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AJAN MERKIT                                                         Väinö Hotti 

”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). 

Tietokatkos 

Maallisen tiedon suhteen oltiin valveutuneita, mutta hengellinen tieto oli 

vähäistä. Tulevaisuutta kyseltiin futurologeilta, mutta ei Jumalalta!  

ESKATOLOGIAN hylkääminen 

Kirkko on tänään suuntautunut ”tämänpuoleisiin”; kirkonmiehet ovat 

siirtyneet puuhailemaan ”yhteiskunnallisella” sektorilla. Samalla kirkolta 

on ”sanoma kadonnut”. Raamatun ennustukset lopun ajoista kirkkoa ei 

luonnollisestikaan kiinnosta - koska lopun ajan kirkko on luopumuksen 

kirkko, PORTTOKIRKKO! 

 

     (nettikuva) 

   OSMO TIILILÄ 

3.3.1904 – 16.12.1972 

Laittomuus pääsee valtaan 

”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan” Matt.24:12). 

”KIRKKO ON SITÄ VARTEN, ETTÄ TÄÄLLÄ KUOLLAAN” 

”Kirkkokaan ei näytä aina muistavan, ettei se ole 

olemassa tehdäkseen päiväperhosten hetken lentoa 

mahdollisimman ruusunhohteiseksi” (Osmo Tiililä, 

Kuolema, s.26). 
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Laittomuuden valtaan pääsy merkitsee ANTINOMISMIA, lain hylkäämistä. 

Äskettäin (29.12.2022) Patmoksen toimitusjohtaja PASI TURUNEN  sanoi , 

että ”parannussaarnasta voitaisiin kokonaan luopua”. 

 
              (nettikuva) 

JOHANNES AGRICOLA 
20.4.1484 – 22.9.1566 

Rakkaus kylmenee 

Lopun ajalle on ominaista uskovien keskinäisten välien kylmeneminen:   

”kylmenee useimpien rakkaus” (Matt.24:12). 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä 

olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tun-

tevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” 

(Joh.13:24,35). 

Jäävuori lähestyy - Siperian ilmapiiri  

Seurakunnan ilmapiiri paljastaa sen todellisen tilan! Hengellisen tilan 

mittarina käytetään tavallisesti osallistujien lukumäärää. Katsotaan, että 

siellä missä on paljon ihmisiä, siellä on raamatullinen kokoontuminen. 

Samoin paljoa rukousta pidetään mittarina hengellisyydestä. Väärät 

mittarit merkitsevät kuitenkin, että saadaan ”väärää tietoa”. 

”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen.” Presidentti J.K. 

Paasikivi  (NETTI). 

 

”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 lain-

kaan saarnata lakia.´Kymmenen käskyä kuuluu 

raastupaan eikä saarnastuoliin. Kaikki ne, jotka 

ovat tekemisissä Mooseksen kanssa, menevät var-

masti perkeleen huomaan. Hirteen Mooseksi-

neen`!” (Tunnustuskirjat, s.53. 
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Mykkiä uskovia 

Uskovien kenttä jakaantuu puheliaisuuden suhteen kahtia. Osa on aina ää-

nessä. Tämä koskee lähinnä niitä, joilla on mediakanavat; he ovat armoi-

tettuja ”kultapossukerholaisia”. Suuri osa on kuitenkin ”mykkiä Jumalan 

lapsia”. Pelkään, että he usein syyllistyvät Jumalattomaan vaikenemiseen!  

Luther: ”Syytettäköön minua ylpeydestä ja ahneudesta, aviorikoksesta ja 

murhasta, vihollisuudesta paavia vastaan…kunhan minua vain ei voida 

syyttää jumalattomasta vaikenemisesta” (Kares, Luther, ss.145,146).  

Kaksi aikamme hengellisen kentän näkyvintä tuntomerkkiä: SIPERIAN 

KYLMYYS, HAUTAUSMAAN HILJAISUUS! 

Oikean seurakunnan kriteeri 

”Jumalan valtakunnan tärkein osa tällä hetkellä on pyhien yhteys. Se ei 

ole pakanalähetys, ei sisälähetys, ei edes pyhäkoulu – se on toiminta, jolla 

uskovien seurakunta saadaan pysymään lämpimänä. Jos se pettää, pettää 

kaikki muukin. Siitä puhuvat sekä Raamattu että historia. Jumalan 

valtakunnan kasvu seisoo ja kaatuu pyhien yhteyden mukana. Jos halu-

taan saada selville seurakunnan hengellinen tila jollakin seudulla tai koko 

maassa, ei kannata katsoa kirkossakävijöiden määrää, ehtoollisvieraiden 

lukua, uhrilahjojen suuruutta, kokousten ja jumalanpalvelusten paljoutta – 

vaan on mentävä uskovien joukkoon ja asetettava lämpömittari pyhien 

yhteisöön” (Fredrik Wislöff, Minä uskon Pyhään Henkeen, s.94). 

”Kun kuuluisa Titanic laiva lähestyi jäävuorta, johon törmääminen 

muodostui sen kohtaloksi, elohopea lämpömittarissa alkoi nopeasti 

laskea. Jäävuori uhosi kylmyyttä pitkien matkojen päähän” (Jaakko 

Haavio, Käy yrttitarhasta polku, s.43).  

Lähestymme Antikristuksen hyytävää aikaa. Silloin viha vallitsee. Jeesuk-

sen käskyn mukaan hänen omiansa yhdistää ”keskinäinen rakkaus”. Mikä 

kontrasti lopunajan uskoviin?! Rakkauden liekin sijaan loimuavat vihan 

liekit. On turha puhua uskovien yhteydestä, jos se ei käytännössä tule 
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millään tavalla ilmi. Jotka näin puhuvat, ovat VALHEEN RUHTINAAN 

KÄTYREITÄ! 

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

toinen toistaan” (Matt.24:10). 

Ekklesian torjuminen 

Lahkoja syntyy ”kuin sieniä sateella”. Ihmiset tarttuvat jäykkäkouristuksella 

lahkoon – kuin pelastusköyteen! MIKÄ INTO, MIKÄ RAKKAUS! Raamattu 

kuitenkin ohjaa EKKLESIA-RAKKAUTEEN! Kaikki lahkot merkitsevät yhdessä 

KOLLEKTIIVISTA TUHOA. EKKLESIA EI OLE LAHKOJEN SUMMA! 

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

"Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuk-

sen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän 

edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:12,13). 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, 

irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, 

vihat, juonet, eriseurat, lahkot, …joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo 

ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri 

Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

 

 

 

 

 

 

 

Roomaan johdolla 

Irti Roomasta! 

LUTHER OLI EKKLESIA-USKOVA! 

”Minä pyydän, että ihmiset olisivat minun nimeni suhteen vaiti eivätkä ni-

mittäisi itseään luterilaisiksi, vaan kristityiksi. Mikä on Luther? Ei tämä op-

pi minusta ole, eikä minua ole ristiinnaulittu kenenkään edestä. Paavali ei 

voinut sietää, että kristityt nimittivät itseään hänen tai Pietarin mukaan. 

Kuinka sitten minä, vaivainen, haiseva matosäkki voisin antaa Kristuksen 

lasten nimittää itseään minun kurjan nimeni mukaan? Ei niin rakkaat ystä-

vät, vaan hävittäkäämme juuria myöten puoluenimet ja ottakaamme 

kristityn nimi hänen mukaansa, jolta oppimmekin on! Minä en ole enkä 

tahdo olla kenenkään mestari. Yksin Kristus on meidän Mestarimme.” 

 Martti Luther; Ole turvallisin mielin – kokoelmassaan. 
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Irti Roomasta 

Rooman kirkko on Suomen ev.lut. kirkolle ”äitikirkko”. Media on 

paljastanut Rooman kirkon surkean menneisyyden; Suomen kirkko ei ole 

reagoinut siihen millään tavalla. Se on pudonnut ”tyhjän päälle”. Martti 

Luther paljasti paavin kirkon mädännäisyyden: 

”Mutta minulla ei ole sellaista merkillistä uskoa, josta Jumala on minua 

varjeleva, kun hän on minut siitä kerran vapauttanut, - ei ole siis minulla 

sellaista uskoa, että voisin kutsua Kristuksen kirkoksi sellaista kirkkoa, joka 

koristaa itseään Kristuksen kirkon nimellä ja siitä kerskaa ja kuitenkin on 

jumalattomien kopla ja perkeleen kirkko, kuten hedelmät valtavasti 

todistavat puun olevan pahan...”  

(A.Aijal Uppala: Lutherin vapautuminen paavikirkosta, Luterilainen 2/96 

Valoa ristiltä 2/1998). 

Liturginen painolasti 

Rooman kirkon perintönä on Suomen kirkko ominut katolisen messun; se 

on katolisen kirkon ”saastainen napanuora”, jota ”jumaliset” Loot – 

uskovat kannattavat! Luther tuomitsi roomayhteyden voimakkaasti: 

”Onhan ilmeistä, että Rooman paavit kannattajineen puolustavat juma-

latonta oppia ja jumalattomia jumalanpalveluksia. Paavin ja hänen kan-

nattajiensa valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit” 

(Tunnustuskirjat, s.278). 

”Hän ei koskaan pitänyt kaavamaisista jumalanpalvelusmenoista. Ja on 

hyvin merkittävää, että mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä enemmän hän 

niitä pelkäsi” (Kares, Luther, 151). 

”Luther luotti liikaakin siihen, että evankeliumin henki vähitellen sisäisestä 

pakosta muuttaa muodot. Kun v.1525 Wittenbergissä otettiin käytäntöön 

Lutherin ”Saksalainen messu”, niin jumalanpalvelusjärjestys sen mukaan 

liittyi pääkohdissaan vanhoihin tapoihin. Edelleen säilytettiin katolinen 

tapa kohottaa siunatut ehtoollisaineet kansan edessä Kristuksen kuoleman 

muistoksi. Samoin säilytettiin mm. kynttilät ja messupuku. Edellinen tapa 
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todella vähitellen hävisi, mutta messupuvut oloivat niin hyvää ainetta, että 

ne ovat eräiden luterilaisten kirkkojen piirissä nyt (1944) jo kestäneet yli 

neljäsataa vuotta ja näyttävät omaavan Fenix – linnun taidon uudistua 

tuhkasta entistä ehommiksi. Mitähän Luther olisi arvellut, jos hän olisi 

sielunsa silmillä nähnyt, että uskonpuhdistuksen luoman kirkon papit 

vielä 1900 (2000) – luvulla pitävät tiukasti kiinni vanhasta muodosta ja 

esiintyvät messupuvuissaan jonkinlaisina kuriositeetteina muinaisilta 

ajoilta” (emt.ss.153,154).  

Katolinen ex opere operato – oppi 

 

  
        (nettikuva)   

  URHO MUROMA  
10.5.1890 -25.6.1966 

Uskovat jakautuvat kahteen vai – kolmeen ryhmään? 

Toiset ovat positiivisia ja toiset negatiivisia. Nämä kaksi joukkuetta sitten 

kisailevat ja taistelevat oikeassa olemisesta ja raamatullisuudesta 

keskenään! MITÄ RAAMATTU SANOO? ON KOLMASKIN VAIHTOEHTO! 

"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin 

minun kauttani” (Joh.14:6). 

”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi” 

(Joh.8:36). 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. 

Kor.13:8). 

”Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä 

on vaarallisimpia valheita kaikkien hengellisten valheiden 

joukossa, sillä se on suurin omantunnon herätyksen este ja 

vahvin väärän rauhan tuki...Saatanallisempaa valhetta ei 

enää yksikään ihminen voi keksiä" (Urho Muroma). 


