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KLASSINEN KRISTINUSKO – KIRKKO                 Väinö Hotti 

Lauantaina (16.4. klo 21.30-21.55) Radio Patmoksessa oli teologisen 

käsittelyn alaisena KLASSINEN KRISTINUSKO – KIRKKO. Asiaan paneutuivat 

JUHA AHVIO ja HELVI JÄÄSKELÄINEN. 

 

 

 

Lähtökohta aiheeseen tietysti on ALKUKIRKKO. Piispa OLAVI 

RIMPILÄINEN kirjoittaa (teh. VHn): 

 
 
 

 
                  (nettikuva) 
      OLAVI RIMPILÄINEN 
     12.8.1937 - 3.12.2019 

 

Alkuseurakunta oli EKKLESIA (uskovien yhteisö). Tunnustuskirjatkin 

käyttää tätä määritelmää: 

”Se (seurakunta) on kaikkien uskovien yhteisö, joiden keskuudessa 

evankeliumi puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit evankeliumin 

mukaisesti jaetaan” (TK. s.27). 

KIRKON KEHITYKSESSÄ on välttämättä otettava huomioon vuosi 300,  

jolloin kristinuskosta tuli Rooman valtionuskonto. Tämä merkitsi 

”epäpyhääallianssia” kirkon ja valtiovallan välillä: kirkko tuli maailmaan ja 

”Re – formaatio merkitsee kirkon uudistamis-

ta siten, että palataan alkuperäiseen, verra-

taan nykytilannetta lähtökohtaan ja katso-

taan siitä käsin, missä ollaan menossa…Jos nyt 

sitten kysymme, mikä tämä ´alkuperäinen`, 

tämä nykykirkon tilanteen mittapuu, niin se on 

luonnollisesti se apostolinen kirkko, jota Uusi 

testamentti kuvaa…” ”´anakainoosis` 

Room.12:2…tarkoittaa uudistumista siten, että 

palataan alkuperäiseen, verrataan nyky-

tilannetta lähtökohtaan ja sen mukaan korja-

taan kulkua” (Perusta 6/90, Rimpiläinen). 

 

Aihe oli tärkeä ja ajankohtainenkin – odotin ohjelmalta paljon: kattavaa 

läpileikkausta ja analyysiä kirkon historiasta. Esitys oli kuitenkin suuri 

pettymys. Pasuuna ei antanut selvää ääntä. Odotin selonteon olevan 

raamatullisen ja – konservatiivisen. 
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– maailma tuli kirkkoon. MIKÄÄN EI ENÄÄ OLLUT KUTEN ENNEN!  Tämä 

vaikutti mm. kirkkokuriin. Vuosisatojen ajan on katolisen kirkon 

onnistunut pitää moninaiset harhansa ja rikoksensa ”pimennossa”, mutta 

nyt media on tuonut ne sumeilematta ”päivänvaloon”. 

 

 

                (nettikuva)  
           PAAVO HILTUNEN 
         2.6.1923 – 31.8.2013 
 

”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. 

Eivätkö nämä suomalaiset piispat ja teologit edes tajua miten hirvittävä 

harhaoppi eukaristia on, jossa leivän ja viinin väitetään muuttuvan 

"lihaksi" ja "vereksi". Tämä on kerran tapahtunutkin. Minulla on tässä 

Internetistä saatu Marian ilmestys Najussa, Etelä-Koreassa, jossa pidettiin 

ehtoollisjumalanpalvelusta, ja siinä leipä muuttui lihaksi ja viini vereksi. 

Siinä yksi nainen natusteli tätä, lihapalaa, veristä lihapalaa. Se oli aika 

vaikea niellä. Tästä on Internetissä pitkä juttu. Se mitä katolinen kirkko on 

yrittänyt tehdä tuhat vuotta, mutta ei ole koskaan onnistunut, se tapahtui 

”Voi niitä, jotka tietävät eivätkä kuitenkaan pu-

hu tallaisella hetkellä. Minä en ainakaan ole 

voinut olla hiljaa. Ryhdyin viime keväänä tutki-

maan tätä asiaa ja olen uhrannut siihen jokaisen 

päiväni. Sillä minusta tämä on kaikkein tärkein 

asia. Se on pelkkää velttoutta ja laiskuutta, jos 

me emme nyt puhu. Puhu, äläkä vaikene. Me 

joudumme tilille, jos me tiedämme, että näin Ju-

malan sana sanoo ja tämä on asioiden todelli-

suus, emmekä varoita siitä lähimmäisiämme. Ja 

nimenomaan näitä katolilaisia” (Paavo Hiltunen, 

Valoa ristiltä, 3/ 1997). 
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nyt siellä pienessä eteläkorealaisessa seurakunnassa, mutta sen takana 

oli Lusifer.” (Paavo Hiltunen, Valoa ristiltä 3/1997). 

Katolinen pappi Oskari Juurikkala Ranskan skandaalista: 

Perinteisissä katolisissa maissa papin rooli on vääristynyt  

08.10.2021 14:47 - Jussi Rytkönen Uutiset  (NETTI) 

Katolisen kirkon Ranskassa asettama riippumaton tutkimuskomissio 

julkisti tämän viikon alussa raportissaan, että vuosien 1950–2020 välisenä 

aikana jopa 330 000 ranskalaista lasta olisi joutunut hyväksikäytön 

uhreiksi katolisessa kirkossa. Tekijät olisivat pappeja, munkkeja, nunnia, 

muita kirkon työntekijöitä ja esimerkiksi katolisten koulujen opettajia.  

Hyväksikäyttöön syyllistyneitä arvioidaan olevan vähintään noin kolme 

tuhatta.  

Tutkimuskomissio totesi, että kodissa ja lähipiirissä tapahtuvien hyväksi-

käyttötapauksien jälkeen katolinen kirkko näyttää olevan ympäristö, jossa 

seksuaalista hyväksikäyttöä on ollut yhteiskunnassa eniten.  

Tiedot ovat järkyttäneet Ranskaa ja katolista maailmaa laajemminkin. 

Kyseessä on uhrien ja tekijöiden määrän perusteella laajin katolisen kirkon 

hyväksikäyttöskandaali. 

---------------- 

ROOMAN KIRKKO – SUOMEN KIRKON ÄITI  

Suomen ev.lut.kirkolla on erikoinen suhde Rooman kirkkoon; Rooma on 

ÄITIKIRKKO. Viime aikaisten törkeiden paljastusten johdosta ”riippuvuus” 

on muodostunut vähintäänkin kiusalliseksi. Yhtä kaikki Suomen kirkko ei 

ole lähtenyt millään tavoin korjaamaan tilannetta; päinvastoin: se on jopa 

vahvistanut sidonnaisuuttaan Roomaan! 

Piispat ovat hakeneet paavin siunausta. Näin Suomen kirkko on julkisesti 

häpäissyt MARTTI LUTHERIN PERINNÖN! Tänään Suomen ev.lut kirkolla ei 

ole mitään edellytyksiä vannoa Lutherin nimiin. Ainut oikea ratkaisu on – 

Lutherin tavoin - katkaista suhde PORTTO-ÄITIIN! 
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    (nettikuva) 
JOHN VIKSTRÖM 

ROOMAN KIRKON OPILISET HARHAT:  

1. Kirkon jäseneksi liityttiin vauvakasteessa. Tämä oli kansankirkolle 

välttämätöntä. Täten vältettiin ”jako kahteen”. Kaste vaikutti 

automaattisesti, ”tehtynä toimituksena” (ex opere operato). 

Kaikki kastetut olivat täysivaltaisia kirkon jäseniä. 

2. Toinen automaatio oli ”pappisvihkimys”. Tällöin ”apostollinen 

jatkumo” (successio apostolica) tekee jokaisesta papista päteviä 

viranhoitajia. 

3. Eksorkismi 

”Suomessa paholaisen poishäätäminen liittyi 

tavanomaisena toimenpiteenä 

luterilaiseen seurakuntaan liittymiseen eli kasteeseen, sillä 

suomalaisen piispan Mikael 

Agricolan kastekaava sisältää paholaisen häätömanauksen.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko luopui eksorkismista 

kasteessa vuonna 1886. Joissakin muissa evankelis-

luterilaisissa kirkossa sitä edelleen 

käytetään. Ortodoksisessa kirkossa eksorkismi kuuluu 

edelleen kasteeseen” (WIKIPWEDIA). 

 

 

 

 

Jeesus ei nähnyt vauvaa lainkaan ”riivattuna”, päinvastoin 

hän piti lasta sellaisenaan esimerkillisenä ja ”taivaskelpoi-

sena” (Mark.10:14). 

 

"60-luvulla sain melko paljon vaikutteita kirkkoa 

kritisovista, niin kirkon sisäisistä piireistä kuin ns. 

kulttuuriradikaaleista piireistäkin. Olin itsekin mukana 

kritisoimassa. Mutta samalla ajattelin erään 

englantilaisen opiskelijan sanoin: Saattaa olla että 

hän on huora, mutta hän on minun äitini" (Jörn 

Donner-John Vikström: Elämme, siis kuolemme, s.84). 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Seurakunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaste
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikael_Agricola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikael_Agricola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaste
https://fi.wikipedia.org/wiki/Paholainen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_evankelis-luterilainen_kirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ortodoksinen_kirkko
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”Eksorsismi rukous maltillisessa muodossa esiintyy vieläkin 

nykyisessä kastekaavassa ristinmerkin yhteydessä: "Armollinen 

Jumala on Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta vapauttanut 

sinut synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Antakoon hän sinulle 

voimaa joka päivä kuolla pois synnistä ja elää Kristukselle." 

Toisessa vaihtoehdossa pyydetään: "Armollinen Jumala. Vapauta 

N.N. pimeyden vallasta..." (Netti). 

USKONPUHDISTUKSEN MERKITYS 

Luther pyrki palauttamaan kirkon ”yksin Raamattu” -perustalle. Hän 

onnistui siinä kuitenkin vain osittain. Tänäänkin Suomen kirkossa on 

paljon ”katolista hapatusta” (esim. jumalanpalvelus-elämässä). 

PARANNUKSEN PAIKKA 

1. Rooman kirkko  

Tämän kirkon RIKOSREKISTERI on mittava. Viime aikoina on media 

kaivanut esiin vuosisataiset rikokset ja rötökset. Tähän ovat kuuluneet 

raiskaukset, hyväksikäytöt ja ehkä kaikkein hirvittävimpänä USKOVIEN 

TELOITUKSET. On arvioitu, että Rooman tilillä on n. 50 miljoonan 

marttyyrin veri! 

2. Suomen luterilainen kirkko 

John Vikströmin suulla kirkko tunnustaa Rooman kirkon ÄITIKIRKOKSEEN! 

Eikö viime aikaisten hirvittävien paljastusten jälkeen kirkon pitäisi 

sanoutua Lutherin tavoin irti PORTTOKIRKOSTA?  

Reaktio on kuitenkin päinvastainen: piispat käyvät yksi toisensa jälkeen 

ottamassa PAAVILTA SIUNAUKSEN! Kuinka on mahdollista kaiken edellä 

esitetyn jälkeen tulla tähän johtopäätökseen? Tämä on epäloogista ja – 

älyllistä itsemurhaa!  

Moiset teologit eivät voi kulkea ”luterilaisuuden lipun alla”! He häpäisevät 

uskonpuhdistajaamme! 
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3. Herran kansa 

Kuinka luterilaiset uskovat voivat olla tässä kaikessa mukana, tätä kannat-

tamassa ja – tätä hyväksymässä? On muistettava, että VAITIOLO ON HY-

VÄKSYMISEN MERKKI! Tämä tapahtuu vastoin Raamattuun sidottua 

omaatuntoa! Omatunto on aikamme marttyyri samoin kuin terve järki! 

EKKLESIAN AIKA 

Sanoudutaan irti PORTTO - ROOMASTA – Lutherin esimerkkiä noudat-

taen. Rooman kirkko ei ole kirkko lainkaan, vaan surkea LAHKO.  On aika 

uskovien löytää maailmanlaajuisesti toisensa. Kristuksen tulemus lähes-

tyy, mutta hän ei tule noutamaan ”heilarypästä”, vaan - MORSIAMENSA. 

 

 

 

”Onhan joka tapauksessa päivän selvää, että pyhä seurakunta on paavit-

tomana ollut olemassa ainakin yli viisisataa vuottaa… Se siis on, niin kuin 

usein on sanottu, ihmiskeksintöä, josta ei ole olemassa käskyä. Se on tar-

peeton ja turha, sillä pyhä kristillinen seurakunta voi kyllä olla olemassa 

ilman moista päätä; jopa se olisi pysynyt pystyssä paremmin, ellei 

perkele olisi moista päätä asettanut” (Tunnustuskirjat, s.252).  

”Onhan ilmeistä, että Rooman paavit kannattajineen puolustavat jumala-

tonta oppia ja jumalattomia jumalanpalveluksia. Paavin ja hänen kannat-

tajiensa valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit” (278).  

”Kun tilanne on tällainen, on kaikkien kristittyjen varottava osallistumista 

paavin jumalattomaan oppiin, pilkkaamisiin ja raakaan julmuuteen. Hei-

dän pitää siis hyljätä ja kirota paavi kannattajineen vastakristuksen 

valtakuntana, niin kuin Kristus on käskenyt: ´Kavahtakaa vääriä 

profeettoja`” (279).  

”Heidän on väistyttävä kauas paavista ja hänen kannattajistaan kuin 

vastakristuksen valtakunnasta ainakin ja ne kirottava” (553). 

ENSIMMÄINEN JA SUURIN LAHKO, ROOMAN KIRKKO, ON KÄRSINYT 

KONKURSSIN JA KAATUNUT, SEN MYÖTÄ TUHOUTUIVAT KAIKKI MUUTKIN 

LAHKOT; PYSTYYN JÄI AINOASTAAN EKKLESIA! KUULUTKO SINÄ SIIHEN? 

 


