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RAKKAUS TOTUUTEEN lll                                               Väinö Hotti 

Väärät apostolit 

”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne 

lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään 

te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista 

viikunoita?” (Mat.7:15,16). 

”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.20:29,30). 

”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). 

”Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä 

tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse 

itsensä tuominnut” (Tiit.3:10,11). 

”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne 

on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, 

kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen 

perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie 

tulee häväistyksi” (2. Piet.2:1,2). 

”Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne 

Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan” (1. Joh.4:1). 

VALHEEN OPETTAJAT 

1. POPULISMI 

”Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo 

kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää 

ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita” 

(Jes.30:9,10). 

”Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, 

ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?” (Joh.5:44). 
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”Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä 

väärille profeetoille” (Luuk.6:26). 

2. POSITIIVINEN EVANKELIUMI 

ANTINOMISMI (lain kumoaminen) on yleistä sekä kirkon että lahkojen piirissä. Kaikki 

mikä on myönteistä, on myös kristillistä! 

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei ole mitenkään erityisesti 

kristillinen tehtävä” (Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29). 

”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta 

vanhurskaiksi tulisimme” (Gal.3:24). 

”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että 

jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan 

edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; 

sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Room.3:19,29). 

Kääntymätön julistaja kuittaa palkkansa ”vuohien huvittamisesta”: 

”Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin 

paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, 

mutta vuohet vasemmalle” (Matt.25:32,33). 

3. VALLITSEVAN TILANTEEN VANHURSKAUTTAMINEN 

Parannussaarna jää pois. Ihmisille annetaan taivaspassi ilman vanhurskauttamista ja 

uudestisyntymistä. Tähän liittyy olennaisesti ”maailman parantaminen”: 

”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!', vaikka ei 

rauhaa ole, ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen 

kalkilla, niin sano noille kalkilla-valkaisijoille, että se kaatuu” (Hes.13:10,11). 

4. IDENTITEETTI KATEISSA 

Kirkko on kadottanut oman erikoisluonteensa. Sen sanoma on vain kaikuja 

maallisten yhteisöjen ideologioista. Kirkosta on tullut massojen ”myötäjuoksija”. 

Ihmisten on tänään vaikeaa löytää uskovan esikuvaa.  

5. KORVAUSTEOLOGIA 

Raamatun profeetat korvataan nykyisillä profeetoilla (Luther, Muroma, Mangs, 

Lehtonen, Konttinen jne.). Tällöin ”hirttäydytään” po. julistajiin ja johtajiin. Tämä on 
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Perkeleen ovela petos! Näistä julistajista tulee epäjumalia, joiden sanoilla korvataan 

Jumalan sanat. Tällöin tavallisesti pitäydytään myös näkyihin ja ilmestyksiin. 

6. KIRKKO (LAHKO) PELASTAA 

Henkilökohtainen usko syrjäytetään. Luotetaan instituution pelastavaan voimaan. 

Osallistuminen kirkon seremonioihin autuuttaa ihmisen. 

7. SAKRAMENTIT PELASTAVAT 

”Saatanallisempaa valhetta ei enää yksikään ihminen voi keksiä. Ja tätä valhetta 

julistetaan nykyään julkisesti sadoista saarnatuoleista. Kansaa pimitetään. 

Suruttomia nukutetaan väärään turvallisuuteen. Helvettiä sillä opilla kansoitetaan. 

Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä on vaarallisimpia valheita 

kaikkien hengellisten valheiden joukossa, sillä se on suurin omantunnon herätyksen 

este, ja vahvin väärän rauhan tuki. Kyllä meidänkin maassamme julistetaan niin 

paljon omiatuntoja turruttavaa evankeliumia, että on toisinaan kuin suruun 

pakahtuisi” (Urho Muroma, Herää Valvomaan! 1/1937; Valoa ristiltä 11-12/1997). 

8. SOSIAALINEN EVANKELIUMI 

Sosiaalinen evankeliumi on tänään yleinen – ja erittäin vaarallinen eksytys. ”Viides 

evankeliumi”, kätten evankeliumi, on korkeassa kurssissa! 

”Vähäisenkin hengellisen arvostelukyvyn omaava henkilö huomaa yleensä, missä 

usko on elävää ja missä ei, mutta eräällä alueella tällainen henkien erottaminen ei 

näytä yhtä helpolta. Tarkoitan sitä matkamiehen mielen syrjäytymistä, mikä syntyy 

innokkaan sosiaalisen toiminnan piirissä”  (Osmo Tiililä, Kuolema, s.66). 

9. SUUNTAUTUMINEN TÄMÄNPUOLEISIIN 

”Kirkko on sitä varten, että täällä kuollaan.” Tästä OSMO TIILILÄ jatkuvasti muistutti: 

”Kirkkokaan ei näytä aina muistavan, ettei se ole olemassa tehdäkseen 

päiväperhosten hetken lentoa mahdollisimman ruusunhohteiseksi”  (Tiililä, Kuolema 

s.26). 

10. JUMALAN ÄÄNI MUUTTUNUT KANSAN ÄÄNEKSI 

Kansankirkko on alkanut toteuttaa ”kansanvaltaa” käytännössä. Jumalan sana on 

korvattu ”kansan sanalla”. Kansankirkossa on olemisen ja elämisen oikeus 

ainoastaan niillä yhteisöillä, jotka ovat integroituneet kansaan. 

”EI MUUTA JOHTAJAA, EI LUOJAA, 
KUIN KANSA KAIKKIVALTIAS” 
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LOPUN AIKA – VALHEENRUHTINAS VALLITSEE 

”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän 

kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna 

minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen 

heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden 

itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenen-

kään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus 

ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastus-

taja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, 

niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, 

että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, 

mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on 

jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin 

silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja 

tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaiku-

tuksesta 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.1-12). 

                                                
                                                                                  ( nettikuva) 
 

1. Kristinusko ja Jumala siivotaan yhteiskunnan marginaaliin 
  
”Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman 
virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla ei enää pelätä 
Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei 

pienessäkään määrässä ota päätöksissään huomioon Jumalaa.”  

WILLIAM BOOTH 
10.4.1829 – 20.8.1912 
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2. Taivas ilman helvettiä 

  
”Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri 
irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. 
Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat 
määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan: ”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. 
Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun 
saarnaatte helvetistä.”    

 
3. Anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä 
  
”Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. 

Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi olla ilman 

parannuksentekoa synnistä.”  

4. Perusteetonta pelastusiloa 
  
”Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole 

uudestisyntyneet ylhäältä.”  

5. Uskonto ilman Pyhää Henkeä 
  

”Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä.”  

 

6. Kristinusko ilman Kristusta 
  
”Kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli 
eivät ole voimassa - kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden 
muodot, mutta teillä ei ole Kristusta." 
  

(NETTI / Kaija ja Reijo Telarannan kotisivut: 
http://www.reijotelaranta.fi/reijon_blogi/william_booth_-

_hatkahdyttavan_tarkka_profetia_toteutumassa/ ) 
 

 

 

                                                (nettikuva) 
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