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SUOMI RUKOILEE l                                                           Väinö Hotti 

Teh. VHn 

Kirkko sairastaa 

LASSE MARJOKORPI kirjoitti Heinolassa 20.12.1970 kirjan: KIRKON KUOLEMAN 

SAIRAUS. Tuo kirja oli syvälle luotaava ja terävä analyysi silloisen kansankirkon 

tilasta. Pääosin tuo analyysi on vieläkin voimassa. Esipuheessa Lasse kirjoittaa: 

 
              (nettikuva) 
      LASSE MARJOKORPI 

LASSE MARJOKORVEN ”diagnoosi” kirkosta oli terävä ja ajankohtainen, mutta 

hänellä oli myös sopivat lääkkeet: 

”Jos kirkko puhuu Jumalan armosta ja rakkaudesta, mutta vaikenee tyystin Jumalan 

vihasta ja tuomiosta, on sen sanoma kokonaan vailla merkitystä. Eihän ole olemassa 

mitään armoa niin kauan kuin ei ole mitään vaatimusta tai lakia. Jos ihmisten 

syyllisyyttä ei haluta eikä uskalleta paljastaa, ei ole mitään mieltä puhua 

anteeksiantamuksestakaan. Pikemminkin tämän laatuinen ”armovuoden 

saarnaaminen” kielii jotakin siitä, ettei julistaja itsekään ole todella antanut Jumalan 

sanan totuuden läpi tunkea sisintään eikä ole päässyt elämään todeksi Jumalan 

anteeksiantamusta. Puhe leipäpapeista ei näytä vielä tulleen vanhanaikaiseksi niin 

varoen kuin tämä ajatus onkin lausuttava julki… (ss.113,114) 

Suomen kirkossa on lisääntyvässä määrin niitä, jotka epäraamatullisesti ja 

epäluterilaisesti opettavat kirkon olevan Kristuksen ruumis. Tähän piispojen ja 

tuomiokapitulien olisi puututtava ja arvovallallaan (mikäli heillä sitä vielä on) 

vaikutettava, että kohtalokas kansankirkkonäköharha väistyisi. (120). 

Kirkon olisi kerta kaikkiaan pyrittävä tekemään kaikki jäsenensä tietoisiksi siitä, että 
heillä pelastuakseen on oltava aito usko Jeesukseen Kristukseen. 

”Suomen kirkko sairastaa. Sitä näyttää uhkaavan 

lähes totaalinen hengellinen kuolema. Asiantila ei 

koske vain kirkon jäseniä, vaan myös sen palveli-

joita, työntekijöitä ja pappeja. Ellei kirkon perus-

suuntaus ratkaisevasti muutu se menettää oikeu-

tensa esiintyä kristillisenä ja tosi kristillisyys jää vain 

oppositio- ja protestiryhmien varaan”  (emt. s.5). 
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Kirkon olisi rohjettava julistaa, että ihmisten suurin hätä on heitä synnin tähden 
uhkaava Jumalan viha, vaikkeivat he tätä tiedostaisikaan. Edelleen sen olisi  
julistettava, että ainoa apu tähän hätään on Jeesuksen Kristuksen työ”  (123).      
                                                      

SUOMI SAIRASTAA 

Voimme rehellisyyden nimissä sanoa, että KOKO SUOMI SAIRASTAA. Jopa voidaan 

sanoa: SUOMI ON KUOLEMAN SAIRAS! Suomen kirkon eräänä sairausoireena on 

jatkuva jäsenmäärän aleneminen. Tänään se lienee koko maata ajatellen 70 % 

korvilla. Jäsenmäärä ei kuitenkaan sano kaikkea kirkon todellisesta tilasta. 

Lahkolaisuus on suuri ongelma.  Se ilmenee mm.: 1. Kilpalaulantana. 2. 

Kilpakosintana. 3. Kilparahastuksena. Raamatun mukaan lahkolaiset kulkevat 

helvettiä kohti:  

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

epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, 

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). 

 

          (nettikuva) 
FREDRIK WISLÖFF  
16.8.1904 – 17.9.1986 
 
Diagnoosi 

Oikea diagnoosi on tärkeä; jos siinä erehdytään, koko parantamisprosessi 

epäonnistuu!  

”Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun 

kansani ei ymmärrä. Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin 

”Jos halutaan saada selville  seurakunnan 

hengellinen tila jollakin seudulla tai koko 

maassa, ei kannata katsoa 

kirkossakävijöiden määrää, 

ehtoollisvieraiden lukua, uhrilahjojen 

suuruutta, kokousten ja jumalanpalvelusten 

paljoutta – vaan on mentävä uskovien 

joukkoon ja asetettava lämpömittari pyhien 

yhteisöön” (Fredrik Wislöff, Minä uskon 

Pyhään Henkeen, s.94). 
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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 

ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei 

ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty” (Jes.1:3-6). 

”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne… 

on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme” (Ef.2:1,5). 

SUOMEN tila: Kansa on hengellisesti kuollut: ”Rooman kirkkoon keskiajalla ja jo 

aikaisemminkin pesiytyneitä evankeliumin vastaisia piirteitä voisi mainita 

enemmänkin, kuten munkkilaitoksen askeeseineen ja selibaatteineen. Tämä 

joukkojen kristillistyminen merkitsi itse asiassa vain pienen ihmisjoukon tulemista 

kristityksi. Massojen keskuuteen jäi vallitsemaan kastettu pakanuus”  (Marjokorpi, 

emt. ss.19,20). 

PARANTAJAT  

1. Teologit / papit 

Nämä ovat ns. ammattiparantajia. Virallisesti heidän tulisi hallita kaikki, mikä 

ihmisen hengelliseen terveyteen liittyy. 

Aina ei kuitenkaan teologien ammattitaito riitä ihmisen sielun lääkitsemiseen. 

2. Maallikot evankeliumin asialla 

 

 

PAAVO RUOTSALAINEN 
9.7.1777 – 27.1.1852 
 

”Mutta pappien kyky auttaa kansaa sen 

hengellisissä tarpeissa  oli kehno. Ja mikäli he 

huolehtivat sielunhoidosta, se oli 

tavanomaista paikallisen vikamiestehtävän 

suorittamista, eikä sillä pystytty auttamaan 

ihmistä hänen sielunsa hädässä” (Saarisalo, 

Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.62). 
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”Hänen (J.V. Snellmanin) mielestään kirkon papisto oli laiminlyönyt tehtävänsä. 

”Katso, miten puolet maata etsii kristinuskoansa omin päinsä, koska sitä ei 

ensinkään ole papeilla” (emt. s.152).  

”Paavo oli lopulta niin sydämistynyt pappeihin, että terveenä ollessaan uhkasi 

noudattaa kuolinvuoteensa ääreen ”vallesmannin manaamaan itsensä”  (234). 

”Paavo sai eläessään kärsiä kirkon johdon taholta syytöksiä siitä, että hän oli 

epäluterilainen ja lahkolainen” (312). 

”Virallinen kirkko pappeineen oli Nilsiässä ja monesti muuallakin ilman Pyhän 

Hengen voimaa eikä voinut siten vaivattuja auttaa” (emt. s.338). 

”Paavo ei voinut kovettaa sydäntänsä ja sanoa: menkää nyt vuorostaan pappiloihin, 

sieltä saatte enemmän apua ja viisautta kuin minulta. Sillä hän tiesi, että monesta 

pappilasta puuttui yhteys taivaalliseen ystävään”  (338). 

”Hänen ympärillään oli kristillisyyttä suuri määrä, mutta Paavo tahtoi tutkia sen 

laatua. Hän suri kirkon tilaa samoin kuin Luther, joka on sanonut: ”Kristitty on 

harvinainen lintu”  (344). 

”Mutta hän ei tyytynyt virkapappien kristillisyyteen, joka yleensä kivettyi siihen 

tietovarastoon, jonka he olivat hankkineet päähänsä koulussa ja yliopistossa” (346). 

”Paavo oli oppinut Paavalilta ja omasta kokemuksestaan, että sydämen usko ei 

kuitenkaan saa  kiitosta ihmisiltä, päinvastoin vainoa, koska keinotekoiset kristityt 

häiriintyvät yksinkertaisesta aidosta uskosta. Paavoa vainoavat papit ja heidän 

laumansa enemmistö eivät tahtoneet olla jumalankieltäjiä, vaan siivoja jumalisia”  

(346,347). 

”Paavo harjoitti henkilökohtaista sielunhoitoa, joka yleensä jäi virkapapeilta 

tekemättä”  (352). 

”Mutta jos puhuisit papeille ja papit menisivät!” sanoi setä arvellen. ”Papit ovat 

osattomia Herran hengestä”  (Oravala, Erämaan profeetta, s.30). 

”Ei ole papeistakaan apua. Pauhaavat joka pyhä  uutta villitystä vastaan ja 

usuttavat surutonta maailmaa niiden kimppuun, jotka sielustaan huolta pitävät” 

(emt. s.70). 

”Ei se pappi herää. Papilla on tieto ja oikea oppi omasta mielestään. Tietonsa päällä 

se makaa. Oikeasta on vaikea herätä – pitää tulla ensin vääräksi. Väärästähän 

sinäkin itsesi löysit, kun tuntosi aukesi. Antaa sen papin aikansa soimata, antaa sen 

sortaa herännyttä kansaa, niin tylsistyvät viimein aseet ja väsyvät voimat! Herran 
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työllä täytyy olla vastuksensa ja vainonsa vastassa, ei se muuten Herran työtä 

olisikaan. Ei ole sinustakaan ollut ennen estettä, ei ole papistakaan nyt, vaikka 

papilla onkin parempi paikka parjauksilleen. Ristiä se on tämäkin, Kristuksen ristiä se 

on, ja sen alla koetellaan harjaantuneet mielet” (114). 

”Se näyttää nyt olevan palkkapaimenten tapa semmoinen, että istuvat kuusi päivää 

kotonaan pappilassaan ja käyvät seitsemäntenä kirkossa heränneitä herjaamassa. 

Niillä on nyt omat, uudet tekstinsä ja saarnansa tähän aikaan”  (115,116). 

”Kehuvat sitä pappiaan ja kiittävät. Laittaisivat, vihaisivat, parjaisivat, niin olisi 

oikea Herran pappi” (187,188). 

”Maailman pitää pauhata ja soimata ja käräjiään käydä, muutoin ei se maailmaa 

olisikaan” (222). 

”Tällaistako mahtaa olla loppuun saakka tämä minun elämäni yhtä sotaa ja 

taistelua, milloin sisällä seurakunnassa viekkaita veljiä ja vääriä henkiä, milloin 

ulkopuolella jumalatonta maailmaa vastaan?” sanoi Paavo valittavalla äänellä”  

(240). 

”Ovatko ne heränneitä vai suruttomia ne sinun koulumestarisi?”, kysyi Paavo. ”Älä 

vai suruttomia pane Herran töihin!”  (267). 

”Heränneen kansan pitää olla häväistynä ja alas painettuna syystä ja syyttömästi, 

muutoin ei se herännyttä, Herran kansaa olekaan”  (446). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


