
KIVISATEESSA 

TV1:n MOT-dokumentissa (25.2.) saimme olla kivisateen todistajina. Jumalan vastustajien silmittömien 
vihanpurkausten välikappaleena oli media. Kiviä sinkoili eri tahoille. 

 
1. Pirkko Jalovaara sai tuta median kivisadetta täydeltä laidalta. Täytyy tunnustaa, että hän 
käyttäytyi esimerkillisesti ja urhoollisesti totaalisen ja massiivisen painostuksen alla.   
Jalovaaralle lausuttiin tuomio liian vähäisin todistein ja perustein, Kallion kirkon illan pohjalta. Hän 
on toiminut kirkossa peräti 27 vuotta; todisteista ei pitäisi olla pulaa. Lisäksi Kallion tilaisuudesta 
oli otettu ”valittu pätkä”, jota sitten paisuteltiin ja tulkittiin väärin. Nyt on tilaisuus ottaa selvää, 
”mikä on totuus” tästä tilaisuudesta: Koko pitkä puhe löytyy nauhotettuna Radio Dein sivuilta. On 
hämmästyttävää, että muutaman minuutin nauhan pohjalta tehdään lopulliset johtopäätökset 
vaikka henkilö on toiminut kirkon saralla kymmeniä vuosia! 
 
Kenttäoikeuteen 
 
Uskovien elämää seurataan tarkoin. Heidät yritetään saada ansaan. Mutta tähän tarvitaan ”sopiva 
hetki”:  
 
”Ja keksiäkseen jotakin, mistä häntä syyttäisivät, kirjanoppineet ja fariseukset pitivät häntä 
silmällä, parantaisiko hän sapattina” (Luuk.6:7). 
 
”Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet” (Matt.26:16). 
 
Oikeudenkäyntiä pyritään nopeuttamaan, koska pitkittyminen voisi merkitä tosiasioiden 
esiintuloa. Saatanan, valheen ruhtinaan (Joh.8:44) intresseihin kuuluu mahdollisimman lyhyt 
oikeudenkäynti ja pikatuomioiden julistus. 
 
Jeesuksen oikeudenkäynti. Uskovien oikeusturva on kautta aikain ollut kyseenalainen. Jeesuksesta 
ja Hänen vastustajistaan kerrotaan: ”He toimivat kuin kiihotuksen alaisina ja tuomitsivat hänet 
ilman todisteita. Mitään tutkimusta ei asiassa suoritettu. Tuomio langetettiin vastoin normaalia 
juutalaista oikeuskäytäntöä yöllä” (Novum, Mark.14:64). 
 
65. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää 
todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa.  
66. Miten teistä on?" He vastasivat sanoen: "Hän on vikapää kuolemaan". (Matt.26:65,66). 
 
Johannes Kastajan oikeudenkäynti oli lyhyt:  
 
10. Ja hän lähetti lyömään Johannekselta pään poikki vankilassa.  
11. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle; ja tämä vei sen äidilleen. 
(Matt.14:10,11). 
 
Stefanus ei saanut oikeutta: 
 
54. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle 
hampaitansa.  
55. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja 



Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella  
56. ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla 
puolella".  
57. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen 
päällensä  
58. ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen 
nuorukaisen jalkojen juureen.  
(Apt.7:54-58). 
 
2. Maallikkosaarnaajat. Toistuvasti annettiin ymmärtää, että tässä ”maallikkosaarnaaja” on 
hairahtunut puoskaroinnin säälittävälle polulle. Mutta mitä media tekee ”professorin (Aapeli 
Saarisalo) riivaajauskolle!? Siinä on megaluokan kysymys! 
 
3. Maallikot. Kivisuihku suuntautui myös yleensä maallikoihin, joiden ei pitäisi sotkeutua 
teologisiin kysymyksiin. Tällöin vain unohtui, että apostolit Paavalia lukuun ottamatta olivat 
maallikoita. 
 
4. Uskovat. Voimakas hyökkäys kohdistui niihin, jotka vanhanaikaisesti uskovat Raamattuun 
Jumalan pettämättömänä ilmoitussanana. 
 
5. Naispappeuden ja homoliiton vastustajat. Nämä änkyrät halutaan vihdoinkin saada kirkosta 
ulos – tosin laillisesti ja siististi, demokratian asein. Tälle marginaaliryhmälle valmistaudutaan 
antamaan viimeinen ”armonisku”. 
 
6. Raamattu. Viha Jumalan sanaa kohtaan oli ilmeinen.  Tämä oli ”suruttomien vapaushuuto”. 
Tämä on todellista ”vapautuksen teologiaa”. Aikamme ihminen haluaa elää julkeasti ja avoimesti 
synnissä (homoudessa ym.). Hän ei salli vapauttaan rajoitettavan miltään osin eikä miltään taholta. 
Ihminen on kaiken napa ja kaiken yläpuolella. Ihminen itse on kaiken mitta. Kansanvalta on ainut 
auktoriteetti. Demokratiaa jumaloidaan: ”Ei muuta johtajaa, ei luojaa, kuin kansa kaikkivaltias.” 
 
Raamattuun pitäytyvät uskovat joutuvat tällöin pakosta tulilinjalle. He esittävät suruttomalle 
kansalle ”rajoja”, jotka Jumalan sana tuo esille.  Nyt suruttomat yhtyvät yhteiseen suurkuoroon 
huutamaan vapaushuutoa. Jumala ei ole kuitenkaan tässä hätää kärsimässä, vaan vastaa 
vapaushuutoon ”naurulla”: 
 
1. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?  
2. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa 
vastaan:  
3. "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä".  
4. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. (Ps.2:1-4). 
 
Ranskan protestanttien, hugenottien sinetissä on kuva: suuri alasin, ympärillä monia särkyneitä 
vasaroita ja alla kirjoitus:  ”Vihollisjoukot, takokaa vain! Moukarit murtuvat, alasin kestää ain!” 
 
7. Jumalan eliminoiminen. Aikoinaan Nietzsche julisti: Jumala on kuollut! Tämä sisältyy peitettynä 
myös aikamme maallistuneen kirkon ohjelmajulistukseen.  Tähän liittyy saumattomasti Raamatun 
hylkääminen uskon ja elämän ylimpänä ohjeena. Tämä taas liittyy liberaaliteologian 



”tutkimustulokseen”, jonka mukaan Raamattu on tarukirja. Takavuosina muuan maaherra totesi: 
”Ovat panneet hyvän miehen viralta.” 
 

8. Saatanan häivyttäminen. Riivaajat ovat voitettu kanta. Ne on onnistuttu hävittämään 
sukupuuttoon. Järki ja valistus ovat tämän saaneet aikaan: ”Valistus on viritetty, järki hyvä 
herätetty.”  Tosin tätä on erinomaisen vaikeaa todistaa. Päinvastoin Raamatun ilmoitus tuntuu 
uskottavammalta: 
 
”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on 
astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän 
aikaa!" (Ilm.12:12). 
 
Maailma on suuri näyttämö, jossa pimeyden ruhtinas pitää kaikkia lankoja käsissään. Hän itse on 
taustalla näkymättömänä - ja silloin kun hän näyttäytyy, hän on ”valkeuden enkeli”. 
 
”Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos” 
(Joh.12:31). 
 
”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14). 
 
Tämäkin dokumentti (MOT) on helppo panna saatanan riehumisen tiliin. 
 
Saatanan marginalisoiminen 
 
Varsinkaan  hengellisissä piireissä ei yleisesti viljellä riivaajien totaalista kieltämistä. Sen sijaan niitä 
ei pidetä merkittävänä tekijänä – ei varsinkaan kristillisessä Suomessa. Onhan mm. kaikki 
suomalaiset saaneet kristillisen kasteen. Tällöin unohdetaan, että Jeesus suoritti riivaajien 
ajamisen ”Jumalan valitun kansan keskuudessa”! Tosin Suomen rikostilastot ovat pöyristyttävät ja 
aina pahenevat (koulusurmat ym.), mutta niille löydetään ”maallinen ja luonnollinen” selitys. 
Paholaisen esiintyminen on marginaali-ilmiö, josta ei kannata paljon puhua eikä siihen energiaa 
haaskata. 
 
9. Kristinusko. Tämä on voimakas hyökkäys kristinuskon peruspilareita vastaan. Dokumentissa 
kuuluivat selkeästi valistusajan (1600-1700) äänenpainot. Voltaire nimitti Raamattua ”suutarien ja 
räätälien juttukirjaksi”.  Hän halusi repiä hajalle sen, mitä ”kaksitoista kalastajaa oli rakentanut.”  
 
Kivittäminen tapahtui hurskaasti ”kirkon nimissä”. Johanna Korhonen esiintyi teloitusryhmän 
johtajana suuren enemmistön nimissä ja sen mahtipontisena edustajana. Esiintyminen oli niin 
vakuuttavaa, että kirkon johtajatkin vapisivat; nämä oli laitettu seinää vasten! Paniikin vallassa 
johtajat kiirehtivät pelastamaan mikä pelastettavissa on: siunaamaan kivisadeteloituksen! 
Vuosisatojen saatossa tämä on tosin tullut kovin tutuksi: Kansa painostaa kirkon käsikassarakseen 
taistelussa uskovia vastaan. Kirkon tilanne on säälittävä. Se joutuu nostamaan kätensä ylös 
kansanvallan edessä. Kansa vie sitä ”kuin pässiä narussa”. Tällöin se kuitenkin joutuu räikeään 
ristiriitaan KIRKON HERRAN kanssa. 
 
Kenen kirkko on? Onko se kuten Tunnustuskirjatkin määrittelevät ”uskovien yhteisö”, vai onko se 
”kaikkien kastettujen yhteisö”, jota demokratian säännöillä hallitaan kuten muitakin maallisia 



yhteisöjä? Asenteet ovat viime aikoina merkittävästi koventuneet. Ratkaisu voi olla hyvin lähellä. 
Ehkä aivan pian kuuluu laulu: ”Tää on viimeinen taisto…” 
 
Toinen mahdollisuus on, että Herran kansa - jälleen kerran -  ”mukautuu” pettäen Mestarinsa. 
 
”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.12:2). 
 
Väinö Hotti 
 


