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Kirkosta ja sen
herätysliikkeistä

S

uomen Raamattuopiston järjestämillä
Hengellisillä syventymispäivillä jär
jestettiin paneelikeskustelu aiheesta:
”Kirkko ja herätysliikkeet tänään – missä
mennään?” Panelistit miettivät sekä kirkon
että sen herätysliikkeiden heikkouksia ja
vahvuuksia ja tietysti myös kirkon ja he
rätysliikkeiden välisiä suhteita. Panelistien
taustoista johtuen herätysliikkeistä lähinnä
viidesläisyys ja evankelisuus olivat keskus
telussa esillä.
Kirkon vahvuuksina nähtiin mm. sen
ammattitaitoinen ja lukuisa työntekijä
kunta, sen laaja kontaktipinta kansaan eri
tyisesti rippikoulutyössä ja ennen kaikkea
sen hyvä virallinen oppiperusta Raama
tussa ja Tunnustuskirjoissa. Heikkouksiksi
taas mainittiin esimerkiksi se, että kirkon
toiminnassa keskeisimmällä sijalla ei vält
tämättä ole se, minkä pitäisi olla, nimit
täin Kristuksen pelastustyön julistaminen
ja henkilökohtaisen uskon korostaminen.
Edelleen heikkoutena mainittiin kirkon
vääränlainen demokratisoituminen, joka
johtaa siihen, että kirkon asioista päättävät
sellaiset, jotka eivät tunne kirkon perustaa
tai eivät välitä siitä. Kansankirkosta kansan
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kirkoksi ei ole hyvä kehitys.
Herätysliikkeissäkin nähtiin sekä
vahvuuksia että heikkouksia. Erityisenä
vahvuutena nähtiin herätysliikkeitten
vahva vapaaehtoistoiminta sekä niiden
tekemä lähetystyö. Myös omat, kasvavat
messuyhteisöt sekä julistuksen keskitty
minen Kristuksen sovitustyöhön ja us
konvanhurskauteen ovat herätysliikkeit
ten tärkeä anti Suomen ev.lut. kirkolle.
Heikkoutena tai uhkana taas nähtiin se,
että kirkon virallisen lähetysjärjestösta
tuksen säilyttäminen voi johtaa kirkko
poliittiseen peliin, jossa ei tärkeintä enää
olekaan totuuden julistaminen vaan
hyvien suhteiden vaaliminen. Toisaal
ta vaarana on julistuksen muuttuminen
kirkkopoliittiseksi mustamaalaamiseksi,
jossa syntiset ovat meidän oman jouk
komme ulkopuolella jossain tuolla pa
hassa kansankirkossa, ja niin kasvaa fa
riseusten itsetyytyväinen joukko.
Paneelin jälkeen mietin käytyjä kes
kusteluja. On surullista, että kirkon ja
sen herätysliikkeiden välistä suhdetta
voisi melkeinpä verrata eripuraiseen
aviopariin, joka vielä haluaa asua saman
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katon alla ja etsii perusteita yhdessä elämi
selle, kun kyse pitäisi olla aidosta kump
panuudesta ja rakkaudesta, jossa yhdessä
tehdään työtä saman näyn innoittamina ja
toinen toisensa onnistumisista iloiten.
Paneelissa katsottiin myös tulevaisuu
teen ja yritettiin ennustaa, millainen Suo
men ev. lut. kirkko on vuonna 2030. Itse
näen kaksi mahdollista tulevaisuuden
visiota. Ensimmäistä toivon, toista vähän
pelkään. Toivon, että viidentoista vuoden
kuluttua – ja mielellään jo paljon aikai
semminkin – herätysliikkeillä ja niiden
messuyhteisöillä on vapaus toimia kirkon
sisällä. Kirkko ei enää hallinnollisin toi
menpitein rajoita ehtoollisenviettomah
dollisuuksia kuten nyt eikä luterilaisen
papin kirkkokäsikirjan mukaan toimit
tamaa jumalanpalvelusta pidetä enää kil
pailevana vaan ennemmin kirkon omaa
olemusta rakentavana toimintana. Piispat
myös suostuvat vihkimään papeiksi niitä,
jotka omantunnon syistä eivät voi toimia
alttariyhteistyössä naispuolisten pappi

en kanssa eivätkä siksi myöskään osallis
tua yhteisiin pappisvihkimyksiin heidän
kanssaan. Herätysliikkeiden messuyh
teisöt, eräänlaiset henkilöseurakunnat,
mielletään osaksi Suomen ev.lut. kirkon
toimintaa. Tätä siis toivon, ja iloitsen siitä,
että pieniä viitteitä tällaisesta muutoksesta
on nähtävissä. Kehitys voi kuitenkin olla
myös toinen. Voi olla, että herätysliikkeit
ten asema kirkon sisällä käy lopulta niin
ahtaaksi, että on pakko irtautua kirkon vi
rallisesta yhteydestä, jotta perustoimintaa
voidaan jatkaa. Tällöin syntyisi taas uusi
tai useampia uusia luterilaisia kirkkoja.
Tätä pelkään, koska pirstaloituminen ei
koskaan ole hyväksi.
Miltä kirkon ja sen herätysliikkeiden
väliset suhteet siis näyttävät tulevaisuu
dessa? Ajattelen, että tässä asiassa pallo
on kirkon päättäjillä. En usko, että herä
tysliikkeet ovat valmiit antamaan periksi
niissä asioissa, jotka ovat Raamattuun pe
rustuen ymmärtäneet Jumalan tahdoksi.
Kuva: Taneli Törölä
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