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KRISTIKUNNAN RIKOKSET                                          Väinö Hotti 

Ei pitäisi kuulua kuvaan 

Seurakunta on USKOVIEN YHTEISÖ. Alkuseurakunnassa vallitsi ”kirkkokuri”, jonka 

avulla kaikki vähänkin rikollisuuteen viittaava putsattiin seurakunnasta: 

”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 ulko-

puolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha” (1. 

Kor.5:11-13). 

1. ROOMAN LANKEEMUS 

Kansankirkon ongelma 

 

 

 

Sokea kirkko 

Paavin kirkko sokeudessaan alkoi harjoittaa ”kirkkokuria”, jolla ei ollut mitään 

tekemistä alkuseurakunnan kirkkokurin kanssa. Sen takana oli VALHEEN RUHTINAS. 

Tämä merkitsi mm. uskovien vainoja. Ehkä n.50 miljoonaa marttyyriä! 

Vallanhimo 

"Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua" 

(Matt.4:9). – Jeesus voitti tämän kiusauksen – kirkko ei! Rooman paavien toimintaa 

ohjasi vuosisatojen ajan silmitön ”vallanhimo”. Maallinen valta oli kaiken tavoite. 

Kirkko ei tyytynyt ainoastaan hengelliseen hallintaan, vaan se halusi valloittaa myös 

maallisen sektorin. Jeesus ohjeisti  seurakuntaansa: 

”Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta” (Joh.18:36). 

 "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat 

käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka 

teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka 

teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne; 

Kristinuskon muuttuessa Rooman valtionuskonnoksi 300 – luvulla kirkkokurilta 

”putosi pohja”. Kirkko tuli maailmaan – ja maailma kirkkoon; enää ei ollut mahdollis-

ta erottaa ”susia lampaista”. Kirkon imago muuttui ja – turmeltui. Kirkon olemus 

(substanssi) ei ollut enää sama kuin alkuseurakunnan. Koko teologia turmeltui! 
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niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan 

henkensä lunnaiksi monen edestä” (Matt.20:25-28). 

Kirkkolaivaa ei ohjattu KARTAN (Jumalan sanan) mukaan, vaan kirkon VALTAPYYTEI-

DEN MUKAAN. Kirkko laiminlöi kulkureitin tarkistuksen – ja se oli kohtalokasta! 

Portto on riisuttu alasti 

Viimeaikoina tiedostusvälineet ovat tuoneet esiin Rooman kirkon synkeän mennei-

syyden. Siihen ovat sisältyneet uskovien teloitukset, raiskaukset, lasten hyväksi-

käytöt jne. Rikokset ovat olleet  kiistämättömät ja ilmeiset; Rooma ei ole edes 

yrittänytkään puolustautua. ROOMAN KIRKKO ON TÄYSIN MENETTÄNYT KASVONSA! 

Konkurssitilassa 

Jos maallisissa yhteisöissä olisi vastaava törkeys tapahtunut, jatkaminen ei olisi ollut 

mahdollista. KONKURSSI olisi ollut väistämätön. LUOTTAMUS OLISI MENNYT! 

Ei katumusta  - ei anteeksipyyntöä 

Kirkko ei ole tunnustanut syvää lankeemustaan. Asiat on painettu ”villaisella”. Tämä 

kertoo siitä, että se on ollut ”täysin valheen hengen läpitunkema”. Kun kirkon piti 

olla HERRAN HUONE, siitä oli tullut RYÖVÄRIEN LUOLA! HURSKAS HUIJAUS! 

 

 

 

 

2. LAESTADIOLAISET – Rooman perillisiä 

Suomalaisella maaperällä on löydettävissä Rooman jalanjäljissä kulkeva yhteisö SRK: 

 

 

 

SRK  Käy Rooman askelissa kahdessakin mielessä:  

1. Sen  opin mukaan SRK:n ulkopuolella ei ole pelastusta. 

2. Myös sen historiassa on paljastunut törkeitä Rooman historiaan verrattavia  

moraalisia lankeemuksia, lasten hyväksikäyttöjä jne. 

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK) on vuonna 

1906 perustettu vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen Suomessa 

toimivien rauhanyhdistysten keskusjärjestö (netti). 

 

Rooman kirkko on SUURIN JA KAUNEIN. Jalokivet paavin kruunussa: 1. KIRKON 

ULKOPUOLELLA  EI OLE PELASTUSTA (extra ecclesiam nulla salus;"Sillä ei voi olla 

Jumala isänä jolla ei ole kirkko äitinä"). 2. Paavi on JUMALAN POJAN SIJAINEN 

(Vicarivs Filii Dei). 3. APOSTOLINEN JATKUMO (succesio apostolica).  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vanhoillislestadiolaisuus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rauhanyhdistys
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3. LUTERILAINEN KIRKKO – ROOMAN RIKOSTOVERI 

 

 

Martti Luther yritti puhdistaa kirkon Rooman saastutuksista, mutta häneltä loppui-

vat aika ja voimat kesken. Lutherin jälkeläiset eivät taas lainkaan kunnioittaneet 

uskonpuhdistajan perintöä, vaan uskottomuudessaan kääntyivät Roomaan takaisin! 

Näin Suomen luterilainen kirkko joutui paavin kirkon RIKOSTOVERIKSI! 

 
                 (nettikuva) 

           PAAVO HILTUNEN 
     2.6.1923 – 31.8.2013 
Miten Suomen ev.lut.kirkko aikoo puhdistaa itsensä Rooman kirkon 

rikollisperinnöstä? Tulilinjalla ovat nimenomaan kirkon johtajat, piispat, 

jotka ovat saastuttaneet itsensä ROOMA - EKUMENIALLA! 

4. KÄRSIMYSNÄYTELMÄ - KRISTUKSEN PALOITTELU  

TUHANNEN TAALAN KYSYMYS: KOKONAINEN VAI JAETTU KRISTUS? 

1) KOLLEKTIIVINEN 

”Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä 

Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus 

jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te 

kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:12-13). 
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”Meidän kaikki aikaisemmat piispat ovat käyneet 

hakemassa siunausta paavilta Vatikaanissa. Ja, 

sanon senkin, kun paavi oli täällä 1989 vierailulla 

ja piti Helsingin jäähallissa ehtoollispalvelusta, 

eukaristiaa kuten he sanovat, niin hän itse kertoo 

kirjeessään, että sen lopussa suomalaiset piispat 

tulivat pyytämään hänen siunaustaan - ja hän 

siunasi heidät”  (Hiltunen, Valoa ristiltä 3/1997). 

SYVÄ LUOPUMUS JA  - LANKEEMUS! 

Suomen ev.lut.kirkon linjavalinta oli tyrmistyttävä: Luther – Tiililä EKKLESIA – 

vaihtoehdon tilalle valittiin Paavi ja ANTIKRISTILLINEN ROOMA!  

 

”Jaettu Kristus merkitsi sitä, että jokainen ryhmä saisi jotakin!” (NOVUM 3, 703). 

JAETTU KRISTUS merkitsee rehoittavaa epäjumalanpalvelusta ja - operointia 

kuolleella Kristuksella! 



                                                                                                                                                                                    4 
 

Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin 

lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut 

ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä 

lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja 

vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: 

"Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1. Kor.3:1-4). 

2) KRISTILLINEN ETIIKKA 

 
        (nettikuva) 
WILHELMI MALMIVAARA 
   13.2.1854 -12.1.1922 

”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille 

viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että 

kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra" (1. 

Kor.1:30.31). 

KRISTUKSESSA uskovalle annetaan (yhtenä pakettina) : viisaus, vanhurskaus, pyhitys 

ja lunastus. Tähän täytyy vielä lisätä YHTEYS  - yhteys Jumalaan ja toisiin uskoviin: 

”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he 

olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he 

olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut 

lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut” (Joh.17:22,23). 

TÄYDELLINEN YHTEYS: orgaaninen yhteys, olemuksen yhteys (substanssi), oksan 

yhteys runkoon, jäsenen yhteys ruumiiseen. 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. 

Kor.12:27). 

 

”Missä Kristus julistetaan kokonaisena, 

paloittelematta, siellä julistetaan totuutta. 

Missä Häntä paloitellaan, siellä julistetaan 

puolitotuutta. Ja puolinainen totuus on 

täydellinen valhe” (Wilhelmi Malmivaara, 

Salattu viisaus, s.130). 

 

EKKLESIA, ainut mahdollinen yhteysongelman ratkaisu! PYHÄ HENKI yhdistää; 

DIABOLOS heittää erilleen ja – hajottaa! – Ratkaisu ei vaadi suurta älykkyyttä! 
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             (nettikuva) 
 

C.O.Rosenius, Elämän leipää 

"Kristus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja 

lunastukseksi" (1. Kor.1:30). 

”Moniin vanhan liiton aikana pääsiäislampaan syömisestä annettuihin määräyksiin 

kuului myös se, että se oli syötävä kokonaan eikä siitä saanut jättää mitään 

huomiseksi. Jos jotakin jäi yli, oli se poltettava.  

Ajattele, mikä määräys: Karitsa oli syötävä kokonaan. Ymmärrätkö sinä tätä? 

Ymmärrätkö, mitä Herra tällä on tahtonut sanoa sinulle? Sinä et saa ottaa 

Kristuksesta ainoastaan sitä, mikä sinua miellyttää, sinun on otettava hänet vastaan 

kokonaan, sellaisenaan - niin kuin hän on tullut meille Jumalalta viisaudeksi ja 

vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tässä ei tule kysymykseenkään oma 

valikoiminen, oma ajatteleminen ja päätteleminen autuuden tiestä, vaan Jumala on 

jo antanut määräyksensä; sinun on vain kuunneltava ja toteltava. Sen, joka ei tahdo 

viettää pääsiäistä, ei tarvitse siitä välittää. Mutta sen, joka tahtoo, on vietettävä sitä 

niin kuin on kirjoitettu - ja Karitsaa ei saa paloitella, se on syötävä kokonaan… 

Kuule, Karitsaa ei saa paloitella, se on syötävä kokonaan. Mutta kaikki nämä 

erehtyvät siinä, että he enemmän ajattelevat kuin kuuntelevat, eivätkä oikein 

tarkkaa sanaa. Huomaa sentähden: Karitsa on syötävä kokonaan (C.O. Rosenius, 

Elämän leipää, 5.3). 

 

 

 

Carl Olof Rosenius 
Carl Olof Rosenius, ”Kalle” oli ruotsalainen hengellinen 
vaikuttaja, herätyssaarnaaja ja kirjailija. Rosenius oli 
tuottelias kristillinen kirjailija. Hänen teoksiaan on 
julkaistu yli kolme miljoonaa kappaletta. Hänet on 
mainittu Ruotsin merkittävämpänä maallikkosaarnaajana 
ja herätysjohtajana. Wikipedia 

Syntyi: 3. helmikuuta 1816, Robertsforsin kunta, Ruotsi 
Kuoli: 24. helmikuuta 1868, Tukholma, Ruotsi 
 

KRISTUS-VIHA JA EKKLESIA-VIHA KULKEVAT KÄSI  KÄDESSÄ – MIKÄ 

ONKIN LOOGISTA! 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Carl_Olof_Rosenius
https://www.google.com/search?q=carl+olof+rosenius+syntyi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sEw3KzEu0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWCWTE4tyFPJz8tMUivKLU_MyS4sViivzSiozAVKxdblCAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzhYXWnvX1AhWPyosKHQmiCYsQ6BMoAHoECCwQAg
https://www.google.com/search?q=Robertsforsin+kunta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sEw3KzEuU-IAsasqjM21xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJW4aD8pNSikuK0_KLizDyF7NK8ksQdrIwAnBwvSkkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzhYXWnvX1AhWPyosKHQmiCYsQmxMoAXoECCwQAw
https://www.google.com/search?q=carl+olof+rosenius+kuoli&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sEw3KzEu05LPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNWcQqkZxYlKOQn5OfplCUX5yal1larJBdmp-TCQDk1DoQSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzhYXWnvX1AhWPyosKHQmiCYsQ6BMoAHoECCsQAg
https://www.google.com/search?q=Tukholma&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sEw3KzEuU-IAsc1yK4q15LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsXKElGZn5OfkJu5gZQQAogQFdEcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzhYXWnvX1AhWPyosKHQmiCYsQmxMoAXoECCsQAw
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5. ROSVOT ASIALLA 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 

vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

 
          (nettikuva) 
     RISTO SANTALA 
18.5.1929 – 25.9.2012 
”Meidän tulisi todella rukoilla, että Jumala antaisi kirkkoomme sellaisia maallikoita, 

jotka pitäisivät ymmärtäväisen rakkauden asein meitä pappeja lujilla ja vaatisivat 

meiltä sanaan perustuvaa ja sanassa pysyvää sanomaa. Hyvin helposti "mukau-

dumme tämän maailmanajan mukaan", ja meidän oppimme vesittyy "luonnollisen 

ihmisen uskoksi" - tarjoamme "kuoria" ytimen sijasta” (Santala, Taivasten 

valtakuntaa vastaan hyökätään). 

”Nykyinen teologian kriisi johtunee siitä, että kirkko on asettunut kuulovartioase-

miin maailman porteille. Mutta profeetta Jeremia muistuttaa: "Jos he olisivat 

seisoneet m i n u n neuvottelussani, niin he julistaisivat m i n u n  s a n a n i 

kansalleni" (23: 22)” (Santala, Taivasten valtakuntaa vastaan hyökätään). 

 

 

 

”Ota nyt tarkasti vaari, ettet ryöstä itselles uskoa ulkopuolella laillisen järjestyksen, 

äläkä rosvojen tietä vaella. Ei sinun myös pidä askeltakaan ottaman, ennen kuin 

olet tielle tullut, jonka tähden sinun pitää Kristusta huutaman avuksesi ja tielle  

taluttajaksesi. Sillä hullu minä  olisin, jos kaupungin kahvia joisin, ennen kuin sinne 

tullutkaan olen” (Paavo Ruotsalainen, Salattu viisaus, s.19). 

”V. 1930 loi Saksassa Alfred Rosenberg positiivisen 

kristinuskon, joka toimi rinnan Leipzigin yliopiston 

professorin Ernst Bergmannin laatiman saksalaisen 

uskonnon kanssa. Kummankin liikkeen päämääränä oli 

"myönteisen kristinuskon" aikaansaaminen. Siinä pantiin 

viralta "juutalainen Vanha testamentti", "Uuden 

testamentin ilmeisesti väärennetyt ja taikauskoiset 

kertomukset" ja luotiin "ajanmukainen" uskontoliike” 

(Risto Santala, Taivasten valtakuntaa vastaan hyökätään).  

 

HYÖKKÄÄJÄT  TEMPAAVAT SEN ITSELLEEN – RIKOLLISTA TOIMINTAA 

LAHKOLAISET ”omivat” taivasten valtakunnan tavarat itselleen - vaikka  eivät ole vielä 

Jumalan valtakunnassa sisällä. Rikollisesti omasta LAHKOSTA tehdään EKKLESIA! 
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                  JEESUS PAHOINPITELYN KOHTEENA 

    

  

    
                  (nettikuva) 
JEESUS ANTOI KAIKKENSA –  
SINULTA ODOTETAAN SAMAA! 
 
Miksi taivaan kanssa solmitaan  
Kristuksesta ”osakauppaa”? Onko 
taivaan hinta liian kova? Taivas  
ei suostu vähittäiskauppaan!  
KAIKKI – TAI EI MITÄÄN! 

 
 
 
 
 
 
”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, 
minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt 
kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil.3:8).       

"Älkää, veljeni, älkää tehkö niin pahoin! Kun kerran 

tämä mies on tullut minun talooni, älkää tehkö sel-

laista häpeällistä tekoa. Katso, täällä on minun tyt-

täreni, joka on neitsyt, ja tämän miehen sivuvaimo. 

Minä tuon heidät tänne; tehkää heille väkivaltaa, 

tehkää heille, mitä tahdotte, mutta tälle miehelle 

älkää tehkö sellaista häpeällistä  tekoa." Mutta 

miehet eivät tahtoneet häntä kuulla. Silloin mies 

tarttui sivuvaimoonsa ja veivät hänet heidän 

luoksensa kadulle, ja he yhtyivät häneen ja 

pitelivät häntä pahoin koko yön aina aamuun 

asti, ja vasta aamun sarastaessa he hänet 

päästivät. Ja päivän koittaessa vaimo tuli ja kaatui 

sen miehen talon oven eteen, jonka talossa hänen 

isäntänsä oli, ja makasi siinä, kunnes päivä 

valkeni. Kun hänen isäntänsä aamulla nousi ja 

avasi talon oven ja tuli ulos lähteäksensä 

matkalle, niin katso, hänen sivuvaimonsa makasi 

talon oven edessä, kädet kynnyksellä. Hän sanoi 

hänelle: "Nouse ja lähtekäämme!" Mutta vastaus-

ta ei tullut. Silloin mies nosti hänet aasin selkään, 

nousi ja lähti kotiinsa. Mutta kotiin tultuaan hän 

otti veitsen, tarttui sivuvaimoonsa ja paloitteli 

hänet luineen kaikkineen kahdeksitoista 

kappaleeksi ja lähetti ne kaikkialle Israelin 

alueelle” (Tuom.19:23-29). 

 

MITÄ TEET JEESUKSELLE? 

LAHKOLAINEN omistaa  silvotun Kristuksen - sekä KOLLEKTIIVIN että ETIIKAN alueilla! 

Hänen koko elämänsä on pirstoutunut! Hän ”tuhlaajapoikana” pyrkii elämään taivaan 

tavaroista - VIERAALLA MAALLA. KRISTUKSEN PALOITTELIJAT =  KRISTUKSEN VIHOLLISET! 

”Sillä mitä tekee mies, joka vastoin todellisuutta yrittää käyttäytyä ikään kuin hän kuu-

luisi johonkin toiseen elämänyhteyteen. Hän yrittää olla jotakin, mitä hän ei ole ja mik-

si hän ei koskaan voi tulla, niin kauan kuin hän jää siksi mikä hän on. UT:n hypokrites 

merkitsee todellakin näyttelijää, henkilöä joka yrittää eläytyä osaan joka ei ole hänen” 

(IRTK 1, 934-935). 

”Anna kaikki tai ei mitään, 
se on hintana elämän. 
Anna peliin koko pieni sydän, 
saat itse paljon enemmän!” 
Pekka Simojoki 
 

https://lyrics.fi/pekka-simojoki

