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KORVAUSTEOLOGIAA                                            Väinö Hotti 

 

 

 

 

 

 

PIENEMMISSÄ PUITTEISSA 

Kun ihminen ei halua ottaa Jumalan sanaa sellaisenaan, hän lähtee 

”sovellusten” tielle. Hän lähtee muokkaamaan Jumalan ilmoitusta. 

Saatana tarjoutuu tässä avuksi: 

 
         (nettikuva) 

 

           (nettikuva) 

Korvausteologia 
11.10.2016 • YDINKOHDAT / K 

Korvausteologialla (Replacement Theology, supersessionismi) tarkoitetaan teologista 

ajattelua, jonka mukaan kristillinen kirkko on kaikin tavoin 

ottanut Israelin eli juutalaisten paikan Jumalan valittuna kansana. Juutalaisilla ei näin 

ollen olisi enää pelastushistoriallista merkitystä. Korvausteologian piiriin mahtuu 

kuitenkin monenlaisia näkemyksiä siitä, kuinka juutalaisiin tulisi suhtautua, mikä on 

Israelin maan asema Jumalan suunnitelmissa ja tulevatko juutalaiset 

kääntymään Kristuksen puoleen aikojen lopulla. NETTI 
 

”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). 

”Elekee työ hyvät iisalamelaeset luulko 

kepuljkonstilla taevaasee piäsevännö”  (Olavi 

Tarvainen, Savolainen sielunpaimen, s.33). 

H.G. Th. Brofelt: 14.3.1837 – 4.2.1914 
 

https://www.luterilainen.net/category/ydinkohdat/
https://www.luterilainen.net/category/ydinkohdat/k/
https://www.luterilainen.net/kirkko/
https://www.luterilainen.net/israel/
https://www.luterilainen.net/juutalaiset/
https://www.luterilainen.net/pelastushistoria/
https://www.luterilainen.net/kristus/
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1. AHDAS PORTTI KORVATAAN PORTTIREMONTILLA 

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

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

Raamatun mukaan taivaaseen vie ahdas portti ja kaita tie. Monen 

mielestä portti on liian ahdas ja tie aivan liian kaita – etsitään helpompia 

vaihtoehtoja: 

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka 

vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti 

on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen 

löytävät” (Matt.7:13,14). 

      

                (nettikuva)                                     

  NIILO TUOMENOKSA 
    21.5.1893 – 8.12.1967 

2. UUDESTISYNTYMINEN KORVATAAN KASTEELLA (ex opere 

operato) 

 

            (nettikuva) 
      URHO MUROMA 
  10.5.1890 -25.6.1966 

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin 

alkaa olla  niin, että portti tehdään tulijaa 

myöten, samoin tiekin”  (Tuomenoksa, 

Valkoiset synnit, s.82). 

”Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudesti-

syntymisestä on vaarallisimpia valheita kaikkien 

hengellisten valheiden joukossa, sillä se on 

suurin omantunnon herätyksen este ja vahvin 

väärän rauhan tuki...Saatanallisempaa 

valhetta ei enää yksikään ihminen voi keksiä" 

(Urho Muroma) 
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3. TAIVASTIE KORVATAAN LAVEAN TIEN ERI KAISTOILLA 

 

Ihmiset kulkevat eri ”kaistoilla” ja kuvittelevat näillä kaistoilla päätyvänsä 

lopulta TAIVAASEEN. Tämä on kuitenkin PERKELEEN PETOSTA! Kaikki nämä 

kaistat ovat LAVEAN TIEN KAISTOJA! 

4. PYHITYS KORVATAAN RYÖVÄRIN KELKAN JALAKSILLA 

 

    Kuva: Harry Etelävirta 
      ERKKI LEMINEN  
19.8.1922 – 17.12.1992 

”hylkäisikö Herra kuitenkin lopulta hänet itsensä, kun hän 

ei pystynyt kantamaan hyvää hedelmää? Hän pyrki taas, 

niin kuin usein ennenkin, ryövärin kelkkaan, sen pitkille 

jalaksille. Ryöväristä oli vuosien myötä tullut hänelle se 

Raamatun henkilö, johon hän parhaiten samaistui. Tähän 

´rosvorooliin` sopi sekin, että hän Savonlinnan Casinolla 

uuden kuntoutusjaksonsa aikana halusi olla mahdolli-

simman samanlainen kuin muut ja mennä mukaan kaik-

keen, myös humppaamaan. Iltaisin hän kaivoi tanssiken-

känsä esiin ja ilmestyi sinne, missä lattia oli liukas ja mu-

siikki soi. Tällä tavoin hän koki pääsevänsä luontevasti 

todistamaankin.” 

Sisko Latvus: ERKKI LEMINEN armon matkamies. KARAS-

SANA, 1994, s.327. – s.265). 

UURAS SAARNIVAARA, 

KATSO, TÄSSÄ on tie, s.28. 
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Ryöväri tosiaan pelastui elämänsä viime hetkillä. Hän ei lainkaan ehtinyt elää 

pyhityselämää. Me emme tiedä elämämme pituutta; se voi katketa koska tahansa. 

Ryövärillä oli ristillä riippuessaan ”etsikkoaika”; Jeesus oli häntä silloin lähellä. 

Hänellä oli silloin pelastumisen mahdollisuus. Taivasten valtakunnan juna oli 

pysähtynyt juuri tuolloin hänen kohdalleen. Me emme voi tietää, onko meillä 

kuoleman hetkellä etsikkoaikaa. Onko meillä silloin voimassa pelastuskutsu - ja onko 

meillä kykyä ja voimaa vastata silloin myöntävästi siihen? On kohtalokasta 

riskeeraamista jättää pelastuskysymys kuolinkamppailuun 

”Voi olla, että kuolevan dogmatiikka kaiken tämän johdosta muodostuu 

hyvin yksinkertaiseksi. Ehkäpä siihen ei mahdu muuta kuin tämä: Isä, sinun 

käsiisi minä annan henkeni! Mutta mikä lepo loppuun väsyneelle 

sisältyykään tähän huokaukseen! Sen sijaan ihmiselle, joka jäi yksi, ei ole 

mitään omaa sammuvaa ajatusta suurempaa. Hän joutuu laskemaan 

henkensä omiin käsiinsä – ja sallinette tämän ehkä sopimattoman viitteen: 

niissä ei pysy edes enää sairaspöydän juomalasi, vaan  vapisevat sormet 

pudottavat senkin permannolle särkymään” (Osmo Tiililä, Kuolema, 

ss.75,76). 

5. RAAMATULLINEN LAKI JA EVANKELIUMI KORVATAAN 
    POSITIIVISELLA EVANKELIUMILLA (antinomismilla) 
 
 
 
 
 
 
6. EKKLESIA KORVATAAN OMALLA LAHKOLLA! 
 

Ihminen sanoo: Se on rikkautta, ykseyttä moninaisuudessa – hengellinen 
koti tarvitaan.  
Raamattu sanoo: Se on alaikäisyyttä, lihallisuutta, lahkolaisuutta, Golgatan 
hylkäämistä, Kristuksen ruumiin paloittelua, Jeesuksen veren maahan 
polkemista (Hebr.10:29). Se johtaa kadotukseen. 
 

RADIO PATMOS 29.12.2022 EHTOOVALO klo 22-23 AAMUKAHVILLA 

silmät ristissä - JUMALA – IHMISEN YSTÄVÄ  

Tauno Rantala, Pasi Turunen. Molemmat olivat ”liikuttavan 

yksimielisiä” siitä, ettei parannusta tule julistaa! 
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”Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: 
"Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kris-
tuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän 
edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:12,13). 
 

”olettehan vielä lihallisia. ..Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin 

puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin 

ihmiset ainakin?” (1. Kor.3:2-4). 

”lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat… 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). 
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