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JUMALAN TYÖVAINIOLLA  ll                                    Väinö Hotti 

1. Kokonainen Raamattu 

”Lukee kuin PIRU Raamattua.”  Kuinka piru sitten Raamattua lukee? 

Saatana käyttää Raamattua ”valikoiden”. Hänellä on RAAMATUN VALITUT PALAT. 

Hän käyttää Raamattua ”soveltuvin osin”. 

”Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi.Ja kun Jeesus oli 

paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. 

Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, 

niin käske näiden kivien muuttua leiviksi"… 

”Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi… 

 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön 

harjalle… 

ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä 

kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua 

käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'” (Matt.4:1-3,5,6). 

Raamattua lainaten hän eksyttää monia. Kouluesimerkkinä voidaan mainita 

lahkolaisten käyttämä raamatunkohta: 

”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan 

kadotukseen” (Mark.16:16). 

 
             (nettikuva) 
        RISTO SANTALA 
18.5.1929 – 26.9.2012 

- Markuksen kastekäsky kuuluu kreikaksi: 
"Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu". 
Aoristit "pisteusas kai baptistheis" 
merkitsevät kertakaikkista ja ehdotonta 
asennetta. Niinpä kysymys on siitä, että "on 
uskossa" ja passiivin menneessä aikamuo-
dossa "theis"-liitteet sitä, että "on 
kastettu". Ei siinä ole marssijärjestystä” 
(Risto Santala). 
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2. Kokonainen Kristus 
 
Lahkolainen ”paloittelee Kristuksen”: 
 
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, 
että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia 
keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. 
Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja 
keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", 
toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". 
Onko Kristus jaettu?” (1. Kor.1:10-13). 
 

 
WILHELMI MALMIVAARA 
13.2.1854 – 12.1.1922 
 
3. Kokonainen Johannes 
 
Lahkolainen on valmis käymään myös apostoli Johanneksen kimppuun – 
paloitellakseen hänetkin. 
Johannes on tosin Patmoksella kirjoittanut ILMESTYSKIRJAN. Lahkolainen ei halua 
tietää Johanneksesta muuta kuin Patmoksen ja ilmestykset. Mutta tämä on 
”paloittelua”, tämä on ”soveltuvin osin” lainaamista. Johannes täytyy ottaa 
kokonaisena. Häneltä on: evankeliumi, 1. 2. ja 3. kirje. Kun tyydytään ”osatotuuksiin”, 
tyydytään Saatanan kanssa valheeseen! 
 
Johannes – totuuden ja rakkauden apostoli 
 
Samanaikaisesti kun lahkolainen maalaa totuuden vastaisesti Johanneksesta 

”näkyjen ja ilmestysten karikatyyrin”, hän tyystin unohtaa Johanneksen rakkauden ja 

totuuden apostolina. 

 

”Missä Kristus julistetaan kokonaisena, 
paloittelematta, siellä julistetaan 
totuutta. Missä häntä paloitellaan, 
siellä julistetaan puolitotuutta. Ja 
puolitotuus on täydellinen valhe” 
(Wilhelmi Malmivaara, Salattu viisaus, 
s.130). 
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”Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa 

Jeesuksen syliä vasten” (Joh.13:23). 

”Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka 

myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut: "Herra, kuka on 

sinun kavaltajasi?" (Joh.21:20). 

”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka 

ei rakasta, pysyy kuolemassa”  (1. Joh.3:14). 

 

 

 

 

 

 
                           (nettikuva) 
                DAVID PAWSON  
          25.2.1930 – 21.5.2020 

”Hyvin vanhana Johannesta kannettiin päivittäin seurakuntaan. Oli istuin, jossa oli 

kantokahvat. Niillä häntä kannettiin. Seurakunnassa häntä pyydettiin puhumaan. 

Hän sanoi: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Seuraavassa kokouksessa häneltä 

kysyttiin, haluaisiko hän sanoa jotain seurakunnalle. Hän sanoi haluavansa. Taas 

hän sanoo: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Taas seuraavassa kokouksessa hän 

halusi puhua ja sanoi: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” He alkoivat ajatella, että hän 

on tullut seniiliksi. Lopulta he väsyivät siihen, että hän aina sanoi saman asian: 

Lapset, rakastakaa toisianne! He kysyivät häneltä: ”Mestari, miksi aina sanotte 

saman asian?” Johannes vastasi: ”Se on Herran käsky, ja jos vain tämä tehdään, on 

siinä kylliksi”  (David Pawson, UT avautuu, netti). 

”Johannes vietiin myös säännöllisesti uima-

altaalle roomalaiseen kylpylään. Häntä 

kylvetettiin siellä. Se on aika herttaista. 

Kerran kun häntä oltiin laskemassa 

altaaseen, hän näki altaan toisessa päässä 

erään miehen. Tämä oli johtava väärä 

opettaja, joka kulki seurakunnissa. Johannes 

huusi: ”Ottakaa minut pois! En mene 

samaan veteen kuin tuo mies tuolla.” Sinä 

päivänä hänet vietiin kotiin ilman kylpyä” 

(David Pawson, UT avautuu, netti). 

 

Johannes piirtää uskovan elämän ”värisuoran”: VALKEUDESSA  VAELTAMINEN – 

YHTEYS – JEESUKSEN VEREN PUHDISTUS 

”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). 
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Rukous on tärkein 

Aina lähettäessäni nettipostia olen liittänyt siihen hartaan rukouksen; onhan luvattu, 

ettei Sana tyhjänä palaja: 

”Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa 

maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle 

leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni 

tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, 

mitä varten minä sen lähetin” (Jes.55:10,11). 

Mitä rukoilen?: 1. Taivaan kastetta. 2. Voitelua ylhäältä. 3. Suitsukkeiden lisäämistä 

(Ilm.8:3,4). 4. Tulta taivaasta (Luuk.12:49). 5. Dynamiittia (Room.1:16). 

Toivon ja - hartaasti pyydän, että Sinä, veli ja sisar Herrassa, olisit minulle apuna 

tässä ”jalossa rukoustaistelussa”: 

”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja 

Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun 

puolestani Jumalaa” (Room.15:30). 

”Kun minulla, rakkaat ystävät, on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelas-

tuksestamme, olen tuntenut velvoitusta kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen 

uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on annettu pyhille” (Juud.3; Saarnivaaran 

käänn.). 

”Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös 

kärsiä hänen tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette 

minun taistelevan” (Fil.1:29,30). 

Vaivassa ja valtakunnassa, 
veljesi Herrassa, 
Väinö Hotti 

i         

                 (nettikuva)                                               (nettikuva) 
 


