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KIRKON KRIISI                                                                   Väinö Hotti 

Teh. VHn 

Mitkä mittarit? 

1. RAAMATTU JA ALKUSEURAKUNTA 

”Re – formaatio merkitsee kirkon uudistamista siten, että palataan alkuperäiseen, 

verrataan nykytilannetta lähtökohtaan ja katsotaan siitä käsin, missä ollaan 

menossa…Jos nyt sitten kysymme, mikä tämä ´alkuperäinen`, tämä nykykirkon 

tilanteen mittapuu, niin se on luonnollisesti se apostolinen kirkko, jota Uusi 

testamentti kuvaa…´anakainoosis` (Room.12:2…tarkoittaa uudistumista siten, että 

palataan alkuperäiseen, verrataan nykytilannetta lähtökohtaan ja sen mukaan 

korjataan kulkua” (Perusta 6/90, Rimpiläinen). 

 ”Hän (täysikasvuinen luterilainen kristitty) ei voi paeta vastuutaan kenenkään tai 

minkään auktoriteetin selän taa. Luther nimenomaan korosti, että ei saa tarkata 

sitä, kuka mitäkin sanoo, vaan sitä, mitä joku sanoo. Tämä systeemihän pelaa vain 

sillä edellytyksellä, että seurakuntalaiset todella tuntevat Raamatun ja säännöllisesti 

opiskelevat sitä. Muutenhan he eivät pysty Raamatun avulla arvioimaan oppeja ja 

opettajia” (Perusta 6/90, Rimpiläinen). 

2. SUHDE HERRAN OMIIN 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä 

rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun 

opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 

”Jos halutaan saada selville  seurakunnan hengellinen tila jollakin seudulla tai koko 

maassa, ei kannata katsoa kirkossakävijöiden määrää, ehtoollisvieraiden lukua, 

uhrilahjojen suuruutta, kokousten ja jumalanpalvelusten paljoutta – vaan on 

mentävä uskovien joukkoon ja asetettava lämpömittari pyhien yhteisöön” (Fredrik 

Wislöff, Minä uskon Pyhään Henkeen, s.94). 

”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja osittuneella rakkaudella ei voi 

rakastaa kokonaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi 

elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat Hänen 

yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” (Aaro Leikkari, Armahdettu 

yhteyteen Kristuksessa, s.161).  
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3. EKKLESIA 

Eräs pätevä mittari on, kuinka yhteisö suhtautuu PYHIEN SEURAKUNTAAN, 

ekklesiaan. Yhteisö, joka ei hyväksy ekklesiaa, on LAHKO. 

Yleisin harhaoppi tänään on, että EKKLESIA  määritellään ”kaikkien lahkojen 

summaksi”! EKKLESIA on kaikkien uudestisyntyneiden maailmanlaajuinen yhteisö! 

”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, 

että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia 

keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama 

ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja 

keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", 

toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". 

Onko Kristus jaettu?” (1. Kor.1:10-13). 

”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin 

lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut 

ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä 

lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja 

vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: 

"Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1. Kor.3:1-4). 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, 

irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, 

eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille 

edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista 

harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:21). 

”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka 

ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14). 

”Minä pyydän, että ihmiset olisivat minun nimeni suhteen vaiti eivätkä nimittäisi 

itseään luterilaisiksi, vaan kristityiksi. Mikä on Luther? Ei tämä oppi minusta ole, eikä 

minua ole ristiinnaulittu kenenkään edestä. Paavali ei voinut sietää, että kristityt 

nimittivät itseään hänen tai Pietarin mukaan. Kuinka sitten minä, vaivainen, haiseva 

matosäkki voisin antaa Kristuksen lasten nimittää itseään minun kurjan nimeni 

mukaan? Ei niin rakkaat ystävät, vaan hävittäkäämme juuria myöten puoluenimet ja 

ottakaamme kristityn nimi hänen mukaansa, jolta oppimmekin on! Minä en ole enkä 

tahdo olla kenenkään mestari. Yksin Kristus on meidän Mestarimme.”  

Martti Luther; Ole turvallisin mielin – kokoelmassaan. 
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KANSANKIRKKO 

Monessa asiassa kansankirkko ”painii omassa sarjassa”. Näin myös kriisien suhteen. 

On helppo nähdä kansankirkkoareenalla useita kriisipesäkkeitä. On myös 

havaittavissa monien kansankirkon kriisien levinneen myös vapaisiin suuntiin. Jopa 

voidaan ajatella, että nämä ”pullikoivat samassa liemessä”. 

Kansankirkon kriisin eräänä oireena voidaan pitää viime vuosina tapahtunut 

jäsenmäärän voimakas lasku. 

Yhteinen nimittäjä 

Kansankirkolla ja vapailla suunnilla on yhteisiä nimittäjiä: 

1. Lopunajan ennustukset sitovat nämä yhteen: 

”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: 

"Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun 

merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 

Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät 

monta” (Matt.24:3-5). 

2. Populismi on myös molempien ongelma. Tahdotaan mielistellä jäseniä, jotta tulot 

eivät kärsisi: 

”Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo 

kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää 

ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita” 

(Jes.30:9,10). 

”Jos tulisi mies, joka tuulta tavoittelisi ja petollisuudessaan valhettelisi: "Minä 

saarnaan sinulle viinistä ja väkijuomasta", siinä olisi saarnaaja tälle kansalle” 

(Miika 2:11). 

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan 

korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia” (2. Tim.4:3). 

Kohtalokas vuosisata 

Jeesus joutui Saatanan kiusattavaksi: 

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki 

maailman valtakunnatja 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 
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sinun." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman 

Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'” (Luuk.4:5-8). 

Jeesus voitti tämän kiusauksen. Kirkko joutui samaiseen valtakiusaukseen 300 – 

luvulla. Kirkko oli tienhaarassa; oli valittava JUMALAN ja KANSAN välillä. Kirkko teki 

kohtalokkaan valinnan: valitsi KANSAN. Tämä valinta merkitsi luopumista Jumalan 

äänen ja sanan tieltä – kansan äänen hyväksi. 

Kristinuskon tultua Rooman valtionuskonnoksi, kirkko lähti ”joron jäljille”. Oli 

siirrytty "kriisiaikaan". Tämä lankeemus poiki kriisejä toisensa jälkeen: naispappeus, 

politiikka seurakuntaan, uusi raamatunväännös, homoliitot jne. 

POSITIIVINEN EVANKELIUMI 

1. Evankeliumi on hullutus: 

”Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan 

Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, 

jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät 

viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille 

pahennus ja pakanoille hullutus” (1. Kor.1:21-23). 

Ihminen ei halua julistaa ”hullutusta”. Tästä johtuen evankeliumia on muokattu 

ihmismielen mukaiseksi. Tämä koskee sekä kansankirkkoa että vapaita suuntia. 

”Hän (Luther) tuntee, että hänen elämänsä korkeimpia hetkiä ovat ne, kun Jumala 

oli ´tehnyt hänet hulluksi`”  (Kares, Luther, s.95). 

”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja pyhempiä ihmiset ovat Kristuksetta, 

sitä enemmän he vahingoittavat evankeliumia”  (Luther, Gal.kirj.sel. s.59). 

2. On valittu ”toinen evankeliumi”: 

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät 

Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään 

toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen 

evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille 

evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon 

kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa 

teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon 

kirottu” (Gal.1:6-9). 
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a) Samoja termejä käytetään.  

b) Paljon raamatunlauseita. 

c) Sosiaalinen evankeliumi. 

d) Martan evankeliumia (aktiivinen toiminta). 

e) Maailman parantamista. 

f)  Vanhanaikainen parannussaarna hylätään (antinomismi). 

g) Sentimentaalista ja liberaaliteologista julistusta. Uskonnollista viihdettä.  

SAARNAN KRIISI 

Tämä koskee samalla tavalla kansankirkkoa kuin vapaita suuntiakin.  

1. Kaikkia sanankuulijoita pidetään kristittyinä. Raamatullinen ”jako kahteen” 

hylätään. Tämä on ”jokamiehen uskontoa”. Tämä on yleisuskonnollisuutta / 

kansanuskonnollisuutta. 

2. Osoite otettava huomioon 

”Yksinomaan uskoville tarkoitettua ei saa ilman muuta sovelluttaa kääntymättömiin 

ja päinvastoin. Joskus on sanottu, että kääntymättömille kuuluvat sanat ”Tehkää 

parannus ja uskokaan evankeliumi!” ja vasta näiden sanojen alle nöyrtyvälle ja 

niiden vastaanottajalle kuuluu sitten kaikki muu. Tietysti sana parannuksesta kuuluu 

uskovallekin jatkuvasti, jokapäiväisen parannuksen merkityksessä” (Martti 

Häkkinen, Sisälle sanaan, s.66). 

3. Kääntymätön saarnamies 

”Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa 

taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat” (Matt.15:14). 

On surkea asia, ettei seurakunnan paimenelta vaadita uskoon tuloa. 

”Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion 

alaiseksi” (1. Tim.3:6). 

Seurakunnan paimenen virkaan ei tule asettaa ”äsken kääntynyttä”, mutta kyllä 

hänen välttämättä on oltava ”kääntynyt”: 

”Saarnavirka edellyttää kyllä hengellistä pappeutta sikäli, että on Jumalan tahto ja 

järjestys, ettei vanhimpia eli piispoja valita epäuskoisista, vaan uskovista eli 

hengellisistä papeista” (Franz Pieper, Kristillinen dogmatiikka, s.572). 
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”Jumalan sanan mukaan ei yksikään, joka ei nuhtele väärää oppia, ole Jumalan 

salaisuuksien uskollinen taloudenhoitaja, hänelle  uskottujen lammasten uskollinen 

paimen eikä uskollinen vartija Siionin muureilla, vaan palkkapaimen, mykkä koira ja 

petturi (vrt. esim. Jes. 56:10,11; Fil.3:2 jne.)”  (emt. s.22). 

4. Teologinen tiedekunta 

Tämä on varsinainen ”sylttytehdas”. Vuosittain sieltä valmistuu kosolti liberaalisia 

untuvikkoja valmiina myrkyttämään Suomen Siionia: 

 

   

          (nettikuva) 
  ANTTI J. PIETILÄ 
  9.3.1878 – 9.9.1932 
 
 

 

 

”Nimenomaan myöskin meidän omassa 

yliopistossamme annetusta  

raamattutieteen opetuksesta minun on 

annettava se todistus, että tuskin 

ainoatakaan uskonnollisesti elävää  ja 

hedelmöittävää ajatusta on sen kautta 

sieluuni juurtunut”  (Antti J. Pietilä, 

Vartija (1-2/ 1930). 

 


