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RAAMATUN ONGELMAKOHTIA 2                             Väinö Hotti 

 
                         (nettikuva) 

7. Morsian – heila 

 

 
                 (nettikuva) 

                  
 
 

”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 

”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.” 

 

Seurakuntaopissa Raamattu ei ole ristiriitainen; 
ongelmana on kuuliaisuus Sanalle! KRISTUKSEN 
MORSIAN on tänään pois kuvioista – se on korvattu 
”heilalla” – joita on vähän joka kulmalla! 
VUOSISADAN PETOS JA KORVAUSTEOLOGINEN 
TRAGEDIA: HEILASTA TEHDÄÄN KRISTUKSEN MORSIAN 
JA LAHKOSTA KRISTUKSEN SEURAKUNTA, EKKLESIA! 
 

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun 

sanasi on totuus” (Joh.17:17). 
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”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? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän 
edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? (1. Kor.1:10-13). 
 
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. 

Raamatullisuus merkitsee sitä, että me otamme Raamatun vakavasti – uskomme 

niin kuin on kirjoitettu! 

 

 

”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). 

 
                (nettikuva) 

 

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

(Vilho Rantanen, Runot, s.152). 

Akuseurakunnassa sanottiin: KATSOKAA, KUINKA HE RAKASTAVAT TOISIANSA! 

Tänään: KATSOKAA, KUINKA HE RAATELEVAT TOISIANSA! (Kalevi Lehtinen). 

 

VILHO RANTANEN 
16.2.1879 – 7.7.1978 
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8. Puolueet – ekklesia 
 

 Kristuksen seurakunta on YKSI:  

1. Yksi ruumis. 2. Yksi viinipuu. 3. Yksi temppeli. 4. Yksi perhe. 5. Yksi kansa. 

TOISAALTA: hyväksytään puolueet:  

”Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä 

kestävät koetuksen” (1. Kor.11:19). 

Puolueet kuuluvat maalliseen hallintaan ja yhteiskunnalliseen elämään. Ne kuuluvat 

politiikan piiriin. Seurakunta ei saa ottaa oppia yhteiskunnasta; se on aivan oma 

yhteisönsä. Seurakunnassa puolueet ovat HARHAOPPIA. Uskovien yhteyden takeena 

on yhteinen oppikirja - Raamattu. Puolueet merkitsevät EKKLESIAN HYLKÄÄMISTÄ! 

On kyseessä törkeä KORVAUSTEOLOGIA! Nämä ovat toisensa ”poissulkevia”! 

TOISAALTA  Paavali selkeästi hylkää puoluesysteemin: 

”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin 

lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en anta-

nut 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). 

On vain yksi PUOLUE ja yksi LAHKO, johon uskova voi kuulua: NASARETILAISEN 

LAHKO. USKOVIA EI OLE LUPA SITOA MIHINKÄÄN MUUHUN PUOLUEESEEN! 

”Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien 

koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies… 

”Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi 

sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna 

laissa ja profeetoissa” (Apt.24:5,14). 

9. Kulkeminen Jeesuksen kanssa 

Voidaanko evankeliumia julistaa kulkematta Jeesuksen ja hänen omiensa kanssa? 

”Johannes sanoi hänelle: "Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun 

nimessäsi ajavan ulos riivaajia; ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut 

meitä". Mutta Jeesus sanoi: "Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee 

voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa. Sillä 

joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme” (Mark.9:38-40). 
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Opetuslapseutta ja Jeesuksen seuraamista ei voida erottaa toisistaan. 

On mahdotonta toimia evankeliumin julistajana ellei samalla kulje Jeesuksen ja 

hänen omiensa seurassa! Niillä, jotka eivät vaella Jeesuksen ja hänen 

opetuslastensa kanssa, ei ole oikeaa evankeliumia! 

Seura vaikuttaa ajatteluun, puheeseen ja - kaikkeen käyttäytymiseen. Jokaisella 

toimii hänen seuransa omana ”viitekehyksenä”. Uskovan viitekehys sisältää 

Jeesuksen ja toiset uskovat. 

Rakkaus vie välttämättä yhteyteen; ihminen ei voi rakastaa Jeesusta olematta 

Hänen ja Hänen omiensa yhteydessä. Väärästä seurasta on luovuttava! 

”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää 

itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen 

viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon 

hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:4,5). 

”Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: "Totisesti, 

sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut” (Matt.26:73). 

”Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän 

olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja 

he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa” (Apt.4:13). 

”Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja” (1. Kor.11:1). 

”Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole 

Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen 

hengen” (1. Joh.4:6). 

”jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää 

hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi” (2. Tess.3:14). 

 

          (nettikuva)                                                

”SUN RISTIS OLKOON AINOA TIENVIITTAAJANI 

MATKALLA, AIN AURINKONA PÄIVÄLLÄ JA 

YÖLLÄ KUUNA, TÄHTENÄ” (Vvk.52:10). 


