
 Teimme väärin - anteeksi Jumala 

 

Sakramenttimuutos jakoi esikoislestadiolaisen herätysliikkeen. Muutos tehtiin 

sittenkin kiireessä, vaikka jälkikäteen on esitetty väitteitä, että herätysliikkeen johto 

sai toimintaohjeen jo ennen 1990-luvun puoliväliä lapin vanhimmilta. Joka 

tapauksessa 2000-luvulle tultaessa asia oli jo tarkkaavaisten sanankuulijoidenkin 

tiedossa. Tavoite asetettiin, kirkkoon tulee ottaa enemmän etäisyyttä. Huoli oli 

aiheellinen, esikoislestadiolainen identiteetti oli vaarassa sekoittua kansankirkkomme 

liberaaleihin virtauksiin. Asia oli tärkeä, mahdollisiin harhaoppeihin tai niiden tuomiin 

ajan virtauksiin tulee suhtautua vakavasti.  

 

Tavoitteen kannalta sakramenttien ottaminen työvälineeksi on paras mahdollinen, 

onnistumisen mahdollisuus on suuri. Sakramenttimuutoksen ei uskottu hajottavan 

herätysliikettä. Rohkeus nostaa sakramentit ongelman keskiöön viittaa siihen, että 

sakramenttien syvintä olemusta ei herätysliikkeessä tunnistettu. Vaatii Jeesukseen 

uskovalta paljon, että uskaltaa nostaa riidan maailman tärkeimmästä asiasta. 

Sakramenteissa Jumala sovittaa syntisen ihmisen itsensä kanssa Poikansa 

ristinkuoleman ja kärsimysten kautta.   

 

"olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 

kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden 

kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman" (Room 

6:4) 

 

 Ja ehtoollisesta: 

"Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan 

syntien anteeksiantamiseksi." (Matt 26:28) 

 

Monet varoitukset siitä, että sakramentit, syntiemme anteeksisaamisemme kohde, 

Jeesuksen ruumis ja veri, eivät tulisi olla riitojemme kohteena, menivät kuuroille 

korville. Myöskään vähemmän tärkeät asiat, mutta monille seurakuntalaisille 

tärkeämmät asiat eivät auttaneet. Herätysliikkeen johtoa varoitettiin muutoksen 

seurauksina syntyvästä hajaannuksesta. Hajaannus on ollut monille kipeämpi asia 

kuin se, että riitojemme keskiössä on ollut Kristuksen kärsimys ja kuolema. Jotain 

yhteistäkin näistä kuitenkin löytyy, onhan hajaannuksen kohteina Pyhän Hengen 

temppelit, jotka on hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan.  

 

Meillä oli kiire, olimme ahdistuneita, väsyneitä, masentuneita. Kärsivällisyytemme ei 

riittänyt. Psalmikirjoittaja on tunnistanut tilanteemme: 

 

"Herra, ole minulle armollinen, olen hädässä. Silmäni ovat surun 

sumentamat, olen loppuun uupunut. Elämäni kuluu murheessa, vuoteni 

katoavat huokaillessa. Voimani ehtyvät rikkomusteni tähden, luuni 

riutuvat." (Ps 31:10-11)  

 

Psalmissa kuvataan myös sitä, että vihamiehet pitävät pilkkanaan, tuttavat karttavat, 

kadulla vastaan tulevat kiertävät kaukaa. Samaistumisen tunnetta psalmikirjoittajaan 

tulee myös lauseesta "kuulen, kuinka ihmiset panettelevat minua." 



 

Näissä tunnoissa voi yhtyä psalminkirjoittajaan myös:  

 "Herra, kuule, kun huudan sinua! Ole minulle armollinen" 

 

Suru auttaa hyväksymään menetyksen ja tekee tilaa uusille asioille elämässä. Suru 

voi kestää vuosia. Suru pysäyttää ihmisen elämän, synkistää mielialaa ja vie surijalta 

kaiken huomion. Suru on reagointia menetykselle. Surun voi kokea fyysisenä kipuna, 

monilla on ollut unettomia öitä ja stressin seurauksina syntyneitä sairauksia. 

Käsittelemätön suru voi koteloitua ja aiheuttaa myöhemmin ongelmia. Suru ei 

välttämättä näy ulospäin.  

 

Herra, meidän Jumalamme, olet armollinen ja voit antaa meille anteeksi, vaikka 

olemme luopuneet sinusta emmekä ole kuunnelleet sinun ääntäsi. Olemme riidelleet 

sakramenteista, Sinusta Jeesus. Emme ole olleet lähellä sinua, emme niin lähellä, 

että olisimme tunteneet kärsimyksesi Getsemanessa, emme niin lähellä, että 

olisimme kuulleet huutosi ristiltä. Älä silti hylkää meitä. Olemme tehneet väärin. Anna 

meille anteeksi nämäkin rikkomuksemme, siunaa erityisesti heitä, jotka puolisoina tai 

perheinä ovat ajautuneet eri ehtoollispöytiin. Siunaa esikoislestadiolaista 

herätysliikettä, siunaa myös uutta syntynyttä yhteisöä. Käännä molemmissa 

suunnissa asiat sinun voitoksi. Kirkasta molemmille Sinua, sakramenttiesi merkitystä. 

Auta meitä ymmärtämään sakramenttien syvyyttä enemmän!  
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