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ROOMA JA MUUT LAHKOT                                Väinö Hotti 

Suurin ja kaunein 

Rooman kirkko oli halki vuoisatojen kirkkojen johtaja – ”suurin ja kaunein”. 

Sitten tuli MEDIA ja paljasti sen surkean historian – Rooman kirkko joutui 

RIKOSREKISTERIIN! ROOMA MENETTI KASVONSA! 

Pienin ja surkein 

Rooma ei ole kieltänyt paljastusta – sen onneton menneisyys on siis 

historiallinen tosiasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monet kirkot ovat tavalla tai toisella kytköksissä Roomaan. Olisi luullut, 

että skandaalista nousee suuri kohu. Näin ei kuitenkaan käynyt; asia 

”painettiin villasella”. Oliko kyseessä arkuus ”oman pesän likaamisesta”? 

ROOMAN PALJASTUKSET JATKUVAT  

Katolinen kirkko  

Tuore tutkimus paljasti satoja hyväksikäyttötapauksia Saksan 

katolisessa kirkossa – hiippakunta vaikeni ja siirsi tekijöitä paikasta 

toiseen. 

 Münsterin yliopistossa selvitettiin alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä 75 

vuoden ajalta. Tutkimuskohteena ollut hiippakunta rahoitti selvitystyötä. 

Saksassa on aiemminkin tehty paljastuksia katolisten pappien syylistymisestä 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Vuonna 2020 mielenilmauksessa kirkkoa 

syytettiin asian peittelystä Fuldan tuomiokirkon edustalla. Kuva: Ronald 

Wittek / EPA 

JUTTA MATTSSON 14.6. 10:18 

Tutkimuksen mukaan ainakin 610 alaikäistä uhria on käytetty seksuaalisesti 

hyväksi Münsterin hiippakunnassa Länsi-Saksassa. 
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Suomen kirkon reaktio 

Suomen kirkko on ollut hiljaa. Jo vuosia sitten silloinen arkkipiispa JOHN 

VIKSTRÖM kirjoitti: 

  
      (nettikuva) 

JOHN VIKSTRÖM 
Solidaarisuus Roomalle 

Merkitseekö solidaarisuus Roomalle enemmän kuin uskollisuus ja rakkaus 

Kristukselle ja totuudelle? 

Teologit ovat tänään ”mykkiä koiria”: 

”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). 

Pitäisikö tässä vaikeassa tilanteessa ”maallikkoteologien” ryhdistäytyä ja 

puhaltaa pasuunaan? 

Evankelinen harhaoppi 

 
        (nettikuva) 
JAAKKO HEINIMÄKI 

"60-luvulla sain melko paljon vaikutteita kirkkoa 

kritisoivista, niin kirkon sisäisistä piireistä kuin ns. 

kulttuuriradikaaleista piireistäkin. Olin itsekin mukana 

kritisoimassa. Mutta samalla ajattelin erään 

englantilaisen opiskelijan sanoin: Saattaa olla että hän 

on huora, mutta hän on minun äitini" (Jörn Donner-

John Vikström: Elämme, siis kuolemme, s.84). 

”Evankelisuus sai alkunsa 1800-luvulla. Elämänkiel-

teisen ja maailman murheissa rypevän kristillisyyden 

sijaan evankeliset korostivat iloa, armoa ja autuutta. 

Suoniemen papin virkaanasettajaisissa 1844 evanke-

liset papit ottivat kuppia ja pistivät tanssiksi. Evanke-

liumi kun kumminkin on ilosanoma. Herätyliikkeen ih-

misistä alettiin puhua "iloisina evankelisina" 

(KIRKKO JA KAUPUNKI / 22.06.2017, JAAKKO 

HEINIMÄKI). NETTI 
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PATMOKSEN TEOLOGIAA 

Kokonaisuutena Patmoksen evankeliumi lienee PÄÄ-

ASIASSA SOSIAALISTA EVANKELIUMIA! 

 
               LEO MELLER 

 

       PASI TURUNEN 

 

   MARKKU VUORINEN 
Vuorisella on POSITIIVINEN EVANKELIUMI. Se on VERETÖNTÄ EVANKELIU-
MIA JA – HALPAA ARMOA. Se on myös VUOHIEN HUVITTAMISTA. Hän 
hyväksyy ISKELMÄMESSUT.  - Patmoksen julistusongelma (tragedia) KAH-
DELLA HÄRÄLLÄ KYNTÄMINEN! 
”Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla” (5. Moos.22:10). – Suositus: 
Pannaan toinen ”lihoiksi”! 

LEO MELLER KALVINISTISEEN TAPAAN 

OPETTAA: KERRAN PELASTETTU – AINA 

PELASTETTU! 

RAAMATTUHAN EI OPETA NÄIN; USKO-

VA VOI JOUTUA POIS KAIDALTA TIELTÄ: 

SAUL, SIMSON, SALOMO, JUUDAS, DEE-

MAS JNE. 

PASI TURUNEN SANOUTUI IRTI LAKI JA 

EVANKELIUMI – OPISTA (RADIO PATMOS 

29.12.2022). 

Näin tämä Patmoksen nykyinen toiminnanjohtaja 

liittyi ANTINOMISTIEN (lain kumoajien leiriin). On-

ko tämä tulkittava myös koko Patmoksen linjaksi? 

Markku Sakari Vuorinen on helluntaiherätyksessä 

toimiva suomalainen evankelista. Vuorinen valittiin 

Helsingin kaupunginvaltuustoon vuoden 2008 

kunnallisvaaleissa. Vaaleissa Vuorinen oli kristillis-

demokraattien listalla, mutta siirtyi helmikuussa 

2012 keskustan valtuustoryhmään. Wikipedia 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Markku_Vuorinen
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            (nettikuva) 
    TAPIO NOUSIAINEN 
 

LAHKOHENKI                              Tapio Nousiainen / Leipää ja suolaa      

                                                                                            
Lahkohenki – sinä inha henki, sinä helvetistä nouseva demonihenki. Sinä 
ihmisen omavanhurskaasta lihasta nouseva Kainin henki.  
 
Sinä olet ainoa erehtymätön ja oikeaoppinen raamatuntuntija. Sinä otat 
Raamatusta lempioppisi, jonka mukaan ihmisen on pelastuttava. Sinä 
sanot, että ellei meikäläinen julista syntiselle synninpäästöä, ihminen on 
helvetin oma.  
 
Sinä yksin tiedät, mikä on oikea pelastustekniikka, sinä mittaat mittatikulla 
tukan ja hameenhelman pituuden, sinä määräät puseron värin. Sinä 
määräät, että Jumalan valtakunnan on oltava kuin fingerpori, se ei saa 
ulottua sinun tunkkaisen joukkosi ulkopuolelle. Sinä sidot lampaasi 
riimulla karsinaansa ja varustat heidät sarvilla ja kuonokopalla. 
 
Sinä vihaat kristittyjen yhteyttä ja teet kaikkesi, etteivät lampaasi kävisi 
vieraisilla toisella laitumella. Sinä nimität harhaoppisiksi niitä, jotka eivät 
astu sisälle sinun kirkkoosi ja rukoushuoneeseesi, niitä, jotka eivät ole 
meikäläisiä, niitä joilla ei ole sama alttaripalvelus kuin sinulla, jotka eivät 
puhu samalla nuotilla Kaanaan kieltä kuin meikäläiset, joilla ei ole sama 
Halleluja ja jotka eivät sano Amenta tarkalleen samalla kohdalla kuin 
meikäläiset.  

Toivo Tapio Nousiainen oli kristillinen 
kirjailija, lakimies ja teologian kandidaatti. 
Hänellä oli ylempi oikeustutkinto Helsingin 
yliopistosta vuodelta 1938, ja lakitieteen 
tohtori hänestä tuli 1961. Nousiaisen 
tunnetuimpia teoksia ovat Leipää ja suolaa ja 
Yksi ainoa elämä. Wikipedia 

Syntyi: 7. toukokuuta 1914 
Kuoli: 30. lokakuuta 1981, Kuopio 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tapio_Nousiainen
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzXqKvDDeyxYk4JhOcvU7F7h1wtQHg:1678823961478&q=Kuopio&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdPtfABUOWRiCtEu-RfcZhlwF-1axs0Nd13iCM50j7LlpXpH4dHjrpBJ6NuEFswr42KdRfQEqN7mWioVlLHP61JOCuzrAFiYQ72DAcm6LAW8disdfv4v_iHFzhzyo2BIhNPSwtAn8FoxtIZgAY9esnTThPLcv&sa=X&ved=2ahUKEwil1PTOmtz9AhVpxosKHeYgDCQQmxMoAHoECEYQAg
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Sinä puhut isien uskosta ja vanhurskautat sillä ihmisen ilman 
omakohtaista uskoa Jeesukseen. Sinä olet mieltynyt perinnäissääntöihIn, 
nöyryyteen, käsien ja jalkojen pesemisiin ja ruokasääntöihin.  
 
Sinä olet saanut aikaan enemmän pahaa kuin kaikki kristittyjen vainot 
yhteensä, kuin inkvisitiotuomioistuimet ja polttoroviot. Sinä olet 
hukuttanut enemmän uskovaisia ja kääntymättömiä helvettiin kuin 
synti, sillä sinä sokaiset ihmiset näkemästä kulmakiveä Kristusta, 
ymmärtämästä, että muuta perustusta ei ole pantu, kuin mikä pantu on ja 
se on Jeesus Kristus.  
 
Sinä olet tehnyt uskovaiset sokeiksi, niin että he eivät osaa lukea 
Raamattua ja unohtavat Raamatun sanat, jotka sanovat: ”Jokainen, joka 
vihaa veljeänsä, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei kenessäkään 
murhaajassa ole iankaikkista elämää.” Sinä teet heistä 
epäjohdonmukaisia omavanhurskastelijoita, sillä he unohtavat tämän 
Raamatun sanan: ”Jos joku sanoo: ”Minä rakastan Jumalaa”, mutta 
vihaa veljeänsä, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, 
jonka hän on nähnyt, ei se voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.”  
 
Sinä inha henki, sinä helvetin henki, Apollyon, sinä väkevin eksytys, 
kavala demonihenki. Sinä teet uskovaiset sokeiksi ja estät heitä 
näkemästä, että taivaaseen on vain yksi tie, Jeesus-tie. Sinä estät meitä 
pitkämielisesti rakastamasta ja sietämästä toisiamme ja vaeltamasta 
samalla tiellä, mihin saakka kukin olemme ehtineetkin. 
 
Väärä kasteoppi 
 
Rooman kirkko opettaa epäraamatullista kasteoppia (ex opere operato). 
Tämä oppi on myös yleisesti hyväksytty Suomen ev.lut. kirkossa. Tämä 
oppi on kuitenkin ”kansankirkon keksintöä” ja Rooman kirkon hylättävää 
oppia. Tällä opilla on moni uskova harhautettu; se on vienyt monet 
väärään rauhaan ja paatumukseen. On aika palata raamatulliseen oppiin, 
joka tulee esille Room.6.luvussa. 
 



                                                                                                                            6 
 

 
 

      (nettikuva) 
URHO MUROMA 
10.5.1890 -25.6.1966 

RAAMATULLINEN KASTE - JA PYHITYSOPPI 

”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). 

Kun uskova samaistuu uskossa Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemuk-

seen kasteessa, hän samalla vanhurskautuu, uudestisyntyy ja pyhittyy. 

 
             (nettikuva) 

     ERKKI LEMINEN 
19.8.1922 – 17.12.1992 

”Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisynty-
misestä on vaarallisimpia valheita kaikkien hen-
gellisten valheiden joukossa, sillä se on suurin 
omantunnon herätyksen este ja vahvin väärän 
rauhan tuki...Saatanallisempaa valhetta ei enää 
yksikään ihminen voi keksiä" (Urho Muroma). 

ERKKI LEMINEN tuli aikoinaan ”hurskaasti uskoon”, 

mutta hairahtui myöhemmin LUOPUMUKSEN 

POLUILLE. Loppuelämänsä aikana häntä kiinnosti: 

VIINA, TANSSI JA NAISET! OLAVI PELTOLA oli Lemi-

sen kanssa yhtä mieltä pyhityksestä. Hän jopa väitti 

rohkeasti, että RAAMATTU VALEHTELEE 2. Kor.5:17: 

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi 

luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 

uusi on sijaan tullut.” 

RADIO PATMOS julkaiseen usein Lemisen saarnoja! 

 

 

 


