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LAHKOLAINEN                                                        Väinö Hotti 

Vähän 

Jos suoritetaan gallup – kysely, lahkolaiset ovat ylen harvassa. Syykin on 

selvä: lahkolaisella on erinomaisen huono maine! 

Paljon 

Jos käytetään kriteerinä RAAMATTUA, lahkolaisia löytyy  ”joka nurkalta”. 

Ihminen on SOSIAALINEN ELÄIN; hän haluaa kulkea porukan mukana! 

”Ja nyt uhkaa se vaara, että ei 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). 

Raamattu tuntee 

Lahkolaisen tunnussävel: ME YKSIN OIKEASSA! 

”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.3:1-4). 

Kollektiivinen, kadottava synti 

Tavallisesti ajatellaan, että synti on pelkästään ”henkilökohtainen” asia. 

Raamattu kuitenkin näkee myös YHTEISÖN SYNNIN kadottavana asiana: 

”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 
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sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan 

valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi 

ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin 

syntivelan tähden" (1. Moos.19:15). 

”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Moos.23:1). 

”'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. 

Jättäkää hänet ja menkäämme pois” (Jer.51:9). 

"Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, 

älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen 

teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, 

Kaikkivaltias" (2. Kor.6:17,18). 

”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu 

osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Tim.5:22). 

"Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä 

osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa” (Ilm.18:4). 

Suurin lahko 

Rooman kirkko täyttää hyvin raamatulliset ”lahkon kriteerit”. Viime 

aikoina tiedotusvälineet ovat paljastaneet Rooman kirkon surkean 

menneisyyden. Toisaalta tässä on tapahtunut ITSEPALJASTUS! Rooma on 

ilmaissut olevansa lopunajan PORTTO (Ilm.17)! Rooman kirkko täyttää 

kirkkaasti lahkon vaatimukset. Kun Roomasta aloitetaan, lahkolaisjono on 

lähes loputon. On muistettava, että Rooman kirkko on myös Suomen 

ev.lut. kirkon äiti! 

Lahkon vastapooli 

Lahkon vastapuoli on KRISTUKSEN KIRKKO (EKKLESIA). Kun lahkon perusta 

on VALHE, Kristuksen kirkko taas on perustettu TOTUUDEN SANALLE, 

RAAMATULLE. Kaikki ne, jotka rakastavat totuutta, kuuluvat ekklesiaan  - 

ja seuraavat Kristusta. 
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Lahkon tuntomerkit 

Lahkolaisryhmät käyvät keskenään jatkuvaa kisailua: 1. Kilpalaulanta. 2. 

Kilpakosinta. 3. Kilparahastus. 

Tällä kisailulla taas ei ole mitään tekemistä lähetyskäskyn toteuttamisen 

kanssa; päinvastoin: kisailu torpedoi lähettyskäskyn toteuttamisen! 

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu 

kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 

minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 

nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 

teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman 

loppuun asti” (Matt.18:18-20). 

Taustavoimat 

KRISTUKSEN KIRKON taustalla on PYHÄ HENKI, joka yhdistää uskovat. 

Lahkolaisvoimana taas on DIABOLOS (heittää erilleen, hajottaa). 

EKKLESIAN jäsenissä vaikuttaa ”keskihakuisvoima”, joka vetää heitä 

Kristuksen ristin yhteyteen – ja samalla toisten uskovien yhteyteen: 

”Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni” 

(Joh.12:32). 

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

niitä, jotka ovat hänessä. Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon 

yhteydessä, vaan toistensakin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78). 

LAHKOLAISISSA taas vaikuttaa ”keskipakoisvoima”; se vie kauemmas 

Kristuksesta ja – toisista uskovista.  

Ulkonaista kristillisyyttä 

LAHKOLAISELLA voi olla paljon kristillistä tietoa, hän on ulkokultainen 

fariseus (huonopalkkainen näyttelijä) nimikristitty. Ulkonaisesti hän usein 

käyttäytyy kristityn tavalla ja - pettää täten itseään ja - lähimmäisiään. 
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"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). 

EI TUNNE VANHURSKAUTTAMISTA 

Lahkolainen ei ole koskaan joutunut JUMALAN TUOMIOISTUIMEN ETEEN 

tilille synneistään. Hän ei ole kokenut syntisen VANHURSKAUTTAMISTA. 

Tästä johtuen hän ei myös tiedä mitään PELASTUSVARMUUDESTA. 

EI TUNNE UUDESTISYNTYMISTÄ 

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

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

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on 

vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17). 

Yhteys Jumalaan (ja Jeesukseen) puuttuu 

Lahkolaiselta puuttuu yhteys Jumalaan, Jeesukseen ja – toisiin uskoviin. 

Hän ei ole KRISTUKSEN RUUMIIN ORGAANINEN JÄSEN. Lahkolainen 

kulkee Jumalan kansan mukana vaikka kuuluu ”sekakansaan”. Hän 

”ryöstää Jumalan valtakunnan itselleen”, Matt.11:12. 

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

(1. Kor.12:27). 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä 

pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään 

tehdä” (Joh.15:5). 

”Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota 

viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee 

hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä 

puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä 

hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja 

heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään” 

(Matt.7:16-20). 
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”Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu 

huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan” 

(Matt.12:33). 

Yhteys toisiin uskoviin puuttuu 

”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). 

”Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka 

ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei 

veljeänsä rakasta” (1. Joh.3:10). 

”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). 

”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja 

jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin 

sitä, joka hänestä on syntynyt” (1. Joh.5:1). 

Lahkolainen vaeltaa pimeydessä; ilman uskovien yhteyttä ja veren 

puhdistusta 

”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin 

meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, 

veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7). 

Valheenruhtinas asialla 

1. Monet ajattelevat: uusien ryhmien syntyminen on JUMALAN TYÖTÄ; 

ABSURDI - ajatus. Sirpaloituminen on PERKELEEN (Diaboloksen) työtä; 

PYHÄ HENKI yhdistää.  

2. EKKLESIA EI RIITÄ, vaan jokaisella täytyy lisäksi olla ”hengellinen koti”. 

3. Lahkolainenkin pääsee taivaaseen. 


