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RAAMATUN ONGELMAKOHTIA  ll                             Väinö Hotti 

 

6) Maailman hallinta; Jumala hallitsee suvereenisti maailmaa 

"Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole 

esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat" (Room. 

13:1).  

TOISAALTA Saatanalla näyttää olevan tärkeä osuus: 

"Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se 

on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon" (Luuk. 4:6).  

"Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa" (1. 

Joh. 5:19). 

"He ovat asettaneet kuninkaita, MUTTA EI SE OLE OLLUT MINUSTA; ovat asettaneet 

ruhtinaita, mutta minä en ole siitä tiennyt" (Hoos. 8:4).  

7) Jumala itse on uskoon tulleen perillepääsyn takuumies: hänen aivoituksensa 

mukaan kutsutut – edeltätuntenut – edeltämäärännyt – vanhurskauttanut – 

kirkastanut (Room. 8:28-30) 

TOISAALTA valtaosa Israelista ei päässyt luvattuun maahan (Hebr. 3:7-19). Simson, 

Saul, Salomo ja Deemas aivan ilmeisesti "jäivät taipaleelle" (Hebr. 4:1). 

8) Raamatun mukaan "maa pysyy iäti" 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti" (Srn. 1:4).  

TOISAALTA maakin tulee häviämään: 

"Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa 

hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehvämaja. Raskaana 

painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse" (Jes. 24:19- 20). 

 "Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, 

ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat" 

(2. Piet. 3:10).  

9) Iankaikkinen kadotus. Raamattu opettaa, että sekä taivas että helvetti ovat 

iankaikkisia 
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"Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on 

valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä" (Matt. 25:41).  

”Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen 

voimansa kirkkaudesta” (2. Tess.1:9). 

TOISAALTA jumalattomat tullaan hävittämään: 

"Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka 

tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka 

tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa" (Mal. 4:1).  

10) Raamatun mukaan koko Israel on pelastuva 

"ja niin kaikki Israel on pelastuva" (Room. 11:26).  

TOISAALTA valtakunnan lapsille käy huonosti:  

"monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin 

kanssa taivasten valtakunnassa; mutta valtakunnan lapset heitetään ulos 

pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys" (Matt. 8:11-12).  

11) Paavalin kahtalainen opetus 

”Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset 

hyvässä tarkoituksessa: nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on 

pantu evankeliumia puolustamaan, nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, 

epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Vaan 

mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön 

vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva” (Fil.1:15-18). 

TOISAALTA  Paavali on hyvin tarkka oikean julistuksen suhteen: 

”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, 

jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää 

puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa” (Apt.20:29,30). 

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät 

Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään 

toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen 

evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille 

evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon 

kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa 
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teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon 

kirottu” (Gal.1:6-9). 

”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, 

joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15). 

12) Morsian – heila 

 
                                (nettikuva) 

                  

 
 
”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut 

teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen” 

(2. Kor.11:2). 

”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta 

Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu” 

(Ilm.21:2). 

"Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon" (Ilm.21:9). 

Käytännössä tänään mennään HEILALINJALLE: 

 
                                                   ( nettikuva) 
KALEVI LEHTINEN 1.1.1936 – 17.7.2011 
”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja 

keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin 

”Minä olen helluntailainen, 

vapaakirkollinen, baptisti, 

luterilainen, adventisti jne… 

Kristuksella on monta heilaa.” 

(TV7Plus 5.10.20) - Siikaniemen 

kurssikeskus 11.4.2007 – Kalevi 

Lehtisen testamentti. Osa 2. 

 

”Minä uskon Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden.” 

 

Seurakuntaopissa Raamattu ei ole ristirii-
tainen; ongelmana on kuuliaisuus Sanalle! 
KRISTUKSEN MORSIAN on tänään pois 
kuvioista – se on korvattu ”heilalla” – joita 
on vähän joka kulmalla! 
 
VUOSISADAN PETOS JA KORVAUSTEOLO-
GINEN TRAGEDIA: HEILASTA TEHDÄÄN 
KRISTUKSEN MORSIAN JA LAHKOSTA 
KRISTUKSEN SEURAKUNTA, EKKLESIA! 
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puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä 

Kristuksen".  Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän 

edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? (1. Kor.1:10-13). 

”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). 

Seurakuntaopissa meidän tulee olla rationaalisia, toimia järjen mukaan:  Ekklesia - 

uskovat ovat Kristuksen morsian. Lahko – uskovat kuuluvat Kristuksen heilaryp-

pääseen! On mahdotonta, että Kristuksella on monta morsianta – se on harha-

oppia. RAKKAUS TOTUUTEEN johtaa automaattisesti ekklesia-uskoon! Lehtinen 

mursi kertaheitolla ”morsiusilluusion”. Lahkolainen taas joutuu kadotukseen: 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8). 

”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). 

On monia lahkoja, jotka vastoin Raamattua omivat itselleen EKKLESIAN arvon. Tämä 

on perkeleen petosta ja harhaoppia! Toteutuu ”valtakunnan ryöstäminen”: 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 

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

Koska kristikunta nöyrtyy parannuksen paikalle seurakuntaopissa? 

 
                    (nettikuva) 

VILHO RANTANEN 
16.2.1879 – 7.7.1978 

”Totta luulen. kristikansa 
narrattavaks` kai on herkin, 
jos vain liikkuu hurskain elein, 
osaa tehdä ristinmerkin” 

(Vilho Rantanen, Runot, s.152). 


