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KIRKON HARHAOPIT                                                         Väinö Hotti 

Kallioperusta 

Kirkon tuli edustaa maailmassa ”totuutta”. Sen tuli edustaa maailmassa 

pettämätöntä kallioperustaa ja – valomajakkaa!. 

”siltä varalta, että viivyn, minä muistutan siitä, miten tulee olla Jumalan huoneessa, 

joka on elävän Jumalan seurakunta. Totuuden pylväs ja perustus ja tunnetusti suuri 

on jumalisuuden salaisuus: (Hän,) hän joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut 

Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu kansojen keskuudessa, uskottu 

maailmassa, otettu ylos kirkkauteen” (1. Tim.3:15,16; Saarnivaaran käänn.). 

”Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan 

seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita” (Matt.16:18). 

”Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus; 

sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja” (Mal.2:7). 

 
              (nettikuva) 
     OLAVI RIMPILÄINEN 
    12.8.1937 – 3.12.2019 
 
 

KATOLINEN KIRKKO 

Kanadan pääministeri pettyi katolisen kirkon 
passiivisuuteen selvittää lasten kohtaloita entisissä 
sisäoppilaitoksissa 
Justin Trudeau varoitteli, että Kanadan hallitus saattaa ryhtyä jopa 

oikeudellisiin toimenpiteisiin, ellei katolilainen kirkko luovuta asiakirjoja 

sisäoppilaitoksiin sijoitettujen lasten kohtaloista. 

”Re – formaatio merkitsee kirkon uudistamista siten, et-

tä palataan alkuperäiseen, verrataan nykytilannetta läh-

tökohtaan ja katsotaan siitä käsin, missä ollaan menos-

sa…Jos nyt sitten kysymme, mikä tämä ´alkuperäinen`, 

tämä nykykirkon tilanteen mittapuu, niin se on luonnol-

lisesti 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). 

 

https://yle.fi/uutiset/18-205259
https://yle.fi/uutiset/18-205259
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INKA HAUKKA 

5.6. 03:10• Päivitetty 5.6. 08:53 

Kanadan pääministeri Justin Trudeau vaatii maan katolista kirkkoa 

luovuttamaan asiakirjat entisistä sisäoppilaitoksista, jonne alkuperäisyhteisöjen 

lapset sijoitettiin väkisin 1800- ja 1900-luvuilla. 

Hiljattain Brittiläisessä Kolumbiassa sijaitsevan, alkuperäiskansoille tarkoitetun 

Kamloopsin sisäoppilaitoksen alueelta löytyi 215 lapsen jäänteet. 

Kamloopsin sisäoppilaitos toimi vuosina 1890–1969. Sisäoppilaitosta ylläpiti 

katolinen kirkko valtion puolesta. 

Trudeau vaatii paitsi kirkkoa tulemaan vastaan tutkimuksissa myös ottamaan 

vastuuta koulujen järkyttävästä perinnöstä. 

– Katolilaisena olen syvästi pettynyt siihen kantaan, minkä katolilainen kirkko on 

ottanut asiaan nyt ja aiempina vuosina, sanoi Trudeau perjantaina. 

Pääministeri muisteli lehdistötilaisuudessa myös sitä pettymyksen tunnetta, mitä 

hän koki tavatessaan paavi Franciscusin Vatikaanissa vuonna 2017. Tuolloin 

paavi kieltäytyi (siirryt toiseen palveluun)esittämästä anteeksipyyntöä katolisen 

kirkon roolista sisäoppilaitosten julmassa historiassa Kanadassa. 

– Näemme yhä kirkon vastaanhangoittelua asian suhteen, Trudeau totesi.  

Lapsivainajien henkilöllisyys ja kuolinsyy tutkinnassa 

Trudeau varoitteli, että hallitus saattaa ryhtyä jopa oikeudellisiin toimenpiteisiin, 

ellei katolinen kirkko luovuta asiakirjoja sisäoppilaitoksiin sijoitettujen lasten 

kohtaloista. Tietoja ovat vaatineet muun muassa uhrien perheet. 

– Mutta ennen kuin alamme puhua katolisen kirkon viemisestä oikeuteen, pysyn 

toiveikkaana sen suhteen, että uskonnolliset johtajat ymmärtävät itse, että 

heidän on osallistuva tähän. 

Kanadassa alkuperäiskansoja yritettiin sulauttaa valtaväestöön pakolla, ja tätä 

tarkoitusta varten perustettiin 139 sisäoppilaitosta. 

https://yle.fi/uutiset/3-11954774
https://globalnews.ca/news/4110742/justin-trudeau-pope-francis-residential-school-apology/
https://globalnews.ca/news/4110742/justin-trudeau-pope-francis-residential-school-apology/
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Arviolta 150 000 lasta vietiin väkisin sisäoppilaitoksiin, joissa oli erittäin kova 

kuri. Lapsilta kiellettiin täysin heidän oma kulttuurinsa, eivätkä he saaneet puhua 

omaa kieltään. 

Lapset joutuivat usein myös väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. 

Tuhansia lapsia katosi kouluissa. 

Brittiläisen Kolumbian kuolinsyytutkijan virasto selvittää parhaillaan, keitä olivat 

Kamloopsin sisäoppilaitoksen alueelle haudatut lapset ja miten he kuolivat. 

Kamloopsin sisäoppilaitos siirtyi vuonna 1969 valtion omistukseen ja toimi 

päiväopetusta antavana kouluna vuoteen 1978 saakka. Nykyisin koulu toimii 

kulttuurikeskuksena ja museona. (NETTI). 

Surkea historia 

Katolisen kirkon historia ei ole miltään osin mairitteleva. Sillä on mittava 

marttyyrihistoria, ehkä peräti 50 miljoonaa. Yllä oleva kertoo kirkon karmeasta 

lapsihistoriasta. Se ei ole millään muotoa esittämiskelpoista  - ei edes maalliselle 

(profaanille) yhteisölle - saati sitten kirkolle! Kirkon toiminnan tulisi kaikin tavoin olla 

esimerkillisen ”läpinäkyvään”, mutta katolisen kirkon kohdalla se on ulkokullaista ja 

farisealaista. 

MISSÄ VIIPYY KIRKON PARANNUS? 

Moiselta kirkolta on täysin menneet eväät parannuksen julistamiseen. Tässä 

kirkossa realisoituu Raamatun kirjoitus täysimääräisenä:  

”Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte 

Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän 

isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, 

jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, te, jotka enkelien toimen kautta 

saitte lain, mutta ette sitä pitäneet” (Apt.7:51-53). 

Kirkon ansioluettelo 

”Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja 

kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te 
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ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin; että teidän 

päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu 

vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te 

tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on 

tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja 

kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut 

koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole 

tahtoneet” (Matt.23:34-37). 

”Kirkkohistorian surullisimman lehden on kirkko itse kirjoittanut taistellessaan niitä 

ihmisiä vastaan, joille Herran sana tuli” (Luuk.3:2). 

KIRKKOKURIN HEDELMÄÄ 

Rooman kirkko saattaa kaikki kirkon jäseneksi lapsikasteessa. Tämä taas oikeuttaa 

harjoittamaan kirkkokuria kaikkiin kansalaisiin. Kirkkohistoria tietää kertoa tämän 

kurin ankaruudesta – se on armotonta ja veristä kirkkokuria.  

Itse asiassa tällä ei ole mitään tekemistä raamatullisen kirkkokurin kanssa. Se vain 

tyydyttää sokean kirkon hillitöntä hallitsemisviettiä. Kuri vie jäsenet entistä 

kauemmaksi uskosta. Itse PIMEYDEN RUHTINAS on sen takana! 

LUTERILAISUUDEN HARHA 

Luterilaiset tunnustuskirjat opettavat epäraamatullisesti lain käytöstä: 

 

 

 

Ensiksi sen tähden, että sen avulla säilyisi ulkonainen säädyllisyys epävakaisten ja 

tottelemattomien kohdalla. 

 

Raamattu ei tunne 

Tämä ensimmäinen (1) lain käyttö oli apostoleille tuntematon. He eivät pyrkineet 

pitämään jumalatonta maailmaa aisoissa. He eivät olleet maailman 

”moraalinvartijoita”.  

Apostolit eivät olleet ”maailman parantajia”. Maailma ei kuulunut heidän 

”reviiriinsä”; kirkkokuri koski ainoastaan ”uskovia”, ekklesian jäseniä: 

”Laki on annettu ihmisille kolmesta syystä. Ensiksi sen tähden, että sen avulla 

säilyisi ulkonainen säädyllisyys epävakaisten ja tottelemattomien kohdalla. 

Toiseksi, että ihmiset sen avulla saatettaisiin syntiensä tuntemukseen. 

Kolmanneksi, että heillä, sitten kun ovat uudestisyntyneet, ja kun liha vielä on 

heihin piintyneenä, juuri tämän tähden olisi luotettava ohje, jonka mukaan 

heidän on suunnattava ja ohjattava elämänsä” (TK 430). 
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”Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; 

en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai 

epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. 

Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai 

ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette 

seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita 

niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat 

sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa 

keskuudestanne se, joka on paha." (1. Kor.5:9-13). 

Lakia vai evankeliumia? 

Kristillinen julistus rajoittuu näihin kahteen: lakiin ja evankeliumiin. MAAILMAN 

KAITSEMINEN – KUMPAA SE ON ? -  EI KUMPAAKAAN ! 

Raamattu ei tunne tätä vaihtoehtoa. Se on siis ”ihmiskeksintöä”. Se on 

kansankirkolle tilaustyönä tehty. Se on lain ja evankeliumin sekoitusta! Myös 

TUNNUSTUSKIRJAT hylkäävät, kieltävät - ja tuomitsevat tämän vaihtoehdon! 

”Kirkossa on erikoisen ihanana valona mitä huolellisimmin pidettävä voimassa lain 

ja evankeliumin erotus, sillä sen avulla – Pyhän Paavalin neuvon mukaan – Jumalan 

sanaa oikein jaetaan” (TK 428). 

Lähetyskäskyn velvoitus 

Lähetyskäsky oli tehtäväksi anto opetuslapsille koko maailman evankelioimiseksi: 

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki 

valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja 

opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, 

minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:18-20). 

Käskyyn sisältyi ”sekä laki että evankeliumi”. Siihen sisältyvä laki ei ollut mitään 

”pistekohtaista”; parannus ei koskenut vain jotakin osa-aluetta (viina-, tupakka-, 

homousparannus jne.). Kyseessä oli sydämestä lähtevä ”kokonaisparannus”.  

Elämän muutos edellyttää vanhurskauttamista ja uudestisyntymistä! 

”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee” (Snl.4:23). 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

 
Kun suomalaisiin suruttomiin sovelletaan kirkkokuria kuten Rooman kristittyihin 

(Room.1.), mennään harhaan – osoite on väärä. Suomalaiset suruttomat eivät 

(kastettunakaan) kuulu Rooman kristittyjen tavoin kirkkokurin piiriin. 
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GUSTAF JOHANSSON HARHASSA 

 

 
            (nettikuva) 
  GUSTAF JOHANSSON 
  10.1.1844 – 24.7.1930 

Johansson tunnettiin raamatullisena piispana, mutta tässä asiassa hän oli 
kansankirkon harhateologian kahleissa! 
 
VÄÄRÄ SEURAKUNTAOPPI 

Johansson oli kansankirkon teologian vanki myös seurakuntaopin osalta. Tietysti 

tähän oppiin muotoutuivat eväät jo 300 – luvulta, jolloin kristinuskosta tuli Rooman 

valtionuskonto. Tästä lähtien täytyi koko sekalainen maailma tehdä ”kirkolliseksi”.  

 

 

 

Tämän opin mukaan kirkkokurin piiriin voidaan laskea kaikki kastetut. Mutta 

samalla väistämättä ajaudutaan ROOMAN KIRKON RAUTAISEEN KIRKKOKURIIN! 

Kansankirkon seurakuntaoppi ei ole millään tavalla yhteismitallinen apostolisen 

seurakuntaopin kanssa! 

TUNNUSTUSKIRJAT 

Johanssonin määritelmä ei pidä myöskään yhtä TUNNUSTUSKIRJOJEN kanssa: 

”Se  (seurakunta) on kaikkien uskovien yhteisö, joiden keskuudessa 

evankeliumi puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit evankeliumin 

mukaisesti jaetaan (emt. s.27).  

Tähän tarvittiin kolmen kehän oppi: 1. Sisin, uskovien joukko (ekklesia). 

2. Opetuslapset ennen helluntaita, ilman Pyhää Henkeä. 3. Kastettujen 

suuri joukko, armonvälikappaleiden vaikutuksen alaisena. 

 

”On ollut välttämätöntä, ettei Kristuksen kirkko ole 

jättänyt kansojen kasvatustointa pakanakunnalle, 

vaikka sen on täytynytkin voidakseen suorittaa 

tämän tehtävän, ottaa piiriinsä paljon sellaisia, 

joissa ei ole omakohtaista uskonelämää” (Yrjö 

J.E.Alanen, Gustaf Johansson, s.157). 

 


