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RAAMATUN ONGELMAKOHTIA 3

Väinö Hotti

10. Maailman hallinta; Jumala hallitsee suvereenisti maailmaa:
"Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on…ei ole esivaltaa
muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat" (Rom. 13:1).
”Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat” (Ps.24:1).
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).

Julkinen salaisuushan on, että lahkolaisten itseoikeutettuna paimenena
on DIABOLOS (heittää erilleen, hajottaa)!
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15) 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, väärä oppi vie
kadotukseen.:
”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 teille
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evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu”
(Gal.1:6-9).
16) Pelastuminen
Koti
Koti merkitsee turvallisuutta, rauhallisuutta, menneisyyden muistoja ja
tulevaisuuden suunnitelmia, se on paikka jossa ihminen kokee olevansa oma
itsensä ja jossa hän voi tehdä itselleen tärkeitä asioita. Kodilla on siis yhteys
ihmisen identiteettiin. Kodiksi voidaan sanoa myös muita kuin paikkoja.
Ihminen voi kokea löytäneensä kodin vaikkapa uskonnosta, taiteesta tai hän
voi kokea toisen ihmisen läheisyyden kotona olemisen tunteena. WIKIPEDIA
Syntyminen
Uskon elämä alkaa syntymisestä, uudestisyntymisestä:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
Syntymäkoti
Uskova syntyy JUMALAN PERHEESEEN. Hänen kotinsa täällä maan päällä on
EKKLESIA (ulos kutsutut). Ekklesiassa asuvat uskovan siskot ja veljet. Hänen kaikki
toimintonsa tapahtuu tämän kodin puitteissa. Jumalan Sana (Raamattu) ohjaa hänen
käyttäytymistään tässä kodissa.
Lapsen viholliset
Heti synnyttyään lasta piirittävät monet viholliset (lahkolaiset), jotka haluavat
ryöstää lapsen – ja viedä hänet omaan ”tuomionalaiseen” kotiinsa!
”Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja
sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti,
kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet"
(Matt.2:13).
”Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja
lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä,
kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin
tiedustellut. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka
sanoo: "Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa eikä
lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole" (Matt.2:16-18).
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Elämä ulkopuolella kodin
Varsin moni uskova tulee riistetyksi ”lahkoleiriin”. Se merkitsee joutumista
”pelastuksen ulkopuolelle”. Tässä ajaudutaan turmiolliseen KORVAUSTEOLOGIAAN;
omasta lahkosta tehdään EKKLESIA!
”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).
”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).
Väärä yhteisö
Uskova on harhautettu ”väärään yhteisöön”, kadottavaan yhteisöön. Tässä
yhteisössä ei kukaan pelastu, pääse taivaaseen. Tapahtuu KOLLEKTIIVINEN TUHO!
Pyhä Henki ei ole niin ”tyhmä”, että hän synnyttäisi ihmisiä lahkoon, joka vie
helvettiin!
Korvausteologia
Uskovan annetaan ymmärtää, että tämä lahkokoti on hänen oikea kotinsa,
EKKLESIA. Tämä on kuitenkin VALHETTA. Sen takana on VALHEEN RUHTINAS:
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut
murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun
hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä”
(Joh.8:44).
Vaikea paluu
On tapahtunut kohtalokas virhe. Paluu on tuskallista; tarvitaan UUSI SYNTYMINEN:
”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa
muodon teissä” (Gal.4:19).
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(nettikuva)
NIILO TUOMENOKSA
”Suuntakristillisyydestä valtakunnan kristityksi pääseminen lunastetaan karvailla
menetyksillä” (Niilo Tuomenoksa, Paavali – vanki ja vapaa, s. 107).
”Hänellä (kristityllä) on yhteys kaikkeen hengelliseen elämään...On totisia aitojen,
jopa muurienkin rakentajia. Pyhälle Hengelle ne ovat olemattomia. Meitä kaikkia
rakastava Kristus ei tiedä niistä mitään sulkiessaan meidät paimenrakkautensa
syleilyyn. Ne ovat ihmisrakennelmia, joskus korkeita, väliin häijyn vahvoja, mutta
romutettavaksi tuomittuja. Nytkin vielä jumalanpalveluksessa yhteen ääneen
tunnustamme: "Minä uskon pyhäin yhteyden, pyhän yhteisen seurakunnan..." (175).
”Paavalikin oli joutunut jonkin ryhmän suosikiksi. Hänen mielestään kristillisyydessä
ei saanut olla paavalilaisia, hänen nimeensä vannojia eikä sellaisia, jotka löivät
hänen nimellään rakoa kristittyjen keskinäisiin yhteyksiin. Hän karisti kannoiltaan
omat ihailijansa häätäen heitä Kristuksen käsiin...Yhdelle, siis Kristukselle
Jeesukselle, hän tahtoi uskoon tulleet kihlata” (183-184).
Paluu alkukotiin on välttämätön:
”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun
kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen
vitsauksistansa” (Ilm.18:4).
'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää
hänet ja menkäämme pois” (Jer.51:9).
”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä?.…"Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja
erotkaa heistä, sanoo Herra” (2. Kor.6:14,17).
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17) Usko pelastaa
Henkilökohtainen usko pelastaa:
”Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan
ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen
jumalattomuutensa” (Hes.18:20).
"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi"
(Apt.16:31).
”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että
Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Rom.10:9,10).
TOISAALTA tämä usko voidaan eliminoida kollektiivisella synnillä:
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja
molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan
tähden" (1. Ms.19:15).
”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Ms.23:2).
'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää
hänet ja menkäämme pois, …; sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti,
kohoaa pilviin saakka” (Jer.51:9).
”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?... Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja
erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät
huostaani…” (2. Kor.6:14,15,17).
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: … eriseurat, lahkot …, joista teille
edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista
harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).
”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi
muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Tim.5:22).
"Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja
saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa” (Ilm.18:4).

