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Esipuhe 
 

Tänä hämmentävänä lopunaikana tarvitaan tietoa 
kristinuskon perusteista. Suomalaisen monimuotoisen 
kristillisyyden yhteisenä nimittäjänä on opillinen leväpe-
räisyys. Uskonelämän peruskysymyksetkin jäävät 
vastausta vaille – taivastie peittyy usvaan: "Kirjoita näky 
ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa 
lukea" (Hab. 2:2). Jo lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) 
edellyttää systemaattista opetusta: opettamalla kaikki. 
Tiedon vähättely ja halveksiminen on kohtalokasta: 
”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla” 
(Hoos.4:6; Saarnivaaran käänn.). 

 
Vuodelta 1948 peräisin oleva Kristinoppi on edelleen 
monessa suhteessa käyttökelpoinen – tässäkin kirjassa on 
osittain nojauduttu siihen. Kuitenkin muutamat kohdat 
on tarpeen päivittää. Vuoden 1999 Kristinoppi taas on 
aivan liian suppea ja teologisesti köykäinen. Esimerkiksi 
parannuksen, uudestisyntymisen ja kilvoituksen merki-
tys jää taka-alalle.  

 
Varsinaisia "tunnustuksellisia" kristinoppeja ovat: Martti 

Luther, VÄHÄ KATEKISMUS KRISTINOPPI (STLK) ja 
Edward W.A. Koehler, KATEKISMUSSELITYS (Suo-
men Luther-säätiö). Nämä ovat selkeästi "sakramenttive-
toisia".  

 
Uuras Saarnivaara yhdistää ansiokkaasti tunnustukselli-
suuden ja raamatullisuuden kirjassaan ELÄMÄ US-
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KOSSA, Jumalan Kansan Kristinoppi (Uusi Tie). 
Luterilaisuutta voidaan tulkita siis myös Jumalan kansaa 
tyydyttäen – raamattu-uskollisesti.  
 
Kuitenkin tarvitaan myös kristittyjen yhteistä oppikir-
jaa, jolla ei ole rasitteena minkään opinsuunnan 
erikoispiirteet. TÄSSÄ KRISTINOPISSA uskonasiat 
pyritään tuomaan esille vain Raamattuun perustuen ja 
siten, että ne ovat selkeässä ja kansantajuisessa muo-
dossa. Kirja on tarkoitettu kaikille niille, jotka kysele-
vät Jumalan sanan valoa elämän moninaisiin kysymyk-
siin ja haasteisiin.  
 
Käytetään pääsääntöisesti 1933/38 Kirkkoraamattua.  
 
Jeesus sanoo: 
 
"Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun 
sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväi-
seen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja 
rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsi-
vat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei 
sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, 
joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, 
on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja 
tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, 
ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri" (Matt. 7:24-27). 
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Kristinusko ja muut uskonnot 

 
Maailmassa on paljon uskontoja, jotka tyydyttävät 
ihmisten uskonnollista tarvetta. Miksi on niin monia 
uskontoja? Ihmiselämässä on muutamia perimmäisiä 
kysymyksiä, jotka vaativat vastausta:  
 
Mistä olen tullut? Mihin olen menossa? Mikä on elämän 
tarkoitus? Miten maailma syntyi? Mitä on kuoleman 
jälkeen? jne. Uskonnot pyrkivät kukin tahoillaan tuo-
maan näihin kysymyksiin vastauksia. Pieni ihminen on 
aina tuntenut tarvetta etsiä jotakin korkeampaa.  
 
Samaan suuntaan ovat myös vaikuttamassa erilaiset 
elämänkohtalot, tyhjyyden tunne, syyllisyys, kärsimys ja 
kuoleman todellisuus. Joillakin saattaa vielä olla yliluon-
nollisia kokemuksia, jotka osaltaan johtavat ajatukset 
tuonpuoleiseen. 
 
Monien uskontojen olemassaolo osoittaa, että ihmiset 
ovat kiinnostuneita Jumalasta ja iankaikkisesta elämästä. 
Kristinuskon hylkääminen taas kertoo, että he tässä 
kiinnostuksessaan ja pyrkimyksessään ovat harhautuneet 
eivätkä ole suostuneet Jumalan pelastustiehen, vaan 
turvautuneet inhimillisiin ajatusrakennelmiin. 
 
Muut uskonnot ovat ihmisen hapuilua ja etsintää 
ylöspäin. Ne ovat yleisen ilmoituksen piiriin kuuluvaa 
tuntemattoman jumalan palvelua ilman Raamatun 
ilmoitusta Jumalasta, ilman Jumalan ihmiseksi tulemista, 
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ilman sovitusta, ilman evankeliumia ja anteeksiantamus-
ta.  
 
Kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, hän pani 
samalla iankaikkisuuskaipuun ihmisen sydämeen, Srn. 
3:11. Tätä kaipuuta ihmiset yrittävät tyydyttää erilaisilla 
uskonnollisilla pyrkimyksillä. 
 
Ihmisyritysten tikapuut eivät koskaan ulotu taivaaseen 
saakka. Kristinusko on Jumalan ilmoitusta. Sen keskei-
nen sanoma on: Jumala on tullut ihmiseksi (inkarnaatio) 
ja sovittanut maailman itsensä kanssa. Näin kristinusko 
on vastakkainen kaikille muille uskonnoille. Kristilliselle 
kirkolle annettu lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) on yleis-
maailmallinen ja tekee tyhjäksi ja tarpeettomaksi muiden 
uskontojen olemassaolon. Ja vielä enemmän: lähetyskäs-
ky kieltää muilta uskonnoilta olemassaolon oikeutuk-
sen. Tämä ei kuitenkaan merkitse väkivallan käyttöä 
sanoman levityksessä. Täydellinen vapaaehtoisuus on 
eräs kristinuskon peruspilareita. 
 
Kaikki muut uskonnot jättävät ihmisen pimeyteen ja 
Saatanan valtaan vaille yhteyttä todelliseen Jumalaan. Ne 
eivät anna myöskään oikeata tietoa Jumalasta eivätkä 
rauhaa Jumalan kanssa.  

 
Uskonnot voidaan jakaa kahteen ryhmään, lain uskonnot 
ja evankeliumin uskonnot. Kristinusko edustaa ainoana 
jälkimmäistä. Muissa uskonnoissa ihmiskyvyin yritetään 
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saavuttaa taivas. Kristinuskossa taivas laskeutuu alas, 
Jumala tarjoaa valmista pelastusta.  
 

Ylivertainen 

 
Kristinusko on kolmessa suhteessa ylivertainen. 
 
Ensiksi kristillinen siveysoppi on täydellinen, koska sen 
pohjana on rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen ja siinä on 
voima muuttaa ihminen.  
 
Toiseksi: siinä ei tarvita ihmisen omia ansioita tai 
ponnisteluja sovintoon pääsemiseksi Jumalan kanssa; 
Jeesuksen kuolema on ratkaissut ongelman.  
 
Kolmas ylivertaisuus tulee siitä, ettei lähteenä ole 
ihmissanaa, vaan Jumalan oma sana. Muiden uskontojen 
välillä on vain aste-eroja – ne kuuluvat samaan inhimil-
listen uskontojen sarjaan! Kristinusko on erilainen ja 
ainutlaatuinen. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Joh. 14:6: Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule 
Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. 
 
Joh. 7:17: Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän 
tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko 
minä omiani. 
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Apt. 4:12: Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä 
ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman. 
 
1. Kor. 10:20: Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he 
uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle. 
 
 
ELÄMÄNOHJEITA  ERI TAHOILTA 
 
Kreikkalainen sanoo: IHMINEN, TUNNE ITSESI 
Roomalainen sanoo: IHMINEN, HILLITSE ITSESI 
Kiinalainen sanoo: IHMINEN, PARANNA ITSESI 
Buddhalainen sanoo: IHMINEN, TUHOA ITSESI 
Brahmaani sanoo: IHMINEN, UPOTA ITSESI 
Muhamettilainen sanoo: IHMINEN, ALISTA ITSESI 
 
Kristus sanoo: ILMAN MINUA TE ETTE VOI  

MITÄÄN TEHDÄ (Joh. 15:5). 
Hänessä uskova sanoo: KAIKKI MINÄ VOIN HÄNES-  

SÄ, JOKA MINUA VAHVISTAA  
(Fil. 4:13). 
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ENSIMMÄINEN LUKU 
JUMALAN ILMOITUS 

1. Ihminen etsii Jumalaa 

 
Ihminen luotiin Jumalan yhteyteen. Hänellä on sisim-
mässään kaipuu takaisin paratiisielämään. Hän hapuilee 
Jumalan puoleen. Ihminen on kuitenkin hengellisesti 
sokea ja ilman Jumalan ilmoitusta hän ei voi koskaan 
löytää taivastietä. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Saarn. 3:11: Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, 
myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydä-

meensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka 
Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. 
 
Apt. 17:26-27: Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä 
ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt 
heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he 
etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet 
löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestä-
kään meistä. 
 
Ps. 77:3: Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. 
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2. Elämämme kallein asia 

 
Ihminen on tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä. 
Pelastuminen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta ja 
Jumalan lapseksi pääseminen on ihmiselämän kallein 
asia. 
 
Luonnollisessa tilassaan ihminen kulkee kohden iäistä 
vaivaa, kadotusta. Pelastumisella on tekemistä myös 
maallisen onnen kanssa, vaikka nämä eivät aina kulje 
käsi kädessä. 
 
"Hän (Luther) syvimmältään ei huolehtinut muusta kuin 
oman sielunsa pelastumisesta, oikealla kohdalla pysymisestä 
Jumalan ja omantunnon edessä" (Olavi Kares). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 16:26: Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän 
voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielul-
lensa vahingon?  
 
1. Piet. 1:9: sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen 
pelastuksen. 
 
Job 22:21: Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, 
niin saavutat onnen. 
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Joh. 10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja 
tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. 
 
Luuk. 16:19-21: Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan 
ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa 
loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi 
hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita 
itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. 
Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. 
 
1. Kor. 15:19: Jos olemme panneet toivomme Kristukseen 
ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia 
muita ihmisiä surkuteltavammat. 

 

3. Salattu Jumala 

 
Jumala on salattu Jumala. Luonnollisessa tilassa ihminen 
ei voi häntä ymmärtää. Uskovallekin jää Jumalasta paljon 
salatuksi. Ei mikään nöyrrytä, särje ja murra uskovaa 

enemmän kuin käsittämätön Jumala. MIKSI? MIKSI? 
KUINKA KAUAN? 
 
Raamatun todistuksia 

 
Jes. 45:15: Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin 
Jumala, sinä Vapahtaja. 
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Jes. 55:8,9: Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuk-
sianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo 
Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, 
ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun 
ajatukseni teidän ajatuksianne. 
 
1. Tim. 6:16: joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan 
taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi 
nähdä. 
 
Ps. 10:1: Miksi, Herra, seisot niin kaukana, miksi kätkey-
dyt ahdingon aikoina? 
 
Ps. 22:2: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi 
olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? 
 
Ps. 13:2-3: Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat, 
kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan 
minun täytyy kantaa huolia sielussani, päivät päästään 
murhetta sydämessäni? Kuinka kauan saa vihollinen 
ylvästellä minua vastaan? 
 
Ps. 70:6: Mutta minä olen kurja ja köyhä; Jumala, riennä 
minun tyköni. Sinä olet minun apuni ja vapauttajani; 
Herra, älä viivy. 
 
Ps. 80:5: Herra, Jumala Sebaot, kuinka kauan sinä annat 
vihasi suitsuta, kun sinun kansasi rukoilee? 
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Ps. 143:7: Vastaa minulle pian, Herra, minun henkeni 
nääntyy. Älä peitä minulta kasvojasi, etten tulisi niiden 
kaltaiseksi, jotka hautaan vaipuvat. 

 

4. Yleinen ilmoitus 

 
Jumala ilmoittaa itsensä luonnossa, yksityisen ihmisen ja 
kansojen kohtaloissa. Israel on erikoisasemassa Jumalan 
ilmoituksessa. Myös omantunnon kautta Jumala puhuu 
jokaiselle ihmiselle. Koko maailmankaikkeus on valtava 
kirja, josta jokainen voi saada tietoa Jumalasta. 
 
Kun näemme koneen, tiedämme, että joku on sen 
suunnitellut ja tehnyt. Mitä monimutkaisempi ja kalliim-
pi koje on, sitä viisaampi on ollut tekijä. Luonto ja 
ääretön maailmankaikkeus julistavat voimallisesti: tällä 
kaikella täytyy olla tekijänsä. Koko maailman universumi 
täyttää avaruuden huudollaan: JUMALA ON! Jokin 
suunnaton voima ja erinomainen viisaus täytyy olla 
kaiken tämän takana. Aikamme ihminen on suuressa 
määrin sokea häntä ympäröiville Jumalan moninaisille 
luomisteoille. Hän on tottunut, turtunut ja paatunut 
näkemäänsä ja kokemaansa siinä määrin, etteivät 
Jumalan suurenmoiset teot synnytä hänessä ihmetystä, 
ihastusta, ylistystä ja palvontaa.  
 
Ihminen, joka ei usko Jumalaan, näkee kuitenkin ihmis-
elämässä määrättyä johdonmukaisuutta. Hän lukee 
kaiken tämän hyvän tai huonon onnen tai kohtalon tiliin. 
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Toisten mielestä taas elämää ohjaavat ja säätelevät 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset lait. Uskova näkee 
ihmiselämässä Jumalan käden hallinnan ja johdatuksen. 
Mikään ei tapahdu sattumalta – ei edes pikkulinnun 
putoaminen oksalta. 
 
Kansojen kohtalot osoittavat, että niitäkin ohjaa Kaikki-
valtias. Valtakunnat, jotka elävät julkeasti synnissä, 
kokevat ennen pitkää romahtamisen. Näin kävi mm. 
muinaiselle Kreikalle ja Roomalle.  
 
Erityisesti Jumala ilmoittaa itsensä omaisuuskansansa 
Israelin vaiheissa. Kansojen historia kertoo rakastavasta 
mutta samalla syntiä vihaavasta Jumalasta. 
 
Omantunnon toiminta kertoo Jumalan olemassaolosta. Se 
on "Jumalan pieni ystävä", joka nuhtelee meitä, jos 
olemme tehneet väärin. Omatunto on lahjomaton.  
 
Raamatun todistuksia 
 
Ps. 19:2: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvah-
vuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. 

 
Ps. 14:1: Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa." 

 
Jes. 40:26: Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: 
kuka on nämä luonut? Hän, joka johdattaa esiin niitten 
joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; 
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suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: ei 
yksikään jää häneltä pois. 
 
Room. 1:20: Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen 
iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun 
niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta 
asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä 
puolustaa. 
 
Snl. 14:34: Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on 
kansakuntien häpeä. 
 
Room. 2:15: heidän omatuntonsa myötätodistaa ja heidän 
ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat 
heitä. 
 

ISRAEL  –  JUMALAN VALITTU KANSA 

 
Israel on erikoisessa mielessä "Jumalan ilmoituskansa". 
Israelilla on erikoisasema kaikkien kansakuntien joukos-
sa: se on Jumalan valittu kansa. Jumala valitsi sen 
kantaisän Aabrahamin. Joosefin aikana tuo kansa siirtyi 
Egyptiin. Mooses ja Joosua taas johdattivat Israelin 
Kanaanin maalle.  
 
Syntielämänsä tähden kansa joutui lähtemään omasta 
maastaan ja se hajotettiin pakanakansojen sekaan. 
Aikojen lopulla Herra lupaa tuoda kansansa omaan 
maahansa – näemme tämän tapahtuvan meidän päi-
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vinämme. Tuo maa on annettu Israelille "ikuisiksi 
ajoiksi".  
 
Suuri tragedia on siinä, että Israel toistuvasti torjui 
Jumalan lähettämät profeetat. Kaiken huippuna oli 
Jumalan Pojan surmaaminen. Juutalaisten hylätessä 
apostolien julistaman Jumalan sanan he kääntyivät 
pakanoiden puoleen. Tänään Israel elää vielä paatumuk-
sessa.  
 
Kuitenkaan Jumala ei ole hylännyt kansaansa. Israel on 
kansana kääntyvä tuhatvuotisen valtakunnan alussa 
Jumalan puoleen. Siitä tulee "Paavali", joka menestyksellä 
suorittaa lähetystyötä tässä rauhanvaltakunnassa. 
 
"HERRA ON LUVANNUT HYVÄÄ ISRAELILLE" (4. 
Moos. 10:29). Nämä sanat on sovellettavissa sekä fyysi-

seen että hengelliseen Israeliin. 
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 13:14-15: Ja Herra sanoi Abramille, sen jälkeen 
kuin Loot oli hänestä eronnut: "Nosta silmäsi ja katso 
siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja 
länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan 
sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi." 

 
Jer. 31:8, 9: Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, 
kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on 

sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: 
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suurena joukkona he palaavat tänne. Itkien he tulevat, ja 
minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.  
 
Sak. 12:10: Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja 
Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen 
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. 
Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, 
murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan 
katkerasti esikoista. 
 
Apt. 13:46-47: Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat 
rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi 
puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä 
katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin 
katso, me käännymme pakanain puoleen. Sillä näin on 
Herra meitä käskenyt: 'Minä olen pannut sinut pakanain 
valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin 
asti'." 
 
Room. 11:1-2: Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole 
hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin 
israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin suku-
kuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on 
edeltä tuntenut.  
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5. Erityinen ilmoitus – Pyhä Raamattu  
 

1. Koko Raamattu on Jumalan sanaa 
 
Raamattu on kokonaisuudessaan Jumalan sanaa, jonka 
pyhät ihmiset ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuk-
sesta. Raamattu on kokonansa totuus. Raamattu on 
"Jumalan uloshengitystä". Meillä on Raamatussa "sanan 
väärentämätön maito". Tarkkaan ottaen tämä pitää 
paikkansa vain alkutekstin suhteen. Kaikkikin käännök-
set ovat likiarvoja. Kuitenkin vanha (33/38) käännös on 
uutta (92) käännöstä merkittävästi parempi. Uudessa 
käännöksessä on käytetty käännöstapaa (dynaaminen), 
jossa ei edes pyritä alkutekstiuskollisuuteen. Se ei ole 
kaikilta osin lainkaan käännös, vaan inhimillistä tulkin-
taa ja selitystä.  
 
Rovasti Risto Santala arvostelee uutta käännöstä varsin 
terävästi. Samalla hän myös ottaa kantaa vanhan kään-
nöksen luotettavuuteen: "Ekumenian, lähetystyön ja 
opetustoimen kannalta v.1992 raamatunkäännöstä ei voine 
suositella ... 
Edellisen Kirkkoraamattumme kielellinen ja merkitysopillinen 
taso ovat olleet niin kovaa luokkaa, että sitä voitaneen pitää 
yhtenä maailman parhaista käännöksistä" (Risto Santala, 
Suudelma hunnun läpi). 
 
Raamatun tekstiä ei ole lupa muutella; siitä ei saa ottaa 
mitään pois eikä siihen saa mitään lisätä. Tähän uskaltau-
tuja menettää taivasosuutensa! Myös muutetun tekstin 
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käyttäjän tulee vakavasti miettiä, onko hän väärentäjän 
"rikostoveri". 
 
"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian 
sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin 
Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka 
ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois 
jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on 
ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun 
ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu" 
(Ilm. 22:18-19). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ps. 119:160: Sinun sanasi on kokonansa totuus. 
 
Jes. 1:2: Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra 
puhuu. 
 
Joh. 17:17: Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on 
totuus. 
 
2. Piet. 1:21: Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat 
puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. 
 
Joh. 10:35: Raamattu ei voi raueta tyhjiin.  
 
2. Tim. 3:16: Koko Raamattu on syntynyt Jumalan 
Hengen vaikutuksesta ja on hyödyllinen opetukseksi, 
nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa 
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(Saarnivaaran käännös). Sanatarkka käännös: "Koko 

Raamattu (tai: jokainen Jumalan kirjoitus) on Jumalasta 
uloshenkäytetty." 
 
 

2. Raamatun kokonaisuus 
 
Vaikka Raamatun kirjoittajina on monia eri henkilöitä, 
jotka ovat eläneet eri aikoina ja toimineet eri ammateissa, 
Raamattu on absoluuttisen ehyt kokonaisuus. Sen 
yhteyden salaisuus on Pyhä Henki, joka on ohjannut 
kaikkia sen kirjoittajia. Raamattu alkaa paratiisilla ja 
päättyy paratiisiin. Raamatun alussa synti tuli maail-
maan, lopussa se poistuu. 
 
"Kun viimeinen kirjain Raamattuun oli kirjoitettu, oli Jumala 
saanut sanotuksi sen mitä hän halusi sanoa – ja siinä muodos-
sa kuin hän halusi sanoa sanottavansa. Silloin oli Jumalan 
ilmoitus ihmisille saatettu päätökseen. Tämän jälkeen hän ei 
maailman viimeiseen päivään asti ole lisäävä Raamattuun 
yhtään kirjaa. Jumala on puhunut. Sitä seuraavat historian 
vaiheet ovat Jumalan valtava aamen hänen omaan päättynee-
seen puheeseensa" (Fredrik Wislöff). 
 
 

3. Raamatun sanoma 
 
Vaikka Raamattu sisältää hyödyllisiä tietoja elämän eri 
alueilta, se on varsinaisesti Jumalan pelastusilmoituksen 

kirja. Tämä ilmoitus kulkee punaisena lankana Raama-
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tun ensimmäisiltä lehdiltä Ilmestyskirjaan saakka. Sen 
jokaisesta jakeesta kulkee "polku Golgatalle". Raamattu 
on "Kristus-albumi". Kaikilta sen lehdiltä on löydettävis-
sä Kristuksen kuva. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Luuk. 24:27: Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profee-
toista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituk-
sissa sanottu. 

 

6. Kehittyvä ilmoitus 

 
Vaikka Raamatun ilmoitus on täydellinen ja erehtymä-
tön, se on kuitenkin jossakin mielessä kehityksen alaista.  
 
Alkuevankeliumi (protoevankeliumi) oli sangen arvoi-
tuksellinen ja allegorinen, 1. Moos. 3:15. Ihmiskuntaa 
johdatettiin pikku hiljaa yhä suurempaan valoon. 
Aabraham ei nähnyt niin kirkkaasti kuin Jesaja, eikä 
Jesaja taas yhtä kirkkaasti kuin Paavali. Tähän liittyy 
myös se, että VT:ssa sallitaan asioita, jotka eivät UT:n 
valossa enää ole mahdollisia (esim. moniavioisuus, kosto 
jne.). Yksityisellekin ihmiselle Jumalan täytyy opettaa 
salaisuuksiaan askel askeleelta, sitä mukaan kuin ihmi-
sen vastaanottokyky kasvaa.  
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Raamatun todistuksia 
 
1 Moos. 3:15: Ja minä panen vainon sinun ja vaimon 
välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se 
on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä 
kantapäähän. 
 
Joh. 16:12: Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, 
mutta te ette voi nyt sitä kantaa. 
 
1. Kor. 3:1-2: Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen 
teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, 
niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä 
juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin 

sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. 
 
Kol. 1:25-26: jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan 
armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä 
varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen 
salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja 
polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen 

pyhillensä. 

 

7. Raamatun lukeminen ja tulkinta 

 
Meidän on syytä erottaa Raamatun tekstin luotettavuus 
ja sen tulkinta toisistaan. Raamattu on aina luotettava, 
mutta tulkinta ei. Tulkinnan ohjeellinen periaate: Raa-

mattua on selitettävä Raamatulla. Hämärät kohdat tulee 
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valaista kirkkaammilla. Uudesta Testamentista loistaa 
valo Vanhaan Testamenttiin – ja päinvastoin. Kuuliai-
suus on paras Raamatun selitysteos ja Pyhä Henki paras 
selittäjä. Raamattua tulee lähestyä nöyrästi "alhaalta 
päin".  
 
"Luonnollinen ihminen" ei voi ymmärtää Raamattua; 
siihen tarvitaan uudestisyntynyt sydän. Tämän ovat 
tyystin unohtaneet raamatunkääntäjät, joiden kunin-
gasajatus on tehdä Raamatusta kaikille ymmärrettävä. 
 
"Sana on ehdoton ja sen on pysyttävä ehdottomana, vaikka 
omat jalkamme palaisivat helvetissä"  
(Niilo Tuomenoksa).  
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Sam. 3:9: Puhu, Herra; palvelijasi kuulee. 
 
Jes. 66:2: Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on 
särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. 
 
Jaak. 1:22: Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen 
kuulijoita, pettäen itsenne. 
 
1. Kor. 2:14: Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan 
sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullu-
tus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava 
hengellisesti. 
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Dan. 12:10: Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetel-
laan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä 
yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset 
ymmärtävät. 

 

8. Raamatun ongelmakohtia 

 
Raamatussa on näennäisesti ristiriitaisia kohtia. Läh-
demme kuitenkin siitä, ettei Raamattu ole ja ettei se voi 
olla ristiriitainen kirja; emme vaan vielä ymmärrä 
kaikkea: "Herran sanat ovat selkeitä sanoja" (Ps. 12:7). 
Kuitenkin yksi raamatunkohta puhuu näin ja toinen 
aivan vastakkaisesti. Meidän ei tule yrittää loogisuuden 
nimissä väkisin muuttaa tällaisia kohtia, vaan molemmat 

kohdat tulee jättää voimaan. Tässä muutamia ongelma-
kohtia. 
 
1) Lapsi ja perisynti. Raamattu opettaa selkeästi, että 
perisynti on jo lapsen rasitteena. 
 
"Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään" 
(Job 14:4).  
"Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja 
kuinka vaimosta syntynyt olisi puhdas?" (Job 25:4). 
"Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut 
synnissä siittänyt" (Ps. 51:7). 

 
TOISAALTA itse Jeesus taas opettaa lapsen taivaskel-
poisuutta:  
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"Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten 
kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan" (Matt. 
18:3). 
"Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, 
sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä 
sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin 
kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle" (Mark. 10:14-15). 
 
2) Raamatun mukaan pelastus on yksin Jumalan työ – 

ihminen ei voi muuta kuin pistää vastaan. 
 
"Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaas-
ta" (Joh. 3:27). 
"Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät" (Joh. 
15:16). 
 
TOISAALTA Raamattu myös opettaa ihmisen valintaa, 
ratkaisua ja vastuuta. 
 
"valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella" (Joos. 
24:15). 
"Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität 
ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä 
olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana 
kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahto-

neet" (Matt. 23:37). 
"Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet 
häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, 
hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka 
uskovat hänen nimeensä" (Joh. 1:11-12). 
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"Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee 
minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen 
tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän 
minun kanssani" (Ilm. 3:20). 
"ahkeroikaa… pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; 
sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen 
että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi” (Fil. 
2:12-13). 
 
3) Jumala on ennalta valinnut ihmiset pelastukseen. 
 
"Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja 
armahdan, ketä armahdan`. Niin se ei siis ole sen vallas-
sa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka 
on armollinen" (Room. 9:15-16). 
"Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa 
niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka 
hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka 
hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt 
Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen 
monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämää-
rännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsu-
nut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän 
on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut" 
(Room. 8:28-30). 
 
TOISAALTA taas Jumala Raamatun mukaan tahtoo 
kaikkien pelastuvan. 
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"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh. 
3:16). 
"joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat 
tuntemaan totuuden" (1. Tim. 2:4). 
 
4) Uudestisyntymisen (pelastuksen) ja kasteen suhde. 
Raamattu liittää kasteen pelastukseen. 
 
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny 
vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan 
valtakuntaan" (Joh. 3:5). 
"Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette 
Kristuksen päällenne pukeneet" (Gal. 3:27). 
"pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme 
tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyn-
tymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta" 
(Tiit. 3:5). 
"Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelas-
taa, kasteena" (1. Piet. 3:21). 
 
TOISAALTA Pyhä Henki voitiin saada ennen kastetta.  
 
"´Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, 
jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?` Ja 
hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen" 
(Apt. 10:47-48). 
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5) Pyhityksen välttämättömyys. Raamatun mukaan on 
vaarallista unohtaa elämän vanhurskautus.  
 
"Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä 
ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa" (Hebr. 12:14). 
 
TOISAALTA annetaan ymmärtää, että pyhittymätönkin 
ihminen voi pelastua, tosin "nipin napin".  
 
"Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava 
palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän 
vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin 

ikään kuin tulen läpi" (1. Kor. 3:14-15). 
 
6) Maailman hallinta. Jumala hallitsee suvereenisti 
maailmaa. 
 
"Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan 
alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; 
ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat" (Room. 13:1).  
 
TOISAALTA Saatanalla näyttää olevan tärkeä osuus. 

 
"Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen 
loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan 
sen, kenelle tahdon" (Luuk. 4:6). 
"Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma 
on pahan vallassa" (1. Joh. 5:19). 
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"He ovat asettaneet kuninkaita, MUTTA EI SE OLE 
OLLUT MINUSTA; ovat asettaneet ruhtinaita, mutta 
minä en ole siitä tiennyt" (Hoos. 8:4). 
 
7) Jumala itse on uskoon tulleen perillepääsyn takuu-

mies:  
 
hänen aivoituksensa mukaan kutsutut – edeltätuntenut – 
edeltämäärännyt – vanhurskauttanut – kirkastanut 
(Room. 8:28-30).  
 
TOISAALTA valtaosa Israelista ei päässyt luvattuun 
maahan (Hebr. 3:7-19). Simson, Saul, Salomo ja Deemas 
aivan ilmeisesti "jäivät taipaleelle" (Hebr. 4:1). 
 
8) Raamatun mukaan "maa pysyy iäti". 
 
"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy 
iäti" (Srn. 1:4).  
 
TOISAALTA maakin tulee häviämään. 
 
"Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa 
horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee niin kuin 
juopunut, huojuu niin kuin lehvämaja. Raskaana painaa 
sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse" (Jes. 24:19-
20). 
"Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin 
taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta 
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hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat" 
(2. Piet. 3:10). 
 
9) Iankaikkinen kadotus. Raamattu opettaa, että sekä 
taivas että helvetti ovat iankaikkisia.  
 
"Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaik-

kiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen 
enkeleillensä" (Matt. 25:41). 
 
TOISAALTA jumalattomat tullaan hävittämään. 
 
"Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja 
kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumala-
tonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka 
tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä 
juurta eikä oksaa" (Mal. 4:1).  
 
10) Raamatun mukaan koko Israel on pelastuva.  
 
"ja niin kaikki Israel on pelastuva" (Room. 11:26).  
 
TOISAALTA valtakunnan lapsille käy huonosti.  
 
"monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabra-
hamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakun-
nassa; mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimey-
teen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys" (Matt. 
8:11-12). 
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TOINEN LUKU 
ISÄ JUMALA JA HÄNEN TYÖNSÄ 

9. Kaikkivaltias Jumala 

 
Jumalan kaikkivaltius merkitsee sitä, ettei mitään 
tapahdu hänen tietämättään ja sallimattaan. Hän on 
kaikkialla läsnä oleva. Jumalan hallintavaltaan kuuluu 
koko luomakunta; pikkulintukaan ei putoa oksalta hänen 
sallimattaan.  
 
Uskovalle Jumalan läsnäolo merkitsee turvallisuutta, iloa 
ja rauhaa, sekä Pyhän Hengen ylimaallista läsnäoloa, jota 
kääntymätön ei voi ymmärtää.  
 
Kääntymätön taas on jatkuvassa Jumalan kaitselmukses-
sa; hän pakenee Jumalaa, mutta on kuitenkin jatkuvasti 
Jumalan silmälläpidon alainen ja hänen tavoitettavissaan. 
 
Jumalalta ei koskaan puutu keinoja tarkoitustensa 
toteuttamiseen. Hän voi käyttää palveluksessaan yhtä 

hyvin ihmisiä, luonnonvoimia kuin enkeleitäkin. 
 
Jumala kaikkivaltiudessaan kääntää kaiken uskovan 
parhaaksi.  
Samoin hänen kaikkivaltiudestaan kertoo viimeinen 
tuomio; kaikki kootaan erilaisista hautausmaista tuomio-
istuimen eteen. Raamattu tiivistää Jumalan kaikkivaltiu-
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den sanoihin: "Jumalalle ei mikään ole mahdotonta" 
(Luuk. 1:37).  
 
Pahan valtojenkin on toteltava Jumalaa. 
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 17:1: Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella 
minun edessäni ja ole nuhteeton. 
 
Ps. 139:7: Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun 
Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä? 
 
Room. 8:28: Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä 
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, 
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 
 
Ilm. 20:12-13: Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, 
seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja 
avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet 
tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, 
tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä 
olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka 
niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa 
mukaan. 
 
Snl. 21:1: Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin 
vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo. 
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10. Luoja 

 
Raamatun mukaan aikojen alussa Jumala loi sanallaan 
sekä näkyväisen että näkymättömän maailman. Näky-
mättömään maailmaan kuuluvat mm. enkelit. Jumala loi 
kaiken tyhjästä. Jeesus oli mukana luomisessa. Luominen 
on Jumalan ihme, samoin myös jatkuva maailman 
ylläpitäminen. Jumala loi kaiken täydelliseksi. Usko avaa 

ymmärryksemme jossakin määrin käsittämään luomisen 
ihmeen. Ihminen on korkein ja jaloin Jumalan luomista.  
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 1:1: Alussa loi Jumala taivaan ja maan. 
 
1. Moos. 1:26: Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen 
kuvaksemme." 
 
1. Moos. 1:31: Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt 
oli, ja katso, se oli sangen hyvää. 

 
Jes. 64:8: Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme; me 
olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme, kaikki me 
olemme sinun kättesi tekoa. 
 
Kol. 1:16: Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja 
mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, 
olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai 
valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. 
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Hebr. 11:3: Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma 
on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä näh-
dään, ei ole syntynyt näkyväisestä. 

 

11. Jumala isänä 

 
Jumala on kaikkien ihmisten isä siinä mielessä, että 
kaikki elämä on lähtöisin hänestä. Mutta varsinainen 
lapseus menetettiin syntiinlankeemuksessa, kun ihminen 
riistettiin Jumalalta vieraan isännän alaisuuteen, joka 
tylysti häntä hallitsee. Uskovien isä hän on siksi, että 
heistä on uudestisyntymisen kautta tullut hänen lapsian-
sa. He ovat saaneet tämän lapseuden todisteeksi "lapseu-
den hengen".  
 
Että voisimme puhutella Jumalaa luottavaisin mielin 
Isäksi, sielun on välttämätöntä tulla kokemaan armolli-
nen Jumala Jeesuksessa Kristuksessa. Muuta tietä 
Jumalan luo ja tuntemiseen ei ole. 

 
Raamatun todistuksia 
 
Ps. 100:3: Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät 
tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen 
laitumensa lampaat. 
 
1. Joh. 3:1-2: Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on 
meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, 
joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, 
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sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan 
lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me 
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän 
ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin 
hän on. 
 
Room. 8:15: Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä 
ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseu-
den hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" 
 
Joh. 8:42-44: Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te 
rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja 
tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut 
lähettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhet-
tani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. 
Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte 
noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuu-
dessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän 
puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on 
valhettelija ja sen isä.  

 

12. Jumala johtaa ja ylläpitää kaikki 
 

Kaikki luodut saavat Jumalalta elatuksensa ja muut 
tarpeensa. Jumalan käsi kannattaa kaikkea olevaista. 
 
Jumala johtaa vanhurskaudessaan ja rakkaudessaan niin 
kansojen kohtaloita kuin yksityistenkin ihmisten vaihei-
ta. Maailmassa oleva kärsimys ja tuska on suoranaista tai 
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välillistä synnin seurausta. Kuitenkaan me emme aina 
voi suinkaan nimetä syntiä, josta ko. kärsimys johtuu. 
Rangaistessaankin Jumala ei anna meille ansiomme 
mukaan. Kärsimyksen tarkoitus on johtaa kääntymättö-
mät parannuksen tielle. Uskovien kohdalla ne ovat 
puhdistuskärsimyksiä. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Jes. 40:26: Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: 
kuka on nämä luonut? Hän, joka johdattaa esiin niitten 
joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; 
suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: ei 
yksikään jää häneltä pois. 
 
Matt. 6:26: Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä 
eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaal-
linen Isänne ruokkii ne. 
 
Ps. 145:17: Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja 
armollinen kaikissa teoissaan. 

 
Hebr. 12:6: sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja 
hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. 
 
1. Piet. 4:1: Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin 
ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. 
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KOLMAS LUKU 
IHMINEN 

13. Ihminen – Jumalan kuva 

 
Jumala loi ihmisen maan tomusta ja antoi hänelle 
kuolemattoman hengen. Ihminen luotiin Jumalan 
kuvaksi. Ainoastaan ihminen voi kuulla Jumalan äänen, 
turvautua häneen, rakastaa ja palvella häntä. Vain 
Jumala pystyy näin halvasta materiaalista tekemään 
jotakin näin suunnattoman kallista. Ainoastaan ihminen 
on vastuussa teoistansa. 
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 1:27: Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, 
Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän 
loi heidät. 
 
Srn. 3:11: Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös 
iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. 
 
Srn. 11:9: Iloitse, nuorukainen, nuoruudessasi, ja sydäme-
si ilahuttakoon sinua nuoruusikäsi päivinä. Vaella 
sydämesi teitä ja silmiesi halun mukaan; mutta tiedä: 
Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä. 
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Hebr. 9:27: Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että 
heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee 
tuomio. 

 

14. Omatunto  

 
Suomalaista sanaa omatunto vastaa kreik. syneidesis, 
yhdessä tietäminen, ruotsiksi samvete. Kyseessä on 
Jumalan kanssa yhdessä tietäminen. 
 
Omassatunnossamme voimme kuulla Jumalan äänen. 
Omantunnon toiminta on kuitenkin riippuvainen sen 
saamasta tiedosta. On tärkeää, että omantunnon tieto 
pohjautuu Raamattuun; tällöin sen ääni on luotettava. 
Omatunto ohjaa meitä tekemään sen mukaan, minkä 
tiedämme oikeaksi. Ihmisen tulee elää sovussa omantun-
tonsa kanssa. On väärin ja turmiollista toimia tuntoaan 
vastaan.  
 
Omaatuntoa ei ole lupa sitoa mihinkään muuhun kirjaan 
kuin Raamattuun, ei esim. Tunnustuskirjoihin. Sitä ei ole 
myös lupa sitoa kehenkään ihmiseen (esim. paaviin, 
Lutheriin, Whiteen jne.). Omaatuntoa ei saa sitoa mihin-
kään ihmisten perinnäissääntöihin, kirkon kokemuksiin, 
ääneen tai päätöksiin, jotka eivät pidä yhtä Raamatun 
kanssa. 
 
Omatunto tallettaa kaikki elämämme tapahtumat. 
Teoistamme pidetään "kaksinkertaista kirjanpitoa": 
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omantunnon kirja ja tekojen kirja taivaassa. Omantunnon 
kirja vahvistaa taivaan kirjan todistuksen. 
 
Omallatunnolla on tärkeä tehtävä ihmisen pelastumis-
prosessissa. Ihmisen sydän on "liukas", Jumala ei saa siitä 
otetta: "Liukas oli heidän sydämensä" (Hoos. 10:2). 
Omatunto on "ripa", kädensija, johon Jumala tarttuu 
lähtiessään pelastamaan ihmistä. Tällöin tapahtuu 
"omantunnon herätys". 

 
Omatunto Raamatussa: 
 
1. Kaikilla ihmisillä on omatunto, Room. 2:15; 2. Kor. 4:2. 
 
2. Omatunto ei ole erehtymätön, 1. Joh. 3:20. 
 
3. Omatunto voidaan turmella, Room. 1:18-21. 
 
4. On heikkoja ja vahvoja omiatuntoja, 1. Kor. 8:7-13; 
Room. 14:20. 
 
5. Jumalalta saadaan hyvä omatunto, Hebr. 9:14. 
 
6. Hyvä omatunto ja oikea usko kuuluvat yhteen, Apt. 
24:16; 1. Tim. 1:19; 3:9; 1. Piet. 3:16. Hebr. 10:22. 
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Raamatun todistuksia 
 
Snl. 28:14: Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla 
tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnetto-
muuteen lankeaa. 

 
Apt. 23:1: Miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä 
omallatunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään 
asti. 
 
Apt. 24:16: Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että 
minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja 
ihmisten edessä. 
 
1. Tim. 1:19: säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, 
jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon 
joutuneet. 
 
Ilm. 20:12: Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seiso-
massa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin 
toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin 
sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa 
mukaan. 

 

15. Ihminen ja luonto 

 
Jumala loi harmonisen maailman, jossa kaikilla sen osilla 
on oma tärkeä tehtävänsä. Ihmiselle hän antoi tehtäväksi 
viljellä ja varjella luomakuntaa. Ihminen on hoitanut tätä 
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tehtäväänsä huonosti; ennen pitkää olemme katastrofin 

partaalla. Kasvihuoneilmiö saattaa tehdä ilmaston 
sietämättömän kuumaksi. 
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 2:15: Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet 
Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. 
 
Ps. 8:6-7: Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olen-
non, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella; 
panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki 
hänen jalkainsa alle. 
 
Jes.24:4-6: Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja 
lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on 
saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, 
muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.  
Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystän-
sä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta 
korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle. 
 
Ilm. 16:9: Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä. 
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NELJÄS LUKU 
JUMALAN PYHÄ TAHTO 
 
Jumalan pyhä tahto on ilmoitettu laissa eli kymmenessä 
käskyssä, mutta erityisesti Jumalan Pojassa ja evanke-
liumissa. Jumalan laki vaatii meiltä täydellistä elämää. 
Se vaatii puhtautta ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. 
Kymmenen käskyä tiivistyvät kehotukseen: Rakasta 
Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi. 
 
Jeesuksen kuollessa Golgatalla kohtasivat Jumalan tahto 
ja ihmisen tahto – syntyi risti. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Miika 6:8: Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä 
hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet 
sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi 

Jumalasi edessä? 
 
Matt. 5:48: Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän 
taivaallinen Isänne täydellinen on. 
 
Matt. 22:37-40: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikes-
ta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestä-
si." Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, 
tämän vertainen, on: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin 
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itseäsi." Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja 
profeetat. 
 
Room. 13:8-10: Älkää olko kenellekään mitään velkaa, 
muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa 
rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: "Älä tee huorin, 
älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky 
tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Rakkaus ei tee lähim-
mäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain 
täyttymys. 

 

16. Jumalan kymmenen käskyä 

 
Tässä Kristinopissa käytetään latinalaista mm. kirkkoisä 
Augustinuksen (354-430) käyttämää jaotusta, jossa kreik-

kalaisen jaotuksen 1. ja 2. käsky on sulautettu yhteen ja 
10. käsky jaettu kahtia. 
 
Kreikkalainen jaotus:  
 
1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi… Älä pidä muita 
jumalia minun rinnallani. 
2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa. 
3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä. 
4. Muista pyhittää lepopäivä. 
5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. 
6. Älä tapa. 
7. Älä tee huorin. 
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8. Älä varasta. 
9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. 
10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse 
lähimmäisesi vaimoa. 

 

Jumalan laki on elämän oma laki 

 
Kaikkiin koneisiin ja kojeisiin liittyy valmistajan käyttö-
ohjeet. Ihminen on Jumalan valmistama ainutlaatuinen 
luomus, joka tarvitsee valmistajan, Jumalan, käyttöohjeet. 
Nämä ohjeet löytyvät Raamatusta. Jos näistä ei piitata, 
elämä ajautuu väistämättä harhaan ja ihmissielu joutuu 
iankaikkiseen vahinkoon. 
 
Liikennettä varten on laadittu määrätyt liikennesäännöt, 
joita ilman ei liikenne suju. Piittaamattomuus Jumalan 
ihmiselämälle laatimista säännöistä johtaa yhteiskunnan 
kaaokseen. 
 
Jumalan laki pyrkii suojelemaan Jumalan luomaa elämää. 
Jumalan lain kunnioittaminen tuo elämäämme Jumalan 
lupaaman (ulkonaisen) siunauksen.  
 
Jumala ilmoitti itsensä ja tahtonsa ihmisiin nähden 
antamassaan kymmenkohtaisessa laissa, jonka Hän 
kirjoitti kivitauluihin Moosekselle Siinain vuorella (2. 
Moos. 31:18 ja 2. Moos. 20:1-17). 
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Kuitenkaan laki ja sen täyttäminen eivät ole pelastustie. 
Päinvastoin ulkonaisesti moitteeton elämä johtaa helposti 
farisealaisuuteen, jossa ei Jeesuksella, syntisten Vapahta-
jalla ole tilaa.  
 
Raamatun todistuksia 
 
5. Moos. 32:47: Sillä ei ole se turha sana, joka ei koskisi 
teitä, vaan siinä on teidän elämänne; ja sen sanan varassa 

te elätte kauan siinä maassa, johon te menette Jordanin 
yli, ottamaan sen omaksenne. 
 
Gal. 6:7-8: Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; 
sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka 
lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta 
joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän 
niittää. 
 
Mark. 10:17-22: Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi 
muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi 
häneltä: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että 
minä iankaikkisen elämän perisin?" Mutta Jeesus sanoi 
hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä 
paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät: 'Älä tapa', 'Älä tee 
huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Älä 
toiselta anasta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'." Mutta hän 
sanoi hänelle: "Opettaja, niitä kaikkia minä olen noudat-

tanut nuoruudestani asti". Niin Jeesus katsoi häneen ja 
rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: 
mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin 



 

 54 

sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua". 
Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheel-
lisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. 
 
Joh. 5:39-40: Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on 
mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri 
todistavat minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni, 
että saisitte elämän. 

 

Ensimmäinen käsky 

 
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia 
minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa. 
 
Tämä on tärkein käsky. Uskonelämän ydin on Jumalan 
rakastaminen. Kaikki muut käskyt sisältyvät tähän 
käskyyn. Jumalalla on oikeus vaatia meiltä rakkautta ja 
ensimmäistä sijaa elämässämme, koska hän on meidät 
luonut ja elämme hänen maailmassaan.  
 
Ihmisen velvollisuuteen luomakunnan osana kuuluu 
Jumalan palveleminen ja palvominen; muu osa luoma-
kuntaa täyttääkin tämän tehtävänsä. Ihmiseltä, joka on 
luomakunnan kruunu, pitäisi Jumalan saada runsain 
kiitos, mutta ihminen on kiittämätön ja paha. Ihminen on 
luomakunnan "musta lammas", joka hylkää Luojansa ja 
palvoo muita jumalia.  
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Uskoontulossa tilanne korjaantuu. Ihminen asettuu 
silloin suhteessa Luojaansa oikealle paikalleen muiden 
luotujen esimerkilliseen joukkoon. 
Ihminen tarvitsee jumalan; missä elävän Jumalan 
palvonta on poissa, rehottaa epäjumalanpalvelus. 
 
Luonnollisena seurauksena Jumalan hylkäämisestä on 
turvattomuus. Ihminen on turvattomalla ja toi-
vottomalla pakomatkalla kuten Aadam ja Eeva. Epä-
jumalat eivät pysty tätä turvattomuutta poistamaan.  
 
Ihminen pyrkii Luojan sijasta palvelemaan luotua. 
Aikamme epäjumalia ovat filmi- ja urheilutähdet, 
kulttuurin, tieteen ja taiteen huiput sekä valtioiden 
hallitsijat. Näiden palvontaan liittyy läheisesti rahan ja 
seksin palvonta sekä alkoholi.  
 
Aikamme epäjumalanpalveluksen karkein muoto on 
Saatanan palvonta. 
Horoskoopit ja astrologit liittyvät myös nykyajan 
epäjumalanpalvontaan. 
 
Uskonnollisessa kulttuurissa ja elämässä harjoitetaan 
Marian, enkelien, pyhimysten ja pyhien paikkojen 
palvontaa. Pyhimysten palvontaan liittyvät pyhäinjään-
nöskokoelmat. Uskonnollisuus ilman Jumalan tuntemista 
on epäjumalapalvontaa.  
 
"Kaikkiin kiusauksiimme, saatanan hyökkäyksiin ja valituk-
seemme on syynä itsevanhurskautemme ja omahyväisyytemme. 
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”Niitä Jumala ajaa takaa salliessaan saatanan hyökätä kimp-
puumme, niin kuin Laaban ajoi takaa Jaakobia kotijumaliensa 
tähden. Ne on sinulta riistettävä, olitpa miten vastahakoinen 
tahansa" (Thomas Wilcox). 

 
"Olen kumminkin varmasti vakuuttunut siitä, että Jumalan 
armo hävittää sielustani kaiken epäjumalanpalveluksen ja 
synnin ja taivuttaa minut rakkaan Isän hyvän ja pyhän tahdon 
alaiseksi" (Jonas Lagus). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Luuk. 10:27: Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta 
sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja 
kaikesta mielestäsi. 
 
Matt. 6:24: Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän 
on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän 
liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja 
mammonaa. 
 
Room. 1:21, 23-25: eivät ole häntä Jumalana kunnioitta-
neet eivätkä kiittäneet… ja ovat katoamattoman Jumalan 
kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja 
nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen 
tähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, 
hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruu-
miinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden 
valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enem-

män kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen. 
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Ilm. 19:10: Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, 
kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: 
"Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi 
kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; 
kumarra ja rukoile Jumalaa." 
 
Ps. 146:3-4: Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä ih-
mislapseen, sillä ei hän voi auttaa. Kun hänen henkensä 
lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä 
hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin.  

 

Toinen käsky 

 
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra 
ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. 
 
Jos me Jumalaa rakastamme, me lausumme usein hänen 
rakkaan nimensä. Jos taas emme häntä rakasta, hänen 
nimensä ei saa olla huulillamme. Kun rukouksessa 
lähestymme Taivaallista Isäämme, kiitämme tai ylistäm-
me häntä, silloin hänen nimensä on oikeassa käytössä.  
 
Tässä kielletään sekä Jumalan nimen turhaan lausuminen 
että kaikenlainen kiroilu.  
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Raamatun todistuksia 
 
Ps. 50:15-16: Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, 
niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioitta-
man minua.  
 
Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: "Mikä sinä olet 
puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni 
suuhusi." 
 
Room. 10:12: Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä 
kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, 
rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. 
 
2. Tim. 2:19: Luopukoon vääryydestä jokainen, joka 
Herran nimeä mainitsee. 
 
Jaak. 3:10-11: samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin 
ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä 
makeaa ja karvasta vettä? 
 
Jaak. 5:12: Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, 
älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muuta-
kaan valaa; vaan "on" olkoon teillä "on", ja "ei" olkoon 
teillä "ei", ettette joutuisi tuomion alle.  
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Kolmas käsky 

 
Muista pyhittää lepopäivä. 
 
Lepopäivän käytämme oikein, kun viljelemme silloin 
Jumalan sanaa ja rukousta.  
Samoin meidän tulee erikoisesti tänä päivänä huolehtia 
seurakuntayhteydestä. 
Sunnuntai ei kuitenkaan ole ainut Jumalan palvelemisen 
päivä. Koko ihmiselämä kuuluu Jumalalle ja sen myötä 
kaikki seitsemän päivää viikossa. 
Sunnuntaina meidän tulee siis levätä ruumiin, hengen ja 
sielun puolesta ja pyhittää Herran nimi elämässämme ja 
kodissamme. Se ei siten ole rästiin jääneiden arkitöiden 
tekopäivä.  
Myös ruumiillisen kunnon hoitaminen on tärkeää, sillä 
ruumis on "Pyhän Hengen temppeli". 
 
Raamatun todistuksia 
 
2. Moos. 20:11: Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan 
ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitse-
mäntenä päivänä hän lepäsi; sen tähden Herra siunasi 
lepopäivän ja pyhitti sen. 
 
1. Tess. 5:10: Joka on kuollut meidän edestämme, että me, 
valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen 
kanssaan. 
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Room. 14:8: Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos 
kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden, elim-
mepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. 
 
1. Tim. 4:8: Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä 
vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, 
koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevai-
sen. 

 
1. Kor. 6:19: Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on 
Pyhän Hengen temppeli.  

 

Neljäs käsky 

 
Kunnioita isääsi ja äitiäsi. 
 
Vanhempien kunnioitus tuo siunauksen elämään. He 
ovat Jumalan suuri lahja meille. Meidän tulee osoittaa 
vanhemmille kiitollisuutta siitä työstä, mitä he ovat 
tähtemme tehneet. Tämä on ensimmäinen käsky, johon 
Jumala on sisällyttänyt suuren lupauksen ihmisen 
elämää varten: ”…että kauan eläisit ja menestyisit siinä 
maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa” (5. 
Moos. 5:16). 
 
Sama kunnioitusvaatimus koskee muutakin Jumalan 
asettamaa esivaltaa sekä yhteiskunnassa että seurakun-
nassa - silloin kun kuuliaisuus ei ole ristiriidassa Sanan 
kanssa.  
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Raamatun todistuksia 
 
Ef. 6:1: Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herras-
sa, sillä se on oikein. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" – tämä 
on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus – "että 
menestyisit ja kauan eläisit maan päällä." 
 
Room. 13:1-2: Jokainen olkoon alamainen sille esival-
lalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa 
muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan 
asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se 
nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nouse-
vat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. 
 
1. Piet. 2:13-14: Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle 
järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka 
on ylin, kuin käskynhaltijoille. 
 
Apt. 5:29: Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.  
 

Viides käsky 

 
Älä tapa. 

 
Tässä kielletään paitsi lähimmäisen ruumiin vioittaminen 
myös henkinen ja hengellinen nujertaminen ja murskaa-
minen. Nämä jälkimmäiset voivat tapahtua sanoilla ja 
asenteilla. Uskovan tulee valvoa myös ajatuksia, ettei hän 
ajatusmaailmassaankaan vihaisi lähimmäistä. Tähän 
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päästään vain siten, että Jeesus valtaa meidät kokonaan, 
niin että myös meidän ajatuksemme "varjeltuvat Jeesuk-
sessa Kristuksessa", Fil. 4:7. 
Tämä käsky kieltää hengen riistämisen lähimmäiseltään 
ja itseltään sekä osallisuuden veritekoihin. Se velvoittaa 
suojelemaan elämää kaikin tavoin. 

 
Aikamme tiedotusvälineet on pitkälti valjastettu Mur-

haajan tekojen esiintuomiseen. 
 
Karkea viidennen käskyn rikkominen tapahtuu nykyisin 
abortissa, jossa pieni ihmisalku julmasti ja laillisesti 
murhataan.  
Eutanasia (armomurha) on tulossa; se on jo hyväksytty 
joissakin maissa. Siinä, samoin kuin abortissakin, ihmi-
nen ottaa itselleen jumalallisen oikeuden määrätä 
elämästä ja kuolemasta.  
 
Kun sekä abortti että eutanasia tapahtuvat valtiovallan 
suojeluksessa, tämä paljastaa, etteivät nykyiset valtiot ole 
inhimillisiä (humaaneja) vaan "petovaltioita" (Dan. 7:1-
12). 
 
Raamatun todistuksia 
 
3. Moos. 19:16: Äläkä vaani lähimmäisesi verta. Minä 
olen Herra. 
 
Apt. 16:28: Älä tee itsellesi mitään pahaa. 
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Joh. 8:44: Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te 
tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti. 
 
1. Joh. 3:15: Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; 
ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaik-
kista elämää, joka hänessä pysyisi. 

 
Ps. 139:13-16: Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. 
Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; 
ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä 
tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut 
salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan 
syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. 
Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun 
kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. 
 
Snl. 12:18: Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta 
viisasten kieli on lääke.  
 

Kuudes käsky 

 
Älä tee huorin. 
 
Käsky koskee sekä avioliitossa olevia että yksinäisiä 
henkilöitä. Ajatusmalli uudessa 1992 ja myöskin englanti-
laisessa King James -käännöksessä antaa aivan väärän 
kuvan asiasta puhuessaan vain aviorikoksesta. Raamatun 
yksiselitteinen kanta seksiin nähden on se, että se kuuluu 
ainoastaan ja vain avioliittoon. Aviopuolisoiden tulee 
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olla toisilleen uskollisia. Ennen avioliittoa tapahtuneet 
irralliset suhteet kylvävät uskottomuuden siemenen 
tulevaan avioliittoon.  

 
Aikamme on siinä määrin seksikyllästeinen, että tarvi-
taan erityistä valppautta myös uskovien taholta, jottei 
tämä käsky tulisi rikotuksi. 
Raamatun ohje uskovien avioliittoon menemiseen on, 
että sen tulee tapahtua "Herrassa". Tämä merkitsee sitä, 
että molempien tulee olla uskovia ja pitäytyä Jumalan 
johdatukseen puolison valinnassa. 
 

Avoliitto on Jumalan sanan vastainen; yhdyntä merkit-
see yhdeksi ruumiiksi tuloa toisen kanssa, joka on 
avioliiton ydin. Avioliitto on vastuun ottamista puolisos-
ta ihmisten ja Jumalan edessä ja sen julkista tunnustamis-
ta. Tässä kielletään kaikenlainen syntisen luonnon 
aikaansaama seksuaalinen himoitseminen. Tämäkin alue 
liittyy kiinteästi ajatusmaailmaamme, jota laki vaatii 
olemaan Pyhän Hengen läpitunkema ja hallitsema. 
Jumala vaatii totuutta salatuimpaan saakka. 
 

Molemmat aviopuolisot ovat vastuussa siitä, että toinen 
puoliso saa Jumalan tarkoittaman seksuaalisen tyydytyk-
sen parisuhteesta; täten tältä osin poistetaan kiusaus 
aviorikoksiin. Avioliitto on tarkoitettu elinikäiseksi. 
 
Tämä käsky eroaa muista käskyistä siinä, että käskyn 
rikkoja turmelee myös oman ruumiinsa; tekee syntiä 
omaa ruumistansa vastaan.  
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Homous ja lesbous kuuluvat myös tämän käskyn piiriin 
ja vastoin nykyistä käsitystä ne eivät ole sairauksia, vaan 
Jumalan sanan mukaan kieroutuneita seksuaalisia tapoja, 
luonnottomuutta ja häpeällisiä syntejä. Homo- ja lesbo-
parien hyväksyminen on siten selkeästi Jumalan sanaa 
vastaan. 
 

Pedofilia ja insesti (lasten seksuaalinen hyväksikäyttö) 
ovat harhautuneen seksuaalisuuden räikeimpiä muotoja. 
 

Raamatun todistuksia 
 
Matt. 5:28: Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo 
naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin 
hänen kanssansa. 
 
Matt. 19:5-6: Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja 
äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat 
yhdeksi lihaksi? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi 
liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön 
ihminen erottako. 
 
Room. 1:26, 27: Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät 
häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat 
vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 
samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydes-
tä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa 
ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettaut-
ta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä 
saada piti.  
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1. Kor. 6:15-16: Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat 
Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja 
tekisin ne porton jäseniksi? Pois se! Vai ettekö tiedä, että 
joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen 
kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi 
lihaksi." 
 
1. Kor. 6:18-20: Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä 
ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta 
haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa 

vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän 
Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette 
saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te 
olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiis-
sanne. 
 
1. Kor. 7:2-5: Mutta haureuden syntien välttämiseksi 
olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin 
naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuuten-
sa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä 
kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan 
hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis 
ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Älkää vetäyty-
kö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimukses-
ta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja 
sitten taas tulisitte yhteen, ettei Saatana teitä kiusaisi 
teidän hillittömyytenne tähden. 
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Hebr. 13:4: Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien 
kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset 
ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. 
 

Seitsemäs käsky 

 
Älä varasta. 
 
Seitsemäs käsky vaatii, että meidän tulee kunnioittaa 
lähimmäisen omaisuutta niin ettemme vähäisintäkään 
hänelle kuuluvaa himoitse emmekä ota itsellemme. 
Jumala on antanut jokaiselle osansa tässä maailmassa – ja 
siihen meidän on harjoittauduttava tyytymään. 
 
Varastaminen on samanlainen synti kohdistui se sitten 
yksityiseen tai yhteisöön. Verovilppi lienee yleisin 
yhteisöön kohdistuvista varkauksista. Kavallukset ovat 
lisääntyneet merkittävästi nimenomaan yhteiskunnan 
huipulla. Pienen tavaran varastaminen on synti siinä 
missä suurenkin. Varastamista on myöskin aineeton 
varastaminen, kuten esim. laiskottelu ja velvollisuuksien 
laiminlyönti työssä. Periaatteessa meidän tulee tarvittaes-
sa pystyä todistamaan omistusoikeutemme kaikkeen 
meillä olevaan tavaraan. 
 
Varsin yleinen varastamisen muoto on Jumalan kunnian 

varastaminen. Tällöin ihminen ottaa itselleen kunnian 
lahjoistaan ja saavutuksistaan, joista kunnia ja kiitos 
kuuluu yksin Jumalalle. 
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Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 14:21-23: Ja Sodoman kuningas sanoi Abramille: 
"Anna minulle väki ja pidä sinä tavara." Mutta Abram 
sanoi Sodoman kuninkaalle: "Minä nostan käteni Herran, 
Jumalan, Korkeimman, taivaan ja maan luojan, puoleen 
ja vannon: En totisesti ota, en langan päätä, en kengän 
paulaa enkä mitään muuta, mikä on sinun, ettet sanoisi: 
'Minä olen tehnyt Abramin rikkaaksi'. 
 
Ef. 4:28: Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan 
tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, 
mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. 
 
1. Kor. 6:10: Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei 
pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakun-
taa. 
 
1. Piet. 4:15: Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaa-
jana tai varkaana tai pahantekijänä.  
 
Snl. 30:8,9 : Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; 
anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, etten 
kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: "Kuka on Herra?" ja 
etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä 
vastaan. 
 
Jes. 42:8: Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna 
kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille. 
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Apt. 12:21-23: Niin Herodes määrättynä päivänä pukeu-
tui kuninkaalliseen pukuun, istui istuimelleen ja piti 
heille puheen; siihen kansa huusi: "Jumalan ääni, eikä 
ihmisen!" Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sen tähden 
ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät 
hänet, ja hän heitti henkensä. 
 
Ilm. 4:11: Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalam-
me, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja 
voiman. 
 

Kahdeksas käsky 

 
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. 
 
Lähimmäisestämme emme saa puhua pahaa. Tässä 
meiltä vaaditaan täydellistä lähimmäisen rakastamista ja 
kunnioittamista ja hänen kunniansa puolustamista.  
 
Meidän tulee puhua lähimmäisestämme niin, että 
selitämme kaikki parhain päin. Laki vaatii meiltä kunin-
kaallista käyttäytymistä; kuninkaallisten on sopimatonta 
sekaantua maailman juoruihin. 
 
"Parjaajalla on aina kanssarikollinen, hän joka kuuntelee" 
(Niilo Tuomenoksa). 
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Raamatun todistuksia 
 
2. Moos. 23:1-2: Älä levitä valheellista huhua, äläkä anna 
apuasi syylliselle rupeamalla vääräksi todistajaksi. Älä 

ole joukon mukana tekemässä pahaa, äläkä todista riita-
asiassa niin, että taivut joukon mukaan ja väännät oikean 
vääräksi. 
 
Ef. 4:25: Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, 
kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen 
toisemme jäseniä. 
 
Kol. 3:9: Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka 
olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa. 
Kol. 4:6: Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystet-
tyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. 
 
2. Piet.2:9: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen 
jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät 
ihmeelliseen valkeuteensa.  
 

Yhdeksäs käsky 

 
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. 
 
Minkä Jumala on uskonut lähimmäisellemme, se kuuluu 
hänelle, olkoon se esineitä, autoja, kiinteistöjä tai muuta 
omaisuutta. Yhdeksäs käsky vaatii meitä kunnioit-
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tamaan ja puolustamaan lähimmäisemme omistusoikeut-
ta hänelle uskottuihin tavaroihin. 
 
Samalla tämä käsky edellyttää kiitollisuutta siitä, mitä 
Jumala meille itsellemme on antanut. Meidän tulee olla 
tyytyväisiä jo elatukseen ja vaatteisiin.  
 
Jumala on luvannut, ettei hän meitä hylkää. Hän on 
myös vakuuttanut, että kun me etsimme ensin Jumalan 
valtakuntaa, saamme siinä ohessa kaiken ajallisenkin. 
Jumalisuuteen on sisällytetty sekä nykyisen että tulevan 
elämän lupaus.  
 
Toisen omaisuuden tavoittelu nousee näin ollen epäus-
kon maaperästä; emme usko, että Jumala pitää lapsistaan 
huolta. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 6:33: Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja 
hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 
annetaan. 
 
Miika 2:1, 2: Voi niitä, jotka miettivät turmiota ja valmis-
televat pahaa vuoteillansa! Aamun valjettua he sen 
tekevät, sillä heillä on siihen valta.  

 
He himoitsevat peltoja ja ryöstävät ne, taloja, ja ottavat 
ne; he sortavat miestä ja hänen taloansa, miestä ja hänen 
perintöosaansa. 
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1. Kor. 6:7: Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte 
keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä 
itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne? 
 
1. Tim. 4:8: Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä 
vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, 
koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevai-
sen. 
 
1. Tim. 6:8: Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin 
tyytykäämme niihin. 
 
Hebr. 13:5: Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää 
siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: "En minä 
sinua hylkää enkä sinua jätä."  
 

Kymmenes käsky 

 
Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijoita, karjaa 
äläkä mitään, mikä on hänen omaansa. 
 
Lähimmäisemme kodissa asuvat henkilöt ovat erikoi-
sessa mielessä "hänen omaansa". Näitä meidän ei tule hi-
moita eikä tavoitella. Kymmenes käsky vaatii täydellises-
ti pitämään pyhänä ja koskemattomana lähimmäisemme 
aviopuolison, palvelijat, ja kaiken mitä hän omistaa. 
Aviopuoliso on Herran suuri lahja, josta meidän tulee 
olla kiitollisia lahjan antajalle. 
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Raamatun todistuksia 
 
Mal. 2:15-16: Ottakaa siis vaari hengestänne älkääkä olko 
uskottomat nuoruutenne vaimolle. Sillä minä vihaan 
hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala.  
 
Hebr. 13:4: Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien 
kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset 
ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.  
 

17. Mitä Jumala näistä kaikista käskyistä sanoo? 

 
Jumala on kirjoittanut jo ennen Moosesta lakinsa jokaisen 
ihmisen sisimpään: "Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, 
luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka 
heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, 
että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun 
heidän omatuntonsa myötätodistaa ja heidän ajatuksensa 
keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä" (Room. 
2:14-15). 
 
Jeesus tiivisti Jumalan lain käsittämään vain kaksi 
käskyä; niissä on kaikki: "ja eräs heistä, joka oli lain-
oppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on 
suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta 
Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta 
sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja 
ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 
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'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa 
käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat" (Matt. 22:35-40). 
 
Paavali kokoaa Jumalan käskyt: "Älkää olko kenellekään 
mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä 
joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: 
´Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse`, ja 
mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän 
sanaan: ´Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi`. Rak-
kaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on 
rakkaus lain täyttymys" (Room. 13:8-10). 
 
Nimenomaan lopun aika on "laittomuuden aikaa", jolloin 
Jumalan laki ja käskyt pyritään polkemaan lokaan. 
Samoin laittomuus ilmenee maallisen lainsäädännön 
alueella: tehdään lakeja, joiden perustana ei enää ole 
Jumalan sana. Näin valmistetaan tietä laittomuuden 
ihmiselle, Antikristukselle. 
 
Jeesus ei tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään sen. 
Yhden käskyn rikkominen tekee meidät syypäiksi 
kaikissa kohdin, sillä Jumalan laki on kokonaisuus; jos 
peilistä yksi kohta rikotaan, koko peili on mitätön. 
Vielä Ilmestyskirjassa muistutetaan Jumalan käskyjen 
pitämisen merkityksestä.  
 
Raamatun todistuksia 
 
5. Moos. 27:26: Kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain 
sanoja eikä täytä niitä. 
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Ps. 1:1-3: Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain 
neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilk-
kaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee 
hänen lakiansa päivät ja yöt! Hän on niin kuin istutettu 
puu vesiojain tykönä. 
 
Matt. 5:17-18: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai 
profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan,  
 
vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes 
taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, 
ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 
 
2. Tess. 2:3: Älkää antako kenenkään vietellä itseänne 
millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopu-
mus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, 
kadotuksen lapsi. 
 
Jaak. 2:10: Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä 
kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. 
 
Ilm. 14:12: Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka 
pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. 
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LAKI JA EVANKELIUMI 

18. Raamatun sisältö: laki ja evankeliumi 

 
Koko Raamattu jakaantuu sisältönsä puolesta lakiin ja 
evankeliumiin. Muut paitsi kristinusko ovat luonteeltaan 
laki- ja suoritususkontoja. 
 
Evankeliumista voidaan puhua laajemmassa ja suppe-
ammassa merkityksessä. Laajemmassa siihen sisältyy 
myös laki ja parannussaarna. Suppeammassa taas pelkkä 
Jumalan armo.  
 
Laki eli kymmenen käskyä ei sisällä lainkaan evanke-
liumia eikä evankeliumi (suppeammassa merkityksessä) 
lainkaan sisällä lakia. Näin nämä kaksi tulee selkeästi 
erottaa toisistaan. Koko Raamattu, sekä Vanha että Uusi 
Testamentti ovat lakia ja evankeliumia ja ovat lain ja 
evankeliumin "läpitunkemaa", kuitenkin siten, että laki ja 
evankeliumi ovat  toisiinsa sekoittumattomina.  
Evankeliumin oppi on verrattomasti suurempi, sillä se on 
varsinaisesti koko Raamatun ydin. Laki paljastaa synnin, 
mutta siitä ei tule elämää.  
 
Raamatun todistuksia  
 
Job 5:18: Sillä hän haavoittaa, ja hän sitoo; lyö murskaksi, 
mutta hänen kätensä myös parantavat. 
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Ps. 149:6 Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän 
kädessään kaksiteräinen miekka. 
 
Hoos. 6:1: Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on 
raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, 
ja sitoo meidät. 
 
Ef. 6:17: ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen 
miekka, joka on Jumalan sana. 
 
Hebr. 4:12: Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja 
terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee 
lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä 
ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. 
 

19. Lain käytön kolme tarkoitusta  

 
Ensiksi yhteiskunnallinen elämä kuuluu lain vaikutuk-
sen piiriin. Yhteiskunnalla on Jumalalta saatu valta 
säätää lakeja, tuomita ja vaatia järjestystä. Yhteiskunnan 
menestyminen edellyttää, että lain säädännön pohjana on 
Jumalan kymmenen käskyä.  
 
Toiseksi tarvitaan lakia, jotta kadotukseen matkalla 
oleva syntinen ihminen tulisi pysäytetyksi ja käännyte-
tyksi vaivaan vievältä tieltään lain herättämän synnin 
tunnon kautta.  
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Kolmanneksi uskovat tarvitsevat lain opetusta heissä 
olevan vanhan Aadamin tähden. Lain tarkoitus on sekä 
kääntymättömän että uskovan kohdalla sama: ajaa 
Kristuksen luo, kääntymättömän kohdalla ensikertaa, 
uskovan kohdalla toistuvasti. 
 

20. Laki on hengellinen 

 
Jumalan lain noudattaminen edellyttää uutta sydäntä. 
Uudestisyntynyt ihminen yhtyy uuden luontonsa 
puolesta Jumalan lakiin. Laki on kirjoitettu hänen 
sydämeensä. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ps. 119:97: Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! 
Kaiken päivää minä sitä tutkistelen. 
 
Jer. 31:33: Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin 
heimon kanssa…: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä 
ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. 
 
Room. 7:14: Mehän tiedämme että laki on hengellinen, 
mutta minä lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.  
 
Room. 7:22: sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla 
yhdyn Jumalan lakiin.  
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21. Lain virka – syylliseksi tekeminen 

 
Laki tekee syntiseksi paljastamalla synnin. Lain var-
sinaisen ja oikean tulkinnan löydämme Roomalaiskirjeen 
kolmessa ensimmäisessä luvussa. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Room. 2:1: Sen tähden sinä, oi ihminen, et voi millään 
itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. 
Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi 
tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. 
 
Room. 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; sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään 
vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin 
tunto. 
 
Room. 5:20:  laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi.  
 

22. Laki surmaa – elämäksi 

 
Lain virka on "kuoleman virka", mutta toisaalta laki 
tappaa elämäksi. 
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Tätä tarkoittaa sana: "Minä olen lain kautta kuollut pois 
laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa 
ristiinnaulittu" (Gal. 2:19). Niin kauan kuin tämä ei pääse 
tapahtumaan, syntinen ja lain herättämä, jopa uskoon 
tullut, vaeltaa lain orjuudessa, Paavalin sanaa käyttäen 
”Haagarin lapsena", Gal. 4:22-31. 

 

23. Koko maailma on tuomittu 

 
Kohtalokkainta onkin juuri se, että koko maailma on lain 
tuomioviran alla. Paavali sanoo (Room. 3:19), että laki 
puhuu lainalaisille, että koko maailma tulisi syylliseksi 
Jumalan edessä. Tämä lainalaisuus, jossa ihmiset elävät 
sovittamattomine synteineen, on kadottavaa, ellei 
evankeliumi tule avuksi. Jeesuksen sovituskuoleman 
jälkeen synti ei periaatteessa enää kadota, vaan epäus-
ko. Tästä lähtien ihmisten tuomio sisältyy epäuskoon. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Room. 3:23: Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat 
Jumalan kirkkautta vailla. 
 
1. Joh. 1:10: Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, 
niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei 
ole meissä. 
 
Joh. 3:18,19: Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta 
joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut 
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Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Mutta tämä on 
tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset 
rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän 
tekonsa olivat pahat. 
 
Joh. 16:8-9: Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle 
todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, 
koska he eivät usko minuun.  

 

24. Uskova ja laki  

 
Ihminen pelastuu ja tulee autuaaksi yksin armosta, yksin 
uskon kautta ja yksin Kristuksen tähden.  
Uskoon tulleella on kaksi "sudenkuoppaa". Toinen on 
paluu entiseen syntielämään, ja toinen lain alle joutumi-
nen. Galatalaiset putosivat jälkimmäiseen. 
 
Jeesuksen kuollessa ristillä ristiinnaulittiin samalla myös 
laki, joka oli meidän entinen aviopuolisomme, Kol.2:14. 
Nyt uskova puolison kuoltua on vapaa menemään 
uuteen avioon – Kristuksen kanssa. 
 
Uudestisyntymisessä Jumala Henkensä kautta kirjoittaa 
tahtonsa sydämen lihatauluihin, josta Paavali sanoo: "Sil-
lä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan 
lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii 
minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna 
synnin laissa, joka minun jäsenissäni on" (Room. 7:22-23). 
Uskovassa on siis kaksi luontoa, vanha ja uusi. 
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Jatkuvasti uskova tunnustaa lain syytökset omalla 
kohdallaan oikeiksi, mutta samalla hän myös omistaa 
Kristuksen ansion täysimääräisenä. Tällöin toteutuu: 
"missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut 
ylenpalttiseksi" (Room. 5:20).  
 
Laki valmistaa tietä Kristukselle.  Se on Kristuksen edel-
täkävijä, Johannes Kastaja. Hänessä vielä olevan vanhan 
luonnon tähden uskovakin tarvitsee lakia, ettei Kristuk-
sen risti menettäisi merkitystään. Lain ja kärsimysten 
suolaa tarvitaan, jottei Kristus, elämän leipä, tulisi 
mauttomaksi. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Gal. 5:1-4: Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää 
siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne 
orjuuden ikeeseen. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että 
jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva 
teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle 
ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on 
velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet 
pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla 
vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. 
 
Room.7:1-4: Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain 
tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän 
elää? Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa 
olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti 
tästä miehen laista. Sentähden hän saa avionrikkojan 
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nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; 
mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei 
hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.  
Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen 
ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka 
on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää 
Jumalalle. 
 
Room. 7:19: sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en 
tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 
 

25. Kristus on lain loppu 

 
Kun Jeesus kuoli ristillä pitkänäperjantaina ja huusi nuo 
valtavan vapauttavat sanat ”Se on täytetty”, niin samalla 
hetkellä temppelin suuri esirippu repesi ylhäältä alas asti 
kahtia kuvaten symbolisesti lain loppua ja armon 
aikakauden alkua, Matt. 27:51 ja Hebr. 9:11, 12. Lain 
aikakautena laki esti pääsyn kaikkein pyhimpään, 
armoistuimelle. Lain suhteen oli olemassa ehto: "Joka ne 
täyttää, on niistä elävä" (Gal. 3:12). Kristuksessa oli 
löytynyt lain täyttäjä; Kristuksen kuoleman hedelmänä 
uskovat ovat vapautetut laista.  
Koska Kristus täytti lain viimeistä piirtoa myöten, häneen 
uskovat ovat päässeet vapaiksi lain orjuudesta – muut 
ovat vielä lain orjuuden ja kirouksen alaisia. 
 
"Maailman synnit hän ristille kantoi, Kaikkien puolesta 
kuollut hän on. Myös sinun tähtes hän henkensä antoi, 
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Rakkautensa on loppumaton. Velkamme raskaan on pois veri 
vienyt. Sen yli risti jo piirretty on. Luo Isän istuimen auki on 
tie nyt, Armon nyt saa hältä ansioton" (HLV 170:2). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Room. 6:14. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska 
ette ole lain alla, vaan armon alla. 

 
Room. 7:4: Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista 
Kristuksen ruumiin kautta. 
 
Room. 8:1-4: Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota 
niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän 
hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut 
sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli 
mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen 

Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan 
kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin 
lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka 
emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 
 
Room. 10:4: Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi 
jokaiselle, joka uskoo. 
 
Gal. 3:12: Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka 
ne täyttää, on niistä elävä". Kristus on lunastanut meidät 
lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän 
edestämme – sillä kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, 
joka on puuhun ripustettu." 
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Gal. 5:18: Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin 
ette ole lain alla. 
 
Kol. 2:14: Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, 
joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen 
hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. 

 
Lain ja evankeliumin julistus 
 
Julistuksessa meidän ei välttämättä tarvitse lainkaan 
liikkua laki – evankeliumi -linjalla. Meidän ei varsinkaan 
tule vaatia näiden matemaattisen tasapuolista julistamis-
ta. Uskova julistaja tarvitsee vain yhden ohjeen: JULISTA 
KRISTUSTA!  
 
Oikeaan Kristus-saarnaan on luonnostaan sisäänraken-
nettuna sekä laki että evankeliumi.  
 
"Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille 

Kristusta" (Apt. 8:5). 
 
"Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut 
puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta 
julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän ty-
könänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen 

Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna"  
(1. Kor. 2:1-2). 
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VIIDES LUKU 
SYNTI 

26. Ihminen ilman Jumalaa 

 
Ihminen luotiin Jumalan ystäväksi ja hänen yhteyteensä. 
Syntiinlankeemus erotti hänet Jumalasta ja teki kapinoit-
sijan, Jumalan vihollisen. Syntinen käänsi Jumalalle 
selkänsä ja lähti omille teilleen. 
 
Luonnollisessa tilassa ihminen on ilman Jumalaa. 
Ihmisen suhde Jumalaan, elämän lähteeseen, katkesi 
paratiisissa syntiinlankeemuksessa. Tämä perusasia 
koskee erotuksetta kaikkia ihmisiä. Siksi jokaisen pääs-
täkseen Jumalan yhteyteen täytyy uudestisyntyä.  
 
Syntinen on Saatanan talutusnuorassa ja orjuudessa. Hän 
on täysin kykenemätön vapauttamaan itseään. Jumalasta 
erossa eläminen tuo rauhattomuuden sisimpään. 
 
Syntiinlankeemus turmeli ihmisen täysin. Hänellä ei ole 
halua eikä voimaa Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 
Hänen rakkautensa ei kohdistu Jumalaan ja lähimmäi-
seen, vaan itseensä, syntiin ja maailmaan. Tätä ihmiselä-
män kieroutunutta lähtökohtaa nimitetään perisynniksi, 
joka taas poikii lukemattoman määrän tekosyntejä.  
 
Syntiinlankeemus: 1. Moos. 3:1-19. 
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Raamatun todistuksia 
 
Ps.  51:7: Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on 
minut synnissä siittänyt. 
 
Jes. 48:22: Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra.  
 
1 Moos. 8:21: En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen 
tähden; sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat 
nuoruudesta saakka. 
 
Jer. 4:22: Sillä minun kansani on hullu; eivät he tunne 
minua. He ovat tyhmiä lapsia eivätkä ymmärtäväisiä; he 
ovat viisaita tekemään pahaa, mutta tehdä hyvää he eivät 
taida. 
 
Matt. 15:19: Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, 
murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät 
todistukset, jumalanpilkkaamiset. 
 
Room. 3:10-12: Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoata-
kaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii 
Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni 
kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä 
hyvä on, ei yhden yhtäkään. 
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27. Synti  

 
Ihmisen syntisyys pursuu syntisestä sydämestä, joka on 
esi-isiltä saatua raskasta perintöä. Siksi syntikysymyksen 
ratkaisu ei onnistu ilman uutta sydäntä. 
 
Syntiin liittyy myös harhautunut uskonnollisuus. 
Ihminen on luonnostaan uskonnollinen. Hän haluaa 
pelastua, mutta omin avuin. Hän ei välitä Jumalan 
pelastustiestä.  
 
Tästä nousevat kaikki pakanauskonnot. Luopuneen 
ihmisen jumalanpalvelus on "ihmiskeksintöä", joka ei 
perustu Jumalan sanaan. Se on "itse valittua jumalanpal-
velusta". Oma jumalisuus on "saastainen vaate" Jumalan 
edessä. 
 
"Luonnollisessa ihmisessä ei ole yhtään säiettä, joka miellyttäi-
si Jumalaa" (F. Wislöff). 
 
Epäuskoisen koko elämä on yksi suuri synti. Hänen 
elämänsä ei miltään osin ole Jumalalle otollista. Tuhlaa-

japojan (Luuk. 15.) varsinainen onnettomuus ei suinkaan 
ollut juopottelu ja muu holtiton ja epäsiveellinen elämä. 
Varsinainen ongelma ja perussynti oli siinä, että hän oli 
poissa isän kodista.  
 
Syntiin liittyy tavallisesti aistillinen nautinto. Se tuo 
lyhytaikaisen tyydytyksen ihmisen lihalliselle mielelle. 
Siksi sen vastustaminen on työlästä.  
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Synti on ylpeyttä. Ihminen haluaa olla riippumaton 
Jumalasta. Hän haluaa määrätä itse elämästään. Kun 
syntinen toteuttaa itseään, hän palvelee lihaansa ja 
perkelettä.  
Synnin hirvittävyys tulee esille Jeesuksen ristinkuole-
massa: Jumalan Pojan täytyi antaa henkensä syntiinlan-
keemuksen vaurioiden korjaamiseksi. 
 
Synnin sisäinen olemus on epäusko. Perisynti on 
kaikkien muiden syntien äiti, lähtökohta ja kasvualusta. 
 
"Ken tahansa syntyy, syntyy Aadamina, tuomittuna tuomittu-
jen joukossa, ja huonon elämänsä johdosta hän tulee vielä 
huonommaksi Aadamiksi" (Augustinus). 
 
Uskottoman aikuisen päälle kaatuvat sekä peri- että 
tekosyntisyyllisyys. Lapsi (vauva) on näistä molemmista 
vapaa! "Lapset ovat siis vapaat" (Matt. 17:26). 
 
Raamatun todistuksia 

 
Ps. 58:4: Luopuneita ovat jumalattomat äidin kohdusta 
asti, eksyneitä valhettelijat hamasta äidin helmasta.  
 
Mark. 7:21-22: Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät 
pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviori-
kokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, 
jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. 
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1. Kor. 10:20: Mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat 
riivaajille eivätkä Jumalalle. 
 
Tiit. 1:15: Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille 
ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän 
sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.  
 
Room. 3:23: Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat 
Jumalan kirkkautta vailla. 
 
Jes. 64:6: Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin 
tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. 
 
1. Moos. 3:6: Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä 
syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu anta-
maan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja 
antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja 
hänkin söi. 
 
Hebr. 11:25: Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa 
yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen 
synnistä lyhytaikaista nautintoa. 
 

28. Synnin ajalliset seuraukset 

 
Eläessään Jumalasta erossa ihminen elää epäterveellisesti 
sekä sielun, ruumiin että hengen puolesta. Kun ensim-
mäiset ihmiset ottivat kielletyn puun hedelmän, alkoivat 
vaikuttaa kuoleman voimat välittömästi heidän elämäs-
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sään. Lapsen huolettoman elämän sijaan tulivat pelko, 
levottomuus ja monenlaiset muut elämää kuluttavat 
murheet. Päihdeongelmat, sukupuolitaudit (aids jne.) ja 
muut sairaudet ovat syntiinlankeemuksen seurausta. 
Ihminen on tarkoitettu lapsen asemaan, kun tämä asema 
puuttuu, elämään tulee paljon monenlaista kuluttavaa 
tuskaa ja ahdistusta, sekä tyhjyyttä ja elämän hajoamista. 
Ihminen on kyvytön omin voimin vapautumaan synnin 
kierteestä. 
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 2:16-17: Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: 
"Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta 
hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, 
jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 
 
Joh. 8:34: Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä 
sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja." 
 
Jer. 2:19: Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen, ja 
luopumuksesi saattaa sinut rangaistukseen; niin tiedä ja 
näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät 
Herran, sinun Jumalasi, etkä minua pelkää, sanoo Herra, 
Herra Sebaot. 
 
Luuk. 15:17: Niin hän meni itseensä ja sanoi: "Kuinka 
monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, 
mutta minä kuolen täällä nälkään." 
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Gal. 6:7: Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; 
sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 
 

29. Kuolema ja katoavaisuus 

 
Aadamin synnin tähden joutui koko ihmiskunta  katoa-
vaisuuden orjuuteen. Luomakunnan kruunu veti myös 
koko luomakunnan samaan katoavaisuuden tilaan, josta 
se kuitenkin ikävöi vapauteen.  
 
Tuhatvuotisessa valtakunnassa tapahtuu luomakunnan 
vapautuminen ja uudistuminen. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Room. 5:12: Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta 
synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin 
kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki 
ovat syntiä tehneet. 
 
Room. 6:23: Sillä synnin palkka on kuolema. 
 
Room. 8:19-21: Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen 
odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on 
alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, 
vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse 
luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen 
orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. 
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1. Kor. 15:53-57: Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutu-
man katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää 
pukeutuman kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se 
sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto 
saatu”. ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, 
missä on sinun otasi?” Mutta kuoleman ota on synti, ja 
synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka 
antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta!  
 

30. Pimeyden ja turmion vallat 

 
Pimeyden vallat ovat voimakkaita henkivaltoja, olentoja 
ja hallituksia, joita useinkaan emme voi tunnistaa. 
Paavali pystyi sanomaan: "ettei Saatana pääsisi meistä 
voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemat-

tomat" (2. Kor. 2:11).  
 
Me olemme usein alemmalla hengellisellä tasolla ja 
joudumme Eevan rinnalla uudelleen ja uudelleen 
jälkikäteen tunnustamaan: "Käärme petti minut" (1. 
Moos. 3:13). 
Maailmassa taistelevat pimeyden vallat Jumalaa ja hänen 
seurakuntaansa vastaan. Synti, kuolema, perkele ja oma 
liha ovat voimalliset vihollisemme.  
Pimeyden henkivaltojen toimintaan liittyy Saatanan 
tarkoitus tuhota ihminen ja Jumalan työ. Ne ovat tuhoa-
via voimia, jotka ennen muuta turhentavat Jumalan 
ihmiseen kohdistuvan pelastavan työn. 
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Niiltä voi olla suojassa vain Jumalan suojelemana. Ja ne 
pakenevat vain Jumalan antamia valtuuksia, jotka 
uskovalle on Raamatussa luvattu. Raamatun neuvot 
turmiovaltoja vastaan: alamaisuus Jumalalle ja hänen 
sanalleen; Jumalan sanan, kasteen, ehtoollisen ja synnin-
päästön käyttö; Jumalan sota-asun käyttö (Ef. 6.); Jeesuk-
sen nimeen vetoaminen; rukous, erikoisesti yhteinen 
rukous sekä paasto; ja vaikeissa tapauksissa uskovan, 
erityisesti seurakunnan paimenen suorittama pahojen 
valtojen poisajaminen. 
 
Kaikki kristillisen uskon ulkopuolella oleva toiminta on 
perimmiltään sielunvihollisen tuhoavaa työtä. Niitä ovat 
Uusi Aika (New Age) -liikkeen eri sovellutukset, okkul-
tismi, spiritismi, valkoinen ja musta magia, idän uskon-
not ja niihin liittyvät hoitomenetelmät, noituus, paka-
nauskonnot, ennustus, manaukset, rituaalit, satanis-tiset 
liikkeet ja lukematon määrä muita kristinuskon sanoman 
ulkopuolelta tulevia liikkeitä, sekä monenlaiset muut 
harhaopit. 
 
 
Riivattu: Saarisalo, Raamatun sanakirja:  
 
"Nykyaikainen tiede selittää "riivatut" patologisiksi tapauksik-
si, hysteriaa ja kaatumatautia sairastaviksi. Raamattu kuiten-
kin erottaa sellaiset tapaukset taudeista: "Hän ajoi henget ulos 
sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi", Matt. 8:16... 
Jo puhuessamme Pyhästä Hengestä edellytämme myös 
epäpyhien henkien olemassaolon. Jos ihminen voi olla Pyhän 
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Hengen asuinsijana, niin kuin jokaisen kristityn pitäisi olla, 
voivat ihmiset  myös olla pahojen henkien asuinsijana. Kaikki 
uskottomat ovat alttiina riivaajille, Ef. 2:2. UT erottaa 
pysyväisesti riivatut ja ajoittain riivaajien vaikutuksessa olevat 
henkilöt. Näyttää siltä, että riivaajien vaikutus äkkiä lisääntyi 
Jeesuksen toiminnan aikana sen vastapainoksi, ja voi odottaa 
samanlaista raivonpurkausta taas hänen toisen tulemuksensa 
lähestyessä, Ilm. 9:1-11... 
Monet lääketieteen tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että 
nykyaikanakin suuri osa mielisairastapauksista on riivattuja" 
(933-934). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ef. 6:12:  meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan 
hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä 
hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henki-
olentoja vastaan taivaan avaruuksissa. 
 

31. Jumalan viha 

 
Syntiin langenneen ihmisen varsinainen onnettomuus on 
siinä, että hän on Jumalan pyhän vihan alainen. Tämä 
olotila on yhteistä kaikille epäuskoisille ihmisille heidän 
moraalistaan, kansalaiskunnostaan ja uskonnollisista 
harrastuksistaan riippumatta. Tämän hirvittävän tosiasi-
an me voimme oppia tuntemaan vain Raamatusta. Jos 
ihminen jää Jumalan vihan alaiseksi, hän joutuu kado-
tukseen.  
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Raamatun todistuksia 
 
Room. 1:18: Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea 
ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, 
jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. 
 
Room. 2:5: Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuu-
della sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan 
vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. 
 
Fil. 3:19: heidän loppunsa on kadotus. 
 
Joh. 3:36: Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen 
elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole 
elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällän-

sä. 
 

32. Pelastuksen kaipuu 

 
Paratiisi on jättänyt ihmissydämeen paremman elämän 
kaipuun; Jumalan muotoisen tyhjiön. Ihminen on kuin 
eksynyt lammas, joka (ehkä) tuntee olevansa eksyksissä, 
mutta on kykenemätön löytämään kotia. Omatunto 
muistuttaa häntä rikkomuksista, jotta ihmisellä heräisi 
halu Vapahtajan puoleen, jolla on syntien anteeksianta-
mus. Myös lainsaarna ja elämän kohtalot tahtovat olla 
kurittamassa Kristuksen tykö. 
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Raamatun todistuksia 
 
Srn. 3:11: Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös 
iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. 
 
Jes. 53:6: Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin 
lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. 
 
Ps. 119:176: Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas; 
etsi palvelijaasi, sillä minä en unhota sinun käskyjäsi. 
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KUUDES LUKU 
JEESUS KRISTUS, JUMALAN POIKA, VAPAHTAJA 

33. Ajan täyttyminen 

 
Jumala valmisti ihmiskuntaa Vapahtajan tulolle. Kun 
Jeesus tuli ensimmäisen kerran, monessa mielessä 
"pimeys peitti kansat". 
 
"Parasta on olla syntymättä. Lähinnä parasta on kuolla 
nuorena" (kreikkalainen sananlasku Jeesuksen syntymän 
ajoilta). Se kertoo tuon ajan toivottomuusilmapiiristä. 
 
Jumala antoi ensimmäisen lupauksen Vapahtajasta 
paratiisissa, 1. Moos. 3:15. Aadamkin uskoi tämän 
antaessaan vaimolleen nimen Eeva. Kului tuhansia 
vuosia; moni ajatteli: Jumala on pettänyt lupauksensa. 
Mutta "ajan täyttyessä" luvattu Messias ilmestyi. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Jes. 60:2: Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys 
kansat. 
 
Gal. 4:4: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala 
Poikansa. 
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Jes. 9:1: Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren 
valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille 
loistaa valkeus.  

 

34. Jeesus ilmoittaa meille Taivaallisen Isän 

 
Jeesus on Jumalan selvin ilmoitus. Hänessä meillä on 
Jumalan olemus nähtävissä ja tarkasteltavissa. Jos etsit 
Raamatun Jumalaa muualta kuin Kristuksesta, joudut 
kokonaan ahdistukseen ja epätoivoon. Kristus puhui 
usein siitä, että "hän on yhtä Isän kanssa".  
 
Isä Jumala ilmoitti itsensä Pojassaan, Jumala tuli Kristuk-
sessa ihmiseksi. Ilman tätä inkarnaation ihmettä, emme 
voi käsittää ja tuntea Jumalaa. Kristus on Jumala ihmis-
ten kielellä! 
 
Raamatun todistuksia 
 
Joh. 10:30: Minä ja Isä olemme yhtä. 
 
Joh. 1:1: Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja 
Sana oli Jumala. 
 
Joh. 14:9: Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. 
 
Joh. 14:10: Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on 
minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en 
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puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka 
ovat hänen. 
 
Hebr. 1:1-3: Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja 
monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on 
hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan 
kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka 
kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen 
hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa 
kuva. 
 

35. Jeesus ihmisenä 

 
Tullessaan maailmaan Jeesus samalla joutui inhimillisten 
asioiden alaisuuteen. Hän syntyi "neitsyt Mariasta". Hän 
oli alamainen Marialle ja Joosefille. Hän liittyi Marian 
kautta ihmiskuntaan. Jeesus meni syntisten rinnalla 
Johanneksen parannuksen kasteelle. Hän tunsi väsymys-
tä, nälkää, iloa ja surua. Hän tietää kaikki ihmiselämään 
liittyvät ongelmat. Jeesus ei kuitenkaan koskaan tehnyt 
syntiä. Jeesus on toisena Aadamina ihmiskunnan edusta-
ja yhtä pätevästi kuin ensimmäinen Aadamikin. 
Sovitustyön suorittaminen vaati Jeesuksen tuloa aidoksi 
ihmiseksi. Hänen täytyi olla jumalaihminen! 
 
Jeesuksen tuomaripätevyyteen liittyi ihmiselämän 
perinpohjainen tunteminen. Jeesus oli ihmisenä ollessaan 
"alennustilassaan". Toisaalta hän mentyään takaisin 
taivaaseen ihmisenä korotti ihmisyyden. 
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Raamatun todistuksia 
 
Matt. 3:13-15: Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille 
Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä 
esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, 
ja sinä tulet minun tyköni!" Jeesus vastasi ja sanoi 
hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki 
vanhurskaus." Silloin hän salli sen hänelle. 
 
Joh. 4:6: Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän 
lähteen reunalle. 
 
Joh.: 8:46: Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi 
syntiin?  
 
Joh. 5:27: Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska 
hän on Ihmisen Poika. 
 
Fil. 2:7: tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmis-

ten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennoltaan sellaisek-
si kuin ihminen 
 
Room. 5:15,18-19: Mutta armolahjan laita ei ole sama 
kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta 
monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan 
armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, 
armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi ... 
Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on 
koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös 
yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille 
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ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; sillä niin kuin 
yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat 
joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden 

kautta monet tulevat vanhurskaiksi. 
 

36. Jeesus henkilönä 

 
Jeesus näki luonnossa Isänsä kätten työt ja iloitsi niistä. 
Hän otti usein vertauksia luonnosta, joiden avulla hän 
selitti hengellisiä totuuksia mm. Jumalan huolenpitoa. 
 
Jeesus tunsi syvää myötätuntoa vähäväkisiä, sairaita ja 
köyhiä kohtaan. Hän iloitsi iloitsevien kanssa ja itki 
itkevien kanssa. Sen sijaan ajan hengelliset johtomie-
het, ylipapit ja fariseukset, saivat kuulla häneltä 
ankaria tuomion sanoja. 
 
Jeesuksella oli selkeä kutsumustietoisuus. Siksi hän 
opetti pelottomasti, niin kuin se, jolla on valta. 
 
Jeesus rakasti kansaansa ja sen arvokasta pyhää perintöä, 
joka on tiukasti sidoksissa Vanhaan Testamenttiin. 
Kuitenkin hän samalla oli täydellisesti riippumaton 
ihmisistä. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 6:28-30: Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa 
kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee 
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eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo 
kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 
Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään 
kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa 
ennemmin teitä, te vähäuskoiset? 
 
Matt. 9:36: Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä 
sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin 
lampaat, joilla ei ole paimenta. 
 
Mark. 1:22: Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuk-
sestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, 
eikä niin kuin kirjanoppineet. 
 
Luuk. 4:16: Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli 
kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä 
synagogaan ja nousi lukemaan. 

 

37. Jeesuksen kuuliaisuus 

 
Jeesus eli jatkuvassa yhteydessä Isäänsä. Hän teki, mitä 
hän Isänsä näki tekevän. Hänen kuuliaisuutensa ulottui 
kuolemaan asti. Hänen ruokansa oli Isän tahdon tekemi-
nen. Uskoon tultuamme Kristuksen kuuliaisuus luetaan 
meidän hyväksemme. 
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Raamatun todistuksia 
 
Mark. 1:35: Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän 
nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän 
rukoili. 
 
Luuk. 22:41: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta 
tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, 
vaan sinun." 
 
Joh. 5:19: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan 
ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä 
Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. 
 
Fil. 2:8: Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuole-
maan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. 
 
Joh. 4:34: Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni 
tahdon ja täytän hänen tekonsa. 

 

38. Jeesuksen ahdistukset 

 
Maailmassa on ollut vuosituhansien aikana paljon 
kärsijöitä. Ihmiset kärsivät omien syntiensä tähden ja 
niiden seurauksena. Jeesuksen kaikki kärsimykset ja 
kiusaukset johtuivat kuuliaisuudesta Isän tahdolle. 
Jeesus kärsi meidän tähtemme. Jeesus joutui todellisesti 
"Isän hylkäämäksi" ristillä – meidän tähtemme. 
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Raamatun todistuksia 
 
Jes. 53:5: mutta hän on haavoitettu meidän rikkomus-
temme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme 
tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha 
olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. 
 
Matt. 26:38: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, 
kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani." 
 
Matt. 27:46: Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi 
suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se 
on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? 
 
Hebr. 4:15: Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, 
joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on 
ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuiten-
kin ilman syntiä. 
 

39. Jeesuksen sanoma ja toiminta 

 
Jeesus oli Jumalan rakkauden ilmentymä. Jeesus ilmaisi 
rakkauttaan ajamalla ulos riivaajia, auttamalla kärsiviä, 
parantamalla sairaita ja herättämällä kuolleita. Hänellä 
oli Jumalana ja tulevana syntiemme sovittajana valta 
antaa syntejä anteeksi. Jeesuksessa murtautuivat näin 
tulevan aikakauden (aioonin) voimat ihmiskunnan 
keskelle, Hebr. 6:5. 
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Jeesuksen sanoman ydin oli ja on, että hänessä, toisessa 
Aadamissa, oli uusi aika koittanut ihmiskunnalle. 
Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Tie tähän valta-
kuntaan: Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi! 
 
Tämän valtakunnan sisälle ja siitä osalliseksi ihminen 
pääsee uskoon tullessaan. Ahdas portti johtaa tähän val-
takuntaan. Se merkitsee armon valtakuntaan tulemista. 

 
Lopunajallisesti Jumalan valtakunta on edessäpäin. Se 
on kaksivaiheinen: 1. Tuhatvuotinen valtakunta, joka 
toteutuu tämän nykyisen maan päällä ja jolloin Kristus 
hallitsee. 2. Varsinainen Jumalan valtakunta uudessa 
taivaassa ja uudessa maassa, jolloin Jumala on kaikki 
kaikissa. 
 
Jeesus on tullut maailmaan  syntisiä pelastamaan: 
kirottuja, kadotettuja, toivottomia. Hän on tullut pahan 
vankeja vapauttamaan. Hän tahtoo pelastaa, parantaa, 
antaa syntejä anteeksi, luoda uuden ihmisen Jumalan 
sanan ja Pyhän Hengen voimalla. Jeesuksella Kristuksella 
on kaikki mahdollisuudet pelastaa ihminen olipa hänen 
elämäntilanteensa mikä tahansa. Jumalalle ei mikään ole 
mahdotonta. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Mark. 1:14-15: Mutta sitten kuin Johannes oli pantu 
vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan 
evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan 
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valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa 
evankeliumi." 
 
Luuk. 11:20: Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos 
riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän 
tykönne. 
 
Matt. 9:6: Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on 
valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. 
 
Luuk. 4:18-19: Herran Henki on minun päälläni, sillä hän 
on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; 
hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 
vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään 
sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. 
 
Matt. 12:20: Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitse-
vaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. 
 
Joh. 11:43-44: Ja sen sanottuansa hän huusi suurella 
äänellä: "Lasarus, tule ulos!" Ja kuollut tuli ulos, jalat ja 
kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille 
oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet 
ja antakaa hänen mennä." 
 

40. Jumalan armo Jeesuksessa  

 
Jumalan armo merkitsee, että me saamme häneltä sitä, 
mitä emme ansaitse, täyden pelastuksen ja Kristuksen 
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perinnön – ilmaiseksi. Ilmaisena armo ei ole kuitenkaan  
"halpaa armoa", sillä Jumalalle ja Jeesukselle se on 
maksanut paljon. Armo riittää; se on aina enenevää, 
runsasta ja ylenpalttista armoa. Tämä ei kuitenkaan 
merkitse sitä, että armon saanut haluaisi tehdä enemmän 
syntiä saadakseen lisää armoa, vaan päinvastoin: armo 

vieroittaa synnistä. 
 
Jumalan armossa on kaikki mitä me välttämättä tarvit-
semme. Jumalan armon paradoksi: Toisaalta siinä on 
hengellisen toimeentulon minimi, mutta toisaalta siinä on 
yltäkylläinen elämä: "minun maljani on ylitsevuotavai-
nen" ( Ps. 23:5). 
 
"Armon evankeliumi ei jätä tuumaakaan matkasta ihmisen 
omin voimin kuljettavaksi… Suuremmille armoille pyrkivien 
tulisi muistaa, että monien lahjojen omistajaa lyödään. Suuret 
menevät kontaten taivaaseen ... Armon vahvistaman sydämen 
kantokyky on suunnaton ... Armo menetetään helpoimmin 
pahoinpitelemällä lähimmäistä" (Niilo Tuomenoksa).  
 
Raamatun todistuksia 
 
Ef. 2:8,9: Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, 
ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen 
kautta, ettei kukaan kerskaisi. 
 
2. Kor. 4:15: Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että 
aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan 
yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. 
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Room. 5:20: Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi 
tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on 
tullut ylenpalttiseksi. 
 
2. Kor. 8:9: hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne 
köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.  
 
Tiit. 2:11-12: Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelas-
tukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, 
hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläi-
simme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä 
maailmanajassa. 
 
2. Kor. 12:7-9: Ja etten niin erinomaisten ilmestysten 
tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, 
Saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. 
Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se 
erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle: "Minun armossa-

ni on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydel-
liseksi heikkoudessa." Sen tähden minä mieluimmin 
kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi 
minuun asumaan. 
 

41. Jeesuksen nimet 

 
Jeesuksen nimet kertovat paljon hänen korkeasta kutsu-
muksestaan. "Vuodatettu öljy on sinun nimesi" (Kork.v. 
1:3). Jeesus oli ensinnäkin yksinkertaisesti etunimi. 
Edelleen Jeesus oli Hänen maanpäällisen alennustilansa 
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nimi. Evankeliumit puhuvat useimmiten Jeesuksesta, 
kun taas kirjeissä hän on korotettu ja kirkastettu Kristus. 
Voidaan ajatella, että ylösnousemuksessa ja taivaaseenas-
tumisessa Jeesus muuttui Kristukseksi. 
 
Jeesus-nimen päämerkitys ilmenee sanassa "Jehoshua" – 
"Herra on pelastus". Siksi Jeesus on myös pelastajanimi. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 1:21: Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on 
annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava 

kansansa heidän synneistänsä. 
 
Apt. 2:36: Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, 
että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, 
tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. 
 
Apt. 4:12: Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä 
ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman. 
 
Fil. 2:8-11: hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuole-
maan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden 
onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut 

hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin 
että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistu-
man, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka 
maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja 
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jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunni-
aksi, että Jeesus Kristus on Herra. 
 

1) Kristus  

 
Kristus = voideltu. Vanhassa Testamentissa voideltiin 
kolmeen virkaan: 1. profeetaksi (1 Kun. 19:16);   2. 
ylimmäiseksi papiksi (3. Moos. 8:12); 3. kuninkaaksi (1. 
Sam. 10:1). Näin Kristuksessa yhdistyvät vanhan liiton 
korkeimmat virat. 
 
Kristus tulee ensin profeettana (5. Moos. 18:15-19). Sitten 
tämä profeetta menee ristille ja hänen päällensä sälyte-
tään kaikkien synnit (Joh. 1:29). Hänestä tulee samanai-
kaisesti uhrilammas ja pappi (Hebr. 9:12,14,25). Kaiken 
tämän jälkeen hänet korotetaan ja hän istuu kuninkaana 
Majesteetin oikealle puolelle taivaissa (Hebr. 1:3; 2:9). 
 

2) Ihmisen Poika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Ihmisen Poika -nimitys on lähtöisin Danielin kirjasta. 
Daniel esittää Ihmisen Pojan valtakunnan vastakohtana 

maailmanvaltojen petomaisuudelle. Jeesuksen persoo-
nassa todellinen ihmisyys on kypsynyt täydellisyyteen. 
Ihmisen Pojan tuhatvuotisessa valtakunnassa aito 
ihmisyys on vallitsevana. 
 



 

 112 

Raamatun Ihmisen Poika -nimitys viittaa Jeesuksen 
tulevaan Messias-asemaan (Matt. 16:27; 24:30; 25:31). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Dan. 7:13: Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan 
pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui 
Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. 
 
Matt. 26:64: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan 
istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan 
pilvien päällä. 

 

3) Jumalan Poika 

 
Jeesuksen jumaluudesta ovat todisteina hänen yliluon-
nollinen syntymänsä, ihmetekonsa, kuolleista nousemi-
sensa ja taivaaseen ottamisensa. Vanhan Testamentin 
ennustukset täyttyivät Jeesuksessa.  
 
Jeesus itse todisti oman jumaluutensa. Hän sanoi selvästi, 
että Jumala oli hänen isänsä. Hän nimitti itseään: minä 
olen elämän leipä, elämän vesi, maailman valo, ylösnou-
semus ja elämä jne. Kukaan ei voinut todistaa Jeesuksen 
olevan syntisen ihmisen. Sekä Jeesuksen ystävät että 
hänen vihamiehensä todistivat Jeesuksen synnittömyy-
den.  
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Raamatun todistuksia 
 
Joh. 1:1: Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja 
Sana oli Jumala. 
 
Joh. 10:30: Minä ja Isä olemme yhtä. 
 
1. Joh.5:20: Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on 
tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen 
Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, 
Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja 
iankaikkinen elämä. 
 
Joh. 8:46: Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi 
syntiin?  
 
1. Piet. 1:18-19: Tietäen, ettette ole millään katoavaisella, 
ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä 
peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla 
verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. 
 
Hebr. 4:15: Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, 
joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on 
ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuiten-
kin ilman syntiä. 
 
Matt. 27:24: Viaton olen minä tämän miehen vereen. 
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Luuk. 23:47: Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapah-
tui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: "Totisesti, tämä oli 
vanhurskas mies." 
 

42. Jeesuksen ristinkuoleman merkitys  

 
Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus merkitsivät 
pimeyden valtakunnan totaalista tappiota. Käärmeen pää 
murskattiin Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, 
1. Moos. 3:15.  Jeesuksen ristinkuolemassa sovitettiin 
koko maailman synnit ja ihmiskunta lunastettiin synnin, 
kuoleman, perkeleen ja helvetin hirmuvallasta.  
 
Golgatalla ristiinnaulittiin: 1.Jeesus. 2.Ryöväri(1). 3.Ryö-
väri (2). 4. Saatana.  5. Synti.  6. Laki (meidän entinen 
puolisomme, Room.7:1-4). 7. Vanha ihminen.  8. Uskova 
maailmalle ja maailma uskovalle. 9. Kuolema. 
 
Jokainen naula Jeesuksen käsiin ja nauloihin merkitsi 
samalla naulaa pimeyden henkivaltojen arkkuun! 
 
Jeesus tuli maailmaan kuollakseen ihmiskunnan puoles-
ta. Hänen elämäntehtävänsä oli siis kuolema. Hän meni 
vapaaehtoisesti ristille rakkauden pakottamana ja sovitti 
kuolemallaan Jumalan vihan. 
 
Lunastaa = maksaa hinta. Ihmiskunta oli synneillään 
velkaantunut Jumalalle ja oli täysin kyvytön maksamaan 
velkaansa. Yksikään syntisen ihmissuvun jäsen ei ole 
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kykenevä toisten puolesta suorittamaan tätä maksua.  
Velan maksuksi riitti ainoastaan Jumalan oman Pojan 
veri. Koko maailma on lunastettu, mutta ainoastaan 
lunastuksen vastaanottajat pelastuvat. Kuninkaan pojan 
häihin ei päästä omissa vaatteissaan, Matt. 22:11-13. 
 
Kun ihminen luomakunnan kruununa syntiinlankee-
muksen tähden vaipui katoavaisuuden orjuuteen, 
luomakunta seurasi perässä. Ihmisen lunastuksen myötä 
se taas saa uuden toivon. 

 
Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 3:15: Ja minä panen vainon sinun ja vaimon 
välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se 
on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä 
kantapäähän. 
 
Hebr.2:14: Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin 
niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman 

kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: 
perkeleen. 
 
2. Kor.5: 21: Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 
tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme 
Jumalan vanhurskaudeksi. 
 
Kol. 2:14: ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, 
joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen 
hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. 
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Room.6:6: tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme 

on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis 
kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. 
 
Gal.6:14: Mutta pois se minusta, että minä muusta 
kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minul-
le, ja minä maailmalle! 
 
2.Tim.1:10: mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme 
Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti 

kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden 
evankeliumin kautta. 
 
Kol. 2:15: Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti 
heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen 
kauttaan voiton riemun. 
 
Kol. 2:15: Riisuttuaan aseista hallitukset ja vallat  paljasti 
ne julkisesti saavuttaen niistä Hänen kauttansa riemuvoi-
ton  (A.Saarisalo). 
 
Kol. 2:15: riisuen hallitukset ja vallat häpäisi julkisesti 
kuljettaen triumfisaatossa heitä hänessä (Novum). 
 
1. Piet. 1:18-19: tietäen, ettette ole millään katoavaisella, 
ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä 
peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla 
verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. 
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Room. 8:22: Sillä me tiedämme, että koko luomakunta 
yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän 
asti. 
 
RISTILLÄ RIISUTAAN JA PUETAAN 
 
Uskonelämän keskus on risti; se on sekä riisumisen että 

pukemisen paikka. Tuhlaajapoikaa ei puettu ennen 
riisumista. Samoin ylimmäisen papin piti ennen puke-
mista suostua riisumiseen. 
 
Raamatun todistuksia 
 
”Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat 
vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus 
hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa” 
(Luuk.15:22). 
 

Sak.3:3-5: Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja 
hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin 
niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois 

saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja hän sanoi hänelle: 
"Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja 
minä puetan sinut juhlavaatteisiin". Minä sanoin: 
"Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he 
panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat 
hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. (Sak.3:3-5). 
 
”Sun edessäsi meidät riisutaan  
ja myöskin armoitetaan Sanas mukaan.  
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Pois omat huonot rääsyt otetaan  
ja juhlavaatteet päälle puetaan,  
- autuutta sitä eipä arvaa kukaan. 
 
Vilho Rantanen 
 
GOLGATA LÖYDETTÄVÄ UUDELLEEN 

Jerusalemissa tunnetaan useita paikkoja Jeesuksen 
ristiinnaulitsemispaikkoina. Kaksi niistä tunnetaan 
parhaiten. Tässä on kyse ”fyysisestä Golgatasta”. Oikean 
Golgatan paikantamisella on oma merkityksensä, 
mutta painopiste on kuitenkin hengellisellä alueella! 

Hengellisesti meidän on löydettävä ja määriteltävä 
Golgata uudelleen: 1. Golgata kolmiulotteisen ristin 
paikana. 2. Golgata kristittyjen yhteyden paikkana. 

RISTIN KOKO ANSION OMISTAMINEN 
 
Kolmiulotteinen risti 

 
Raamatun mukaan risti on ”kolmiulotteinen”, kun taas 
meille on välitetty kuva yksiulotteisesta rististä.  
 
1. VANHURSKAUTTAMINEN. Syntiinlankeemuksessa 
ihminen joutui eroon Luojastaan ja Jumalastaan. Jeesuk-
sen ristinkuolema teki mahdolliseksi yhteyden solmimi-
sen uudelleen (Room.3:23-24). Jeesuksen vanhurskaus 
tulee ristin kautta uskovan osaksi. 
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2. PYHITYS. Uskova saa pukeutua ristillä hankittuihin 
lainavaatteisiin – päivittäin (Room.6:3-4). 
Jeesuksen pyhyys tulee ristin kautta uskovan osaksi. 
 
3. VOITTOTAISTELU. Golgatalla käytiin raju taistelu. 
Siellä Jeesus kävi voitollisen taistelun kaikkia pimeyden 
valtoja vastaan.  Tapahtui kaikkien aikojen ”aseistariisun-
ta” (Kol.2:15). Uskova pääsee Jeesuksen voittosaattoon, 
”triumfiin” (2. Kor.2:14). Jeesuksen voitto tulee ristin 
kautta uskovan osaksi. 
 
Kristus ei ole jaettavissa. Vanhassa liitossa pääsiäislam-
mas piti syödä ”kokonaan”. Uuden liiton pääsiäislammas 
on Kristus (1. Kor.5:7). 
 
GOLGATAN KANGASPUUT 
 
” Vaadi minulta, mitä tahdot, mutta anna minulle kaikki, 
mitä vaadit, sillä minulla itselläni ei ole yhtään mitään”. 
(Augustinus). 
 
Golgatalla kuului huuto: KAIKKI ON TÄYTETTY!  ja : 
KAIKKI ON VALMIINA!  
 
Golgatalla valmistettiin syntiinlankeemuksen riisumalle 
alastomalle ihmiselle täydelliset vaatteet, joihin meitä 
kehotetaan (uskossa) pukeutumaan: 
 
Golgatan kangaspuilla meille kudottiin: 
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1) Juhlavaatteet (vanhurskauttaminen) 
2) Työvaatteet (pyhitys) 
3) Sota-asu (voittoelämä) 
 
Emme saa koskaan unohtaa näiden vaatteiden alkuperää 
– ja hintaa. Kaikissa näissä lukee: MADE IN GOLGATA. 
Varmemmaksi vakuudeksi kaikissa näissä vaatteissa on 
punainen raita. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Sak.3:3,4: Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja 
hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin 
niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois 
saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja hän sanoi hänelle: 
"Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja 
minä puetan sinut juhlavaatteisiin". 
 
Kol.3:12: 
 
Ef.6:13:  
 

43. Messiaan kärsimys  

 
"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran 
käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin 
kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut 
hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet. mutta 
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ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielisty-
neet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen 
mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki 
kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään 
pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän 
kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me 
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja 
vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikko-
mustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme 
tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä 
rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme 
paratut" (Jes. 53:1-5). 
 
1. Voimahan suurehen rakkautes, Herrani kätke mua. 
Purppuravirtahas uppoudun, suo mun puhdistua. 
Köyhänä, heikkona, puutoksin, Armo on uupua haavoihin. 
Purppuravirtahas uppoudun, Suo mun puhdistua. 
 
2. Veresi suloista ääntä suo, kuunnella joka hetki. Kuinka 
ne kaikki pyyhittiin, syntini viimeisetkin. Kuinka on suuri 
rauhani mun, haavoissa Ristiinnaulitun. Syntini kaikki 
pyyhittiin, syntini viimeisetkin. 
 

Tyyne Ihamäki 

 

44. Sovituksen saarna 
 

Kristuksen sovitustyön seurauksena julistetaan evanke-
liumia, sovituksen sanomaa. Tämä vaatii ihmisen 
puolelta vastausta, ettei sovitus jää turhaksi. 
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”Miksi tuskan kalvaa annat Sieluas, sä syntinen? Miksi 
syntein taakkaa kannat? Katso: Kristus kantoi sen! Sovitusta 
saarnatahan, Rohkaistu siis uskomahan Anteeks`anto syntien” 
(Vvk. 68:4). 
 

Raamatun todistuksia 

 

2. Kor. 5:18-6:1: Mutta kaikki on Jumalasta, joka on 
sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja 
antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuk-
sessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut 
heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituk-
sen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläi-
nä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydäm-
me Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan 
kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän täh-
temme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan 
vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinaan me myös keho-
tamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei 

se jää turhaksi. 
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45. Jeesuksen ylösnousemus 

 
Jeesuksen ylösnousemus merkitsi Jumalan hyväksyntää 
ja sinettiä Jeesuksen sovitustyölle ihmiskunnan puolesta. 
Jokainen uskoon tullut on omakohtaisesti täysin vakuut-
tunut Jeesuksen ylösnousemuksesta. Hänen uskonsa on 
ennen kaikkea ylösnousemususkoa.  
 
Uskovan uskoontulo samoin kuin pyhityskin ovat 
ylösnousemusvoiman vaikutusta, Room. 6. Sama väkevä 
Jumalan voima, joka nosti Kristuksen kuolleista pääsi-
äisaamuna, nostaa myös uskovan uuteen, pyhään 
elämään ja lopulta nostaa myös hänen ruumiinsa kolkos-
ta hautakammiosta iankaikkiseen kirkkauteen. 
 
Todisteet Jeesuksen ylösnousemuksesta: 1) Hauta oli 

tyhjä (Luuk. 24:22-23), 2) Koskemattomat käärinliinat 

(Joh. 20:5-8; engl. lie, lying), 3) Jeesus nähtiin (1. Kor. 
15:5-8),  4) Muutos opetuslapsissa (Apt. 4:13). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 28:5-6: Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: 
"Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän 
Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän 
on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa 
paikkaa, jossa hän on maannut.  
 
Room. 6:4-5: Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan 
haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin 
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Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, 
samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. 
Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita 
yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös 
yhtäläisessä ylösnousemuksessa. 
 
1. Tess. 4:16-17: Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta 
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 
sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet 
tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä 
Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla 
Herran kanssa. 

 

46. Jeesuksen taivaaseen astuminen 

 
Jeesuksen työ maan päällä oli päättynyt ja Isä otti hänet 
helatorstaina takaisin taivaaseen. Aikaisemmin Jeesus oli 
ollut taivaassa SANANA, Joh.1:1. Nyt hän tullessaan 
taivaaseen IHMISENÄ samalla korotti ihmisen; taivaassa 
istuu nyt todellinen ihmiskunnan edustaja kunniapaikal-
la. Muistona maan päällä käynnistään Jeesuksella on 

ylösnousemusruumiissaan naulojen jäljet, Joh. 20:24-28. 
Jeesus istui Isän oikealle puolelle, jossa hän rukoilee 
meidän puolestamme. Jeesuksen taivaaseen ottaminen 
teki mahdolliseksi Pyhän Hengen lähettämisen. 
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Raamatun todistuksia 
 
Luuk. 24:50-51: Sitten hän vei heidät pois, lähes Betani-
aan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että 
hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös 
taivaaseen. 
 
Fil. 2:9-11: Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle 
korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 
korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 
nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, 
että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan 
alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 
Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. 
 
Room. 8:34: Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa 
vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja 
hän myös rukoilee meidän edestämme. 
 
Hebr. 9:24: Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn 
kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan 
itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen 
eteen meidän hyväksemme. 
 

47. Jeesus Kristus, minun Herrani 

 
Kristuksen seurakuntaan kuuluvat eri puolilla maailmaa 
olevat uskovat tunnustavat: 
 



 

 126 

"Minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, Isästä 
iankaikkisuudessa syntynyt, ja myös totinen ihminen, 
syntynyt neitsyt Mariasta, on minun Herrani, joka on 
lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, 
ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synneistä, 
kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei kullalla eikä 
hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla 
kärsimisellään ja kuolemallaan; että minä olisin hänen 
omansa ja eläisin hänen valtakunnassaan hänen ala-
maisenaan ja palvelisin häntä iankaikkisessa vanhurs-
kaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän 
on noussut kuolleista, elää ja hallitsee iankaikkisesti. 
Tämä on varmasti totta."  
 
Lutherin Vähä katekismus 
 
"Antti J. Pietilä aikoinaan ruoski pappeja pappeinkokouksessa 
siitä, että monilta papeilta puuttuu persoonallinen uskon-
kokemus - ja siinä on todellinen kirkon hätä" (Eino J. 
Honkanen, 1973). 
 
1. Muistan päivää autuasta, Jolloin Jeesus löysi mun, Syntein 
tähden tuomitun. Tilastani kauheasta Nosti minut olalleen, 
Otti aivan omakseen. 
 
6. Hän on minun paimeneni, Minä hänen lampaansa, Hänen 
voittosaaliinsa. Häntä kaipaa sydämeni. Ehtoollistaan nauttien 
Löydän hyvän laitumen (Vvk. 322:1,6). 
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Raamatun todistuksia 
 
Ps. 40:2-4: Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui 
minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti 
minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti 
minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni. 
Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun 
Jumalallemme.  
 
Joh. 20:27-28: Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna 
sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja 
pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan 
uskovainen". Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun 
Herrani ja minun Jumalani!" 
 
1. Tim. 1:12,13,15,16:  Minä kiitän häntä, joka minulle on 
voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, 
siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palveluk-
seensa  minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkival-
lantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin 
tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa…Varma on se 
sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että 
Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelasta-
maan, joista minä olen suurin. Mutta sentähden minä 
sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita 
osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, 
jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä iankaikkiseksi 
elämäksi. 
 
2. Tim. 1:12:  Minä tunnen hänet, johon minä uskon. 
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SEITSEMÄS LUKU 
PYHÄ HENKI  

48. Pyhä Henki 

 
Ennen maailmasta lähtöään Jeesus antoi opetuslapsilleen 
lupauksen Pyhästä Hengestä. Taivaaseen menonsa 
jälkeen hän tulisi olemaan Pyhän Hengen muodossa 
heidän kanssaan. Jeesuksen taivaaseen meno tulisi 
kääntymään opetuslasten voitoksi, Joh. 16:20-22. Pyhän 
Hengen tehtävänä oli kirkastaa Jeesusta ja muistuttaa 
hänen opetuksistaan. 
 
Tämä lupaus täyttyi helluntaina. Pyhä Henki synnyttää 
uudesti ylhäältä, opastaa, johdattaa, puolustaa ja lohdut-
taa sekä jakaa erilaisia armolahjoja.  
 
Pyhä Henki on persoona. Pyhä Henki merkitsee uutta 
voimaa elämään ja tekee myös Kristuksen todistajan. 
Pyhä Henki johdattaa kaikkeen totuuteen ja näyttää 
todeksi synnin. Edelleen Pyhä Henki on rukouksen 
Henki ja todistaa Jumalan lapseudesta. 
 
Jumalan omat ja Kristuksen seurakuntaan kuuluvat 
merkitään Pyhän Hengen sinetillä, Ef. 1:13-14. 
 
Erityisesti herätyksen aikoina Pyhä Henki toimii voi-
makkaasti herättäen, pelastaen ja jakaen lahjojaan. 
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Pyhän Hengen tehtävä on "puhemiehenä" johtaa morsian 
(seurakunta) Yljän (Kristuksen) kotiin, samoin kuin 
Elieser oli johdattamassa Rebekkaa Iisakin luo, 1. Moos. 
24. 
 
Uskossa kasvamisen edellytys on Hengessä vaeltaminen. 
Pyhä Henki antaa voimaa synnin kuolettamiseen ja saa 
aikaan Hengen hedelmää. Uskovan tulee pyrkiä Hengen 
täyteyteen, Ef. 5:18. 
 
1. Jumala, anna Henkesi, Sen lahjan lupas Poikasi Rukoileville 
tuoda. Me pyydämme nyt sulta siis, Sä että Henkes uskoviis 
Tahtoisit, Herra, suoda. 
 
2. Sun Henkes lahjaa päällä maan Ei ansiosta ainutkaan Voi 
saada palkaksensa. Sen kuollessansa ristillään Ansaitsi Kristus 
verellään Ja antaa omillensa  (Vvk.101:1,2). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Joh. 14:18: En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän 
tykönne. 
 
Joh. 16:7-8: Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille 
on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene 
pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä 
menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, 
niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurs-
kauden ja tuomion. 
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Joh. 14:26: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on 
lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja 
muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 
 
Apt. 1:4-5: Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa 
Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta 
kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät 
kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien 
jälkeen. 
 
Apt. 1:8: vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte 
voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina 
maan ääriin saakka. 
 
Room. 8:26: Samoin myös Henki auttaa meidän heikkout-
tamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoile-
man, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee 
meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. 

 

49. Pyhän Hengen vuodattaminen  

 
"Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä 
koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi 
käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he 
istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka 
jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he 
tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi ja alkoivat 
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puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille 
puhuttavaksi antoi" (Apt. 2:1-4). 
 

50. Pyhän Hengen pilkka 

 
Kaikki muut synnit voidaan saada anteeksi paitsi Pyhän 
Hengen pilkka. Tähän syntiin voivat syyllistyä sekä 
epäuskoiset että uskovat. 
 
Raamatun todistuksia 
 
A. Epäuskoiset (fariseukset ja kirjanoppineet): 
 
Matt. 12:31-32: Sen tähden minä sanon teille: jokainen 
synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen 
pilkkaamista ei anteeksi anneta. Ja jos joku sanoo sanan 
Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; 
mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin 
hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä 
tulevassa. 
 
Mark. 3:28-29: Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit 
annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, 
kuinka paljon pilkannevatkin; mutta joka pilkkaa Pyhää 
Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää ian-
kaikkiseen syntiin". Sillä he sanoivat: "Hänessä on 
saastainen henki". 
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B. Uskovat: 
 
Hebr. 6:4-8: Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat 
valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä 
Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää 

sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat 
luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen 
itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki 
häpäisevät. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle 
usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, 
joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; 
mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on 
kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se 
poltetaan. 
 
2. Piet. 2:20-22: Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahta-
jan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat pääs-
seetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas 
kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut 
heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi heille 
ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden 
tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille 
annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä 
tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: 
"Pesty sika rypee rapakossa". 
 
1. Joh. 5:16-17: Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, 
joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava 
hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä 
kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en 
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sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä. Ja on 
syntiä, joka ei ole kuolemaksi. 
 
Seuraukset 
 
Kääntymättömän kohdalla Pyhän Hengen pilkka 
merkinnee sitä, että tämän jälkeen Henki lakkaa kutsu-
masta ihmistä parannukseen: Isä ei enää vedä syntistä 
Kristuksen luo (Joh. 6:44). Tällöin tilanne on aivan 
toivoton – hänen kohtalonsa on sinetöity. 
 
Uskovasta taas pilkan jälkeen Pyhä Henki poistuu. Tämä 
saattaa olla seurausta jatkuvasta Pyhän Hengen vastus-
tamisesta ja murehduttamisesta: "Älkääkä saattako 
murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille 
annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka" (Ef. 4:30).  
 
Daavid vapisi sen mahdollisuuden edessä, että Jumala 
ottaisi pois häneltä Henkensä: "Älä heitä minua pois 
kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi" 
(Ps. 51:13). Daavidilla oli selkeästi muistissa edeltäjänsä 
Saulin kohtalo: "Mutta Herran henki poistui Saulista, ja 
Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä" (1. Sam. 
16:14).  
 
Myös Simson menetti Jumalan Hengen: "Ja hän (Delila) 
nukutti hänet polvilleen ja kutsui miehen, joka leikkasi 
hänen päänsä seitsemän palmikkoa. Niin hän alkoi saada 
hänet masennetuksi, ja hänen voimansa poistui hänestä. 
Ja Delila sanoi: ´Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson!` 
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Kun hän heräsi unestaan, niin hän ajatteli: ´Kyllä minä 
selviydyn niin kuin aina ennenkin ja pudistan itseni 
vapaaksi`. Eikä hän tiennyt, että Herra oli poistunut 
hänestä" (Tuom. 16:19-20). Pyhän Hengen poistuminen 
saattaa siis tapahtua uskovan sitä "huomaamatta". 
 
Lähtökohta on se, että "kaikki synnit annetaan anteeksi". 
Kuitenkin on syytä muistaa tämä poikkeus. Toisen 
kohdalla meidän ei tule vähällä mennä tuomariksi tämän 
kysymyksen suhteen. Usein meidän mielestämme 
mahdoton ihminen pääsee vielä armoon takaisin.  
 
Omalla kohdallamme meidän tulee sitäkin tarkemmin 
valvoa, ettemme syyllistyisi tähän syntiin. Tosin herkällä 
omallatunnolla oleva voi aiheettomastikin syyllistää 
itsensä tässä asiassa – ja jopa häätyä epätoivoon. Tässä, 
jos missä, on tarpeen turvautua sielunhoitajan apuun. 

 

51. Kolmiyhteinen Jumala 

 
Jumala on ilmoittanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä 
Henkenä. Pyhä Henki on sekä Jumalan että Jeesuksen 
Kristuksen Henki. Kuinka voi olla kolme ja kuitenkin 
yksi? Kolmiossa on kolme sivua ja kuitenkin meillä on 
vain yksi kolmio. 
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Raamatun todistuksia 
 
Matt. 3:16-17: Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta 
vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan 
Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan 
hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka 
sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen 
mielistynyt." 
 
Matt. 28:19: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen. 
 
2. Kor. 13:13: Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja 
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon 
kaikkien teidän kanssanne.  
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KAHDEKSAS LUKU 
SEURAKUNTA 

52. Jeesuksen nimeen kokoontuminen 

 
Raamatun nimitykset: Jumalan huone, Jumalan temppeli, 
Jumalan rakennus, Jumalan perhe, Kristuksen ruumis 
jne. Tänään kristinuskoa riisutaan: Jeesus on tavallinen 
ihminen, Raamattu tavallinen inhimillinen kirja ja 
seurakunta – rakennusteline. 
 
Jeesuksen oma määritys seurakunnasta: "Sillä missä 
kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä 
minä olen heidän keskellänsä" (Matt. 18:20). 

 

53. Kristuksen ruumis 

 
Kaikki ne, jotka ovat uskonyhteydessä Jeesukseen, ovat 
hänen ruumiinsa jäseniä. Kyseessä on "elimellinen 
yhteys". Se on jäsenen yhteyttä ruumiiseen ja oksan 
yhteyttä puun runkoon.  
 
Mihinkään kirkkokuntaan kuuluminen ei sinänsä vielä 
merkitse yhteyttä Kristukseen. Kaikki uskovat yhdessä 
muodostavat Kristuksen maailmanlaajuisen seurakun-
nan, EKKLESIAN.  
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Elimellinen yhteys merkitsee myös kohtalonyhteyttä 
Jeesukseen hänen kuolemassaan ja ylösnousemisessaan. 
Elävä yhteys Kristukseen merkitsee edelleen samalla 
todellista yhteyttä toisiin saman ruumiin jäseniin.  
 
Raamatun todistuksia 
 
Ef. 1:22-23: Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle 
ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on 
hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa 
täyttää. 
 
Joh. 15:5: Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy 
minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; 
sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. 
 
Room. 6:3-5: 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 niin 
kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden 
kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä 
vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen 
kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin 
myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. 

 
1. Joh. 1:7: Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin 
kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys kes-
kenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri 
puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 
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Paavalin rukous efesolaisten puolesta  
 
"Minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä 
Isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän 
kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, 
sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen 
Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän 
sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja 
perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, 
mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia 
tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa 
ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea 
täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, 
monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme 
tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä 
vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa 
Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja 
iankaikkisesti! Amen" (Ef. 3:14-21). 
 

54. Mallina alkuseurakunta 

 
Alkuseurakunta on annettu kaikkien aikojen kristillisten 
seurakuntien malliksi. Alkuseurakunta merkitsi paikka-

kunnalla olevien uskovien yhteenliittymää. Seurakun-
taa ei saanut muodostaa määrättyjen henkilöiden 
ympärille. Kristittyjen yhteyttä ei myöskään saanut 
rikkoa ryhmittymällä joidenkin erikoisoppien mukaan. 
Jeesuksen rakkaudenkäskyn (Joh. 13:34-35) on määrä 
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tuhota kaikki lahkolaishankkeet kaikkina aikoina jo 

idussaan. 
 
Seurakunnilla on vapaus muotoilla omat jumalanpalve-
luksensa. Ne ovat ehdonvallan (adiafora-) asioita. Tosin 
perusperiaatteet (mm. 1. Kor. 14:26) noudetaan kaikkina 
aikoina apostolien kirjeistä. 
 
Erilaisia jumalanpalveluksia tänään: 1. Liturgia- ja sak-
ramenttikeskeinen. 2. Taide- ja viihdepainotteinen. 3. 
Tuomas-messu. 4. Armolahjakeskeinen. 5. Sana-keskei-
nen. 

 

55. Irti vanhasta 
 

Uuden Testamentin seurakunta, jota meille kuvataan 
Apostolien teoissa ja apostolien kirjeissä, syrjäyttää VT:n 
seurakuntamallin, lakkauttaa sen ja tulee sen tilalle. 
Vanhatestamentillinen seurakunta oli kansankirkkopoh-
jalle rakentuva. Siihen liityttiin lapsena (8 päivän ikäise-
nä) tapahtuvassa ympärileikkauksessa. Siinä seurakun-
nassa oli johtavana ajatuksena "kansojen kaitsenta"; 
Jumalan sanalla yritettiin saada koko kansa ojentoon – 
tosin huonolla menestyksellä. 
 
Helluntaina syntynyt uusi kristillinen seurakunta taas oli 
luopunut kansojen kaitsennasta. Seurakunta muodostui 
niistä, jotka olivat ottaneet pelastuksen vastaan. Kansoja 
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ei pyritty kaitsemaan, vaan kutsumaan niiden keskeltä 
yksityisiä ihmisiä pelastuksen osallisuuteen: 
 
"Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi 
pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle 

nimellensä" (Apt. 15:14). 

 

56. Uskovien yhteisö 

 
Helluntaina perustettu uuden liiton seurakunta oli 
"uskovien yhteisö", jonka muodostivat uskoontulleet. 
Evankeliumeissa on seurakunnan yleiset ja periaatteelli-

set ohjeet; sovellutusohjeet taas löytyvät Apostolien 
teoista ja apostolien kirjeistä.  
  
Usko Jeesukseen Kristukseen ja kristillinen vesikaste oli 
seurakunnan raja. Alkuseurakunta pyrittiin pitämään 
jumalallisessa järjestyksessä ja oikeassa suunnassa 
seurakuntakurin avulla. Julkisyntejä tehneitä ja harha-
oppisia nuhdeltiin, ja jos he jatkoivat väärällä tiellä, 
heidät jouduttiin erottamaan seurakuntayhteydestä. 
Tämä palveli sekä langenneen jäsenen että seurakunnan 
etua (1. Kor. 5:5-6). Parannukseen nöyrtyvä erotettu 
otettiin uudelleen seurakuntaan.  
 
Raamatun todistuksia 

 
Apt. 2:47: Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä 
niitä, jotka saivat pelastuksen. 
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Apt. 2:42: Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja 
keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja 
rukouksissa. 
 
1. Kor. 5:2: Joka on tuommoisen teon tehnyt, pois-
tettaisiin teidän keskuudestanne. 
 
2. Kor. 2:8: Sen tähden minä kehoitan teitä, että pää-tätte 
ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan. 
 

57. Seurakunta on pyhä 

 
Seurakunta on pyhä, koska se on Kristuksen ruumis. 
Näin Kristus itse on seurakunnan pyhyys. Seurakunnan 
jäsenet on riisuttu omasta vanhurskaudesta ja puettu 
Kristuksen vanhurskauden vaatteisiin. 
 
Sen jäsenet ovat pyhiä - Kristuksen tähden, koska Kristus 
on heidät pyhittänyt. Heidän vaelluksensa on puutteellis-
ta ja he voivat langeta syntiin, mutta he eivät elä synnis-
sä! Jumala katsoo heidän elämäänsä Kristuksen läpi eikä 
tällöin näe heidän puutteitansa.  
 
Itsessään uskovakin on syntinen, mutta Kristuksessa hän 
on täydellisesti vanhurskas (autuas) ja pyhä. Uskovan 
pyhyys on Kristuksessa! Sillä Kristus on tullut meille 
myös pyhitykseksi! 
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Raamatun todistuksia 
 
Ps.1:5: Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla 
eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. 
 
Luuk. 15:22: Silloin isä sanoi palvelijoilleen: "Tuokaa pian 
parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa 
sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa." 
 
Ef. 1:1: Paavali ... Efesossa oleville pyhille ja uskoville 
Kristuksessa Jeesuksessa. 
 
1. Kor. 1:30: Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuk-
sessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi 
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunas-
tukseksi. 
 
1. Piet. 2:9: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen 
jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät 
ihmeelliseen valkeuteensa. 
 
Ef. 2:19: Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalai-
sia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. 
 
1. Joh. 3:6: Kukaan Hänessä pysyvä ei jatkuvasti elä 

synnissä. Kukaan syntiä jatkuvasti tekevä ei ole häntä 
nähnyt eikä tunne häntä (Saarnivaaran käännös).  
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58. Että he yhtä olisivat 

A. Kristittyjen yhteyden kolme tasoa 

 
1. Sotatila. Uskonsodissa noustiin toista kristillistä 
ryhmittymää vastaan "miekoin ja peitsin". Nämä ajat ovat 
onneksi pääosin ohitse. Tänään käymme "sanallista 
sotaa". Siitäkin on tuhoisat seuraukset. Tällöin toinen 
teilataan "me yksin oikeassa" -miekalla. Tämä sanallinen 
hengellinen sotiminen on kautta aikain kulminoitunut 
kasteeseen, jonka pitäisi kuitenkin olla kaikkia uskovia 

lujasti yhdistävä tekijä: "Sillä kaikki te, jotka olette 
Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne puke-
neet" (Gal. 3:27).  
 
2. Suvaitseminen. Tähän liittyy rauhanomainen rinnak-
kaiselo. Kukin työskentelee "omassa hengellisessä 
kodissaan" (= karsinassaan), josta käsin voidaan sitten 
kyllä hurskaasti "siunata" karsina-aidan yli toisen leirin 
uskovia. Kyllä (uskova) ihminen on ovela mitätöidessään 
Jumalan sanan ja Jeesuksen käskyn! Tätä tasoa voidaan 
kuvata: Elämme keskenämme sovussa, tunnustamme 
toisemme Jumalan lapsiksi, mutta "minä en tule teille – 
äläkä sinä tule meille!" Monet ajattelevat, että tämä taso 
riittää. 
 
Tämä on Vanhan Testamentin taso: "Älkää riidelkö 
matkalla" (1. Moos. 45:24). "Katso, kuinka hyvää ja 
suloista on, että veljekset sovussa asuvat!" (Ps. 133:1). 
VT:ssa riitti "sovussa asuminen", se, ettei veljesten välissä 
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ollut mitään negatiivista. UT:ssa vaaditaan enemmän, 
vaaditaan lisäksi positiivista: rakkautta. 
 
3. Rakastaminen. Tämä oli alkuseurakunnallinen taso. Ja 
tämä taso perustuu Jeesuksen käskyyn (Joh. 13:34-35). 
Uskovien keskinäinen rakkaus konkretisoituu yhteisissä 
kokoontumisissa. Rakkaus ja läheisyys kuuluvat olennai-
sesti yhteen. Ilman yhteentulemista rakkaus on ainoas-
taan hurskasta teoriaa ja valhetta. Paikkakunnan 
uskovien tulisi pystyä kokoontumaan yhteisiin tilai-
suuksiin, muutoin itse kunkin kerskuminen raamatulli-
suudestaan on vailla katetta ja tyhjän arvoista! Tässä 
kohden Raamatun sana on niin selkeä, että meidän tulisi 
olla eri piireissä olevia sisariamme ja veljiämme suoras-
taan (rakkaudessa) RAUHAAN PAKOTTAMASSA! 
 
- Saarnatessaan kerran Philadelphian käräjätalon parvekkeelta 
hän (George Whitefield) huusi: "Isä Aabraham, ketä sinulla on 
taivaassa? Onko siellä ketään anglikaaneja? – ´Ei ole.` – Onko 
siellä ketään independenttejä (kongregationalisteja)? – ´Ei ole.` 
– Onko siellä ketään metodisteja? – ´Ei, ei, ei.` – Ketä sinulla 
siellä on? – ´Emme täällä tunne noita nimiä. Kaikki täällä ovat 
kristittyjä, Kristukseen uskovia, ihmisiä, jotka ovat voittaneet 
Karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta.` – Niinkö asia 
onkin? Siinä tapauksessa Jumala auttakoon meitä ... kaikkia 
unohtamaan nimet ja tulemaan teossa ja totuudessa kristityik-
si!"  
 
(Uuras Saarnivaara) 
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B. Kuppikuntaisuuden kirot 

 
1. Jeesus ei sitä hyväksy. "Uuden käskyn minä annan 
teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä 
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä 
kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä 
on keskinäinen rakkaus" (Joh. 13:34-35). 
 
2. Paavali torjuu sen. Paavali ei hyväksynyt ryhmitty-
mistä henkilön tai inhimillisen (ei edes uskonnollisen) 
yhteisön ympärille. Kaste ei saa myöskään olla kuppi-
kuntiin jakajana. ONKO KRISTUS JAETTU? 
 
"Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puhees-
sa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudes-
sanne, 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? 
Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään 
muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin ettei kukaan 
saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut" (1. 
Kor. 1:10-15). 
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3. Pyhityksen hylkäämistä. Galatian seurakunnassa 
olivat "eri seurat ja lahkot" päässeet valtaan. Tästä oli 
seurauksena: "te purette ja syötte toisianne" (Gal. 5:15). 
Lopulta tämän kaiken takana oli pyhittymättömyys, 
Kristus ei ollut saanut muotoa galatalaisissa: "Lapsukai-
seni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes 
Kristus saa muodon teissä" (Gal. 4:19). 
 
4. Tämä merkitsee lihallisuutta, alaikäisyyttä, "kuten 

ihmiset ainakin" -toimintaa ja lahkolaisuutta. "Niinpä, 
veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin 
hengellisille, vaan niin kuin LIHALLISILLE, niin kuin 
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 NIIN KUIN IHMISET AINAKIN?" (1 Kor. 3:1-4). 
 
"Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, 
saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, 
vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, ERISEU-
RAT, LAHKOT, kateus, juomingit, mässäykset ja muut 
senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo 
ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoit-
tavat, EIVÄT PERI JUMALAN VALTAKUNTAA" (Gal. 
5:19-21).  
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5. Ollaan Saatanan asialla. Jeesus kuvaa lopunajan 
uskovia: "vihaavat toinen toistaan" (Matt. 24:10). Sielun-
vihollisen eräs nimi on DIABOLOS = hajottaja. Saatana 
"tappaa ja tuhoaa" (Joh. 10:10) yksilön, perheen, yhteis-
kunnan ja seurakunnan rikkomalla Jumalan niihin 
asettaman yhteyden ja harmonian. 
 
”Minä pyydän, että ihmiset olisivat minun nimeni suhteen 
vaiti eivätkä nimittäisi itseään luterilaisiksi, vaan kristityiksi. 
Mikä on Luther? Ei tämä oppi minusta ole, eikä minua ole 
ristiinnaulittu kenenkään edestä. Paavali ei voinut sietää, että 
kristityt nimittivät itseään hänen tai Pietarin mukaan. Kuinka 
sitten minä, vaivainen, haiseva matosäkki voisin antaa 
Kristuksen lasten nimittää itseään minun kurjan nimeni 
mukaan? Ei niin rakkaat ystävät, vaan hävittäkäämme juuria 
myöten puoluenimet ja ottakaamme kristityn nimi hänen 
mukaansa, jolta oppimmekin on! Minä en ole enkä tahdo olla 
kenenkään mestari. Yksin Kristus on meidän Mestarimme.”  
 
Martti Luther; Ole turvallisin mielin – kokoelmassaan. 
 

C. Yhteys on luonnollinen asia 
 
1. Saman isän ja perheen lapsina. "Sillä kaikki, joita 
Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette 
ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, 
vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me 
huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän 
henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia" 
(Room. 8:14-16).  
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2. Valon lapsina. Uskovat ovat valkeudessa ja vaeltavat 
valon lapsina.  
"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).  
 
"sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; 
me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia" (1. Tess. 
5:5). 
 
"Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella 
oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja 
panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa 
kaikille huoneessa oleville" (Matt.5:14-15). 
 

59. Kirkko ja hengellinen koti 

1) Kodin lämpö poistuu 

 
Valtion ja yhteiskunnan on määrä luoda ihmisille 
edellytykset maallisesti turvattuun elämään. Näiden 
tehtävänä on pitää huolta siitä, että kansalaiset saavat 
"maallisen kodin". Seurakunnan tehtävänä on taas antaa 
ja tarjota "hengellinen koti". Kristinuskosta tuli Rooman 
valtionuskonto v. 380. Tällöin kirkko tunkeutui maail-
maan – ja maailma kirkkoon seurauksella, että seurakun-
nasta kodinlämpö poistui. Kaikki maailman vihurit 
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tekivät sen epäviihtyisäksi uskoville. Uskovat alkoivat 
voida pahoin ja haikailla uuden kodin perään.  
 

2) Pietismin ratkaisu 

 
Pietismi keksi (luuli keksineensä) pätevän ratkaisun: 
perustetaan kirkko kirkkoon! Perustettiin ECCLESIOLA 
IN ECCLESIA (lat.) = pieni kirkko kirkossa eli tosi kirkko 
yleisessä kirkossa. Kirkon sisälle muodostettiin uskovien 
yhteisöjä, "soluja".  
 
Pietistiset isät eivät huomioineet ratkaisua tehdessään, 
että kompromissi vei pois alkuseurakunnan perustalta. 
Ajauduttiin seurakuntaopin kohdalla heresiaan (harha-
oppiin) kahdessakin mielessä.  
 
Ensiksi saatiin kaksi seurakuntaa, muodollinen ja 
hengellinen – toisaalta tiukan paikan tullen ei kum-
paakaan tunnustettu seurakunnaksi, vaan omistettiin 
kaksi "leikkiseurakuntaa". Mutta voiko uskova olla ilman 
todellista seurakuntaa? Luonnotonta! 
 
Toiseksi seurakunta ja hengellinen koti eriytettiin. 
Herätysliikkeillä on pietistinen seurakuntaoppi. Niissä 
toteutetaan "kirkko kirkossa" -oppia. Herätysliikkeet ovat 
"hengellinen koti" – seurakunta taas on kirkkolaitos. 
HENGELLISELLÄ KODILLA LEGIMITOIDAAN 
(laillistetaan) VIHANPITO JA RAJA-AIDAT. Suurella 
osalla suomalaisia eri herätysliikkeisiin kuuluvina on 
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kahden seurakunnan oppi. He tunnustavat nämä 
molemmat realiteetteina: kirkko on muodollinen seura-
kunta, mutta oma herätysliike on hengellinen koti. Tästä 
skitsofreenisestä ajattelusta ovat vapaita ainoastaan ns. 
kirkolliset, jotka ovat herätysliikkeiden ulkopuolella. 
Heille kirkko on samalla seurakunta ja hengellinen koti. 
Olisiko uskoville mahdollista palata alkuseurakunnal-
liseen käytäntöön, jossa seurakunta ja hengellinen koti 
olivat yksi ja sama? 
 
Pietismin irtiotto kansankirkosta jäi puolitiehen. Myö-
hemmin suhteita on alettu lämmitellä. Tähän on liittynyt 
yhteisen seurakuntaopin löytäminen. On päädytty 
kompromissiin: seurakunta on tosiaan EKKLESIA. Mutta 
tämä ei konkretisoidu paikallisseurakuntatasolla, vaan 
on ainoastaan käsitteellinen (abstraktinen) maailmanlaa-
juinen yhteisö. Tämä seurakunta on "sielu vailla ruumis-
ta". Tämä näkymätön seurakunta sopii hyvin yhteen 
kansankirkon "näkymättömän uskon" kanssa. Tällä 
vedetään kuiville kansankirkon seurakuntaoppi, lailliste-
taan ja vanhurskautetaan tämä kirkko, jossa uskovat ja 
suruttomat ovat suloisesti sekaisin. 
 
Näin meillä on lopulta KOLME KIRKON KORVIKETTA, 
joista yksikään ei vastaa alkuseurakuntaa.  
Kyllä ihminen on kekseliäs ja ovela pyrkiessään Jumalan 
sanan ikeen alta pois! Tässä meillä on kouluesimerkki 
”korvausteologiasta”. 
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60. Seurakunnan jäsenet – seurakunta armon- 

yhteisö 
 
Sanan, kasteen ja ehtoollisen oikea jakaminen ovat 
seurakunnan näkyvä tunnistettava tuntomerkki. Mutta 
varsinaisesti Pyhän Hengen synnyttämä usko on seura-
kunnan raja. Raamatun mukaan seurakunta on kiistatta 
uskovien yhteisö. 
Uskovat ovat uskon kautta liitetyt Kristukseen. Kaikki, 
jotka uskovat Jeesukseen ollen osallisia Pyhän Hengen 
lahjasta, ovat Kristuksen ruumiin jäseniä. 
 
Ulkonaisen kristikunnan keskellä on paljon niitä, joilla ei 
ole elävää jumalasuhdetta. Kansankirkossa kirkkokurin 
täydellinen puuttuminen muuttaa tilanteen siten, 
ettemme enää ole tekemisissä raamatullisen seurakunnan 
kanssa. Lisäksi kansanvalta oli aivan vieras elementti 
alkuseurakunnassa. 
 
Seurakunnan tehtävänä on lähetyskäskyä toteuttaen 
voittaa jatkuvasti uusia jäseniä pelastukseen sisälle. 
Alkuseurakunta oli ekspansiivinen (laajentumishaluinen). 
Seurakuntaan ei kuitenkaan voida ketään liittää pakolla.  
 
Armo ei ole pakkotoimi! Sielunvihollisen toimintata-
paan kuuluu väkivalta ja pakko, mutta Kristus kauhis-

tuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkovaltaa. 
Kirkon historia on tältä kohden murheellista luettavaa: se 
on "pakkovallan historiaa" (Rooman kirkon inkvisitiot, 
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miekkalähetys, ristiretket, uskonsodat ym.). Rooman 
kirkko kokonaisuudessaan on ollut pakkovallan kuri-
muksessa vuosisadasta toiseen, mutta sen uskovat 
jäsenet ovat tämän lisäksi kirkon johdon taholta joutu-
neet systemaattisen vainon kohteeksi. 
 
"Kirkkohistorian surullisimman lehden on kirkko itse kirjoitta-
nut taistellessaan niitä ihmisiä vastaan, joille Herran sana tuli 
(Luuk. 3:2)" (Johannes Virtanen). 
 
Raamatun todistuksia  
 
2. Tim. 2:15: Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, 
joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään 
häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. 
 
Ef. 2:8-9: Sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta – 
ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen 
kautta, ettei kukaan kerskaisi.  
 
Joh. 10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja 
tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. 

 

61. Uskovien hengellinen pappeus 

 
Vanhan Testamentin pappeus oli tarkkaan rajattua 
virkapappeutta; vain määrätyillä virkaan vihityillä oli 
oikeus toimittaa papillisia tehtäviä. Pappisvirka tuli 
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leeviläisten osaksi. Virkaan pyrkiviä sivullisia uhattiin 
ankarilla rangaistuksilla.  
 
Uudessa Testamentissa kaikki uskovat ovat pappeja. 
Hengellisen pappeuden yleisiä tehtäviä ovat mm:  1.  Esi-
rukous. 2. Todistaminen. 3. Sielunhoito. 4. Oppien ja 
opettajien arvosteleminen.  
 
"Onko totta, että Jumalasta syntynyt lakkaa arvostelemasta 
muita? Kaikki rakkaudeton arvostelu lakkaa; mutta kyky 
hengellisten arvostelemiseen herää vasta nyt. Musikaalinen 
ihminen pystyy arvostelemaan musiikkia, tiedemies tiedettä ja 
kristitty kristillisyyttä. Vasta nyt hän pystyy erottamaan 
Jumalan hengen maailman hengestä, paimenen äänen palkka-
paimenen äänestä, evankeliumin ihmisajatuksista" (Fredrik 

Wislöff). 
 
Alkuseurakunta valitsi "hengellisistä papeista" seura-
kunnan viranhaltijat. Siis kaikkien seurakuntavirkojen 
pohjana oli yleinen pappeus. Jumala valitsi seurakunnan 
välityksellä jonkun henkilön tehtäväänsä ja hänet 
siunattiin virkaansa vanhimpien toimesta. Varsinaista 
"pappissäätyä" ei alkuseurakunta tuntenut, vaan seura-
kunnan johto oli "vanhimpien" (kaksi tai useampia) 
käsissä. 
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Raamatun todistuksia 
 
4. Moos. 3:10: Mutta Aaronin ja hänen poikiensa käske 
hoitaa papinvirkansa. Syrjäinen, joka siihen ryhtyy, 
surmattakoon. 
 
1. Piet. 2:9: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen 
jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät 
ihmeelliseen valkeuteensa. 
 
Apt. 1:8: Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina 
maan ääriin saakka. 
 
Joh. 20:22-23: Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te 
anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden 
synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. 
 
 Joh. 4:1: Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan 
koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta 
väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 
 
2. Tim. 1:7: Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruu-
den henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja terveen 

arvostelukyvyn hengen (Weymouthin käännös). 
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62. Taisteleva ja riemuitseva seurakunta 

 
Seurakunta on täällä maailmassa vihollismaassa. Sitä 
piirittävät viholliset: perkele, maailma ja oma liha. Monta 
kertaa näissä taisteluissa uskova tulee maahan lyödyksi; 
mutta Herra nostaa hänet jälleen. Kokiessaan Herran 
apua, läsnäoloa ja voimaa Jumalan kansa jo tässä ajassa 
tuntee suurta riemua, mutta täydellinen ilo on vasta 
taistelujen tauottua. 
 
1. Kautta kärsimysten voittoon Kävi matka Jeesuksen. Niin 
myös Herran kansan johtaa Voittoon vain tie vaivojen. Katso, 
Israel kun pyrki Maahan Herran lupaamaan, Vaarojen ja 
vaivain kautta Matka sinne kulki vaan  (HLV 368:1). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Miika 7:8: Älkää iloitko, minun viholliseni, minusta: jos 
minä olen langennut, niin minä nousen; jos istun 
pimeydessä, on Herra minun valkeuteni. 
 
Fil. 1:29-30: Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei 
ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen 
tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt 
kuulette minun taistelevan. 
 
Juuda 3: olen tuntenut velvoitusta ... kehottaa teitä 
taistelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on 
annettu pyhille (Saarnivaaran käännös). 
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Ilm. 7:9: Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri 
joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanhei-
moista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne 
seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puet-
tuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut 

käsissään. 
 
Ilm. 12:11: Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren 
kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henke-
änsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. 
 
Ilm. 17:14: Karitsa on voittava heidät ... ja kutsutut ja 

valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. 

 

63. Seurakunnan rakentamisen välineet 

 
Jumala on antanut seurakunnalleen välineitä, joiden 
avulla se voi viedä evankeliumia eteenpäin ja joiden 
kautta Jumala synnyttää ja ylläpitää uskon – toisaalta 

nämä kaikki myös vaativat ja edellyttävät uskoa. Tässä 
siis olemme tekemisissä vanhan ratkaisemattoman muna 

vai kana -ilmiön kanssa. Näitä pelastuksen eli armonvä-
lineitä ovat sana, kaste ja ehtoollinen. Kaikki nämä jäävät 
hyödyttömiksi ellei niitä oteta uskolla vastaan. Ne tulee 
sekä oikein uskossa jakaa että oikein uskossa vastaan-
ottaa.  
 
Sana on näistä ensimmäinen ja hallitseva. Siitä saavat 
merkityksensä ja sisältönsä myös muut, kaste ja ehtoolli-
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nen. Kaste on näkyvä sana. Ehtoollinen perustuu Jeesuk-
sen asetukseen ja käskyyn. Seurakunta (kirkko) on 
uskovien yhteisö, missä sana, kaste ja ehtoollinen oikein 

jaetaan.  
 
Raamatun todistuksia 
 
Room. 10:17: Usko tulee siis kuulemisesta. 
 
1. Kor. 4:15: Sillä minä teidät synnytin evankeliumin 
kautta Kristuksessa Jeesuksessa. 
 
Jaak. 1:18: Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät 
totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. 
 
Hebr. 4:2: kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska 
se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulevat. 
 
Joh. 6:63: Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat 
henki ja ovat elämä.  

 

64. Armonvälineiden lainalaisuudet 

 
Sana, kaste ja ehtoollinen toimivat uskon synnyttämiseksi 
ja vahvistamiseksi. Niillä on kuitenkin tietyt lainalaisuu-
tensa.  
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1) Annettu opetuslapsille 

 
Evankeliumin levitystä ei uskottu kaikelle kansalle eikä 

millekään kirkkokunnalle, vaan ainoastaan opetuslap-
sille – ja myös ekklesialle, Matt. 28:18-20. 

 

2) Armonvälineitä 

 
Nämä välittävät Jumalan armon syntiselle ihmiselle. 
Armoa ei voi mitenkään ansaita; se on Jumalan lahja. 
Koskaan ihminen ei omasta puolestaan ole kelvollinen 
ottamaan näitä lahjoja vastaan. Armonvälineet ovat 

ainoastaan armon saaneiden käytössä. Kuinka voisi 
välittää sitä, mistä itse ei ole osallinen? "mitä minulla on, 
sitä minä sinulle annan" (Apt. 3:6). "Sitä lintu linnulle, 
mitä linnulla itsellä." 
 
"OTA ITSE ENSIN VASTAAN SE ARMO, JOTA 
MUILLE TARJOAT" (Paavo Ruotsalainen) 
 

3) Ei pakkovaltaa 

 
Armo ei ole pakkotoimi. Evankeliumi on ilosanoma, 
jonka luonteeseen ei kuulu pakko. Mikään armonväli-
neistä ei toimi väkivallan aseina. Näitä ei voida vastoin 
ihmisen tahtoa menestyksellä käyttää.  
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4) Ei automaatti 

 
Armonvälineet eivät toimi automaattisesti, tehtynä 
toimituksena (ex opere operato). Niiden vaikuttavuus 
riippuu vastaanottajan tilasta. Ketään ei voida saattaa 
armoon sivullisten toimesta millään kivuttomalla 
hokkuspokkus- konstilla. "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). 

 

5) Työvälineitä 

 
Ne ovat välineitä, joiden kautta Jumala toimii. Jumalalla 
on tietysti paljon muitakin tapoja ihmisen tavoittamiseen 
ja hänelle puhumiseen. 
 

6) Ei vihollisten käsiin 

 
Kansankirkossa vallalla oleva näkemys armonvälineistä 
perustuu piintyneeseen harhakäsitykseen, jonka mukaan 
armonvälineet olisi annettu instituutiolle, kirkolle. 
 
On selvää, että nämä välineet on annettu vain uskoville, 
Jeesuksen opetuslapsille (Matt. 28:18-20). On mahdoton-
ta, että näin voimalliset välineet olisi luovutettu Jumalan 
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vihollisten (Pilatuksen, Herodeksen, Kaifaan tai Juudak-
sen) käsiin. Muilta kuin uskovilta puuttuu valtakirja 
Jumalan valtakunnan työhön. Muut toimivat "omaan 
laskuunsa". Kirkon valtakirja ei ole riittävä! 

 
Ihminen voi jakaa ja antaa toisille vain sitä, mitä hänellä 
itsellään on – tämänhän ei pitäisi olla lainkaan kiistan-
alainen asia. Jos väitetään, että armon ulkopuolella oleva 
henkilö pystyy (esim. sanan, kasteen ja ehtoollisen 
kautta) jakamaan armoa (jota hän ei itse omista!), on 

astuttu kristinuskon ulkopuolelle. Tällöin olemme 
siirtyneet taikauskon (magian) piiriin: Sanaan, kasteeseen 
ja ehtoolliseen on tällöin laitettu salaperäistä "taivaallista 
taikaa". Tämä mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi 
menestyksellä operoida näillä välineillä – Jumalan 
valtakunnan edistämiseksi. Uskokoon ken tahtoo!  
 
Niin pian kuin armonvälineiden jakaminen irrotetaan 
uskosta, ovat armonvälineet muuttuneet taikakaluiksi ja 
jakajat poppamiehiksi.  
 
Kansankirkko on sekoitus, jonka merkittävimmän osan 
muodostaa kansanuskonnollisuus ja yleisuskonnollisuus. 
Näihin liittyy taikuus luontevasti.  
 
Näin armonvälineet taikakaluina merkitsevät kirkolle 
hallitsemisen välineitä: kansa on mieltynyt taikuuteen – 
ja kirkko tarjoaa sitä. Kansankirkko on näin ollen "ma-
giakirkko". Luopuminen taikuudesta tietäisi kansankir-
kon selkärangan murtumista. 
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Rooman kirkon perintönä sakramentalismi versoo papin 
lipereistä ja pakanuudesta. 
 
Armonvälineet on siis annettu uskovien käytettäviksi 
ja uskolla vastaanotettaviksi! 
 
Apostolinen jatkumo: "Uskolla omistettu siirtyy uskolla 
omistajalle" (Niilo Tuomenoksa). 

 

7) Vaikuttavuus 

 
Nämä välineet "aktivoituvat" todennäköisesti vain 
uskovien käytössä ja uskolla vastaanotettuina. Tietysti 
Jumala voi joissakin poikkeustapauksissa käyttää 

epäuskoistakin. On tärkeää, että erotamme tässä tapauk-
sessa normaalin ja poikkeuksellisen käytön. Selvää 
kuitenkin on, että Sanaa voi oikein julistaa ja jakaa vain 

uskova; sokea ei voi sokeaa taluttaa: "Älkää heistä 
välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos 
sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan 
lankeavat" (Matt. 15:14). 

 

8) Tulen levitystä 

 
"Tulella on tulen tie. Se sytyttää lähimmän." Helluntaina 
Hengen tuli pääsi irti. Opetuslapset lähtivät levittämään 
tätä tulta. On selvää, etteivät muut kuin tulesta syttyneet 
voineet olla asiaa edistämässä. Epäuskoiset ihmiset 
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toimittavat lähinnä "palokunnan virkaa". Tästä Raamattu 
ja kirkkohistoria tarjoavat riittävästi esimerkkejä. 
 

9) Kahtalainen vaikutus 

 
Sana, kaste ja ehtoollinen omaavat mahtavat voimavaiku-
tukset. Tosin vaikutus voi olla kahtalainen: positiivinen ja 
negatiivinen. Edellisessä tapauksessa ihminen pääsee 
armoon sisälle ja kasvaa armossa, negatiivisessa taas 
tapahtuu päinvastaista: 
 
A. Sana paaduttaa ihmisen. "Tänä päivänä, jos te 
kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne" 
(Hebr. 3:15). 
 
B. Tapahtuu "pilallekastaminen". "Kavahtakaa noita 
koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa 
noita pilalleleikattuja" (Fil. 3:2). 
 
C. Ehtoollinen nautitaan tuomioksi. "Sen tähden, joka 
kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän 
on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetel-
koon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja 
juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta 
Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen 
tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja 
sairaita, ja moni on nukkunut pois" (1. Kor. 11:27-30). 
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10) Mikä ratkaisee? 

 
Raamatun mukaan armonvälineiden myönteinen 
vaikutus estyy seuraavista syistä: 1. Uskon puuttuminen. 
"Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen" (Hebr. 
11:6). 2. Ihminen paaduttaa itsensä. "älkää paaduttako 
sydämiänne" (Hebr. 3:15). 3. Jumala paaduttaa ihmisen. 
"Mutta Herra paadutti faraon sydämen" (2. Moos. 9:12). 
4. Jumalan valinta. "Ja minä olen armollinen, kenelle olen 
armollinen, armahdan, ketä armahdan" (2. Moos. 33:19). 

 

11) Kirkko ja taivaan tavarat 

 
Kirkko on määrätty ja valtuutettu pitämään esillä ja 
jakamaan TAIVAAN TAVAROITA. Tässä se on kuiten-
kin unohtanut, ettei sille ole annettu omaa tavara-aittaa. 
Kirkon pitäisi jakohommassaan tiukasti pitäytyä Sanan 
ohjeisiin. 
 
Katolinen kirkko ei ole Pyhän Hengen jaossa noudatta-
nut apostoli Pietarin tiukkaa linjaa, jossa Hengen ja sen 
jako-oikeuksien saamiseksi vaaditaan parannus (Apt. 
8:22). Kirkko on hevelisti ja avokätisesti antanut Pyhän 
Hengen jako-oikeudet kaikille pappiskoulutuksen 

läpäisseille. Täten se on virassaan hylännyt taivaan ja 
Jumalan sanan ohjeet. Tässä kirkko on lähtenyt rikoksen 
polulle ja vaeltaa "rosvojen tietä". Kirkko on "ryöstänyt" 
Jumalan valtakunnan itselleen: "Mutta Johannes Kastajan 
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päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 
vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen" (Matt. 
11:12).  
 
Katolisessa kirkossa nimenomaan Pyhän Hengen jako-
oikeus erottaa papit maallikoista. Jos papeille jako-oikeus 
heltiää helposti, maallikoille sitä ei anneta millään. Tämä 
liittyy kirkon vallan käyttöön ja sen pönkittämiseen. 
Papit jakavat Pyhää Henkeä "tahtonsa mukaan". Raamat-
tu kyllä sanoo tämän jako-oikeuden olevan "suuremmas 
käres": 
 
"kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnus-
merkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja 
jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan" (Hebr. 2:4). 
 
Rosvomeininki kulminoituu kasteeseen. Siinähän pappi 
KRISTUKSENA antaa (välittää) jokaiselle lapselle 
Pyhän Hengen. Tässä siis pappi jakaa KIRKON AITAS-
TA. Taivaan aitan tavarat ovat tiukemmassa; niillä on 
aivan toiset jakonormit. 
 
Luterilainen kirkko peesaa tässä asiassa katolista. Tosin 
se pitää matalampaa profiilia, mutta asia on täsmälleen 
sama. Itse asiassa tämä ongelma ja harha on siirtynyt 
luterilaiseen kirkkoon katolisen kirkon perintönä. 
Kummankaan kirkon ei ole vara luopua siitä, että pappi – 
ja vain pappi – jakaa Pyhää Henkeä.  
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Noita Simon oli kiinnostunut Pyhän Hengen jako-
oikeudesta. Häntä ei kiinnostanut, miten hän itse saisi 
Pyhän Hengen eikä parannuksen teko. Mutta olisi jännää 
apostolien tapaan jakaa muille ja välittää Pyhä Henki. Se 
toisi kunniaa ja arvovaltaa. Hän pyysi Pietarilta jako-
oikeuksia. Varmuudeksi hän voiteli pyyntönsä rahalla. 
Raha auttaa monessa asiassa – ehkä tässäkin!  
 
"Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka 
päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja 
sanoi: ´Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle 
minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen`" (Apt. 8:18-19). 
 
Pietari ei mennyt halpaan; hänen vastauksensa oli 
äärimmäisen tyly ja torjuva: "Mutta Pietari sanoi hänelle: 
´Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska 
luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla 
ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei 

ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny 
tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa - jos ehkä vielä 
sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä 
minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja 
kiinni vääryyden siteissä`" (Apt. 8:20-23). 
 
Luterilainen kirkko (Pietarina) ei vaadi tämän päivän 
Simoneilta rahaa hinnaksi Pyhän Hengen jako-
oikeudesta. Maksuväline on toinen. Kirkko antaa 
oikeuden korvaukseksi teologisista opinnoista. Näiden 
opintojen jälkeen kirkko on valmis prameassa pappis-
vihkimyksessä antamaan jako-oikeudet. Kuten edellä 
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mainittiin, kirkolla on tässä "oma lehmä ojassa"; nämä 
oikeudet ovat välttämättömät kirkon arvostuksen ja 
imagon ylläpitämiseksi. 
 

Apostolinen jatkumo – suurta huijausta 
 
Kirkolla on omat perustelunsa Pyhän Hengen jakami-
seen. Apostolit jakoivat Pyhää Henkeä; papit ovat 

apostolien jälkeläisiä ja sijaisia. Mihin tämä jälkeläisyys 
perustuu? VAIN SUKUUN KUULUVA VOI JATKAA 
SUKUA! Papeilta ei vaadita uskoa eikä uudestisyntymis-
tä – mistä on lähtöisin heidän apostolisuutensa? Jääkö 
muuta perustetta kuin pappisvihkimys? Todellista 
apostolien perintöä (jatkumoa) ja sukua edustavat ne, 
joista uudestisyntymisen kautta on tullut Jumalan 
lapsia! On pakko tunnustaa, että luterilaiset vaeltavat 
tällä kohtaa Rooman polkuja! Apostolisuus saadaan 
tämän näkemyksen mukaan pappisvihkimyksessä 
apostolisen jatkumon (successio apostolica) kautta! Jatku-
mon selviäminen Rooman antikristillisen historian läpi 
on sula mahdottomuus. Rooman kirkkohistorian 
tuntijalle ja loogisuutta kunnioittavalle jatkumoon 
tunnustautuminen merkitsee ÄLYLLISTÄ ITSEMUR-
HAA! 
 
Jo luterilaisen kirkon perustaminen sinänsä merkitsi tältä 
suunnalta Rooman apostolisuuden kieltämistä. Olisi 
mielenkiintoista tietää, mihin perustuu ja mistä 
rakentuu luterilaisen kirkon jatkumo Rooman jatku-
mon kieltämisen jälkeen! 
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Jatkumoon turvasivat myös juutalaiset: "Me olemme 
Aabrahamin jälkeläisiä (vrt. papit ovat apostolien 
jälkeläisiä!)" (Joh. 8:33). Pyhässä vihassaan Jeesus murs-
kasi tämän illuusion ja löi maahan jatkumon valheturvan: 
"Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte 
noudattaa" (Joh. 8:44). 

 
SUMMA SUMMARUM: ARMONVÄLINEIDEN 
KAUTTA VOIVAT PÄÄSÄÄNTÖISESTI ARMON 
VÄLITTÄÄ AINOASTAAN ITSE ARMOSSA OLEVAT! 

 
Linkki taivaan tavaroille ei ole kirkko, vaan uskovat. 
MOT. 
 

65. Seurakunta ja kirkko 

 
Molempia, seurakuntaa ja kirkkoa, käytetään kristillisten 
yhteisöjen nimityksinä. Missään kohden UT:ssa ei 
käytetä kirkko-nimitystä kristittyjen kokouspaikasta! 
 
Seurakunta (kreikaksi ek = ulos, kaleo = kutsua), 
ekklesia = seurakunta. Seurakunta on siis maailmasta 
uloskutsuttujen yhteisö. Sen jäsenet ovat maailmasta 
erotettuina uskossa liitetyt Kristukseen. 

 
Kirkko (kreik. kyriakon = Herran oma). Kirkon jäsenet 
ovat tulleet Herran omiksi vanhurskauttamisen ja 
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uudestisyntymisen kautta. Pyhä Henki on annettu 
uskoville sinetiksi Herran laumaan liittämisestä. 
 
"Ennustusten mukaan näkyväinen kirkko lopun aikoina 
kehittyy kohden luopumusta, Luuk. 18:8;     2. Tim. 3:1-8, 
mutta näkymätön kirkko, 2. Kor. 11:2-4, valmistuu häihin, 
kunniaansa, Matt. 13:18-23; Room. 8:18-23; 1. Tess. 4:14-17" 
(Aapeli Saarisalo). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Joh. 15:19: Jos te maailmasta olisitte, niin maailma 
omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, 
vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden 
maailma teitä vihaa. 
 
Hebr. 13:13-14: Niin menkäämme siis hänen tykönsä 
"ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; sillä ei 
meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista 
me etsimme. 
 
Hebr. 11:9: Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauk-
sen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa 
Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen 
perillisiä. 
 
1. Piet. 2:11: Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia 
minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, 
jotka sotivat sielua vastaan. 
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Ef. 1:13: Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet 
totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi 
tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. 

 
Kirkko ilman kirkon Herraa 
 
"Ei hän kirkkoansa heitä, vaikka viekin vaivain teitä" 
(Vvk.168:1). Tällä seireenin laululla on kirkko halki 
vuosisatojen nukuttanut itsensä itsetyytyväisyyden 
uneen. Jeesus ei ole sitoutunut yhteenkään laitoskirk-
koon, vaan ainoastaan ekklesiaan. 
 
Katolinen kirkko on suoraan kironnut luterilaisen. 
Toisaalta taas Tunnustuskirjat pitävät Rooman kirkkoa 
"antikristillisenä laitoksena" ja paavia Antikristuksena. 
Molemmissa kirkoissa papit toimivat armon jakajina ja 
välittäjinä, mutta kirkot eivät tunnusta vastapuolen 
pappeutta oikeaksi. Millä perusteella toisensa kiroavat 
kirkot voivat päätellä olevansa Kristuksen mielisuosiossa 
(=Kristuksen kirkko)? 
 
"Heidän (kristittyjen) pitää siis hyljätä ja kirota paavi kannat-
tajineen vastakristuksen valtakuntana" (TK. s. 279). 
 
Luther kirjoittaa, että paavin virka on ihmiskeksintöä; 
perkele itse on asettanut paavin seurakunnan pääksi (TK. 
s. 252). 

 
Kirjeet Vähä-Aasian seurakunnille osoittavat, että 
kulkutien tarkistus ja parannukseen nöyrtyminen ovat 
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seurakunnalle kohtalonkysymys. Jeesus jättää seura-
kunnan, joka monitouhuisuuden varjolla hylkää rakkau-
den (Efeso, Ilm. 2:1-5). Samoin Jeesus jää itseriittoisen 
kirkon ulkopuolelle (Laodikea, 3:14-20). 

 

66. Seurakunnan virat 

 
Kristuksen seurakunnassa maan päällä on neljä päävir-
kaa: evankelistat, paimenet, opettajat sekä seurakunta-
palvelijat. 
 
Evankelistoilla on aivan erikoinen kutsumus julistaa 
Jumalan sanaa siten, että ihmiset tulevat uskoon. 
 
Uskoon tulleiden pysymiseksi oikealla tiellä tarvitaan 
paimenia ja opettajia.  
Alkuseurakunnassa seurakunnan johto oli useamman 
vanhimman (uskossa varttuneita mieshenkilöitä) käsissä. 
Johto oli siis kollektiivinen. Seurakunnan johtaja ei voi 
olla nainen muuta kuin ehkä poikkeustapauksissa (esim. 
lähetysmailla). 
 
Raamatusta ja kirkon historiasta ei löydy tukea käsityk-
selle, että nainen voisi olla seurakunnan vanhin, presby-
teeri, kaitsija tai paimen. Vanhan kirkon yksimielisyys 
tässä asiassa on kiistaton.  
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NAISPAPPEUS (papitar) merkitsee selkeää astumista 
kristinuskon ulkopuolelle ja valon noutamista paka-
nuuden synkimmästä pimeydestä. 

 
Alkuseurakunnassa oli yleensä useampi kuin yksi 
hengellinen johtaja. Paimen on ennen muuta seurakun-
nan palvelija ja laumalle esikuva. 
 
Seurakuntapalvelijana voi olla myös nainen. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ef. 4:11: Hän (Kristus) antoi ... toiset evankelistoiksi, 
toiset paimeniksi ja opettajiksi. 
 
Room. 16:1: Minä suljen teidän suosioonne sisaremme 
Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. 
 
1. Tim. 3:1: Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seura-
kunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. 
 
1. Tim. 3:2: Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla 
nuhteeton, yhden vaimon mies. 
 
1. Piet. 5:2-3: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei 
pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, 
ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei 
herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, 
vaan ollen laumalle esikuvina. 
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67. Evankeliumi luo seurakunnan 

 
Evankeliumin puhdas saarna sekä kasteen ja ehtoollisen 
oikea käyttö liittyvät seurakunnan kasvuun. Tärkein 
armonväline on Sana. Tietyssä mielessä kaste ja ehtoolli-
nen ovat Sanalle alisteisia; nämä edellyttävät Sanan 

oikeaa jakamista (vrt. sakramentti on näkyvä sana)! 
 
Oikea sanan jakaminen on sitä, että annetaan oikeat sanat 
kääntymättömille,luontojumalisille, herätyksessä oleville, 
penseille, uskossa kilvoitteleville jne.  Tarvitaan opetusta, 
rohkaisua ja nuhdettakin. 
 
On selvää, ettei kääntymättömällä julistajalla ole 
mitään edellytyksiä sanan oikeaan jakamiseen. 
 
Raamatun todistuksia 
 
2. Tim. 2:15: Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, 
joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään 
häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. 
 
1. Tess. 5:14: Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa 
kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, 
olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. 
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68. Jumalan valinta 

 
Pelastumisen, uskomisen ja sanan vastaanottamisen 
pohjana on Jumalan valinta. Jumala on valinnut uskovat 
Kristuksessa. Jumala on täysin suvereeni valinnassaan; 
meille valinta pysyy salaisuutena.  
 
Usein Jumalan valinta kohdistuu vähälahjaisiin, oppi-
mattomiin, halpasukuisiin ja muihin yhteiskunnan 
vähäväkisiin yksilöihin. 
 
Jumalan valinnan edessä ihmisen ei tule riidellä eikä 
kapinoida: "Sillä Moosekselle hän sanoo: ´Minä olen 
armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä 
armahdan`" (Room. 9:15).  
 
Uskoontullut voi olla vain nöyrästi kiitollinen siitä, että 
hänet on katsottu arvolliseksi kuulumaan valittujen 
joukkoon. Uskovan tulee Paavalin kanssa nöyrästi, 
ihmetellen ja palvoen sanoa:  
 
"Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyt-
tä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja 
käsittämättömät hänen tiensä!" (Room. 11:33). 
 
Jumalan puolelta valinta pysyy, mutta ihminen voi 
epäuskollaan turhentaa Jumalan valinnan. Pakanat on 
valittu ja oksastettu jaloon Öljypuuhun; silti heidät 
voidaan karsia siitä pois, jos he eivät usko: 
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”Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän 
ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja 
ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, 
mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen 
hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois” 
(Room. 11:21-22). 
 
Uskovan tulee työskennellä vahvistaakseen valintaa: 
"Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään 
kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen 
teette, ette koskaan lankea" (2. Piet. 1:10). 
 
"Kristus on niin ylen korkea ja jalo, ettei luonto voi edes 
koskettaa häntä. Ensin on jumalallinen luonto juurrutetta-
va sieluun, jotta se voisi tarttua häneen, joka on niin 
rajattoman kaukana luonnon näkökyvyn saavuttamattomissa" 
(Thomas Wilcox). 
 
"Muista Herran lupauksia, joka sanoo: minä teen teitä 
valituiksi murheen pätsissä" (Helge Nyman). 
 
"Valintaoppi ei saa koskaan päästä etualalle tukahduttamaan 
kirkasta evankeliumia, kehotusta henkilökohtaiseen ratkaisuun 
ja kuuliaisuuteen Jumalalle" (Ralph Luther). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 22:14: Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat 
valitut. 
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Joh. 6:44: Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka 
on minut lähettänyt, häntä vedä. 
 
Joh. 15:16: Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin 
teidät.  
 
Apt. 15:14: Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi 
kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan 
omalle nimellensä. 
 
Room. 8:28-31: Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä 
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, 
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut, 
Sillä ne jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös 
edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän 
olisi esikoinen monien veljien joukossa; Mutta jotka hän 
on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka 
hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; 
mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös 
kirkastanut. Mitä siis tähän sanomme? Jos Jumala on 
meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?  
 
1. Kor. 1:26-29: katsokaa veljet omaa kutsumistanne: ei 
ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta jalosukuista, 
vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala 
valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on 
heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, 
mikä väkevää on, häpeään, ja sen mikä maailmassa on 
halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen joka 
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ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin 
on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.  

 
Ef. 1:4: niinkuin hän ennen maailman perustamista oli 
hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat 
hänen edessään, rakkaudessa. 

 
Jaak. 2:5: Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman 
silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen 
valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka 
häntä rakastavat? 
 
Ilm. 13:8: Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat 
sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun 
Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustami-
sesta. 
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YHDEKSÄS LUKU 
KASTE  

69. Mitä Raamattu sanoo? 

 
On tärkeää tutkia, mitä Raamattu sanoo vesikasteesta ja 
toisaalta, mitä se jättää siitä sanomatta? Meidän on 
tyytyminen myös siihen, ettei Raamattu sano tästä niin 
paljon kuin ehkä toivoisimme.  
 
Toisaalta meidän tulee ajatella, että Jumala on ilmoittanut 
meille kasteesta kaiken, mikä on välttämätöntä. Siitä, 
mitä emme löydä Raamatusta, emme saa tehdä opinkap-
paletta – emmekä varsinkaan sen pohjalta tuomita 
toisiamme ja syyllistyä näin rakkauden käskyn rikkomi-
seen ja kristittyjen yhteyden turmelemiseen. Usein 
tehdään omasta "shibboletista" (Tuom. 12:5-6) lyömäase, 
jolla vastustajaleiriin kuuluva verisesti kukistetaan. Tällä 
ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisen raamatulli-
suuden kanssa! Useimmat kastekiistat on laitettava 
hengellisen alaikäisyyden, lihallisuuden, lahkolaisuu-
den ja heikon kristillisen tiedon tiliin, 1. Kor. 3:1-4. 
 
Kirkkohistorian esiintuomat kastekiistat osoittavat, että 
tällä kysymyksellä (millä tavalla ihminen kasteen saa) on 
– puolin ja toisin – ratkaistu koko pelastuminen. Järkyt-
tävää yksisilmäisyyttä! 
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70. Joka uskoo ja kastetaan – joka kastetaan ja 
uskoo 

 
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsik-
seni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä 
olen käskenyt teidän pitää" 
(Matt. 28:19-20).  
 
"Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat 
heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen" (Biblia ja 
myös Agricola). 
 
"Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, 
se tuomitaan kadotukseen" (Mark. 16:16).  
 
"He that believeth and is baptized shall be saved" (King 
James Version). 
 
"Uskova ja kastettu pelastuu" (Novum). 
 
- Markuksen kastekäsky kuuluu kreikaksi: "Joka uskoo ja on 
kastettu, se pelastuu". Aoristit "pisteusas kai baptistheis" 
merkitsevät kertakaikkista ja ehdotonta asennetta. Niinpä 
kysymys on siitä, että "on uskossa" ja passiivin menneessä 
aikamuodossa "theis"-liitteet sitä, että "on kastettu". Ei siinä 
ole marssijärjestystä (Risto Santala). 
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71. Kaste ja ympärileikkaus 

 
1) Jumalan kansalle 
 
Ympärileikkaus tehtiin Jumalan kansalle, sen miespuoli-
sille jäsenille. Kaste suoritetaan myös Jumalan kansalle, 
miehille ja naisille, nuorille ja vanhoille. 
 
2) Liiton merkki 
 
A. Ympärileikkaus oli liiton merkki Jumalan ja Israelin 
välillä, 1. Moos. 17:1-14. 
 
B. Kaste taas on liitto Jumalan ja uskovien (kaikkiin 
kansoihin kuuluvien) välillä, Matt. 28:18-20. 
 
3) Pakollinen – vapaaehtoinen 
 
Ympärileikkaus oli pakollinen poikalapsille. "Mutta 
ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei 
ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa; hän on 
rikkonut minun liittoni" (1. Moos. 17:14). 
 
Kaste, samoin kuin kaikki uskonelämään liittyvä, on 
vapaaehtoista. Tosin kirkko on tällä kohtaa monta kertaa 
käyttäytynyt vanhatestamentillisesti lähtemällä pakko-
kastamisten tielle. Monet muutkin kirkon toiminnot ovat 
evankeliumin hengen vastaisesti vuosisadasta toiseen 
kantaneet "pakko" -leimaa. 
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4) Ei anna uskoa 
 
Aabraham, uskon isä, ei saanut ympärileikkauksen 

myötä uskoa – se oli hänellä jo ennen ympärileikkausta. 
 
"Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvan-
hurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaama-
tonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileik-
kaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin 
luettaisiin" (Room. 4:11). 
 
Kaste edellytti alkuseurakunnassakin uskoa; ketään ei 
kastettu, ellei hän ollut ensin tullut uskoon.  
 

Kansankirkkojärjestys 
 
Aabraham sai uskon ennen ympärileikkausta. Yleensä 
ihmiset kuitenkin vanhassa liitossa tulivat uskoon 

ympärileikkauksen jälkeen. Heitä ei tietenkään uudes-
taan ympärileikattu. Oltiin "kansankirkkosysteemissä". 
Näin tänäänkin kansankirkossa useimmat tulevat uskoon 
kasteen saamisen jälkeen. Näin usko ja sen sinetti 

kuitenkin kohtaavat toisensa – uutta kastetta ei tarvita! 
Epäuskoisella sinetti ilman uskoa jää "tyhjän pantiksi" – 
ei ole mitään sinetöitävää; sinetillä ei ole käyttöä. 
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5) Sinetti 

 
Aabrahamille ympärileikkaus tuli "uskon vakuudeksi, 
sinetiksi". "Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen 
uskonvanhurskauden SINETIKSI, joka hänellä oli 
ympärileikkaamatonna" (Room. 4:11). Kaste on "Kristuk-
sen ympärileikkaus": "ja hänessä te myös olette ympäri-
leikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan 
lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileik-
kauksella" (Kol. 2:11). Kun ihmiset alkuseurakunnassa 
tulivat uskoon, HEIDÄN USKONSA VAHVISTETTIIN 
JA SINETÖITIIN KRISTUKSEN YMPÄRILEIKKAUK-
SELLA, KASTEELLA! Kasteen merkitys: SINETTI. 
 
"Tosin näemme Uudesta testamentista, että monet pääsivät 
Jeesuksen yhteyteen kasteen kautta, kun he tulivat samanaikai-
sesti uskoon. Mutta näemme myös, että jotkut tulivat Jeesuk-
sen yhteyteen ennen kuin heidät oli kastettu tulemalla uskoon 
sen sanan kautta, jonka he kuulivat heille julistettavan (Apt. 
10:43-44). Heille kasteesta tuli vahvistus sille, mitä he jo uskon 
kautta olivat ottaneet vastaan. Ja näemme myöskin Uudesta 
testamentista, ettei ketään kastettu, joka ei tullut uskoon 
Jeesukseen, sillä heidän sydämensä eivät olleet oikeita Jumalan 
edessä" (Öivind Andersen). 

 
Varsinainen asian olemus ei ole sinetti, vaan SINETÖI-
TÄVÄ ASIA! Me emme saa tehdä sinetistä hallitsevaa 
pääasiaa, vaan keskeisin on sinetöitävä asia, USKO. 
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6) Kasteen anti 

 
Ympärileikkauksen tapaan kaste merkitsee sinettiä, 
vahvistusta USKOVALLE. Epäuskoiselle, joka on ilman 
uskon lahjaa, kaste ei pysty antamaan mitään; koska 
hänellä ei ole mitään mitä sinetöidä! Vasta uskoontulon 
jälkeen kasteella sinettinä on käyttöä. Se on uskosta 

irrallisena aivan merkityksetön. Kasteella ei ole mitään 
"itsenäistä" antia.  
 
Meidän tulee ponnistella enemmän sen suhteen, että 
ihmiset tulisivat uskoon. Uskoontulo on siis "ykkösasia". 
Kastehuoli on vasta tämän jälkeen. 
 
"Ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen kaste ei vaikuta 
mitään. Puhuminen ´salatusta kasteen armosta` sen kohdalla, 
joka on kastettu, mutta ei usko Jeesukseen, on vain harhaanjoh-
tamista. Kaste merkitsee yksinomaan jatkuvaa velvoitusta 
kääntyä sellaiselle, joka ei elä Jeesuksen kanssa" (Öivind 
Andersen). 

 
7) Hyödyllisyys 
 
Sekä ympärileikkaus ja kaste ovat liiton merkkejä, mutta 
ne hyödyttävät vain niitä, jotka kantavat hyvää hedel-
mää. 
 
"Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia 
noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympäri-



 

 183 

leikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi" 
(Room. 2:25). 
 
Sovellutus: "Kaste on kyllä hyödyllinen, jos sinä elät 
kristityn elämää, mutta jos et sitä elä, niin sinun kasteesi 
on tullut kastamattomuudeksi." 
 
Ratkaistaan asia vaikutuksen mukaan ja siitä käsin. 
Otetaan avuksi empiirisyys (kokemus) + hedelmät, kuten 
Paavalikin tekee. Jos kasteen merkitys ja hyöty jäävät 
pelkästään kunkin kuvittelun varaan, silloin ollaan 
heikoilla. Olemme tekemisissä "luulouskon" kanssa. Pitää 
löytyä näyttöä!  
 
Jos kasteessa tapahtuva uudestisyntyminen ei johda 
kristilliseen elämään, kerskaus tällä kohden osoittautuu 
turhaksi – kasteesi on tullut kastamattomuudeksi. Tällöin 
kasteuudestisyntyminen on todettu ja todistettu kuplaksi 
– ja kirkon petokseksi! Eikö Suomen kansa riitä todista-
jaksi tällä kohden? 
 
"Kristuksen ympärileikkaus" (Kol. 2:11-13) on totta 
ainoastaan KASTETTUJEN USKOVIEN KOHDALLA – 
muiden kohdalla se on vailla katetta! 
 
8) Ulkonainen ja sisäinen 

 
Ulkonainen ympärileikkaus ei vanhassa liitossa riittänyt. 
Ulkokullatut juutalaiset luottivat siihen, että he ovat 
Aabrahamin lapsia ja ympärileikattuja. Samoin tänään 



 

 184 

luotetaan luterilaiseen kirkkoon ja KASTEESEEN. Sekä 
ympärileikkaus että kaste ovat ULKONAISIA asioita, 
jotka eivät riitä – eikä niitä ole tarkoitettu  pelastuksen 
perustaksi. 
 
"Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne älkääkä olko 
enää niskureita" (5. Moos. 10:16). 
 
"Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne 
ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi 
yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki 
rikokset" (Kol. 2:13).  
 
"Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja 
korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä – niinkuin 
teidän isänne, niin tekin" (Apt. 7:51). 

 
Uusi elämä ei tullut ympärileikkauksen, vaan sydämen 
muutoksen kautta:  
 
"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon 
kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen 
lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydä-
miinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat 
minun kansani" (Jer. 31:33). 
 
"Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen 
minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän 
ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. 
Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, 
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että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte 
minun oikeuksiani ja pidätte ne" (Hes. 36:26-27). 

 
9) Ei ole mitään 

 
Ympärileikkaus oli Jumalan säätämys. Kuitenkin, kun 
pelastuksesta on kysymys, sen arvo kalpenee – se kärsii 
auttamattomasti inflaation! Jos pelastus halutaan 
lainomaisesti ja automaattisesti sitoa ympärileikkaukseen 
tai kasteeseen, ollaan harhateillä: "Sillä ei ympärileikkaus 
ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi 
luomus" (Gal. 6:15). Tässä annetaan ymmärtää, että "uusi 
luomus" on sekä ympärileikkauksen että kasteen suhteen 
erillinen, irrallinen ja itsenäinen asia. Varsinainen asia on 
ihmisen muuttuminen uudeksi luomukseksi – ympäri-
leikkaus ja kaste ovat tähän kuuluvia LIITÄNNÄISIÄ 
(sinettejä!). Tässä me teemme johtopäätöksen: UUDESTI-
SYNTYMINEN, JOKA TEKEE IHMISESTÄ UUDEN 
LUOMUKSEN, ON OIKEA, AITO JA TODELLINEN! 
Kasteuudestisyntymisen kohdalla ei tästä ole riittävästi 
näyttöä. Asia raukenee – näytön puutteeseen! 

 
10) Ei auta 

 
Ympärileikkauksen ja kasteen "apu" pelastuksessa on 
marginaalinen: "Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta 
ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan 
rakkauden kautta vaikuttava usko" (Gal. 5:6).  
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Kasteelle ei saa antaa muuta merkitystä kuin mitä 
Raamattu sille antaa: KASTE ON USKON SINETTI! Sillä 
on arvoa vain sinettinä. Thomas Wilcox, eri hengellisissä 
piireissä varauksetonta luottamusta nauttiva Jumalan 
mies, rohkenee jopa nimittää kastetta "roskaksi": 
 
"Jos uskot, täytyy sinun joka päivä luopua (niitä tappiona ja 
roskana pitäen, Fil. 3:7,8) etuoikeuksistasi, kuuliaisuudestasi, 
kasteestasi, pyhityksestäsi, täytetyistä velvollisuuksistasi, 
armolahjoistasi, kyyneleistäsi, liikutuksistasi, nöyryydestäsi, ja 
on sinun korotettava vain Kristus."  

 

72. Kristus-kaste 

 
Kastetapa ei ole oleellinen ja ratkaiseva, vaan kasteen 
kohde, Kristus. Kasteen arvo tulee määritellä – ei kastet-
tavasta eikä kastajasta – vaan kohteesta (objektista) käsin.  
 
Kaste merkitsee kastamista Kristuksen kuolemaan ja 
ylösnousemukseen: "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 
niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden 
kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä 
vaeltaman" (Room. 6:3-4).  
 
"Sillä kaikki te (uskovat), jotka olette Kristukseen kaste-
tut, olette Kristuksen päällenne pukeneet" (Gal. 3:27). 
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Eivät kaikki kasteen saaneet galatalaiset (eivätkä myös-
kään kaikki kansankirkon jäsenet) ole Kristusta päällensä 
pukeneet, vaan ainoastaan uskovat galatalaiset! Kristuk-
seen pukeudutaan "uskon kautta": "Sillä te olette kaikki 
uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa" 
(Gal. 3:26).  
 
Kaste, ehtoollinen ja Sana edellyttävät kaikki uskoa; 
muutoin ne raukeavat tyhjiin. Nämä kaikki elementit 
aktivoituvat vasta päästyään kosketuksiin uskon kanssa, 
"Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; 
mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, 
koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen 
kuulivat" (Hebr. 4:2). 
 
Lapsena saatu kaste jää turhaksi ja hyödyttömäksi, ellei 
siihen liity usko – samaa toki on sanottava aikuiskas-

teestakin, ns. uskovien kasteesta. 
 
Paavali - apostoleista ensimmäinen - oli suoraan sanoen 
"laiska kastaja": "Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut 
teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin 
ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni 
kastetut. Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan; 
sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut" (1. Kor. 
1:14-16).  
 
Paavali tuo tässä kasteen keskeisen asian esille: "ettei 
kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kaste-
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tut." Ratkaiseva ja ydinasia on kasteen kohde: keneen 

olet kastettu? 
 
Apostoli tässä nimenomaan kirkastaa kasteen suurta 
arvoa, kun hän korostaa seurakunnalle sitä, että te olette 

kastetut Kristukseen, ette apostoleihin ettekä mihinkään 
muuhun kuin Kristuksen ruumiiseen. Kaikki muu on 
enemmän tai vähemmän toisarvoista. 

 

73. Kasteen ajankohta Raamatussa 

 
Kaste suoritetaan Raamatun mukaan pääsääntöisesti 
uskoontulon jälkeen. Jos kuitenkin henkilö on jo aikai-
semmin Kristukseen kastettu, tilanne on toinen. Kan-
sankirkon kastekäytäntö ei ole hyvä; se edistää nimikris-
tillisyyttä ja luo suruttomuutta. Alkuseurakunta saattoi 
syntisen uskon tielle Sanan saarnan avulla, kansankir-
kossa tämä tapahtuu epäraamatullisesti sakramentin 
(kasteen) välityksellä.  
 
Jäsenkandidaatin pitäisi aloittaa kasteoppilaana (kate-
kumeenina). Jos opetus johtaa uskoontuloon, kastaminen 
voidaan suorittaa – muutoin kaste saa edelleen odottaa. 
Alkuseurakunnan aikana kastettiin kokonaisia perhekun-
tia sen jälkeen, kun vanhemmat olivat tulleet uskoon (1. 
Kor. 1:16; Apt. 16:14-15,33).  
 
Tätä seurasi varsinainen kristillinen opetus sekä van-
hempien että lasten kohdalla. 
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Eikö myös olisi mahdollista kastaa "tulevaan uskoon"? 
Tämä puoltaisi kansankirkkotilanteessa nimenomaan 
uskovien vanhempien lasten kastamista. Suruttomien 
vanhempien lasta kastettaessa taas kastaminen ja opet-
taminen eivät kohtaa toisiaan lähetyskäskyn edellyttä-
mällä tavalla. 
 
Kääntymättömiä aikuisia ei pyritty kasteen kautta 
saattamaan seurakuntaan, vaan heitä pyrittiin evankeli-
oimaan. Siis sana kulki kasteen edellä paran-
nussaarnana. Kun henkilölle oli usko kirkastunut, hänet 
voitiin kastaa.  
 
Upotuskaste ei ollut välttämättömyys, mutta se on hyvä 
kuva vanhan ihmisen hautaamisesta kasteen kautta 
Kristuksen kuolemaan sekä kasteen kautta nousemisesta 
uuteen elämään uskon kautta. 

 

74. Kastettujen pakanoiden Eurooppa 

 
Kristikunnassa kastekäytäntö ei ole yhtäläinen eikä sen 
teologiset sovellutukset ole samanlaiset kaikilla kirkko-
kunnilla ja uskon suunnilla.  
 
Kaiken kansan kastaminen on kasteen halveksimista 
silloin, kun kastetta ei seuraa riittävä opetus, jossa 
määrätietoisesti pyrittäisiin siihen, että kastettu pääsisi 
omakohtaiseen uskonyhteyteen Vapahtajaan. Tällöin 
sakramenttia halveksitaan, "viskellään väkijoukkoihin".  
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Lapsikastekirkkojen kohdalla tilanne Euroopassa on se, 
että suurin osa lapsena kastetuista ihmisistä on kastettuja 
pakanoita, joilla ei juurikaan ole kristillistä tietoa – 
uskosta puhumattakaan. Kirkkoja on muutettu moskei-
joiksi ja elokuvateattereiksi, koska pakanuus on vallan-
nut koko Euroopan.  
 
Ne seurakunnat ja kirkkokunnat, jotka pyrkivät kasta-
maan vain parannuksen tehneitä ja Kristuksen vastaanot-
taneita, ovat säilyneet kenties paremmin ainakin tieto-
puolisen ja näkyvän kristillisyyden suhteen. 
 
Eurooppalaisella maaperällä löydämme neljä erilaista 
kastettujen ryhmää: 1) ilman kristillistä tietoa olevat 
kastetut, 2) pelkän kristillisen tiedon omaavat, 3) tiedon 
lisäksi seurakuntatyössä toimivat, 4) omakohtaisessa 
uskossa olevat. 
 
Vain Jumalan kaksiteräinen miekka, lain ja evankeliumin 
saarna, voi saada aikaan, että uskovat, kristillismieliset ja 
kastetut pakanat heräävät. Kaikki ihmisryhmät tänä 
aikana tarvitsevat herätystä. 
 

75. Kaste on yksi 

 
Miten siis on, voiko joku suunta omia kristillisen kasteen 
itselleen? Kaste ei ole yhdenkään uskonsuunnan yksi-
tyisomaisuutta, vaan se on Jumalan lahja koko ihmis-
kunnalle. Se on kristikunnan yhteinen perintö Jumalalta. 
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Vaikka jumaluusopilliset sovellutukset ovatkin erilaiset, 
silti kaste on yksi.  
 
Alkukirkko tunsi vain yhden, Kristus-kasteen. Kristikun-
nassa on kahdenlaista tapaa kastaa. Toinen Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen, ja toinen Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimeen. Näistäkään ei ole tarpeen tehdä 
kiistakapulaa; ne ovat kehällisiä asioita. 

 

76. Syntyykö lapsi uudesti kasteessa? 

1) Aikuisteologian termi 

 
Tällä kohden tarkastelemme ensiksi uudestisyntymis-
termiä. Tämähän kuuluu samaan kategoriaan sanontojen 
etsikkoaika, vanhurskauttaminen, katumus, parannus, 
mielenmuutos, pyhitys jne. kanssa. Toisin sanoen: nämä 
ovat aikuistermejä ja kuuluvat aikuisteologiaan. Kaiken 
kaikkiaankin Raamattu on lähes kokonaan aikuisteologi-
aa. Tälle on luonnolliset syynsä. Luotetaan siihen, että 
kun aikuiset saadaan uskon tielle, lapset seuraavat 
perässä.  
 
Uudestisyntyminen ei siis kuulu lainkaan lasten elämään 
vielä vähemmän vauvan teologiaan – sinne kuuluvat 
muut tekstit, termit ja dogmit. 
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2) Jeesus ja aikuiset 

 
Jeesus yleensä puhutteli aikuisia. Hän opetti heitä 
rakkaudella, säälivästi ja kärsivällisesti, mutta myös vaati 
heiltä elämän muutosta:  
"Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat 
hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli 
sekoittanut heidän uhriensa vereen. Niin Jeesus vastasi ja 
sanoi heille: ´Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat 
syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he 
saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta 
ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. 
Taikka ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun 
torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he 
olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka 
Jerusalemissa asuvat? Eivät olleet, sanon minä teille, 
mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki 

hukutte`" (Luuk. 13:1-5). 
 
"Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte 
noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuu-
dessa 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). 
 

"Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten 
kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan" (Matt. 
18:3). 
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Myös uudestisyntymisestä puhuttaessa kyseessä oli 
aikuinen, Nikodeemus.  
"Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodee-
mus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö 
yöllä ja sanoi hänelle: ´Rabbi, me tiedämme, että sinun 
opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi 
tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole 
hänen kanssansa.` Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: 
´Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny 

uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa`" 
(Joh. 3:1-3). 

 

3) Jeesus ja lapset 

 
Puhuessaan lasten kanssa Jeesus ei esittänyt heidän 
suhteensa pienintäkään parannus-, muutos- tai uudes-
tisyntymisvaatimusta. Jeesus suhtautui lapsiin hyväksy-
västi ilman vähäisintäkään kritiikkiä. Lapsi asetettiin 
vanhemmille esikuvaksi. Tätä taustaa vasten tuntuu 
oudolta luterilaisessa kirkossa joskus paljonkin pohdin-
taa herättänyt kysymys kastamattoman lapsen pelastu-
misesta. Minusta Jeesus asettuu sanoineen kaikella 
arvovallallaan vauvan taivasosuuden takuumieheksi. 
Sanoillaan Jeesus irrottaa lapsen aikuisteologian oravan-
pyörästä omaan kategoriaansa.  

 
Nyt siirrymme Raamatun lapsiteologiaan, niin jopa 

vauvateologiaan. Seuraava teksti on lasten täsmäteologi-
aa, se kohdistuu nimenomaan lapsiin. Se on varsin 
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selkeää. Sitä ei tarvitse millään tavoin tulkita tai selittää. 
Kun vielä muistamme, että itse Jeesus Kristus ja Jumalan 
Poika on tekstin takana, osaamme ottaa sen oikealla 
vakavuudella; sitä ei ole tarvis miltään osin peukaloida! 
 
"Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja 
sanoivat: ´Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?` Niin 
hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä 
ja sanoi: ´Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule 
lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen 
tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on 
suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä 
yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa 

tykönsä minut`" (Matt. 18:1-5).  
 
Kun otamme lapsen vastaan, otamme samalla vastaan 
itsensä Jeesuksen.  
 
"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). 
 
Lapselle (eikä varsinkaan vauvalle) meidän ei tule 
saarnata parannusta, mutta sitäkin enemmän täysi-
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ikäisille. Jos lapsi sellaisenaan kelpasi Jeesukselle, niin 
saa kelvata meillekin! 
Lapsen ainut ongelma on viettelevät vanhemmat: "Mutta 
joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat 
minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin 
hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen" 
(Matt. 18:6). 

 

4) Jeesus ja kirkko 

 
Perinteinen kirkon näkemys lapsen tilasta eroaa merkit-
tävästi Jeesuksen näkemyksestä.  
 
"Suomessa paholaisen poishäätäminen liittyi tavanomai-
sena toimenpiteenä luterilaiseen seurakuntaan liittymiseen 
eli kasteeseen, sillä suomalaisen piispan Mikael Agricolan 
kastekaava sisältää paholaisen häätömanauksen. Suomen 
evankelisluterilaiset luopuivat eksorkismista kasteessa 
vuonna 1886. Ortodoksisessa kirkossa eksorkismi kuuluu 
edelleen kasteeseen" (Wikipedia). 

 
"Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä" 
(Matt. 18:10). Syvintä, loukkaavinta ja murskaavinta 
halveksuntaa osoitamme silloin, kun väitämme jonkun 
olevan riivaajan vallassa (vrt. Joh. 8:48). 
 
Tänäänkin jotkut haikailevat eksorkismin perään ai-
toluterilaisena oppina. Eksorkismi löytyy piilotettuna 
myös uudesta kastekaavasta: "Armollinen Jumala on 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luterilaisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Seurakunta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaste
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mikael_Agricola
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaste
http://fi.wikipedia.org/wiki/Paholainen
http://fi.wikipedia.org/wiki/1886
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ortodoksinen_kirkko
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Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden vapauttanut 
sinut synnin, kuoleman ja pahan vallasta." Lapsen tila 
(ennen kastetta) on surkea. Lapsi on hukkumassa 
ikuiseen kadotukseen. Hänet täytyy kiirehtiä mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa pelastamaan perikadosta – 
kasteella.  
 
Näkisin, että kontrasti kirkon ja Jeesuksen välillä on 
melkoinen. Näkemykset ovat jopa törmäyskurssilla. 
 
Mutta mikä on totuus? Onko lapsi tässä viaton sijaiskär-
sijä? Entä jos kirkko syyllistää lapsen vanhurskauttaak-
seen aikuisen, veronmaksajan? Entä jos tänäänkin Jeesus 
(vauva) julistetaan syylliseksi ja Barabbas (aikuinen) 
päästetään vapaaksi? Kirkko haluaa päästää veronmak-
sajan mahdollisimman helpolla, siksi se körmyyttää 
pientä vauvaa, joka ei kykene valittamaan eikä esittä-
mään vastalausetta. Näin saadaan veronmaksajan 
taivasasia lapsen avulla järjestykseen. Kun lapselta 
vaaditaan uudestisyntyminen – ja kirkko hyväntahtoises-
ti hoitaa sen vauvan puolesta – ei tarvitse veronmaksajaa 
rasittaa uudestisyntymisen vaatimuksella. Näin protokol-
la on hoidettu mahdollisimman korrektisti – ja veroeurot 
turvattu! Toisaalta myös teologiset kuviot täyttyvät. 
 
Onko kyseessä vuosisatoja jatkunut kirkon valtapeli? 

 
Missä vaiheessa SANAN KIRKKO muuttui SAKRA-
MENTTIKIRKOKSI? 
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Urho Muroma kertoo: "Kun kristinuskon tultua valtious-
konnoksi, suuret määrät maailman ihmisiä, kääntymättömiä, 
synnissä eläviä, siirtyi kirkon piiriin eikä kirkolla ollut voimaa 
julistaa evankeliumia niin, että he olisivat saaneet kokea 
uudestisyntymisen armon, niin kirkko selviytyi tästä vaikeu-
desta opettamalla, että kaste muodollisesti eli ulkonaisesti 
toimitettuna omasi voiman uudestisynnyttää ihmiset, joilla ei 
ollut mitään uskoa."  

 

77. Kaste ja uudestisyntyminen 

 
Raamattu liittää joissakin tapauksissa kasteen ja uudesti-
syntymisen toisiinsa: "pelasti hän meidät, ei vanhurskau-
dessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa 
mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen 
uudistuksen kautta" (Tiit. 3:5). "Sillä kaikki te, jotka olette 
Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne puke-
neet" (Gal. 3:27). 
 
Tässä on otettava tekstiyhteys (konteksti) huomioon. 
Voidaan katsoa, että monet UT:ssa pääsivät kasteen 
kautta Jeesuksen yhteyteen, kun he samanaikaisesti 

tulivat uskoon. Uskoontulo ja kaste olivat ajallisesti niin 
lähellä toisiaan, että ne muodostivat yhden "uskoontulo-
paketin". Kun puhuttiin uskoontulosta, puhuttiin 
kasteesta – ja päinvastoin.  
 
Ne, jotka näkevät näissä raamatunjakeissa kiistattoman 
kasteessa tapahtuvan uudestisyntymisen, syyllistyvät 
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harhautuneeseen ja epäterveeseen äärifundamentalis-
miin. Puhtaaksiviljeltyinä ja asiayhteydestään erotettuina 
nämä jakeet johtavat auttamattomasti harhaan. 
Jotkut tulivat uskoon ennen kastetta julistetun sanan 
kautta: "Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki 
kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat" (Apt.10:44). 
Kasteesta tuli vahvistus (sinetti!) sille, minkä nämä 
kuulijat olivat jo uskon kautta ottaneet vastaan: "Ei 
kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka 
ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?" (Apt. 
10:47).  
 
Toiset tulivat uskoon kasteen jälkeen: "Sen kuultuaan he 
ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali 
pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä 
Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli 
kaikkiaan noin kaksitoista miestä" (Apt. 19:5-7). 
 
Kaste (sinettinä) silti jää voimaan sellaisenkin koh-
dalla, joka ei usko kastettaessa, sillä hän voi myöhem-
min tulla uskoon ja silloin kaste muuttuu hänelle 
hyödyksi – liittyy pelastuspakettiin! Tällöin on tapah-
tunut kastaminen tulevaan uskoon. Mitä pahaa siinä 
voisi olla? Tietysti tyylirikko on siinä, että sinetti tulee 
ennen asiaa – se myönnettäköön! 
 
Noita Simon oli saanut kasteen: "Ja Simon itsekin uskoi, 
ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; 
ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän 
hämmästyi" (Apt. 8:13). Mutta hänen sydämensä tila ei 
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ollut oikea, ja siksi hän ei myös voinut saada eikä jakaa 

Pyhää Henkeä: "Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän 
sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä" 
(Apt. 8:21).  
 
Suoritettu kaste oli kuitenkin voimassa, sitä ei tarvinnut 
uusia, mutta parannus piti tehdä: "Tee siis parannus ja 
käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa – jos ehkä 
vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. 
Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea 
ja kiinni vääryyden siteissä" (Apt. 8:22-23). 

 

78. Kasteen asettaminen 

 
Jeesus Kristus asetti kasteen sanoessaan opetuslapsillen-
sa: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan 
päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, 
mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti" 
(Matt. 28:18-20). 

 
”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evanke-
liumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se 
pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen" 
(Mark. 16:15-16). 
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79. Kasteen velvoitus 

 
Kaste merkitsee kääntymättömälle jatkuvaa velvoitusta 
kääntymiseen ja uskovalle  jatkuvaa haastetta ja kutsua 
kuolemaan pois synnistä ja elämään vanhurskaudelle 
(Room. 6.).  

 

80. Ohjeita kasteongelmasta kärsiville 

 
1) Tunnusta Jeesus Herraksesi, pyydä hänen verensä kautta 
syntien anteeksiantamusta. 
 
2) Tarpeen tullen pyydä jotakin uskovaa julistamaan synnit 
anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. 
 
3) Tunnusta Jumalasi edessä se kaste, joka sinulle on annettu. 
Muista: olet kastettu Jeesukseen, hänen kuolemaansa ja 
ylösnousemukseensa - ja se riittää.  
 

4) Älä kuuntele niitä, jotka uudelleen alkavat opettaa kristilli-
sen uskon alkeita (Hebr. 6:1-2), parannusta kuolleista 
töistä, kätten päällepanemisesta ja oppia kasteista. 
Rakentajaa, joka toistuvasti palaa perustuksen laskemi-
seen, ei voitane pitää kovin viisaana. 
 
5) Älä järkeile erilaisten kasteoppien välillä. Tunnusta, 
ettet ymmärrä kaikkea niin kuin toivoisit – kaste on 

osaltaan mysteerio - mutta lujasti uskoen, että sinutkin 
on kastettu (Kristukseen) ja Kristus on sen hyväksynyt.  
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KYMMENES LUKU 
EHTOOLLINEN 

81. Herran ehtoollisen asettaminen 

 
Herran pyhä ehtoollinen asetettiin näin:  
 
Meidän Herramme Jeesus Kristus siinä yönä, jona hänet 
kavallettiin, otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi opetus-
lapsilleen ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun 
ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Se tehkää 
minun muistokseni." 
 
Samoin hän otti myös maljan, kiitti ja antoi opetuslapsil-
leen ja sanoi: "Ottakaa ja juokaa tästä kaikki; tämä malja 
on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne 
vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Niin usein 
kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni" (1948 
Kristinoppi, 62). 

 

82. Kristus on läsnä ehtoollisessa 

 
Jeesus on itse läsnä ehtoollisessa. Sekä uskovat että 
uskottomat saavat siinä Kristuksen todellisen ruumiin ja 
veren, uskovat elämäksi ja autuudeksi, epäuskoiset 
tuomioksi ja kadotukseksi. 
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Raamatun todistuksia 
 
Joh. 6:48: Minä olen elämän leipä. 
 
Joh. 6:53-57: Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette 
syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole 
elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun 
vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet 
viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, 
ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani 
ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. 
Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän 
Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun 
kauttani. 
 
1.Kor. 10:16: Siunauksen malja, jonka me siunaamme, 
eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka 
me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumii-
seen? 
 

83. Ehtoollisen sanoma 

 
Ehtoollisen esikuva on Vanhassa Testamentissa. Kun 
Israelin kansa lähti Egyptistä, he söivät pääsiäislampaan. 
"Ja karitsanne olkoon virheetön" (2. Moos. 12:5). Tässä on 
esikuva uuden liiton uhrikaritsasta, Jeesuksesta.  
 
Edelleen se tuli syödä "kiiruusti" (2. Moos. 12:11); lähtöä 
varten kaiken tuli olla valmiina. Uskova on vain matka-
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lainen. Meidän tulee olla aina valmiina liikkeellelähtöön: 
uskon tielle, Jumalan elovainiolle, lähtemään kuoleman 
kautta tästä ajasta sekä ottamaan vastaan Jeesus, kun hän 
tulee toisen kerran.  
 
Israel pyrki Kanaanin maahan, uskovankin tulisi suun-
nistaa taivaallista Kanaanin maata kohden. 
 
Pääsiäislammas tuli syödä "katkerien yrttien kera" (2. 
Moos. 12:8). Näin uskovakin joutuu nauttimaan ehtoollis-
ta; monenlaiset vaivat ja matkan kiusat häntä rasittavat. 
 
Pääsiäislammas piti syödä KOKONAAN. Siitä ei saanut 
jättää mitään huomiseksi. Jos jotakin jäi yli, oli poltettava. 
Me emme saa paloitella Kristusta siten, että otamme 
hänestä vain jotakin mieluista; karitsa on syötävä 
kokonaan. Muutamat haluavat ottaa Kristuksen ainoas-
taan vanhurskaudekseen ja kiivailevat kovasti sen 
puolesta, mutta eivät halua tietää mitään pyhityksestä.  
 
"Sen, joka ei tahdo viettää pääsiäistä, ei tarvitse siitä välittää. 
Mutta sen, joka tahtoo, on vietettävä niin kuin on kirjoitettu – 
ja Karitsaa ei saa paloitella, se on syötävä kokonaan" sitä (C.O. 
Rosenius). 
 
"Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa 
Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja 
vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi" (1. 
Kor. 1:30). 
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Jos meille kelpaa Kristuksesta vain "osa", silloinhan 
Kristus on muilta osin meidän puolestamme turhaan 

kuollut ja kärsinyt (Gal. 2:21). 
 
Ensimmäiseen pääsiäiseen liittyi verensively oven 
päälliseen ja molempiin pihtipieliin:  
 
"Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, 
joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen 
teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun 
minä rankaisen Egyptin maata" (2. Moos.  12:13).  
 
Edelleen pääsiäisen viettoon liittyi kaiken hapatuksen 

hävittäminen (2. Moos. 12:15). Myös uuden liiton kansan 
tulee hävittää elämästään (ja seurakunnasta) "synnin 
hapatus":  
 
"Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen 
hapatus hapattaa koko taikinan? Peratkaa pois vanha 
hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te 
olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäis-
lampaamme, Kristus, teurastettu. Viettäkäämme siis 
juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuu-
den hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happa-
mattomuudessa" (1. Kor. 5:6-8). 
 
Ehtoollinen ja kaste ovat viime kädessä salaisuuksia, 
joiden syvyys on meille tutkimaton – heikon ja vajavaisen 
ymmärryksemme tähden me emme voi sanoa niistä 
viimeistä sanaa. Älkäämme siihen edes pyrkikökään – 



 

 205 

tämä on viisautta. Uskossa pääsemme kuitenkin sen 
kaikista siunauksista osallisiksi.  

 
Ehtoollinen on kreikaksi eukaristia, kiitosateria.  
Ehtoollinen on esikuva suuresta ehtoollisesta taivaassa: 
"Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle" 
(Ilm. 19:9).  

 

84. Ehtoollisvieraat 

 
Ehtoollinen on Jumalan perheväen ateria. Evankeliumin 
saarnan ja ehtoollisen ero: Evankeliumin saarnan tulee 
kohdistua kaikkiin ihmisiin, sekä uskoviin että epäuskoi-
siin. Ehtoollinen taas on tarkoitettu ainoastaan niille, 
joista jo on tullut Kristukseen uskovia. Avoin ehtoollis-

pöytä (open communion), jolle kuka tahansa saa vapaasti 
tulla, ei saa tukea Raamatusta.  
 
Ehtoollinen on nautittava uskossa. Siinä me yhdistymme 
sekä Kristukseen että toisiin uskoviin. Se on heikkojen 
uskovien matka-ateria, jossa saadaan uskon vahvistusta. 
Se on nimenomaan vahvistamisen ateria. Kääntymättö-
miä ei tule ohjata ehtoollispöytään, vaan evankelioimis-
kokouksiin. 
 
"Joka ei omista syntien anteeksiantamusta, ei saa sitä myös-
kään menemällä Herran pöytään. Ehtoollista nauttimalla ei 
tulla kristityksi, sinne mennään koska ollaan kristittyjä. 
Kuoleva ihminen, joka ottaa vastaan ehtoollisen sakramentin, 
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ei sillä varmista taivaaseen pääsyään – eikä menetä toivoaan 
siitä, vaikka jäisikin ilman ehtoollista. Sydämen antaumus 
Jumalalle on ratkaiseva; ei ehtoollinen anna mitään autuuden 
takeita... 
Vanhastaan on ollut tapana nauttia Herran ruumis ja veri 
kuolinvuoteella. Silloinkin on muistettava, että se kuuluu vain 
Herran kansalle. Mutta mikäli näin menetellään, ei mikään ole 
luonnollisempaa kuin nauttia Herran ruumis ja veri elämän 
viimeisenä ateriana – vahvistuksena viimeiselle matkalle. 
Seuraavalla aterialla istuu autuas sielu sitten taivaallisen 
pöydän ääressä" (Fredrik Wislöff). 
 
Ehtoollinen on synnistä vieroittamisen ateria, se on 
ennen kaikkea armon ja evankeliumin ateria. Sen erityi-
nen hyöty on lainalaisen omantunnon ja sydämen 
vapauttaminen. Siten se on myöskin kiitosateria, ilon ja 
riemun ateria.  
 
Ehtoolliselle osallistujaa kutsutaan koettelemaan itseään. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Luuk. 22:15-16: Minä olen halajamalla halannut syödä 
tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennen kuin 
minä kärsin; sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää 
syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valta-
kunnassa. 
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Ilm. 22:17: Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka 
kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 
juokoon elämän elämänvettä lahjaksi. 
 
1. Kor. 11:27-31: Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä 
leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää 
Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen 

itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä 
maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista 
muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin 
teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on 
nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei 
meitä tuomittaisi. 
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YHDESTOISTA LUKU 
USKONELÄMÄ 

85. Suruttomuus  

 
Suruton on ihminen, jolla ei ole murhetta omasta eikä 
läheistensä sieluntilasta. Hengellisesti kuollut ihminen on 
täysin vieras Kristus-elämälle.  
 
Tällainen ihminen kulkee sielunvihollisen taluttamana 
tietämättään laveaa tietä kohti helvettiä. Hengellisesti 
kuolleena syntinen on täysin tämän maailman ruhtinaan, 
perkeleen orja.  
Hengellisistä lauluista ja Pyhän Hengen valaisemasta 
saarnasta sekä uskovien yhteydestä hän ei piittaa. 
Hengellisesti kuolleella ei ole vain yksittäisiä syntejä, 
vaan koko hänen elämänsä suunta on väärä – poispäin 
Jumalasta. Suruton ihminen voi olla julkisyntinen tai 
sitten omavanhurskas siivosyntinen.  
Koko hänen elämänsä on yksi suuri synti.  
 
Raamatun todistuksia  
 
Jer. 7:23-26: Minä (Herra) ... sanoin: Kuulkaa minun 
ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ... Mutta he 
eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsi-
vat oman neuvonsa mukaan pahan sydämensä paatu-
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muksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvo-
jansa ... olivat niskureita. 
 
Ef. 2:1-3: olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa 
te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, 
ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, 
joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 
joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme 
himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja 
olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. 
 
Ef. 2:12: te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte 
vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen 
liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. 
 
Jes. 64:6: Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin 
tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. 

 

86. Etsikkoaika 

 
Ihminen ei voi milloin tahansa pelastua. Tämä voi 
tapahtua ainoastaan silloin, kun Jeesus on pysähtynyt 
hänen kohdallaan ja jolloin Jumala häntä kutsuu.  
Aivan samoin kuin ihminen voi nousta linja-autoon vain 
silloin, kun auto on pysähtynyt pysäkille hänen kohdal-
leen, samoin ihminen voi päästä pelastukseen sisälle vain 
silloin, kun pelastuksen vaunu on pysähtynyt hänen 
kohdalleen. Silloin Jumala, joka vaikuttaa tahtomisen ja 
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tekemisen, antaa voiman ja oikeuden tulla Jumalan 
lapseksi. 
 
Sakkeuksella oli pelastumisen mahdollisuus silloin, kun 
Jeesus kulki hänen kotinsa ohitse, Luuk. 19:1-10. 
 
Jumala vetää parannukseen elämän erilaisilla kohtaloilla, 
kärsimyksillä, nuhteilla, epäonnistumisilla, toisten esi-
merkillä, Jumalan sanalla  jms.  
 
Myös Jumalan hyvyys on vetämässä parannukseen. 
Välikappaleena tässä ovat usein ne uskovat, jotka 
osoittavat todellista ystävyyttä ja pyyteetöntä rakkautta 
tuhlaajapojan poluilla olevaa kohtaan. 
 
Jumala (Pyhä Henki) vaikuttaa kääntymyksen lain ja 
evankeliumin sanan kautta.  
 
Raamatun todistuksia 
 
Job 33:29-30: Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti 
ja kolmastikin ihmiselle, palauttaakseen hänen sielunsa 
haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. 
 
Jes. 55:6: Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voi-
daan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. 

 
Luuk. 19:44: ja he kukistavat sinut maan tasalle ja 
surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun 
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kiveä kiven päälle, sen tähden ettet etsikkoaikaasi 
tuntenut. 
 
2. Kor. 6:2: Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen 
sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". 
Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen 
päivä. 
 
Room. 2:4: Halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivälli-
syytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että 
Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. 

 

87. Jumala kutsuu 

 
Ihminen ei ole kone, vaan persoonallinen olento, jolla on 
tahto, joka Jumalan vapauttamana on vastuullinen. 
Raamatun mukaan Jumala yksin vaikuttaa tahtomisen ja 
tekemisen ja kaiken, koko pelastuksen. Tämä kaikki ei 
kuitenkaan tapahdu ihmisen tahdon ulkopuolella, vaan 
ihminen on sataprosenttisesti kääntymisessä mukana.  
 
1. Tule luokse Jeesuksesi, tule aivan sellaisnaan, ilman rahaa, 
ilman hintaa kaikki sulle annetaan. Verellään hän sydämesi 
tahtoo pestä, puhdistaa. Isän eteen saastatonna voidakseen sun 
asettaa. 
 
2. Ainoaakaan pois ei heitä. ´Tulkaa kaikki`, huutaa hän. 
Kaikille hän tahtoo antaa autuuden ja elämän. Köyhä, kurja 
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syntisparka hänen luonaan rauhan saa, aina hänen haavoissan-
sa turvallisna asustaa. 
 
3. Kuuntele siis sanaa Herran, ilmoitusta autuuden. Älä 
korviasi sulje, avaa ovi sydämen. ´Valmista on kaikki sulle`, 
Herra itse vakuuttaa. ´Tulkoon vain, ken tahtoo tulla, juoda 
saa, ken janoaa.` 
 
C. O. Rosenius 
 
Raamatun todistuksia 
 
Jes. 55:1: Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden 
ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja 
syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta 
viiniä ja maitoa. 
 
Jes. 45:22: Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa 
itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä 
toista ole. 
 
Matt. 11:28: Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset 
ja raskautetut, niin minä annan teille levon. 
 
Joh. 7:37: Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja 
juokoon.  
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88. Jumalan kutsun hylkääminen 

 
Ihminen voi kuitenkin hylätä Jumalan armokutsun 
ihmispelon tähden. Hän pelkää, mitä sukulaiset, tuttavat 
ja kaverit sanovat. Hän pelkää, että kunnia menee, jos 
liittyy uskovien halveksittuun joukkoon. Ylpeys estää 
tunnustamasta syntejä. Synnin tekeminen on häpeällistä, 
mutta ei sen tunnustaminen. 
 
Edelleen sielunvihollinen saa monen ansaansa kehotta-
malla siirtämään ratkaisun tekemisen. Se on kuitenkin 
kohtalokasta: "Joka parannuksen tekonsa lykkää, se huoneen-
sa helvettiin rakentaa." 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 22:2-3: Taivasten valtakunta on verrattava kunin-
kaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti 
palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta 
nämä eivät tahtoneet tulla.  
 
Snl. 1:24: Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin 
kättäni eikä kenkään kuunnellut. 
 
1. Piet. 5:5: Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän 
antaa armon. 
 
Apt. 24:25: Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja 
itsensähillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi 
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Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun 
minulle sopii, kutsutan sinut taas". 
 

89. Parannus 

 
Vaikka syntinen kuinka yrittäisi parantaa vaellustaan ja 
itseään, niin mitään jumalasuhdetta ei tästä synny – laki 
ei sitä voikaan saada aikaan – vaan ainoastaan epätoi-
voista yrittämistä. 
 
Omatunto joutuu kauhun valtaan. Tämä omantunnon 
kauhistuminen onkin lain tarkoitus.  
Tällainen tuomittu ihminen pääsee armoon ainoastaan 
siten, että hän katuen entistä elämäänsä ottaa vastaan 
syntiensä anteeksiantamuksen lahjana.  
 
Näin Pyhä Henki evankeliumin kautta antaa oikeuden ja 
voiman ottaa vastaan pelastuksen, Joh. 1:12. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Luuk. 15:17-19: Tuhlaajapoika meni itseensä ja sanoi: 
"Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin 
kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään! Minä 
nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä 
olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi." 
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Luuk. 24:47: ja että parannusta syntien anteeksisaa-
miseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille 
kansoille, alkaen Jerusalemista. 

 
Apt. 3:19: Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän 
syntinne pyyhittäisiin pois. 

 
Apt. 17:30: Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on 
kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien 

ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. 
 
1. Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän 
uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille 
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 
 
Jer. 17:14: Paranna minut, Herra, niin minä parannun, 
auta minua, niin olen autettu.  

 

USKO 

90. Mitä vanhurskauttava eli pelastava usko on? 

 
"Ihmiset puhuvat terveinä ollessaan rohkeasti uskosta; harvat 
tietävät, mitä usko on. Kristus on Raamatun salaisuus, armo 
on Kristuksen salaisuus. Usko on ihmeellisin asia maailmassa. 
Lisää siihen jotain omaasi, ja sinä turmelet sen" (Thomas 
Wilcox). 
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Raamatun todistuksia 
 
Room. 1:17: Vanhurskas on elävä uskosta. 
 
Room. 10:17: Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuule-
minen Kristuksen sanan kautta.  
  
Room. 10:10: Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaak-
si ja suun tunnustuksella pelastutaan. 
 
Hebr. 11:1: Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä 
toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. 
 
Gal. 2:20: Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää 
minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Juma-

lan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja 
antanut itsensä minun edestäni. 
 

91. Aabrahamin usko esikuvana 

 
Aabraham on "uskon isä", josta siunauksen saatuaan tuli 
myös siunauksen välittäjä. Hänen uskolleen oli ominaista 
kuuliaisuus Jumalan äänelle. Hän tuli vanhurskaaksi 
kuitenkin, ei kuuliaisuuden ja tekojen kautta – eikä 
myöskään ympärileikkauksen kautta – vaan "uskon 
kautta". Hän "toivoi vaikka toivoa ei ollut". Hänen 
uskoonsa kuului myös "uhritie".  
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Raamatun todistuksia 
 
1. Moos. 12:1-2: Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maasta-
si, 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." 
 
1. Moos. 12:4: Niin Abram lähti, niinkuin Herra oli 
hänelle puhunut. 
 
Room. 4:3: Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle 
vanhurskaudeksi. 
 
Room. 4:18: Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. 
 
1. Moos. 22:2: Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, 
ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouh-
riksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. 

 

92. Vanhurskauttaminen  

 
Vanhurskas merkitsee Jumalalle otollinen. Kun uskossa 
otamme Jeesuksen vastaan omaan elämäämme, syntim-
me siirtyvät Kristuksen kannettavaksi ja Kristuksen 
vanhurskaus luetaan meidän hyväksemme. Jumalalle 

kelpaa vain täysin puhdas ja pyhä. Ihmisen oma 
vanhurskaus on saastainen vaate Jumalan edessä. 
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Vanhurskauttaminen on taivaassa Jumalan edessä 
Kristuksen kuolemaan perustuva tuomiotoimi. Jeesuksen 
veren kautta on meille tullut lunastus ja sovitus. Ristillä 
tuomittiin ja rangaistiin synti ja Jumala sai uhrin, jota 
hänen vanhurskautensa edellytti.  
 
Kristuksen kuolema on samalla itsensä Jumalan kuolema. 
Näin ollen Jumalan pyhyyden vaatimus tuli varmasti 
täysimääräisenä täytetyksi. 
  
Siinä syntinsä tunnustava kuolemaan tuomittu syntinen 
julistetaan vapaaksi ja täysin puhtaaksi – yksin armosta 
ilman omaa ansiota, yksin uskon kautta ilman mitään 
omia tekoja, yksin Kristuksen tähden ainoastaan hänen 
ansiostaan.  
 
Vanhurskauttamisessa asemamme Jumalan edessä 

muuttuu. Syntinen siirtyy siinä vihan alta armon alle, 
kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen ja Saatanan 
vallasta Jumalan valtakuntaan. 
 
Vanhurskauttamisessa saatu vanhurskaus on "vierasta 
vanhurskautta", eli Jeesuksen Kristuksen vanhurskautta. 
Se ei ole lain vanhurskautta, vaan armon vanhurskautta 
eli lahjavanhurskautta.  
 
Uskova on itsensä puolesta jatkuvasti vain syntinen 
(Room. 7.), mutta Kristuksessa täysin vanhurskas ja 
pyhä (Room. 8.). Tässä mielessä hän on "samalla kertaa 
vanhurskas ja syntinen".  
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Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Tämä tapahtuu 
uskon kautta – teot ovat suljetut pois.  

 
Autuas vaihtokauppa: ihminen antaa syntinsä Kristuk-
selle ja saa hänen vanhurskautensa. 
 
"Itsessän oon huono kyllä Morsioksi sinullen, Vaan sun 
armopukus yllä Olen lumivalkoinen; Olen niinkuin puhtain 
lilja Tarhass` oivan tarhurin, Olen taivaan kallis vilja Armost` 
armaan mestarin" (SK  426:3). 
 
Raamatun todistuksia 
 
2. Kor. 5:18-19: Mutta kaikki on Jumalasta, joka on 
sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja 
antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuk-
sessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut 
heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituk-
sen sanan. 
 
Room. 4:5: mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, 
joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen 
uskonsa vanhurskaudeksi. 
 
Jes. 1:18: Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, 
sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, 
tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpu-
naiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. 
 



 

 220 

Sak. 3:4-5: Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä 
... Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja 
minä puetan sinut juhlavaatteisiin ... Pantakoon puhdas 
käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan 
käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. 
 
Room. 1:16-17: Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se 
on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi, 
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä 
Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin 
kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta."  
 
Room. 3:22-24: se Jumalan vanhurskaus, joka uskon 
kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, 
jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki 
ovat syntiä tehneet ja saavat lahjaksi vanhurskauden 
hänen armostaan sen lunastuksen kautta joka on Kristuk-
sessa Jeesuksessa. 

 

93. Uudestisyntyminen 

 
Uudestisyntyminen on ihmiselämän tärkein tapahtuma. 
Se on ehdottoman välttämätön pelastukseen. Kun 
vanhurskauttaminen tapahtuu taivaassa, samanaikaisesti 
uudestisyntyminen tapahtuu maan päällä syntisen 
sydämessä. Se ei ole vain moraalin kohenemista, vaan 
sydämen muutos. Se on sydämen ympärileikkaus.  
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Siinä Kristus tulee asumaan syntisen sydämeen. Siinä 
tapahtuu hallitsijan vaihdos: Kristus syrjäyttää Saatanan 
sydämen valtaistuimelta. Ihmisestä tulee uusi luomus. 
Sekä vanhurskauttaminen että uudestisyntyminen ovat 
kertakaikkisia tapahtumia.  

 
Uudestisyntymisen määritelmä 
 
Uudestisyntymiseen liittyy kiinteästi ihmismielen 
uudelleen suuntautuminen, jota alkukielessä kuvataan 
sanalla ´metanoia` ja tarkoittaa täydellistä mielenmuu-
tosta, entisen hylkäämistä ja kääntymistä pimeydestä 
valkeuteen. Viron kielessä tämä onkin sanottu lyhyesti 
ja osuvasti; ympärpyöräys. 
 
Uudestisyntyminen tapahtuu Sanan ja kasteen kautta. 
Ketään ei väkisin synnytetä Jumalan lapseksi; ihminen on 
siinä prosessissa joka solullaan mukana.  
 
Raamatun todistuksia 
 
Joh. 3:3: Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä 
Jumalan valtakuntaa.  
 
1. Kor. 4:15: Minä teidät synnytin evankeliumin kautta 
Kristuksessa Jeesuksessa. 
 
2. Kor. 5:17: Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on 
uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso 
uusi on sijaan tullut. 
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1. Piet. 1:23: Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette 
katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan 
elävän ja pysyvän sanan kautta. 
 
Ilm. 3:20: Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku 
kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen 
tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän 
minun kanssani. 
 

94. Pyhityselämä 

 
Paavalin paimentuska sieluista oli kaksitahoinen. 
Ensimmäinen koski uskoontulemista: "minulla on suuri 
murhe ja ainainen kipu sydämessäni" (Room. 9:2). 
Toisessa taas oli kysymys siitä, että Kristus saisi muodon 
uskoontulleissa. Tästä jälkimmäisestä on kysymys 
galatalaisten kohdalla: "Lapsukaiseni, jotka minun jälleen 
täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon 

teissä" (Gal. 4:19). 
 
Pyhitys on yhä lisääntyvää synnin ja armon tuntemista. 
Pyhityksen juuri ja vankka raamatullinen perusta on 
siinä, että ihminen on Kristuksen kanssa kuollut ja 
ylösnoussut. Kristinuskon paradoksi on, että siinä vain 

kuollut voi elää! Tämä on tuotu esille selvimmin Room. 
6:ssa luvussa. Kristukseen kastettu uskova on samalla 
kastettu hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. 
Meidän vanha ihmisemme on Kristuksen kanssa ristiin-
naulittu; tämä tekee mahdolliseksi uuden elämän.  
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Kun me uskossa menemme Kristuksen kanssa ristille ja 
kuolemaan ja samaisessa uskossa siirrymme pääsi-
äishaudan riemulliseen ylösnousemukseen, me olemme 
saavuttaneet ja löytäneet uuden elämän – muuta tietä ei 
todelliseen pyhitykseen olekaan! Kristuksen ristinkuole-
masta versoo uskovan uusi elämä, ylösnousemuselämä.  
 
Uskova voi kantaa pyhityshedelmää ainoastaan siten, 
että hän on elävänä oksana Jeesus-viinipuussa. Pyhitys 
on Kristuksen elämää uskovassa. Ilman pyhitystä ei 
kukaan voi nähdä Herraa. Ilman pyhitystä uskova 
pelastuu(?) "ikään kuin tulen läpi".  
 
Pyhityselämän syveneminen vaikuttaa yhä likeisempää 
suhdetta Vapahtajan kanssa. Samanaikaisesti Vapahtajan 
sisäisen tuntemisen kanssa opimme myös tuntemaan 
omaa pohjatonta turmelustamme. Näissä molemmissa 
tuntemisissa edistymme "rinta rinnan". Kristus on tullut 
uudestisyntymisessä uskovan sydämeen. Uudestisynty-
misessä syntinen saa Pyhän Hengen, pyhityksessä taas 
Pyhä Henki yhä enemmän valtaa uskovaa.  
 
Pyhitys vie enenevään Kristuksen ja hänen armonsa 
tuntemiseen ja sen tarkoitus on Pyhän Hengen hedel-
mien syntyminen, kasvaminen ja kypsyminen. Pyhitys 
on välttämätön, mutta täydellisyys jää tässä ajassa 
saavuttamatta. Aina on kasvun varaa. Tavoite on häikäi-
sevän korkealla ja kaukana: Pyhityksen kautta uskovan 
on määrä muuttua yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. 
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Vain Kristuksen pyhyys kelpaa Jumalalle. Kun olemme 
Kristuksessa, olemme varmasti täysin puhtaat ja kelvolli-
set. 
 
Toistuvasti meitä kutsutaan omistamaan oman viheliäi-
syytemme yli koko Kristuksen ansio. "Katso kerran 

itseesi ja kymmenen kertaa Kristukseen." Tähän liittyy 
armonvälineiden käyttö ja yhteys toisiin uskoviin.  
 
Uskovan kolme heräämistä: 1) syntiseksi, 2) pyhäksi, 3) 
pyhäksi syntiseksi. 
 
"Missä näet kansan vaeltavan kurittomana, voit epäilemättä 
päätellä, ettei sen papisto ole pyhä" (Philip Jakob Spener). 
 
Raamatun todistuksia  
 
Room. 8:1: Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka 
Jeesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan 

hengen jälkeen (Biblia). 
 
Rom. 8:1: There is therefore now no condemnation to 
them which are in Christ Jesus, who walk not after the 

flesh, but after the Spirit (King James Version). 
 
Room. 8:13: Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän 
kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, 
niin saatte elää. 
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1. Kor. 1:30: Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuk-
sessa Jeesuksessa, joka on tullut meille ... pyhitykseksi. 

 
2. Kor. 3:18: Mutta me kaikki, jotka peittämättömin 
kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimes-
ta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta 
kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. 
 
Gal. 2:20: Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää 

minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 
Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua 
ja antanut itsensä minun edestäni. 
 
Fil. 3:12: Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo 
olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, 
että minä sen omakseni voittaisin. 
 
Kol. 2:6-7: Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet 
Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, 
juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa 
vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän 
kiitoksenne ylitsevuotavainen. 
 
Kol. 3:3, 5: Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on 
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa ... Kuolettakaa 
siis… 
 
Hebr. 12:14: Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhi-
tykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. 
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1. Joh. 3:9: Kukaan Jumalasta syntynyt ei tee (jatkuvasti) 
syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei saata 
elää synnin harjoittajana, koska on Jumalasta syntynyt 
(Saarnivaaran käännös). 
 

95. Hengen hedelmät 

 
Uskoon tullessaan ihminen saa Pyhän Hengen. Tästä on 
luonnollisena seurauksena, että hän alkaa kantaa Hengen 
hedelmää. Ihminen on tullut oksastetuksi "jaloon viini-
puuhun" Kristukseen. Hedelmän kantamisen tärkein 
edellytys on Kristuksessa pysyminen.  
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 7:16-18: Heidän hedelmistään te tunnette heidät. 
Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdak-
keista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä 
hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei 
saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu 
kasvaa hyviä hedelmiä. 
 
Joh. 15:4: Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. 
Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se 
pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.  

 
Gal. 5:22: Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 
pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyi-
syys, itsensähillitseminen. 
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96. Armolahjat 

 
Kaikki ihmisen lahjat ovat Jumalalta saatuja. Jumala 
tahtoo pyhittää myös ihmisen luonnonlahjat esim. 
musikaalisuuden omaan käyttöönsä. Lisäksi uskoon 
tullut voi saada erikoisia armolahjoja. Meitä on kehotettu 
anomaan lisää lahjoja. Nämä lahjat ovat työvälineitä 
seurakunnan rakentamiseksi.  
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Kor. 12:8-11: Niinpä saa Hengen kautta toinen viisau-
den sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuk-
sesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas 
terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen 
lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen 
lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä 
puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta 
kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen 
kullekin erikseen, niin kuin tahtoo. 
 
1. Kor. 12:28: Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi 
muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia 
opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten 
armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri 
kielillä. 
 
1. Kor. 14:12: Samoin tekin, koska tavoittelette henkilah-
joja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan 
niitä runsaasti. 
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97. Uskovan voitto ja tappio 

 
Uskovan elämässä voitto ja tappio kulkevat käsi kädessä 
– jopa sisäkkäin, kuten myös Room. 7. Ja 8. luku. On 
haasteellista kulkea Kristuksen voittosaatossa ja olla 
samanaikaisesti ylivoimaisten vihollisten (perkele, 
maailma ja oma liha) rusikoitavana!  
 
Raamatun todistuksia 
 
Room. 8:28: Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä 
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, 
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 
 
Room. 8:37: Mutta näissä kaikissa me saamme jalon 

voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 
 
Rom. 8:37: Nay, in all these things we are more than 

 conquerors through him that loved us (King James 
Version).  
 
2. Kor. 2:14: Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina 
kuljettaa meitä voittosaatossa (triumfisaatto, Novum) 
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi 
hänen tuntemisensa tuoksun. 

 
2. Kor. 4:7-10: Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, 
että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä 
näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin 
ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, 



 

 229 

mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, 
maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme, 
aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että 
Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näky-
viin. 
 
Fil. 3:21: Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on 
voitto. 
 
Fil. 3:7-8: Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen 
Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä 
todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen 
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä 
hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen 
roskana (sontana) – että voittaisin omakseni Kristuksen. 
 
2. Kor.  12:7:  Ja etten niin erinomaisten ilmestysten 
tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, 
saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. 
 
1. Tess. 2:2:  vaan, vaikka me ennen, niinkuin tiedätte, 
olimme kärsineet Filippissä ja meitä siellä oli pahoin 
pidelty, oli meillä kuitenkin Jumalassamme rohkeutta 
puhua teille Jumalan evankeliumia, suuressa kilvoituk-
sessa. 
 
1. Piet. 5:8:   Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajan-
ne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, 
etsien, kenen hän saisi niellä. 
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98. Uskovan hyvä osa 

 
Uskova tarvitsee Pyhän Hengen avaamat silmät voidak-
seen nähdä hänelle Kristuksessa lahjoitetun aarteen: 
"anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, 
kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen 
Hengen hänen tuntemisessaan" (Ef. 1:17). Tämä Henki avaa 
uskovalle uuden hengellisyyden tason, jossa Paavalin 
kanssa voidaan lukea kaikki tappioksi Jeesuksen tunte-
misen rinnalla, Fil. 3:7-8. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Luuk. 10:42: Maria on valinnut hyvän osan, jota ei 
häneltä oteta pois. 
 
Ps. 16:5-6: Herra on minun pelto- ja maljaosani; sinä 
hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta 
maasta, ja kaunis on minun perintöosani. 
 
Ps. 73:25-26: Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun 
sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä 
huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala 
on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. 

 
1. Kor. 3:21-23: Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; 
sillä kaikki on teidän, teidän on Paavali ja Apollos ja 
Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset 
ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen, 
ja Kristus on Jumalan. 
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2. Kor. 1:18-20: Jumala sen takaa, että puheemme teille ei 
ole "on" ja "ei". Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota 
me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskel-
länne saarnanneet, ei tullut ollakseen "on" ja "ei", vaan 
hänessä tuli "on". Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta 
on, kaikki ne ovat hänessä "on". 

 

99. Hengen kaipaus 

 
Päästessään uskoon tullessaan Kristuksen yhteyteen 
ihminen saa myös rakkauden Jeesukseen. Rakastunut 
sydän haluaa olla mahdollisimman lähellä kohdettaan ja 
oppia tuntemaan häntä yhä paremmin.  
 
Jeesus sammuttaa ihmisen luontaisen halun etsiä sielul-
leen tyydytystä tämän maailman likakaivoilta. Mutta 
samalla uskovalla syntyy kaipaus ja jano Jumalan 
puoleen.  
 
"Jeesus tyydyttää sydämen tyydyttämättömällä tyydy-
tyksellä." 
 
"Usko näet ei voi olla paikallaan eikä tyytyä siihen, mitä se on 
saanut tai mitä sillä on, vaan niinkuin ahne tahtoo saada aina 
enemmän, niin uskokin pyrkii aina eteenpäin, alati kaikkea 

tarviten eikä mitään omistaen" (Jonas Lagus).  
 
Uskovaa riisutaan ja tyhjennetään kaikesta omastaan, 
jotta tyhjä ja kaipaava sielu voitaisiin täyttää taivaallisilla 
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lahjoilla. Tyhjentäminen synnyttää sielun nälän, janon ja 
kaipauksen – ja myös "Jumalan mielen mukaisen mur-
heen". 
Tämä tila, tämä elävä hengen köyhyys, on ainoa keino, 
jolla Herra voi pitää sielun oikealla paikalla Kristusta 
etsimässä, kaipaamassa ja janoamassa. 
Tämä hengen köyhyys liittyneenä uskovan ristiin ja 
kärsimyksiin on "suola", joka toistuvasti vie janoisen 
Kristus lähteelle.  
 
Määrättömät puutokset pitävät uskovan "pienellä 
paikalla" ja "alatiellä". 
 
"Hän kaataa ja tukee. Hän riisuu ja pukee. Hän lymyy ja 
ilmestyy taas. Hän tyhjentää tyhjäks ja alentaa köyhäks mutta 
tyhjä ja köyhä taas tuntea saa, että armonsa rikastuttaa. Hän 
sumuhun peittää, sun hetkeksi heittää, mutt` tien jälleen 
kirkastuttaa" (Antti Achrenius). 
 
Laodikean seurakunta oli tullut rikkaaksi, itseriittoisek-

si ja omahyväiseksi, Ilm. 3:14-19. Hengen köyhyyden 
katoaminen tietää harhateille joutumista. 
 
"Janon puute on kuoleman merkki" (Niilo Tuomenoksa). 
 
"Pyhän ihmisen elämä on enemmän Jumalalta ottamista kuin 
hänelle antamista, enemmän halajamista kuin omistamista, 
enemmän hurskaaksi tulemista kuin hurskaana olemista ... Sen 
tähden on sisällisen ihmisen oikea olemus pyytämistä, halaja-
mista, etsimistä" (Martti Luther). 
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1. Sinä kaipaatko täyteyttä Hengen sen, joka tulvailee 
uskosta lupausten, joka vuotavi kädestä Mestarin, 
tyhjän tyhjihin sieluihin. 
 
2. Tämä siunaus armona annetaan, omat ansiot turhuut-
ta, roskaa on vaan. Kiinnä katseesi vuorehen voittoi-
saan, pyhän Golgatan kukkulaan. 
 
3. Yhden voit sinä tehdä ainoastaan, olla Mestarin 
edessä polvillaan. Kierrä alttarin sarvihin kätesi nuo, 
pyydä avaa jo virran vuo. 
 
4. Vaivu alttarin juurehen sellaisenaan kiinnä katseesi 
kuolevaan Karitsaan. Siellä löytyvi voima sun hengelle-
si, joka täyttävi toiveesi. 
 
5. Kerro Herralle voimasi heikkous, hälle syömmesi suuri 
saastaisuus. Muista, heikkojen voimana Kristus on, hän 
on Auttaja verraton. 
 
6. Tyhjät astiat saavat ainoastaan lahjan kalliin mi` 
vuotavi taivahastaan. Nardusöljyhän haavoihin 
lääkkehen tuo. Sielu lähteestä vettä juo. 
 
7. Hengen virta niin hiljaa aukeavi, veren voima jo 
huuhtoaa, puhdistavi. Kädet rakkahat arpia kantavat, 
yli vuotaen siunaavat. 
 
Hilja Aaltonen 
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Raamatun todistuksia 
 
2. Kun. 2:9: Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: 
"Pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin 
minut otetaan pois sinun tyköäsi." Elisa sanoi: "Tulkoon 
minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa." 
 
Ps. 42:2-3: Niinkuin peura halajaa vesipuroille, niin 
minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoo 
Jumalaa, elävää Jumalaa.  
 
Ps. 63:2: Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä 
etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa 
minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä 
maassa.  
 
Matt. 5:6: Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden 
nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan (Saarnivaaran kään-
nös). 
 
Luuk. 1:53: Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja 
rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. 

 
2. Kor. 7:10: Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa 
aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei 
kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. 
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KAHDESTOISTA LUKU 
USKONELÄMÄN HOITAMINEN 
 
Uskonelämä tarvitsee hoitamista. Tähän liittyy Jumalan 
sanan ahkera tutkiminen, rukous, uskovien yhteys ja 
Herran pyhä ehtoollinen. Toisaalta uskovan tulee 
harjoittaa uskonyhteyttä vain niiden kanssa, jotka 

edustavat oikeaa evankeliumia ja sen oikeaa opetusta. 
Jos uskova hylkää hyvän omantunnon, hän voi joutua 
uskossaan haaksirikkoon.  
 
Raamatun todistuksia 
 
Apt. 2:42: He pysyivät apostolien opetuksessa ja kes-
kinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouk-
sessa. 
 
Room. 16:17: Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään 
silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja 
pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; 
vetäytykää pois heistä. 
 
2. Tim. 2:22: harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, 
rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa 

puhtaasta sydämestä. 

 
Tiit. 3:10: Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä 
kerran tai kahdesti. 
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1. Tim. 1:19: säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, 
jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon 
joutuneet. 

 

100. Rukous 

 
Rukous on sielun hengitystä. Ennen uudestisyntymistä ei 
varsinainen rukouselämä ole ihmisessä herännyt. Surut-
toman ihmisen kohdalla on rukouslinja poikki. Vasta 
Kristuksen kuolema teki mahdolliseksi paratiisissa 
rikkoutuneen linjan uudelleen avaamisen. Uudestisyn-
tymisessä saadaan rukouksen Henki. Todisteena Sauluk-
sessa tapahtuneesta muutoksesta sanottiin: katso, hän 
rukoilee! (Apt. 9:11). 
 
Kun opetuslapset tajusivat rukouksensa heikkouden, he 
pyysivät Jeesukselta: Opeta meitä rukoilemaan! Tällöin 
Jeesus opetti heille Isä meidän -rukouksen: 
 
Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun 
nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun 
tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; anna 
meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja 
anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin 
annamme anteeksi meidän velallisillemme; äläkä saata 
meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä 
sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. 
Amen”  (Matt.6:9-13). 
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"Jos vain yhden yksikin hurskas kristitty rukoilee: ´Isä rakas, 
tahtosi toki tapahtukoon`, niin Isä tuolta korkeudesta vastaa: 
´Totisesti, rakas lapseni, niin olkoon ja niin tapahtukoon 
vastoin perkeleen ja maailman tahtoa!`" (Martti Luther). 
 
Hyviä rukouselämän "sytykkeitä" saamme psalmeista. 
Sieltä löytyy sekä rukous- että kiitospsalmeja. 
 
"Psalmien kirja on rukouspyhäkkö, josta jokainen rukoilija 
löytää oman alttarinsa. Jos et koskaan ole käynyt siellä sisällä, 
mene sinne nyt. Etsi oma alttarisi ja rukoile! Rukoile oma 
psalmisi loppuun" (Fredrik Wislöff). 
 
Rukoilijan kolme tasoa: "Jos et taida rukoilla, niin ikävöi, 
jos et taida ikävöidä, niin sairasta Herralle, vaikka et mitään 
vastausta tuntisi moneen aikaan" (Paavo Ruotsalainen). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 7:7-8: Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te 
löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen 
anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 

 
Room. 8:26: Samoin myös Henki auttaa meidän heikkout-
tamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoile-
man, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee 
meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. 

 
1. Tess. 5:17: Rukoilkaa lakkaamatta. 
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Ps. 109:4: Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat, mutta 
minä ainoastaan rukoilen. 
 
Jaak. 5:16: Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on 
harras. 
 
Erilaisia rukouksia  
 
Rukous on hyvin yleinen asia. Voidaan jopa väittää, että 
jokainen rukoilee jossakin elämänsä vaiheessa.  
 
1) Jumalattoman rukous. Tällä tarkoitetaan syntistä, jolla 
ei ole mitään aikomusta tehdä synneistään parannusta – 
hänkin saattaa rukoilla. "Joka korvansa kääntää kuule-
masta lakia, sen rukouskin on kauhistus" (Snl. 28:9). 
 
2) Fariseuksen rukous. Tällainen ihminen on nimikristit-
ty ja näyttelijä. Häneltä puuttuu oman turmeluksensa 
tunteminen. 
 
3) Publikaanin rukous edustaa katuvan syntisen rukous-
ta: "Jumala, ole minulle syntiselle armollinen" (Luuk. 
18:13). Hänellä on oikea synnintunto. 
 
4) Sydämen vuodattaminen Herran eteen. "minä vuoda-
tin sydämeni Herran eteen" (1. Sam. 1:15). "Turvatkaa 
häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä 
sydämenne" (Ps. 62:9). 
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5) Kaikkensa menettänyt. "kun hän kääntyy niiden 
rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, 
eikä enää heidän rukoustansa hylkää" (Ps. 102:18). 
 
6) Rukous syvyydestä. "Syvyydestä minä huudan sinua, 
Herra. Herra, kuule minun ääneni" (Ps. 130:1-2) "Minä 
huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. 
Tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit 
minun ääneni" (Joona  2:3).  
 
"Sinä saatat joutua alhaalle, aina helvetin partaalle saakka, 
valmiina syöksymään sinne. Sinä et voi joutua syvemmälle 
kuin helvetin kitaan. Monet pyhät ovat olleet siellä, vieläpä 
syöksyneet helvetin syvyyksiin. Sielläkin voit kuitenkin 
huutaa, sieltäkin voit katsella pyhää temppeliä, Joona 2:5" 
(Thomas Wilcox, Kallis hunajan pisara). 
 
7) Rukouspaini (taistelu) Jumalan kanssa. Tämä liittyy 
usein uskoontulemiseen: Jumala haluaisi pelastaa, ihmi-
nen kampeaa vastaan. Myöhemminkin uskova saattaa 
kamppailla Jumalan kanssa, kun Jumalan tahdon 
toteutuminen tuntuu liian vaikealta (1. Moos. 32:24-26). 

 
8) Väsynyt rukoilija. "Minä olen väsynyt huutamisesta, 
minun kurkkuni kuivettuu, minun silmäni ovat rauen-
neet odottaessani Jumalaani" (Ps. 69:4). 
 
"Vahvoina hetkinä hänen kätensä pitivät kiinni Kristuksesta, 
ja heikkoina hetkinä Kristus piti kiinni Paavosta" (Aapeli  
Saarisalo). 
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9) Jumalan hylkäämän rukous. "Jumalani, Jumalani, 
miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, 
et kuule valitukseni sanoja?" (Ps. 22:2). 
 
10) Langenneen uskovan rukous. "Jumala, luo minuun 
puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä 
heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois 
Pyhää Henkeäsi" (Ps. 51:12-13).  
 
11) Eksyneen rukous. "Minä olen eksyksissä kuin 
kadonnut lammas; etsi palvelijaasi, sillä minä en unhota 
sinun käskyjäsi" (Ps. 119:176). "Herra, neuvo minulle 
tiesi, opeta minulle polkusi" (Ps. 25:4). 
 
12) Aamurukous. Herrani, ole tänään minun rakkaani, 
viisauteni, vanhurskauteni, pyhitykseni, lunastukseni, 
voimani, kunniani, kruununi, iloni, rauhani, lohdutukseni, 
kallioni, linnani, onneni, aarteeni ja perintöosani. Niin, 
Vapahtaja, OLE MINUN KAIKKENI. 

 

101. Rukous Jeesuksen nimeen 

 
Ainut tie Taivaallisen Isän tykö on Jeesus ja hänen 
verensä. Rukoilemme Jeesuksen nimeen, kun rukoilles-
samme vetoamme Jeesuksen täytettyyn työhön meidän 
puolestamme. Isä kuulee Jeesuksen tähden. Omalla 
nimelläni en saa mitään taivaan pankista; tilini on tyhjä. 
Sen sijaan Jeesuksen allekirjoituksella varustetulla sekillä 
on katetta. Se hyväksytään! 



 

 241 

Raamatun todistuksia 
 
Joh. 14:6: Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule 
Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. 
 
Joh. 14:13: ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, 
sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 
 
Joh. 15:7,16: Jos te pysytte minussa, ja minun sanani 
pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te 
saatte sen ... Mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, 
hän sen teille antaisi. 

 

102. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen 

 
Tämä on rukous, joka mieluiten taivaassa kuullaan. 
Tällöin Jumala on saanut syntisen kypsytetyksi vas-
taanottamaan pelastuksen. On tarvittu ehkä paljonkin 
työtä Jumalan puolelta ennen kuin tämä rukous pusertuu 
syntisen huulilta.  
 
Viimeiseen, jopa epätoivoon saakka ihminen on puolus-
tellut itseään (ja ehkä syyttänyt toisia) ja pyrkinyt 
salaamaan konkurssitilaansa. Vääriä teitä on kuljettu 
kauaksi isän kodista. Ylpeys ja sokeus on estänyt kään-
tymästä takaisin. Nyt ovat omat eväät lopussa. Tämä 
rukous johtaa usein syntisen Jumalan armosyliin.  
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Uskoontulon jälkeenkin tätä rukousta tarvitaan. Yksi 
uskoontulleen vaaroista on tulla niin pyhäksi, ettei 
publikaanin rukouksella ole enää käyttöä. Jumalalla on 
kuitenkin keinonsa, joilla se saa omansa pidetyksi 
syntisten ja armonkerjäläisten kirjoissa. Paavalillakin oli 
pistin, jolla Jumala opetti vaikeaa mutta siunattua läksyä: 
"Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani 
tulee täydelliseksi heikkoudessa " (2. Kor. 12:9). 
 
1. Sun armos varaan, oi Herra, jään, Kun ansiota ei yhtäkään, 
Oo mulla tuotavaks` etehesi, Siks` tuon ma syntisen sydämeni. 
 
2. Sun veres yksin vain kokonaan Mun sydämeni voi puhdis-
taa. Siks` kaipaan luoksesi Golgatalle, Sun ristis siunatun 
virran alle. 
 
3. On siellä autuus, mä tiedän sen, Miss` liikkuu ystävä 
syntisten, Miss` kuormat kirpoovat kuormatulta Ja rauhan, 
Kristus, saa sielut sulta. 
 
Vilho Rantanen 

 

103. Rukouksen kuuleminen 

 
Varsinaiset lupaukset rukousten kuulemisesta on annettu 
uskoville. Jumala voi kuitenkin tehdä enemmän nimen-
omaan hädänalaisten kohdalla (Ps.50:15). Mihin Jumala 
pyrkii kuullessaan joskus jumalattomankin rukouksen? 
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"Jumala tekee sen samasta syystä, minkä vuoksi Hän tuhlaa 
kääntymättömille muitakin hyviä tekojaan, nimittäin siksi, että 
Hän rakastaa ihmistä ja haluaa pelastaa hänet" (Ole Halles-
by). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 7:7-8: Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te 
löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen 
anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 
 
Jes. 59:1-2: Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt autta-
maan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan 
teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja 
teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei 
hän kuule. 
 
Snl. 15:29: Jumalattomista on Herra kaukana, mutta 
vanhurskasten rukouksen hän kuulee. 
 
Jes. 1:15: Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni 
teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: 
teidän kätenne ovat verta täynnä. 
 
Ef. 3:20: Hän voi tehdä enemmän, monin verroin enem-
män kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. 

 
Ps. 50:15: avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin 
minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman 
minua. 
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104. Suuri esirukoilijamme 

 
Maan päällä ollessaan Jeesus sekä omalla esimerkillään 
että opetuksillaan korosti rukouksen merkitystä ja 
välttämättömyyttä. Tänään hän Isän oikealla puolella 
muistaa maan päällä kilvoittelevia omiaan. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Room. 8:34: Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa 
vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja 
hän myös rukoilee meidän edestämme. 
 
Hebr. 7:25: Hän aina elää rukoillakseen heidän puoles-
tansa. 
 
1. Joh.2:1: Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, 
ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin 
meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on 
vanhurskas. 
 

105. Kiitos ja ylistys 

 
Kiitos ja ylistys liittyvät läheisesti rukoukseen. Kun 
Jumala kuulee rukouksemme, kiitos on luonnollinen asia. 
Toisaalta uskovan elämän perussävy on kiitos siksi, että 
häntä on kohdannut ääretön armo: köyhä ja orpo kerjä-
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läinen on päässyt kuninkaan lapseksi. Tämä on kestokii-

tosaihe. 
 
Kun kiitämme, kiitämme Jumalan lahjoista, ylistäminen 

taas kohdistuu Jumalaan itseensä ja siihen aarteeseen, 
mikä meillä hänessä on. Silloinkin, kun kaikki lahjat 
tuntuvat poisotetuilta, Jumalan armosta voimme kiittää 
(2 Kor.12:9). Meidän tulee aina muistaa, että lahjojen 

antaja on jotakin muuta ja paljon enemmän kuin lahjat.  
 
"Porton rakkaus kiittää vain lahjoista, mutta ei ylistä Herran 
omaa oivallisuutta" (C.O. Rosenius). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ps. 103:1-2: Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä 
minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun 
sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. 
 
Ps. 147:1: Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. 
Se on suloista; ylistäminen on soveliasta. 
 
Luuk. 10:20: Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget 
ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän 
nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa. 
 
Ps. 18:4: Ylistetty olkoon Herra! Niin minä huudan ja 
vihollisistani minä pelastun.  
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106. Syntien tunnustaminen ja rippi 

 
Uskoontulossa on syntikysymyksen ratkaisu keskeinen 
asia. Ilman syntien tunnustamista ei myöskään koeta 
anteeksiantamuksen tuomaa vapautusta. Kaikki synti on 
ensi sijassa syntiä Jumalaa vastaan. Siksi meidän tulee 
tunnustaa hänelle syntimme. 
 
On mahdotonta muistaa ja tunnustaa kaikkia syntejä. 
Tarvitsemme myös anteeksiantamuksen niistä synneistä, 
joita emme muista, "salaisista synneistä". Toisaalta Pyhä 
Henki pyrkii paljastamaan myöskin salaiset syntimme.  
 
Lähimmäisiä kohtaan tekemämme synnit tunnustamme 
heille ja mahdollisuuksiemme mukaan selvitämme heille 
tekemämme vääryydet. 
Avuksi sydämen rauhan saamiseksi Jumala on säätänyt 
seurakunnalleen ripin. Siinä tunnustamme uskovan läsnä 
ollessa syntimme Jumalalle, ja hän Jumalan palvelijana 
julistaa synninpäästön.  
Rippiä tarvitaan usein nimenomaan uskon elämän 
alussa, mutta myöhemminkin sielunhoidollisen keskus-
telun tuoma apu voi olla ratkaiseva. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ps. 51:6: Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, 
tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. 
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Ps. 51:3: Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi 
tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi 
tähden. 
 
Snl. 28:13: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; 
mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. 
 
Ps. 19:13: Erhetykset kuka ymmärtää? Anna anteeksi 
minun salaiset syntini. 
 
Ps. 90:8: Meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi, 
salaiset syntimme kasvojesi valkeuteen. 
 
Luuk. 15:21: Mutta poika sanoi hänelle: "Isä, minä olen 
tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää 
ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan." 
 
Joh. 20:22-23: Ottakaa pyhä Henki. Joiden synnit te 
anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden 
synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. 
 
Jaak. 5:16: Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoil-
kaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan 
rukous voi paljon, kun se on harras. 

 

107. Rauha Jumalan kanssa 

 
Ihmisen ja Jumalan välillä on vallinnut sotatila aina 
syntiinlankeemuksesta lähtien. Siitä asti ihminen on 
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seisonut sielunvihollisen armeijassa Luojaansa vastaan. 
Sotatila tietää jatkuvaa levottomuutta ja stressiä sekä 
ihmisen sielulle että ruumiille.  
Sekä yhteiskunnassa että uskonelämässä rauhan tila on 
kehityksen edellytys. Uskoontulon perusasia on rauhan 
julistaminen syntisen ja Jumalan välille; tämä tapahtuu 

vanhurskauttamisessa. Yleisen rauhansopimuksen lisäk-
si kunkin yksilön tulee solmia erillinen henkilökohtainen 
rauhansopimus.  
 
Jokaisen syntisen on omin jaloin riennettävä Gol-
gatalle ja omin käsin allekirjoitettava rauhansopimus, 
jonka Jumala puolestaan allekirjoitti Golgatalla 
Jeesuksen verellä 2000 vuotta sitten. Golgatalla solmit-
tiin rauhansopimus koko maailman kanssa, mutta 
pelastus tulee jokaisen ottaa vastaan henkilökohtaisesti.  
 
Jumalan rauha tulee ihmisen osaksi, kun hän uudesti-
syntymisessä (Joh.3:3) pääsee osalliseksi jumalallisesta 
luonnosta. Rauha perustuu myös siihen, että uskova 
Kristuksen ruumiin jäsenenä tulee samalla osalliseksi 
kaikista Kristuksen ominaisuuksista. 
Uskovan epätäydellisyyden ja turmeluksen tähden 
Jumalan rauha ei ole rikkumaton eikä aina tunnettavissa.  
Jumalan rauhan säilyttäminen liittyy keskeisesti uskon 
kilvoitukseen. 
 
"Autuuden ja sielun rauhan etsiminen ilman Jeesusta, elävän 
Jumalan Poikaa, on turhaa työtä" (Jonas Lagus). 
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Raamatun todistuksia 
 
Job. 22:21: Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kans-
saan, niin saavutat onnen. 
 
Room. 5:1: Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi 
tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 
 
Joh. 14:27: Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen 
minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma 
antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen 
älköönkä peljätkö. 
 
Ef. 2:14: Sillä hän on meidän rauhamme. 
 
Kol. 3:15:  Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen 
rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja 
olkaa kiitolliset. 
 
Fil. 4:7: Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä 
ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne 
Kristuksessa Jeesuksessa. 
 

108. Pelastusvarmuus 

 
Pelastuksemme perusta on Jeesuksen sovitustyössä, 
Golgatan ristissä, Jumalan sanassa ja sen pettämättömissä 
lupauksissa. Edelleen Jumalan armo ja hänen uskollisuu-
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tensa ovat järkkymätön perusta. Tunteemme vaihtelevat; 
niihin emme voi emmekä saa perustaa. 
 
”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei 
enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei 
voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu 
voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuk-
sessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room.8:38,39). 
 
”Päinvastoin uskovia kehotetaan ahkeroimaan ”pelolla ja 
vavistuksella”, että he pelastuisivat (Fil.2:12) ja tekemään 
kutsumisensa ja valitsemisensa lujaksi elämällä vanhurskaasti 
(2 Piet 1:10). Valinta velvoittaa pyhään elämään (Kol 3:12, vrt. 
Ef 1:4; 1 Piet 2:9 ss.). 
 
   Uskovien on pidettävä varansa, ettei ”rietasten eksymys” 
tempaisi heitä pois heidän omalta lujalta pohjaltaan (2 Piet 
3:17). Luopumus on mahdollisuus, josta on syytä varoittaa 
vakavasti (Hebr 3:12 s.), sillä vain se pelastuu, joka loppuun 
asti pysyy vahvana (Matt 24:13). Vain se, joka pysyy loppuun 
asti alkuperäisessä luottamuksessaan, tulee osalliseksi Kristuk-
sesta (Hebr 3:14). Loppujen lopuksi yhdessä Karitsan kanssa 
saavat olla kutsutut ja valitut ja uskolliset (Ilm 17:14). 
 
NOVUM 5 (1432, s.327). 
 

Raamatun todistuksia 

 

Room. 8:16: Henki itse todistaa meidän Henkemme kanssa, 

että me olemme Jumalan lapsia. 
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Ef. 1:13-14: Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet 

totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi 

tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on 

meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunasta-

miseksi – hänen kirkkautensa kiitokseksi.  

 

Ef. 4:30: Älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää 

Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään 

saakka. 

 

1. Joh. 3:1-2: Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on 

meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me 

olemmekin... Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. 

 

109. Kilvoitus 
 

Taivastielle pääseminen ja sillä kulkeminen ovat yksinkertaisia 

mutta vaikeita asioita. Toisaalta eräs vaikeus liittyy juuri 

yksinkertaisuuteen; järkemme haraa kaikin voimin vastaan.  

 

Uskovan kilvoitus koskee ensinnäkin ahtaan portin läpi 

menemistä ja sitten taivastiellä kulkemista, Jeesus-viinipuussa 

ja Sanassa pysymistä.  

 

Elämä on LIIKETTÄ. Uskonelämä ilmaisee itsensä liikkeenä 

Vapahtajaa kohti. 

"Hitauden henki koettaa nykyään tehdä kaikki kutsutut sielut 
aatamillisen haluttomiksi käymään alituisesti kerjäten armois-
tuimen luo uutta armoa saamaan. On tarkoin huomattava, että 
aina meidän yhä uudelleen on etsittävä uutta armoa. Se, joka 
tahtoo tai on jo alkanut elää ennen pyytämästään ja 
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saamastaan armosta, on lakannut kilvoittelemasta" 
(Jonas Lagus). 
 
Kilvoitukseen liittyy neljä tärkeää asiaa: 
 
1. Jeesukseen katsominen. Tämä on uskovan alituista 
harjoitusta. Tässä on otettava huomioon: "Sinulla on 
rajattomasti syitä katsoa häneen eikä ainoatakaan syytä 
kääntää katsettasi pois hänestä" (Thomas Wilcox).  
 
Samalla meidän on huomioitava: kukka kääntyy auto-
maattisesti aurinkoon päin, mutta uskova on kääntymäs-
sä jatkuvasti poispäin "vanhurskauden auringosta". 
Tähän heikkouteemme tulee kuitenkin avuksi Pyhä 
Henki, joka toistuvasti on kääntämässä morsiussielun 
katsetta Ylkäänsä. 
 
"Vähäisintäkin omassatunnossasi tuntuvaa nuhdetta, joka 
ilmoittaa sinun olevan poissa tieltä, sinun on niin toteltava, 
että katsot Jumalan Poikaan, joka tahtoo parantaa kaikki 
puutteesi" (Jonas Lagus). 
 
2. Herran kasvojen etsiminen. Uskova kadottaa (ja 
hänen sallitaan kadottaa) Herran kasvot toistuvasti. 
Mutta nämä kasvot ovat niin armaat, että morsiussielu 
jää niitä kaipaamaan ja etsimään. Tätä morsiamen ja yljän 
hellää ja herkkää suhdetta kuvataan hyvin Korkeassa 
Veisussa. 
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3. Tykökäyminen. Aadam ja Eeva söivät meidän on-
nemme eväät paratiisissa.  
 
"Meidän täytyy vaikkakin vähitellen opetella vaikeata läksyä, 
jota emme koskaan täysin opi, sitä läksyä, että Aadamilta 
olemme perineet kaiken ajateltavissa olevan kauhistuksen ja 
viemme sen mukanamme vähentymättömänä hautaan 
asti" (Jonas Lagus).  
 
Syntisen on turha etsiä omasta povestaan onnea. Kurjuu-
teen liittyy myös olennaisena osana sokeus omalle 
kurjuudelle (valheen henki). Ainut mahdollisuus onneen 
on Jeesuksessa avautunut uusi yhteys Jumalan kanssa. 
Tämä toteutuu tykökäymisen harjoituksessa. Siinä 
viinipuun oksa imee mehevästä rungosta elämän nestettä 
(Joh. 15:5). Siinä saadaan "vastaseerumi" paratiisin 
käärmeenpuremalle. Siksi tykökäymisen tulee olla 
vakavaa ja keskeytymätöntä. "Se, minkä on tuhonnut 
kielletty puu, Sun ristisi puussa nyt korjautuu" (Vvk. 383:4).  
 
Ilman tätä harjoitusta meillä on vain kuollut aivousko. 
Harjoitus on teoriassa helppoa, mutta käytännössä 
äärimmäisen työlästä. Tähän syynä ovat turmeltunut 
luontomme, järkemme ja epäuskomme.  
 
Tässä harjoituksessa kukaan ei ole mestari. Mutta siitä on 
kuitenkin tiukasti pidettävä kiinni, koska se on ainut 
autuaaksitekevä harjoitus.  
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"Toivoisin, että olisitte kiivaat ja rohkeat, köyhät hengessä ja 
rikkaat Jumalassa, ja ettei teidän suuri oppinne saisi pimittää 
seurustelemista Kristuksen kanssa, joka on ainoa autuuden 
perustus" (Paavo Ruotsalainen). 
 
"Pitäkäämme hukkaan menneinä kaikkia niitä hetkiä, jolloin 
emme ole tässä harjoituksessa, ja palatkaamme siihen aina 
uudestaan" (Jonas Lagus). 
 
Avuksi tähän harjoitukseen tulee Raamatun monet ja 
suuret lupaukset siitä, kuinka Jeesus ottaa vastaan 
syntisiä. Lisäksi Raamattu todistaa, kuinka Jumalan 
isänsyli on avoin katuvalle syntiselle: tuhlaajapoika, 
ristin ryöväri, syntinen nainen ja kieltäjä Pietari. 
 
4. Herran odottaminen on vaikea mutta tärkeä kilvoitus-
kouluun liittyvä asia. Ilman sitä kilvoitus ei lainkaan 
menesty – vaivannäkö raukeaa tyhjiin. 
 
Kilvoituksen myötä opimme Jeesuksen sisällistä tunte-
mista – sekä omaa pohjatonta turmelustamme. 
 
Ilmestyskirjassa palkinto luvataan ainoastaan VOITTA-
JILLE (2:7; 2:11; 2:17; 2:26; 3:5; 3:12; 3:21). 
 
1. Kirkkautta kohti kulje, kilvoitellen uskossa. Synneiltä sun 
sielus sulje, Hylkää himot, maailma. 
 
2. Tie vie kaita riemuun taivaan, Portti ahdas kunniaan. Voi, 
niin monet vaipuu vaivaan Synnin tietä kulkeissaan. 
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3. Kilvoittele säikkymättä Pilkkaa, tuskaa, kuolemaa. Uskon 
tieltä väistymättä Herran kansa voiton saa.  
 
4. Taistelussa silmäs nosta Herraan, uskon alkajaan. Jeesus 
aikain ahdingosta Vie sun viimein kunniaan.  
 
5. Pysy hänen armossansa, Valvo aina rukoillen. Kruunun 
voittaa Herran kansa Jälkeen ahdistuksien. 
 
6. Kun on Herra kanssas tiellä, Niin saat olla pelvoton. Julman 
nuolet sammuu siellä, Missä Herra kilpi on. 
 
7. Herran voimin rohkeasti Sodi saakka kuolemaan. Joka kestää 
loppuun asti, Hänet viimein kruunataan. 
(Vvk. 436).  
 
Raamatun todistuksia  
 
Luuk. 13:24: Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta 
ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä 
sisälle, mutta eivät voi.  
 
1. Tim. 6:12: Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni 
iankaikkiseen elämään. 
 
2. Tim. 4:7: Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, 
juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. 
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Joh. 1:29: Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maail-
man synnin! 
 
Hebr. 12:1-2: Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi 
todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, 
mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät 
kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa 
kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttä-
jään, Jeesukseen. 
 
Hoos. 11:7: Minun kansallani on halu kääntyä minusta 
pois; ja kun sitä kutsutaan korkeutta kohti, ei kenkään 
heistä ylenny. 
 
Ps. 105:4: Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää 

alati hänen kasvojansa. 
 
Kork.v. 3:1-2: Yöllä minä vuoteellani etsin häntä, jota 
minun sieluni rakastaa, minä etsin, mutta en löytänyt 
häntä. "Minä nousen ja kiertelen kaupunkia, katuja ja 
toreja, etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa." Minä 
etsin, mutta en löytänyt häntä.  
 
Joh. 6:37: Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun 
tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä 
ulos.  
 
Hebr. 4:16: Käykäämme sen tähden uskalluksella armon 
istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme 
armon, avuksemme oikeaan aikaan. 
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Jes. 40:30-31: Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret 
miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa 
odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä 
kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat 
eivätkä väsy. 
 
Ps. 130:5-6: Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, 
ja minä panen toivoni hänen sanaansa. Minun sieluni 
odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin 
vartijat aamua. 
 
Hebr. 6:15: ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettu-

aan, sai, mitä luvattu oli. 
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KOLMASTOISTA LUKU 
KRISTILLINEN ELÄMÄ 

110. Pelastettu palvelemaan 

 
"Kristityn elämä vetää viivan joko hänen kristillisyytensä yli 
tai sen alle" (Fredrik Wislöff). 
 
Jokainen päivä, hetki, tapahtuma ja henkilö on kristitylle 
uusi haaste toimimaan Kristuksen  voimassa. 
 
Jumalalla on jokaiselle uskovalle oma tehtävä viinitar-
hassaan. Kullekin annetaan leiviskät heidän kykyjensä 
mukaan (Matt. 25:14-30). Meidän tulee uskollisesti 
toimia omilla leivisköillämme, vaikka niitä olisi vain yksi. 
Yhden leiviskän saaneella oli väärä Jumala-kuva: hänellä 
oli ankara Jumala. Hänellä ei ollut Jumalaan "lapsi-isä" -
suhdetta. Hän eli orjan pelonalaista elämää, joka lamaan-
nutti myös hänen työkykynsä (Matt. 25:25). 
 
Työn onnistumiselle on olennaista "siunaus". Meidän 
lahjamme saatavat olla vähäiset kuin aikoinaan "pienen 
pojat eväät" (Joh. 6:9), mutta annetaan ne Jeesuksen 
kautta yleiseen kulutukseen! 
Kristuksen ruumiissa on erilaisia jäseniä; palvelutehtä-
vätkin ovat erilaiset.  
Kaikki ovat arvokkaita; kadehtimiseen ei ole syytä. 
Uskovan koko elämä on kuninkaan palvelua, hän kuuluu 



 

 259 

taivaan ja maan kuninkaan hoviväkeen – mikä ääretön 
armo! Tämä palvelu on kokonaisvaltaista; se kestää 
ympäri vuorokauden ja vaatii kaikki ruumiin jäsenet 
palvelukseen.  
 
Raamatun todistuksia 
 
1. Piet. 2:9: Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen 
jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ih-
meelliseen valkeuteensa. 
 
1. Kor. 4:2: Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta 
vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. 
 
Ilm. 2:10: Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä 
annan sinulle elämän kruunun. 
 
Luuk. 18:8: löytäneekö Ihmisen Poika tullessaan uskolli-

suutta (A. Saarisalon käännös). 
 
Matt. 6:24: Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän 
on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän 
liittyvä ja toista halveksiva. 
 
2. Kor. 5:14-15: Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka 
olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut 
kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; ja hän on 
kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää 
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eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on 
kuollut ja ylösnoussut. 
 
1. Piet. 4:10: Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, 
minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä 
huoneenhaltijoina. 
 
Ps. 100:2: Palvelkaa Herraa ilolla. 

 

111. Kristillinen mielenlaatu 

 
Kristillinen mielenlaatu nousee Raamatusta ja uudistu-
neesta sydämestä. Uskova "syö sanan" siten, että se on 
hänelle jokapäiväinen ravinto. Hänen ruoakseen tulee 
myös Jumalan tahdon tekeminen.  
Sana muokkaa hänen ajatuksiaan ja koko elämäänsä. 
Jeesus ja apostolit elivät Raamatussa siten, että heidän 
puheensakin olivat usein kirjoitusten toistamista. Usko-
van mielipide muotoutuu sanan mukaan. Uskovan elämä 
on Jeesuksen elämää hänessä. 
 
Uskovaa kasvatetaan "kärsimysten koulussa". Siellä hän 
oppii Jeesuksen sisällistä tuntemista ja pääsee osalliseksi 
Mestarinsa mielenlaadusta. 
 
"Jokaisella kristityllä täytyy ensin olla perkeleensä, sitten 
Juudaksensa, sitten Kaifaksensa ja Pilatuksensa, jotka häntä 
ruoskivat verille asti; kun yksi lakkaa, alkaa kaksi uudestaan, ja 
kun he lopettavat, tulee sijalle neljä, toinen toistaan pahempia 
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jne., kunnes kärsiminen on täytetty. Kuta pyhempi kristitty, 
sitä suurempi marttyyri. Hurskaan kristityn täytyy maailmas-
sa maistaa kaikkea katkeruutta eikä hänellä useinkaan ole 
yhtään ainoata lohduttajaa" (Praetorius). 
 
"Jumala on minua koko elämäni ajan lyönyt rautaruoskalla, ja 
se on ollut minulle tarpeellista" (Paavo Ruotsalainen). 
 
"Se (risti) painaa, mutta se kantaakin, emmekä tiedä, paino- 
vai nostovoimako siinä on suurempi" (Niilo Tuomenoksa). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Gal. 2:20: Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää 
minussa. 
 
Joh. 4:34: Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni 
tahdon ja täytän hänen tekonsa. 
 
Jer. 15:16: Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun 
sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo. 
 
Fil. 2:5: Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella 
Jeesuksella oli. 

 
Job 42:5: Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta 
nyt on silmäni sinut nähnyt. 
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112. Rakkaus  

 
Rakkaus on syntymälahja; siitä ihminen tulee osalliseksi 
uudestisyntymisen yhteydessä. Rakkaus on uskovallakin 
lainatavaraa; se on Kristuksen rakkautta. Rakkaudessa 
pysyminen on samaa kuin Jumalassa pysyminen.  
 
Rakkaus syntyy Pyhän Hengen työnä, kun kristitty 
seurustelee Kristuksen, Sanan ja uskovien kanssa sekä 
käyttää muita armonvälineitä.  
 
Rakkautta harjoitetaan kaikkien ihmisten keskellä, ei vain 
ystävien, jumalisten ja uskovien, vaan myöskin vasten-
mielisten, rakkaudettomien ja jopa vihollisten parissa. 
Rakkaus on erityinen kilvoituksen kohde, sillä rakkaus 

on jumalallisen ihmisen tuntomerkki.  
 
Rakkautta on monta lajia: 
 
Ensimmäinen on Jumalan ja Kristuksen rakkaus. Nämä 
ovat  kaikkein suurimmat. 
 
Toinen on rakkaus Kristukseen. Sen perustana on koettu 
armahdus ja anteeksiantamus.  
 
Kolmas on veljesrakkaus, joka ilmenee uskonveljien ja -
sisarten kesken. Se on veljeyttä ja sisaruutta kaikkien 
ahdistusten ja vaikeuksien keskelläkin.  
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Neljäntenä voidaan mainita perheenjäsenten keskinäi-
nen rakkaus: puolisoiden välinen aviollinen rakkaus ja 
sisarusten keskinäinen rakkaus. 
 
Viidentenä on ystävärakkaus. Josta Raamatun esimerk-
kinä voidaan mainita Daavidin ja Joonatanin rakkaus. 
 
Kuudentena on syytä mainita "yleinen" rakkaus, jossa ei 
jaotella ystäviä tai vihamiehiä. Tämä on kristillisen 
rakkauden tulikoe. 
 
SUURIN SYNTI ON SYNTI RAKKAUTTA VAS-
TAAN! 
 
Rakkauteen liittyy olennaisena osana puhdas sydän ja 
hyvä omatunto. Puhdas ja rakastava sydän viihtyy 
lähellä toista ihmistä. Kova sydän pysyttelee kaukana 
silloinkin, kun on lähellä.  
 
Jeesus kohtasi ihmisen usein arjen ja elämän keskellä. 
Jeesuksen rakkaus kadonneisiin ihmisiin veti hänet yhä 
uudestaan alhaisten, kirottujen ja syntisten pariin.  

 
Jeesus seurustelee tänäänkin syntisten kanssa; Jeesuksen 
hallitessa meitä meillä on sama mieli. 
 
Uskovan rakkaus on sekä erottautumista että vierellä 

kulkemista. Voidakseen rakastaa jumalallisella rakkau-
della lähimmäisiään uskovan tulee erottautua maailmas-
ta, sen syntielämästä ja elää pyhitettyä elämää Jumalan 
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yhteydessä. Tätä kautta hän pääsee osalliseksi jumalalli-
sesta rakkaudesta, joka taas vie hänet lähelle lähimmäis-
tä. Kun tällainen ihminen sitten menee ihmisten pariin, 
hän ei mene sinne yksin, vaan "Kristuksen täydellinen 
siunaus mukanaan", Room. 15:29.  
 
Jos ei ihminen itse ole päässyt Jumalan lasten kodin 
lämmöstä osalliseksi, hän ei voi toisillekaan osoittaa 
jumalallisen rakkauden lämpöä. Hän huokuu ympäril-
leen orpolapsen säälittävää vilua. 
 
Uskovan tulee kohdistaa rakkauteen kuuluva kristillinen 
huolenpito lähimmäiseen tietyssä järjestyksessä: 1) oma 
perhekunta, 2) uskonveljet ja sisaret,  3) muut ihmiset. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Joh. 3:16: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen 
elämä. 
 
1. Joh. 4:8: Jumala on rakkaus. 
 
1. Kor. 13:13: Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, 
nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus. 
 
1. Kor. 13:1: Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien 
kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain 
helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 
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Luuk. 7:47: Sen tähden minä sanon sinulle: tämän paljot 
synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; 
mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. 
 
1. Kor. 16:22: Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän 
olkoon kirottu! 
 
Gal. 6:10. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, teh-
käämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille. 
 
1. Tim. 5:8: Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja 
varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt 
uskon ja on uskotonta pahempi. 
 
1. Sam. 18:1: Kun hän oli lakannut puhumasta Saulin 
kanssa, kiintyi Joonatan kaikesta sielustaan Daavidiin, ja 
Joonatan rakasti häntä niinkuin omaa sieluansa. 
 
1. Tess. 3:12: Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja 
runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia 

kohtaan, niinkuin meilläkin on teitä kohtaan. 

 

113. Työ 
 

Jumala on säätänyt ihmiselle työn ja levon. Jotkut ovat 
kutsutut kokotoimisiksi Jumalan valtakunnan työnteki-
jöiksi. Useimmat suorittavat kuitenkin todistustehtä-
väänsä tai esirukoustyötä maallisessa ammatissa ja sen 
ohella. Tällöinkin työ voi olla arvokasta kutsumustyötä.  



 

 266 

On muutamia sellaisia ammatteja, joissa henkilö ei 
uskoontultuaan voi jatkaa, esim. alkoholin myynti ja 
tanssiminen. Mutta yleensä hän voi jatkaa vanhassa 
ammatissaan - mutta nyt "uudella sydämellä"! 
 
Juuri omalla paikallamme tekemällä uskollisesti tehtä-
vämme voimme palvella Jumalaa ja elää Hengen täyttä-
mää elämää. Uskovan tulee kilvoitella "elääkseen 
korkean kutsumuksensa arvon mukaisesti" (Ef. 4:1) ja 
"hänen kirkkautensa kiitokseksi" (Ef. 1:12). 
 
Työn tekeminen kuuluu ihmisen perustarpeisiin ja 
oikeuksiin. Sitä kautta saamme elantomme. Se tuo myös 
sisällön elämään ja varjelee joutilaisuuden vaaroilta. 
Silloinkin, kun työ tuntuu liian raskaalta, se kantaa 
salattua siunausta mukanaan. Uskovan tulee kaikki 
tehdä "Herran Jeesuksen nimessä".  
 
"Hän teki minkä voi" (Mark. 14:8). Tässä on kyseessä 
naisen kokosydäminen ja laskelmoimaton rakkaus. 
Köyhä leski uhrasi "koko elämisensä", Luuk. 21:4. He 
molemmat ovat meille hyviä esimerkkejä! 
 
Erään naisen hautakivessä luki: HÄN TEKI MITÄ EI 
VOINUT. Hän ylitti itsensä; hän eli Jumalan voimassa. 
Hebr. 11. kertoo monista ihmisistä, jotka "uskon kautta" 
tekivät, mitä eivät voineet. Myös meitä kutsutaan tähän 
suureen jaloon pyhien saattoon - ylittämään itsemme! 
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1. Mun käteni olivat täynnä, aarteita tämän maan. Ne 
kimmelsi kiehtoen mieltäin, vain turhassa loistossaan. Mut 
Herra kun kädellään koski, mä jäljet naulojen näin, ja kaikki 
niin jalkoihin Herran pirstoiksi särkyi käsissäin. Tyhjät kädet, 
sanoi Herra, Tyhjät kädet sillä olkoon, joka tekee mun työtäin.  
 
2. Mä seisahdin tahraisin käsin, raskaan työn kovettamin ja 
turhaksi näin minä työni, jos kuinkakin ahersin. Mut Herra 
mua kädellään koski, mä merkit haavojen näin, niin syntien 
tahrat Hän poisti verellään vihmoin käsistäin. Tyhjät kädet, 
sanoi Herra, tyhjät kädet sillä olkoon, joka tekee mun työtäin.  
 
3. Mä uurastin lepoa vailla, pyytäen palkkaani, ja kiireestä 
vapisi kädet, vain harvoin ne rukoili. Mut Herra kun käteeni 
koski, hän rauhan sieluuni soi, ja levätä tuskaiset kädet, käsissä 
Herran viimein voi. Tyynet kädet, sanoi Herra, tyynet kädet 
sillä olkoon, joka tekee mun työtäin.  
 
4. Mä taistelin väkevin käsin uhkuen voimaani. Vain itsellein 
elin mä silloin ja omaa tein työtäni. Mut Jeesus kun käsiini 
koski, näin turhaks´ mä kiitoksen, sai voimaa mun käteni siellä 
käsissään hiljaa leväten. Laske kätes, sanoi Herra, laske 
käsihini, niin voit tehdä mun työtäin.  
 
L. D. Gordon Aug. Clement From 
 
Raamatun todistuksia 
 
Kol. 3:23: Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, 
niin kuin Herralle eikä ihmisille. 
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2. Tess. 3:10: Kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syö-
mänkään pidä. 
 
Kol. 3:17: Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki 
tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa 
hänen kauttansa. 
 
Fil. 4:13: Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. 
 
Mark. 9:23: Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. 

 

114. Vapaa-ajat 

 
Vapaa-ajat ovat tarkoitetut ruumiin ja sielun lepoon ja 
virkistykseen. Koska uskovan ruumis on Pyhän Hengen 
temppeli, myös sen kunnosta on huolehdittava. Per-
heemme ja muiden uskovien seurassa virkistymme ja 
lataudumme tulevia arkisia toimia varten. Luonto, hyvät 
kirjat, jumalanmiesten Raamatulle uskolliset kirjoitukset 
sekä heidän elämäkertansa avartavat uskonelämäämme. 

 
Alkoholi, huumeet, tanssi, huonot kirjat, aikakauslehdet 
ja huonot elokuvat turmelevat sekä sielun että ruumiin. 
Samoin nämä särkevät koteja ja johtavat rikosten poluille. 
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Raamatun todistuksia 
 
Hebr. 13:7: Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet 
teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluk-
sensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. 
 
1. Kor. 15:33: Huono seura hyvät tavat turmelee. 
 
Matt. 4:4: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokai-
sesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. 
 
1. Kor. 3:16-17: Ettekö tiedä, että te olette Jumalan 
temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku 
turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; 
sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. 
 
1. Tim. 4:8: Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä 
vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, 
koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevai-
sen. 
 

115. Omaisuus 

 
Kaikki, mikä ihmisellä on, on lahjaa Jumalalta. Meidän 
tulee karttaa sekä ahneutta että tuhlaavaisuutta. Siitä, 
mitä Jumala meille antaa, me jaamme myös lähimmäisil-
lemme.  
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Aina tulee muistaa, että varsinainen aarteemme on 

Jeesus Kristus ja pelastus sekä taivasosuus Hänessä. 
Jumalan lapseus on luovuttamaton aarre.    Kateuden me 
torjumme muistamalla, ettei kenelläkään ole suurempaa 

aarretta kuin uskovalla. 
 
Jumalan armo riittää lohdutukseksi vaikeimmassakin 
tilanteessa. Jumalan armopöydältä putoilee jatkuvasti ja 
riittävästi murusia köyhille syntisille. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Joos. 13:33: Mutta Leevin sukukunnalle Mooses ei 
antanut perintöosaa. Herra, Israelin Jumala, on heidän 

perintöosansa. 
 
Ps. 16:5-6: Herra on minun pelto- ja maljaosani; sinä 
hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta 
maasta, ja kaunis on minun perintöosani. 
 
1. Tim. 6:6-8: Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä 
tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan 
mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; 
mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme 
niihin. 
 
Snl. 30:8: Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna 
minulle ravinnoksi määräosani leipää. 
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Matt. 6:33: Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen 
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 
 
Ps. 73:25-28: Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun 
sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä 
huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala 
on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. 
Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat 
kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. Mutta minun 
onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani 
Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.  
 
1. Aik. 29:14: Sillä mitä olen minä, ja mitä on minun 
kansani, kyetäksemme antamaan tällaisia vapaaehtoisia 
lahjoja? Vaan kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi 
olemme sen sinulle antaneet. 

 

116. Kotielämä 

 
Koti on yhteiskunnan perussolu. Sen terveydestä riippuu 
koko yhteiskunnan terveys. Useimmat Jumala on 
tarkoittanut avioliittoon. Sen ulkopuolelle jäävillä on 
joku muu Jumalan varaama tehtävä, jossa he voivat antaa 
parhaan mahdollisen panoksen naimattomina, kuten 
esimerkiksi apostoli Paavalilla.  
Avioliitossa vaimon tulee olla miehelleen alamainen. 
Vaimolla on oikeus kunnioitukseen ja rakkauteen. 
Avioliiton tulee olla elinikäinen.  
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Avioerot ja niihin liittyvät uudelleen avioitumiset ovat 
yleensä Raamatun vastaisia ja tuovat koteihin paljon 
auttamatonta kurjuutta. Rikkinäiset kodit puhuvat karua 
kieltään siitä, että Jumalan sana on hylätty kotien 
elämässä. Samoin tämä kertoo Kristuksen jääneen kotien 
ovien ulkopuolelle. 
 
Lähetyskäsky velvoittaa kristilliseen opetukseen ja 
kasvatukseen. Tämä tapahtuu ensisijaisesti kodissa. 
Miehellä on perheen päänä suurin vastuu kodin oikeasta 
ilmapiiristä. Aviopuolisoiden tulee osoittaa toisilleen 
rakkautta ja uskollisuutta. Lapset ovat velvolliset kunni-
oittamaan ja tottelemaan vanhempiaan. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Mal. 2:14-16: Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?" Sen 
tähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi 
vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän 
on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi. Niin ei tee 
yksikään, jolla on jäännöskään Hengestä. "Mutta kuinkas 
se yksi?" Hän pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläi-
siä. - Ottakaa siis vaari hengestänne älkääkä olko uskot-
tomat nuoruutenne vaimolle. Sillä minä vihaan hylkää-
mistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka verhoaa 
vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa 
vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat. 
 
Hebr. 13:4: Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien 
kesken. 
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Matt. 19:6: Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön 
ihminen erottako. 
 
Ef. 5:22-24: Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset 
niin kuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niin kuin 
myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahta-
ja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, 
niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. 
 
Ef. 5:25: Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin 
Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi 
sen edestä. 

 

117. Valtio 

 
Vapaa isänmaa on kallis Jumalan lahja. Uskovan tulee 
tehdä työtä omalla paikkakunnallaan jalon kutsumuk-
sensa (Ef. 4:1) pohjalta. Hänen tulee olla valona ja 
suolana kaiken pimeyden ja mädännäisyyden keskellä. 
Erittäinkin uskovan tulee esirukouksessa kantaa asiat 
Jumalan eteen. Uskova on vihkiytynyt evankeliumin 
asialle. Kaikessa toiminnassaan hänen tulee ensisijaisesti 
ajatella Jumalan valtakuntaa ja evankeliumin menestystä. 
 
Uskovan tulee kaikessa pyrkiä toimimaan Pyhän Hengen 
ohjauksen, Jumalan sanan ja siihen sidotun omantunnon 
mukaan. Millään elämän alueella ei hänen ole lupa hylätä 
Sanan ohjeita. Sanan mukaan eläessään uskova sijoittuu 
yhteiskuntaan Jumalan tarkoittamalle paikalle.  
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Uskovaa ei ole kutsuttu "maailman parantajaksi". Hän 
elää muukalaisena tässä maailmassa. Hänen "yhdyskun-
tansa on taivaassa" (Fil.3:20). Hänen pyrkimyksensä on 
rakentaa Jumalan valtakuntaa. Jos hän uppoutuu 
maallisiin, hän hylkää kalliin kutsumuksensa ja valitsee 
Eesaun osan, 1. Moos. 25:29-34. 
 
Uskova ei saa missään tilanteessa unohtaa korkeaa 
kutsumustaan. Silloinkin, kun hän ajaa yhteiskunnalli-
sia asioita, hän tekee sen lähinnä siinä tarkoituksessa, 
että lain saarna synnyttäisi synnintunnon ja ihmiset 
tulisivat näin lain sanalla kuritetuiksi Kristuksen tykö 
(Gal. 3:24). Koskaan uskova ei saa käyttäytymisellään ja 
julistuksellaan antaa käsitystä, että hyvä moraali ja 
kansalaiskunto pelastavat, vaikka hän toimiikin näiden 
puolesta. Niillä on kyllä merkitystä maallisen elämän 
onnistumiseksi.  
Kristitty on valtion kansalaisena oikeutettu nauttimaan 
uskon, omantunnon ja ajatuksen vapautta. Samoin 
valtion tulee turvata myös uskovalle ruumiillinen ja 
siveellinen koskemattomuus. Jokaisella kansalaisella on 
oikeus työhön ja kodin perustamiseen. Samoin jokaisella 
on oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.  
 
Kuitenkaan uskovan ei tule ihmetellä, jos hänen 

kansalaisoikeuksiaan kavennetaan, jos häntä painoste-
taan - ja jopa vainotaan. Tässä kaikessa toteutuu "muuka-
laisviha". Nämä kaikki kuuluvat kristityn "luontaisetui-
hin" tässä nykyisessä pahassa maailmanajassa. Lisäksi 
esikuviksi tulevat kaikkien aikojen Herran omat, jotka 
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ovat olleet "liian hyviä tälle maailmalle", Hebr. 11:38. 
Uskovan tie johtaa tässä Saatanan isännöimässä maail-
massa äärimmäisen harvoin "vallansaleihin". 
 
Uskovan tulee kunnioittaa lakia ja totella esivaltaa sekä 
rukoilla esivallan puolesta. Ainoa poikkeus tottelemisen 
suhteen on kuuliaisuusvaatimus, joka sotii Jumalan 
sanaan vastaan. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 5:13-14: Te olette maan suola; mutta jos suola käy 
mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää 
kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja 
ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi 
ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. 
 
Room. 13:4,5: Esivalta on Jumalan palvelija. Siksi tulee 
olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan 
myös omantunnon tähden. 
 
Apt. 5:29: Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. 

 
1. Tim. 2:1-2: Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan 
ja rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään 
kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken 
esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja 
hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuu-
dessa. 

 



 

 276 

Matt. 10:24-25: Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, 
eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, 
että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palveli-
jalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he 
perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka 
paljoa enemmän hänen perheväkeään! 

 

118. Uskovan jalo kutsumus 

 
Uskovan jaloin palvelutehtävä on sielujen pelastukseen 
saattaminen. 
Uskovan varsinainen kutsumus on ilmaistu lähetyskäs-
kyssä, Matt. 28:18-20. Hän on täällä kahden maan 

kansalainen. Hänen oikea kotimaansa on taivaassa. 
Uskovan tulee työskennellä lähimmäisen saattamiseksi 
taivastielle. Uskovaa ei ole kutsuttu viimekädessä 
"maallisen hyvän asiamieheksi"!  
Uskovaisen maanpäällinen päämäärä on aina elää ja 
palaa taivaan valtakunnan asialle. Hänen kutsumuksensa 
on toimia maailman Vapahtajan palveluksessa. 
 
Vain vapautettu voi vapauttaa muita. Kristityn jaloon 
virkaan kuuluu evankeliumin tarjoaminen ja esillä 
pitäminen sekä kaikkien lähimmäisten rakastaminen. 
Uskova pyrkii olemaan kaikille siunaukseksi ja pelas-
tukseksi palvellen ja rukoillen. Hänen tulee myös 

ulkonaisessa elämässään kilvoitella, että se olisi Sanan 
mukaista.  
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Uskovaa naista ohjataan hylkäämään ulkonaisen 
kauneuden tavoittelu, muotivaatteet, korut ja maalailu ja 
keskittymään "sisäiseen ihmiseen", sen kaunistamiseen ja 
hoitamiseen. 
 
Uskovan kutsumusta on myös kilvoitus Jumalan nimen 
pyhittämiseksi omassa ja lähimmäisten elämässä. 
 
"Itseäs kaunistamaan älä ryhdy, Jeesuksen seuraan kurjana 
vain yhdy. Itsessään hurskaat eivät armoon taivu, Hengessä 
köyhäksi siis eessään vaivu. Rikkaasti suo hän silloin lahjojaan 
Ja armoaan" (HLV 172:4). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ef. 4:1: Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herras-
sa, teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen 
arvo vaatii. 
 
Fil. 3:20: Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. 
 
1. Piet. 3:1, 3-5: Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset 
miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle 
kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin 
voitettaisiin… Älköön teidän kaunistuksenne olko 

ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien 
ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin 
pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen 

ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuu-
dessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös 
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muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, 
kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset. 
 
Ef. 5:25: Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin 
Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi 
sen edestä. 
 
Room. 12:1-2: Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden 
kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväk-
si, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän 
järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko 
tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielen-
ne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan 
tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. 

 

119. Kulttuuri 

 
Oikea kulttuuri nousee Jumalan sanan pohjalta. Ai-
kaamme hallitseva kulttuuri on pitkälti "jumalattomuus-
kulttuuria", joka polkee maahan Jumalan sanan ohjeet ja 
turmelee nimenomaan nuorisomme. Kulttuurimme 
pursuu pornografiaa, homoutta ja muuta iljettävyyttä. 
Siihen kuuluu seksuaalisesti kiihottava musiikki, tanssi ja 
alkoholi.  
 
Kristuksen omana emme voi hyväksyä tällaista kulttuu-
ria. Valvova uskova joutuu välttämättä ottamaan näihin 
asioihin kantaa – tosin hänen äänensä ei kauas kanna. 
Uskovan osaksi jää tavallisesti esittää eriävä mielipiteen-
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sä, joutua vähemmistöön – jäädä joskus jopa aivan yksin. 
Hän kärsii Lootin tavoin "hurskaassa sielussaan" tilan-
teesta, mutta on voimaton jumalatonta enemmistöä 
vastaan.  
 
Valtiossa olemme pakotetut "kärsimään" monenlaista 
jumalattomuutta, mutta seurakunnassa tätä pakkoa ei 
ole. Jos emme saa muutettua seurakuntaa raamatullisek-
si, kuuliaisuus Jumalan sanalle vie meidät seurakunnan 

ulkopuolelle. Raamatullisen seurakunnan identiteettiin 
ei kuulu jumalaton elämä. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Room. 12:2: Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan 
mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, 
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja 
otollista ja täydellistä. 
 
2. Piet. 2:7-8: hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten 
vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän 
keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa 
sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, 
joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. 
 
Room. 13:12-14: Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on 
lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot, 
pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme 
säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja 
juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja 
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kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus 
Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot 
heräävät. 
 
Fil. 3:19: Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja 
maallisiin on heidän mielensä. 

 

120. Kristityn vapaus 

 
Jeesuksen eräs nimi on "Vapahtaja". Tämä merkitsee 
ennen kaikkea sitä, että Jeesus vapahtaa synnistä, lain 
orjuudesta, ihmis- ja kuolemanpelosta.  
 
Uskova on MAAILMAN VAPAIN IHMINEN! Kuitenkin 
uskovankin vapaus on "rajattua vapautta". 

 
Uskovan vapauden rajoittimet 
 
1. Kirjoitukset raameina. "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on" 
(1. Kor. 4:6). Sana johtotähtenä varjelee syntielämältä, 
hurmahenkisyydeltä ja isien perinnäissäännöiltä.  
 
2. Totuuden puolesta. "Sillä me emme voi mitään totuutta 
vastaan, vaan totuuden puolesta" (2. Kor. 13:8).  
Uskovien pitäisi siis juosta "totuuden perästä". "Seisokaa 
siis kupeet totuuteen vyötettyinä" (Ef. 6:14). 
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3. Omalletunnolle kuuliaisina. "Sen tähden minä myös 
ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto 
Jumalan ja ihmisten edessä" (Apt. 24:16).  
 
4. Lähimmäisen huomioon ottaminen. "Katsokaa kuiten-
kin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi" (1. 
Kor. 8:9). Tämä koskee esim. ehdonvallan (adiafora-) 
asioita ja liittyy mm. alkoholin käyttöön. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Joh. 8:36: Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te 
tulette todellisesti vapaiksi. 
 
Gal. 5:1: Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää 
lujina, älkääkä antako uudelleen sitoa itseänne orjuuden 
ikeeseen.  
 
Gal. 5:13: Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää 
vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan 
palvelkaa toisianne rakkaudessa. 
 
1. Kor. 7:23: Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten 
orjia. 
 
Hebr. 2:15: ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman 
pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden 
alaisia. 
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1. Kor. 8:13: Sen tähden, jos ruoka on viettelykseksi 
veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi 
viettelykseksi veljelleni. 
 

121. Lähetystyö ja kirkkojen yhteys  

 
Lähetystyö jakautuu sisä- ja ulkolähetykseen. Sisälähetys 
tapahtuu kotimaassa ja ulkolähetys taas kotimaan 
ulkopuolella. Molemmat ovat saman käskyn toteuttamis-
ta.  
 

Organisaatio ja organismi 
 
Jeesuksen ylimmäispapillista puhetta (Joh. 17.) on 
käytetty tukemaan kirkkokuntien välisiä yhteyspyrki-
myksiä, ekumeniaa. Kirkkojen Maailmanneuvosto on 
ajanut nimenomaan tätä yhteyttä. Tämä on kuitenkin 
väärä tulkinta. 
 
"Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan 
myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat 
minuun, 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. 
Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen 
antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olem-
me yhtä – minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat 
täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä 
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olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä 
olet minua rakastanut" (Joh. 17:20-23). 
 
Jeesus rukoilee tässä, että hänen omansa "olisivat yhtä, 
niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa". Edelleen 
hän sanoo: "että he olisivat täydellisesti yhtä". Nämä 
molemmat kertovat olemuksen yhteydestä. Samasta 
kertoo myös viinipuuvertaus: "Minä olen viinipuu, te 
olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se 
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi 
mitään tehdä" (Joh. 15:5). Edelleen olemme olemusyh-

teyden kanssa tekemisissä, kun uskovan sanotaan olevan 
"Kristuksen ruumiin jäsen": "Mutta te olette Kristuksen 
ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä" (1. Kor. 
12:26). 
Kirkkojen Maailmanneuvosto puuhaa kirkkojen, so. 
kuolleiden ORGANISAATIOIDEN välistä yhteyttä, 
Raamattu ja Jeesus puhuvat kuitenkin yksittäisten 
uskovien elävästä ORGANISMIYHTEYDESTÄ. 
 
Erich Sauer kirjoittaa: "Kristus rakentaa elävästä materiaa-
lista organismin (elimistön) (Ef. 1:23, 4:12-16), Antikristus 
rakentaa kuolleesta materiaalista organisaation (järjestelmän) 
(Ilm. 13:17, Ef. 2:1)."  
 
Raamatun todistuksia 
 
Mark. 16:15: Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 
evankeliumia kaikille luoduille.  
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Joh. 17:9: Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä 
maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä 
olet minulle antanut. 
 

122. Hengellisen yhteyden seitsemän perustetta 

 
1.Yksi ruumis. 2. Yksi Henki. 3.Yksi toivo. 4.Yksi 
Herra. 5. Yksi usko. 6. Yksi kaste. 7. Yksi Jumala. 
(Ef. 4:3-6).  
 

123. Evankelioiminen 

 
Kansankirkon suhtautuminen evankeliointiin on skitso-
freeninen. Oppi kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymi-
sestä vie terän ja eväät evankelioinnilta. Myötämielisyy-
den takana saattaa olla vain pyrkimys kirkollisen 
aktiviteetin lisäämiseen.  
 
Evankeliointi voidaan tulkita vieraaksi tuleksi kansan-

kirkon alttarilla, koska se luo "kahden kerroksen väkeä", 
joka taas on kansankirkon olemusta vastaan.  
 
Kirkko käyttää kahta asetta taistellessaan evankelioimista 
vastaan: 1) Suora työmuodon boikotointi,    2) Evankeli-
oimisen vesittäminen, jolloin lain terä otetaan sanomasta 
pois.  
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Toisaalta kirkon ei tarvitse lainkaan olla huolissaan 
mahdollisista uskoontulleista. Sinisilmäisyydessään 
evankelioimisjärjestöt jättävät uudet uskovat paikallis-
seurakunnan hoitoon. Kirkko taas tietää, miten evankeli-
oimisen vauriot korjataan tehokkaalla "jälkihoidolla"; 
varsin lyhyessä ajassa häiriköt palautetaan tavanomai-
seen kirkolliseen ruotuun. 
 
Evankelioiminen voidaan myös nähdä "kirkon uskovista 
jäsenistään maksamaksi hinnaksi". Jos kirkko totaalisesti 
hylkäisi evankelioinnin, se voisi vauhdittaa uskovien 
lähtöä kirkosta. 
 
Evankelioimisen kritikoijat ovat osin oikeassa; on jotain 
luonnotonta siinä, että seurakunnan jäseniä käännyte-
tään. Tosin arvostelijoiden perustelut ovat väärät: kaikki 
kirkon jäsenet ovat jo Jumalan lapsia. 
 
Alkuseurakunnassa ei tosiaan tunnettu evankelioimista 
– eikä myöskään käsiteparia "sisä- ja ulkolähetys". 
Seurakunnan jäsenet olivat "sisäpuolella", muut olivat 
lähetystyön kohteena ja "ulkopuolella".  
 
Evankelioinnilla kansankirkko siis tunnustaa rakenteel-

lisen erilaisuutensa alkuseurakunnan suhteen. "Evan-
kelioiminen" on kansankirkon synnyttämä kasvannainen 
ja loinen – ja samalla päähänpotkittu lapsi.  
Aito evankelioiminen johtaa Kristuksen yhteyteen, mutta 
kansankirkkokontekstissa siihen on lisäksi sisäänraken-
nettuna usko "Baabelin parantumiseen" (Jer. 51:9).  
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NELJÄSTOISTA LUKU 
VIIMEISET TAPAHTUMAT 

124. Kristityn toivo 

 
Kristityn toivo perustuu siihen, että Jumala on myös 
historian Jumala ja sanoo lopulta viimeisen sanan. Lopun 
ajan myllerryksien keskellä uskova näkee Herran päivän 
lähestyvän (Matt. 24. ja Luuk. 21.). Hän tietää, ettei 
maailman tilanne korjaannu ihmisponnistuksin. Maail-

ma kypsyy tuomiolle.  
 
Uskova tietää, että Kristuksen tuloa edeltää epäuskon 
vallan kasvu ja uskovien väheneminen. Kun maailma on 
toivoton, uskova näkee Raamatun eskatologian valaise-
mana myrskypilvien lävitse ja ylitse ja nostaa toivorik-
kaana päänsä.  
 
Uskovalla on tieto siitä, ettei uuteen taivaaseen ja uuteen 
maahan ole muuta tietä kuin katastrofi. Kehityksen tie ei 
johda uuteen maailmaan. Uuden maan syntymiseen 
tarvitaan vaikeat ”synnytyskivut”:   
 
”Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä 
huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti” 
(Room.8:22). Lopunaika on vaikeaa – mutta ilmoitettua 

aikaa. 
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Raamatun todistuksia 
 
Luuk. 18:8: Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän 
uskoa maan päältä? 
 
Luuk. 21:28: Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin 
rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 
vapautuksenne on lähellä. 
 
Room. 8:23-24: Mekin huokaamme sisimmässämme, 
odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunas-
tusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut. 
 

125. Iäisyyden rajalla 

 
Kuolemassa tapahtuu ruumiin ja hengen eroaminen. 
Ruumis tulee jälleen maaksi, mutta henki odottaa 
Kristuksen tulemuksen päivää. Uskoville kuoleman 
jälkeinen elämä on lepoa ja rauhaa ennen lopullista 
kirkkautta, sekä Kristuksen läsnäoloa, mutta jumalatto-
mille vaivaa ja tuomion odotusta. Kuoleman rajan 

takana ei ole enää mahdollista vaihtaa osaa. Maan 
päällä Kristus on otettava henkilökohtaisesti vastaan ja 
seurattava häntä uskon kilvoituksessa. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Luuk. 16:26: Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillem-
me ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka 
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tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, 
eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksem-
me.' 
 
Joh. 11:25-26: Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka 
uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksi-
kään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. 
 

126. Antikristus 

 
Antikristus = vastakristus = sijaiskristus. 
 
Antikristuksen henki on vaikuttanut vuosituhansien 
aikana eri henkilöissä: "Lapsukaiset, nyt on viimeinen 
aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, 
niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me 
tiedämme, että nyt on viimeinen aika" (1. Joh. 2:18). 
Lopun aikana itse Antikristus persoonana astuu 

näyttämölle. 
 
Antikristuksen tulo tapahtuu ennen Kristuksen tulemis-
ta: "Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään 
tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin 
tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen 
lapsi" (2. Tess. 2:3). 
Kyseessä on todellinen maailmanvaltakunta: ”Ja koko 
maa seurasi ihmetellen petoa ... sen valtaan annettiin 
kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot 
”(Ilm. 13:3, 7). 
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Aikamme tiedostusvälineet muokkaavat persoonattomia 

massaihmisiä; tämä luo osaltaan edellytykset diktatori-
selle hallinnalle. Hitlerin ajan saksalaiset kadottivat 
kokonaan itsenäisen ajattelukyvyn. 
Antikristuksen valttina on valhe: "jonka tulemus tapah-
tuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja 
tunnusteoilla ja ihmeillä" (2. Tess. 2:9). 
 
Antikristillistä järjestelmää voidaan kuvata kolmisivui-
sella pyramidilla, jonka huippuna on kaikkia lankoja 
kädessään pitävä Saatanallinen kolminaisuus (antijuma-
la, antipoika, antihenki). Valtakunnassa on 1) poliittinen, 
2) taloudellinen ja 3) uskonnollinen yhtenäisyys 
(maailmankirkko). 
 
Pedon merkki on tärkeä väline Antikristuksen hallinnas-
sa: "Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että 
köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan 
käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä 
myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen 
nimen luku" (Ilm. 13:16-17). 
 
MIKROSIRU on kehitelty pedon merkkiä varten. Tänään 
se on koekäytössä - sekä eläimissä että ihmisissä. Tekni-
set valmiudet sen massakäyttöön ovat jo nyt täysin 
olemassa. Antikristuksen tärkein hallitsemisen väline on 
kunnossa. Se odottaa vain "ajan täyttymistä". 
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Uskovilla on tällöin vaikeaa; ihmistä jumaloidaan: 
"raamatullinen kristillisyys kielletään sivistyksen ja kulttuurin 
toimesta" (Erich Sauer). 
 

127. Kristuksen tuleminen 

 
Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyy ylösnousemus. 
Raamattu opettaa kahta erilaista ylösnousemusta.  

 
Uskovat ihmiset saavat oman erikoisen ylösnouse-
muksensa, jota nimitetään ensimmäiseksi ylösnou-

semukseksi. Tämä tapahtuu ennen tuhatvuotista 
valtakuntaa. Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen tapah-
tuu toinen ns. yleinen ylösnousemus. 
 
Kristus on toinen Aadam. Ensimmäinen Aadam toi 
kuoleman koko ihmissuvulle. Toinen Aadam Kristus tuo 
ylösnousemuksen erotuksetta kaikille.  
 
Epäuskoisille ylösnousemus ei anna kuitenkaan mitään. 
Se tietää vain heidän siirtymistään helvetin esikartanois-

ta helvettiin. Heidän ruumiinsa ylösnousemus saarnaa 
heille kuitenkin voimakkaasti: heidänkään ei olisi 
tarvinnut joutua ikuiseen vaivaan. Jeesuksen ylösnouse-
musvoima olisi kyennyt heidätkin ajassa siirtämään 
kuolemasta elämään! Nyt tuo suunnaton voima toimii 
jumalattomien kohdalla pelkästään negatiivisin etumer-
kein. He ovat lyöneet laimin aikansa. Jäljellä on loputon 
tuska ja katumus. 
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Raamattu puhuu kahdenlaisesta ylösnousemuksesta: 
elämän ylösnousemuksesta ja tuomion ylösnouse-
muksesta. Ne joiden nimi on teurastetun Karitsan 
elämän kirjassa, pääsevät elämän eli vanhurskasten 
ylösnousemukseen. Ne joiden nimi ei ole Elämän kirjas-
sa, joutuvat tuomion ylösnousemukseen. 
 

Luomakunnan toivo 
 
Ihminen on  ”luomakunnan kruunu”.  Luomakunta on 
erottamattomasti sidottu ihmiseen. Kun ihminen lan-
keemuksen seurauksena joutui kuoleman ja katoavais-
suuden orjuuteen, luomakunta seurasi perässä. Kun taas 
ihminen (uskova) ensimmäisessä ylösnousemuksessa saa 
Jeesuksen kirkastetun ruumiin (Fil.3:20,21), koko luoma-
kunta kokee vapautumisen katoavaisuuden orjuudesta. 
Tätä suurta päivää luomakunta yhdessä Jumalan lasten 
kanssa hartaasti odottaa ja ikävöi. 
Koko luomakunta kuuluu evankeliumin ilosanoman 
piiriin:  ”saarnatkaa evankeliota koko luomakunnalle”  
(Mark.16:15; A.Saarisalo). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ilm. 20:4-6: ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloite-
tut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja 
niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen 
kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä 
käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen 
kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet 
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eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun 
kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas 
ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuk-
sessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he 
tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja 
hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 
 
Joh. 5:28-29: Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin 
kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja 
tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän 
ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, 
tuomion ylösnousemukseen.  
 
Apt. 24:15: Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva 
ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä van-
hurskasten että vääräin. 
 
Dan. 12:2: Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, 
toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikki-
seen kauhistukseen. 

 
1. Tess. 4:16-17: Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta 
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 
sitten meidät, jotka olemme jääneet tänne, temmataan 
yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan 
yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 
 
Room. 8:18-23:  Sillä minä päätän, että tämän nykyisen 
ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, 
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joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras 
ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. 
Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei 
omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon 
varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapaute-
tuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkau-
den vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakun-
ta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän 
asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen 
esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, 
odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunas-
tusta. 
 

128. Tuhatvuotinen valtakunta 

 
Kristus hallitsee omiensa kanssa tuhatvuotisessa valta-
kunnassa. Silloin Israel toimii "Paavalina" pakanoille 
koettuaan sitä ennen kääntymyksen. Juutalainen Paavali 
aloitti pakanalähetyksen, ja "juutalainen Paavali", 
kääntynyt Israel, armon saanut juutalainen jäännös, sen 
myöskin saattaa päätökseen.  
 
Tämä valtakunta on rauhan valtakunta, jossa Rauhanruh-
tinas Kristus hallitsee. Rauha tulee paitsi ihmisten välille 
myös ihmisten ja eläinten välille. Eläimetkään eivät tee 
toisillensa pahaa. Myös tähtimaailma pääsee osalliseksi 
lunastuksesta.  
Ihmiskunta on kuusituhatta vuotta ollut Saatanan 
rautaisessa otteessa ja orjuudessa. On oikeus ja kohtuus, 
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että se saa nyt tuhannen vuoden lepoajan (sapatin). 
Saatana on kuudentuhannen vuoden ajan näyttänyt 
pystyvyyttään – nyt on Kristuksen vuoro. Saatana on 
sidottuna tämän ajanjakson.  
 
Synti ei ole täysin poissa näyttämöltä, mutta sen viettely-
valta on lamaannutettu. Tämä on välivaihe ajasta 
iankaikkisuuteen siirryttäessä; Pojan johdolla Isän 

valtakuntaan. 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ilm.20:4: Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja 
heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, 
jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan 
sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet 
petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä 
otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsi-

vat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 
 
Room. 11:15: Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmal-
le sovitukseksi, mitä heidän armoihinottamisensa on 
muuta kuin elämä kuolleista?  
 
Sak. 12:10: Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja 
Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen 
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. 
ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, 
murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan 
katkerasti esikoista. 
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Jes. 11:6-9: Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri 
makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja 
syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä pai-
mentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat 
ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin 
raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja 
vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei 
missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä 
vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin 
kuin vedet peittävät meren.  
 
Jes. 30:26: kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja 
auringon valo on oleva seitsenkertainen, oleva niin kuin 
seitsemän päivän valo, sinä päivänä, jona Herra sitoo 
kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat. 
 
Jes. 65:20: Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muuta-
man päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä 
määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta 
satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. 

 

129. Maailman tuho 

 
Viimeisenä tapahtumana maailmamme historiassa 
seuraa synnin näyttämön tuho. Maailmankaikkeus 
sortuu liekkeihin. Atomit tuhoutuvat ja alkuaineet 
hajoavat. Maa on täysin saastunut ihmisten syntielämän 
takia. Viimeinen pisara oli maan tahrautuminen Jumalan 
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Pojan vereen. Maailmarakennus ei ole korjauskelpoinen; 
se täytyy perusteellisesti tuhota - tulella.  
 
Raamatun todistuksia 
 
Jes. 24:5, 19,20: Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä 
he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet 
iankaikkisen liiton... Maa murskaksi musertuu, maa 
halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja 
hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehvä-
maja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä 
enää nouse. 
 
2. Piet. 3:10-12: Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin 
varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet 
kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on 
tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, 
millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja 
jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte 
Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat 
hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! 

 

130. Viimeinen tuomio 

 
Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen Saatana päästetään 
irti. Se lähtee villitsemään kansoja ja nostattamaan ne 
kapinaan Jumalaa vastaan, Ilm. 20:7-9. Mutta Jumala 
kukistaa kapinan jo alkuunsa. Tämän jälkeen pystytetään 
"suuri, valkea valtaistuin". Tapahtuu toinen so. yleinen 
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ylösnousemus. Alkaa viimeinen tuomio. Kaikki ovat 
sataprosenttisesti paikalla. Tuomiosta ei voida valittaa.  
 
"Silloin tulee ilmi kaikkien ihmiskunnan historian ´hengen 
jättiläisten` ja ´sankarien` surkea armon osattomuus (Ps. 2:1-
5) ... Silloin luhistuvat kaikki uskonnot" (Erich Sauer). 
 
Raamatun todistuksia 
 
Ilm. 20:11-12: Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen 
ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, 
eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja 
pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; 
ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet 
tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, 
tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet , jotka siinä 
olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka 
niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa 
mukaan. 
 

131. Helvetti 

 
Raamattu puhuu samalla varmuudella sekä iäisestä 
autuudesta että iäisestä vaivasta. Jos kiellämme toisen, 
joudumme kieltämään toisenkin. Nimenomaan Jeesus 
puhui vakavasti "iankaikkisesta tulesta". Pelkästään 
Jeesuksen tulo maailmaan ihmisiä pelastamaan kertoo 
kadotuksen todellisuudesta. Jumala ei vähän takia tekisi 
näin suurta uhrausta! 
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”Varmin tie helvettiin on tie, joka vie sinne hitaasti.” 
”Tie helvettiin on kivetty hyvillä päätöksillä.” 
 
Raamatun todistuksia 
 
Matt. 13:41-42: Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he 
kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat 
pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät 
heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten 
kiristys. 
 
Matt. 25:41: Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolel-
laan oleville: "Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, 
siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perke-
leelle ja hänen enkeleillensä." 
 
Mark. 9:47-48: Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se 
pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle 
Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät 
tallella, heitetään helvettiin, jossa heidän matonsa ei 

kuole eikä tuli sammu. 
 
2. Tess. 1:8-9: tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät 
tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme 
Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangais-
tukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja 
hänen voimansa kirkkaudesta. 
 
Juud. 7: samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden 
ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin 
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nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin 
lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsies-
sään iankaikkisen tulen rangaistusta. 
 
Ilm. 20:10: Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- 
ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, 
ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. 
 

132. Uudet taivaat ja uusi maa 

 
Päämääränä ei ole kuitenkaan tuho, vaan tilan tekeminen 
uudelle. Uusi maa ilmestyy vanhan maan liekeistä. Luo-
daan uusi taivas ja uusi maa. Raamattu alkaa paratiisilla 
ja päättyy taivaaseen, joka on ihanampi kuin paratiisi. 
 
"Uuden taivaan sekä uuden maan, nähdä mä kerran saan. 
Kaupunki sen suuri loistossaan, jaspis muurit, kadut kullan 
hohtavat. Päivä suuri, ihmeinen, kun saan nähdä kaupungin, 
tuon uuden Jerusalemin, jonne täältä kaipasin." 
 

Venäläinen 
 

Raamatun todistuksia 
 
Jes. 65:17: Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden 
maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatuk-
seen astu. 
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2. Piet. 3:13: Mutta hänen lupauksensa mukaan me 
odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurs-
kaus asuu. 
 
Ilm. 21:1: Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; 
sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat 
kadonneet. 
 
1. Kor. 15:28: Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, 
silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on 
alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki 
kaikessa. 
 

133. Iankaikkinen elämä 

 
Iankaikkinen elämä alkaa uudestisyntymisessä Jumalan 
lasten elämässä jo täällä maan päällä, mutta sen täytty-
mys on kerran iankaikkisuudessa. 
 
Lopulta Jumala on "kaikki kaikessa". Raamattu alkaa 
luomisella ja päättyy uuteen luomiseen. Uusi paratiisi 
voittaa ensimmäisen: taivaasta on suljettu pois lankeami-
sen mahdollisuus. Raamatun alussa synti tuli maailmaan 
ja lopussa synti poistuu maailmasta. 
 
Maa murheineen on väistynyt taakse; muutos on jopa 
niin täydellinen, ettei enää muisteta, millaista entisessä 
maassa oli. Taivaan ihanuus on jotakin sellaista, mitä 
emme pysty nyt aavistamaan. 
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Taivaasta Raamattu ei kerro paljon, mutta kaikki ovat 
siellä ikionnellisia. Lunastettujen kiitos ja ylistys täyttävät 
taivaan. Täällä ajan hämäryydessä saamme vain silloin 
tällöin uskossa välähdyksenomaisesti nähdä Vapahtajan 
kasvot, mutta taivaassa katselemme häntä "kasvoista 
kasvoihin". 
 
1. Kristallikirkkaan virran rantaa, valkeat joukot riemuin käy. 
Palmuja voiton laulain kantavat he, kyyneltä yhtään siel` ei 
näy. Sinne mä kaipaan joukkoon autuaiden, luo Jeesuksen ja 
enkelten.  
 
2. Alhoissa maan nyt kuljen vielä, taipale jalkaa uuvuttaa. 
Kristallivirran kaukaa välkkyvän nään, katseeni sinne kiiruh-
taa. Rannalla sen on ihmeinen elonpuu, kalvosta viran 
heijastuu. 
 
3. Siellä saan nähdä kasvot Herran, kirkkaudessa, loistossaan. 

Silloin en muista kyynelpolkujani, Häntä kun yksin katson 
vaan. Oi Jeesus johda, kanna, vie perille, kristallivirran 
rannalle. 
 
4. Siellä mä uusin kielin kiitän, helkkyen siellä kannel soi. 
Kauas on jääneet päivät taisteluni, Herran kun kaiken uudeks` 
loi. Elämän virran kirkkaan äyräillä saan yhtyä lauluun 
valtavaan. 
 
Helli Kaikkonen 
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Raamatun todistuksia 
 
1. Kor. 2:9: Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, 
mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala 
on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. 
 
1. Kor. 13:12: nyt me näemme kuin kuvastimesta, arvoi-
tuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin.  
 
Ilm. 21:3-4: Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän 
on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, 
ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalan-
sa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän 

silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta 
eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki 
entinen on mennyt.  
 
Ilm. 22:1,2: Ja hän näytti minulle elämän veden virran, 
joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan 
valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla 
puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedel-
mät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet 
ovat kansojen tervehtymiseksi. 
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SYNTISEN RUKOUS 
 
Jos haluat Jeesuksen tulevan elämääsi, niin voit 
rukoilla seuraavanlaisen rukouksen: 
 
Olen tullut tuntemaan sinun totuutesi ja tarvitsen sinua 
Jeesus. Tunnustan sinua ja lähimmäistäni vastaan 
tekemäni rikokset ja synnit. 
Armahda minua, Herra Jeesus, armahda minua ja anna 
kaikki syntini anteeksi. 
 
Kiitos, että olet kuollut ristinkuoleman puolestani ja 
sovittanut minut syntisen ihmisen Jumalani kanssa, sekä 
kärsinyt rangaistuksen synneistäni. Avaan tällä hetkellä 
sydämeni oven sinulle ja otan sinut Herrakseni ja 
Vapahtajakseni ja tahdon lujasti luottaa lupaukseesi,  että 
sinä armahdat jokaista, joka kääntyy sinun puoleesi ja 
anoo sinulta armoa lupauksiisi luottaen.  
 
Kiitos, että olet kuullut minun rukoukseni ja antanut 
minun syntini anteeksi sekä ottanut minut omaksesi. 
Opeta minua elämään sinun todellisena opetuslapsenasi. 
Kiitos sinulle, Jeesus, kiitos sinulle. Aamen. 
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Raamattu vakuuttaa: 
 
"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi 
voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen 
nimeensä" (Joh. 1:12). 
 
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun 
sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on 
iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan 
on siirtynyt kuolemasta elämään” (Joh. 5:24). 
 
”Ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle 
anteeksi" (Matt. 9:2). 
 
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 
3:16). 
 
”Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös 
sinun perhekuntasi” (Apt. 16:31). 
 



 

 305 

ROOMA – LIITE 
 

Rooman kirkko 

1. Symbioosi 

 
Rooman kirkko ja samalla kansankirkko syntyi kristinus-
kon tultua v. 380 Rooman valtion uskonnoksi keisari 
Theodosius (Suuren) aikaan. Kirkossa tapahtui suuri 
muutos: marttyyrikirkosta tuli parrasvaloissa paistattele-
va valtionkirkko. Kirkko kuvitteli, että tämän yhteenliit-
tymän kautta Jumalan valtakunta tuli maailmaan. 
Rooman kirkko oli tavallaan maailmankirkko, koska 
Rooma oli maailmanvalta. Tämä maailman ja seurakun-
nan symbioosi tuotti kuitenkin myös monia ongelmia. 
Ulkonaisesti muutos oli pelkästään positiivinen, mutta 
sisäisesti ja hengellisesti varsin arveluttava, murheellinen 
ja traaginenkin. Oltiin neljän suuren ongelman edessä. 

 
1. Raamattu ei tunne kirkkoa, joka olisi elimellisessä 
yhteydessä maailman kanssa.  
 
2. Raamattu lupaa, että tuhatvuotinen Jumalan valtakun-
ta toteutuu vasta Saatanan sitomisen jälkeen, Ilm. 20:1-5. 
 
3. Empiirinen todistus. Voidaanko osoittaa ja todistaa, 
että Saatana on ollut sidottuna Rooman kirkon olemassa-
olon aikana? Eikö päinvastoin tuon kirkon verinen 
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historia kerro tuon murhaajaisän töistä? Eikö se kerro 
siitä, että Saatana on ollut kuvioissa tiiviisti mukana, jopa 
päällimmäisenä päsmärinä? "Voi maata ja merta, sillä 
perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta 
vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" 
(Ilm.12:12). 
 
4. Kuinka maailma, jonka ruhtinas Saatana edelleenkin 
on, voi samalla olla myös Jumalan valtakunta (Joh. 14:30; 
Luuk. 4:5; 1. Joh. 5:19)? Looginen ajattelu ei voi tähän 
yhtyä!  

 

2. Lähtökohta 

 
Ratkaisevaa on, mikä merkitys alkuseurakunnalla on 
kirkkokunnalle. Onko alkuseurakunta malli, jonka 
mukaan kaikkien kirkkokuntien kaikkina aikoina on 
ojentauduttava, vai onko se vain vähäinen alku, josta 
sitten itse kukin kirkko kehittää oman itsenäisen ja 
hienon versionsa? Rooman kirkko on valinnut jäl-
kimmäisen vaihtoehdon. Se ei halua sitoutua kirkon 
lähtökuoppiin, se halua olla jotakin enemmän.  
 
Katolinen professori Karl Adam kirjoittaa katolisen 
kirkon suhteesta alkuseurakuntaan näin:  
"Me katolilaiset toteamme punastumatta, niin, me toteamme 
ylpeinä: katolilaisuus ei ole suorastaan eikä joka suhteessa 
samaa kuin alkukristillisyys tai edes itse Kristuksen sanoma 
yhtä vähän kuin täysin kasvanut tammi on sama kuin tam-
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menterho… Kristuksen sanoma ei olisi mikään elävä sanoma 
eikä hänen kylvämänsä siemen mikään elävä siemen, jos se 
ikuisesti olisi jäänyt tuoksi pieneksi siemeneksi vuodelta 30 
levittelemättä juuriaan ja käyttämättä hyödykseen vieraita 
aineksia ja jollei se näiden vieraiden ainesten avulla kypsyisi 
puuksi, jonka oksille taivaan linnut tekevät pesänsä" (Osmo 
Tiililä).  
 

3. Kirkkokuri 

 
Koska Rooma kuvitteli kirkkoaan Jumalan valtakunnak-
si, se halusi myös noudattaa kirkkokuria. Mutta tämä ei 
onnistunut jo pelkästään siitä syystä, että Rooman kirkko 
oli olemukseltaan ja rakenteeltaan aivan erilainen kuin 
alkuseurakunta, joka oli "uskovien" yhteisö. Seurasi 
surkea monia vuosisatoja kestänyt sortokausi, joka nousi 
kirkon valtapyrkimyksistä ja jolla ei ollut mitään tekemis-
tä evankeliumin julistuksen kanssa.  
Rooman kirkon rautainen ja jumalaton kirkkokuri oli 
suorastaan alkuseurakunnallisen kurin irvikuva. 
 

4. Paavalin opetukset 

 
Paavali oli antanut säädöksen kirkkokurista:  
"Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi 
huorintekijäin kanssa; en tarkoittanut yleensä tämän 
maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai 
epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi 
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lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos 
joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai 
epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, 
te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. 
Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulko-
puolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat 
sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee 
Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha" (1. 
Kor. 5:9-13).  
 
Paavalin mukaan kirkkokurin piirissä ovat vain seura-
kunnan sisäpuolella olevat. Muut kuuluvat Jumalan 

tuomiovallan piiriin - ne seurakunta voi jättää kirkkoku-
rin suhteen rauhaan. 
 
Valtiovallan tehtävänä on pitää huolta yhteiskunnasta - 
kirkon hoitoon taas on uskottu seurakunta. Regimenttien 
rajojen on kunnioitettava - molemmin puolin. Kirkon 
ainut vastuu maailman suhteen liittyy evankelioimiseen. 
 

5. Jeesuksen opetukset 

 
"Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi 
hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa 
hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja 
meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin 
lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat 
tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi 
hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' 
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Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat 
sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme 
sen?' Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne 
nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain 
kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä 
sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se 
kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun 
aittaani'" (Matt. 13:24-30). "Pelto on maailma; hyvä 
siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat 
pahan lapset" (Matt. 13:38). 
 
Jeesus kielsi lusteen nyhtämisen pellosta, joka oli 

maailma. Mutta apostolien opetusten mukaan luste 

kyllä oli nyhdettävä seurakuntapellosta. Opetuslasten 
piti siis olla maailmasta erossa sen suhteen, mikä koski 
kirkkokuria. Maailmaa ei ollut lupa lähteä hämmentä-
mään kirkkokurilla – se olisi turhaa ja mieletöntäkin. 
Ennen kaikkea moisella vouhotuksella ei olisi mitään 
tekemistä evankeliumin eteenpäin viemisen kanssa. 
Lusteiden piti antaa kasvaa maailmassa vapaasti. 
Toisaalta: lusteet ovat maailmassa kotonaan: maailma-
han on kokonaisuudessaan lustepelto ja maailman 
ruhtinas ja hallitsija on Saatana, Joh. 14:30. 

 

6. Perinteinen näkemys 

 
Perinteisesti Jeesuksen sanojen "Antakaa molempain 
kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti" katsotaan erheelli-
sesti merkitsevän ohjetta seurakunnalle, siis seurakunta-



 

 310 

kuria, mutta tässä onkin kohteena maailma. Kun 
kansankirkossa seurakunta = maailma, näitä Jeesuksen 
sanoja ohjeena pidettäessä toimitaan itse asiassa Jeesuk-
sen tahtoa vastaan.  
 
Raamattu (UT) ei tunne mitään kansankirkkoseurakun-
taa, eikä sillä näin ollen ole moiselle seurakunnalle 
mitään seurakuntakuria! Jos esikuvaa etsitään Raamatus-
ta, se kyllä löytyy Vanhan Testamentin kansankirkkoseu-
rakunnasta!  
 
Toisaalta meidän tulee korostaa VT:n ja UT:yhteyttä, 
mutta joskus on välttämätöntä erottaa nämä toisistaan. 

 

7. UT:n ohjeet seurakuntakurista 

 
Evankeliumeissa on periaatteellisia ohjeita seurakunta-
elämästä, mutta varsinaiset sovellutusohjeet löytyvät 
apostolien kirjeistä.  
 
Paavalin antama käsky seurakuntakurista koski ainoas-
taan seurakunnan sisäpuolella olevia. Alkuseurakun-
nassa tunnettiin käsitteet sisä- ja ulko-puolella olevat. 
Kansankirkossahan näin ei ole – kaikki ovat sisällä! Nyt 
siis kuria alettiin kohdistaa kaikkiin ihmisiin – siitä vasta 
soppa syntyi. Kansankirkon ongelma on siinä, että 
kohteet katoavat sekä seurakuntakurilta että evankeli-
oimiselta. Kun seurakunta ja maailma ovat yhtä massaa, 
ei ole erityistä uskovien ryhmää, johon seurakuntakuri 
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kohdistettaisiin. Mutta ei ole myöskään jumalattomien ja 
epäuskoisten joukkoa, joka tarvitsisi evankeliointia. 
Siinäpä vasta pulma! Jumalan valtakunta yritettiin 
saattaa voimaan moraaliopetuksen tietä. Tyydyttiin 
ulkonaiseen, pintapuoliseen nimikristillisyyteen. Mutta 
oikea kristillisyys on sydämen kristillisyyttä ja se edellyt-
tää uudestisyntymistä, Joh. 3:3. Evankeliumin sijaan 
ihmisille julistettiin kristillistä etiikkaa. Ja tämähän ei taas 
tuo mitään muuta kuin lakikristillisyyttä ja pakkovaltaa 
aina verenvuodatukseen asti. 
 

8. Jumalan valtakunta voimaan 

 
Rooman kirkko pyrki toteuttamaan lähetyskäskyä (Matt. 
28:18-20) "rutosti". Kaikki kansat piti tehdä Jeesuksen 
opetuslapsiksi. Mutta kirkko valitsi sanan saarnaa 

helpomman tien, kastamisen. Toimintaa tehostettiin jopa 
paloruiskuilla! 
 

9. Vastustusta 

 
Saatana, tämän maailman ruhtinas, asettui moisia 
hankkeita vastustamaan. Hän oli ovela vastustamises-
saan. Se sai kirkon tarttumaan omiin, väkivallan aseisiin-
sa Jumalan valtakunnan voimaan saattamiseksi. Alkoi 
miekkalähetys. Näin kirkko ulkonaisesti ajoi Jumalan  
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asiaa, mutta todellisuudessa se väkivaltakoneistonsa 
avulla palveli Saatanaa – Saatanan riemuksi! 
 

10. Kasteessa Jumalan lapsiksi 

 
Kansankirkon Jumalan valtakunta -ajatus perustuu 
siihen, että kaikista tulee kasteessa Jumalan lapsia. Tämä 
illuusio voi pysyä voimassa siihen asti kun kastetuilta ei 
edellytetä kristillistä elämää. Kun tällaiseen kirkkoon 
sitten lähdetään soveltamaan seurakuntakuria, joudutaan 
todellisiin vaikeuksiin. 

 

11. Väärät lääkkeet 

 
Kansankirkon tilan parantaminen edellyttää oikeita 
lääkkeitä. Tämä taas edellyttää oikeaa taudin määritystä, 
diagnoosia. Jos kansankirkkoa käsitellään Jumalan 
todellisena seurakuntana, on tilanne aivan toinen kuin 
jos se mielletään maailmana. Seurakunnan lääke on 
seurakuntakuri, maailman lääke on evankeliointi 
(=lähetystyö). 
 
Rooma kirkon johto on – väärästä diagnoosista johtuen – 
antanut yhteisölleen väärää lääkettä, seurakuntakuria. Se 
on laittanut potilaan aivan sekaisin.  
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Outoahan tässä on se, että lääkäri ei ole luopunut 
lääkkeestä, vaikka potilas on kielteisesti reagoinut 
lääkkeeseen jo vuosisatoja. Kirkko ei vallanhimon 
sokaisemana ole voinut valita toisin. Lääkäri ei ole ollut 
empiirisyyden ohjailtavissa. Lääkärin olisi pitänyt 
nöyrtyä tekemään uusi diagnoosi uuden lääkkeen 
saamista varten - mutta se olisi ollut kirkon arvovallalle 
liian kallis ratkaisu, jopa katastrofi. 
 

12. Vallasta on kysymys 

 
Jeesus varoitti omiaan vallan kiusauksesta. "Te tiedätte, 
että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että 
mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön 
olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne 
tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, ja 
joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se 
olkoon teidän orjanne; niinkuin ei Ihmisen Poikakaan 
tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan 
henkensä lunnaiksi monen edestä" (Matt. 20:25-28). 
 
Apostoli Pietari, jonka pitäisi olla Rooman kirkon isä, ei 
todellisuudessa sitä ole. Pietarista ei ole väkivaltaisen 
kirkon takuumieheksi ja isäksi. Kyllähän Pietarissakin oli 
ainesta väkivallan soturiksikin (kuten meissä kaikissa), 
mutta hän sai Jeesukselta tuhdin opetuksen. "Ja katso, 
eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, 
veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja 
sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle: 



 

 314 

´Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan 
tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat`" (Matt. 26:51-52). 
 
Tämän jälkeen oli aivan toinen ääni kellossa. Pietari 
kirjoittaa kirjeessään: "Vanhimpia teidän joukossanne 
minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja 
Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen 
kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille 
uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoi-
sesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton 
tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, 

jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle 
esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte 
kirkkauden kuihtumattoman seppeleen" (1. Piet.5:1-4). 
 
Jeesus itse torjui valtakiusauksen: "Ja perkele vei hänet 
korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa 
kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle 
minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä 
minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle 
tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä 
kaikki on oleva sinun." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: 
"Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun 
Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'" (Luuk. 4:5-8). 
 
Kirkko lankesi valtakiusaukseen, kun kristinuskosta 
lehmänkauppojen avulla tehtiin Rooman valtionuskonto 
v. 380. 
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13. Rautainen kirkkokuri 

 
Kun maailma yritetään puristaa Jumalan valtakunnan 
raameihin, tarvitaan lujia ja rautaisia otteita. Saatana ei 
suostu siihen, että hänen vastustajansa valtakunnan asiaa 
ajetaan hänen reviirillään: "sillä minun haltuuni se on 
annettu" (Luuk.4:6). Katolinen kirkko on edistänyt 
Jumalan valtakunnan tuloa pannanjulistamisilla, inter-
dikteillä, miekkalähetyksellä, noitavainoilla ja miljoonien 
teloituksilla. On laskettu, että Rooman kirkko on vuosisa-
tojen saatossa surmannut ainakin n. 60 miljoonaa toisin-
ajattelijaa. Näin me voimme päätellä, että Rooman kirkko 
on tullut Saatanan taholta kavalasti petetyksi: yrittäes-
sään muodostaa Jumalan valtakuntaa Saatanan vaiku-
tusalueelle, kirkko onkin ovelasti valjastettu Saatanan 
vasalliksi. Rooman kirkosta on tullut Kristuksen kirkon 

irvikuva. 
 
"Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän 
luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat 
raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette 
heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä 
ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee 
hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedel-
miä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä 
huono puu kasvaa hyviä hedelmiä" (Matt. 7:15-18). 
 
"Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja 
tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja 
olisi yltäkylläisyys" (Joh. 10:10). 



 

 316 

"Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, 
hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he 
eivät tunne" (Room. 3:15-17). 
 

14. Kristuksen sijainen - Antikristus 

 
"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään 
tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin 
tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen 
lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä 
jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän 
asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Juma-
la" (2. Tess. 2:3-4).  
 
Paavin latinankielinen arvonimi on: Vicarivs Filii Dei = 

Jumalan Pojan sijainen. Näin paavi asettaa itsensä 
Kristukseksi. On huomattava, että tämä nimi on lukuar-
voltaan 666. "Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se 
laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen 
luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi" (Ilm. 13:18). 
Monet (mm. Luther) ovat pitäneetkin paavia Antikristuk-
sena. 
 

15. Voimakas kontrasti 

 
Raamattu kertoo Kristuksen seurakunnan korkean 
tavoitteen ja päämäärän: "että Jumalan moninainen 
viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten 
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hallitusten ja valtojen tietoon" (Ef. 3:10). Miten tämä 
päämäärä on toteutunut paavin kirkossa?  
Rooman kirkko pitää itseään ainoana oikeana Kristuksen 
kirkkona. Tämän kirkon tavaramerkkinä on kuitenkin 
kaikkina aikoina ollut väkivalta ja valhe. Mitä Jeesus 
sanoo Perkeleestä: "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). Kun 
tutustumme tältä pohjalta Rooman kirkon synkkään 
historiaan, voimme todeta, että se on ollut PERKELEEN 
ITSEPALJASTUSTA. 

 

16. Asiantuntijalausunto 

 
Entinen katolinen pappi Emmet McLoughlin kertoo: 
"Jättäessäni roomalaiskatolisen kirkon ja sen papinviran koin 
ankaran järkytyksen alkaessani saada tietoa tämän hengellisen 
kodin todellisesta historiasta, kodin, jonka perinnöstä olin 
kerran ollut niin ylpeä ... tutkittuani tiiviisti kaksikymmentä 
yksi vuotta roomalaiskatolisen kirkon historiaa ... Minusta 
tuntui vähän samalta kuin ylpeän, ruhtinaallisen, kuuluisan ja 
kunnioitetun perheen jäsenestä, joka äkkiä löytää oikean 
sukupuunsa ullakon kirstusta. Melkein joka oksalla roikkui 
murhaajia, valehtelijoita, huijareita, rosvoja, kiristäjiä, roistoja, 
tyttökauppiaita, prostituoituja ja kaikenlaisia muita pahanteki-
jöitä" (Leo Meller). 
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17. Rooman räikeimmät harhat 

 
Rooman kirkon merkittävimmät harhat ovat: 
 
1) Paavin julistautuminen Kristuksen sijaiseksi. 
 
2) Paavi on julistaessaan (ex cathedra) erehtymätön 
(v.1870). 
 
3) Kirkon erehtymättömyys.  
 
4) Kirkko on pelastuslaitos. 
 
5) Lahkohenkisyys: Kirkon (Rooman) ulkopuolella ei ole 
pelastusta. 
 
6) Marian palvonta. Maria on välittäjä syntisen ja Juma-
lan välillä. "Liguorin mukaan on vaikeata pelastua Kristuk-
sen, mutta helppoa Marian avulla" (Heiler, Tiililä). Edes-
mennyt paavi Johannes Paavali II oli intohimoinen 
Marian palvoja. 
 
7) Pyhimysten palvonta. Jo 1500-luvulla pyhimyksiä oli 
n. 10 000. Kun kansa oli kokoontunut paavi Johannes 
Paavali II:n hautajaisiin, se intoutui vaatimaan välitöntä 
pyhimykseksi julistamista: "Pyhä, pyhä, pyhä." -
Katsotaan, että kirkon vallassa on tehdä manan majoille 
siirtynyt pyhäksi. Jos ei ihminen eläessään ole ollut pyhä, 
ei hänestä millään kirkon mahtijulistuksella pyhää tehdä 
kuoltuaankaan! 
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8) Raamatun syrjäyttäminen kirkon äänen hyväksi. 
"Katolisen kristityn on uskottava kaikki, mitä Jumala on 
ilmoittanut ja minkä katolinen kirkko uskottavaksi esittää, 
olipa se sitten Pyhässä Raamatussa tai ei" (Loofs, Tiililä). 
 
9) Messu-uhrissa Kristus uhrataan yhä uudelleen  vaikka 
Raamattu puhuu "kertakaikkisesta uhrista": "hän on 
yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, 
jotka pyhitetään" (Hebr. 10:14). 
 
10) Pappisvihkimyksessä vihittävä saa katoamattoman 
luonteen. Papit edustavat jumalallisia voimia maan 
päällä. Vain papeilla on sakramenttien hallinta. Pappi saa 
ehtoollisaineet niiden siunaamisen yhteydessä (konse-
kraatio) muuttumaan Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. 
"Pappi on ´Jumalan sijainen` ja ´toinen Kristus`" (Tiililä). 
Pappeus juontuu apostoleilta saakka (successio apostoli-
ca). 
 
11) Lapsi uudestisyntyy kasteessa. 
 
12) Sakramentit (kaste ja ehtoollinen) vaikuttavat auto-
maattisesti (ex opere operato). Rooman kirkko edustaa 
sakramentalismia puhtaimmillaan. Armo vuodatetaan 
sakramentin välityksellä. 
 
13) Usko on lähinnä totenapitämistä ja Kristuksen 
seuraaminen hänen jäljittelemistään. 
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18. Suuri portto 

 
Raamatun kuvaukset suuresta portosta sopivat paaviin ja 
hänen kirkkoonsa:  
"Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne 
seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä 
näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu 
paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan 
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka hau-
reuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet". Ja hän 
vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen 
istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä 
pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymme-
nen sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja hela-
kanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja 
helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli 
täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja 
hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri 
Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti". Ja minä 
näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja 
Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä 
suuresti ihmettelin" (Ilm. 17:1-6). 

 

19. Suuri Babylon 

 
Babylon merkitsee sekoitusta. Rooman kirkko kansan-
kirkkona on maailman ja seurakunnan sekoitus. Siinä 
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sekoittuvat uskovat ja epäuskoiset, laki ja evankeliumi, 
totuus ja valhe, pyhyys ja pahuus.  
Sekoitus on hinta, jonka Rooma on joutunut maksamaan 
maailmanmahdistaan. 
 

20. Porton tyttäret 

 
Ortodoksikirkko ja luterilainen kirkko ovat Roomasta 
lähteneinä kansankirkkoina suuren porton tyttäriä. Niitä 
hallitsee sama sekoitus, sama vääristynyt seurakuntakuri. 
Niissä pyritään seurakuntakuria soveltamaan maailma-
seurakuntaan. Tähän sarjaan kuuluvat yhteiskunnalliset 
julkilausumat. Maailmaa pyritään evankeliumin sijaan 
parantamaan kristillisellä etiikalla. Moraalin julistus ei 
aiheuta pahennusta, jota sen sijaan evankeliumi aiheut-
taa. Etiikka tuo arvovaltaa, mutta evankeliumi saattaa 
häväistyksen alaiseksi – ja ihmiset eroavat kirkosta.  
 
Lopun aikana kansankirkkojen uskovia kehotetaan 
luopumaan Babylon-seurakunnista ja jättämään ne. 
Muutoin myös heitä uhkaa suurelle Babylonille tuleva 
tuomio.  
 
"Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: 
´Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi 
hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen 
vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaa-
seen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa`" 
(Ilm. 18:4-5). 
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