ESIKOISLESTADIOLAISET EIVÄT OLE LAILLISESTI PÄÄTTÄNEET SAKRAMENTTIEN OMAAN
KÄYTTÖÖN OTTAMISESTA
Julkisuudessa on kerrottu, että esikoislestadiolaiset ovat ottaneet ehtoollisen omaan käyttöön
Mikkelissä 5.12.2015. Uutinen sinänsä pitää paikkansa, mutta Mikkelin tilaisuus ei perustu
Esikoislestadiolaiset ry:n virallisiin päätöksiin.
Yhdistyslain mukaan: ”Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille”. Esikoislestadiolaiset ry:n
sääntöjen mukaan yhdistyksen päätäntäoikeutta käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallitus
valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen
päätökset. Saarnaajien kokous käsittelee toimialaansa kuuluvia asioita.
Kesällä 2014 Helsingissä saarnaajien kokouksen yhteydessä asetettiin ns. sakramenttityöryhmä.
Sakramenttityöryhmän loppuraportti annettiin syksyllä 2015. Raportissa todetaan: ”Sakramenttien
omiin käsiin ottaminen - eli sakramenttien toimittaminen omilla rukoushuoneillamme saarnaajien
toimesta - merkitsee kirkon jäsenenä, että emme noudata kirkollista lainsäädäntöä.” Raportissa
kerrotaan tämän jälkeen niistä seurauksista, joita aiheutuu, jos tällainen päätös tehtäisiin.
Sakramenttityöryhmä ei esittänyt sakramenttien omiin käsiin ottamista.
Yhdistyksen hallitus on 13.11.2015 päivätyssä tiedotteessaan esittänyt: ”Kesän 2014
lapinlähetyksen yhteydessä asetettu sakramenttityöryhmä on saanut työnsä valmiiksi kuluneen
syksyn aikana.”
Hallituksen tiedotteesta saattaa saada virheellisen käsityksen, että sakramenttityöryhmä olisi
päättänyt sakramenttien omiin käsiin ottamisesta. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut eikä
työryhmällä olisi ollut siihen oikeuttakaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksellakaan ei ole
oikeutta päättää sakramenttien omiin käsiin ottamisesta.
Sakramenttien omiin käsiin ottamisesta ei ole tehty päätöstä myöskään missään saarnaajien
kokouksessa. Tällaista päätöstä ei ole tehty yhdistyksen kokouksessakaan.
Esikoislestadiolaiset ry ei ole tehnyt laillista päätöstä sakramenttien omiin käsiin ottamisesta.
On olennaista huomata, että Suomessa lainsäädännöllinen ja yhteiskunnallinen tilanne on
merkittävästi erilainen kuin Pohjois-Amerikassa, Norjassa ja Ruotsissa.
Esikoislestadiolaiset ry:n paikallisosastot ovat epäitsenäisiä. Kun sakramenttiasia on
valtakunnallisella tasolla vielä kesken, paikallisosastoilla ei ole yhdistyksen sääntöjen mukaan
itsenäistä toimivaltaa sakramenttien omiin käsiin ottamisasiassa.
Suuri osa esikoislestadiolaisen herätysliikkeen jäsenistä rukoilee tällä hetkellä sen puolesta,
ettemme vaarantaisi herätysliikkeemme yhtenäisyyttä, yhteistyömahdollisuuksia Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja lähetystoiminnan jatkumista Venäjällä ja Baltian maissa.
Taivaallinen Isämme johtakoon meitä kaikkia.
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