
Aleksi Halmeen puheenvuoro Esikoislestadiolaiset ry:n ylimääräisessä kokouksessa 30.4.2016 

Ihmettelen puheenjohtajan ratkaisua katkaista keskustelu yhtäkkiä, kun ennen hallituksen alustusta pyydettyjä 

puheenvuoroja on vielä lukuisia pitämättä. Ehdotan, että nämä puheenvuorot voitaisiin vielä pitää. 

Hyvä kokousväki, 

Täällä on paljon nuoria. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on lukuisia kertoja puolustanut julkisuudessa 

sakramenttimuutosta sillä, että muutoksella on nuorten tuki. Ihmettelen tätä hiukan, koska onhan perinteisesti 

kristillisyydessämme opetettu niin, että nuorten on hyvä oppia vanhemmilta kristityiltä, joilla on enemmän 

kokemusta sielunvihollisen juonista. Itse en ole vielä kovin vanha, mutta olen monen vanhemman kristityn 

tavoin huolissani siitä, että tämän sakramenttimuutoshankkeen avulla sielunvihollinen yrittää eksyttää monia 

vilpittömiä kristittyjä. Meille on vakuutettu, että neuvo sakramenttien omiin käsiin ottamisesta on Pyhän Hengen 

antama eikä sitä sen vuoksi saa arvostella. Minä ihmettelen ja kehotan jokaista nuorta ja vanhaa täällä 

tutkimaan sydämessään, paneeko Pyhä Henki sulkemaan lähetysmiesveljiä pois lähetysmatkoilta? Paneeko Pyhä 

Henki levittämään vastoin totuutta sellaista tietoa, että nämä lähetysmiesveljet ovat itse halunneet pois 

tehtävästä? Paneeko Pyhä Henki laittamaan sellaisten lähetysmiesten nimiä lähetyskirjeeseen, joiden tiedetään 

olevan eri mieltä kirjeessä esitettyjen asioiden kanssa? Paneeko Pyhä Henki levittämään sellaista tietoa, että 

sakramenttien omiin käsiin ottamisesta on tehty yhteinen päätös, jos sellaista ei ole tehty? 

Olemme kuulleet opetettavan, että yksittäinen kristitty voi erehtyä, mutta seurakunta ei. Olemme kuulleet 

opetettavan, että omat ymmärrykset on painettava kristillisyyden yhteisen ymmärryksen alle. Mitä oppi-isämme 

Luther tähän sanoisi? Luen pätkän hänen ensimmäisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain evankeliumisaarnastaan: 

”Hepä väittävät, että se, minkä paavi ja kirkko määräävät tai opettavat on Pyhästä Hengestä ja Jumalan sanaa, ja 

sen vuoksi uskottava ja noudatettava – julkista, häpeämätöntä valhetta! Kuinka he voivat sellaisen todeksi 

näyttää? Kyllä voimme, he sanovat; kristillisellä kirkollahan on Pyhä Henki ja hän ei päästä sitä harhalle eikä 

erheeseen. Siihen minä vastaan, kuten jo edelläkin: Oli kirkko mitä hyvänsä, sillä ei kuitenkaan ole ollut niin 

paljon Pyhää Henkeä kuin Marialla; ja vaikka hän on johdattanut Mariaa, on hän sallinut hänen joutua harhaan – 

esikuvaksemme. Jos siis itse Maria on epävarma, niin kuinka sinä voit antaa minulle varmuutta? Mihin siis on 

meidän meneminen? Meidänkin täytyy päätyä pyhäkköön, toisin sanoen, meidän täytyy tarttua Jumalan sanaan: 

se tuo minulle varmuuden eikä se petä; sillä siitä minä ehdottomasti löydän Kristuksen.” 

Kansankirkossamme todella on monia vakavia ongelmia, ja olen syvästi huolestunut sen tulevaisuudesta, koska 

luopuminen Jumalan sanasta on siellä saanut paljon jalansijaa. Naispappeus on hyväksytty, homoparien puolesta 

rukoillaan ja yleinen mielipide näyttää menevän monessa asiassa ohi Raamatun sanan. Tästä meidän tulee 

ehdottomasti irtisanoutua ja ilmaista se selvästi myös kirkolle. Mutta eikö meidän kuitenkin pitäisi iloita siitä, 

että tästä huolestuttavasta kehityksestä huolimatta olemme saaneet nauttia sakramentit aivan Jumalan sanan 

mukaisen järjestyksen mukaan kirkossamme? Toivomuksemme on huomioitu ja monien kirkkojen saarnatuolit 

ovat olleet auki saarnaajillemme. Sen sijaan en ole lainkaan varma, onko sellainen järjestys Jumalan sanan 

mukainen, jossa luterilaisen tunnustuksen ja kirkkojärjestyksen vastaisesti sakramentteja hoitavat maallikot. 

Sielunvihollisen toiveena varmasti on, että kaikki Jumalan sanaa arvossa pitävät hylkäävät kirkon ja se jää 

kokonaan sanan halveksijoiden käsiin. Kehotan jokaista nuorta ja vanhaa koettelemaan vakavasti sydämellään, 

haluatko sinä olla omalta osaltasi edesauttamassa tämän sielunvihollisen toiveen toteutumista?  

Kannatan tässä kokouksessa aiemmin tehtyä esitystä, että hallituksen päätösesitystä ei hyväksytä vaan kokous 

tekee Eljas Waltarin tekemän päätösesityksen mukaisen päätöksen. 

 


