Eljas Waltari

Puheenvuoro ja päätösehdotus Esikoislestadiolaiset ry:n kokouksessa 30.4. 2016
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät ystävät
Jumalan armolla ja rauhalla tervehdin teitä kaikkia. Olen iloinen, että saan puhua näin suurelle
joukolle uskonystäviä ja Esikoislestadiolaiset ry:n jäseniä. Tällaista mahdollisuutta minulla ei ole
ollut vuosiin.
Tämä kokous on merkittävä, koska se on tiettävästi ensimmäinen yhdistyksen toiminnassa, joka
järjestetään yhdistyksen jäsenten pyynnöstä. Uskon, että te kaikki kuulette ja kuuntelette tämän
puheeni, koska tämä on kokouksen merkittävin ja avaa tässä kokouksessa monipuolisen ja uskon,
että myös vilkkaan keskustelun.
Olen toiminut yhteyshenkilönä, kun yli 1.000 yhdistyksen jäsentä on vaatinut yhdistyksen
kokouksen järjestämistä. Tämä joukko ei ole vähäinen. Erinäisten vaiheiden jälkeen yhdistyksen
hallitus on päättänyt järjestää tämän kokouksen. Kokousta on vaadittu järjestettäväksi päättämään
esikoislestadiolaisten Suomessa noudattamasta sakramenttikäytännöstä.
Päätöksenteon suhteen on sanottu, ettei sakramenttiasian käsittely kuulu lainkaan yhdistyksen
kokouksessa käsiteltäviin asioihin, koska asia on hengellinen ja siitä päättäminen kuuluu
kristillisyyden hengelliselle hallitukselle. Käsite hengellinen hallitus on epämääräinen. Sitä ei
mainita Raamatussa, ei evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa eikä yhdistyksemme
säännöissä. Raamatussa puhutaan seurakunnan ja seurakuntien vanhimmista. Yhdistyksen
säännöissä mainitaan, että saarnaajat käsittelevät toimialaansa kuuluvia asioita.
Herätysliikkeemme saarnaajat eivät ole tehneet mitään yhteistä päätöstä maallikoiden
toimittamien sakramenttien käyttöönottamisesta. Suomen lähetysmiesten ja Lapinvanhinten
yhteinen päätös 6.7. 2014 sekä samana päivänä pidetyn saarnaajien kokouksen päätös (Helsinki
6.7. 2014) työryhmän asettamisesta tutkimaan ja valmistelemaan asiaa ei ole mikään päätös
sakramenttien käyttöönottamisesta. Asiassa ei saarnaajien kokous eikä lähetysmiesten kokous ole
tehnyt tämän jälkeen mitään yhteistä päätöstä sakramenttien käyttöön ottamisesta.
Sakramenttiasian käsittelystä on valmistettu seikkaperäinen selvitys. Useat teistä ovat jo
tutustuneet siihen. Se on nähtävissä ja saatavissa internetin sivustolta: Esikoiset.fi. Sivuston
salasana on Esikoiset. Selvitys on myös tämän puheenvuoroni liiteasiakirjana: Liite1 /Eljas Waltari.
Käsitys ja mielipide, ettei yhdistyksen kokouksessa tule sakramenttien omatoimisen käyttöönoton
suhteen tehdä lainkaan päätöstä, on mielestäni virheellinen. Asiaan kuuluu hengellinen puoli ja
myös käytännön järjestelyjä koskeva puoli. Käytännön järjestelyjä ovat esimerkiksi
ehtoollisvälineiden hankinta ja polvistumiskaiteen valmistaminen sekä niiden säilytystilat. Päätöstä
sakramenttiasiassa on verrattu sananpalvelijan tehtävään asettamispäätökseen. Tehtävään
asettamispäätöstä ei voida rinnastaa sakramenttien käyttöönotossa tehtäviin päätöksiin, koska
tällaisella henkilöä koskevalla päätöksellä ei ole mitään taloudellisia taikka hallinnollisia
vaikutuksia.
Sakramenttiasiasta päättäminen kuuluu yhdistyksen kokouksen päätettäviin asioihin erityisesti sen
merkittävyyden vuoksi. Yli 150 vuotta käytössä olleen sakramenttien käytön muuttaminen on niin

kauaskantoinen, ettei tällaista toimintaa olisi tullut aloittaa ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä.
Todettakoon tässä yhteydessä, ettei yhdistyksen kokouksessa viime juhannuksena hyväksytyssä
toimintasuunnitelmassa asiasta mainita mitään. Sakramenttiasiassa tehtävä päätös kuuluu
yksiselitteisesti yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Esikoislestadiolaiset ry ei ota sakramentteja (ehtoollinen ja kaste) ns. omiin käsiin eli maallikoiden
toimitettaviksi.
Perustelut ovat seuraavat:

1.
Sakramenttiasian valmistelu on tapahtunut seurakuntalaisia eli suurinta osaa yhdistyksen jäseniä
kuulematta ja hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti.
2.
Yhdistyksen päätäntäoikeutta käyttää yhdistyksen kokous. Päätökset eivät saa olla lakien tai
yhdistyksen sääntöjen vastaisia.
3.
Sakramentit tulee toimittaa edelleen Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkolainsäädännön
mukaisesti kirkon yhteydessä.

Esityksen perusteluista tullaan tässä kokouksessa myöhemmissä puheenvuoroissa esittämään
yksityiskohtaista selvitystä.
Mielestäni meidän tulee tehdä edellä oleva päätös yksimielisesti, koska yhdistys ei voi toimia
vastoin omia sääntöjään. Me yhdistyksen jäsenet, jotka olemme Suomen evankelisluterilaisen
kirkon jäseniä, olemme velvolliset noudattamaan myös kirkkolainsäädännön määräyksiä
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on 27.4. 2016 toimittanut julkisuuteen kaikille
esikoislestadiolaisille sisarille ja veljille osoitetun kirjeen ja vetoomuksen pysyä kirkon
yhteydessä ja sitoutua sen tunnustukseen. Toisin sanoen meidän tulee luopua jo aloitetusta
toiminnassa järjestää maallikoiden toimittamia sakramentteja. Kirje on tämän puheenvuoron
liiteasiakirjana; Liite 2 / Eljas Waltari.

