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TIE YHTEYTEEN                                                                  Väinö Hotti 
 

Realismi tarpeen 

 

 
          (nettikuva) 

JUHO KUSTI PAASIKIVI 
27.11.1870 – 14.12.1956 
 

 
                  (nettikuva) 

    KALEVI LEHTINEN  
1.11.1936 – 17.7.2011 

 

Uskovan tuntomerkit 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä 

olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki 

tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” 

(Joh.13:34,35). 

”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin 

meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, 

veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7). 

”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden 

tunnustaminen.” Presidentti J.K. Paasikivi (NETTI) 

Alkuseurakunta: ”KATSOKAA, KUINKA HE RAKAS-

TAVAT 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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”Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka 

ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei 

veljeänsä rakasta. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti 

kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme” (1. Joh.3:10,11). 

”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme 

veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14). 

”Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän 

on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei 

voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on 

häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä” (1. 

Joh.4:20,21). 

”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja 

jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin 

sitä, joka hänestä on syntynyt” (1. Joh.5:1). 

Jeesus yhdistää 

”Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni” 

(Joh.12:32). 

”Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia 

niitä, jotka ovat hänessä. Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon 

yhteydessä, vaan toistensakin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78). 

”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja osittuneella rakkaudella ei 

voi rakastaa kokonaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun Jeesuksen 

tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi 

kaikki ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman 

heitä” (Aaro Leikkari, Armahdettu yteyteen Kristuksessa, s.161). - Teh. 

VHn. 

Täydellinen yhteys 

Uskova, Jeesus ja Jumala muodostavat KOLMIYHTEYDEN. Niiden välillä on 

”täydellinen” yhteys; orgaaninen (elimellinen) substanssiyhteys: 
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”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, 

että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä 

minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, 

että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet 

minua rakastanut” (Joh.17:22,23). 

Välttämätön menestyksekkääseen evankelioimiseen 

että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, 

että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut 

lähettänyt” (Joh.17:21). 

Pyhä Henki yhdistää uskovat 

 

 
                  (nettikuva) 
 

Paha henki (DIABOLOS) heittää erilleen ja hajottaa (LAHKOILMIÖ) 

 
          (nettikuva) 

”Ja he olivat alati, joka päivä yksimieli-

sesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa 

leipänsä ja nauttivat ruokansa riemulla 

ja sydämen yksinkertaisuudella” 

(Apt.2:46). 

”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). 
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YHTEYDEN PERUSPAALUT 

Vanhurskauttaminen 

Yhteys merkitsee HORISONTAALISTA (vaakatason) ja VERTIKAALISTA 

(pystytason) yhteyttä. Järjestys on kuitenkin se, että ensin tulee saada 

yhteys Jumalaan (vanhurskauttaminen). Tämä edellyttää LAIN JULISTUSTA. 

Aikamme suurin ongelma on POSITIIVINEN evankeliumi (antinomismi); 

parannussaarnaajat ovat kuolleet ”sukupuuttoon”. Julistetaan ”halpaa 

armoa”.  

Tähän liittyy läheisesti sakramentilla vanhurskauttaminen, jonka 

pesäpaikka on nimenomaan kansankirkko. Tämä taas on saanut 

sakramenttivanhurskauden Rooman kirkolta: 

 
       (nettikuva)  

URHO MUROMA  
10.5.1890 -25.6.1966 
 
Uudestisyntyminen 
 

Jos ja kun uudestisyntyminen siirretään kasteeseen, kuten kansankirkon 

virallisessa opissa asia selitetään, silloin ollaan  pahasti ”joron jäljillä”. 

On tärkeää erottaa lapsen usko ja aikuisen usko. Jos näitä ei eroteta, 

turmellaan sekä lapsen että aikuisen teologia. Turhaan me körmyytämme  

vauvaa; meidän koko tarmomme tulisi keskittää AIKUISTEN 

KÄÄNNYTTÄMISEEN! Tässä kuljetaan VALHEENRUHTINAAN TALUTUSNUO-

”Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymi-

sestä 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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RASSA! Jeesus ei käännyttänyt lasta, vaan julisti sen sellaisenaan 

taivaskelpoiseksi! 

Lapsen usko 

Kansan kirkon kasterituaaliin on vanhastaan liittynyt EKSORKISMI; 

riivaajan pois ajaminen. Tämä oli Jeesukselle aivan outoa. Lapsi oli 

kastamattomana taivaskelpoinen: 

”Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta 

opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja 

sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, 

sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka 

ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne 

sisälle." Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi 

heitä” (Mark.10:13-16). 

Riivaajien ulosajaminen on raamatullista, mutta kohde on väärä!   

Lapsesta ei tarvitse ajaa ulos riivaajia; on keskityttävä aikuisen sielun 

tilaan; aikuisissa niitä riivaajia riittää! 

Lapselle ei kuulu nämä teologiset termit: parannuksen teko, synnin 

tunnustus, pyhitys jne. Nämä ovat ”aikuisteologian termejä”. Lapsi on 

tässä ”sijaiskärsijä”; aikuinen pääsee kuin ”koira veräjästä”. Tällä kujeella 

turvataan veronmaksajien kirkossa pysyminen! 

Lienee turha mainita, että väärä kasteoppi on KATOLISEN KIRKON 

SAASTAISTA perintöä! 

Raamatullinen kasteoppi 

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi 

tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä 

eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut 

Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin 

olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 

kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden 

kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos 
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me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, 

niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun 

tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan 

ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä 

palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” 

(Rom.6:1-7). 

Tässä tulevat raamatullisesti esille sekä VANHURSKAUTTAMINEN, 

UUDESTISYNTYMINEN ja PYHITYS! 

 

 

 

Pyhitys 

Pyhitys nousee vanhurskauttamisen ja uudestisyntymisen maaperästä. 

Nähdään turhaa vaivaa, jos yritetään saada kääntymätön ihminen 

noudattamaan UUDEN ELÄMÄN ETIIKKAA. Tämä on VÄÄRÄÅ JÄRJESTYS! 

    
            (nettikuva) 

PAAVO RUOTSALAINEN    

 
    (nettikuva)  
LASSE MARJOKORPI 

Kun me uskossa samaistumme kasteessa Kristuksen kuolemaan ja 

ylösnousemukseen, pääsemme samalla menetelmällä osalliseksi sekä 

vanhurskauttamisesta, uudestisyntymisestä että pyhityksestä! 

 

”Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, 

että he väärässä järjestyksessä yrittivät tehdä 

hyviä tekoja – ennen kuin olivat päässeet 

Kristuksen sisälliseen tuntemiseen” (Saarisalo, 

Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.326). 

Sen (kirkon) on sanan ja sakramenttien kautta 

hoidettava mikäli mahdollista kaikkia jäseniään 

– ei vain uskovia. Tämä tulee näkyviin esim. 

radiohar-tauksissa ja – saarnoissa. Useimmista 

niistä saa sen vaikutelman, että täysin 

epäuskoisia ja Jumalasta vieraantuneitakin 

koetetaan saada noudattamaan kristillistä, 

uuden elämän etikkaa” (Lasse Marjokorpi, 

Kirkon kuoleman sairaus, s.33). 


