sivu2>
Eikä ystävillä sopinut tulla Calumetin sovinto kokoukseen <tulla> vaan kirjoittivat
ettei heillä ole evankeliumia sen laista kokousta vasten. Samma[a] kuuluu nyt
lännestä. Apostolitten aikaisilla kristityillä oli kuitenkin sovelias koko[o]ntua
Jerusalemiin sovintokokoukseen niinkuin meidän kristillisyytemme vanhimmat
ovat olleet ahkerat pitämään sovintokokouksia. Ja Paavali on kieltänyt
riitelemästä. Sen tähden emme tule yksipuolisiin riitakokouksiin, sillä me
tiedämme ilman sitä | kuinka erimielisyys alkoi ja eroitti itsensä 11 vuotta
takaperin | ja herällä olevaisten omat tunnot lännessäkin sen tietää. Ei tule sillä
ainoastaan että tietää tien mistä eriseuran pittää palajaa vaan myös sen tehdä.
Purnu Joonas lähetti Nikkari Tuomalle sanan että sammuttaa sen tulen, jonka
hän oli sytyttänyt. Tuomas meni Purnuun kysymään, mitä tuli [tulta] vanhuus
[vanhus] tarkoitti, sillä Jesus sanoi, että hän oli tullut tulta sytyttämään maan
päälle, ja sitä ei sovi sammuttaa. Joonas sanoi, että hän tarkoitti riidan. Tuomas
sanoi, että Jesus oli tullut sytyttämään riidan ja sitä ei sovi sammuttaa. Se riita ja
eriseura, jonka Kristuksen puhdalla [puhtaalla] opilla Læstadius, Raattamaa ja
muut vanhimmat ovat rakentaneet ja Nikkari Tuomas ja muut, jotka samassa
hengessä työtä tekevät, jotka eivät tarvitse kukaan katua
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ei tässä eikä tulevaisessa maailmassa, mutta ne jotka vastaan sanovat
tarvitsevat katua.
Että on onnistunut koota seurakuntaa kuin muurhainen mäthän ja lintu pesän ei
ole vakainen todistus totuudesta, koska paljon vääriä seurakuntia on koottu
kaik[k]ina aikakausina | Epäilystä herättää se kuin ette tohdi julkisessa
sovintokokouksessa tunnustaa op[p]inne, sillä Jesus sanoo, että joka totuudesta
on tulee valkeuteen. Tulkaat rakkaat meidän kanssamme julkiseen

sovintokokoukseen ja saarna[t]kaamme totuutta pelkä[ä]mättä omia tuntoja kohti,
sillä Jumalan puhdas sana kuin se totisella sydämellä saarnataan on terävä, ja
kuin sovintokokouksessa saarnataan, niin tehköön ne paran[n]usta joiden
omatunto Jumalan sanaa [sana] aukaisee että he ovat väärässä | Ei Calumetissä
kumpikaan puolue Tunteneet kuin 8 päivää oli saarnattu itsensä oikeassa olevan,
ja tunsivat että jos ei meissä muuta väärä[ä] ole niin on se kova rakastamaton
tuomio kuitenkin kauhea synti, jonka tarvitsee saada anteeksi. Samoten tarvitsee
itse kuki täällä Euro[o]passa laskea itsensä Jumalan sanan kaksiteräisen terävän
miekan alle että omat tunnot aukenisit. Ei parane asia sillä että kuki loukossansa
kiroilee toista, vaan tulkaamme kokoon päätöksellä että antaa ihmisoikeuden
kaatua ja Jumalan sanalle kaikki valta.
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