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Kutsu seurakuntakokoukseen ja ehtoollismessuun  
lauantaina 23.7.2016 klo 12 alkaen 

 
Tervetuloa Lahteen seurakuntakokoukseen ja sen jälkeen ehtoollismessuun! 
 
 
Aikataulu: 
 

10.30 alk.  Keittolounas pitkämatkalaisille, Ahtialan koulu 
 
12.00  Seurakuntakokous, Ahtialan koulu 

  Kahvit ja kevyt välipala kokouksen tauolla 
  Kokous päättyy viimeistään n. 17.00 

 
18.00 Ehtoollismessu, Joutjärven kirkko 

  Messun jälkeen voileipäkahvit kirkolla 
 
 
Seurakuntakokouksen tarkoitus ja kulku: 
 

Esikoislestadiolainen herätysliike on aloittanut sakramenttien toimittamisen 
maallikkojen toimesta. Tämä on mm. rikkonut tai rikkoo yhteyden Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon kanssa ja lopettaa Inkeriin suuntautuneen lähetystyön siinä 
muodossa, kun sitä on yhteistyössä Inkerin ev.lut. kirkon kanssa tehty. 
Sakramenttikäytännön muuttaminen on viety läpi seurakuntalaisia kuulematta, 
pakottamalla, ilman sellaisia perusteita, joita olisimme voineet yhdessä tutkia Raamatun 
valossa. Pakottaminen on rikkonut ihmissuhteita ja aiheuttanut tarpeetonta taakkaa ja 
kuormaa seurakuntalaisten ja kehitystä kyseenalaistaneiden sananpalvelijoiden 
kannettavaksi. Asiasta eri tavalla ajattelevia sananpalvelijoita on laitettu sivuun 
lähetystyöstä. 
 
Suuri joukko seurakuntalaisista ei omalla sydämellään ole tuntenut eikä tunne 
tapahtunutta kehitystä oikeaksi. Ylimääräistä yhdistyksen kokousta vaati alkuvuodesta 
yli 1 600 yhdistyksen jäsentä. 
 
Sakramenttiseparatismia on yritetty pysäyttää tai jarruttaa yksityisten seurakuntalaisten 
aktiivisella toiminnalla. Lisäksi erilaiset ryhmät ja kokoukset ovat tehneet aloitteita ja 
vaikuttamispyrkimyksiä niin herätysliikkeen johtoon Suomessa kun Ruotsissakin. 
Tämän kokouskutsun lähettää yksi näistä työryhmistä, joka on seurakuntalaisten 
pyynnöstä aktiivisesti yrittänyt eri tavoin vaikuttaa kehitykseen. Mikään yksityisten 
seurakuntalaisten tai eri ryhmien tekemistä monilukuisista aloitteista, yhteydenotoista 
tai vetoomuksista ei ole auttanut ja useita niistä ei ole huomioitu lainkaan. Yhdistyksen 
ylimääräisessä kokouksessakin toimittiin yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen 
vastaisesti. 
 
Juuri päättynyt Ruotsin lapin vanhimpien lähetys Suomessa ei tuonut positiivista 
muutosta kehitykseen. 
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Seurakuntalaiset kutsutaan nyt tähän kokoukseen rukouksessa keskustelemaan ja 
päättämään siitä, miten jatkamme tästä eteenpäin, miten turvaamme ev. lut. kirkon 
sisäisen herätysliiketoiminnan jatkumisen, miten turvaamme sakramenttiyhteyden ev. 
lut. kirkon kanssa, miten turvaamme vapaan ja puhtaan evankeliumin julistamisen ja 
kuulemisen ja miten turvaamme Inkerin lähetystyön jatkumisen. Kokouksessa kuullaan 
alustuksia ja varataan aikaa keskusteluun. 
 
Herra siunatkoon yhteisen kokoontumisemme! 

 
 
Kokouksen koolle kutsuja ja valmistelija on Siikaniemen 2015 ja Nastolan 2016 kokousten valitsema 
työryhmä, johon kuuluu Pentti Nieminen, Eljas Waltari, Juhani Henttula, Antti Pitkäniemi, Tapani 
Ansaharju ja Kari Simolin. Kokousjärjestelyistä ja tarjoilusta vastaa joukko lahtelaisia 
seurakuntalaisia. Messun toimittaa Joutjärven seurakunta. 
 
 
Osoitteet: 
 Ahtialan koulu Joutjärven kirkko 
 Purorinteenkatu 4 Ilmarisentie 1 
 15230 Lahti  15170 Lahti 
 
 


