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KRISTINUSKO RISTIAALLOKOSSA JA RISTITULESSA  (Väinö Hotti) 

 

Saatanan hyökkäys 

Kristinusko on ainut pelastava uskonto, siksi Saatana on mobilisoinut kaikki joukkoonsa (kaikilla 

rintamilla) tuhotakseen sen perin pohjin. Tässä Saatana esiintyy ”valkeuden enkelinä”: 

”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen 

apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen 

palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän 

tekojensa mukainen” (2. Kor.11:13-15). 

Tuho sisältä päin 

Yhteisön suurin uhka ei tule yleensä ulkoapäin. Koska Saatana on sen takana, se käyttää 

viekkautta. Suora ulkoinen uhka on helppo torjua. Sisäinen ”ytimennäivertäjä” on monen yhteisön 

tuho – näin myös kristinuskon! Tänään on paljon hengellistä meininkiä – muutamat luulevat 

kaiketi, että tämä on krisitinuskon kukoistusaikaa. Tämä on kuitenkin harhakuva, kristinusko on 

todellisessa vaarassa! 

----------------------- 

SEURAKUNNAN TURMELEMINEN SISÄLTÄPÄIN (David Pawson) 

Galatalaiskirje vie meidät suoraan taistelukentän tiimellykseen. Suurimmat taistelut käymme 
seurakunnan sisällä. Se tekee kipeää; kuka pitää riitelevästä perheestä!? 

Kuitenkin taistelu voi muodostua välttämättömäksi. Paholainen ei ole koskaan tuhonnut 
seurakuntaa ulkoapäin.  Kun se hyökkää ulkoapäin, seurakunta vain vahvistuu ja kasvaa. 
Sisältäpäin se pystyy sen tuhoamaan. 

Yksi nopeimmista tavoista tehdä se on vääristää, turmella tai nakertaa evankeliumia. Jos se pystyy 
siihen, se tietää voivansa tuhota seurakunnan sisältäpäin. Näyttää siltä, että vihollinen onnistuu 
siinä liiankin kanssa. 

----------------------- 

LUTHER tajusi tämän vaaran. Siksi hän julisti: ”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia 
kuin Jumalan puhdasta sanaa – muussa tapauksessa olkoot niin opettajat kuin kuulijatkin 
oppeineen kirotut” (Gal.kirj.sel.s.79). 

---------------------- 
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Troijan hevonen 

Troijan hevonen on perinteinen vertauskuva sisäisestä vaarasta. Yhteisöön ujutetaan tuhoavia 

elementtejä vaarattomalta näyttävässä muodossa. Ennen pitkää petos paljastuu – mutta liian 

myöhään. Näin kävi mm. Galatiassa. 

Kristinuskon viholliset 

Suuria ja voimakkaita vihollisia on kolme: 1. Liberaaliteologia. 2. Lahkoeksytys. 3. Juutalais-
agentit. Sielunvihollinen on organisoinut ja aseistanut nämä kolme tuhotakseen kristinuskon. 
Näitä eksytyksiä käyttäessään Saatana loistaa raamattutuntemuksellaan! 

Yhteinen nimittäjä 

Niin paljon kuin nämä kristinuskon sabotaasiryhmät eroavatkin toisistaan, niillä on kuitenkin 
yhteinen vahva nimittäjä: vihamielisyys kristinuskoa kohtaan. 

Valistusfilosofi Voltaire sanoi aikoinaan: ”Musertakaa tuo inhoittava.” Tämän lauseen Voltairen 

kanssa jakavat liberaaliteologit, lahkolaiset, juutalaisagentit. 

Jako kahteen 

Kristillinen väestö jakaantuu kahtia näiden suurimpien eksytysten suhteen. Oppineet ja 

hengellisesti ”isokenkäiset” kuuluvat yleensä selkeästi johonkin näistä pääryhmistä. He ovat kukin 

apostoleja omassa ryhmässään. Tavalliset sukankuluttajat eivät usein tietoisesti kuulu näihin, 

mutta käytännössä kylläkin. Heidän keskuudessaan on tavallista ”sekaannus” ja” hämmennys”. He 

ovat alaikäisinä  ”eksytysten kavalien juonien armoilla”,  Ef.4:14-26. Monet eivät mm. pysty 

näkemään mitään eroa kristinuskon ja juutalaisuuden välillä. Mikä hengellinen pimeys! 

”Ja kansa seisoi ja katseli” (Luuk.23:35). 

”Mutta kansa parka on neuvotonna ja kahden vaiheilla, epätietoisena siitä, kummalleko puolelle 

kallistuisi, keitä vaaraan joutumatta seuraisi – sillä eihän jokamiehellä ole lahjaa arvostella näin 

suuria asioita kristillisesti” (Martti Luther). 

Korvausteologiaa 

Kaikkikin nämä harhat edustavat ”korvausteologiaa”. Ne asettavat raamatullisen totuuden tilalle 

oman korvaavan eksyttävän jumaluusoppinsa. Toinen evankeliumi ja toinen teologia syötetään 

niin ovelasti, että hyvin harvat sen huomaavat: 

”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 
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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.1:6-8). 

1. Liberaaliteologia 

Tämä teologia pyrkii tuhoamaan kristinuskon peruskiven, Raamatun, ja onkin siinä pitkälti 

onnistunut. Tässä liberaaliteologia seuraa valistusfilosofien askeleissa: Raamattu on ”suutarien ja 

räätälien juttukirja”. Liberaaliteologia on riisunut Raamatun tarkkaan: 

Kuopiolainen Kirkko & Koti – lehti esitti (11.1.2012) piispaehdokkaille kymmenen (10) heidän 
teologiaansa ja toimintaansa liittyvää kysymystä. Eräs näistä (2.) kuului:  ”Mitä ongelmia on 
Raamatun käyttämisestä uskon ja etiikan oppikirjana?” Kaikki torjuivat selkeästi  Raamatun 
”uskon ja elämän ohjenuorana”. ”Yksin raamattu” – periaate hylättiin kuuden ehdokkaan voimalla. 
Kukaan ei suoraan asettunut Raamattua vastaan, mutta kaikki halusivat käyttää sitä ainoastaan 
”soveltuvin osin”. 
Vain Raamatun ”suuret linjat” ovat kandidaattien mielestä merkittävät. On pyrittävä 
hahmottamaan kokonaisuus. Tämä on kuitenkin kohtuuton vaatimus niille seurakuntalaisille, jotka 
eivät ole vielä päässeet kristinuskon alkeisiinkaan. Ehkä tässä piispa pyrkii tekemään itsensä 
raamatunselittäjänä tarpeelliseksi. 
Raamatun ohjeellisuus rajoittuu Kultaiseen sääntöön (Matt.7:12) ja Rakkauden kaksoiskäskyyn 
(Matt.22:37-39). 
Haastattelussa torjutaan Raamattu ”oppikirjana”. Mutta mikä on kirkon oppikirja ellei Raamattu?  
 
Korvausteologia: Liberaaliteologiassa Jumalan sana, Raamattu korvataan ihmissanalla ja 
ihmismielipiteillä. Jumalan sana asetetaan syrjään – paremman ja pätevämmän tekstin tieltä! 
 
”Järki on filosofin pääkopassa jumalallinen tiedon lähde, josta tämän maailman viisas voi 
ammentaa totuutta samalla erehtymättömyydellä kuin yksinkertainen Raamatusta” (Laestadius). 
 
2. Lahkoeksytys 
 
Tämä ilmenee ”me yksin oikeassa” – asenteena. Se on lihallisuutta ja alaikäisyyttä. On 
murheellista, ettei TV7, joka on tässä kysymyksessä ”temppelin harjalla” massamedian edustajana,  
ole tarttunut asiaan riittävän ponnekkaasti. Saarnoja tulvii eetteriin ympäri vuorokauden, mutta 
missä viipyvät saarnaajat, jotka julistavat, että lahkolaisuus on kuolemanvakava synti ja vaativat 
pikaista parannusta? 
 
”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? Ei kaiketi Paavali ole 
ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? (1. Kor.1:11-13). 

”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 
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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). 

Korvausteologia: Tässä Kristuksen maailmanlaajuinen seurakuntaruumis (ekklesia) korvataan 

omalla lahkoryhmittymällä ”hengellisellä kodilla”.  Erittäin vaarallinen ja yleinen eksytys! 

3. Juutalais-agentit 

Tämä eksytys on viimeaikoina vahvasti voimistunut. Sitä syötetään eri tahoilta ja ajetaan  ”kuin 

käärmettä pyssyyn”. Tällä eksytyksellä on saatanallinen voima. Se vetoaa selviin faktoihin: 1. 

Jeesus on juutalainen. 2. Pelastus on juutalaisista. 3. Uskonisät ovat juutalaisia. 4. Paavali oli 

juutalainen. 5. Vanha Testamentti on juutalainen. 

KOLME HYÖKKÄÄJÄÄ 

Tällä hyökkäyksellä on voimakas taustatuki TV7:ssa. Kaikki nämä alla mainitut juutalaisagentit on 

otettu TV7:n suojiin. Eikö TV7 pitäisi esiintyä kristillisenä kanavana, kristinuskon äänitorvena? 

Kuinka se voi lähteä avoimesti tukemaan kristinuskoa vastustavia voimia? Eikö se ”sahaa silloin 

oksaa, jolla se itse istuu”? Tämä on samalla syvästi skitsofreenista menettelyä. 

1. Jacques B,  Doukhan: Kaksi todistaa. (TV7) 

2. Keijo Lindeman (Kaiken kohdalleen asettaminen, TV7, 12 jaksoa) 

3. Ossi Ikonen (TV7, Kuukauden kalastaja, ym.). Sternin puu. 

Näille hyökkääjille on yhteistä kristinuskon mitätöiminen ja mollaaminen.  He eivät pysty 

erottamaan kirkkojen onnetonta kujanjuoksua varsinaisesta kristinuskosta, joka lepää vankalla 

raamatullisella ja apostolisella perustuksella. 

Kristinuskon peruspilarit:  1. Kristus. 2. Uusi Testamentti. 3. Paavali. 

Messiaanisen juutalaisuuden nimissä 

Näistä jokainen pitäytyy messiaaniseen juutalaisuuteen. Tämä  termi on kuitenkin mitä 

epämääräisin käsite. 

MESSIAANINEN JUUTALAISUUS 

Voisiko MESSIAANINEN JUUTALAISUUS korvata ja haastaa kristinuskon? Näinhän muutamat 

ajattelevat.  Kristityt ovat kadottaneet alkuperäisen ja aidon evankeliumin.  Nyt se on löydettävissä 

juutalaisuuden helmasta. Tähän ei kuitenkaan löydy päteviä todisteita, vaan kyseessä on 

galatalaisten lumous. Tähän liikkeeseen kuuluu useita eri ryhmittymiä. Mikä näistä olisi arvollinen 

haastamaan kristinuskon? Saadaksemme edes jonkinlaisen kuvan tästä juutalaisuuden haarasta 

pyrimme löytämään ”keskiverron”. Netti tulee tässä avuksi.  
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WIKIPEDIA 

”Messiaaninen juutalaisuus on vakiintunut nimike vapaakirkolliselle liikkeelle, joka yhdistää opissa 

ja jumalanpalveluselämässä juutalaista traditiota kristilliseen teologiaan.” 

Emmekö messiaanisessa juutalaisuudessa ole siis tekemisissä puhtaan SYNKRETISMIN 

(uskontojen sekoituksen) kanssa??? 

Todisteena tälle väitteelleni esitän seuraavaa nettitietoutta (Wikipedia): 

USEIMMAT messiaanisista seurakunnista pitäytyvät seuraaviin kohtiin: 

1. Perinteinen synagogajumalanpalvelus (Toora + Uusi testamentti). 

2. Poikalapset ympärileikataan. 

3. Juutalaiset juhlapäivät. 

4. Ei käytetä ristiä. 

5. Sunnuntain tilalla on sapatti. 

6. Joulua ja pääsiäistä ei vietetä. 

7. Upotuskaste. 

EI OMAA IDENTITEETTIÄ 

Nämä herrat eivät  tunnusta kristinuskon absoluuttisuutta. Kristinusko alistetaan surutta 

juutalaisuuden alle. Sillä ei ole mitään oikeutta itsenäiseen elämään. Kristinuskon arvo tulee 

ainoastaan siitä, jos se suostuu olemaan ”kylkiäisenä” juutalaisuuden kupeessa! 

Jeesus on, mutta ei hallitsevassa asemassa 

Jeesusta ei millään tavalla kielletä, mutta hän jää taka-alalle. Sama koskee Uutta Testamenttia ja 

Paavalia. Ei auta, jos Kristus on kuvioissa mukana; hänen täytyy lisäksi olla OMALLA YLHÄISELLÄ 

PAIKALLAAN! 

Korvausteologia:  ”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja 

ne juuri todistavat minusta;  ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän” 

(Joh.5:39,40). 
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”Teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä.”  Tässä olemme ”villakoiran ytimessä”:  

juutalaisagenteilla on ELÄMÄ JUUTALAISUUDESSA, ISIEN PERINNÄISSÄÄNNÖISSÄ JA VANHASSA 

TESTAMENTISSA! Elämästä on kysymys! 

Kristinusko taas nojautuu Jeesuksen ilmoitukseen itsestään: "Minä olen tie ja totuus ja elämä” 

(Joh.14:6). 

Paavali keskittyi Kristukseen: 

”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille 

Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään 

muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (1. Kor.2:2:1,2). 

”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä 
todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen 
rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin 
omakseni Kristuksen  ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, 
sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee 
Jumalasta uskon perusteella” (Fil.3:7-9). 

Pidän sen roskana 

Paavalin suhde juutalaisuuteen oli traumaattinen; hän luki juutalaisuudessa eletyn entisen 
elämänsä ”roskaksi” (ulosteeksi). Juutalaisagentit juhlivat siis ulosteilla. Ja minkä metelin he tästä 
haisevasta löydöstään nostavatkaan!  

Toisenlainen näkemys 

Professori Pranz Pieper: ”Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky (Matt.28:19, vrt.myös Ps.2:8; 
72:8 jne.) on luonteeltaan kauttaaltaan universaalinen ja kieltää näin ollen kaikilta muilta 
uskonnoilta olemassaolon oikeutuksen. Siihen liittyy perustelu, että kaikki uskonnot kristinuskoa 
lukuun ottamatta jättävät ihmiset pimeyteen ja saatanan valtaan (Apt.26:18”) (Pieper, 
Dogmatiikka). 

Ei mitään kristinuskon rinnalle 

On perkeleellinen valhe, että kristityt ja juutalaiset palvelevat samaa Jumalaa ja että juutalaisuus 
on tasavertainen todistaja kristinuskon rinnalla.  Kristinusko ei siedä rinnalleen mitään toista 
uskontoa – ei edes juutalaisuutta. Kristinusko ja muut uskonnot ovat kuin päivä ja yö. Pienikin 
pisara juutalaisuutta sekoitettuna kristinuskoon turmelee koko kristallikirkkaan terveyslähteen. 
Nämä ”lähteen myrkyttäjät” on karkotettava mahdollisimman kauas kristittyjen keskuudesta ja 
julkeasti paljastettava heidän katalat juonensa. 

Mutta perkeleelle ja hänen palvelijoilleen, eksytysten ja lahkojen alkuunpanijoille meidän pitää 
apostolin esimerkin mukaisesti olla kärsimättömiä, kopeita, karskeja ja leppymättömiä sekä 
säälimättä paljastaa pilkattavaksi, kirota ja tuomita heidän kavaluutensa” (Martti Luther). 

http://missiosavo.net/Kotisivu/jutut/pieper.html
http://missiosavo.net/Kotisivu/jutut/pieper.html
http://missiosavo.net/Kotisivu/jutut/pieper.html


                                                                                                                                                                                        7 

 

 

KAKSI ISRAELIA 

Raamattu puhuu luonnollisesta ja hengellisestä Israelista., samoin kuin luonnollisista ja 
hengellisistä israelilaisista: 

”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka 
ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea 
ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei 
ihmisiltä, vaan Jumalalta” (Room.2:28,29). 

Uskovan tavoite 

Uskovan tavoite ei suinkaan ole ”fyysinen juutalaisuus”, vaan hengellinen (sisällinen). Tämä 
Paavalin mukaan toteutuu automaattisesti silloin, kun ihminen tulee Kristus-viinipuun oksaksi 
uudestisyntymisessä: 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon 
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 

”Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu 
oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta” 
(Room.11:17). 

Missään ei kristittyjä kehoteta tavoittelemaan fyysistä juutalaisuutta! 

Luopunut ja paatunut Israel – taitettu oksa 

Kun Israel joutui paatumukseen, se samalla taitettiin pois omasta öljypuustaan ja sen mehevästä 
juuresta, Kristuksesta. Samalla avautui tie pakanoille tuon samaisen öljypuun oksaksi. Täten myös 
murrettiin Israelin ylpeys valittuna kansana: he joutuivat samaan sarjaan tottelemattomien 
pakanoiden kanssa. Israel joutui pakanoiden rinnalle armoa kerjäämään! 

”Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi” (Room.2:32). 

Tämänhetkinen tilanne 

Israel kansana on paatumuksen tilassa, omasta öljypuustaan irtioleva oksa. Se ei ole tänään 
kristityille missään mielessä esikuva.  

Kristityt ovat tulleet liitetyiksi Öljypuuhun ja päässeet myös sen mehevästä juuresta osalliseksi. 
Heille ei ole mitään vaateita Israelin suhteen. Kristittyjen tulee vain kasvaa Kristuksen 
tuntemisessa. Kristityt odottavat hartaasti Israelin paatumuksen päättymistä ja sitä aikaa, jolloin 
Israel tulee jälleen liitetyksi omaan viinipuuhunsa. 
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”Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on 
voimallinen oksastamaan ne jälleen” (Room.11:23). 

Paatumus päättyy 

Odotamme paatumuksen päättymistä, josta Sakarja kertoo: 

”Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia 
vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja 
rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin 
valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista” 
(Sak.12:9-10). 

”Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja 
saastaisuutta vastaan” (Sak.13:1). 

Tällöin israelilaisten silmät avautuvat näkemään, kuinka väärin he ovat kohdelleet Messiastaan. 
Samalla he joutuvat nöyrästi tunnustamaan, että pakanat ovat olleet ennen (n.2000 v.) Israelia  
osallisia Kristus-viinipuusta. Tässä muodostuu Israelille samanaikaisesti yhteys sekä Kristukseen 
että pakanakristittyihin. Nyt molemmat ovat saman öljypuun oksina, jonka mehevänä juurena on 
Kristus. 

 

 


