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POPULISMI 

”Ja nyt uhkaa se vaara, että ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu 

halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä 

minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko 

maanpiiri palvelee” (Apt.19:27). 

Monet menevät joukon mukana: Enemmistö hurmaa ja vie harhaan! Järki on 

pimentynyt! JOUKOSSA TYHMYYS TIIVISTYY! Ihmiset haluavat välttää 

henkilökohtaisen kannanoton ja vastuun. Populismi ja pelko kuuluvat yhteen! 

”Niin hän äitinsä yllytyksestä sanoi: "Anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes 

Kastajan pää". Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten 

tähden hän käski antaa sen” (Matt.14:8,9). 

Lahkolaisen tragedia 

Hylätessään raamatullisen EKKLESIAOPIN lahkolainen samalla turmelee koko  teolo-

giansa. Teologialta putoaa pohja. Kaikki raamatullinen priorisointi  epäonnistuu. 

Kulmakivi puuttuu, Ef.2:20. Jaettu Kristus on epäkelpo kulmakiveksi, 1. Kor.1:13. 

”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!” 

(Matt.23:24). 

 

VÄINÖ HOTTI 

KRISTINOPPI JUMALAN 
KANSALLE 
 
Risto Santalan tarkistama 

http://www.missiosakarja.net/

kristinopista.pdf 

 

MIKÄ ESTÄÄ EKKLESIAN 

VOITTOKULUN? 

 

EI VAIN 

VALITTUJA 

PALOJA – 

VAAN 

KRISTILLISEN 

ELÄMÄN KOKO 

KIRJO! 

 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte 

toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - 

että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki 

tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä 

on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 

http://www.missiosakarja.net/kristinopista.pdf
http://www.missiosakarja.net/kristinopista.pdf
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”Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu” (Snl.29:25). 

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

on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon” (Jes.51:12). 

”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja 

velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä 

järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema” (Ilm.21:8). 

Houkutteleva hedelmä 

”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja 

suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös 

miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi” (1. Moos.3:6). 

Lahkohedelmässä ei näytä olevan mitään ongelmaa; kaikki mitä siinä on, on pelkkää 

plussaa! Sokerina päällä on vielä koko maailman hyväksyntä. Se on riittävästi testat-

tu – enemmistö ei voi olla väärässä! Kansan testi paras testi. KYLLÄ KANSA TIETÄÄ!  

Galatalaisten eksytys 

Lahkolaisuus näyttää kaikin tavoin turvalliselta hedelmältä. Se on kuitenkin 

”galatalaisten tie”, tekojen tie ja – lain tie.  Se merkitsee lopulta kuolemaa.  

”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla 

vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta” (Gal.5:4). 

”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut 

luvatusta Pyhän Hengen lahjasta” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, 

s.54). 

LAHKOLAINEN EI RAKASTA! Hänellä on uudestisyntymätön pedon sydän:  

”Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin 

hävitä” (Gal.5:15). 

EKKLESIA on rakkauden yhteisö; EKKLESIA = KRISTUKSEN RUUMIS = KULMAKIVI! 

Kahle syvyydestä 

Lahkokahle on ”syvyyden kahle”. Sen takana on pimeyden ruhtinas DIABOLOS 

(hajottaa, heittää erilleen). Jokainen lahkolainen pitää jäykkäkouristuksen vallassa 

kiinni omasta lahkostaan (hengellisestä kodistaan). Hän ei voi ajatellakaan siitä 

luopumista – sille ei ole vaihtoehtoa! ONHAN KUITENKIN RAAMATTUVAIHTOEHTO! 
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”Synnin kaikkein hienoimmatkin rihmat riittävät sitomisen. Syvyyden silkit 

ovat lujaa tekoa” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.22). 

Paatunut omatunto 

Raamattu sanoo selvääkin selvemmin, ettei lahkolainen peri Jumalan valtakuntaa. 

Lahkolaista tämä asia ei kuitenkaan millään tavalla säikäytä; hänelle Raamattu on 

Raamattu ainoastaan ”soveltuvin osin”! 

”Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet” (Apt.19:9). 

”Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole 

puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen” (Tiit.1:15). 

”lihan teot ovat ilmeiset: … 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). 

Epäusko 

Perimmäisenä syynä lahkolaisuuteen on epäusko. Ei uskota mitä Raamattu sanoo 

lahkolaisuuden kadottavasta vaikutuksesta. Toisaalta ei uskota EKKLESIAAN, joka 

kuuluu ”näkymättömien todellisuuksiin”! 

”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” (1. Kor.2:14,15). 

OSOITE PUUTTUU 

Eräs aikamme suurista eksytyksistä on ”osoitteeton sananjulistus”. Tämä liittyy 

oleellisesti harhaan, jossa kaihdetaan ”jakoa kahteen”. 

”Raamattua luettaessa ja tutkittaessa on otettava huomioon, keille ja missä tilassa 

oleville mikin Raamatun kohta on kirjoitettu ja tarkoitettu, siis sanan ”osoite”. 

Yksinomaan uskoville tarkoitettua ei saa ilman muuta sovelluttaa kääntymättömiin 

ja päinvastoin. Joskus on sanottu, että kääntymättömille kuuluvat sanat ”Tehkää 

parannus ja uskokaa evankeliumi!” ja vasta näiden sanojen alle nöyrtyvälle ja niiden 

vastaanottajalle kuuluu sitten kaikki muu. Tietysti sana parannuksesta kuuluu 

uskovallekin jatkuvasti, jokapäiväisen parannuksen merkityksessä”  (Martti 

Häkkinen, Sisälle sanaan, s.66). 
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Raamatun mukaan kristillisen avustuksen ulkopuolelle jäävät sekä synnissä elävät 

että kadotuksen tietä kulkevat lahkolaiset! Kumpikaan ei kuulu ”pyhien” joukkoon! 

”Epäuskoiselle ihmiselle kirkolla ei kirkkona pitäisi olla Jumalan lain julistamisen 

ohella muuta annettavaa kuin kehotus kääntymiseen ja Jumalan armon 

omistamiseen” (Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29). 

Uhraamisesta 

Ketä seurakunnan (ekklesian) tuli avustaa? Tässä on paljon hämärää ja väärää 

opetusta. Seurakunnan työntekijästä tehdään ”diakoniatyöntekijä”, joka jakaa 

kaikille avustusta. Lähetysmaillahan tämä merkitsee ”kehitysaputyöntekijän” 

vakanssia. Suomessa esim. SIGFRID SIRENIUKSEN settlementtiliike harrastaa tätä 

ideologiaa. Tämä virtaus kuuluu populismiin! Suuremmassa mittakaavassa tämä 

liittyy ”maailman parantamiseen”, jossa ihmisvoimin pyritään synnyttämään 

Jumalan valtakunta (ilman katastrofia). Tässä noudatetaan ”kaksin käsin maailmaan” 

– periaatetta. Unohdetaan raamatullinen valikoiva painopiste ja järjestys.  

Apostolinen neuvo uhraamiseen on selkeä:  

”Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta” (Room.12:13. 

”Mitä tulee keräykseen pyhiä varten (1. Kor.16:1). 

”Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy 

vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta” (2. 

Kor.9:12). 

”Silloin Jeehu, Hananin poika, näkijä, meni kuningas Joosafatia vastaan ja sanoi 

hänelle: "Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä niitä, jotka 

vihaavat Herraa? Sentähden on sinun päälläsi Herran viha” (2. Aik.19:2). 

Sokeuden seurausta 

Lahkoon mieltyminen ja rakastuminen on sokeuden seurausta. Ei nähdä, että 

lahkolaisuus johtaa helvettiin.  Ei myöskään nähdä ekklesian todellisuutta!  

”Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, 

sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi 

hänelle: "Voi, herrani, mitä me nyt teemme?" Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka 

ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa". 

Ja Elisa rukoili ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi". Ja Herra avasi 

palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia 

vaunuja Elisan ympärillä” (2. Kun.6:15-17). 
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”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä 

tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä 

neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja 

valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja 

silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:17-18). 

Puuttuu taivaallinen näky 

Tämä näky, joka tekee EKKLESIAN todelliseksi. Ken on tämän näyn nähnyt, hän 

näkee maalliset seurakunnat ”roskana” – koska ne vievät helvettiin. Ainut 

seurakunta maailmassa, jota syntisen kannattaa tavoitella on EKKLESIA.  EKKLESIA 

on ainut ”uppoamaton laiva”, joka vie taivaan rantaan. Lahkolaivat, suuret ja pienet, 

kokevat ennen pitkää TITANICIN kohtalon – ne painuvat syvyyteen!  Näiden laivojen 

matkustajat ovat ”turhan toivon” uhreja. Tuossa laivassa julistetaan ”katteetonta 

evankeliumia” ja ”halpaa armoa” matkustajille, jotka syvyys kohta nielee! Titanicissa 

vallitsi riehakas tanssitunnelma vähää ennen sen uppoamista; vuohien huvittamista! 

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

”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä 

sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä 

valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit 

anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa” (Apt.26:17,18). 

    

                                              (nettikuva) 
”Jos halutaan 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). 
 


