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JOHANNES KASTAJA                                           Väinö Hotti 

TEHKÄÄ PARANNUS 

”Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja 

sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" 

(Matt.3:1,2). 

”Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää 

parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" (Matt.4:17).   

”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin 

pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi 

hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen” (Apt.3:19,20).      

Kirkon kriisi 

Ihmisiä eroaa kirkosta. Helsingin seudulla kansankirkkoon kuuluu enää 

vain n. 50 %.  

Kirkon johtajat (piispat) ovat vastuussa kirkon surkeasta tilasta. Nämä 

ovat luopuneet Sanasta – ja samaistuneet pitkälti yleiseen mielipi-

teeseen. Johtajat toimivat ”vallitsevan tilanteen vanhurskauttajina”. 

Saarnan kriisi 

´Onko hänellä SANOMA?` oli Nicolayn kysymys aina, kun hän valitsi 

puhujia. Ellei ´sanomaa` ollut, ei hän välittänyt mukaansa, oli sitten 

kysymyksessä muuten millaisella tittelillä varustettu herra tahansa" 

(Hannu Pietilä, Aatelismies tulen sytyttäjänä, s.41).   

Kirkko myötäilee yhteiskunnassa vallitsevaa mielipidettä; sillä ei ole omaa 

identiteettiä, omaa sanomaa; se on kadottanut sanomansa. 

 

 

 

 

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

vartioasemiin 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) (Risto Santala, Taivasten 

valtakuntaa vastaan hyökätään). 
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Patmoksen kriisi 

Myös PATMOS SÄÄTIÖ  on syvässä kriisissä. Sen johtava teologi JUHA 

AHVIO on kyllästynyt teologiaan - ja kirmailee nyt ”yhteiskunnallisilla 

laitumilla”. Juha noutaa saarnansa juuret HELSINGIN SANOMISTA. Tyhjää 

maljaa pidetään janoisten huulilla! Erityisesti PATMOKSEN NAISET  näyt-

tävät olevan persoja ”Juha Ahvion & J.V. SNELLMANIN evankeliumille”. 

”MUTTA MEILLÄ ON YHDYSKUNTAMME TAIVAISSA” (Fil.3:20). Huippuna 

Patmoksen linjalle on todettava kesätoimittaja KOIVULAN lausuma ti 

21.6; Koivula ”saarnasi” tällöin HYTTYSTEN SUKUPUOLIELÄMÄSTÄ! 

                 
             (nettikuva)                             (nettikuva)                          (nettikuva) 

          LEO MELLER                  PASI TURUNEN               JUHA AHVIO 
näkyjen ja ilmestysten mies            rationalisti                J.V. Snellman - patriootti 
       

JOHANNES KASTAJA 

 
           (nettikuva) 

”Maailman ihminen on kautta aikojen vihannut 

totuudenpuhujaa. Samalla kun jumalaton ihminen 

sisäisesti tuntee vääryytensä, hän vihastuu 

silmittömästi, jos tuosta vääryydestä nuhdellaan. Se 

on samaa kuin koskettaa arkaa mätäpaisetta” 

(Johannes Virtanen, Rampana taivaaseen, s.15). 
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  ”Johannes Kastajan elämä oli suuren profetian täyttymys ja samalla ker-

taa suuri murhenäytelmä. Siihen valoon, jota hän julisti, täytyi hänen 

oman kynttilänsä sammua, ja siinä tulessa, jonka syttyminen oli hänen 

ainoa ja suuri ilonsa, täytyi hänen oman itsensä tuhkaksi palaa”  (emt. 

s.12). 

”Sillä kyllähän saarnaaja itsekin tiesi, millainen taisteluhaaste tuollainen 

julistus oli. Että ihminen tekee mitä vain, mutta on peräti vastahakoinen 

parannukseen, sen tuo karkea-asuinen julistaja tiesi” (15). 

”Kirkkohistorian surullisimman lehden on kirkko itse kirjoittanut 

taistellessaan niitä ihmisiä vastaan, joille Herran sana tuli”  (19). 

”Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja 

sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut 

lähelle". Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan 

ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle 

tasaisiksi'." Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään 

nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. Silloin 

vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin 

ympäristö, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat 

syntinsä” (Matt.3:1-6). 

”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun 

jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole 

kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella” 

(Matt.3:11). 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten 

valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” 

(Matt.11:12). 

”Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut 

vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. Sillä 

Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa pitää häntä" 

(Matt.14:3,4). 
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”Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan 

hetken iloitella hänen valossansa” (Joh.5:35). 

AIKAMME SUURI ONGELMA – ANTINOMISMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            (nettikuva) 
 

 

POSITIIVINEN KRISTILLISYYS 

Tämä kristillisyyden muoto on saanut alaa mm. PATMOS SÄÄTIÖSSÄ. Tälle 

on ominaista: yleisuskonnollisuus, antinomismi, halpa armo, feminismi, 

sentimentaalisuus, hurmahenkisyys, siunausmentaliteetti ja - sielullisuus: 

”Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: 

"Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa 

himojen mukaan". Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat 

sielullisia, henkeä heillä ei ole” (Juuda 17-19). 

Antinomismi 
Antinomistit ovat uskonpuhdistuksen aikainen kristillinen ryhmittymä, 
joka korosti syntien anteeksiantamista, mutta vähätteli syntiä ja 
hengellistä lakia. Antinomismin synnyttäjä oli Martti Lutherin ystävä 
Johannes Agricola. Antinomistien pääväittämä on, ettei lakia tulisi 
saarnata ollenkaan. Wikipedia 

 

 
”Evankelisuus sai alkunsa 1800-luvulla. Elämänkiel-

teisen ja maailman murheissa rypevän kristillisyy-

den sijaan evankeliset korostivat iloa, armoa ja 

autuutta. Suoniemen papin virkaanasettajaisissa 

1844 evankeliset papit ottivat kuppia ja pistivät 

tanssiksi. Evankeliumi kun kumminkin on ilosano-

ma. Herätysliikkeen ihmisistä alettiin puhua "iloisi-

na evankelisina" (KIRKKO JA KAUPUNKI / 22.06.2017, 

JAAKKO HEINIMÄKI) (Netti). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Antinomismi
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JOHANNES KASTAJAN PERILLISET 

MARTTI LUTHER 

 

          (nettikuva)  
     MARTTI LUTHER 
10.11.1483 – 18.2.1546 

”Saatana… synnyttää…niiden lahkosuunnan, jotka opettavat, että 

kymmenen käskyä olisi seurakunnasta poistettava ja ettei ihmisiä saa 

peloittaa lailla, vaan suloisesti kehoittaa Kristuksen armolla” (Gal. kirj. 

sel. s.12). 

”Samoin lakikin oikeassa käytössä ollessaan muitta mutkitta paljastaa 

synnin, saa aikaan vihaa, syyttää, saattaa kauhuun ja vie mielet 

epätoivon partaalle. (Tämä on lain varsinainen käyttö, ja tähän lain 

(pitää) pysähtyä” (376).  

”Lain varsinaisena tehtävänä onkin saada meistä syynalaisia, nöyryyttää 

ja tappaa meitä, viedä meitä helvettiin ja riistää meidät puti puhtaiksi, 

mutta siinä tarkoituksessa, että tulisimme vanhurskaiksi, meidät 

korotettaisiin ja tehtäisiin eläviksi, vietäisiin taivaan korkeuksiin ja 

saisimme omaksemme kaiken. Se siis ei tapa vain tappaakseen, vaan se 

tappaa elämäksi” (413). 

”Sokeuksien sokeutta on, Luther kirjoittaa, että ei tahdota saarnata lakia 

ilman ja ennen evankeliumia. Kuinka on mahdollista saarnata syntien 

anteeksiantamusta, ellei sitä ennen ole olemassa mitään syntejä?” 

(s.54).  

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus 

sanoo: Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, 

että uskovaisen koko elämä on oleva 

parannusta” (1. teesi). 
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URHO MUROMA 

 

          (nettikuva) 
    URHO MUROMA 
10.5.1890 – 25.6.1966 

 
Herätyksen mies  
 

Urho Muroma (1890-1966) oli sanan varsinaisessa merkityksessä 

"herätyksen mies". Hän tuli uskoon norjalaisen Albert Lunden 

kokouksessa 18.10.1912. Lunde esitti vetoomuksen: 

"Jos täällä kirkossa on tänä iltana joku nuori mies, joka tuntee seisovansa 

valinnan paikalla, niin minä pyydän: valitse tänä iltana niin, että kun 

makaat kuolinvuoteellasi, voit sanoa: olen tehnyt elämässäni monta 

väärää valintaa, mutta tuona iltana valitsin oikein antaessani elämäni 

Kristukselle ja ottaessani vastaan pelastuksen."  

Pian kääntymiskokemuksensa jälkeen Muroma näki "taivaallisen näyn", 

joka siivitti häntä koko elämän ajan: 

"Seisoin kuin jyrkänteen reunalla, josta hirvittävät tulenlieskat nousivat 

kohti taivasta. Jumala oli pysäyttänyt minut juuri, kun olin syöksymässä 

näihin lieskoihin. Seisoin siinä pimenevässä yössä. Samalla näin, miten 

sekä oikealla että vasemmalla puolella ihmisiä suoranaisena jonona 

syöksyi jyrkänteeltä tuleen. Silloin sain kuin sisäisen kutsun: Mene ja koeta 

pelastaa niin monta kuin mahdollista syöksymästä tuonne tulijärveen." 

”Jos te pappina Suomen kirkossa aiotte puhua tuolla 

tavalla, niin teidän osanne ei voi olla muu kuin 

Johannes Kastajan kohtalo. 

Profeetallinen sana! Muroman julistus on ollut 

voimakkaasti Johannes Kastajan parannussaarnaa, 

ja kohtaloissa on ollut myöskin paljon yhtäläisyyttä. 

Tuskinpa moni Suomen kirkon pappi on saanut 

osakseen niin paljon kiivasta vastustusta kuin juuri 

Muroma. Ja taivaallisen Isän kotiinkutsu tuli juhan-

nuksena 1966!”  (Tottelin taivaallista näkyä, s.18). 
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 Muroma tahtoi keskittyä elämässään sielunpelastustyöhän. Hän tiesi, 

että "mestari tunnetaan rajoituksestaan". Muroman mukaan "kaikki 

elävä kristillisyys on herätyskristillisyyttä". Hänen mielestään 

"herätyksen esteitä Suomessa ovat liberaaliteologia, korkeakirkollisuus ja 

opetus, jonka mukaan ihminen uudestisyntyy kasteessa". Jossakin 

vaiheessa Muroma piti kotonaan rippikoulua. Nuoria pyrittiin 

määrätietoisesti johtamaan uskonratkaisuun. Missään ei Muroman 

mielestä valehdella niin paljon kuin konfirmaatiolupauksen annossa. 

Kirkon puolesta kirkkoa vastaan  

Uskoontulon myötä Muroma sai erinomaisen rohkeuden seisoa Jumalan 

sanan takana, jos tarve vaati, myös kirkkoa, piispoja ja pappeja vastaan. 

Hän tahtoi palvella ennenkaikkea Jumalan seurakuntaa (ekklesiaa). Hän 

kantoi todellista vastuuta kirkon tilasta ja taisteli sinnikkäästi tehdäkseen 

kirkosta todellisen "Sanan kirkon".Eräs hänen periaatteistaan kuului: 

kirkon puolesta kirkkoa vastaan!  

Kun Tampereen piispa Eelis Gulin lähti myötäilemään kehitysoppia 

(darwinismia), Muromalta tuli jyrkkä tuomio:  

"Jos piispa Gulinin suosittelema evankeliumin väärennös alkaa kaikua 

kirkoissamme, silloin on Pyhä Henki jättävä rakkaan kansankirkkomme ja 

se joutuu saastaisten perkeleen henkien asumasijaksi...On kauheata, kun 

pitää tunnustaa esimieheksensä mies, jota kohtaan ei voi tuntea 

pienintäkään kunnioitusta." 

Syksyllä 1952 Erkki Niinivaara kirjallaan Maallinen ja hengellinen oli 

synnyttämässä uudenlaista kansankirkkoajattelua, jossa ei vedetty rajaa 

maailman ja uskovan seurakunnan välille, vaan ihanteena nähtiin kaikkia 

ihmisiä palveleva kirkko. Muroma tarttui lujin ottein asiaan: 

"Jos tällainen teologia - jumalattomien jumaluusoppi periaatteessa 

hyväksyttynä - pääsisi valtaan Kristuksen seurakunnassa, olisi se kaiken 

hengellisen herätystyön loppu...Periaatteessa tunnustettu jumalattomien 

jumaluusoppi on susi lammasten vaatteissa ja se susi on tapettava, 

niinkuin muutkin ilkeät sudet." 
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Muroma sanoi myös, ettei hän koskaan voi arvostaa valtiokirkkoa, jossa 

rajat Jumalan kansan ja maailman välillä ovat melko "sameat". 

Muroman mielestä lundilaisuuden vaikutuksesta "tämä viheliäinen oppi 

rintalapsen uudestisyntymisestä kasteessa on nyt palautumassa takaisin 

kirkkomme kastejulistukseen". Niinivaaran kirja oli Muroman mielestä 

hyvin vaarallinen: "jos tämä sanoma valtaa kirkon, silloin kirkosta tulee 

maailman hengen valtaama 'portto` ja 'Baabel'"…  

 

 
Väinö Hotti  

Käytetyt lähteet: Timo Junkkaala, Urho Muroma herätyssaarnaaja. 

Tottelin taivaallista näkyä, Urho Muroman muistokirja. Urho Muroma, 

Uudestisyntynyt ihminen. Osmo Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt. 

Valoa ristiltä 5/1997. 

 


