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HARHAOPPISTEN GALLERIA                                 Väinö Hotti 

 

 

 

 

 

 

 
                    (nettikuva)  

               LEO MELLER  
                 (teh.VHn) 
”Mäkelä kuvailee Mellerin kuulijoita ”hengellisiksi reppanoiksi” tai 

”hengellisiksi juopoiksi”, jotka ”eivät ole koskaan juurtuneet terveeseen 

uskoon”… 

”Muttonen on seurannut näitä profetioita (mukaan lukien Oulun profetia 

vuodelta 1962) yli viidenkymmenen vuoden ajan, ja kaikilla kerroilla 

ajoitukset ovat menneet pieleen. Vuosikymmenten saatossa on 

ennustettu tarkkoja vuosia ja jopa tarkkoja päivämääriä siitä, milloin 

Suomi miehitetään. Mikään näistä profetioista ei ole toteutunut” … 

”Kastikaisen mukaan Meller oli paljon esillä ns. keltaisessa lehdistössä 

naisjuttujensa takia. Meller oli kokenut avioeron 1970 - luvulla, ja eli 

pitkään yksinäisenä miehenä. Tämä ajoi Mellerin irtosuhteisiin, mitä 

yleisesti paheksuttiin Suomen seurakunnissa. Kun Meller oli jäänyt kiinni 

”Mutta mitä minä teen, sen olen vastakin tekevä, riistääkseni aiheen niiltä, 

jotka aihetta etsivät, että heidät siinä, missä kerskaavat, havaittaisiin sa-

mankaltaisiksi kuin mekin. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia 

työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse 

saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:12-14). 

”Ei tiedä, mihin menisi, jottei saattaisi sielunsa autuutta vaaraan” (Jonas 

Lagus, Evankeliumin ääni). 

 
Nyt näen!  

Leo Mellerin kirjallinen toiminta Suomessa 
vuosina 1971-1979  
Matti Ylinen Suomen historian pro 
gradututkielma Kevät 2016  
Historian ja etnologian laitos Jyväskylän 
yliopisto NETTI 
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irtosuhteista, niin hän tunnusti kaiken. Tämä oli Kastikaisen mukaan 

kuitenkin jo laskenut Mellerin luotettavuutta.” 

”Tyypillistä Leo Mellerille on myös aina ollut niin sanottu takinkääntä-

minen, eli hengellisen ja poliittisen ajattelutavan vaihtaminen tilanteen 

niin vaatiessa” … 

”Meller pitää itseään profeettana, jolle Jumala on uskonut ikuisen elämän 

salaisuuden ja antanut kyvyn tulkita ajan merkkejä raamatullisessa 

valossa” …. 

 
         (nettikuva) 

Dietrich Bonhoeffer     Ref. ja teh. VHn. 

”Bonhoeffer kulkee nimenomaan luterilaisen teologian edelläjuoksijana 

yhdessä Bultmannin kanssa. Mutta on oikeastaan rikos rakentaa 

kenenkään vankila-aikanansa sielullisessa jännityksessä kirjoittamille 

tilapäisluontoisille ajatuksille ja tehdä niistä oma teologinen 

rakennelmansa samaisen henkilön tiliin - juuri näin tekevät aikamme 

bonhoefferiläiset. Bonhoeffer on lähinnä tragedia. Apostoli Paavalikin 

tosin kirjoitti omat vankilakirjeensä, mutta niiden teologinen sisällys on 

sama kuin hänen siviilikirjeittensä. Kirkkaista vesistä voisi lähinnä puhua 

Bonhoefferin aikaisempaa vaihetta ajatellen. Sen voi kyllä todeta, että 

myöhäisempi Bonhoeffer sopii erinomaisesti Jumalasta vieraantuneen 

maailman moderniin ajatuskulkuun … 

”Kaukaa katsellen jää vain ihmettelemään, että perin harva ääni on 

noussut nykyistä Bonhoeffer-kulttia vastaan. Ihmisen autonomiaa, hänen 

Jumalasta irtautumistaan, pidetään luonnollisena …” (Risto Santala, 

Taivasten valtakuntaa vastaan hyökätään). 

Dietrich Bonhoeffer oli saksalainen evankelis-luterilainen 
pappi ja teologi sekä natseja vastustavan Tunnustuskirkon 
perustajajäsen ja vastarintataistelija. Wikipedia 

Syntyi: 4. helmikuuta 1906, Wrocław, Puola 
Kuoli: 9. huhtikuuta 1945, Flossenbürgin keskitysleiri, 
Saksa 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=961&sxsrf=AJOqlzW3jwIM3CDMkwZnn5YHR31n3_uTTQ:1677150723503&q=Wroc%C5%82aw&si=AEcPFx6l3RvH8SFlhHZyn7jIc6m2bU9vmoFvFAMQv2WWSYjXN14g2LBS0SnhQyAOIO1Tmq44tNNaf_ipqBs1BNkxpPDiWrEGQHChB80-VZ0UB9qtetyZv4mU7Kqeeji-BhgUPPhiNwtVkS-75kDKaOjhjhimd8jgCaVF5yei2r2lyIdJLYyXaMnpRCj6mwA_fFT9t1BStWmp&ved=2ahUKEwjIwu-owav9AhXwmIsKHZpWAq0QmxMoAHoECHcQAg
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=961&sxsrf=AJOqlzW3jwIM3CDMkwZnn5YHR31n3_uTTQ:1677150723503&q=Flossenb%C3%BCrgin+keskitysleiri&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdBkr3glF8aV_yI3jRircs40zCdhzylTzltbUJ8oUuWM98zfsNoW0e0B7OYxLkIim0GEscoLmwu_RHfVj0CC2QszYP19nNvdjasRoRbXvxuuytcSOrgSI01q4OKgHzk9LwNJzKPPOAIsNq_KjKMPVQe0pM05qnEn4S2eEvoFZhdvZUaZDSw%3D%3D&ved=2ahUKEwjIwu-owav9AhXwmIsKHZpWAq0QmxMoAHoECHkQAg
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=961&sxsrf=AJOqlzW3jwIM3CDMkwZnn5YHR31n3_uTTQ:1677150723503&q=Flossenb%C3%BCrgin+keskitysleiri&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdBkr3glF8aV_yI3jRircs40zCdhzylTzltbUJ8oUuWM98zfsNoW0e0B7OYxLkIim0GEscoLmwu_RHfVj0CC2QszYP19nNvdjasRoRbXvxuuytcSOrgSI01q4OKgHzk9LwNJzKPPOAIsNq_KjKMPVQe0pM05qnEn4S2eEvoFZhdvZUaZDSw%3D%3D&ved=2ahUKEwjIwu-owav9AhXwmIsKHZpWAq0QmxMoAHoECHkQAg
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Dietrich Bonhoefferin teologia jakaantuu selkeästi kahteen osaan: 

1.raamatullinen kausi. 2. liberaaliteologinen luopumuksen kausi. -Tähän 

jälkimmäiseen kuuluu virsi 600, jonka hän kirjoitti morsiamelleen vähää 

ennen teloitustaan: HYVYYDEN VOIMAN IHMEELLISEEN SUOJAAN 

OLEMME KAIKKI HILJAA KÄTKETYT. – Tämä virsi kuuluu edelleenkin 

kaikkien kääntymättömien ja suruttomien mielivirsiin! 

On järkyttävää, että mm. tri SUSANNA KOKKONEN  tukeutuu Dietrich 

Bonhoefferin teologiaan! 

 

            (nettikuva) 
       ERKKI LEMINEN 
19.8.1922 – 17.12.1992 

Ref. ja teh. VHn 

Erkki Lemisen elämäkerta tuntee murheellisen asian: teologinen 

”takinkääntö”. Tämä tapahtui nimenomaan pyhitysopin kohdalla. 

Tehdessään päiväkirjassaan tiliä ensimmäisestä vuodestaan uskon tiellä 

hän ilmaisi kokemuksensa kuvaavasti: 

`Niin kuin kirveenterällä kulkemista on kyllä ollut matkan teko.` Hän oli 

katkerasti oppinut, että synti ei ollutkaan jättänyt häntä rauhaan. ´Suurin 

vaiva ja kiusa on tämä kurja vanha minä, se on eri sitkeä, kelvoton, hirveä 

taistelukaveri…`” (86). 

Leminen taisteli ilmeisesti tosissaan pyhitysasiassa. Hänellä oli ”hirveä 

taistelukaveri” so. vanha aatu. Hän painiskeli ”nokikolarin” kanssa, 

Sisko Latvus: ERKKI LEMINEN armon matkamies. 

KARASSANA, 1994. Teh.VHn 

Sisko Latvus oli paneutunut tehtäväänsä huolella ja 

tunnollisesti. Latvus on itseoikeutettu henkilö 

kirjoittamaan tätä kirjaa, koska hänellä oli tähän 

Lemisen itsensä valtuutus: ”Jos miusta jottai 

kirjoitettaa, ku miusta aika jättää, ni mie toivon että 

sie sen tekisit” (emt. ss.8-9). 



                                                                                                                                                                                      4 
 

painiskeli, mustui – ja väsyi. Erkki huusi Lutheriakin avuksi tähän 

armottomaan kamppailuunsa:  

”Ja näin olen nyt saanut opetella sitä mitä Luther sanoo jokapäiväisestä 

katumuksesta ja parannuksesta. Olen sitä saanut aivan kirjaimellisesti 

harjoitella ja tiukasti” (86). 

Aivan ilmeisesti Lutherinkaan resepti ei ”toiminut” Erkin kohdalla. 

Edelleen Erkki haki Raamatun neuvoja ongelmaansa. 

”Erityisen rakkaiksi hänelle tulivat näihin aikoihin Roomalaiskirjeen 7. ja 8. 

luku” (86).  

Mutta nämäkään eivät pystyneet nostamaan Erkkiä ”kuiville” 

pyhityskysymyksessä. 

”hylkäisikö Herra kuitenkin lopulta hänet itsensä, kun hän ei pystynyt 

kantamaan hyvää hedelmää? Hän pyrki taas, niin kuin usein ennenkin, 

ryövärin kelkkaan, sen pitkille jalaksille. Ryöväristä oli vuosien myötä tullut 

hänelle se Raamatun henkilö, johon hän parhaiten samaistui. Tähän 

´rosvorooliin` sopi sekin, että hän Savonlinnan Casinolla uuden 

kuntoutusjaksonsa aikana halusi olla mahdollisimman samanlainen kuin 

muut ja mennä mukaan kaikkeen, myös humppaamaan. Iltaisin hän kaivoi 

tanssikenkänsä esiin ja ilmestyi sinne, missä lattia oli liukas ja musiikki soi. 

Tällä tavoin hän koki pääsevänsä luontevasti todistamaankin” (265). 

”Muusta kuin ryövärin evankeliumista en juuri enää osaa puhuakaan” 

(285). 

Voiko uskova elää synnissä? 

”missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi” 

(Rom.5:20).  

Jo Paavalin aikana tämä kohta ymmärrettiin väärin ja herätettiin kysymys: 

Onko uskovan siis tehtävä syntiä ja pysyttävä synnissä, jotta armo suureksi 

tulisi? Sama kysymys on herätetty eloon tänäänkin ja määrätyissä piireissä 

on pyritty antamaan kysymykseen myöntävä vastaus. Mikä on Paavalin 
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vastaus? Sen saamme lukea Room.6. luvusta. Se on ehdottoman 

kielteinen: 

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi 

tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä 

eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut 

Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin 

olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 

kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden 

kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman” 

(Room.6:1-4). 

Lemisen perilliset 

1. Rovasti OLAVI PELTOLA on sitoutunut Lemisen teologiaan. Peltola on 

jopa rohkeasti väittänyt, että 2.Kor.5:17 ei ole totta (Saarnivaara): 

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

vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.”  

2. Nykyisin Peltola kuuluu järjestöön, jonka nimi on Evankeliumin 

Opintoyhdistys ry. Tässä järjestössä toimivat: Per-Olof Malk, Petri Malk, 

Olavi Peltola, Sakari Pöyhönen, Paavo Suihkonen, Juhani Aitomaa, Paavo 

Lievonen (Juurikasvu-julkaisut), Maire Lyytinen (Kaavi). 

3. RADIO PATMOS julkaisee jatkuvasti Lemisen puheita. 

 

          (nettikuva) 

      PASI TURUNEN 
PASI TURUNEN on sanonut, että lain saarnasta voitaisiin luopua 

(29.12.2022). Täten hän sanoutui irti luterilaisuuden keskeisestä opista:  

Pasi Turunen on suomalaisen evankelisen Patmos 
Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja, radiotoimittaja ja 
teologian maisteri. Patmos Lähetyssäätiö on 
yhteiskristillinen lähetys- ja kehitysapujärjestö. Wikipedia 

Syntyi: 1966 (ikä 57 vuotta) 
Puoliso: Parvin Turunen 
Kirjat: Homoseksualismi: rakkautta rajoja 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pasi_Turunen
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzWqC72kwTtrp_lMX9uH5gzVJ6K1vA:1677155259650&q=pasi+turunen+parvin+turunen&si=AEcPFx7eHRJU0tWbjC5cc2C2rVygfPuoetC2JDc0IDqLp89f-GkFUIgYu5l-1IjqDnILXPDMggQx1aD9u6SNo8wcXUHa7C1Iw7DQI6j9jG1LlMogmS2QZ0ZqB-g8mFHJPfcfzzkyoKPmvY-ce_VQ77yjj6kuf83eyiPYVvtOsscq-jJuga5BkpNJ78t3u3MpCBZExFVo5GWvhwBYOBumezR4I9vwA5zETkT6i80s-LgycQVpLNPSpLM%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiE8O-b0qv9AhUQyosKHViJANMQmxMoAHoECFkQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzWqC72kwTtrp_lMX9uH5gzVJ6K1vA:1677155259650&q=Homoseksualismi:+rakkautta+rajoja+Pasi+Turunen&si=AEcPFx7eHRJU0tWbjC5cc2C2rVygfPuoetC2JDc0IDqLp89f-MoTFl_zsuOTW4k_hEu9ulJgCWz5zx_Kx2PP5VRJXld7t5wqbtEXFiAfGs4AxpIlAYchkSO88FkWA8th2DcdCBvFauOooaE3e3LsVspDE4FhtNDxcRI1PgM9AiD7X3RqhRzPooNP4Yv-y8W26qVU4319D-bn2sdLujuB9vU-EJt23-ui8nM3ovxC6Tr2SlerSqzc7FMbfph5N00xYqUgt-98W8su&sa=X&ved=2ahUKEwiE8O-b0qv9AhUQyosKHViJANMQmxMoAHoECFgQAg
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               (nettikuva)  

  JOHANNES AGRICOLA  
 20.4.1494 – 22.9.1566 

PATMOS ei tunnustaudu lahkoksi, vaan korottaa itsensä EKKLESIAKSI! 

 

                (nettikuva) 
      KAISAMARI HINTIKKA 
 

USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kuutta 

uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen 

pyhiä, buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Foorumin jäsenyhteisöjä ovat 

Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-

luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen 

Islam-seurakunta, Suomen Islamilainen Neuvosto. NETTI … 

USKOT - foorumin varapuheenjohtaja KAISAMARI HINTIKKA 

”Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä kiu-

sannut niin paljon kuin Agricola (Johannes). Agricola 

väitti, että katumusta ei synnytä laki, vaan evanke-

liumi, joten kristillisessä kirkossa ei sovi lainkaan 

saarnata lakia. ´Kymmenen käskyä kuuluu raas-

tupaan eikä saarnastuoliin. Kaikki ne, jotka ovat 

tekemisissä Mooseksen kanssa, menevät varmasti 

perkeleen huomaan. Hirteen Mooseksineen`!” 

(Tunnustuskirjat, s. 53). 

Kaisamari Hintikka on Espoon hiippakunnan 
piispa. Hän aloitti piispan virassa 1.2.2019 ja 
hänet vihittiin piispan virkaan 10.2.2019 
Espoon tuomiokirkossa. Hän on Espoon 
hiippakunnan kolmas piispa ja toinen 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispaksi 
valittu nainen. Wikipedia 

Syntyi: 1967 (ikä 56 vuotta), Helsinki 
Valmistumispäivä: 2001 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaisamari_Hintikka
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzXm1biBiC9UBQrgN3tdmGdvcZjAZA:1677156281375&q=Helsinki&si=AEcPFx6l3RvH8SFlhHZyn7jIc6m2bU9vmoFvFAMQv2WWSYjXN_bOs2fUo6SZKwE8OxvNd9OKjDrDWc2f_VOTRabm2aZ_WD-26IM8MQZVv_pfLE41GegF-4ocGg_eiu9ncrLT53I7iwyVVnwwx2orNsTfRQPJltN-TOI7ibJr46BdADCBUkCCqPRjIghgLflnEd7FgroxbC1T&sa=X&ved=2ahUKEwjQiYmD1qv9AhWKl4sKHes4DuoQmxMoAHoECGIQAg

