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Salassa päätetty 

Kotimaa24 uutisesta: "Esikoislestadiolainen liike ottaa käyttöön liikkeen maallikkojen voimin 

suorittamat sakramentit tulevaisuudessa, kertoo Esikoislestadiolaiset ry:n puheenjohtaja Seppo 

Karhu." 

Kiitos tiedosta. 

Tätä olen minä, ja lukuisat muut meistä esikoislestadiolaisista, yrittänyt kysellä liikkeemme 

johtajistolta, saamatta mitään selkeää vastausta. Itse olen kysynyt kuudesta lähetysmiehestä kootun 

sakramentti-työryhmän kolmelta jäseneltä asiasta. Joka kerran on vastattu, ettei mitään ole päätetty. 

Nyt kun asia on jossain tuntemattomassa paikassa, tuntemattomana aikana, varmistamattomien 

tahojen toimesta ja seurakunnalta salassa päätetty, on tarpeellista tuoda valkeuteen sitä pimeyttä, 

joka aikojen saatossa on tähän kuolinkouristuksissaan nykivän kirkon herätysliikkeen ylle 

langennut. 

Kaikki me esikoislestadiolaiset tiedämme, että tämä sakramenttien omiin käsiin ottaminen on 

päätetty Ruotsissa, jossa liikkeemme perinteen mukaisesti pitävät majaansa Lapin vanhimmat. 

Heidän kerrotaan olevan universumin hengellisesti viisaimmat miehet, joiden puheita ja 

ymmärryksiä vastaan nouseminen on kapina Jumalaa vastaan. Jutun juoni ei siis ole sakramentit, 

vaan katolilaiseen tapaan järjestäytynyt hengellistetty hierarkia, jossa saarnaajat on korotettu 

johtajiksi ja erehtymättömyyden illuusiossa paavillista valta-asemaa nauttivat muutama ruotsalainen 

ukko. Näitä Lapin vanhimpia tavallinen seurakuntalainen ei tunne, muutoin kuin heidän saarnojensa 

kautta, joita saamme kuunnella kerran pari vuodessa. Näitä saarnojansa he itse, ja heidän 

tukijoukkonsa, vaativat pidettäväksi erehtymättömänä Jumalan sanana autuuden menettämisen 

uhalla. Lapin vanhimmat vertaavat itseään apostoleihin ja käyttävät usein valtansa pönkittämiseksi 

Raamatusta korvasyyhyyn vetäistyä hokemaa: "Pyhä Henki ja Me olemme päättäneet!" Näin on 

tämän sakramenteista tehdyn päätöksenkin laita, jota itse pidän merkkinä hengellisen ylpeyden 

kasvamisesta siihen määrään, että johtajisto on valmis keräämään itselleen uskolliset mukaansa 

uuteen ja uljaaseen kirkkoonsa. Kesällä liikkeemme yksi päämiehistä, Odd Minde, saarnasi, että 

joka seuraa näitä päätöksiä, on saava suuren siunauksen. Joka kapinoi, sille emme voi luvata 

siunausta. (Saarnoja en voi siteerata muutoin kuin muistivaralta, koska he ovat kieltäneet ankarasti 

niitä tallentamasta ja levittämästä missään muodossa, en voi myöskään kysyä tarkennusta, koska en 

tiedä mistä ja miten kysyisin.) 

Nyt kun vääjäämätön on vahvistettu tapahtuvaksi enemmin tai myöhemmin, haluaisin vedota 

kaikkiin esikoislestadiolaisiin, että tämän jäljellä olevan ajan voisimme käyttää todistamalla 

toisillemme Jumalan voimasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on äärettömästi suurempi kuin Lapin 

vanhinten ja heille kuuliaisen saarnaajakunnan palvelijoineen. Herra yksin tietää, minkälaiseksi 

lahkoksi kerran niin palava herätysliikkeemme aikojen kuluessa muotoutuu, mutta nyt on hetki 

kertoa ihmisoppeihin vietellyille pelästyneille sieluille, että heidän syntinsä ovat anteeksi, ilman 

saarnaajia ja lestadiolaisia, sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Vaikka 

saarnaajat lupailevat siunauksiansa itselleen kuuliaisille lapsille, se ei ole muuta kuin ihmissanaa, 

hullua puhetta ja turhaa jaaritusta, joka ei tule kenenkään sielulle hyödyksi. On jotain paljon 

suurempaa kun Jumala, Isä taivaassa, itse lupaa jotain. Se Lupaus ei ole riippuvainen saarnaajien 

kokouksista, ei Lapista, eikä mistään luodusta. Jumala on luvannut, että Hänen armonsa kuuluu 
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armosta jokaiselle, joka uskoo Hänen Sanansa. Tätä vastaan iso osa saarnaajiamme taistelee 

sotkemalla kaikenlaisia lapinluottamuksia ja muuta roskaa Jumalan armon ehdoksi, tai lisukkeeksi. 

Syynä vain se, etteivät he tunne muuta vanhurskautta kuin omansa. Tässä on kuitenkin epäilevälle 

ja uupuneelle yksi horjumaton Jumalan sana, varmasti totta sellaisenaan: 

"Se Jumalan vanhurskaus, (sanon minä), joka tulee Jesuksen Kristuksen uskon kautta, kaikkein 

tykö ja kaikkein päälle, jotka uskovat: sillä ei ole yhtään eroitusta. Sillä kaikki ovat he syntiä 

tehneet ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. He tulevat ilman ansiotansa 

vanhurskaaksi, hänen armostansa, sen lunastuksen kautta, joka on Jesuksessa 

Kristuksessa," (Bibilia Room. 3:22-24) 

- Joni Toivonen - 

 

  Timo Aho  24.10.2014 20:06  

Näin vanhoillislestadiolaistaustasta en voi kuin toivottaa voimia keskusteluun. Saman tyyppisten 

asioiden kanssa kummassakin liikkeessä kipuillaan: maallikkojohtoisten luutuneiden rakenteiden. 

  Markku Rustholkarhu 27.10.2014 14:45  

Hieno kirjoitus Joni. 
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