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KIRKON HARHARETKET  l                                   Väinö Hotti 

Teh. V.Hotti 

Maailman laajuinen kirkko 

Käsittelemme tässä kirkkoa globaalina (maailman laajuisena). Siihen kuuluvat monet 

kansankirkot sekä lukuisat vapaakirkot. Kaikki nämä kuitenkin kuuluvat ”kristilliset” 

– nimikkeen alle. 

Lukuisat ongelmat 

Alkuseurakunnasta lähtien ongelmat ovat vuosisatojen myötä vain lisääntyneet. 

Ennustusten mukaan ne suorastaan kasaantuvat lopun aikaan – tullen lopulta uhaksi 

koko kristilliselle uskolle: 

”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" 

(Luuk.18:8). 

Sairas kirkko 

 

 

 

 

 

Ei ole liioiteltua puhua ”sairaasta kirkosta”. Se on jopa ”totaalisesti” sairas: 

”Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, 

kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, 

he ovat kääntyneet pois. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte 

luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. Kantapäästä kiireeseen asti 

”Suomen kirkko sairastaa. Sitä näyttää 

uhkaavan lähes totaalinen hengellinen 

kuolema. Asiantila ei koske vain kirkon jäse-

niä, vaan myös sen palvelijoita, työnteki-

jöitä, pappeja. Ellei kirkon perussuuntaus 

ratkaisevasti muutu, se menettää oikeuden 

esiintyä kristillisenä ja tosi kristillisyys jää 

vain oppositio- ja prostestiryhmien varaan”   

 

LASSE MARJOKORPI  
Kirkon kuoleman 
sairaus, s.5. 
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ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei 

ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty” (Jes.1:4-6). 

Maailman laajuinen pandemia 

Vakava sairaus on turmellut maailman laajuisen SIIONIN: idästä länteen, pohjoisesta 

etelään. Tämän pandemian nimi on LAHKOPANDEMIA! 

Torjuminen vaikeaa 

Torjuminen on vaikeaa koska se tunkee sisälle kaikista ovista. Se on valloittanut 

kaikki sopukat. Kaikki tahot (sekä maalliset että hengelliset) ovat liittoutuneet 

suojelemaan sitä.  

Väärä diagnoosi 

”ja kun Ahia kuuli hänen askeleensa hänen tullessaan ovessa, sanoi hän: "Tule 

sisään, Jerobeamin vaimo; miksi sinä tekeydyt tuntemattomaksi?” (1. Kun.14:6). 

”Silloin Saul teki itsensä tuntemattomaksi, pukeutui toisiin vaatteisiin” (1. 

Sam.28:8). 

Tässä Saatana on pukeutunut ”valkeuden varustuksiin”: 

”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät 

Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” 

(2. Kor.11:13,14). 

Pandemia on pukeutunut ”valeasuun”; se esiintyy ihmisystävällisenä myönteisenä 

asiana: on kyseessä uskonelämän moninaisuus – ja sehän on kaikki rikkautta! 

VALHEENRUHTINAS on tässä kaikessa takana - ja lopun ajan suuri eksytys: 

”tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja 

tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat 

kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa 

pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he 

uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan 

mielistyneet vääryyteen” (2. Tess.2:9-12). 

RAAMATTU paljastaa meille totuuden: lahkolaisuus on alaikäisyyttä,  lihallisuutta, 

eriseuraisuutta ja kadotukseen johtava synti: 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 

epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, 
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eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille 

edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista 

harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

Arkuus Jumalan sanan edessä 

Rehellinen uskova varoo toimimasta vastoin Jumalan sanaa: 

”Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on 

Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja 

nöyrä henki” (Jes.57:15). 

Julmia susia 

Kirkkohistoria todistaa, että Herran lauma on vuosisatojen saatossa joutunut julmien 

susien raadeltavaksi - aivan niin kuin Paavali ennakkoon profetoi:  

”Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät 

pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä 

on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne 

tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee 

miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa” 

(Apt.20:28-30). 

Susi – Rooman kirkko 

Rooman kirkko on vuosisatojen saatossa ollut ”julma susi”. Se on tuhonnut Herran 

laumaa - ehkä peräti 50 miljoonaa! On selvää, että moinen kirkko on ollut ”joron 

jäljillä”. Kirkon piti näyttää valoa pimeällä kansalle, mutta se on itse sokeudessaan 

mennyt harhateille. 

”niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat, ettei saa varastaa, itse 

varastat; joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin; joka kauhistut 

epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä; joka laista kerskaat, häväiset 

lainrikkomisella Jumalaa? Sillä "teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi 

pakanain seassa", niinkuin kirjoitettu on” (Room.2:21-24). 

Kohtalokas 300 – luku 

Kristinuskon tultua Rooman valtionuskonnoksi 300 – luvulla tapahtui merkittävä 

kirkon opillinen muutos. ”Kansanvallalle” avautui ovi kirkkoon. Periaatteessa se tuli 

Raamatun ja Jumalan vallan tilalle. Siirryttiin pois alkuseurakunnan lujalta 

kallioperustalta.  EKKLESIA – opista luopuminen laittoi koko teologian uusiksi! 
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Jeesus voitti Saatanan valtakiusauksen: 

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki 

maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin 

ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. 

Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Jeesus vastasi 

ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja 

häntä ainoata palveleman'” (Luuk.4:5-8). 

Kirkko lankesi samaan kiusaukseen 300 – luvulla – ja tämä oli kohtalokasta! 

KORVAUSTEOLOGIA 

Tämä on laaja ongelma sekä kansankirkoissa että vapaakirkoissa. Tämä on 

toteutunut laajasti kirkkojen eri sektoreilla. Tämän kautta on teologia muokattu 

monessa mielessä kokonaan uusiksi. 

1. PAAVI – Jumalan Pojan sijainen: V i c a r i v s  F i l i i  D e i 

2. EKKLESIA korvataan omalla kirkkokunnalla.  

Räikeintä tapahtuu kun näin menetellään kansankirkossa. Koko sekalainen 

seurakunta on tällöin JUMALAN KANSA. Katolisessa kirkossa tilannetta kärjistetään 

vielä väittämällä ”kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta”.  

Tähän liittyy ”sakramentalismi”, ex  opere operato” – oppi. Sakramenteilla on 

automaattinen vaikutus. Ihminen uudestisyntyy ja tulee Jumalan lapseksi kasteessa. 

Suomen maaperällä periaatteessa tapahtuu sama asia laestadiolaisen 

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) kohdalla. 

SUURI ONNETTOMUUS  

”Kun keisari Constantinuksesta tuli kristitty ja hän teki kristinuskosta 

valtiouskonnon…SE ON MINUSTA PAHINTA, MITÄ KRISTINUSKOLLE ON 

TAPAHTUNUT. Toiset pitävät sitä parhaana asiana ja kristinuskon voittona.  

Yhtäkkiä kaikkien piti olla kristittyjä ja kauppojen piti olla kiinni sunnuntaisin ja 

sunnuntain tuli olla lepopäivä – JOTTA KRISTITYT VOISIVAT MAKOILLA! Jos 

palaisimme aamuneljän ja iltakymmenen kokouksiin, meille pian selviäisi, ketkä ovat 

todellisia kristittyjä. Pääsisimme eroon ”sunnuntaikristillisyydestä”. 

(DAVID PAWSON, UT avautuu). 

3. EKKLESIA korvataan omalla lahkolla. Näin menettelevät vapaat suunnat. 
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4. ISRAEL Jumalan valittuna kansana korvataan pakanakansojen kristityillä: 

”Sitten Paavali tulee lukuihin 9 – 11. Ne ovat merkittäviä koko kirjeen kannalta. 

Pakanat ovat taipuvaisia ajattelemaan näin – ja myös me ajattelemme näin ja niin 

tekee valtaosa tämän maan (Englannin) seurakunnista.  

”ME OLEMME UUSI ISRAEL.” ”Olemme korvanneet juutalaisen kansan.” ”He ovat 

ulkona Jumalan suunnitelmista. ” ”Me olemme taas sisällä niissä.” Luvut 9-11 

käsittelevät tätä jännitettä pakanoiden ja juutalaisten välillä. Sitä saa käsitellä yhä 

tänäkin päivänä. Lukuja 9-11 pitää edelleen saarnata, koska seurakunnat tässä 

maassa (Englannissa) tunnetaan korvausteologiastaan. Korvausteologiahan 

tarkoittaa sitä, että Jumala on pessyt kätensä juutalaisesta kansasta ja seurakunta 

on nyt Israel. TÄMÄ EI OLE TOTTA! Nimeä Israel ei ole koskaan annettu 

seurakunnalle UT:ssa. 

Paavali joutuu kysymään: ”Luuletteko te, että Jumala on päättänyt työnsä Israelin 

suhteen?” ”Luuletteko, että Hän on hylännyt heidät, koska he ovat hylänneet 

Hänet?” EI KOSKAAN! Tästä jaksosta tulee ”avain koko kirjaan ja avain pakanoiden 

ja juutalaisten väliseen suhteeseen. Ja Paavali sanoo näin…”Te pakanat, älkää 

ylpeilkö siitä, että juutalaiset leikattiin irti ja teidät oksastettiin joukkoon.” ”Myös 

teidät leikataan irti, jos ette pysy Jumalan hyvyydessä.” Vahvoja sanoja!  

”Kerron teille suuren salaisuuden. Yhtenä päivänä koko Israel pelastuu.” ”Heidät 

tuodaan takaisin.” ”…Juutalaiset ja pakanat ovat yksi öljypuu Jumalalle.”  (DAVID 

PAWSON, UT avautuu). 

5. RAAMATUN korvaaminen. Raamattuun suhtautuminen on kristillisessä uskossa 

hyvin oleellinen asia. Berean juutalaiset ovat meille malliesimerkki: 

”Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin 

halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin” (Apt.17:11) 

Erilaisia suhtautumisia Raamattuun: 

1) Raamattu jätetään kotiin. Kerrotaan, että Amerikassa saarnamies voi mennä 

puhujan paikalle ilman Raamattua! 

2) Omaksutaan oman liikkeen opit, jotka sisältävät ”valittuja paloja” Raamatusta. 

3) Luotetaan omaan kirkkokuntaan tai liikkeeseen pelastuksen takaajana. 

4) Luotetaan ”omaan profeettaan”. 

5) Korvataan Raamattu muulla hengellisellä lukemisella. 
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6) Halveksitaan kristillistä oppia – elämä on tärkein. 

Ilmeiset ongelmat 

Me emme tarvitse ”suurennuslasia” todetaksemme kirkon harharetket. SOKEA 

REETTAKIN ne huomaa! 

”Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun 

sanansaattajani, jonka minä lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, 

niin sokea kuin Herran palvelija?” (Jes.42:19). 

Tarkistus on lyöty laimin 

Kirkolla on hallussaan ”tiekartta”; sillä on ollut kaikki mahdollisuudet tarkistaa, onko 

suunta KAANAAN MAAHAN. Tämän tarkistuksen kirkko on kuitenkin lyönyt pahasti 

laimin – itseriittoisuudessaan ja omahyväisyydessään: 

”Koska se (luterilainen kirkko) ei ole. kuten Rooma opettaa omastaan, sine macula 

et ruca, sen on alati tarkistettava kulkutietään: ecclesia semper reformanda est” 

(Osmo Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.262). 

Kirkko on ahkeroinut vaientaa kaikki ne, jotka vaativat suunnan tarkistusta! Näin 

Suomessa esim. OSMO TIILILÄ JA UURAS SAARNIVAARAN kohdalla. Arvostelijat  on 

pyritty ”vaientamaan kuoliaiksi”. 

Troijan hevonen 

Troijan puuhevonen on kreikkalaisessa mytologiassa Troijan sodassa käytetty 

sotajuoni. Kreikkalaiset onnistuivat tunkeutumaan 

piirittämäänsä Troijaan kätkeytymällä onton hevosen sisään, jonka troijalaiset itse 

veivät kaupunginmuurien sisäpuolelle luullen sitä lahjaksi” (Netti). 

LIBERAALITEOLOGIAN on onnistunut myrkyttää kirkot sisältäpäin: 

 

HEIKKI RÄISÄNEN 
10.12.1941 – 30.12-2015 
 

HEIKKI RÄISÄNEN 

ERÄS VIIME VUOSIKYMMENTEN 

MERKITTÄVIMMISTÄ 

LIBERAALITEOLOGEISTA SUOMEN 

KIRKOSSA 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikkalainen_mytologia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Troijan_sota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Troija
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Teologinen tiedekunta 

Jo vuosikymmenien ajan Helsingin teologien tiedekunta on ollut liberaaliteologinen 

hautomo, josta on vuosittain kuoriutunut uusia untuvikkoja kirkon kentälle 

tekemään tuhoisaa työtään. 

 

 

 

”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.” 

 

DAVID PAWSON 
25.2.1930 – 21.5.2020 

”Nimenomaan myöskin meidän omassa 
yliopistossamme annetusta 
raamattutieteen opetuksesta minun on 
annettava se todistus, että tuskin 
ainoatakaan uskonnollisesti elävää ja 
hedelmöittävää ajatusta on sen kautta 
sieluuni juurtunut” - Vartija (1-2/1930). 
 
ANTTI J. PIETILÄ  (9.3.1878 – 9.9.1932) 
     
 


