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MIKÄ HETKI YÖSTÄ?                                                Väinö Hotti 

Loppu lähenee 

Ajan merkit todistavat tämän vääjäämättömästi: maapallon loppu - ja 

myös koko ihmiskunnan loppu on pian käsillä.  

Ketä uskomme? 

Meillä on kaksi tietolähdettä: 1. Ihmisviisaus. 2. Jumalan viisaus. 

Luonnostaan ihminen tarttuu edelliseen. 

Eskatologia 

Jumalan viisaus sekä maapallon että ihmiskunnan osalta tulee esille 

Raamatun eskatologiassa. Ensisijaisesti Raamattu on tietysti ”pelastuksen” 

kirja. Se kertoo, kuinka ihminen pelastuu iankaikkiseen elämään. Mutta 

Jumalan ilmoitus koskee myös koko UNIVERSUMIA! 

Kaksitahoinen Raamatun viisaus 

Raamattu ensijaisesti antaa neuvoja HENGELLISEEN elämään. Kuitenkin 

sen viisaus ulottuu myös maalliselle sektorille. Luonnostaan ihminen 

suuntautuu maallisen viisauden mukaan: 

”Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä 

pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja 

sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas 

ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on 

synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette 

osaa” (Matt.16:1-3). 

Hengellinen viisaus 

Tätä viisautta ihminen ei luonnostaan omista: 

”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen 

on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on 

tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee 

kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä: "kuka 
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on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta 

meillä on Kristuksen mieli” (1. Kor.2:14-16). 

”Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä 

noudattavat” (Ps.111:10). 

”Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? 

Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valheky-

nä. Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat 

hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?” (Jer.8:8-9). 

”Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten 

ymmärryksen minä teen mitättömäksi". Missä ovat viisaat? Missä kirjan-

oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt 

maa-ilman viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma 

ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi 

saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat” (1. 

Kor.1:19-21). 

Hengellinen ja maallinen viisaus yhtyvät  

1. JOOSEF 

”Tämä puhe miellytti faraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa. Ja farao 

sanoi palvelijoilleen: "Voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki 

niinkuin tässä?" Ja farao sanoi Joosefille: "Koska Jumala on sinulle 

ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja taitavaa, 

kuin sinä olet. Hoida sinä minun taloani, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki 

minun kansani; ainoastaan valtaistuimen puolesta minä olen sinua 

korkeampi." Ja farao sanoi Joosefille: "Katso, minä asetan sinut koko 

Egyptin maan hallitusmieheksi" (1. Moos.41:37-41). 

2. DANIEL JA HÄNEN YSTÄVÄNSÄ 

”Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa 

yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat 

kuninkaan palvelijoiksi. Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa 

asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa 
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etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen 

valtakunnassaan oli” (Dan.1:19,20). 

”Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen” (2. 

Tim.2:7). 

Avaimena kaikkeen viisauteen (hengelliseen ja maalliseen) JEESUS: 

”pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki 

viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä” (Kol.2:3). 

RAAMATUN ESKATOLOGIA 

”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä 

ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuk-

sesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: 

"Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni 

sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta” (Matt.24:3-5). 

1. Eksytykset 

Monet harhaopit pyrkivät eksyttämään – jopa valitutkin ovat vaarassa 

eksyä: 

”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria 

tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin” 

(Matt.24:24). 

”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka 

tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy 

valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät 

vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän 

tekojensa mukainen” (2. Kor.11:13.15). 

2. Sodat, luonnonmullistukset 

”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette 

peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä 

kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja 

nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin” (Matt.24:6,7). 
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3. Uskovien ahdistukset 

”Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien 

kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden” (Matt.24:9). 

4. Uskovien keskinäiset suhteet 

”Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat 

toinen toistaan. …Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, 

kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se 

pelastuu” (Matt.24:10,12,13). 

5. Kosmiset merkit 

”Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri 

maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja 

kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan, 

niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja 

taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja 

saaret siirtyivät sijoiltansa” (Ilm.6:12-14). 

6. Paniikki 

”Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja 

kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat 

vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät 

hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! Sillä 

heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" (Ilm.6:15-17). 

”Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat 

kuolla, mutta kuolema pakenee heitä” (Ilm.9:6). 

7. Herätys tai paatumus 

”Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät 

tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet 

kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja 

puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He 
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eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä 

haureudestaan eikä varkauksistaan” (Ilm.9:20,21). 

”Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta 

paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja 

pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; 

mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle 

kunnian. Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen 

valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja 

pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät 

tehneet parannusta teoistansa” (Ilm.16:8-11). 

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

KIRKKOJEN KONKURSSITILA 

KATOLINEN KIRKKO 

”Tuore tutkimus paljasti satoja hyväksikäyttötapauksia 

Saksan katolisessa kirkossa – hiippakunta vaikeni ja siirsi 

tekijöitä paikasta toiseen  

Münsterin yliopistossa selvitettiin alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä 

75 vuoden ajalta. Tutkimuskohteena ollut hiippakunta rahoitti 

selvitystyötä. 

 Saksassa on aiemminkin tehty paljastuksia katolisten pappien 

syylistymisestä seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Vuonna 2020 

mielenilmauksessa kirkkoa syytettiin asian peittelystä Fuldan tuomiokirkon 

edustalla.” 

JUTTA MATTSSON 14.6. 10:18  

Tutkimuksen mukaan ainakin 610 alaikäistä uhria on käytetty 

seksuaalisesti hyväksi Münsterin hiippakunnassa Länsi-Saksassa.  
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Tutkimus koskee vuosien 1945 ja 2020 välistä aikaa. Tutkijoiden mukaan 

uhrien todellinen lukumäärä voi olla jopa kymmenkertainen 

ilmoittamiskynnyksen ja tapauksiin liittyvän stigman takia. 

Hyväksikäyttö oli usein toistuvaa. Moni uhreista on tekojen aikaan ollut 

10– 14-vuotias. Suurin osa uhreista oli poikia ja noin neljännes tyttöjä. 

Uhreilla on yleensä ollut läheiset suhteet kirkkoon, he ovat toimineet 

esimerkiksi alttaripoikina.  

Münsterin yliopisto julkisti tutkimustuloksensa (siirryt toiseen 

palveluun)maanantaina. Tutkimus käynnistettiin vuonna 2019 

hiippakunnan aloitteesta. Hiippakunta myönsi 1,3 miljoonan euron 

rahoituksen sitä varten. – Piispat ja moni muu valtaapitävä hiippakunnan 

hallinnossa tiesivät teoista, joissain tapauksessa yksityiskohtia myöten, 

kertoo tutkimushanketta vetänyt professori Thomas Grossbölting 

yliopiston tiedotteessa. 

ÄITIKIRKON HARHARETKET 

Katolinen kirkko on ”äitikirkko” Suomen ev. lut. kirkolle. Käytännössä 

Rooman kirkon törkeät siveelliset lankeemukset merkitsevät ”konkurssia”. 

myös Suomen kirkolle. Jos ja kun paavin kirkko on vuosisatojen ajan 

mielletty kirkkojen LIPPULAIVAKSI, ei liene väärin ajatella, että 

samanaikaisesti Rooman kanssa karille ovat ajaneet myös muut kirkot. 

  
    (nettikuva) 
JOHN VIKSTRÖM 
Rooman kirkon jouduttua konkurssitilaan automaattisesti myös sen alaiset 

pienemmät kirkot joutuivat selvitystilaan. Nämä ovat jääneet ”tyhjän 

päälle”. Olisiko aika lähteä etsimään ”alkuseurakunnallista” ratkaisua - 

"60-luvulla sain melko paljon vaikutteita kirkkoa 

kritisoivista, 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). 
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EKKLESIAA!? Nähdäkseni tämä olisi ainut mahdollisuus PÄÄSTÄ KUIVILLE! 

Samalla jätettäisiin taakse tuo kirottu ANTINOMISMI ja palattaisiin  - 

takaisin LUTHERIIN! 

                   (nettikuva)  

                   (nettikuva)      

 JOHANNES AGRICOLA  
 20.4.1494 – 22.9.1566 
 

 
           (nettikuva)  

  MARTTI LUTHER  
10.11.1483 – 18.2.1546 

 
             (nettikuva)   

      William Booth 
10.4.1829 – 20.8.1912 

”Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä 

kiusannut niin paljon kuin Agricola (Johannes). 

Agricola väitti, että katumusta ei synnytä laki, 

vaan evankeliumi, joten kristillisessä kirkossa ei 

sovi lainkaan saarnata lakia. ´Kymmenen käskyä 

kuuluu raastupaan eikä saarnastuoliin. Kaikki ne, 

jotka ovat tekemisissä Mooseksen kanssa, 

menevät varmasti perkeleen huomaan. Hirteen 

Mooseksineen`!” (Tunnustuskirjat, s. 53). 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: 

Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, että 

uskovaisen koko elämä on oleva parannusta” (Luther, 

1. teesi, 1517). 

Lopunajan profetiat 

1. Kristinusko ja Jumala siivotaan yhteiskunnan 

marginaaliin 

2. Taivas ilman helvetiä 

3. Anteeksiantamusta ilman parannuksen 

tekemistä 

4. Perusteetonta pelastusiloa 

5. Uskonto ilman Pyhää Henkeä 

6. Kristinusko ilman Kristusta 

http://www.reijotelaranta.fi/?document=5671130

0&hitspic=2&hitspage=1 

http://www.reijotelaranta.fi/?document=56711300&hitspic=2&hitspage=1
http://www.reijotelaranta.fi/?document=56711300&hitspic=2&hitspage=1

