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Hetki esikoislestadiolaisten iltakirkossa
Pyhäinpäivän iltakirkko on yksi niitä helposti mieleen jääviä tilanteita. Enon kirkkoon oli saapunut
500-600 esikoislestadiolaista eri puolilta Suomea ja voi vain kuvitella veisuun määrä. Sellaista
laulunintoa ei pappi tavallisesti kuule kuin Kauneimmissa joululauluissa.
Tuo ilta oli vielä mahdollinen, juuri vielä, koska esikoiset eivät ole vielä ottaneet sakramentteja
omiin käsiinsä. Uutisoinnin perusteella tullut kuva viittaa, että siihen suuntaan ollaan vahvasti
menossa. Mutta pyhäinpäivän iltana papit vielä toimittivat pyhän sakramentin ja jakoivat sen
kirkkokansalle. Itse olin naapurista ”lainassa” ja tulin avustamaan sakramentin jakamisessa eivätkä
nämä tilaisuudet yhtään harmita, että menen yhdessä esikoisten kanssa veisaamaan ja rukoilemaan.
Saman kirkon jäseniä olemme ja yhteistä messua vietämme, saman uskon jaamme ja samaa Jumalaa
kiitämme pelastuksesta.
Iltakirkkoon oli saapunut yllättäen kirkkovieraaksi Kuopion piispa Jari Jolkkonen. Hänellä oli
työtehtäviä Joensuun seudulla tuona viikonloppuna, joten hän tuli Enoon tapaamaan
esikoislestadiolaisia saatuaan tietää iltamessusta. Piispa Jolkkonen päätti messun piispalliseen
siunaukseensa pidettyään ensin puheenvuoron koko kirkkokansalle.
Piispani puhe kertoi selvää viestiä, että hän todella tekee työtään kirkon ykseyden puolesta eikä
karta hankalaa kysymystä kirkon sisällä. Hän kertoi muistutti, että kirkon tunnustuksen mukaan
sakramenttien hoitaminen kuuluu vain kirkon virkaan vihityille papeille. Tästä muistutuksesta
huolimatta Jolkkonen pyrki rakentavaan puheeseen, koska hänen sanoi, että seurakuntalaisten on
mahdollista pyytää toivomaansa pappia.
Itse mietin, että toisaalta kirkon papiston tehtävä on myöskin palvella seurakuntalaisia – myös heitä,
joiden kanssa on erilaisia näkemyksiä. Tiedän, että itse heidän (eli esikoisten) yhteisöönsä
kuulumattomana en ole pelastuvien joukossa (jos olen asian oikein ymmärtänyt), vaikkeivät he ole
sitä minulle itse sanoneet. Se kysyy siinä mielessä papeilta tietynlaista ”turnauskestävyyttä” sietää
aika selkeitä erottavia hengellisiä näkemyksiä seurakunnasta ja uskovien joukosta. Itselleni heidän
näkemyksillään ei ole väliä, koska tuomiovalta ei ole heidän käsissään, vaan se kuuluu yksin
Jumalalle. Olen uskossa ja se riittää pelastumisekseni. Olkoot eri kristilliset liikkeet ja yhteisöt
pelastumisestani ja uskostani mitä mieltä tahansa.
En tunne historiaa enkä taustaa, mistä esikoisten halu ottaa sakramentit omaan haltuunsa on
syntynyt. Johtuuko asia siitä, etteivät he saa toivomaansa pappia käyttöön etelämpänä Suomea tai
eivätkö miespuoliset kollegani suostu palvelemaan? Tämä nyt on spekulointiani. Tilanne PohjoisKarjalassa on vielä toisenlainen – edelleen he saavat pappeja toimituksiin ja jumalanpalveluksiin.
Täälläpäin on useampia pappeja, jotka voivat lähteä vaikka vapaaehtoisesti, mikäli kalenteriin sopii,
palvelemaan. Itse lukeudun tähän joukkoon. Juuri palveleminen on keino pitää ykseyttä kirkon
sisällä.
Piispa Jolkkonen muistutti esikoisia, että niin kauan kuin he ovat kirkon jäseniä, he saavat kirkon
palveluksia ja tiloja käyttöönsä. Mutta mikäli he ottavat sakramentit omaan haltuunsa, tilanne
muuttuu sillä hetkellä. Siinä Jolkkonen on oikeassa – se olisi selkeä erottautuminen omaksi
yhdyskunnakseen. Jolkkonen sanoi tekevänsä kaikkensa, jottei erottautumista tapahtuisi.

Ilta oli hieno ja syvän hengellinen. Kuten piispa asian puki sanoiksi, hän sai virkistyä rukouksen,
Jumalan sanan ja sakramenttien äärellä yhdessä seurakunnan kanssa. Niin sain minäkin. Itse toivon,
että tilanne jatkuisi tällaisena. Sain palvella esikoislestadiolaisia, vielä, mutta miten pitkään asia on
näin, on vaikea ennustaa. Itse toivon, etteivät esikoiset tekisi virhettä sakramenttien kanssa. Samaan
sakramenttiin pöytään yhdessä polvistuimme, niin Seppo Karhu, piispa Jari Jolkkonen kuin
minäkin. Saman sakramentin saimme yhdessä nauttia – vielä.

