
Vetoomus Lapinmaan vanhimmille

Armon ja rauhan tervehdyksellä lähestymme teitä rakkaat Ruotsin Lapin vanhimmat. Suomen
suureksi kasvanut kristillisyys on saanut teiltä neuvon aloittaa rukoushuoneissamme
sakramenttien toimittamisen saarnaajien toimesta. Haluamme tuoda rehellisesti ja avoimesti esille
näkökohtia, joita asian käsittelyssä on noussut esille. Pyydämme nöyrästi, että otatte tämän
sydämellenne hätähuutonamme.

Olemme syvästi huolestuneita seurauksista, joita suunniteltu muutos sakramenttikysymyksessä
aiheuttaa. Se uhkaa hälyttävästi seurakuntamme rauhaa. Mielet ovat vakavasti hajallaan sekä
seurakuntalaisten että sananpalvelijoiden, myös lähetysmiesten kesken.

Suomen vanhoilla saarnaajilla on ollut yksiselitteinen opetus, että paikkamme on pysyä
herätysliikkeenä kirkossa, sen suojissa ja sen suolana. Saarnaajat ovat ammentaneet tämän
näkemyksen Uuden testamentin ja uskonpuhdistuksen sekä tämänkin heräyksen ensimmäisten
työntekijöiden opetuksesta ja esikuvasta. Uskomme, että tämä vanha järjestys on ollut Jumalan
ohjaama.

Kirkossa on todella suuria epäkohtia ja kehityskin on huolestuttavaa. Suomen kirkon tunnustus ja
sakramentit ovat kuitenkin oikeita. Kirkko on palvellut meitä eikä meillä ei ole ollut seurojen ja
ehtoolliskirkkojen eikä muunkaan toiminnan suhteen sellaisia vaikeuksia, joita ei olisi voitu
ratkaista, kun on neuvoteltu rakentavassa hengessä. Tähän ovat piispamme antaneet tukensa. He
ovat edelleen valmiita huomioimaan tarpeitamme, mutta luonnollisesti kirkkolain sallimissa
rajoissa.

Koemme, että Jumalan sana sitoo omantuntomme olemaan alamainen kaikelle inhimilliselle
järjestykselle, joka ei ole Jumalan sanaa vastaan. Suunnitellut muutokset rikkovat Suomen
kirkkolakia ja kirkkojärjestystä. Kristittyinä kirkon jäseninä olemme alistetut kirkon
lainsäädännölle. Emme voi omaatuntoamme haavoittamatta osallistua sakramenttien
väkivaltaiseen riistoon. Eri tilanne olisi, jos löytäisimme yhteisen ratkaisun kirkon kanssa, kuten
Ruotsissa ja Norjassa. Tässä vaiheessa se ei kuitenkaan ole mahdollista. Tarvitsemme aikaa tähän
kysymykseen.

Jos neuvo toteutetaan, siitä aiheutuu merkittäviä seurauksia. Saarnaajien antama kaste ei liitä
enää kirkkoon. Kirkkotiloja, joita on saatu käyttää isojen ja pyhäseurojen sekä pyhäkoulujen
käyttöön, ei enää saada. Mahdollisuus omiin kirkollisiin rippikouluihin loppuu välittömästi.
Luonnollisesti vaikutusmahdollisuudet kirkossa loppuvat. Myös ulkolähetys tulee kärsimään
vakavasti.

Seurausten johdosta meistä tulee väistämättä erillinen kirkko. Gunnar Jönsson oli aikanaan
jäsenenä Ruotsin kirkolliskokouksessa. Kun kirkon vanhalla perustalla olevia kehotettiin
perustamaan oma yhteisö, hän sanoi kirkolliskokouksessa 14.2.1979 vakaumuksenaan: ”Kun
perusnäkemyksemme mukaan kirkko on Jumalan eikä ihmisten työ, täytyy sellaisen askeleen olla



viimeinen hätäratkaisu”. (Isän ääni 1970–1979, s.859) Tämä perusnäkemys kirkosta oli myös Lars
Levi Laestadiuksella.

Seurakunnan sisällä muutoshanke on aiheuttanut jo nyt paljon vahinkoa: rakastamattomuutta,
eripuraa, syvää ahdistusta ja sivuun vetäytymisiä. Seuraväki on jo nyt selvästi harventunut. On
huomioitava myös vakava vaara, että seurakunta hajoaa lopullisesti kahteen laumaan. Jos hanke
pysäytetään nyt, kukaan ei kärsi vahinkoa. Mutta jos se viedään voimalla läpi ilman suurta
yksimielisyyttä, niin vahinkoja ei voida välttää. Uskomme, että Jumalan aika tulee silloin kun
suurella yksimielisyydellä koemme mainitun suuren askeleen olevan ajankohtainen.

Vetoamme sydämestämme teihin rakkaat vanhimmat, että seurakunnan paimenina huomioitte
tämän seurakuntaa uhkaavan vaaran ja autatte niin, että asia saa kypsyä rauhassa. Rukoilemme,
että tapahtuisi vain Jumalan tahto. Juhani Raattamaa toisti usein kirjeissään kehotuksen tehdä
työtä niin, että lauma pysyy koossa, Kristuksen ristin luona. Silloin tapahtuu Jumalan tahto ja
Hänen kunniansa kirkastuu.

Lahdessa 10.10.2015

Me allekirjoittaneet haluamme tukea suurta joukkoa seurakuntalaisia, jotka ovat huolissaan
seurauksista, joita sakramenttien omiin käsiin ottaminen toisi tullessaan.


