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LAHKOLAISESTA EKKLESIAKRISTITYKSI                             Väinö Hotti 

LAHKOHENKI                              Tapio Nousiainen / Leipää ja suolaa 

 
Lahkohenki – sinä inha henki, sinä helvetistä nouseva demonihenki. 
Sinä ihmisen omavanhurskaasta lihasta nouseva Kainin henki. 
 
Sinä olet ainoa erehtymätön ja oikeaoppinen raamatuntuntija. 
Sinä otat Raamatusta lempioppisi, jonka mukaan ihmisen on pelastuttava. 
Sinä sanot, että ellei meikäläinen julista syntiselle synninpäästöä, ihminen 
on helvetin oma. 
Sinä yksin tiedät, mikä on oikea pelastustekniikka, sinä mittaat mittatikulla tukan ja 
hameenhelman pituuden, sinä määräät puseron värin. 
Sinä määräät, että Jumalan valtakunnan on oltava kuin fingerpori, se ei saa ulottua sinun 
tunkkaisen joukkosi ulkopuolelle. 
Sinä sidot lampaasi riimulla karsinaansa ja varustat  heidät sarvilla ja kuonokopalla. 
 
Sinä vihaat kristittyjen yhteyttä ja teet kaikkesi, etteivät lampaasi kävisi vieraisilla toisella 
laitumella. 
Sinä nimität harhaoppisiksi niitä, jotka eivät astu sisälle sinun kirkkoosi ja 
rukoushuoneeseesi, niitä, jotka eivät ole meikäläisiä, niitä joilla ei ole sama alttaripalvelus kuin 
sinulla, jotka eivät puhu samalla nuotilla Kaanaan kieltä kuin meikäläiset, joilla ei ole sama 
Halleluja ja jotka eivät sano Amenta tarkalleen samalla kohdalla kuin meikäläiset. 
 
Sinä puhut isien uskosta ja vanhurskautat sillä ihmisen ilman omakohtaista uskoa Jeesukseen. Sinä 
olet mieltynyt perinnäissääntöihIn, nöyryyteen, käsien ja jalkojen pesemisiin ja ruokasääntöihin. 
 
Sinä olet saanut aikaan enemmän pahaa kuin kaikki kristittyjen vainot yhteensä, kuin 
inkvisitiotuomioistuimet ja polttoroviot. 
Sinä olet hukuttanut enemmän uskovaisia ja kääntymättömiä helvettiin kuin synti, sillä sinä 
sokaiset ihmiset näkemästä kulmakiveä Kristusta, ymmärtämästä, että muuta perustusta ei ole 
pantu, kuin mikä pantu on ja se on Jeesus Kristus. 
 
Sinä olet tehnyt uskovaiset sokeiksi, niin että he eivät osaa lukea Raamattua ja unohtavat 
Raamatun sanat, jotka sanovat: ”Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei 
kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää.” 
Sinä teet heistä epäjohdonmukaisia omavanhurskastelijoita, sillä he unohtavat tämän Raamatun 
sanan: ”Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valehtelija. 
Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, ei se voi  rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole 
nähnyt.” 
 
Sinä inha henki, sinä helvetin henki, Apollyon, sinä väkevin eksytys, kavala demonihenki. 
Sinä teet uskovaiset sokeiksi ja estät heitä näkemästä, että taivaaseen on vain yksi tie, Jeesus-tie. 
Sinä estät meitä pitkämielisesti  rakastamasta ja sietämästä toisiamme ja vaeltamasta samalla 
tiellä, mihin saakka kukin olemme ehtineetkin. 
---------------------- 
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Jako kahteen 

Kristityt jakautuvat maailmanlaajuisesti kahteen joukkoon: ekklesiakristityt (valtakuntakristityt), 

lahkokristityt. Ylivoimaisesti suurin ryhmä on jälkimmäinen, joka myös kasvaa nopeasti. Viimeisen 

15 vuoden aikana Suomessa on kuppikuntien määrä tuplaantunut. 

Palavuutta riittää 

Molemmille ryhmille on oleellista into ja palavuus. Lahkolainen on innokas oman aatteensa 

puolustaja. Siihen liittyy oleellisesti ”me yksin oikeassa” – henki. Lahkolainen on yleensä varma 

pelastuksestaan. Varmuus ei kuitenkaan kohdistu Sanaan, vaan inhimilliseen organisaatioon. 

Ekklesiahengestä osalliseksi tuleminen merkitsee myös innokkuutta. Siinä on varmana pohjana 

Jumalan ilmoitus Raamatussa. ”Taivaallinen näky” innoittaa: 

”Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä” (Apt.26:19). 

Raamatun ilmoitus 

Ehkä selkein raamatunkohta tässä asiassa on 1.Kor.1. Lahkohenki oli päässyt pesiytymään 

Korintoon. Paavali oikaisi voimakkaalla kädellä. Erillistä seurakuntaa ei saanut perustaa edes 

apostolien nimiin. YKSI SEURAKUNTA oli ehdoton vaatimus. Sitä ei saa loukata millään verukkeella. 

Seurakunta on lupa nimetä ainoastaan paikkakunnan mukaan – ei erilaisten opillisten näkemysten 

mukaan. Tätä Paavalin jumalallista säädöstä ei ole lainkaan kunnioitettu! Uusi kirkkoja on syntynyt 

”kuin sieniä sateella” nimenomaan erilisiin oppiperusteisiin vedoten. Lahkotiellä ei saa jatkaa; 

tämä tie ei vie taivaaseen! 

”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudes-

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

Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei 

kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. 

Kor.1:11-13). 

Paavali varmistaa tämän asian Galatalaiskirjeessä: 

”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). 

Lahkolaisuus on lihan tekoja, jotka Jumala tuomitsee. Kaikki näiden tekojen harjoittajat ovat 

ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Karkeat synnit ja lahkolaisuus kadottavat yhtä varmasti. 

Uskovien sokeapilkku 

Saatana, tuhanten juonten mestari, on lähtenyt tässä asialle harhauttamaan uskovia ”hurskailla 

nimikkeillä” : ”Pitäähän jokaisella olla hengellinen koti. ”Irtolaisuus” on kaikkein pahinta. 

Todellisuudessa irtolainen on jokainen ihminen, joka on irti ekklesiasta! 

”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14). 
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Missio  SaKarjan  kulmakivet   
 
”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan 
perhettä,  apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,  
jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;  ja hänessä tekin 
yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä” (Ef.2:19-

22).   
 
1. VERI 
Jeesuksen veren kolmoisvirta: a) Puhdistusveri, 2. Kun.5:10; Sak.13:1; Matt.26:28;  
                                                           Hebr.9:13,14,22; 1. Joh.1:9.                                                                       
                                                        b) Pyhitysveri, 1. Kor.1:30; Hebr.10:29. 
                                                        c) Yhteysveri, Joh.11:49-52; 12:32; 13:34,35; Joh.17; Ef.2:14;                                              
                                                            1. Joh.1:7; 2:9,10; 3:10-15. 
 
On selvää, että Jeesuksen veri on myös ”yhteysveri”. Tähän ei kuulu Raamatun ohje ”järjen 
päätelmien hylkäämisestä” (2. Kor.10:5). 
 
Päinvastoin meidän tulee tässä toimia ”järjen päätelmien mukaan”! Yhteys Kristukseen = yhteys 
toisiin uskoviin, KOSKA SEURAKUNTA ON KRISTUKSEN RUUMIS. 
 
 ”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 
 
Kaikilla uskovilla on täten Kristuksen ruumiin kautta orgaaninen (elimellinen) yhteys toinen 
toiseensa – yhtä varmasti kuin heillä on yhteys Kristukseen. Tämä on järjellistä, mutta myös hyvin 
yksinkertaista. Tämän opin omaksumisen esteenä ei ole terve järki, vaan epäusko: ”usko 
ainoastaan” (Luuk.6:50). Tilanne on verrattavissa Luvatun maan valloitukseen: 
 
”Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä” (Hebr.3:19). 
 
VERI liittyy yhteyteen ilman muuta, koska Jeesuksen ruumis ei ole veretön! On harhauttavaa 
puhua Jeesuksen verestä ainoastaan ”puhdistusverenä”. Puolitotuus = valhe! Pyhitys ja yhteys 
liittyvät tähän vereen yhtä saumattomasti.  
 
 

http://www.voice.fi/files/sbsphoto/content_1500/p18a7k063s5o41f2g13a1m361q6v4.jpg
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2. TULI 
 
”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua 
väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä 
Hengellä ja tulella” (Matt.3:11). 
 
”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi 
syttynyt!” (Luuk.12:49). 
 
”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, 
niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät 
ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle” (Apt.2:1-3). 
 
”Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi" (Hebr.1:7). 
 
”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?” 
(Jer.23:29). 
 
3. VESI 
 
1. Siunattu kastevesi 
 
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:18-
20). 
 
”Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin 
ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut” (1. Kor.1:14,15). 
 
”Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".  
Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, 
joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran 
Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, 
ja he puhuivat kielillä ja ennustivat” (Apt.19:3-6). 
 
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka 
olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?  Vai ettekö tiedä, että me kaikki, 
jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?” 
(Room.6:1-3). 
 
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka 
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä 
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä 
Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26-28). 
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2. Jeesus antaa elävää vettä 
 
”Jumalan virta on vettä täynnä” (Ps.65:10). 
 
”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja 
syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa” (Jes.55:1). 
 
"Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä 
pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä” (Joh.4:10). 
 
”Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän 
veden virtoja” (Joh.7:38; Saarnivaaran käänn.). 
 
”Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi” (Ilm.22:17). 
 
----------------------- 
 
EKKLESIAKRISTITYN SUHDE LAHKOLAISEEN 
 
Hätä sieluista 
 
Lahkolainen on menossa helvettiin, samaan paikkaan mihin kaikki synnintekijät joutuvat. Uskovalla 
tulisi olla sama polte lahkolaisten sielusta kuin synnintekijöidenkin. Taas tässä Saatana on ollut 
hämäämässä. DIABOLOS (saatana) hajottaa, heittää erilleen. Pyhä Henki yhdistää.  
 
OHJEET LAHKOLAISEN PELASTAMISESTA HELVETIN TULELTA 
 
1. Raamatullinen opetus 
 
LAHKOLAINEN HYLKÄÄ RAAMATUN OPETUKSEN (1. Kor.1:11-13; Gal.5:19-21). 
 
Raamatun opetus tässä kohden on selvä ja yksiselitteinen: lahkolainen ei peri Jumalan valtakuntaa. 
Opeta toistuvasti tätä totuutta – vaikkei se näyttäisikään tuottavan mitään tulosta. Jumalan sana ei 
tyhjänä palaja. Älä välitä, jos kohtaat välinpitämättömyyttä ja kylmäkiskoisuutta. Sinun tehtäväsi 
on julistaa uskollisesti Jumalan sanaa – kuulkoot tai olkoot kuulematta! 
 
”Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, 
ja teille se on turvaksi” (Fil.3:1). 
 
Kertaa tätä Raamatun totuutta SUURELLA INNOLLA JA PALAVUUDELLA! Sinun itsesi tulee olla 
syttynyt, jotta voisit muita sytyttää! ”Tulella on tulen tie, se sytyttää lähimmän!” 
 
”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi 
syttynyt!” (Luuk.12:49). 
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2. Rakasta lahkolainen ekklesiakristityksi 
 
LAHKOLAINEN EI RAKASTA. RAKKAUS ON HÄNELLE VIERAS ELEMENTTI (Joh.13:34,35). 
 
Rakkaudessa on suuri voima: sitä on vaikea vastustaa. Sen avulla saatetaan syntinen kääntymään. 
Rakkauden avulla myös käännytetään lahkolainen ekklesiakristityksi. Sinulla Jeesuksen omana on 
myös Jeesuksen ja Jumalan rakkaus. Rakkaus on tehokas ase sekä syntisen että lahkolaisen 
käännyttämiseen! Jos rakastat lahkolaista, sinä pyrit hänet käännyttämään! 
 
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille 
annettu” (Room.5:5). 
 
3. Rukoile lahkolaisen puolesta 
 
LAHKOLAINEN EI RUKOILE. PYHÄ HENKI ON RUKOUKSEN HENKI (Room.8:26,27). LAHKOLAISTA 
OHJAA JA KÄSKYTTÄÄ SAATANA (Diabolos: hajottaa, heittää erilleen). 
 
Rukoile lahkolaisen puolesta yhtä hartaasti kuin jokaisen kääntymättömän puolesta. Älä anna 
itsellesi rauhaa kunnes olet havainnut muutoksen: lahkolainen on muuttunut valtakuntakristityksi. 
Lahkolaisen käännyttäminen on erinomaisen arvokas asia; siinä ihminen temmataan helvetin 
tulesta: 
 
”Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on 
valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?” (Sak.3:2). 
 
”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa 
syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien 
paljouden” (Jaak.5:19,20). 
 
Päämäärä 
 
Lahkolaisen käännyttämisessä ei saa olla lepsu ja leväperäinen. Vasta sitten on tehtävä suoritettu, 
kun entinen lahkolainen on yhtä innokas ekklesian puolestapuhuja kuin mitä hän ennen oli 
lahkonsa suhteen. Nyt tämä entinen lahkolainen lähtee ”lähetyssaarnaajaksi” entisten 
heimoveljiensä keskuuteen.  
 
”Älkää siis, lapseni, olko leväperäisiä, sillä teidät Herra on valinnut seisomaan hänen edessänsä ja 
palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa ja suitsuttamaan hänelle” (2. Aik.29:11). 
 
Palkinto odottaa 
 
Jokaisesta lahkolaisen käännyttämisestä odottaa runsas palkinto kirkkaudessa. Lahkolaistieltä 
kääntyminen on aivan sama kuin kääntyminen synnin tieltä! 
 
”Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen 
saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti” (Dan.12:3). 
 


