Puheenjohtaja, seurakuntalaiset.
Ei ole niin helppoa tulla tänne puhumaan. Tunnen arkuutta, vavistusta,
pelkoakin. Siksi olen rukoillut Jumalaa ja myös pyytänyt ystävien esirukousta,
että voisin tuoda julki sen, minkä tunnen sisimmässäni oikeaksi. Esirukousta
pyydän vieläkin.
Täällä saattaa olla joku, joka ajattelee, että me vihaamme elävää kristillisyyttä,
kun tuomme julki kysymyksiämme ja ajatuksiamme. Siihen haluan vastata
näin: Siinä vaiheessa kun minä en enää ota kantaa asioihin enkä kommentoi
opetusta enkä ylipäätään välitä, mitä tälle seurakunnalle kuuluu, niin siinä
vaiheessa tiedätte, että rakkauteni tätä kristillisyyttä kohtaan on loppunut.
Puheeni sisältää oikeastaan kysymyksiä, joihin toivon saavani vastaukset
puheeni jälkeen.
1. Käsitykseni mukaan hengellisistä asioista seurakunnassa
päättää saarnaajien kokous ja maallisista seurakuntakokous.
Olenko tämän asian ymmärtänyt oikein?
2. Kuka tai ketkä ovat tehneet päätöksen sakramenttien
jakamisesta omilla rukoushuoneilla? Jos saarnaajien kokous
on sen tehnyt, voidaan varmaan näyttää muistio tai
pöytäkirjanote, jossa päätös näkyy meille kaikille eikö vaan?
Tähän kysymykseen olen yrittänyt jo useamman kerran
saada vastausta, mutta ilmeisesti olen niin kelvoton ihminen,
että minulle ei ole syytä vastata.
3. Jos saarnaajienkokous ei ole tehnyt päätöstä, niin millä
mandaatilla asian päättäneet ovat sen tehneet?
4. Mikä oli pääasiallinen aihe Lahdessa lokakuussa 2015
pidetyssä saarnaajienkokouksessa? Eli miksi oltiin koolla?
Tähän voisi varmaan muutama sananpalvelija vastata
Olisi kummallista, että jos päätös sakramenttiasiassa olisi tehty jo kesällä
2014, niin miksi vaivattiin toistasataa saarnaajaa keskustelemaan asiasta
vuoden 2015 aikana useisiin saarnaajien kokouksiin, viimeisimmäksi Lahteen
lokakuussa 2015? Eikö se olisi täysin turhaa. Näistä kokouksista on muuten
maininta Rauhan Siteessä numero 4/2015, siinä todetaan seuraavaa:
"Päätöstä sakramenttien omiin käsiin ottamisesta ei tehty
yhteisissä saarnaajien kokouksissa, koska asiassa vallitsee
erilaisia näkemyksiä.”
Olen toki myös kuullut selityksen, että Pyhä henki on tehnyt asiassa
päätöksen. Tällainen argumentti otetaan yleensä siinä vaiheessa esiin, kun ei
ole esittää minkäänlaista todellista perustetta tai näyttöä jollekin asialle.
Tässäkin yhteydessä tällainen perustelu osoittaa erityisesti sananpalvelijan
sitä käyttäessä suurta hengellistä ylpeyttä. Lisäksi se on Jumalan toisen
käskyn rikkomista eli syntiä. Sillä halutaan sanoa henkilölle, joka kysyy asialle
perusteita: Ole sinä hiljaa, sinä et ymmärrä näitä asioita, sinun pitää luottaa

siihen, mitä sinulle sanotaan. Kuitenkin Jeesus itse sanoo lampaiden kuulevan
HÄNEN äänensä ja seuraavan Häntä, muukalaista he sen sijaan pakenevat.
Luther sanoo isossa katekismuksessaan Jumalan nimen eli myös Pyhä
Hengen nimen käyttämisestä seuraavaa (ulkoa muisteltuna):
Kaikkein eniten Jumalan nimen väärinkäyttöä tapahtuu kuitenkin hengellisissä
asioissa saarnamiesten noustessa esittämään valheitansa Jumalan sanana.
Lopuksi haluan lukea apostolien tekojen 12. luvusta jakeet 21-23:
Niin Herodes määrättynä päivänä pukeutui kuninkaalliseen
pukuun, istui istuimelleen ja piti heille puheen; siihen kansa huusi:
"Jumalan ääni, eikä ihmisen!" Mutta heti löi häntä Herran enkeli,
sen tähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät
hänet, ja hän heitti henkensä.

