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PELASTUKSEN KULMINAATIOPISTEET                Väinö Hotti 

Ääretön maailma       Teh. VHn 

Jumalan maailmalla ei ole ääriä eikä määriä. Ihminen haluaisi löytää 

olevaisuuden rajoja, mutta se ei ole mahdollista. Kuitenkin on paljon 

”epätoivoista yrittämistä” esim. avaruuden rajojen suhteen. Tiede on 

tarjoamassa yhä uusia välineitä - ja kuitenkin tavoite näyttää jatkuvasti 

karkaavan käsistä. 

Hengellinen maailma 

Tämäkin on lähes suunnaton. Hengen maailma kiehtoo uskovaa. 

Uskovalla on ”kyltymätön nälkä” päästä yhä uusista Jumalan 

salaisuuksista perille. Meidän on kuitenkin alistuttava sen tosia-asian 

eteen, että voimme tietää niistäkin totuuksista vain ”osan”. 

Priorisointi 

Meidän on tyydyttävä PRIORISOINTIIN. Muutoin emme pysty lainkaan 

hyödyntämään oikein HENGEN MAAILMAA.  

Hengellinen sekasorto 

Ei ole järkevää pyrkiä kahmimaan hengellistä tietoa ilman priorisointia. 

Meidän tulee kyetä laittamaan tieto ”oikeaan järjestykseen”. Muutoin 

toteutuu PAAVO RUOTSALAISEN lausunto J.V. Snellmanin raamatuntul-

kinnasta: ”Työ vilosovit teette saman selvän Raamatusta kuin sika 

pottuhalmeesta.” 

Uuden elämän etiikka 

Hengelliset asiat eivät avaudu ”luonnolliselle ihmiselle”. Siihen tarvitaan 

VANHURSKAUTAMINEN ja UUDESTISYNTYMINEN: 

Kääntymättömällä ihmisellä ei ole mitään mahdollisuuksia laittaa 

hengellisiä asioita oikeaan järjestykseen (priorisointi). 

PAAVO RUOTSALAINEN kertoo, kuinka Raamattu aukeni hänelle uskoon 

tulon myötä: ”Kun sitten rupesin lukemaan Jumalan sanaa, niin oli kaikki 



                                                                                                                                                                                      2 
 

kuin uutta painosta, enkä ole sen perästä tarvinnut keltään neuvoa kysyä, 

mutta olen yhdelle ja toiselle neuvon antanut”  (Saarisalo, Erämaanvael-

taja Paavo Ruotsalainen, s.389). 

 

 

 

 

KULMINAATIOPISTEET 

1. YKSIN ISRAEL                                    

”Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista 

siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren 

kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva 

siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, 

jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat 

maan päällä” (1. Moos.12:1-3). 

”Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakun-

nat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut 

hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, 

noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus 

on, jotta Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle 

luvannut” (1. Moos.18,19). 

”Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun 

Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita 

kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin 

ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä 

tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat” (5. Moos.7:6,7). 

”Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista; 

sentähden minä kostan teille kaikki teidän pahat tekonne” (Aam.3:2). 

 

Sola fide (yksin uskosta); · Sola scriptura (yksin kirjoituksista); · Solus 

Christus (yksin Kristuksesta tai yksin Kristuksen kautta); · Sola gratia 

(yksin armosta). NETTI 
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2. YKSIN KRISTUS 

 

 

 

3. JEESUKSEN RISTI 

          KOKO MAAILMA ON LUOTU  
          RISTIN VARJOON! 
 

     RAAMATUN JOKAISESTA 
          JAKEESTA KULKEE POLKU 
          GOLGATALLE! 
 
 
 

4. UUDESTISYNTYMINEN 
 

 

 

 

 

      5. YKSIN EKKLESIA 

 "Totisesti, totisesti minä sanon 

sinulle: joka ei synny uudesti, 

ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan 

valtakuntaa" (Joh.3:3). 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset … 

eriseurat, lahkot … ne, jotka 

semmoista harjoittavat, eivät peri 

Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

”Sun ristis olkoon ainoa 

Tienviittaajani matkalla, Ain 

aurinkona päivällä Ja yöllä kuuna, 

tähtenä” (Vvk.52:10). 

 

”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, 

veljet, en tullut puheen tai viisauden 

loistolla teille Jumalan todistusta 

julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla 

teidän tykönänne tuntematta mitään muuta 

paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet 

ristiinnaulittuna” (1. Kor.2:1,2). 
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”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? 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). 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” 

(1. Kor.12:27). 

 

 

                  (nettikuva) 
            KALEVI LEHTINEN  
         1.11.1936 – 17.7.2011 
 
 
 
 

Alkuseurakunta: ”KATSOKAA, 

KUINKA HE RAKASTAVAT 

TOISIANSA! Tänään: KATSOKAA, 

KUINKA HE RAATELEVAT 

TOISIANSA!” (Kalevi Lehtinen). 

 ”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. 
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VÄÄRÄT TURVAT 

1.Sakramentalismi 

 Luther torjui sakramentalismin, mutta se on sittemmin nostanut 

uudelleen päätään. Kansankirkon enemmistöä on mahdotonta saada 

taivaaseen muutoin kuin  SAKRAMENTALISMIN KAUTTA; on ollut pakko 

siirtyä ROOMAN KIRKON epäraamatulliseen perintöön. Näin on selvimmin 

käynyt Luther – säätiössä ja SLEY:ssä. 

 

 

 

 

 

2. Lahkolaisuus ja ekklesia 

Tämä on ”kuuma peruna”, johon ei uskalleta käydä käsiksi. Kulissien 

takana opiksi kuitenkin on jo vakiintunut ROOMAN ikivanha oppi: extra 

ecclesiam nulla salus – kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta! Jokainen 

lahko vuorollaan ryövää tämän teesin itselleen: MEIDÄN LAHKON 

ULKOPUOLELLA EI OLE PELASTUSTA! Pieni osa lahkoista taas tulkitsee 

tämän siten, että EKKLESIA ON LAHKOJEN SUMMA! Kumpikaan ei ole 

raamatullinen! Lahkot ovat valtakuntaa ryöstämässä, Matt.11:12. 

Oikea tulkinta: EKKLESIAN ULKOPUOLELLA EI OLE PELASTUSTA! 

3. Viimeisellä veräjällä 

”Tarkatessani tätä kaikkea jännittyneenä satuin kääntymään ja näin 

Taitamattoman tulevan virran rannalle sekä pääsevän nopeasti ylitse 

ilman puoltakaan sitä vaivaa, mikä kahdella edellisellä miehellä oli ollut. 

Silloin sattui nimittäin rannalla olemaan lauttamies nimeltä TURHA 

TOIVO, joka meloi hänet veneessä ylitse”  (John Bunyan, Kristityn vaellus, 

s.185). 

Herätysliikkeissä olisi pitänyt kasteasiassa erottaa LAPSEN USKO JA 

AIKUISEN USKO. Jeesus ja Raamattu erottavat nämä selkeästi 

toisistaan. Aikuisteologian termit (herätys, kääntyminen, lain saarna, 

synnintunto, pyhitys jne.) eivät lainkaan kuulu lapsen uskoon. Yhtä 

kaikki Jeesus kuitenkin hyväksyy ja tunnustaa sen. Kun lapsen ja 

aikuisen usko yhdistetään - pilataan molempien asia. 

 


