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KANSANKIRKON ANALYYSI

Väinö Hotti

Kirkon nimitykset
1. KANSANKIRKKO
2. SUOMEN EV. LUT KIRKKO
3. LUTERILAINEN KIRKKO
4. KRISTUKSEN KIRKKO

(nettikuva)
OLAVI RIMPILÄINEN
12.8.1937 – 3.12.2019

”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).

KRISTUKSEN KIRKKO
Kristuksen kirkko on apostolinen kirkko. Tämä kirkko tulee esille apostolien
toiminnassa:
”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän
murtamisessa ja rukouksissa” (Apt.2:42).
Raamattu ohjasi alkukirkkoa. Lisäksi siellä vallitsi EKKLESIA – yhteys. Lahkot olivat
tuon kirkon ulkopuolella!
TUNNUSTUSKIRJAT:

”Se (seurakunta) on kaikkien uskovien yhteisö, joiden keskuudessa
evankeliumi puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit evankeliumin
mukaisesti jaetaan (emt. s.27).
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Kirkon kivijalat
1. Jos ja kun kirkkoon kuuluu enemmän kuin puolet väestöstä, on syytä nimittää sitä
”kansankirkoksi”.
2. Jos ja kun kansa määrittelee viime kädessä kirkon opin, on perusteita nimittää sitä
kansankirkoksi. Tämä on kuitenkin negatiivinen asia.
3. Teoriassa kirkkomme opin perustana ovat sekä Raamattu että Tunnustuskirjat.
4. Käytännössä kirkon oppi on jo aikoja sitten laitettu ”kellumaan” (relativismi).
KANSANKIRKKO
Kiistanalainen
Kirkon johdon taholta on tullut ongelmia periaatteessa tunnustaa kansankirkon
oikeuksia. Kristinuskon alkuaikoina kirkon hallinta oli pitkälti teologien hallussa.
Kansa oli lähinnä ”perässähiihtäjä”; vie sie, minä vikisen! Tänään tilanne on aivan
päin vastainen. Kansa on alkanut vaatia sille kuuluvaa osuuttaan kirkon hallinnassa.
KENEN KIRKKO ON?
Jokainen kirkollisveron maksaja on osakkaana kansankirkossa. On luonnollista, että
jäsenet vaativat osuutta myös kirkon hallinnassa. Kirkon tulisi myöntää realiteetit!
Kirkko on jäsentensä summa! Toisaalta jäsenet ovat sen omistajat.
Itsepaljastus
Kansankirkko – nimellä kirkko suostuu toimimaan kansan pillin mukaan. Nimeen
sisältyy sitoumus alistua kansan komentoon. Kirkko mukautuu maailmaan!
Vierasta kamaa
Kansan arvopohjalta nousee monia sellaisia asioita, jota eivät istu kristilliseen
kirkkoon: homoliitot, pride – kulkueet, tanssit jms. Kansankirkolla ei ole juridista
oikeutta tyrmätä jäsentensä alotteita. Kansan tahdon toteutuminen kansankirkossa
on luonnollista. Kansankirkossa ”demokratia jyllää”. Joka vastustaa sitä, taistelee
”tuulimyllyjä vastaan”. On vallalla vallitsevan tilanteen vanhurskauttaminen!
Stina Alapirtti (3.7. HELSINKI PRIDE)
Helsinki Priden teema on tänä vuonna Pride in Progress, mikä tarkoittaa
sitä, että ihmisoikeuksien edistäminen on edelleen jatkuva prosessi.
Helsinki Pride viettää tänä vuonna juhlavuotta: tänä vuonna on kulunut 50
vuotta homouden dekriminalisoinnista, 40 vuotta homouden poistamisesta
mielenterveysluokituksesta ja 30 vuotta Helsinki Pride -yhteisön
perustamisesta.
Helsinki Pride on Suomen suurin pride-tapahtuma, mutta niitä järjestetään
yhä enemmän ympäri Suomea.
Pride-kuukautta juhlitaan kansainvälisesti kesäkuun ajan, mutta Suomessa
eri pride-juhlia järjestetään koko kesän ajan. (Netti).
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Lopun ajan kirkko
Laodikea tarkoittaa samaa kuin demokratia eli ”kansa hallitsee” (netti).
”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja
totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole
kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä,
etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot:
Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse” (Ilm.3:14-17).
KIRKON KOOSTUMUS
Urho Muroma arveli aikoinaan, että kansankirkossa saattaa uskovia olla ehkä n.10
%. On selvää, että jos arvopohja jäsenten kesken on 90/10 kääntymättömien
hyväksi, ristiriitoja ja jatkuvaa jännitettä riittää. Tässä jännityksessä kansankirkko on
ollut vuosisadat. Heterogeenisyys tuo lisääntyvää jännitystä mitä pitemmälle
lopunaikaa mennään.
USKOVAT TAKUUMIEHINÄ
”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja
pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa
uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja
epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut:
"Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja
he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa
heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja
olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra,
Kaikkivaltias" (2. Kor.6:14-18).
Kollektiivinen syyllisyys
Yleensä ajatellaan, että kadotukseen joutuu ainoastaan ”omien syntiensä” tähden.
Unohdetaan, että myös määrätty porukka voi vetää meidät helvettiin:
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja
molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan
tähden" (1. Kor.15:19).
'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää
hänet ja menkäämme pois” (Jer.51:9).
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”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus,
irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet,
eriseurat, lahkot…niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista
harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).
KIRKON RATKAISU
Kirkko ei voi heikosta tilanteestaan syyttää ketään toista: OMASTA SYYSTÄNI,
OMASTA SYYSTÄNI, OMASTA SUURESTA SYYSTÄNI!
Kirkko meni avioliittoon maailman kanssa 300 – luvulla, kun kristinuskosta tuli
Rooman valtionuskonto. Tällöin menivät ”puurot ja vellit sekaisin”. Kirkko myi
esikoisoikeutensa ”hernekeitosta”. Tällöin apostolinen kirkko myytiin - halvasta:
”Kerran, kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Eesau kedolta nälästä
nääntyneenä. Ja Eesau sanoi Jaakobille: "Anna minun särpiä tuota ruskeata, tuota
ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt". Sentähden hän sai nimen Edom.
Mutta Jaakob sanoi: "Myy minulle ensin esikoisuutesi". Eesau vastasi: "Katso, minä
kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen?" Jaakob sanoi: "Vanno minulle
ensin". Ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille. Ja Jaakob antoi
Eesaulle leipää ja hernekeittoa. Ja hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Niin
halpana Eesau piti esikoisuutensa” (1. Moos.25:29-34).
”ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä
ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän
tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle,
vaikka hän kyynelin sitä pyysi” (Hebr.12:17).
Sietämätön tilanne
Tilanne on mahdoton ja sietämätön. Jo pelkkä maalaisjärkikin sanoo, ettei moisella
kirkolla ole tulevaisuutta. Tässä on otettu ”järki vangiksi”. Heterogeenisyydestä
maksetaan kova hinta. Maksumiehinä on Herran kansa! Älyllinen itsemurha on
tosiasia. Suurin aikamme marttyyri on uskovien omatunto; sitä venytetään – aina
uudelleen ja uudelleen. Uskovat joutuvat luopumaan Raamatun totuudesta - yksi
toisensa jälkeen. Lepsuja uskovia viedään ”kuin pässiä narussa”.
Katteeton optimismi
Kirkossa on vallalla positiivinen evankeliumi. Vaikka kaikki merkit viittaavat
jumalattomuuden ja suruttomuuden lisääntymiseen, muutamat haluavat luoda
positiivisen kuvan kulkusuunnasta. Tämä on epärealistista ja valheessa vaeltamista:
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”Mutta Jerusalemin profeetoissa minä olen nähnyt kauhistuksia: aviorikosta ja
valheessa vaeltamista; he vahvistavat pahantekijäin käsiä, niin ettei kukaan käänny
pois pahuudestansa. He ovat minun edessäni kaikki kuin Sodoma, ja kaupungin
asukkaat kuin Gomorra. Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot profeetoista: Katso,
minä syötän heille koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä; sillä Jerusalemin
profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan. Näin sanoo Herra Sebaot:
Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät
tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee
Herran suusta. He hokevat minun halveksijoilleni: 'Herra on sen sanonut: Teillä on
oleva rauha!' Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: 'Ei
teitä kohtaa onnettomuus` (Jer.23:14-17).
Maailman parantaminen
On lähdetty parantamaan tuhoon tuomittua maailmaa; tämä on kardinaalivirhe”:
”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa
pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus
hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki
pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." Sillä tietensä he eivät ole
tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat
ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen
maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla
sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen
päivään” (2. Piet.3:3-7).
Alkuseurakunnan perustus
Kirkon perustana tulisi olla jokin muu kuin lapsikaste. Alkuseurakunnassa se oli
uskoon tuleminen:
”Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja
nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen
kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka
saivat pelastuksen” (Apt.2:46,47).
”Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa
kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että
naisia suuret joukot” (Apt.5:13,14).

