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VALTAKUNTAKRISTITTY                                                   Väinö Hotti 

Erilaisia kristittyjä 

1. Nimikristityt 

”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 

seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se 

nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm.3:1). 

Kristityn nimi saadaan helpolla: kastettu, ripitetty, rokotettu! 

Suomi on ”kristitty maa”. Täällä on helppo liittyä kristityn kirjoihin – ja pysyä siinä. 

Uskonto on yksityisasia – jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Varsinaista 

uskonvainoa ei meillä esiinny. Kirkonkin puolelta kirkon jäsenet saavat harjoittaa 

omaa uskontoaan suhteellisen rauhassa. Evankelioimistyö on jo kauan ollut 

alamaissa. Herätyksen ajat ovat olleet ja menneet: 

”Herra, herätä meille uusia paavoja, sillä entiset ovat kuolleet. Heidän hautojensa 

koristelijoiksi meistä on, ei juuri muuhun” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.28). 

”Lienee sitäkin kristillisyyttä, missä ei toivota mitään tapahtuvaksi. Kun olisi vain 

hiljainen ja harras siunauksen sade kuolleitten luitten päällä, lämmin ja suloinen 

autuus, niin toki riittäisi, vaikka olisikin kirkon penkeissä viisisataa miestä menossa 

helvettiin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.27). 

2. Fariseukset 

Tämä lienee eräs aikamme yleisimmistä ja kavalimmista kristillisyyden muodoista. 

Yritys kuulua toiseen elämänyhteyteen 

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

kuuluisi johonkin toiseen elämänyhteyteen. Hän yrittää olla jotakin, mitä hän ei ole 

ja miksi hän ei koskaan voi tulla, niin kauan kuin hän jää siksi mikä hän on. UT:n 

hypokrites merkitsee todellakin näyttelijää, henkilöä joka yrittää eläytyä osaan joka 

ei ole hänen” (IRTK, 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). 
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”Vanhurskas ei sen vuoksi koskaan voi pelastua niin kauan kuin hän on 

”vanhurskas”. Hänet täytyy viedä takaisin nollapisteeseen ja hänen täytyy olla 

syntinen” (935). 

”Farisealaisen katsomuksen mukaan ihminen kykenee tekemään oikein eli Jumalan 

tahdon sen luonnollisen varustuksen perusteella, jonka hän on saanut Jumalalta. 

Alkukristillinen katsomus on, että ihmiselle täytyy tapahtua sisäinen muutos, 

uudestiluominen, hänen on saatava uusi elämä. Alkukristillinen käsitys on 

tiivistettynä esim. seuraavissa sanoissa: ”Ei saata hyvä puu kasvaa huonoja 

hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä.” (Matt 7:18) ”Joka ei synny uudesti 

ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” (Joh 3:3). ”Jos joku on Kristuksessa, 

hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” 

(2 Kor 5:17)” (Hugo Odeberg, Kristinusko ja fariseus, s.85). 

3. Positiivinen kristillisyys 

Tämä on ihmisen ”luonnollista” kristillisyyttä. Siihen ei tarvita herätystä, ei 

parannusta eikä uudestisyntymistä. Ihmisen oma ”luontovarustus” riittää tähän. 

Tämä on ”kansanuskonnollisuutta”. Tämä on ”veretöntä evankeliumia”. Positiivinen 

kristillisyys menee ohi Golgatan. Tämä usko tarjoaa ”halpaa armoa”.  Se on toista 

evankeliumia, kirottua evankeliumi, Gal.1:6-9. Se on JOKAMIEHEN USKONTOA: 

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

miehen” (2. Tess.3:2). 

4. Lahkolaisuus 

Lahkolaisuuden tunnuslause: ME YKSIN OIKEASSA! 

Tämä on maailmanlaajuinen liike. Tämän liikkeen esikuva on GALATIAN 

SEURAKUNTA.  Martti Luther paneutui tähän kirjeeseen hyvin perusteellisesti; hän 

nimitti sitä omaksi ”morsiamekseen” KATARINA VON BORAKSEEN. 

Paavali oli johtanut galatalaiset oikeaan ja puhtaaseen ”ekklesiauskoon”. Galatiaan 

tuli kuitenkin harhaopettajia, jotka veivät galatalaiset turmiolliselle lahkotielle: 

”Mistä syystä he siis niin katkerasti vihaavat meitä? Yksinomaisesti siitä syystä, että 

he ovat kuulleet uusia opettajia” (Luther, Gal.kirj.sel. s.491). 

Lankeemus oli vakava 

Tosin muutamia palajaa, mutta vain sellaisia, jotka ovat lievemmän lumouksen 

vallassa, - lumouksen johtomiehet ja alkuunpanijat eivät palaja” (242). 
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”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla 

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

Ainut mahdollisuus: uudestisyntyminen 

”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa 

muodon teissä” (Gal.4:19). 

Ihminen syntyy valtakuntakristityksi 

”Niin päällikkö meni Paavalin luo ja sanoi hänelle: "Sano minulle: oletko sinä 

Rooman kansalainen?" Hän vastasi: "Olen". Niin päällikkö sanoi: "Minä olen paljolla 

rahalla hankkinut itselleni tämän kansalaisoikeuden". Paavali sanoi: "Mutta minulla 

se on syntymästäni asti" (Apt.22:27,28). 

Kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä, hän syntyy VALTAKUNTAKRISTITYKSI. Kun hän 

eksyy lahkolaisuuteen, hänen uudestisyntymisensä ”mitätöityy”; tarvitaan jälleen 

uudestisyntyminen. Näin hirvittävän vakava asia on lahkolaisuus! 

Jos ei uutta syntymistä lahkolaisuuteen hairahtumisen jälkeen tapahdu, hän on 

menettänyt taivaan valtakunnan kansalaisuutensa ja joutuu kadotukseen: 

”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). 

5. Korintolaiset olivat lahkolaisia 

Korinton seurakunta oli monessa mielessä esimerkillinen: 

”Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu 

teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa 

puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä 

vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän 

odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä” (1. Kor.1:4-7). 

Eräs puutos heillä kuitenkin oli. Ja se oli vaarassa turhentaa kaikki muut ansiot: 

”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, 

että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia 

keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama 

ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja 
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keskuudessanne. 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.1:10-13). 

Korintolaiset olivat ”lahkokristittyjä”. Tähän liittyi ”jaettu Kristus”: 

”Missä Kristus julistetaan kokonaisena, paloittelematta, siellä julistetaan totuutta. 

Missä Häntä paloitellaan, siellä julistetaan puolitotuutta. Ja puolitotuus on 

täydellinen valhe” (Wilhelmi Malmivaara, Salattu viisaus, s.130). 

Korinttolaiset olivat ahdasmielisiä: 

”Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut. 

Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma 

sydämenne. Antakaa verta verrasta - puhun kuin lapsilleni - avartukaa tekin” (2. 

Kor.6:11-13). 

Korinttolaiset olivat – laisia 

”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin 

lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en 

antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan 

vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole 

lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", 

ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin? (1. 

Kor.3:1-3). 

Tänäänkin lahkolaiset tuntee siitä, että he ovat – laisia tai  – läisiä. 

He olivat Paavalin tai Apolloksen opetuslapsia, mutta yhtä kaikki: uudestisyntymisen 

vaikuttama sydämen muutos oli heille tuntematon asia! Lahkolainen on henkilö, 

joka vannoo jonkin opettajan nimiin, mutta jonka sydän ei ole muuttunut! 

Suurin puutos 

Tämä oli heidän lahkolaisuutensa sinetti: HEILTÄ PUUTTUI EKKLESIARAKKAUS! 

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, 

olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi 

profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka 

minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi 

rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin 
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ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, 

ei se minua mitään hyödyttäisi” (1. Kor.13:1-3). 

5.Valtakuntakristitty 

”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, 

todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt.24:14). 

”Suuntakristillisyydestä valtakunnan kristityksi pääseminen lunastetaan karvailla 

menetyksillä”  (Niilo Tuomenoksa, Paavali - vanki ja vapaa, s.107). 

”Huomatkaa kaksi yritystä Valtakunnan supistamiseksi. Opetuslapset sanoivat: 

Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille Valtakunnan?”  Kolme vuotta 

kestäneen opettamisen jälkeen heille merkitsi Jumalan valtakunta vain Israelin 

valtakunnan jälleenrakentamista. He eivät hylänneet Valtakuntaa – he supistivat 

sen… 

”Tämä on ollut Kristuksen Evankeliumin turmiona: Hän julistaa jotakin suurta ja 

vaativaa ja me tulkitsemme sen ”isäimme Daavidin” kannalta. Lahkolaisuus ottaa 

Jumalan Valtakunnan – kaikkikäsittävän, yleismaailmallisen Valtakunnan, ja 

muuttaa sen Isämme Daavidin  valtakunnaksi – Englannin Kirkoksi, metodistien, 

lutherilaisten, baptistien, presbyteeriläisten, independenttien, helluntailaisten 

seurakunniksi – ikään kuin Jumalan Valtakunta ei olisi laajempi kuin Englanti tai John 

Wesley tai Martti Luther…” (Stanley Jones, Voittoisa elämä. s.271). 

 

            (nettikuva) 
  TAPIO NOUSIAINEN 
 7.5.1914 – 30.10.1981 
 
Lahkohenki – sinä inha henki, sinä helvetistä nouseva demonihenki. Sinä ihmisen 

omavanhurskaasta lihasta nouseva Kainin henki. 

LAHKOHENKI  
Tapio Nousiainen / Leipää ja suolaa  
Teh.VHn 
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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 Aamenta 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. 


