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USKON PERUSTEET                                                   Väinö Hotti 

RAAMATTU 

 

             (nettikuva)                           Ref. ja teh. VHn. 

1) Sekä Vanha että Uusi Testamentti. Raamattu on kokonaisuus. On 

vältettävä VALITTUJA PALOJA. 

2) a) theologia regenitorum – uudestisyntyneiden teologia 

    b) theologia irregenitorum – uudestisyntymättömien teologia 

3) Uuden elämän etiikka. Uudestisyntyminen vie ihmisen uuteen   

elämänpiiriin. Kääntymättömään ihmiseen ei tule soveltaa samaa etiikkaa. 

Hän on ”evankelioinnin” kohteena. Ihminen ei tule hyväksi tekemällä 

”hyviä tekoja”, mutta uskova on HYVÄ PUU, joka tuottaa hyviä hedelmiä! 

”Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he väärässä 

järjestyksessä yrittivät tehdä hyviä tekoja – ennen kuin olivat päässeet 

Kristuksen sisälliseen tuntemiseen” (Aapeli Saarisalo, Erämaan vaeltaja 

Paavo Ruotsalainen, s.326). 

4) Priorisointi tärkeää 

Tämä ei onnistu, jollei henkilö itse ole uskossa. Jos priorisointi ei ole oikea, 

koko teologia kärsii haaksirikon. Raamatun eri kohdat ovat sidoksissa 

toisiinsa; jos niiden keskinäistä suhdetta ei tajuta, koko teologia puurou-

tuu – ja vie varmasti harhaan! Liberaaliteologit ovat tästä ”kouluesimerk-

kejä”. He pyrkivät selittämään Raamattua ilman Kristuksen sisäistä 

tuntemista – ilman Pyhää Henkeä, joka on kirjoituttanut Raamatun. 

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun 

sanasi on totuus” (Joh.17:17). 
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PAAVO RUOTSALAINEN joutui sanomaan J.V. SNELLMANILLE: ”Työ vilosovit 

tiette saman selevän roamatusta kuin sika pottuhalameesta” (Saarisalo, 

Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.269). 

RAAMATUN PELASTUSTIE 

1. Etsikkoaika 

”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, 

kun hän läsnä on” (Jes.55:6). 

”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä 

vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä” (Joh.6:44). 

”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat 

sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun 

lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole 

tahtoneet” (Matt.23:37). 

”Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla 

saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja he 

kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, 

eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi 

tuntenut” (Luuk.13:43,44). 

2. Parannussaarna 

”Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja 

sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle” 

(Matt.3:1,2). 

”Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan 

ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan 

valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi" 

(Mark.1:14,15). 

”Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä 

kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin 

te saatte Pyhän Hengen lahjan” (Apt.2:38). 
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”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin 

pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi 

hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen” (Apt.3:19,20). 

”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain 

alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi 

Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään 

vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto” 

(Room.3:19,20). 

”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me 

uskosta vanhurskaiksi tulisimme” (Gal.3:24). 

3. Vanhurskauttaminen 

”Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi 

kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten 

valtakuntaan” (Matt.5:20). 

 
              (nettikuva) 
VANHURSKAUTTAMINEN merkitsee ”Jumalan vaa`assa kestävää. Kukaan ei 
kestä siinä ilman Jeesuksen ansiota. Vanhurskauttaminen tapahtuu 
Jumalan tuomioistuimen edessä taivaassa. 
 
”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka 

teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat 

purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos suostutte ja olette 

kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä; 

”Tekel: sinut on vaa'alla punnittu ja 

köykäiseksi havaittu. Peres: sinun 

valtakuntasi on pirstottu ja annettu 

meedialaisille ja persialaisille” 

(Dan,5:27,28). 
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mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran 

suu on puhunut” (Jes.1:18-20). 

”Jos näet vanhurskauttamisopista luovutaan, siinä samalla silloin 

luovutaan koko kristillisestä opista” (Luther, Gal. kirj. sel., s.23). 

”Jos näet vanhurskauttamisoppi on lamassa, on kaikki lamassa” (emt. 

s.42). 

4. Uudestisyntyminen 

Se on välitön seuraus taivaassa tapahtuneesta vanhurskauttamisesta.  

 "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se 

ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on 

vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17). 

”Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään 

veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta 

sydämestä, te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan 

katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta” 

(1. Piet.1:22,23). 

5. Uskova ja synti 

”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 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” (Room.6:1-6). 
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Kansankirkossa on väärä ja epäraamatullinen näkemys KASTEESSA 

TAPAHTUVASTA uudestisyntymisestä. Tämä katolinen (ex opere operato) 

300 – luvulta periytyvä näkemys on johtanut monia harhaan ja – 

helvettiin! 

 

       (nettikuva)  

URHO MUROMA  
10.5.1890 -25.6.1966 

Golgata ratkaisee sekä vanhurskauttamis – että pyhitysongelman. Kun 

ihminen USKOSSA SAMAISTUU KRISTUKSEN KUOLEMAAN JA 

YLÖSNOUSEMUKSEEN KASTEESSA, hän on saanut ”ratkaisun” koko 

kristilliseen elämäänsä! Tämä vie myös kasteopin terveelle pohjalla! 

6. Seurakuntaoppi 

Tässä on menty pahasti harhaan; omasta lahkosta on tehty HERRAN 

SEURAKUNTA (EKKLESIA). Tämä on KARDINAALIVIRHE! 

Tässä on lähdetty ”rosvojen” tielle; ja jouduttu täten RIKOSREKISTERIIN! 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten 

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

 

”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä  

 

 

”Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisynty-

misestä 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). 

Kuinka tällainen ”rosvous” voi tapahtua MAAILMAN LUTERILAISIMMASSA 
maassa, jossa vielä kukin kuppikunta vannoo RAAMATULLISUUDEN nimiin?! 
Ekklesia – oppiin tarvitaan ainoastaan ”välttävä sisälukutaito”, rakkaus Raa-
mattuun ja totuuteen! Tähän on vielä lisättävä: PYHÄN HENGEN AVAAMAT 
SILMÄT!  Älyvapaan menettelyn täytyy olla SOKEUDEN seurausta! On hyvä 
myös muistaa perusasia: PYHÄ HENKI YHDISTÄÄ, DIABOLOS EROTTAA!  
LOPULTA TAITAA KUITENKIN OLLA NIIN, ETTÄ TAIVAAN TAVARAT OVAT 
ROISTOJEN SAAVUTTAMATTOMISSA; OMISTAMINEN ON LUULOSAIRAUTTA! 
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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). 

Lahkolaisuus on seurausta ”alaikäisyydestä” ja ”lihallisuudesta”; mutta 

yhtäkaikki se on korkeassa kurssissa SUOMEN SIIONISSA! Lahkolaisuus 

paisuu ja leviää pullataikinan tavoin! 

 

 
                           (nettikuva) 

             AARO LEIKKARI 

”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 Kristuk-

sessa, ja niitä, jotka eivät sitä ole. Siihen Ju-

mala itse on vetänyt rajan ja se on aina eh-

dottomasti oikeassa paikassa” (Aaro Leikkari, 

Armahdettu yhteyteen Kristuksessa, s.107). 


