1923-10-09 August Lundberg Selma Nelsonille Amerikkaan

Lannavaara den 9/10 1923
Rakkaalle Sisarelle Herrassa Selma Nelson
Armo ja rauha Jesuksen veressä.
Sydämellisesti kiitän rakkaan kirjeen edestä joka oli kirjoitettu 9/9 ja minä
sain sen 3/10. Hauska on saada Amerikan sanomia. Nuori saarnaja John
Nelson Norgasta on myös kirjoittanut sisarelta terveisiä joiden edestä
myös kiitän. Hauska on että vanhin Tytarenne [tyttärenne] vielä niin hyvin
osaa kirjoittaa suomia, vaikka arva[a]n että hän joka päivää puhuu
englandia.
En ole minä vielä käynyt Isoissa kokouksissa, mutta kirjoittavat ja
tahtovat joka vuosi ja kuulen että Johan Rautio veli on tänä vuonna ollut
myötä Karungin kokouksissa, ja ollut oikein tytyväinen ja tunnen suuri osa
saarnajia isoista kokouksista puhtaan opin saarnaajiksi paitsi vasta
mainittu Johan Rautio, myös Johan Kanniainen ja Jussila joka nyt on
käymmässä Amerikassa. Palo Lassi Gällivaarasta ja Ylirova eli Vikman Yli
Kainusta. Meillä on joka vuosi kokous täällä Lannavaarassa niin kuin
Raattaman aikana ja olemme ahkeroineet pitämään samanlainen oppi,
henki ja ulkomuoto niin kuin Læstadiukselta on jäänyt Karesuandossa ja
Pajalassa ja vanhat ovat muistelleet.
Johan Pyörävainajasta sanoi Erkki Antti vainaja: "En ole Pyörän pyöritettävä enkä Rasimattin rasiaan pantava", mutta en tunne sitä Pyörä[ä],
josta sisar kirjoitta[a] että on Amerikassa. Johan Pyörä oli viimisinä
elämänsä vuosina, kuin Hanhin Pieti on vanhuuden kautta toisen kerran
tullut lapseksi, ollut uuden heräyksen johdattajana, kuolema[a]nsa asti.
Jonas Purnu vanhuudessansa alkoi opettamaan että hän on vanhin ja
esikoinen, ja joka autuaaksi tahtoo tulla sen tullee todella [totella] häntä
enempi kuin Jumalan sanaa. Ei muut ymmärrä Jumalan sanaa oikein kuin
hän eikä ole kukaan muu kuin hän oikeutettu syntiä anteeksi antamaan
Jumalan puolesta kuin hän ja ne joille hän antaa vallan. Kuin Jonas Purnu
kuoli tuli Meripietari sen esikoisviran ja istuimen perimä[ä]n. Kuin
Meripietari kuoli, oli viisi miestä, jotka pidit itsensä olevan oikeutetut sen
korkean viran perimä[ä]n, mutta kuin ei tullut yksimielisyys kuka olisi
paras, niin oli vaara että liike hjoaa [hajoaa] viiteen osaan, ja estääksensä
tätä ovat he tähän asti yhdessä se[n] hoittaneet. Ne vi[i]si miestä ovat
Viktor Appelqvist Gällivaarassa, Samuel Vettasjärvi myös Gällivaaran
seurakunnassa ja Isak Kuoksu tässä seurakunnassa ja Erik Jonsen
Lavangseide Norgassa ja Jon Mikalsen myös Norgasta. Mutta se viimeinen
on kuollut ja en tiedä jos Peder Persen Bakkejord Norgassa on astunut
siiaan [sijaan]. Se on aivan tosi, kuin sisar sanoo kirjeessään. Muistan että
Samuel Vettasjärvi kysyi kristityltä leskeltä: "Oletko uskomassa?" Leski
vastais: "olen kyllä, ja olen ahkeroinut siitä asti, kuin tulin kristityksi
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mieheni kanssa kuin provasti Læstadius piti kinkeri Kangoksen kylässä
ettei kynt[t]ilä sammuis pirt[t]ini pöydältä; Siihen vastasi Samuel
Vettasjärvi: oletko huoran[n]ut koirain kanssa?" Leski meni huokaten
ulos. Tämmöisiä puheita saada[a]n usein kuulla niiltä sekä täällä Ruotsissa
että Norgassa totisten kristityitten kertomuksen mukkaan. Minua ne ovat
aina kunnioittavaisesti kohdannut mutta ei se olekaan siitä kysymys, vaan
Jesus sanoo mitä te olette tehneet yhdellekään pienemmistä minun
veljistä, sitä olette tehneet minulle. Ne suuremmat voivat, kukastiesi,
vastata puolestaan, sentähden pani Jesus sen tuntomerkiksi ne pienet ja
tyhmät kristillisyydessä. Sisar muistelee, että joku on havainnut ja
pääs[s]yt pois heidän kynsistään. Ne jotka täällä ovat herän[n]eet siitä
ereseurasta [eriseurasta], ovat tulleet yhtä suurella kivulla kuin
epäuskoiset tulevat ma[a]ilmasta. Wiliam Alajoen nimi en ole ennen
kuullut. Jumalalle kiitos ja kunnia joka totisen työntekien edestä. Elo on
paljon ja työväkeä on vähän. Onko Isaak Lamppa Kainulasjärven Lamppa
suvusta? Se oli ikävä kuulla että niin onnettomasti on käynyt Pastor Niilo
Saastamoisen, mutta on se kallis, että on Amerikassa niinkuin täälläkin
Jumalan seurakunta ja Matt 18 luku, eli Kristuksen kirkkolaki. Arvattavasti
tuli vastakristitty ylön paljon kiitetyksi ja uskoi että hän oli jotakin ja
silloin täytyi Jumala ottaa häneltä varjeluksensa pois että hän näkis että
hän on tuhka ja tomu. Kyllä voisi vielä tulla hyvä jos hän nöyry[y]ttää
itsensä Herran ja seurakunnan kurituksen alle. Vaimoni sanoo sydämen
rakkauden terveisiä teille ja myös Mi[i]nan tyt[t]ärelle. Sanomme
yhdeisesti rakkauden terveisiä sisarelle ja sano meidän terveisiä kaikille
kristityille erittäin John Nelsonille, Isaac Nelsonille ja kaikille Herran
omille[.] Rukoile edestäni
Rakkaudella
Aug. Lundberg.

_
Alkuperäinen / Laestadiusmuseum, Pajala, Ruotsi
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Kirjeen vastaanottaja Selma Nelson oli rovasti Læstadiuksen lapsenlapsi Amerikassa.

3 of 3

