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HENGELLISET RAJALINJAT                                 Väinö Hotti   

Sirpaloituminen      Teh. VHn 

Muutamat näkevät raamatullisen uskovien yhteyden toteutuvan 

ajassamme, monet myös näkevät, ettei tämä perustu ”realialismiin”; 

VALHEEN RUHTINAS syöttää moista pajunköyttä! 

 
              (nettikuva)  

 JUHO KUSTI PAASIKIVI  
27.11.1870 – 14.12.1956 

Uskovien sieluista taistellaan 

Henkivallat käyvät tänään veristä taistelua uskovien sieluista. Kaikki eivät 

kuitenkaan havaitse eikä tunnista tätä kovaa taistelua.  

PYHÄN HENKI työskentelee saattaakseen uskoon tulleet EKKLESIAAN. Sen 

sijaan DIABOLOS  (hajottaa, heittää erilleen) näkee vaivaa saadakseen 

lahkoja syntymään! Sokea uskova  taas näkee lahkoryppäässä EKKLESIAN! 

Jokaisen sota jokaista vastaan 

Tämä on aivan ilmeinen ajankuva. Kahta samanmielistä on vaikeaa löytää. 

Toisaalta ollaan tekemisissä ”pomotaudin” kanssa. Aikamme ihminen ei 

tahdo olla minkään AUKTORITEETIN alla. Tämä liittyy lopunajan ihmisen 

luonteeseen! 

”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän 

sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä 

ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä” (Hebr.13:17). 

”Kaiken viisauden alku on 

tosiasioiden tunnustaminen.” 

Presidentti J.K. Paasikivi (NETTI) 
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Johtajia puuttuu 

”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; 

katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän 

uskoansa” (Hebr.13:7). 

Toisaaalta Suomen kirkossa on JOHTAJAPULA.  Suuret arvovaltaiset 

johtajat ovat menneet ”manan majoille”: MARTTI LUTHER, OSMO TIILILÄ, 

UURAS SAARNIVAARA, URHO MUROMA, EINO J. HONKANEN jne.  

Henkilöpalvonta 

On myös vääriä johtajia, joita ei ohjaa JUMALAN SANA. Nämä ovat 

DIABOLOKSEN palveluksessa. Näitä yhdistää LAIN KUMOAMINEN 

(antinomismi). He julistavat POSITIIVISTA EVANKELIUMIA ja – HALPAA 

ARMOA.  Populismi synnyttää tämän johtajakaartin! 

Siellä, missä ei ole elävää yhteyttä JUMALAAN, valitaan IHMINEN 

EPÄJUMALAKSI, jota palvotaan! Tällainen epäjumala voi olla esimerkisi 

MARTTI LUTHER, johon muutamat ovat ”hirttäytyneet”. 

Kansantauti 

Lähtökohtaisesti KANSA ei ole kiinnostunut JUMALAN HALLINNASTA JA 

OHJAUKSESTA. Suomen kirkko on ollut ”kansankirkko”. Tästä johtuen 

Raamatun ohjeet ovat menneinä vuosisatoina jossakin määrin hillinneet 

surutonta menoa. Samoin sitä ovat jarruttaneet muutamat JUMALAN 

MIEHET. Tänään on tilanne kuitenkin toinen; kansa on ottanut 

päätösvallan. Uskovia ei haluta kuunnella! Uskovat ovat ”riippa”, josta 

halutaan päästä eroon! Olemme siirtymässä ANTIKRISTUKSEN AIKAAN! 

Hän tulee olemaan ”koko maailman” hallitsija! 

”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä 

hänen omasta mielestään oli oikein” (Tuom.21:25). 

”Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja 

hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, 

heittäkäämme päältämme heidän köytensä" (Ps.2:2,3). 
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JAKOLINJAT 

Hengellisestä kentästä löytyy muutamia jakolinjoja: 

1. Raamatullinen yhteys – EKKLESIA 

 
              (nettikuva)   
   AARO LEIKKARI 

                      (nettikuva)  

          KALEVI LEHTINEN  
    1.11.1936 – 17.7.2011 
 
Suomalaisen kristillisyyden TAVARAMERKKI:  SIPERIAN KYLMYYS JA – 
HAUTAUSMAAN HILJAISUUS! 
 

2. Lahkolaisten yhteys - EKUMENIA 

Lahkolaisiin kuuluvat kaikki, jotka eivät EKKLESIAA  tunnusta – aina ROO-

MAN KIRKOSTA LÄHTIEN! Rooman kirkko opettaa: KIRKON ULKOPUOLEL- 

LA EI OLE PELASTUSTA! (extra ecclesiam nulla salus). Tämän opin ovat 

katolisten lisäksi omaksuneet kaikki lahkolaiset - alkaen LESTADIOLAISISTA.  

 

”Jumala ei tunnusta Jeesuksen opetuslasten välille 

vedettyjä rajoja, vaikka me ihmiset rakentaisimme 

omasta mielestämme kuinka raamatullisen opin 

niiden tueksi. On vain ihmisiä, jotka ovat uusia 

luomuksia Kristuksessa, ja niitä, jotka eivät sitä ole. 

Siihen Jumala itse on vetänyt rajan ja se on aina 

ehdottomasti oikeassa paikassa” (Aaro Leikkari, 

Armahdettu yhteyteen Kristuksessa, s.107). 

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. 

Tämä Rooman kirkon lauselma pitää paikkansa ainoastaan EKKLESIASTA 

– ei muista yhteisöistä! Ihmisen pelastukseen vaikuttaa paitsi henkilö-

kohtainen uskoontulo, myös yhteisö, johon hän kuuluu (kollektiivisuus)! 

Lahkoon kuuluminen vie (Raamatun mukaan) auttamatta kadotukseen: 
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”Mutta lihan teot ovat ilmeiset … eriseurat, lahkot … joista teille 

edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka 

semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

LAHKOLAISET kulkevat ”rosvojen tietä”; he VARASTAVAT TAIVASTEN 

VALTAKUNNAN ITSELLEEN:  

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten 

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

Lahkolaiset eivät mene AHTAAN PORTIN kautta taivastielle, vaan - 

nousevat siihen ”muualta”:  

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, 

vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1). 

3. Antinomismi (lain kieltäminen) 

 

              (nettikuva) 

 JOHANNES AGRICOLA  
 20.4.1484 – 22.9.1566 

”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan,  kylmenee useimpien 

rakkaus” (Matt.24:12). LAHKOLAINEN EI RAKASTA! 

 

 

LAHKOLAISEN VARSINAINEN ONGELMA – KIVISYDÄN (rosvon sydän)! 

”Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä 

kiusannut niin paljon kuin Agricola (Johannes). Agricola 

väitti, että katumusta ei synnytä laki, vaan evankeliumi, 

joten kristillisessä kirkossa ei sovi lainkaan saarnata 

lakia.´Kymmenen käskyä kuuluu raastupaan eikä saar-

nastuoliin. Kaikki ne, jotka ovat tekemisissä Mooseksen 

kanssa, menevät varmasti perkeleen huomaan. Hirteen 

Mooseksineen`!” (Tunnustuskirjat, s.53. 

Äskettäin (29.12.2022) Patmoksen toiminnanjohtaja PASI TURUNEN 

sanoi , että ”parannussaarnasta voitaisiin kokonaan luopua”. 
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                  (nettikuva) 
 
 
 
 
 

 
                 (nettikuva) 

           EELI JOKINEN 
 

Särje oi Herra sydämet meidän  
valtavan Henges´voimalla ain`  
lyö maahan korska  
ylpeä henki, tomua eessäs´  
oommehan vain.  
 
Murtuvaa syöntä Herra ei hylkää,  
niin sana meille vakuuttavi,  
huonona siks`jään huonojen 
joukkoon, sinua sielu odottavi.  
 

Anna oi Herra, armosi mulle, 
suuret on eesäs´puutokseni,  
riisu ja täytä, hoida ja korjaa  
huonoinkin lapsi laumahasi.  
 
Oi Jeesus Kristus, lunastajamme  
luoksesi kerran tulla mun suo,  
autuain joukkoon, pyhien seu-
raan,  taivaiseen kotiin, istuimes 
luo.  
 

”Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle 

uusi, vahva henki” (Ps.51:12). 

”Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä 

ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää” 

(Ps.51:19). 

 ”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, 

jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani 

edessä” (Jes.66:2). 

Syntynyt 5. helmikuuta 1888 
Peräseinäjoki 

Kuollut 2. 
elokuuta 1963 (75 vuotta) 
Jyväskylä 

Ammatti Vapaakirkon saarnaaja, 
sisälähetystyöntekijä, 
kirjailija 

 

 Eeli Valentin Jokinen oli 
suomalainen Vapaakirkon 
saarnaaja ja sisälähetys-
työntekijä sekä kirjailija. Wikipedia 
Syntyi: 5. helmikuuta 1888 

Kuoli: 2. elokuuta 963, Jyväskylä 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/5._helmikuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/1888
https://fi.wikipedia.org/wiki/Per%C3%A4sein%C3%A4joki
https://fi.wikipedia.org/wiki/2._elokuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/2._elokuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/1963
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eeli_Jokinen
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzUSdfGb4JibqGUFrUGYeIm379JMaQ:1676984117463&q=Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdFuuUAk62w7evT2puIsES4WSzYzbmmy1RwAjJQz9NScSyV-7HJbSrE2lkrDHJHLIDYNriESWR3MnDsvv0xOPZ0PIYjTZugGm_fu0mWD96V0y8wiEfcn_rHKMgcT0BFa7Bok2CE9FyRasccGlyXgqCo6Ja9wzfHsMLRH3umdsT-9EJObbAw%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwje4PXU1Kb9AhUBvosKHTlwBDkQmxMoAHoECD0QAg


                                                                                                                                                                                6 

 

 

              (nettikuva) 
         AARO LEIKKARI 

 
        (nettikuva) 

MARTTI LUTHER 
10.11.1483 – 18.2.1546 
 
1. JUMALA OMPI LINNAMME JA VAHVA TURVA AIVAN, ON MIEKKAMME JA 

KILPEMME AJALLA VAARAN, VAIVAN SE VANHA VAINOOJA, KAVALA, KAUHEA, ON 

KIIVAS KIUKKUINEN JA JULMA, HIRMUINEN. VAIN HERRA HÄNET VOITTAA.  

2. ON TURHA OMA VOIMAMME, VÄÄRYYDEN VALTAA VASTAAN. ME TURMAN 

VALLAT VOITAMME HERRASSA AINOASTAAN. HÄN, KRISTUS, KUNINGAS, ON 

VOITONRUHTINAS, LYÖ JOUKOT HELVETIN, NE TALLAA JALKOIHIN, JA VOITON MEILLE 

SAATTAA.  

3. MAAILMA VAIKK` OIS TÄYNNÄNSÄ, PIMEYDEN ENKELEITÄ, PÄÄLLEMME SYÖSTEN 

PÄÄNÄNSÄ, HE EIVÄT VOITA MEITÄ. NE RAIVOTKOHOT VAAN, JA SYÖSKÖÖT 

KIUKKUAAN, NE SAANEHET JO ON HERRALTA TUOMION. YKS SANA HEIDÄT KAATAA. 

4. SE SANA SEISOO VAHVANA, HE EI VOI SITÄ KESTÄÄ. KUN KANSSAMME ON 

JUMALA, KEN MEILTÄ VOITON ESTÄÄ. JOS VEIS HE HENKEMME, OSAMME, 

ONNEMME, NE HEIDÄN OLKOHON, VAAN MEIDÄN IÄT ON, JUMALAN VALTAKUNTA. 

”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja 

osittuneella rakkaudella ei voi rakastaa ko-

konaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun 

Jeesuksen tervetulleeksi elämääni ja sydämee-

ni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki ne, 

jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei 

tule ilman heitä” (Aaro Leikkari, Armahdettu 

yhteyteen Kristuksessa, s.161). - Teh. VH. 

 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus 

sanoo: Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, että 

uskovaisen koko elämä on oleva parannusta” 

(Luther, 1. teesi, 1517). 


