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USKOVA JA HOVIKELPOISUUS                                Väinö Hotti 

Hovikelpoisuus    Ref. ja teh. VHn 

Kyseessä on henkilö, joka kelpuutetaan kaikkiin yhteiskunnan 

toimintoihin. Mihin hän meneekin, hän on ”täyttä tavaraa”. Missään hän 

ei saa osakseen ”syrjintää”!  

Alkuseurakunta 

Helluntaihuuman jälkeen uskovat olivat kovassa kurssissa ja - suuressa 

suosiossa: 

”Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa 

leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, 

kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän 

yhteyteensä joka päivää niitä, jotka saivat pelastuksen” (Apt.2:46,4). 

Lyhyt rauha 

Kohta nähtiin ensimmäinen ”marttyyritodistaja” Stefanus. Vaino laajeni 

siinä määrin, että opetuslapset hajaantuivat eri puolille: 

”Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi 

suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan; ja kaikki hajaantuivat 

ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit” (Apt.8:1). 

Jako kahteen 

”Ja kaupungin väestö jakaantui: toiset olivat juutalaisten puolella, toiset 

taas apostolien puolella” (Apt.14:4). 

Tästä lähtien on jako jatkunut halki vuosisatojen! 

Hämmentävä 300- luku 

Kristinuskon tultua 300 – luvulla Rooman valtionuskonnoksi, menivät 

”puurot ja vellit sekaisin”.  

Kirkko luuli ratkaisevansa ongelman tekemällä kaikista kertaheitolla 

JUMALAN LAPSIA – kasteessa. Raja-aita Jumalan seurakunnan ja 
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maailman välillä hävitettiin: KAIKKI OLIVAT JUMALAN LAPSIA. Tämä oli 

kuitenkin VALHETTA JA – PERKELEEN PETOSTA! 

Rooman kirkon harha 

Viime aikoina Rooman kirkon suuret harhat ovat tulleet esille MEDIAN 

toimesta. Näihin harhoin kuuluu mm. kasteessa tapahtuva uudesti-

syntyminen (ex opere operato). Paikalliset kirkot eivät ole kuitenkaan 

nöyrtyneet parannukseen tässäkään asiassa. Suomenkin kirkko lepää 

pitkälti tällä Rooman kirkon LAHOLLA PERUSTALLA. 

Puuroutunut oppi 

Kasteuudestisyntyminen on sekoittanut koko teologian; mikään ei enää 

ole raamatullisella perustalla.  

Väärä kasteoppi on turmellut sekä aikuisten- että lasten pelastusopin. 

Raamatun ja Jeesuksen mukaan lapset ovat sellaisenaan taivaskelpoisia:  

”Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta 

opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja 

sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, 

sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: 

joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne 

sisälle." Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi 

heitä” (Mark.10:13-16). 

Väärä kohde 

KIRKON näkemys lapsen tilasta oli päinvastainen: lapsessa oli RIIVAAJA, 

joka oli ajattava hänestä pois, jotta hänestä tulisi Jumalan lapsi! Tämä oli 

EKSORKISMIA – VALHETTA JA PERKELEEN PETOSTA! 

Tässä siis mitätöitiin LAPSEN USKO, jonka ”takuumieheksi” Jeesus oli 

asettautunut! 

Samalla turmeltiin AIKUISTEOLOGIA.  Vauvaa körmyytettiin ajamalla 

hänestä pois riivaaja; samanaikaisesti aikuinen päästettiin kuin ”koira 
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veräjästä”. Kyllä riivaajia on ennemminkin aikuisissa! Tämä oli kirkolta 

”taktinen veto”; täten turvattiin verorahat ja – kirkon jäsenmäärä!” 

Kirkon ja valtion liitto 

Jeesus torjui Perkeleen esittämän valtakiusauksen: 

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa 

kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken 

tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja 

minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, 

niin tämä kaikki on oleva sinun." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: 

"Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä 

ainoata palveleman'” (Luuk.4:5-8). 

KIRKKO sen sijaan lankesi ”samaan kiusaukseen” 300 – luvulla! 

Tällöin kirkko luisui pois alkuseurakunnan KALLIOPERUSTALTA! Vaikka 

aikamme MEDIA on paljastanut tämän suuren harhan, kirkko ei ole 

nöyrtynyt parannukseen! Median paljastuksen jälkeen KIRKKO ON 

PUDONNUT ”tyhjän päälle”. KIVET OVAT KUITENKIN HUUTANEET! 

Uskovien tila 

Uskovien asema kansankirkossa on säälittävä; kansankirkon kuoletttava 

ilmapiiri : siperian kylmyys ja hautausmaan hiljaisuus! Tähän liittyy selkeä  

MUKAUTUMINEN MAAILMAN MUKAAN: 

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa 

mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä 

hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.12:2). 

Kirkko on kadottanut oman identiteetinsä ja - sanomansa. Kirkon miehet 

toistavat sitä, mitä yhteiskunnan gurut kailottavat. 

Lutherilta on hyvä neuvo: ”Syytettäkoon minua ylpeydestä ja ahneudesta, 

aviorikoksesta ja murhasta, vihollisuudesta paavia vastaan … kunhan 

minua vain ei voida syyttää jumalattomasta vaikenemisesta” (Kares, 

Luther, ss.145,146). 
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Mykkiä koiria 

Teologit ovat ”mykkiä koiria”: 

”Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki 

mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja 

nukkuvat mielellään” (Jes.56:10). 

Nyt on aika valistuneiden ”maallikoiden” aktivoitua. Tilanne SUOMEN 

SIIONISSA on surkea; katastrofaalinen. 

Pohjakosketus 

Tämän hetkisenä kirkkolaivan pohjakosketuksena voitaneen pitää ESPOON 

PIISPA  MARIKA HINTIKAN  tapausta; SOKEA REETTAKIN SEN NÄKEE! 

LOPUNAJAN KIRKKO – SUURI BABYLON – SUURI PORTTO 

Ekumenian tuloksena kirkot löytävät toisensa: 

 
               (nettikuva)  

        ESPOON PIISPA  
  KAISAMARI HINTIKKA                                                      
USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kuutta 

uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien 

aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Foorumin 

jäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry 

(SEN), Suomen Islam-seurakunta, Suomen Islamilainen Neuvosto. 

USKOT - foorumin varapuheenjohtaja KAISAMARI HINTIKKA 

”Nathan Söderblomia (Upsalan arkkipiispana 

1914- 1931) on sanottu ”ekumeenisen liikkeen 

isäksi”… Arkkipiispa Gustaf Johansson sanoi 

Söderblomille, kun tämä kävi hänen luonaan: 

”Kuule, Nathan, sinussa on antikristus, sinä 

olet antikristus” (Teologia ja Kirkko / 58, s.135) 

/ Saarnivaara, Suuri Babylon, ss.22,23). 
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Kristilliset (KD) ja vaalit 

Uskovien osallistuminen yhteiskunnallisten asioiden hoitoon on ollut 

kautta aikojen ongelmallista. 

KAHDEN REGIMENTIN oppi tuottaa ongelmia. Hengelliset asiat kuuluvat 

HENGELLISEEN regimenttiin; maalliset MAALLISEEN  regimenttiin. Tässä on 

välttämätöntä ”takinkääntö”. Tämä ei välttämättä kaikilta onnistu. Kun ih-

minen tulee uskoon, hän saa uuden sydämen ja – uuden ymmärryksen. 

Tätä nimenomaan myös Luther korostaa. Pitäisikö uskovan toimia  ”van-

han vai uuden” ymmärryksen mukaan eduskunnassa? 

PÄIVI RÄSÄNEN tunnusti, ettei Raamattu sovi eduskuntaan. Tässä uskova 

joutuu skitsofreeniseen tilanteeseen. Samoin hän joutuu OMANTUNNON 

KRIISIIN. On sanottu, että omatunto on aikamme suurin MARTTYYRI! On 

jotakin luonnotonta siinä, ettei uskova saa omaa ideologiansa viedä 

eduskuntaan. Periaatteessa demokratian tulisi sallia erilaiset aatesuunnat. 

Uskova pakotetaan riisumaan aseensa; ja todistamaan vain ”hurskaalla 

naamalla”. Hänet pakotetaan ulvomaan yhdessä susien kanssa! Minusta 

tässä uskovia jymäytetään! Jos uskova haluaa olla ”valona ja suolana”, 

mutta jättää Raamatun kotiin, hän pettää itsensä ja toiset! 

Uuden aioonin kansalainen 

Raamattu kertoo, että uskova on tässä maailmassa ”muukalainen”. 

Maailma ei hyväksy RAAMATULLA VARUSTETTUA uskovaa; ilman 

RAAMATTUA uskova ei ole lainkaan pahennukseksi. Mutta onko 

Raamatuton uskova mikään uskova? 

Paavali rohkeni roomalaisissa VALLANSALEISSAKIN tunnustautua PYHIIN 

KIRJOITUKSIIN: 

”Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he 

lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, 

mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, 

että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä 

vanhurskasten että vääräin” (Apt.24:14,15). 
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Ihmispelko on ongelma 

Aikamme uskova on usein riisuttu Jumalan sanasta. Hän ei silloin ole 

lainkaan oikea uskova! Kun hänen tulisi olla sidoksissa SANAAN, hän onkin 

sidottu muualle. Hän ei ole vapaa; hän on ”populismin” kahleissa. 

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

(Room.8:36). 

”Saul sanoi Samuelille: "Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran 

käskyn ja sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän 

ääntänsä” (1. Sam.15:24). 

”Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät 

ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon” 

(Jes.51:12). 

Maailma ja uskova 

”Kaikki oli ennen evankeliumin esiintuloa niin leppoisan rauhallista, mutta 

nyt, kun sitä on julistettu, kaikki menee mullin mallin … hurskaat saavat 

maailmassa pitää hyvänään kunnianimen, että ovat kapinallisia, 

rauhanrikkojia ja lukemattomien onnettomuuksien aiheuttajia … Älköön 

tunnustautuko kristityksi se, joka ei halua kärsiä vainoa Ismaelin 

puolelta!” (Luther, Gal.kirj.sel,.ss.533,534). 

”Eikähän maailmalla olekaan sitä armoa, että se kiittelisi hurskasten hyviä 

tekoja, puhumattakaan siitä, että se antaisi niistä korvausta; sillä se ei nii-

tä huomaa, ja, jos huomaakin, se ei arvostele niitä hyviksi teoiksi, vaan 

häijyimmiksi tihutöiksi, ja ne, jotka sellaisia tekevät, se potkii pois maail-

masta ihmiskunnan turmiollisimpana ruttona. Niinhän Kristuskin, maail-

man Vapahtaja, sai äärettömän suurista ja sanomattomista hyvistä teois-

taan osakseen häpeällisimmän ristinkuoleman. Samoin tuli apostoleista, 

jotka toivat maailmalle armon ja iankaikkisen elämän sanan, ´kaiken 

maailman tunkio ja joka miehen hylky` (1. Kor.4:13)” (emt.ss.401,402). 


