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HARHAOPPIEN VIIDAKOSSA                                 Väinö Hotti 

Uskonnollinen ihminen 

Ateisteja on ajassamme vähän. Kaikkialla kukoistaa ”jumalanpalvelus” 

(Japanissa 8. miljoonaa jumalaa!). Ihminen on luonnostaan uskonnollinen. 

Hänellä on kaipaus ”tuonpuoleisiin”. On sanottu, että jokaisen ihmisen 

sisimmässä on ”jumalan kokoinen aukko”; siitä ei pääse mitenkään eroon. 

”Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on 

pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, 

jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua” (Srn.3:11). 

Jumalan suunnitelma 

 

 

 

 

 

Hapuilua 

”Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea 

maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, 

että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - 

hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä” 

(Apt.17:26,27). 

”Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko 

maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen 

antaa sielunsa lunnaiksi?” (Matt.16:26). 

Mutu – elämää 

Ihmiset ovat eri tavalla rakennettuja: on järki-ihmisiä ja tunneihmisiä. 

Ehkä ”naiset” kuuluvat useimmiten jälkimmäiseen ryhmään. Luoja on 

ELÄMÄMME KALLEIN ASIA 

Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sen tähden 

ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. 

Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan 

lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia” (KO 1/ 1948). 
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tarkoittanut, että elämäntehtävä valitaan lahjojen ja taipumusten mukaan. 

Entisaikaan oli yhteiskunnassa  paljon selvempi ”roolijako” miesten ja 

naisten välillä. Tänään tämä jako on pitkälti häivytetty. 

Sentimentaalisuus 

Hengellisten tilaisuuksien luonne on muuttunut; enemmän musiikkia ja – 

tunnelmallisuutta. Sanan osuus on vähentynyt. Ehkä tämä kertoo myös 

osaltaan tilaisuuksien sukupuolijakaumasta, naisenemmistöstä. 

Viihdepainotteinen 

Monet julistajat voivat itse olla uskosta osattomia. Tällöin he mieluummin 

keskittyvät viihdealalle. Tässä tulevat avuksi viihteelliset musiikkikappa-

leet. Viime vuosina jumalanpalveluksiakin on ”rikastettu” ISKELMÄMES-

SUILLA. Edelleen ”tanssi” on tullut hengelliseen toimintaan mukaan. 

Kansanlähetys on ottanut Ryttylässä rippikouluohjelmaan tanssin tehosta-

maan hengellistä antia. 

Psykologiaa 

Yhä useammin kuulemme hengellisissä tilaisuuksissa ”psykologisia” 

luentoja. Jos uskonelämä ei ole puhujalle avautunut, hän lähtee 

purjehtimaan ”muille vesille”. Kansankirkkoa on jopa nimitetty 

”psykokirkoksi”. Muutamat saarnaajat hallitsevat paremmin psykologian 

kuin teologian! 

Yhteiskunta kiinnostaa 

Saarnaajille on omakohtainen usko usein vieras; yhteiskunnallisilla 

areenoilla he ovat kotonaan ”kuin kala vedessä”. Meidän on ehkä vaikeaa 

ajatella ja keskustella HENGELLISISTÄ asioista, mutta ”maallisista” juttu 

luistaa. Hengen miehet eivät halua olla ”tyhmyreitä” maallisissakaan 

asioissa! Toisaalta; sydämen kyllyydestä suu puhuu. 

”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta 

Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee 

Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4). 
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Sanan päälle krossaaminen 

 

 

 

 

 

 

 
           (nettikuva) 

PAAVO RUOTSALAINEN  
9.7.1777 – 27.1.1852 
 
Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan Jumalan sana peitteeksi suruttomalle 

elämälle. Tällöin käytetään ehkä paljonkin raamatullisia termejä  - ja myös 

hengellisiä lauluja. Täten ihminen näyttelemällä pettää itseään - ja toisia.  

Krossaaja on FARISEUS: 

”Farisealaisuuden ohjelman voi aivan yksinkertaisesti luonnehtia sanoilla: 

tehdä totta uskonnosta. Tosi uskonto on heille Jumalan tahdon toteutta-

mista yhteiskunnassa ja yksityisessä elämässä… elämän jokainen 

yksityiskohta piti asettaa Jumalan tahdon alaisuuteen ja ratkaista sen 

mukaisesti” (ISO RAAMATUN TIETOSANAKIRJA s.931).  

”Sillä mitä tekee mies, joka vastoin todellisuutta yrittää käyttäytyä ikään 

kuin hän kuuluisi johonkin toiseen elämänyhteyteen. Hän yrittää olla jo-

takin, mitä hän ei ole ja miksi hän ei koskaan voi tulla, niin kauan kuin hän 

”Tekstillä haluttiin viitata Paavo Ruotsalaisen sanoihin. Juttuun lainatut sanat 

ihmisen ei parane rossata eli ylpeillä omalla uskolla ovat ilmeisesti saaneet 

kansan suussa muotonsa Paavon alkuperäisestä lauseesta, joka kuuluu: Ei 

kelpaa Sanan päälle krossata. Krossaaminen tarkoittaa summakaupan teke-

mistä. Kantasana on tässä grossi, tusinan neliö. Sanan päälle krossaaminen 

on sitä, että ihminen vain pintapuolisesti tyytyy Raamattuun.” NETTI 

”Siinä kaikki väärät lahkolaiset riippuvat ja krossaavat 

sanan päälle. Sinulla pitää siitä olla sisällinen todistus, ja 

kun ei ole, niin ikävöidä ja odottaa, kunnes valo koittaa 

sieluusi.”…  

(Auk.Oravala, Erämaan profeetta, ss.389,390) 
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jää siksi mikä hän on. UT:n hypokrites merkitsee todellakin näyttelijää, 

henkilöä joka yrittää eläytyä osaan joka ei ole hänen” (emt. ss.934,935).  

”Kristillisen peruskäsityksen mukaan ihminen voi tahtoa hyvää ja totella 

Jumalan tahtoa vain edellyttäen, että hänestä on tullut uusi luomus, uusi 

olento, että hän on astunut aikaisemmasta yhteydestä uuteen yhteyteen, 

että hän on Hengestä uudestisyntynyt” (935).  

”Vanhurskas ei sen vuoksi koskaan voi pelastua niin kauan kuin hän on 

”vanhurskas”. Hänet täytyy viedä takaisin nollapisteeseen ja hänen 

täytyy olla syntinen” (935).  

Rosvojen meininkiä 

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, 

vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1).  

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten 

valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

 

 

 

Positiivinen evankeliumi 

 
 
Positiivinen evankeliumi 
 

 
                    (nettikuva) 

      MARKKU VUORINEN 

”Pitää”, sanoi hän hetken päästä. ”Ei saa rosvoin tietä kulkea eikä 

summakauppaa tehdä siinä asiassa. Sen pitää kulkea Herran käsien 

kautta, mitä hänen tavaroistaan annetaan. Ulkokullatut, suruttomat 

käyvät itse ottamassa kaapista, vaan siitä tulee omaa hyvää, luuloa, ja 

ajatusta ja aivouskoa, houretta semmoista”…  

(Paavo Ruotsalainen / Auk.Oravala, Erämaan profeetta, ss.392,393). 

 

Markku Sakari Vuorinen (s. 17. 

heinäkuuta 1948 Kotka) 

on helluntaiherätyksessä toimiva 

suomalainen evankelista.[1] Vuorinen 

valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon vuoden 

2008 kunnallisvaaleissa. Vaaleissa Vuorinen 

oli kristillisdemokraattien listalla, mutta siirtyi 

helmikuussa 

2012 keskustan valtuustoryhmään.[2] Hän oli 

ehdolla myös vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ja tuli 

varavaltuutetuksi. NETTI  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/17._hein%C3%A4kuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/17._hein%C3%A4kuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/1948
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kotka_(kaupunki)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Helluntaiher%C3%A4tys
https://fi.wikipedia.org/wiki/Evankelista
https://fi.wikipedia.org/wiki/Markku_Vuorinen#cite_note-1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_kaupunginvaltuusto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kunnallisvaalit_2008
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kunnallisvaalit_2008
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Kristillisdemokraatit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Keskusta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Markku_Vuorinen#cite_note-2
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kunnallisvaalit_2012
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POSITIIVINEN evankeliumi merkitsee ”toista evankeliumia”: 

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kut-

sunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka 

kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä 

ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaik-

ka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä 

me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu” (Gal.1:6-8). 

Markku Vuorinen ja Tapio Kyyhkynen hyväksyivät LAHDEN kirkossa 

pidetyn (24.3.2019) ISKELMÄMESSUN! 

Toinen evankeliumi, positiivinen evankeliumi on ”veretöntä evankeliumia”, 

VUOHIEN HUVITTAMISTA! Siinä tarjotaan ”halpaa armoa”. Siinä ei ole 

”ahdasta porttia” eikä ”kaitaa tietä”; se on ”joka miehen uskoa”:   

”ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole 

joka miehen” (2. Tess.3:2). 

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka 

vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;  mutta se portti 

on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen 

löytävät” (Matt.7:13,14). 

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti teh-

dään tulijaa myöten, samoin tiekin” (Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.82). 

Sakramentalismi 

 
         (nettikuva) 
  URHO MUROMA 
10.5.1890 -25.6.1966 

”Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymi-

sestä 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). 
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Kasvojen paljastus 

Ukrainan sota ”paljasti Venäjän kasvot”. Suomen suhde Venäjään on ollut 

valheellista näyttelemistä. On puhuttu SUOMETTUMISESTA. Nyt on 

kuitenkin tullut ”pää vetävän käteen”. On tullut ”totuuden hetki”. Suomen 

hallitus oli oitis valmis muuttamaan kurssia – ja tekemään johtopäätökset! 

Rooma - remontti 

Media on viime aikona säälimättä paljastanut Paavin kirkon kasvot. 

Suomen kirkon suhde Roomaan on myös ollut valheellinen; se ei ole 

kestänyt Raamatun valoa. Miten kirkko on paljastukseen reagoinut? 

ONHAN kyseessä ÄITI ja äidin PERINTÖ! EI KERRASSAAN MITENKÄÄN! 

Rooman kirkon törkeydet on tuotu julki; eikö tämä millään tavoin liikuta 

teologeja? Miksi se ei ole lähtenyt LUTHERIN OPPIIN: paavi on 

Antikristus, paavi on itse Perkele; messu on ”lohikäärmeen pyrstö”? 

 
 

 

Ovatko TEOLOGIT kyvyttömiä tähän parannukseen ja kirkkoremonttiin?  
 
”Re – formaatio merkitsee kirkon uudistamista siten, että palataan 

alkuperäiseen, verrataan nykytilannetta lähtökohtaan ja katsotaan siitä 

käsin, missä ollaan menossa…Jos nyt sitten kysymme, mikä tämä ´alku-

peräinen`, 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 nykytilannetta lähtökohtaan ja sen mukaan korjataan kulkua” 

(Perusta 6/90, Olavi Rimpiläinen). 

”Koska se (kirkko) ei ole, kuten Rooma opettaa omastaan, sine macula et 

ruca , sen on alati tarkistettava kulkutietään: ecclesia semper reformanda 

est” (Osmo Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.262). 

 

Miksi kirkko ei ole vieläkään kiirehtinyt parannukseen Rooman harhoista? 

Parannus merkitsee PALUUTA ALKUSEURAKUNTAAN – EKKLESIAAN! 

 

Nyt on KIVET ALKANEET HUUTAA  - ja tuoneet päivän valoon vuosisatoja 

jatkuneen hirvittävän menon. 

 

Ovatko teologit lyöneet laimin virkansa ja tehtävänsä? Pitäisikö 

”maallikkoteologien” astua remmiin  - ja reformoida kirkko Lutherin 

ajatusten ja YKSIN RAAMATTU – periaatteen mukaisesti? 

 


