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JUHA AHVION TEOLOGIA                                  Väinö Hotti 

 
 (nettikuva) 

 

Sujuva kielenkäyttö 

Ahviolta puhe luistaa ”kuin runebergilta”. Ja miksei luistaisi; onhan 

meriittejä yllin kyllin.  

Vähän tuntemusta 

Allekirjoitaja ei ole perusteellisesti tutustunut Ahvioon; pientä 

pintaraapaisua vain. Mutta tämä vähäinenkin raapaisu on saanut 

”hiuskarvat pystyyn”. Toivon oheisen artikkelini herättävän keskustelua 

varsinaisten asiantuntijoiden leirissä; asia on mielestäni keskustelun 

väärti. 

Kokeemuksen rintaääni 

Vailla akateemista koulutusta joudun puhumaan hyvin ”pieneltä 

paikalta”. Tähän liittyy myös olennaisesti oma hengellinen perintöni, 

vanha herännäisyys. Toisaalta olen saanut Herran armosta ”taapertaa 

uskontiellä” jo yli 60 vuotta. Tältä pohjalta uskallan sanoa puhuvani 

”kokemuksen syvällä rintaäänellä”. 

Ensikosketus 

Tietoni Juha Ahviosta rajouttuu RADIO PATMOKSEEN. Jo alkukosketus 

laittoi ”hälytyskellot soimaan”. Odotin konservatiivista julistusta. PATMOS 

toi odotukseen omat mausteensa; odotin raamatullista ja herätyshenkistä 

tekstiä. Jo alkuakordit tuottivat pettymyksen; kuinka Patmoksen julistaja 

voi suoltaa moista tekstiä?!  

AHVIO tunnusti oppi-isäkseen J.V. SNELLMANIN! 

Juha Ahvio 
Juha Ahvio on teologian tohtori, 
dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön 
tutkimusjohtaja. 
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Kaikki suomalaiset tuntevat SNELLMANIN. Kaikki kunnia hänelle, mutta 

mitä tekemistä hänellä on hengellisten asioiden kanssa. Hän oli arvostettu 

”kansallinen herättäjä”, mutta hän ei ollut edes kirkonmies - eikä 

varsinkaan ”herätyssaarnaaja! Mitä tekemistä kansallisella herättäjällä on 

PATMOKSEN KANSSA? 

 
             (nettikuva) 

PAAVO RUOTSALAINEN 
   9.7.1777 – 27.1.1852 
 

Väärällä tontilla 

Jotenkin heti alkuun jää Ahviosta se kokonaisnäkemys, että hän teologian 

tohtorina peuhaa väärällä tontilla. Yhteiskunnallinen sektori ei ole 

uskovien kirmaamista varten; uskovat ovat vieraita ja muukalaisia tässä 

maailmassa! 

”Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai 

pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin” 

(1. Piet.4:15). 

Mikko Juva – esikuva 

Arvostettu oppi-isäni EINO J. HONKANEN  lausui aikoinaan suorat sanat 

MIKKO JUVASTA (kansleri, professori, arkkipiispa): ”Teologia ei ole hänen 

vahvoja puoliaan! 

J.V. Snellman on tosin kirkkohistoriasta tuttu, 

mutta lähinnä negatiivisessa mielessä. PAAVO 

RUOTSALAINEN  tutustui Snellmanin 

”teologiaan”, mutta hänen arvionsa siitä oli 

kohtalaisen tyly:  

”Työ vilosovit tiette saman selevän roamatusta 

kuin sika pottuhalameesta”  (Aapeli Saarisalo, 

Erämaanvaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.269). 
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Tänään, vaikeana luopumuksen aikana, olisi Suomen Siionissa yltäkyllin 

tilaa vakaville parannussarnaajille, muromille, tiililöille ja saarnivaaroille! 

Putin Patmoksessa 

Olin ”äimän käkenä”. Voiko tämä olla totta? Voiko Patmos valita 

luotsaajakseen PUTININ? Tämä on vastoin Raamattua ja vastoin järkeä! 

Vallankumous 

En mitenkään jaksanut uskoa, että näin kumouksellinen mies 

kelpuutetaan niin jalot perinteet omaavaan Patmokseen. 

Toinen evankeliumi 

Juha Ahvion evankeliumi ei sovi vanhoihin raameihin; se on täysin uutta: 

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

kutsunut 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 vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin 

sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin 

ennen-kin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille 

evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon 

kirottu” (Gal.1:6-9). 

JUHA AHVION TEOLOGIA 

1.Syttynyt kansallisaatteesta 

”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). 

2. Koko Suomi ”Herran kansa”: 



                                                                                                                                                                                      4 
 

”Mutta Koorah, Jisharin poika, joka oli Leevin pojan Kehatin poika, 

otti Daatanin ja Abiramin, Eliabin pojat, ja Oonin, joka oli Ruubenin pojan 

Peletin poika, ja he nousivat kapinaan Moosesta vastaan, ja heihin yhtyi 

israelilaisista kaksisataa viisikymmentä miestä, kansan päämiehiä, 

kansankokouksen jäseniä, arvokkaita miehiä. Ja he kokoontuivat 

Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: "Jo riittää! Koko 

seurakunta, he kaikki, ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi 

te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli?" (4. Moos.16:1-3). 

3. Puuttuu ”jako kahteen” 

Katolinen kasteoppi: ex opere operato. Kaste automaattisesti 

uudestisynnyttää Jumalan lapseksi: 

"Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä 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, Valoa ristiltä 5/1997). 

4. Puuttuu parannussaarna 

”ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen 

nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.12:47). 

”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin 

pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi 

hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen” (Apt.3:19,20). 

”Koska Kristus opetti parannusta ja syntien anteeksiantamusta, on 

seurakunnanpaimenien samoin opetettava näitä seurakunnilleen. 

Nykyisin on yleistä puhua paljon uskosta, mutta ilman parannuksen 

saarnaa ei voida ymmärtää, mitä usko on” (Tunnustuskirjat, s.53). 

5. Väärä rauhan julistus 

”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, 

rauha!" vaikka ei rauhaa ole” (Jer.6:14). 
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”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!', 

vaikka ei rauhaa ole, ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän, 

valkaisevat sen kalkilla” (Hes.13:10). 

6. Vanhurskauttamisesta ja uudestisyntymisestä vaietaan: 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se 

ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on 

rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” 

(Room.5:1). 

7. Raamatun eskatologia ei ole Ahvion julistuksen taustalla 

Ahvion teologia pohjautuu ”maailman parantamiseen” ei siihen, että 

nykyinen maailma ”kypsyy tuomiolle”. Uusi maailma syntyy ”katastrofin 

kautta”: 

”Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, 

vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa 

Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui 

vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla 

talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja 

kadotuksen päivään” (2. Piet.3:5-7). 

8. Kristuksen seurakunta (EKKLESIA) ei kuulu Ahvion teologiaan! Samalla 

ei lahkolaisuudesta lainkaan puhuta - eikä varoiteta! 

9. Ahvion julistama usko on ”jokamiehen uskoa”: 

”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana 

nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän 

keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; 

sillä usko ei ole joka miehen” (2. Tess.3:1,2). 

10. Ahvion julistus on yleisuskonnollisuutta, kansanuskonnollisuuta, 1. 

uskonkappaleen kristillisyyttä! 

11. Ahvio on ANTINOMISTI; lain hylkääjä 
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        (nettikuva) 
     MARTTI LUTHER 
10.11.1483 – 18.2.1546 
 

”Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä kiusannut niin paljon 
kuin Agricola (Johannes). Agricola väitti, että katumusta ei synnytä laki, 
vaan evankeliumi, joten kristillisessä kirkossa ei sovi lainkaan saarnata 
lakia. ´Kymmenen käskyä kuuluu raastupaan eikä saarnastuoliin. Kaikki 
ne, jotka ovat tekemisissä Mooseksen kanssa, menevät varmasti 
perkeleen huomaan. Hirteen Mooseksineen`!” (Tunnustuskirjat, s.53).  
 
”Sokeuksien sokeutta on, Luther kirjoittaa, että ei tahdota saarnata lakia 

ilman ja ennen evankeliumia. Kuinka on mahdollista saarnata syntien 

anteeksiantamusta, ellei sitä ennen ole olemassa mitään syntejä?” 

(Tunnustuskirjat, s.54). 

12. Ahvio julistaa ”halpaa armoa”; siitä puuttuu ahdas portti ja kaita tie: 

”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). 

 
       (nettikuva) 

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa 

olla niin, että portti tehdään tulijaa myöten, samoin 

tiekin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.82). 

”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille 

Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän 

vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän 

uskoansa” (Hebr.13:7). 

Meitä ei ole kutsuttu seuraamaan ”kansallisia 

herättäjiämme”! 


