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Mikkelin hiippakunnan seurakuntien kirkkoherroille 

 

Esikoislestadiolaisten Mikkelin rukoushuoneella vietettiin 5.12.2015 tilaisuus, jossa lehtitieto-
jen mukaan maallikot asettivat ja jakoivat ehtoollisen. Tuomiorovasti Juha Palm on kirkkojär-
jestyksen 6 luvun 13 §:n nojalla ja 2 luvun 9 ja 12 §:iin perustuen pyytänyt selvitystä esikois-
lestadiolaisten Mikkelin paikallisosastolta.  

Paikallisosasto on antanut selvityksensä 15.12.2015. Sen mukaan kyseessä on ollut esikoisles-
tadiolaisten oma ehtoollistilaisuus eikä se ole ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toi-
mintaa. Tilaisuudessa esikoislestadiolainen maallikkosaarnaaja on asettanut ehtoollisen. Selvi-
tyksessä todetaan, että ehtoollistilaisuus vietettiin Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mu-
kaisesti.  

Tuomiorovasti Palm on kirkkolain 18 luvun 1 pykälän perusteella lähettänyt esikoislestadio-
laisten Mikkelin paikallisosaston selvityksen piispalle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä 
varten. 

Edellä sanotun perusteella totean seuraavan. 

Tunnustuksemme mukaan kirkossa ei kukaan saa hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista 
kutsumista (CA XIV). Sen vuoksi kirkossa on olemassa erityinen virka, jonka keskeisenä tehtä-
vänä on muun muassa ehtoollisen toimittaminen: ”Jotta saisimme tämän uskon, on asetettu 
evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka.” (CA V).  

Tunnustukseemme pohjautuen kirkkojärjestyksen säännökset ovat hyvin selviä. KJ 2:9 säätää, 
että muualla kuin seurakunnan kirkossa, siunauskappelissa tai kappelissa vietettävään ehtool-
liseen tarvitaan lupa. KJ 2:12 mukaan ”ehtoollisen jakaa pappi”. 

Maallikkojen toimittama esikoislestadiolaisten ehtoollistilaisuus on ollut vastoin kirkkomme 
tunnustusta ja opetusta sekä kirkkojärjestystä. Mikkelin paikallisosasto itsekin ilmoittaa, ettei 
se ole ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa. Sakramentin omiin käsiin ottanut 
yhteisö on tietoisesti ajanut itsensä kirkkomme ulkopuolelle. Asian vakavuutta lisää se, että 
kyse ei ole ainoastaan ulkonaisesta, kirkon järjestykseen liittyvästä rikkomuksesta, vaan mitä 
syvimmin opillisesta ja teologisesta, kirkon uskon ytimeen liittyvästä asiasta.  
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Tästä syystä katson, että Mikkelin hiippakunnan seurakuntien ei tule tehdä yhteistyötä niiden 
esikoislestadiolaisten paikallisosastojen kanssa, joissa maallikot toimittavat sakramentteja. Sen 
vuoksi on myös vakavasti harkittava, annetaanko seurakuntien tiloja niiden käyttöön. Tilojen 
käytöstä seurakunnassa päättää KJ 9:7 mukaan kirkkoherra ja kirkkoneuvosto. Muiden esi-
koislestadiolaisten paikallisosastojen kanssa yhteistyön toivon jatkuvan entisellään. Vakiintu-
neita käytäntöjä ja hyvää yhteistyötä kannattaa vaalia ja rakentaa.  

Sakramenttiseparatismi jakaa syvästi esikoislestadiolaisuutta. Toivon seurakuntien ottavan tä-
män huomioon ja kutsuvan ehtoollispöytään Kristuksen palveltavaksi niitä kirkkomme jäse-
niä, jotka tuntevat itsensä kodittomiksi ja hämmentyneiksi herätysliikkeensä erimielisyyk-
sissä. He tarvitsevat hengellisen kodin, jossa voi armonvälineiden kautta kohdata elävän Kris-
tuksen ja kuulla syntien anteeksiantamuksen evankeliumin. 
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Jakelu: 

Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrat 

Esikoislestadiolaisten Mikkelin paikallisosasto 


