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ARKKIPIISPA PYYTÄÄ ANTEEKSI (Väinö Hotti)
Arkkipiispa Kari Mäkinen SuomiAreenalla Porissa Eetunaukiolla 14. heinäkuuta 2014. Mäkinen
pyysi anteeksi homojen kohtelua Porin SuomiAreenalla maanantaina pitämässään puheessa.
Arkkipiispa Kari Mäkinen pyytää seksuaalivähemmistöiltä anteeksi heihin kohdistettua julmaa
käytöstä.
– Kun ajattelen kaikkea ulkopuolelle työntämistä ja kohtelua, johon olemme vuosikymmenien
mittaan kirkkona ja yhteiskuntana syyllistyneet seksuaalivähemmistöjä kohtaan, ja miten edelleen
niin tapahtuu, minusta tässä on anteeksipyynnön paikka. Selittelemättä ja kiertelemättä, hän
toteaa.
Mäkisen mukaan julmuus on julmuutta, vaikka se onkin muuttunut hienovaraisemmaksi kuin
ennen. Hän toivoo, että nyt lausuttuun anteeksipyyntöön yhdytään muuallakin kuin
yhteiskunnassa ja kirkossa. (netti).
---------------------20.7.2014
Arkkipiispa Kari Mäkisen esittämä anteeksipyyntö seksuaalivähemmistöille saa kannatusta
monilta piispoilta.
STT:n sähköpostitse haastattelemat kuusi piispaa pitävät anteeksipyyntöä aiheellisena. Osa heistä
huomauttaa myös, että anteeksipyyntö on kirkon linjan mukainen.
Arkkipiispa Kari Mäkinen pyysi homojen kohtelua anteeksi maanantaina Porin SuomiAreenalla
pitämässään puheessa.
Mainos (uutinen jatkuu alla)
Asiaa kommentoivat STT:lle piispat Seppo Häkkinen Mikkelistä, Jari Jolkkonen Kuopiosta, Kaarlo
Kalliala Turusta, Tapio Luoma Espoosta, Matti Repo Tampereelta ja Björn Vikström Porvoosta.
Useimmat heistä kuvailevat Mäkisen puhetta hyväksi keskustelunavaukseksi tai -jatkoksi.
Piispoista voimakkaimmin kantaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta on julkisuudessa
aiemmin ottanut Helsingin piispa Irja Askola, joka kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia.
Suomessa on yhteensä yhdeksän hiippakuntaa. Piispoja on arkkipiispa Mäkisen lisäksi yhdeksän.
STT tavoitteli myös Lapuan hiippakunnan piispaa Simo Peuraa ja Oulun hiippakunnan piispaa
Samuel Salmea, mutta ei tavoittanut heitä (netti).
----------------------Liberaaliteologia tuhotöissä
Liberaaliteologia on rapauttanut teologian perusteellisesti. Se on tehnyt iankaikkisesta ja
luotettavasta Jumalan sanasta suhteellista ihmissanaa, jota jokaisella on oikeus tulkita
haluamallaan tavalla. Etiikka on samalla irrotettu totaalisesti ihmissanaisesta raamatusta. Kaikki on
suhteellista (relativismi). Raamatusta ei ole lupa ottaa käyttäytymisohjeita – tämä on tuomittavaa
fundamentalismia.
Kerrotaan kuninkaasta, joka pyysi alamaistaan lukemaan Raamattua. Jokaisen lukutuokion jälkeen
kuningas totesi: leikkaa lehti pois ja heitä tuleen. Lopputulos oli, ettei lopulta Raamatusta ollut
jäljellä muuta kuin kannet.
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Arkkipiispa Mäkisen raamatulle on nähtävästi käynyt samoin – hänellä on ”riisuttu raamattu”.
Raamatusta ei ole muuta jäljellä kuin lähimmäisen rakastaminen. Tässä viitekehyksessä on
nähtävä myös homolausunto. Lähimmäisen rakastaminen on ainut raamatullinen kriteeri, joka
tulee ottaa vakavasti. Ne, jotka ovat arvostelleet homoja, ovat nimenomaan syyllistyneet tämän
käskyn rikkomiseen. Tältä pohjalta nousee Mäkisen anteeksipyyntö!
LIBERAALITEOLOGIA ON SYÖNYT TASAN TARKKAAN ARKKIPIISPAMME PAIMENEVÄÄT. ON
KOHTUUTONTA ODOTTAA HÄNELTÄ MUITA KUIN UMPISOKEAN REETAN HAPAROIVIA
KANNANOTTOJA!
1. Arkkipiispan taivas
Arkkipiispa Mäkisen taivas on ”kaikkien taivas”. Mäkinen haluaa armeliaisuudessaan ja
arkkipiispan arvovallallaan kyyditä kaikki ihmiset homoista ja lesboista lähtien taivaan autuuteen.
2. Raamatun taivas
Raamattu ilmoittaa kuitenkin toisenlaisen taivaan.
”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja
monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja
harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:13,14).
”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät,
ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei
ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa” (1. Kor.6:9,10).
”Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan
ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan” (Ilm.21:27).
”Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki,
jotka valhetta rakastavat ja tekevät” (Ilm.22:15).
Julmaa käytöstä?
Kansankirkko ei ole aikoihin harjoittanut ”julmaa käytöstä” synninharjoittajia kohtaan; heitä on
kohdeltu ”silkkihanskoin”. Kirkossa on sallittu ”kaikkien kukkien kukkiminen”. Kirkkomme ei ole
aikoihin enää ollut ”parannussaarnan kirkko”. Kirkon julistuksen keskeisenä teemana on ollut
kirkon autuuttava jäsenyys ja – sakramenttien vastustamaton vaikutus. Muutos on tapahtunut
lähinnä heidän taivaskelpoisuutensa suhteen. Tosin Antti Kylliäinen on jo vuosia sitten
kelpuuttanut kaikki taivaaseen – laidasta laitaan. Nyt kirkon ylin johto hyväksyy Kylliäisen
teologisen linjauksen jakamalla taivaslipun homoille ja lesboillekin. Käytöksellään kirkko vahvistaa
linjansa, jonka mukaan kaikki kansalaiset kelpaavat Jumalalle ”sellaisenaan”, ilman parannuksen
tekemistä. Tämähän merkitsee käytännössä ”koko maailman autuutta”. Kirkko ei halua evätä
keneltäkään taivaspaikkaa. Tämä ei olen syntisen vanhurskauttamista, vaan SYNNIN
VANHURSKAUTTAMISTA!
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Nöyrä mies
Anteeksipyyntöön sisältyy tavallisesti nöyrtymistä, katumista ja – parannusta. Kaiken tämän tulee
tapahtua ensisijaisesti nimenomaan Jumalan edessä. Yhtäkään näistä kristillisistä hyveistä ei löydy
arkkipiispa Mäkisen kannanotosta.
Kumarrus Ruhtinaalle
”Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:
synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää
minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu” (Joh.16:8-11).
” Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman
valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä
minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun
eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." (Luuk.4:5-7).
”Kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä”
(Snl.25:26).
Ylpeyttä
Sen sijaan lausunto kuvaa ylpeyttä ja ylimielisyyttä ja toisten yläpuolelle asettumista.
Käsittämätöntä uhoa!
1. Kirkon yläpuolelle
Arkkipiispa on tietysti kirkon ylin äänenkäyttäjä. Tässä asiassa Mäkinen kuitenkin hairahtuu
kirkolle aivan sopimattomaan kannanottoon. Hän häpäisee kirkkoa lähtiessään puolustamaan
jumalattoman maailman kantoja. Kun Herran palvelijan tulisi olla Herran neuvotteluissa ja sieltä
tuoda sanomaansa, tänään piispat kuitenkin kilvoittelevat ollakseen etuvartioasemissa maailman
toreilla.
”Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja
kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa” (Jer.23:22).
Samalla saatetaan koko kristillinen usko pakanoiden pilkan kohteeksi. On karmeaa, että arkkipiispa
esiintyy moisena airueena pakanoiden suuntaan!
”Sillä "teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa", niinkuin kirjoitettu on”
(Room.2:24).
2. Herran kansan yläpuolelle
Kirkon johdon tulisi olla Jumalan kansan edusmies ja sen äänitorvi. Tässä arkkipiispa unohtaa jalon
kutsumuksensa ja lähtee jumalattoman kansan kyytipojaksi.
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3. Lutherin yläpuolelle
Luterilaisuuden keskeinen periaate ”Yksin Raamattu” poljetaan räikeästi maahan. Kirkon johtajan
tulisi Lutherin esimerkkiä seuraten noutaa sanottavansa Raamatun kansien sisältä.
4. Paavalin yläpuolelle
Paavali puhuu homoudesta Room.1. Hänellä on aivan erilainen näkemys tässä kysymyksessä kuin
arkkipiispalla.
5. Jumalan yläpuolelle
Raamattu on muodostunut arkkipiispalle ”kahleeksi”, josta hän pyrkii vapautumaan. Tässä hän
jakaa pakanoiden ajattelun:
”Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat
yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän
kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä" (Ps.2:1-3).
Anteeksipyydettävääkin olisi
1. Kun ajattelee kansankirkon ”kujanjuoksua” viime vuosikymmeninä, on helppo löytää
anteeksipyydettävää. ”Kirkon ääni” on ollut Osmo Tiililän ajoista asti epäselvä. Tässä olisi
anteeksipyynnön paikka!
”Niinikään, jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?” (1.
Kor.14:8).
2. Edelleen kirkko on toistuvasti laiminlyönyt kirkkolaivan suunnantarkistuksen. Tämän
seurauksena on ajauduttu yhä kauemmas oikealta reitiltä. Arkkipiispa Mäkisen aikana kirkkolaiva
on mennyt ”karilta karille”.
3. Mukautuminen maailman mukaan on ollut ilmeistä, vaikka Raamattu siitä selkeästi varoittaa:
”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen
kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.12:2).
4. Kirkon suhtautuminen uskoviin on ollut kautta aikain julmaa ja torjuvaa. Tässä olisi todellinen
anteeksipyynnön ja parannuksen paikka. Sen ovat saaneet kokea varsinkin kirkon uskovat
työntekijät. Tänään tässä taistelussa on menossa ”oksennusvaihe”; uskovat oksennetaan ulos!
Homokannanotto liittyy kiinteästi tähän prosessiin!
”Kirkkohistorian surullisimman lehden on kirkko itse kirjoittanut taistellessaan niitä ihmisiä
vastaan, joille Herran sana tuli (kuten Johannes Kastajalle, Luuk.3:2)” (Johannes Virtanen).
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Arkkipiispan virka
Jokaisen kirkon työntekijän varsinainen tehtävä on evankeliumin saarna.
”Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi” (Luther).
Evankeliumiin kuuluu olennaisesti ”parannussaarna”. Tätä on julistettava jumalisille ja
jumalattomille samalla vakavuudelle. Ainut rakkaudellinen ja oikea tapa lähestyä myös homoja ja
lesboja on parannussaarna:
”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien
ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus” (Apt.17:30).
Arvovaltatappio?
Kaiketi arkkipiispa lausunnollaan kalastelee kansan suosiota. Tämän päivän kirkko elää
poliitikkojen tavoin kansan enemmistön ehdoilla. Paavalin evankeliumi oli toisenlaista:
”Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä
vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi,
veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä
ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut”
(Gal.1:10-12).
Aikamme monarkeilta on pitkälti riistetty heidän todellinen valtansa; he ovat ”nukkehallitsijoita”.
Samoin käy kirkonmiehille, jotka kosiskelevat kansan suosiota.
Uskovien suhtautuminen
Uskovat ovat pyrkineet vähintäänkin vaitiolollaan hyväksymään kirkon luopumuksen. Lutherin
usko oli toisenlaista. Luther ei laittanut päätään pensaaseen Rooman kirkon hairahduksien
suhteen. Kun hänelle kirkastui (kirkon hedelmistä), ettei Rooman kirkko ollut Kristuksen kirkko,
hän nosti kytkintä. Lutherille oikean kirkon mittapuu oli Jumalan sana.
"Minäkin olen jumaluusopin tohtori enkä ole niin vähäoppinen tai kokematon siinä, kuten teidän
huutajanne, jotka eivät ymmärrä omaa jumaluusoppiaan, luulevat, etten muka pystyisi sitä
perustelemaan. Voisin minäkin hokea: Kirkko, kirkko, isät, isät, kuten he tekevät, ja luulevat asian
olevan sillä selvän. Mutta minulla ei ole sellaista merkillistä uskoa, josta Jumala on minua
varjeleva, kun hän on minut siitä kerran vapauttanut, - ei ole siis minulla sellaista uskoa, että voisin
kutsua Kristuksen kirkoksi sellaista kirkkoa, joka koristaa itseään Kristuksen kirkon nimellä ja siitä
kerskaa ja kuitenkin on jumalattomien kopla ja perkeleen kirkko, kuten hedelmät valtavasti
todistavat puun olevan pahan...(A.Aijal Uppala).
Raamattu on ehdoton
Luterilaisen kirkon yksi johtavista periaatteista on: yksin Raamattu.
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RAAMATTU KOHTELEE KALTOIN HOMOJA JA LESBOJA!
Sodoman tilanne:
”Ennenkuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret
että vanhat, koko kansa kaikkialta, talon. Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: "Missä ne miehet
ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin."
(1. Moos.19:3,4).
”Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset,
he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät” (Jes.3:9).
Jumalan vastaus homoille ja lesboille:
1. Tulta ja tulikiveä, 1. Moos.19:24. Koko kaupunki joutui tuhoon homojen tähden.
2. Jumala on hylännyt heidät, Room.1:26.
3. Eivät peri Jumalan valtakuntaa, 1. Kor.6:9.
Herran kansan reaktio
Kirkossa on edelleen ”sinisilmäisiä uskovia”, jotka haluavat toimia kirkon parantajina. Heidän
rakkautensa kirkkoon on laatua: ”kunnes kuolema meidät erottaa”. Edelleen sille on ominaista:
”kaikki se kestää”.
Teologinen koskemattomuus
Vaikka kirkko muuten myötäilee maallista yhteiskuntaa, johtajan koskemattomuus on vielä
suurempaa luokkaa. Yhteiskunnassa sentään johtajien puheenvuorot asetetaan tarkkaan syyniin –
ja tarvittaessa päät pölkylle. Uskovat ovat heikkotahtoisia vätyksiä, jotka nielevät kaiken, mitä
kirkon johto suoltaa.
Herätysliikkeiden ongelma
Kuinka eri herätysliikkeiden uskovat reagoivat tähän uutiseen? Saako se aikaan mitään liikettä, vai
ovatko he nukkumassa paatumuksen syvää unta? Onko Herran kansa niin sokea, ettei se osaa
tulkita aikain merkkejä (Matt.16:3)? Johan ”sokea Reettakin” näkee että kirkkolaiva on kaikkien
tuulten viskeltävissä. Kirkko on kansan talutusnuorassa – ja herätysliikkeet kirkon! Molempia
viedään ”kuin pässiä narussa”. On surkeaa, että herätysliikkeet ovat vapaaehtoisesti kytkeneet
kohtalonsa ”homokirkkoon”.
”Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä
näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te:
'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa
ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa” (Matt.16:13).
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Sokea kansankirkon rakkaus saa elinvoimansa siitä, että Raamatun eskatologia unohdetaan
tyystin! Tämä puutos on yhteinen nimittäjä kaikille herätysliikkeille. Kun unohdetaan eskatologia,
tullaan kykenemättömiksi arvostelemaan ajan ilmiöitä. Raamatun mukaan lopunajan kirkko
kehittyy luopumustaan kohden. Tämä luopumus kulminoituu Antikristuksen tuloon Jumalan
temppeliin, 2.Tess.2:3,4.
Vitkastelua
Vuosikymmenestä toiseen kansankirkon suunta on ollut väärä. Luulisi asian olevan jokaiselle
uskovalle selvän. Uskovat ovat kuitenkin viipyneet kirkossa ”kuin terva vanhassa veneessä”. He
ovat syyllistyneet Lootin tavoin ”vitkasteluun”:
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi,
jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden". Ja kun hän vielä vitkasteli,
tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä
Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia” (1.
Moos.19:15,16).
Pasuunaan on puhallettu
Osmo Tiililä pauhasi aikoinaan kirkon luopumuksesta; kirkko suuntautuu ”tämänpuoleisiin”.
Uskovat eivät lähteneet tukemaan tätä Jumalan pasuunaa – ja vaipuivat yhä syvempään
luopumukseen. Uskoville on käynyt kuten pataan laitetulle sammakolle: levyn kuumetessa se
ennen pitkää tulee kykenemättömäksi hyppäämään kuoleman padasta pois.
Herätysliikkeet (Raamattuopisto ja Kansanlähetys mukaan lukien) suostuvat pullikoimaan
samassa homoliemessä Mäkisen kirkon kanssa! Jotta fiasko olisi täydellinen, perusteluina
esitetään: MIHINKÄS SITÄ NYT KOTOAAN LÄHTISI?!

