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AIKAMME HARHAOPIT II                                  Väinö Hotti 

Relativismi 

Tänään kukaan ei voi eikä saa julistaa totuutta; totuus on suhteellinen 

käsite. HUMANISMI VALLITSEE! Totuus riippuu  ”olosuhteista”. 

Suruttoman ihmisen raamatuntuntemus rajoittuu tähän: älä tuomitse!  

Raamattuun pitäytyminen kyllä edellyttää Raamatun perusteellista 

tuntemista; Raamatun ”valitut palat” vievät harhaan!  

Jeesus rukoilee:  ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” 

(Joh.17:17). 

Remonttia 

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti 

tehdään tulijaa myöten, samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset 

synnit, s.82). 

Lahkosta tehdään ekklesia 

LAHKO – termi on häivytetty hengellisestä sanastosta. Sen käyttö on 

”tabu”. Muutoin saatetaan kisailla raamatullisuudesta, mutta tämä termi 

on kuihdutettu kokonaan pois. Sitä kartetaan kuin ”kissa kuumaa 

puuroa”! Unohdetaan, että lahko on mitä suurimmassa määrin 

raamatullinen termi! Toisaalta voidaan myös sanoa, että se on 

Raamatussa ”tärkeä ja keskeinen asia”. Sen syrjäyttäminen turmelee 

kokonaisuudessaan raamatullisen teologian! Seurakunta-opin yhteydessä 

on välttämätöntä puhua lahkolaisuudesta – muutoin koko esitys on 

”torso”. Sen syrjäyttäminen merkitsee ”älyllistä itsemurhaa”. 

”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). 
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Korvausteologiaa 

EKKLESIA  taas on lähinnä ”piilokäytössä”: MEILLÄ YKSIN ON PELASTUS! 

Ekklesian korvikkeet 

1. ROOMAN KIRKKO  on viimeaikoina ryvettynyt monissa skandaaleis-

sa. Kuitenkaan se ei ole luopunut ekklesia-arvonimestään: Extra 

ecclesiam nulla salus? (Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta.)                                      

Jumala ei voi olla Isänä sillä, jolla ei ole kirkkoa äitinä. Tänään on 

aiheellista kysyä: ONKO ROOMAN KIRKON SISÄLLÄ PELASTUSTA? 

2. Toisaalta on myös syytä tiedustella, mikä on niiden kirkkojen 

kohtalo (mm.luterilaisen kirkon), jotka perinteisesti tunnustavat 

Rooman kirkon ”äitikirkokseen”? Olisiko syytä suorittaa tarkistus 

teologiassa? Rooman perinnöllä ei voi kukaan elää! 

3. SUOMEN RAUHANYHDISTYSTEN KESKUSYHDISTYS RY  (SRK).  

Lestadiolaiset ovat omineen Jumalan valtakunnan itselleen; vain 

heidän käsiensä kautta on mahdollista päästä taivaaseen. 

4. PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖ kuuluu niihin, jotka ”ryöstävät Jumalan 

valtakunnan itselleen” (Matt.11:12). Patmos on ”näkyjen ja ilmes-

tysten” kahleissa. PATMOS - nimi on helppo tulkita ”itsepaljastuk-

seksi”; sen olemuksena (substanssi) ovat näyt ja ilmestykset. Samoin 

Patmoksessa voimakkaana vaikuttaa SOSIAALINEN EVANKELIUMI. 

YKSEYTTÄ MONINAISUUDESSA 

Eri lahkoja yritetään pyhittää tekemällä näistä EKKLESIAN osia. Raamattu 

ei anna tähän kuitenkaan lupaa. Raamatun mukaan ekklesian jäsenet ovat 

orgaanisessa yhteydessä toisiinsa (ruumiin jäsenet, viinipuun oksat). 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” 

(1. Kor.12:27). 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat” (Joh.15:5). 

”Kun ollaan Kristuksessa, niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia nii-

tä, jotka ovat hänessä. Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon yh-

teydessä, vaan toistensakin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78). 
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Lisäksi heitä yhdistää RAKKAUS – LAHKOLAINEN EI RAKASTA! 

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen 

kautta, joka on meille annettu” (Room.5:5). 

”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). 

Lahkolaiset ovat tänään kuitenkin ”tukkanuottasilla” keskenänsä: 

 

              (nettikuva) 
        KALEVI LEHTINEN 
    1.11.1936 – 17.7.2011 

 

Antinomismi 

Luther on ”kuollut ja kuopattu”. Samalla on myös haluttu päästä irti  
Lutherin LAKI JA EVANKELIUMI – opista. Tähän liittyy ANTINOMISMI: 

 
            (nettikuva) 
  JOHANNES AGRICOLA 
  20.4.1494 – 22.9.1566 

”Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä 

kiusannut niin paljon kuin Agricola (Johannes). Agri-

cola väitti, että katumusta ei synnytä laki, vaan evan-

keliumi, 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`”! (Tunn.kirj. s.53). 

Alkuseurakunta: ”KATSOKAA, KUINKA HE 

RAKASTAVAT TOISIANSA! Tänään: KATSOKAA, 

KUINKA HE RAATELEVAT TOISIANSA!” (Kalevi 

Lehtinen).  

”Minä olen helluntailainen, vapaakirkollinen, 

baptisti, luterilainen, adventisti jne… Kristuk-

sella on monta heilaa” (TV7Plus 5.10.20)  

- Siikaniemen kurssikeskus 11.4.2007 – Kalevi 

Lehtisen testamentti. Osa 2. 
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Naiset sitä hallitsevat 

Alkuseurakunta oli ”miesten ohjauksessa”. Oppi oli tärkeä:  

 ”Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti” 

(Tiit.3:12). 

Lopun aikaan liittyy ”naisten vallankumous”, Jes.3:12. Naiset ja 

opittomuus ovat vallalla. Naiset vievät lopunajan kirkkoa ”kuin pässiä 

narussa”. Malli maallisesta yhteiskunnasta! Psykologia, sentimentaa-

lisuus ja sosiaalinen evankeliumi kuuluvat tänään kirkon imagoon. 

Lopunajan kirkko on ”iisebelien” vallassa, Ilm.2:20. Luopio-kirkon nimikin 

on johdettu naissukupuolesta, PORTTO (Ilm.17:1). 

 

            (nettikuva) 
       KIRSI ROSTAMO 
 
Uudestisyntyminen kasteessa 

Tämä on Rooman kirkon surkea ja turmiollinen perintö. Vaikka Rooman 

kirkko on viime aikojen tutkimusten valossa osoittautunut kauttaaltaan 

mädäksi, luterilainen kirkko on raahannut tätä epäraamatullista perintöä 

(ex opere operato – oppia) mukanaan. Suomen luterilaisessa kirkossa tätä 

harhaa kantavat nimenomaaan SLEY (Suomen Luterilainen Evankeliumi- 

yhdistys) ja Luther- säätiö (Lähetyshiippakunta). Toisaalta usein myös ta-

vallinen kirkkouskova panee tähän autuudentoivonsa. Tavallinen luterilai-

nen voi jopa mieltää sen KIRKON VIRALLISEKSI OPIKSI! Papit ovat yleensä 

21.8.2015 Kiitos viestistä.  

Lahkolaisuus on ikävä asia ja toivottavasti sitä on 

mahdollisimman vähän Suomessa. Radio Dei pyrkii 

edistämään evankeliumin esillä oloa ja kristittyjen 

keskinäistä rakkautta. Tehtävä on haasteellinen, sillä 

kristityt eivät ole aina kovin rakkaudellisia toisiaan 

kohtaan. Itse emme ota kantaa oppikysymyksiin 

juuri sen takia, että evankeliumi pysyy pääasiana  

Siunauksin Radio Dei Kirsi Rostamo (NETTI) 
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olleet hitaita korjaamaan tätä Rooman kirkolta perittyä selkeää harhaop-

pia! Onhan se samalla pappisvaltaisuuden ja korkeakirkollisuuden tuki! 

 

           (nettikuva)    
      URHO MUROMA 
  10.5.1890 – 25.6.1966 
 

Uskovien kaste 

Vapaat suunnat ovat vuosikymmenien aikana ”raahanneet” uskoontullei-

ta uskovien kasteelle vedoten Raamattuun: ”joka uskoo ja kastetaan, se 

pelastuu” (Mark.16:16). 

Tässä on kuitenkin turvauduttu käännösvirheeseen.  

RISTO SANTALA oikaisee: 

               (nettikuva) 
             (nettikuva) 
        RISTO SANTALA 
   18.5.1929 - 26.9.2012 

- Markuksen kastekäsky kuuluu kreikaksi: 

"Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu". 

Aoristit "pisteusas kai baptistheis" merkitsevät 

kertakaikkista ja ehdotonta asennetta. Niinpä 

kysymys on siitä, että "on uskossa" ja passiivin 

menneessä aikamuodossa "theis"-liitteet sitä, 

että "on kastettu". Ei siinä ole marssijärjes-

tystä” (Risto Santala). 

 

"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 

 


