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MILLAINEN USKO?                                                Väinö Hotti 

Paljon uskovia     Ref. ja teh. VHn 

Raamattu esittää yksiselitteisesti, että ”vain uskovat pääsevät taivaaseen”. 

Kaikkihan toki sinne haluavat! Tästä seuraa, että  ”taivastiellä on 

tungosta”. Tänään kartetaan uskon määrittelyä – riittää kun vain uskoo! 

Olemme lähes tilanteessa: JOKAINEN TULEE USKOLLAAN AUTUAAKSI! 

Lahkot kisassa mukana 

MILLAISELLA USKOLLA pääsee taivaaseen? Muutamien mielestä pelkkä 

syntyminen ihmiseksi, oikeuttaa taivaslippuun: KAIKKI PÄÄSEVÄT TAIVAA-

SEEN! Toiset taas pitävät tärkeänä kuulumista johonkin kirkkokuntaan tai 

hengelliseen yhteisöön. Kirkkokunnista ensimmäinen Rooman kirkko 

opettaa: Extra ecclesiam nulla salus: KIRKON ULKOPUOLELLA ei ole pelas-

tusta. Tämä ”sama tauti” vaivaa kaikkia lahkoja: meidän ryhmämme ulko-

puolella ei ole pelastusta; tosin sitä ei aina ääneen sanota!  

Raamatun vaatimukset 

Raamattun jako seurakuntien suhteen on yksinkertainen: On olemassa 

vain yksi todellinen seurakunta EKKLESIA – muut ovat LAHKOJA! 

Subjektiivinen jako 

Mieheltä kysyttiin, oliko heidän kylällään uskovia: EI OLE MUITA KUIN 

MINÄ JA MEIDÄN MIINA – ENKÄ OLE MIINASTAKAAN AIVAN VARMA! 

 
         (nettikuva) 
NIILO TUOMENOKSA 
21.5.1893 – 8.12.1967 

Laestadiolaismies tenttasi NIILO TUOMENOKSAA 
Kanadassa:  
”OLLAANKOS SITÄ USKOMASSA?” 
”KY – KYLLÄHÄN SITÄ ON YRITETTY”, vastasi Niilo 
arasti. 
”NÄKKYY OLEVAN VIELÄ MUALIMOO NOKKAS ALLA.” 
Niilolla oli huuliparta, tenttaajalla taas leukaparta! 
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PATMOKSEN TEOLOGIAA 

Patmoksen toiminnanjohtaja PASI TURUNEN sanoutui irti ”lain 

julistuksesta” (29.12.2022). Se oli rohkea teko! Patmos siis hylkää 

evankeliumin ”klassisen määritelmän”: evankeliumi on LAKIA JA 

EVANKELIUMIA. Täten se (ANTINOMISMINA) asettuu sekä luterilaisuuden 

että koko kristinuskon ulkopuolelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisö, joka hylkää Jumalan lain, on kyvytön toimimaan Jumalan valta-

kunnassa; tällainen yhteisö on RAMPA ANKKA! Tämä yhteisö kuuluu 

lähinnä viihdeteollisuuteen ja vuohien huvittajiin! 

Patmoksessa uskoontulo tapahtuu USKON RATKAISUN kautta. ”Ratkaisu” 

on taikasana (shibbolet; Tuom.12:6). Siellä lain saarna ”korvataan” tällä 

termillä. Täten avautuu tie POSITIIVISELLE EVANKELIUMILLE. Samalla 

puretaan ahtaan portin ja kaidan tien teologia. Edelleen pyhitykseltä 

putoaa pohja. Tämä on ”halpaa armoa” ja – veretöntä evankeliumia! 

”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). 

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

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

synnit, s.82). 

RADIO PATMOS 29.12.2022 EHTOOVALO klo 22-23 AAMUKAHVILLA silmät 

ristissä - JUMALA – IHMISEN YSTÄVÄ Tauno Rantala, Pasi Turunen Molem-

mat olivat ”liikuttavan yksimielisiä” siitä, ettei parannusta tule julistaa! 

55. LAKI JA EVANKELIUMI  

”Jumalan sana on lakia ja evankeliumia. Laki ilmaisee meille Jumalan pyhän 

tahdon ja kurittaa meitä Kristuksen luo. Evankeliumi on iloinen sanoma 

Jumalan armosta, joka tarjotaan meille Kristuksessa” (KO 55/1948). 
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Patmos remontoi sekä AHTAAN PORTIN että KAIDAN TIEN. Kaita tie 

häivytetään siten, että UUDEN ELÄMÄN ETIIKKAA sovelletaan kaikkiin 

ihmisiin – olemme ”samalla viivalla”; ihmisten ”jako kahteen” ei kuulu 

Patmoksen teologiaan! Patmoksen usko on ”joka miehen uskoa”: 

”ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole 

joka miehen” (2. Tess.3:2). 

Kun ihminen menee taivastielle muualta kuin ahtaan portin kautta, hän 

paljastaa itsensä RYÖVÄRIKSI. 

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, 

vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1). 

Jatkossa hän jatkaa samaa linjaa omimalla (ryöstämällä) TAIVASTEN 

VALTAKUNNAN itselleen! 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten 

valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

Patmos tekee omasta lahkostaan JUMALAN SEURAKUNNAN (EKKLESIAN).  

Tämä on vertaansa vailla olevaa ROSVOUSTA! Rosvon luonne paljastuu 

myös aivopesussa (manipuloinnissa); vähintäänkin ”lievää pakotusta 

käyttäen” ihmisiä yritetään saada toimimaan Patmoksessa. 

”Kristus kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa” (Niilo 

Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.75).  

       
              (nettikuva)  

PAAVO RUOTSALAINEN 
 9.7.1777 – 27.1.1852 

”Siinä kaikki väärät lahkolaiset riippuvat ja 

krossaavat sanan päälle. Sinulla pitää siitä olla 

sisällinen todistus, ja kun ei ole, niin ikävöidä ja 

odottaa, kunnes valo koittaa sieluusi.”… Auk.Oravala, 

Erämaan profeetta, ss.389,390). 

”Hänen (Paavon) ympärillään oli kristillisyyttä suuri 

määrä, mutta Paavo tahtoi tutkia sen laatua. Hän 

suri kirkon tilaa samoin kuin Luther, joka on sanonut: 

”Kristitty on harvinainen lintu” (Saarisalo, Erämaan 

vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.344). 
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PAAVO RUOTSALAISEN KRISTILLISYYS 

 

1. Paavo oli herätyksen miehiä. 

2. Paavo teki eron heränneiden ja suruttomien välillä.  

3. Paavon aikaan heränneet valitsivat ketä menivät kuulemaan.  

4. Paavolle oli tärkeintä ”Kristuksen sisällinen tunteminen”.  

5. Paavon kristillisyyden keskeisenä harjoituksena oli ”tykökäyminen”. 

6. Kilvoitus kuului olennaisena osana Paavon kristillisyyteen. Tämä  kilvoi-      
     tus kesti kuolemaan asti: ”Sain toki voiton.”                                                                                      

7. Paavolle oli Raamattu rakas ja uskon elämän peruskirja. 

8. Paavon eväät:  

Paavon ei ollut mahdollista omistaa suurta kirjastoa, mutta Paavo oli 

kuitenkin ”lukumiehiä”. Harvat omistamansa kirjat Paavo opiskeli sitäkin 

tarkemmin. Niiden sanoma sulautui hänen kilvoituselämäänsä ja 

muokkasi hänen uskonkäsityksiään. Käytettävissä olevan materiaalin 

Paavo hyödynsi parhaalla mahdollisella tavalla. Paavo oli uskollinen 

hänelle uskottujen leivisköiden hoidossa. Paavon mielikirja oli Kallis 

hunajan pisara, jota hän pyysi lukemaan vielä kuolinvuoteellaankin. 

Edelleen Bunyanin Kristityn vaellus kuului Paavon kirjastoon. 

”Herra, herätä  meille uusia paavoja, sillä entiset ovat kuolleet. Heidän 

hautojensa koristelijoiksi meistä on, ei juuri muuhun” (Niilo Tuomenoksa, 

Valkoiset synnit, s.28). 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte 

profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, ja 

sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet 

osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'! Niin te siis todistatte 

itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää 

siis te isäinne mitta” (Matt.23:29-32). 
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UUDEN IHMISEN ETIIKKA 

KAKSI ERI TEOLOGIAA 

- theologia regenitorum: uudestisyntyneiden teologia  

- theologia irregenitorum: uudestisyntymättömien teologia  

Edellyttää uudestisyntymistä:  

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

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

”Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, 

sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta, ja reikä tulee pahem-

maksi. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin; muutoin leilit 

pakahtuvat, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini 

lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät” (Matt.9:16,17).  

”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” 

(Matt.17:16-18).  

 

 

 

 
                 (nettikuva) 

  JAAKKO HEINIMÄKI 

Kääntymättömälle ihmiselle ei tule julistaa ”uuden ihmisen etiikka”, 

vaan hänet on ensin lain saarnan välityksellä johdettava parannuksen 

ja uudestisyntymisen paikalle! SYNTYMÄTÖNTÄ EI VOI KASVATTAA! 

 

”Evankelisuus sai alkunsa 1800-luvulla. Elämänkiel-

teisen ja maailman murheissa rypevän kristillisyyden 

sijaan evankeliset korostivat iloa, armoa ja autuutta. 

Suoniemen papin virkaanasettajaisissa 1844 evan-

keliset papit ottivat kuppia ja pistivät tanssiksi. Evan-

keliumi kun kumminkin on ilosanoma. Herätysliikkeen 

ihmisistä alettiin puhua "iloisina evankelisina" 

(KIRKKO JA KAUPUNKI / 22.06.2017, Jaakko 

Heinimäki). Netti 
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LAHKOJEN OLYMPIALAISET 

Herran seurakunta on YKSI. Sitä yhdistää PYHÄ HENKI. Lahkoja taas on 

useita; niiden isä on DIABOLOS (heittää erilleen ja hajottaa). Saatanan 

strategia: HAJOTA JA HALLITSE! 

Lahkot kilpailevat keskenään – kolmessa lajissa: 

1. Kilpalaulanta. 

2. Kilpakosinta. 

3. Kilparahastus. 

LOPUNAJAN KIRKKO – SUURI BABYLON – SUURI PORTTO 

Ekumenian tuloksena kirkot löytävät toisensa: 

 

                           (nettikuva) 
                 ESPOON PIISPA 

             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. 

USKOT - foorumin varapuheenjohtaja KAISAMARI HINTIKKA 

”Nathan Söderblomia (Upsalan arkkipiis-

pana 1914- 1931) on sanottu ”ekumeeni-

sen liikkeen isäksi”… Arkkipiispa Gustaf 

Johansson sanoi Söderblomille, kun tämä 

kävi hänen luonaan: ”Kuule, Nathan, si-

nussa on antikristus, sinä olet antikristus” 

(Teologia ja Kirkko / 58, s.135) / 

Saarnivaara, Suuri Babylon, ss.22,23). 


