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AIKAMME HARHAOPIT I                                      Väinö Hotti 

Surkea tilanne 

Äskettäin keskustelin erään ”uskovan” kanssa harhaopista. Tämä oli aivan 

”äimänkäkenä”; mikä se sellainen on? 

Kuinka on mahdollista, ettei MAAILMAN LUTERILAISIMMASSA  MAASSA  

tunneta tätä termiä? 

 

 

Sokeus on enemmän kuin yleistä: 

”Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun 

sanansaattajani, jonka minä lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun 

palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija?” (Jes.42:19). 

”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). 

Hengellinen sokeus poistuu vasta vanhurskauttamisen ja 

uudestisyntymisen myötä 

”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman, 

rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen” (2. Tim.1:7; Raamattu 

kansalle). 

”Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden 

aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin 

syöttövasikat” (Mal.4:2). 

”minä olen Herra, sinun parantajasi" (2. Moos.15:26). 

”Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle 

tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki 

sinun sairautesi” (Ps.103:2,3). 

Vanhurskauttamisen kokenut uskova on kykenevä APOLOGIAAN: 

oikean uskon esiintuontiin ja väärän kumoamiseen! 
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Vammainen uskova 

Jos ihminen ei kykene tekemään havaintoja ympäristön suhteen, hän on 

todennäköisesti ”sokea”. Sokeuteen liittyy usein samalla heikentynyt 

pyhekyky (mykkyys). Edelleen tällainen ihminen voi olla vielä ”kuuro”. 

Summa summarum: olemme tekemisissä MONIVAMMAISEN kanssa.  

Kun viemme sokeuden hengelliselle kentälle, voimme diagnosoida 

ihmisen uskonnollisen tilan.  

Tänä päivänä uskovat ovat monta kertaa nimenomaan näitä ”monivam-

maisia”: He eivät osaa arvioida harhaoppeja, ovat sokeita, mykkiä ja - 

eivät kuule taivaallista puhetta:  

”Nykyinen teologian kriisi johtunee siitä, että kirkko on asettunut 

kuulovartioasemiin maailman porteille. Mutta profeetta Jeremia 

muistuttaa: "Jos he olisivat seisoneet m i n u n neuvottelussani, niin he 

julistaisivat m i n u n  s a n a n i kansalleni (23: 22)” (Risto Santala, 

Taivasten valtakuntaa vastaan hyökätään). 

”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme 

veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, 

on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole 

iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi” (1. Joh.3:14,15). 

 

 

 

 

Suomeen ei tule herätystä ennen kuin uskovat löytävät toisensa! 

”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja osittuneella rakkaudella 

ei voi rakastaa kokonaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun Jeesuksen 

tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi 

kaikki ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman 

heitä” (Leikkari, Armahdettu yhteyteen Kristuksessa, s.161). - Teh. VHn. 

Suomen Siionin ongelma on MONIVAMMAISUUS. Villakoiran ydin on LAH-

KOLAISUUS. Ratkaisu tulehtuneeseen tilanteeseen on suostuminen 

totuudelliseen diagnoosiin. Ilman tätä eivät oireet (sokeus, mykkyys ja 

kuurous) poistu! 
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               (nettikuva) 
           AARO LEIKKARI 
 

 

 

Kelpoisuusvaatimus 

Suomen armeijaan ei kelpuuteta vammaisia. Hengelliseen armeijaan sen 

sijaan rekrytoidaan kaikki - aina ”sokeista” lähtien. Riittää jos pää on 

hieman kallellaan Siioniin päin! 

”Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea 

sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat” (Matt.15:14). 

USKO AVAA SILMÄT 

Ihmisen luonnollinen tila: 

”koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana 

kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja 

heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt” (Room.1:21). 

”nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan 

elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä 

paatumuksen tähden” (Ef.4:18). 

Jeesus paransi monenlaisia sairaita: 

”Me kuulemme uudelleen ja uudelleen toistetta-

van: ”Herätystä ei tule ilman rukousta”. Totta. 

Mutta joudumme kipua tuntien kysymään: 

”Miksi herätys viipyy, vaikka rukoillaan”? Miksi 

Sanassa luvatut tunnusteot ja ihmeet viipyvät, 

vaikka rukoillaan? Olemmeko unohtaneet, että 

Jeesus lupasi rukousvastauksen niille, jotka kuu-

liaisina Hänen Sanalleen pysyvät Hänessä. Se on 

rakkauden mitta. Pyhä Henki on tullut. Seu-

raammeko Hänen johdatustaan. Jos niin tapah-

tuu, ”on oleva yksi lauma ja yksi paimen” 

(Leikkari, Armahdettu yhteyteen Kristuksessa, 

s.168) – Teh. VHn 
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”Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, 

mitä kuulette ja näette: sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, 

pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja 

köyhille julistetaan evankeliumia” (Matt.11:4,5). 

”Hän vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että 

minä, joka olin sokea, nyt näen" (Joh.9:25). 

”ON ARMO SUURI, IHMEINEN. SE MUUTTI SYDÄMEN. MÄ KUURO, SOKEA 
SAIN IHMEEN KOKEA. NYT KUULLA, NÄHDÄ VOIN” (John Newton (1725-
1807). 
 
MARTTI LUTHER 

Luther tuo toistuvasti esille, kuinka uskoontulon myötä ihminen saa 

uuden arvostelukyvyn: ”Kaiken uusin silmin näen nyt.” 

Pyhä Henki on tämän uuden viisauden takana. Ilman uskoa ollessaan 

ihmisen järki on pimentynyt: ”Soaistu on järkemme, synnin sumu sielun 

peittää” (Vvk. 196:2).  

”Me sitä vastoin, jotka uskomme Kristukseen ja joilla on hänen mielensä, 

´arvostelemme kaikkea, mutta meitä itseämme ei kukaan kykene` 

todellisesti eikä Jumalan edessä ´arvostelemaan`( 1 Kor.2:15)” (Gal. kirj. 

sel. s.643).  

”Kristityt ovat kaikkien oppien arvostelijoita…he voivat suoralta kädeltä 

lausua sellaisen arvostelun, että turkkilainen koraaninen on 

tuomittu…Samoin he langettavat tuomion paavista” (170). 

”Niin, me olimme silloin vajonneina niin kauhistavaan pimeään, ettemme 

kyenneet mitään asiaa oikein arvostelemaan. Mutta nyt, kun evankeliu-

min valo välkehtii, alistamme kaikki elämänkutsumukset maailmassa 

varman ja erehtymättömän arvostelumme alaisiksi” (259). 

Kaikki pääsevät taivaaseen 

Tämä ANTTI KYLLIÄISEN harhaoppi on vallannut koko kristikunnan. 

Ihmisten jako kahteen ryhmään on ”vanhanaikaista”. Voimakkaana 
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vaikuttimena tämän opin menestymiseen on uskonnon ”eurovetoisuus”. 

Vain populistinen julistus takaa kassavirran. 

Jeesuksen varoitus 

”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä 

ja sanoivat:  

"Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja 

maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, 

ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 

'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta” (Matt.24:3-5). 

Suomalaiset osaavat lukea; suomalaisilla on RAAMATTU – ja kuitenkin he 

”eksyvät”. AIKA ON TOSI PIMEÄ! 

Suurin eksytys 

EI OLE LAINKAAN HARHAOPPIA! Kun vain puhutaan ”jotakin Jeesuksesta”, 

asia on kunnossa. Ei ole mitään oikeaa ja väärää evankeliumia. Samalla 

tässä julistetaan: EI OLE LAINKAAN PERKELETTÄ!  Maailmassa on 

voimassa JUMALAN KAHDEN KÄDEN HALLINTA! Meillä on käsillä KAHDEN 

REGIMENTIN OPPI. Saatana on häivytetty näyttämöltä. On sanottu, että 

Saatanalle on suurin voitto, kun se kokonaan häivytetään näyttämöltä! 

Positiivinen evankeliumi 

 
          (nettikuva) 
  JAAKKO HEINIMÄKI 

 

”Evankelisuus sai alkunsa 1800-luvulla. 

Elämänkielteisen ja maailman murheissa rypevän 

kristillisyyden sijaan evankeliset korostivat iloa, 

armoa ja autuutta. Suoniemen papin virkaan-

asettajaisissa 1844 evankeliset papit ottivat 

kuppia ja pistivät tanssiksi. Evankeliumi kun 

kumminkin on ilosanoma. Herätyliikkeen 

ihmisistä alettiin puhua "iloisina evankelisina" 

(KIRKKO JA KAUPUNKI / 22.06.2017, JAAKKO 

HEINIMÄKI Jaakko Heinimäki). (netti) 
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         (nettikuva) 
LASSE MARJOKORPI 

SOSIAALINEN EVANKELIUMI 

Ihmistä ei pidetä langenneena ja lihanmielessään Jumalaa vastaan kapi-
noivana olentona, joka on pimeyden valtojen orjuudessa ja palvelukses-
sa, niin että hänestä tulee Jumalan lapsi vasta kääntymyksen, uudesti-
syntymisen, pelastuksen kautta. Häntä pidetään ilman muuta, luomisen 
perusteella, Jumalan lapsena. Lunastus ja pelastus Kristuksessa ei siten ole 
tarpeen. Riittää, kun ihminen saa paremmat yhteiskunnalliset olot, 
kasvatusta jne. Kristusta pidetään pääasiassa ihanteena ja opettajana.  
Synti on epäsosiaalinen eli yhteiskunnan vastainen mielenlaatu ja käytös, 

ei ihmisen kapinaa Jumalaa vastaan ja siitä johtuvaa syyllisyyttä ja tuo-

mionalaisuutta. Jeesus on uskonnollinen nero, jossa ihmisen olemuksen 

kyvyt ovat kehittyneet huippuunsa. Kehitys, kasvaminen, kulttuuri ja 

uskonto vaalivat ja kasvattavat ihmisessä ihmisystävällisiä tunteita ja 

hyvyyttä. Kehitys ja sosiaaliset uudistukset ovat tässä ottaneet lunas-

tuksen ja pelastuksen paikan. Ihmisestä tulee ”sosiaalisen evankeliumin” 

mukaan Jumalan valtakunnan kansalainen ilman Vapahtajaa ja hänen 

vertaan, ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uudestisyntymistä (David 

Hedegård – Uuras Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42). 

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei ole mitenkään erityisen 

kristillinen tehtävä. Joka sellaiseen ryhtyy, tietäköön ja tiedostakoon sen, 

mitä saksalainen teologi Hans Asmussen sanoi kerran jollekin papille: 

”Tämä ihminen odottaa sinulta sellaista, millä ei ole mitään tekemistä 

sinun pappiskutsumuksesi kanssa” (Marjokorpi, Kirkon kuoleman 

sairaus, s.29). 

”Aikamme uskosta käytävää keskustelua sävyttää 

usein jonkinlainen ”hyvän” monopolisoiminen kristin-

uskolle. Päätellään, että jokainen ihminen, joka tuo 

esiin jotakin positiivista, joka tekee jotakin hyvää ja on 

vilpitön käsityksissään, olisi kastettuna ilman muuta 

kristitty” (Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, 

ss.30-31). 

 


