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KIRKKO POLTTOPISTEESSÄ                                     Väinö Hotti 

Suomi kriisissä 

Koko Suomi on tänään kriisin kourissa. Päätäjiltä näyttää olevan ”pallo 

hukassa” ja ”mopo karannut”. Kirkko ja muut hengelliset yhteisöt ovat 

samoin neuvottomat. Mistä apu? Onko kirkoltakin neuvot loppuneet? 

Kirkon tehtävä 

Tärkeä aihetta sivuava kysymys. Aihetta ei voida asiallisesti käsitellä, ellei 

ole vastausta kirkon tehtävään.  

1. Kirkko on osa kulttuuria 

Tällaisena se kuuluu kaikelle kansalle. Samalla sen oppi on ”kansan 

muokattavissa mieleisekseen”. Kirkon oppi ei ole kenenkään yksilön 

määriteltävissä – eikä jonkin kirjan. Se on yleisen areenan kirja, jota kuka 

tahansa saa muokata ”mielin määrin”. 

2. Maailman parantamiseksi 

Raamattu on MAAILMAN PARANTAMISEN KÄSIKIRJA. Sieltä löytyy 

harvinaisen hyviä parantamisneuvoja, kunhan niitä poimitaan 

”valikoiden”. 

3. Humanismin käsikirja 

Raamattu ohjaa kuinka tulee käyttäytyä ihmisten keskinäisissä suhteissa. 

Tähän saadaan monia viisaita psykologian alaan liittyviä neuvoja. 

4. Luonnon suojelua 

Ihmisen tulee ”viljellä ja varjella” luontoa:  

”Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään 

ja varjelemaan sitä” (1. Moos.2:15). 

Tästä kuitenkin puuttuu ”rajallisuus”, iankaikkisuus perspektiivi! Kirkko 

ottaa varoen kantaa luonnonsuojeluun; se ei halua joutua kansan 

enemmistön kanssa ristiriitaan. 
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5. Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen 

Tänään tämä nähdään usein kirkon ainoana tehtävänä! 

 

 

 
       (nettikuva) 

LASSE MARJOKORPI 
 
6. Lääke ahdistuksiin 

”Maallistuneen kirkon muuan mielivirsi on väite, jonka mukaan 

aikamme ihmiset ovat muutenkin jo niin ahdistuneita, ettei heidän 

hätäänsä saa enää lisätä julistamalla heille Jumalan käskyjä ja 

puhumalla Jumalan vihasta ja rangaistuksesta. Ahdistuneita he 

epäilemättä ovat, eri asia kuitenkin on, onko tämä ahdistus Jumalan 

sanan aiheuttamaa murhetta ja onko evankeliumi, hyvä sanoma 

Kristuksen työstä, vastaus tähän ahdistukseen” (emt. s.50). 

7. Liturgiarakkaus 

Luther vierasti liturgiaa; hänelle oli SAARNA  pääasia. Katolisen kirkon 

perintönä se kuitenkin jäi luterilaisen kirkon riesaksi! 

Nykyinen luterilainen jumalanpalvelus on ”värikäs liturginen näytelmä”. Se 

on katolisen kirkon ”napanuora”, josta ei ole päästy irti! 

LASSE MARJOKORPI kirjoittaa: 

”Jumalanpalvelusjärjestys on kyllä adiafora-asioita, mutta kuitenkin olen 

sitä mieltä, että mitä enemmän teennäisiä kumarruksia ja eleitä, mitä 

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei ole 

mitenkään erityisesti kristillinen tehtävä. Joka 

sellaiseen ryhtyy, tietäköön ja tiedostakoon sen, mitä 

saksalainen teologi Hans Asmussen sanoi kerran 

jollekin papille: ”Tämä ihminen odottaa sinulta sellaista, 

millä ei ole mitään tekemistä sinun pappiskutsumuksesi 

kanssa.” Epäuskoiselle ihmiselle kirkolla ei kirkkona 

pitäisi olla Jumalan lain julistamisen ohella muuta 

annettavaa kuin kehotus kääntymiseen ja Jumalan 

armon omistamiseen” (Lasse Marjokorpi, Kirkon 

kuoleman sairaus, s.29). 
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enemmän vaippoja ja kauhtanoita ja niiden kantajia alttarilla, sitä 

vähemmän sanoman perille menemistä” (76). 

”Sillä, jonka mielestä hyvä sanoma Kristuksesta on tärkein asia, joka on 

saatettava kaikkien ihmisten tietoon, on tuskin aikaa paneutua liturgis-

mystisiin menoihin, jotka epäilemättä juontavat juurensa keskiajan 

synkimmästä sydämestä. Kirkkomme, joka muuten suuresti arvostaa  

apostoleilta perimiään tapoja kuten lasten kastamista, tulisi myös ottaa 

oppia heidän koruuttomuudestaan” (77). 

”Osallistuminen kirkollisiin muotoihin ja menoihin ei pelasta ketään. Tämä 

tuli myös niiden muistaa, jotka liturgisen jäykkäkouristuksen vallassa 

kaavailevat kirkon uudistamista jumalanpalvelusmenoja rikastuttavalla” 

(87). 

8. Takertuminen ”tämänpuoleisiin” 
 

 
        (nettikuva) 

     OSMO TIILILÄ 
3.3.1904 – 16.12.1972 

9. Kirkon tulee toistaa maailman virsiä 

Kirkolla ei ole omaa sanomaa; se on kadottanut raamatullisen 

pelastussanoman. Se tyytyy toistamaan sitä, mitä luopunut maailma 

puhuu. Papit pitävät ”tyhjää maljaa janoisen huulilla”. 

”Kirkkokaan ei näytä aina muistavan, ettei se ole 

olemassa tehdäkseen päiväperhosen hetken lentoa 

mahdollisimman ruusunhohteiseksi” (Osmo Tiililä, 

Kuolema, s.26). 
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              (nettikuva) 

 PARONI PAUL NICOLAY 
 26.7.1860 – 6.10.1919 
 

10. Kansankirkko hyväksyy ainoastaan Rooman ex opere operato – opin 

(muu merkitsisi epätasa-arvoa). 

11. Kirkkojen yhteinen nimittäjä ANTINOMISMI. Samalla ne hylkäävät 

Lutherin. 

12. Alkuseurakunta syntyi PYHÄN HENGEN VAIKUTUKSESTA helluntaina. 

Kaikki nykyiset kirkkokunnat ovat DIABOLOKSEN  synnyttämiä. Ne ovat 

”lahkoja”, joille Paavali lukee ”madonluvut”:  

”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). 

Ainut alkuseurakunnallinen kirkko on EKKLESIA! 

”UT:ssa (ekklesia) tarkoittaa niiden yhteisöä, jotka maailmasta erotettuina 

ovat uskossa liitetyt Kristukseen” (Saarisalo, Raamatun sanakirja, 1002). 

13. PATMOS vannoo tiukasti Raamatun nimiin, mutta kun se samalla 

kuuluu antinomismi – leiriin, se samalla asettuu kristinuskon ja Raamatun 

ulkopuolelle! Siltä puuttuu pelastava sanoma; se on hyödytön RAMPA 

ANKKA! Saman kohtalon kokevat kaikki ANTINOMISTIT liikkeet!  

"Tällainen vapaa työ oli vielä siihen aikaan kirkos-

samme tuntematonta ja outoa. Paroni Nicolayn 

apulaiset olivatkin pääasiassa vapaista kristillisistä 

piireistä, joita hän oli allianssikokouksissa oppinut 

tuntemaan. Heistäkään eivät kaikki kelvanneet 

hänen kanssaan työhön. ´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 tulensytyttäjänä, s.41).  
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LAITTOMUUS PÄÄSEE VALTAAN 

”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien 

rakkaus” (Matt.24:12). 

Suomi on joutumassa laittomuuden valtaan. 

1. Perheväkivalta lisääntyy. 

2. Häiriöt kouluelämässä. 

3. Katuväkivalta kasvaa. 

4. Eduskunta säätää jumalattomia lakeja. 

PATMOS LAULAA: ”Oi, Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa” 

MIKSI? 

1. Epärealismia. 

2. Valhetta. 

3. Skitsofreniaa. 

4. Laittomuutta. 

5. Älyllistä itsemurhaa! 

KUN LAITTOMUUDEN HYÖKYAALTO VYÖRYY SUOMEN YLI, PATMOS 

LAITTAA BENSAA LIEKKEIHIN: PATMOS TOIMII PRIMUS MOTORINA, JA 

NÄIN EDISTÄÄ JUMATTOMUUTTA. KENEN JOUKOISSA  SEISOT, KENEN 

LIPPUA KANNAT? Patmoksen johtaja Pasi Turunen sanoutuu irti 

parannussaarnasta! JOHTAJA  määrää koko yhteisön linjan; tämä lienee 

rationaalinen päätelmä! Patmos on johtajansa myötä hylännyt sekä 

Lutherin että raamatullisen linjan! 

 

 

 

 

RADIO PATMOS 29.12.2022 EHTOOVALO klo 22-23 AAMUKAHVILLA 

silmät ristissä - JUMALA – IHMISEN YSTÄVÄ Tauno Rantala, Pasi 

Turunen Molemmat olivat ”liikuttavan yksimielisiä” siitä, ettei 

parannusta tule julistaa! 
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”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään 

esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja 

kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista 

elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja 

otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki 

ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim.2:1-4). 

Kuinka on mahdollista ”viettää rauhallista ja hiljaista elämää” 

laittomuuden vallitessa? 

SUURI PORTTO 

”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja 

puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton 

tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan 

kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä 

maan asukkaat ovat juopuneet". Ja hän vei minut hengessä erämaahan. 

Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli 

täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen 

sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu 

kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli 

täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa 

oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja 

kauhistuksien äiti". Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien 

verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä 

suuresti ihmettelin” (Ilm.17:1-6). 

                                       
                                                      (nettikuva) 


