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RAITIS USKO 

Millainen usko? 
 
Vielä muutama vuosikymmen sitten kysymykseksi riitti: Oletko uskossa? Pikku hiljaa tilanne on 
kehittynyt siten, ettei tämä kysymys riitä. Halutaan tietää, millaisessa uskossa ollaan. Tietyssä 
mielessä maailma on täynnä uskovia, kukin uskoo tavallaan. Aikamme trendi on, ettei mikään usko 
ole toista parempi; olemme samalla viivalla (relativismi). 
 
Tuleeko jokainen uskollaan autuaaksi? 
 
Väite on oikea siinä mielessä, että tarvitaan omakohtainen usko. Kukaan ei tule autuaaksi kirkon, 
herätysliikkeen tai vanhempiensa uskolla. Vain omakohtainen usko pelastaa! 
 
KRISTINUSKO ON AINUT TERVE USKONTO 
 
”Jos siis uskontojen oleellista laatua tarkataan, on niitä luvultaan vain kaksi  (lain ja evankeliumin 
uskonto). Tämä käy ilmi siitäkin, että kristinuskolla Raamatun mukaan on tehtävä tunkea tieltään 
kaikki muut uskonnot. Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky (Matt.28:19, vrt. myös Ps.2:8; 72:8 
jne.) on luonteeltaan kauttaaltaan universaalinen ja kieltää näin ollen kaikilta muilta uskonnoilta 
olemassaolon oikeutuksen. Siihen liittyy perustelu, että kaikki uskonnot kristinuskoa lukuun 
ottamatta jättävät ihmiset pimeyteen ja saatanan valtaan (Apt.26:18) (Franz Pieper). 
 
Muhamettilaisia emme ole, juutalaisiksi emme tahdo tulla. OLKAAMME SIIS KRISTITTYJÄ! 
 
Rakkaus on tärkein 
 
Terveen ja raittiin uskon ensimmäinen ja tärkein tuntomerkki on rakkaus. Kaikki muu jää tämän 
varjoon. 
 
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä 
vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä 
tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin 
vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken 
omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi 
rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. (1. Kor.13:1-3). 
 
”Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?" 
Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: "Olenko minä sinulle 
rakas?" ja vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Jeesus 
sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani” (Joh.21:17). 
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”Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi” (Ilm.2:4). 
 
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - 
että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on 
keskinäinen rakkaus." (Joh.13:34,35), 
 
Kaksi hoitolinjaa 
 
1. Laastarilinja 
 
”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole” 
(Jer.6:14). 
 
2. Leikkauslinja 
 
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;  
13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen 
silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. (Hebr.4:12,13). 
 
Eivät kärsi 
 
Lopun aikana ihmiset hylkäävät Jumalan sanan ja valitsevat opettajat ”korvasyyhynsä” mukaan. 
Tällöin hylätään tilaisuus, jossa Jumalan sana on selkeästi esillä ja valitaan kokoontuminen, jossa 
on ”fiilis”, hyvä tunnelma. ”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten” (N. 
Tuomenoksa). 
 
”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan 
korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät 
taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi 
täydellisesti. (2. Tim.4:3-5). 
 
Oikea usko 
 
1. Sen kohde (objekti) on Jeesus 
 
"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi" (Apt.16:31). 
 
2. Se on Jeesuksen vaikuttamaa 
 
”Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja 
tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden 
kaikkien teidän nähtenne” (Apt.3:16). 
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3. Se on Jeesuksen uskoa 
 
”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 
Jumalan Pojan uskossa” (Gal.2:20). 
 
Pienellä paikalla 
 
Uskovan tulee olla nöyränä ja köyhänä Jumalan edessä. Ylpeä ihminen on Jumalalle kauhistus. 
Luonnostaan ihminen on ylpeä. Jumalalla on vain yksi keino nöyräksi tekemiseen: nöyryyttäminen. 
 
”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?” (Miik.6:8). 
 
”Aabraham vastasi ja sanoi: "Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka” 
(1. Moos.18:27). 
 
”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta” (Matt.5:3; Saarnivaaran 
käänn.). 
 
”Me olemme kerjäläisiä, se on totta” (kuoleva Luther). ”minä, joka en ole mitään, ja joka kohta en 
ole sitäkään” (kuoleva E. J. Honkanen). 
 
Yhteys  viinipuun runkoon – ja toisiin oksiin 
 
Usko on tervettä ja raitista ainoastaan siinä tapauksessa, että oksalla on orgaaninen elävä yhteys 
viinipuun runkoon, Jeesukseen. 
 
”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). 
 
Yhteydestä runkoon seuraa automaattisesti yhteys muihin samassa rungossa oleviin oksiin: 
 
”Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia niitä, jotka ovat hänessä. 
Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon yhteydessä, vaan toistensakin” (Tuomenoksa). 
 
”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). 
 
”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa 
häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt” (1. Joh.5:1). 
 
Jeesus ei suostu tulemaan sydämeemme ilman hänen omiaan. Kun avaamme sydämemme 
Jeesukselle (Ilm.3:20), avaamme sen samalla kaikille Hän omilleen (ekklesialle). Pitäisi olla 
luonnollista ja loogista, että saman perheen jäsenet löytävät toisensa. Missä näin ei tapahdu, 
ollaan tekemisissä epäraittiin uskon kanssa. 
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Työnteko 
 
Lapsi on terve kun se leikkii, terve aikuinen taas tekee työtä. Näin on myös hengellisellä kentällä: 
Herra ei laiskoja elätä! 
 
” Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina;  ja hän 
sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille' 
(Matt.20:3,4). 
 
”Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, 
tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa” (1. Kor.15:58). 
 
”Seurakunnissa on paljon jäseniä, jotka eivät tee kerrassaan mitään, ellei oteta lukuun ´uhrilahjaa`, 
kolikkoa, jonka he kolehtikoppaan joka viikko antavat. Vuodesta toiseen he istuvat ja kuuntelevat 
ja vaativat ja arvostelevat, ovat aina hengellistä ruokaa syömässä, mutta pysyvät kuitenkin 
laihoina” (Tuomenoksa). 
 
Sotilas 
 
Jokainen uskova on kutsuttu sotilaan ammattiin, taistelijaksi. Taistelu kuuluu terveeseen 
kristillisyyteen. 
 
”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko 
sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa 
vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita 
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne 
Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne 
pysyä pystyssä. (Ef.6:10-13). 
 
”Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän 
tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja 
yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta” (Fil.1:27). 
 
”Kun minulla, rakkaat ystävät, on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, 
olen tuntenut velvoitusta kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka kerta 
kaikkiaan  on annettu pyhille” (Juuda 1; Saarnivaaran käänn.). 
 
Usein taistelu merkitsee barrikadeille nousua, mutta ei aina: 
 
”Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka 
rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina 
kaikessa, mikä on Jumalan tahto” (Kol.4:12). 
 
Apologia 
 
Kristityn taistelu on samalla kristillisen uskon puolustusta (apologia). Siihen kuuluu oikean, 
terveellisen opin esiintuominen ja väärän opin torjuminen. Kristinuskon tulkinnassa on monia 
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variaatioita,  mutta itse kristinusko on vankkumaton perustukseltaan, jonka kulmakivinä ovat 
Kristus, Raamattu ja Paavali. Näihin tinkimätön pitäytyminen merkitsee tervettä uskonelämää. 
Joka hylkää kristinuskon, asettuu samalla myös näitä sen peruskiviä vastaan! 
 
Ahkera ei touhuilija 
 
Nämä ovat kaksi eri asiaa. Laiskuus on tuomittava asia, mutta näin on myös touhuilu. 
 
”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa” (Snl.21:5). 
 
Touhuilun takana on BEELSEBUB, ”kärpästen herra”, joka tekee pienistä asioista tärkeitä ja saa 
meidät hermostuneina juoksemaan sinne ja tänne. 
 
”Vihollinen väsyttää ja tekee voimattomiksi kahlehtiessaan meidät monitouhuisuuteen” (Eino J. 
Honkanen). 
 
Pyhityskristillisyys 
 
Herätyskristillisyydessä on painopiste uskoontulemisessa. Sehän onkin tärkeä asia. Kuitenkaan 
siinä ei ole kaikki. Uskoontulo merkitsee tielle tulemista ja siitä alkaa kulkeminen ja kilvoitus 
taivastiellä. Uskoontulokokemuksesta joskus ”päänalunen”, jolla nukutaan suruttomuuden unta. 
Terveeseen kristillisyyteen kuuluu ehdottomasti pyhitys.  
 
”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan 
hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia). 
 
Pyhityksen hylkääjällä on vain osa-Kristus. 
 
”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi 
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,  että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: 
"Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra". (1. Kor.1:30,31). 
 
Terve uskova – lähde ihminen 
 
”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi: ”Jos joku janoaa, tulkoon minun 
luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on 
juokseva elävän veden virtoja” (Joh.7:37,38; Saarnivaaran käänn.). 
 
”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). 
 
Rakkaus totuuteen 
 
Terve uskova rakastaa apostolien kanssa totuutta. 
 
”Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka 
totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä” (2. Joh.4). 
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”Rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen. Jumalan rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. 
Rakkaus ilman totuutta on sentimentaalisuutta. 
Totuus ilman rakkautta on saatanallisuutta. 
Totuus ja rakkaus yhdessä on jumalallisuutta” (Eino J. Honkanen). 
 
Terveyspalvelu on lähellä 
 
Terve uskova on taivaallisten terveyspalvelujen ”suurkuluttaja”. Meidän ei tarvitse 
tervehtyäksemme matkustaa ”maan ääriin”.  
 
”Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee 
taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas, tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan 
Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun 
sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme” (Room.10:6-8). 
 
Terveyskuntoilua 
 
”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon” 
(Matt.11:28). 
 
Kristillisyys on jatkuvaa Kristuksen kohtaamista – ”tykökäymistä” (Eino J. Honkanen). 
 
”silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen” (Hebr.12:2). 
 
”Niin kauan kuin peukalo liikkuu, silmät Kristuksen puoleen” (Paavo Ruotsalainen). 
 
Terveyslähde 
 
Jeesus-lähde puhdistaa sekä ulkoisesti että sisäisesti. 
 
”Niin Naeman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti 
hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa: "Mene ja peseydy seitsemän kertaa Jordanissa, 
niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet puhtaaksi". (2. Kun.5:9,10). 
 
"Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se 
ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka 
kumpuaa iankaikkiseen elämään". (Joh.4:13,14). 
 
1. Löytyy lähde hyvä, selkeä ja syvä, Avoin, salainen, Lähde autuuden. 
2. Synnit sydämestä Vesi sen voi pestä, Jeesuksen se on Veri verraton (HLV 176:1,2). 
 
Keskity Kristukseen 
 
Raamattu esittää taivas-tien yksinkertaisena tienä. Tähän kuuluu se, että siinä keskitytään 
Kristukseen. Kristuksessa meille on varattu aivan kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. 
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Meillä on Kristuksessa sekä nykyisen että tulevaisen elämän lupaus. Uskossa kasvaminen ei 
merkitse koskaan askeleita Kristuksesta eteenpäin, vaan syvemmälle Kristukseen.  
 
On tärkeätä erottaa sielullinen ja hengellinen. Eräs rajan vetäjä on tämä: hengellinen vie 
omistamaan enemmän Kristusta, sielullinen vie johonkin joka on ”enemmän kuin Kristus” (Eino J. 
Honkanen). 
 
Asettuu Jumalan tutkisteltavaksi 
 
Itsevarmuus vie eksymykseen. Uskovalla on varmuutta, mutta ei itsevarmuutta. Uskova tietää 
oman sydämensä petolliseksi.  
 
”Katso, taidoista on parhain Tunteminen omain harhain.” (Vvk.445:1). 
 
”Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?” (Jer.17:9). 
 
”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja 
katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle” (Ps.139:23,24). 
 
Terve yhteisö – terve uskova 
 
On selvää, että vain terve yhteisö voi tuottaa terveitä yksilöitä. Ainut terve ja terveellinen yhteisö 
on EKKLESIA. Lahkoyhteisö sairastuttaa jäsenensä. Lahkon johtajat tekevät jäsenilleen raakaa 
väkivaltaa. Jäseniltä katkotaan uudestisyntymisessä saadut siivet. ”Siipirikko” ei ole mikään terve. 
Uskovalta riistetään avara näköala ja pakotetaan omaan pienen karsinan sisälle. Hänestä tulee 
”tynnyrissä kasvanut tyttö (poika)”.  Pikku hiljaa hänen kaikki hengelliset kykynsä surkastuvat.  
Ennen pitkää hän tukehtuu oman läävän tunkkaiseen hajuun. 
 
Saatana on ”tuhanten juonten mestari”.  Eräs sen nimistä on DIABOLOS (heittää erilleen, hajottaa). 
Tähän päämäärään saatana pääsee periaatteella ”hajota ja hallitse”. Saatana tietää, että uskovat 
ovat voimakkaita yhtenä ryhmänä, siksi se heittää nämä eri karsinoihin. 
 
Saatana syöttää uskovilla ”pajunköyttä”. Se saa heidät uskomaan valheet: 
1. Eri ryhmät merkitsevät rikkautta 
2. Yhteys, josta Jeesus puhuu Joh.17, toteutuu vasta taivaassa 
3. Jokaisella pitää olla oma hengellinen koti 
 
Raamattu ei sano, että eri karsinat merkitsevät rikkautta. Mitä Raamattu opettaa uskovien 
kuppikuntaisuudesta? 
 
1. Se on Jeesuksen ruumiin paloittelua, 1. Kor.1:13 
2. Se on lihallisuutta, alaikäisyyttä, 1. Kor.3:1 
3. Se on lahkolaisuutta 
4. Se johtaa kadotukseen, Gal.5:20,21 
 
Ekklesiakristityllä on ”kotkan siivet” – ja kotkan kauaskantoinen katse. Se ei voi viihtyä ahtaissa 
tiloissa. Terve uskova on avarasydäminen ”valtakuntakristitty”! 
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”Rovasti Urho Muroma sanoi kerran saarnassaan, että hänen henkensä ei viihdy ahtaissa 
karsinoissa, vaan kaipaa kirkon avaria holveja.  
Itse haluaisin tähän lisätä vielä sen, että minussa asuva henki ei myöskään elä ahtaissa 
karsinoissa, vaan kaipaa kristittyjen yhteyden avaraa seuraa” (Taisto Törni, Kristus riittää, s.116). 
 
USKONELMÄN TERVEYSAAKKOSET 
 
Muutama vuosi sitten radiossa oli ohjelma Vienan Karjalan lasten allergiatilanteesta. Allergiat eivät 
olleet vähentyneet elintason nousun myötä, päinvastoin. Steriilit olosuhteet lisäsivät allergisuutta. 
Ihannetilanne: vähän nälkäinen, vähän viluinen, vähän likainen. Tosin tästä on seurauksena eliniän 
lyheneminen. 
 
Uskonelämässä pätevät samat ohjeet. Uskonelämän ”terveysportaat”: 
 
1. VÄHÄN NÄLKÄINEN 
2. VÄHÄN VILUINEN 
3. VÄHÄN LIKAINEN 
 
------------------------ 
 
1. VÄHÄN NÄLKÄINEN 
 
Jano ja nälkä kuuluvat terveeseen ja raittiiseen uskonelämään. ”Jeesus tyydyttää sydämen 
tyydyttämättömällä tyydytyksellä.” Epäterve usko ilmaisee itsensä mm. itsetyytyväisyytenä ja 
kylläisyytenä.  
 
”Janon puute on kuoleman merkki” (Niilo Tuomenoksa). 
 
”Vaarallisin rukouksen surmaaja on omasta mielestä hyvin luonnistunut kristillisyys” 
(W.Malmivaara). 
 
”Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois” (Luuk.1:53). 
 
”Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan” (Matt.5:6). 
 
”Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa.  
Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua 
halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa” (Ps.63:1,2). 
 
”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri 
sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston” (Ilm.3:17). 
 
USKOVA JANOAA 
 
Jumalaa, Kristusta, Jumalan sanaa ja uskovien seuraa: 
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”Ensimmäinen kuoleman merkki on, että rupeaa vähenemään ystävien tarve” (W.Malmivaara). 
 
”Joka väsyy Kristuksen omiin, väsyy Kristukseenkin” (N.Tuomenoksa). 
 
2.VÄHÄN VILUINEN 
 
Uskova ei ole kotonaan tässä maailmassa. Hän saa kokea maailman puolelta kylmyyttä. 
 
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.  Jos te 
maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan 
minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa” (Joh.15:18,19). 
 
”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis 
tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4). 
 
”Vainoaahan ja surmaahan meitä maailma, vihaavathan meitä  valheveljet mitä kiivaimmin , 
kauhistaahan meitä kamalasti sydämissämme saatana tulinuolineen vain sen vuoksi, että 
opetamme Kristuksen olevan vanhurskautemme ja elämämme”  (Luther). 
 
”Julistuksellaanhan he (kristityt) yksinkertaisesti vain hankkivat itselleen maailman vihat ja vainot 
sekä herättävät pahennusta (Luther). 
 
”Samoin nykyään Lutherin nimi on maailman mielestä kaikkein vihattavin:  se joka minua kiittää, 
tekee suuremman synnin kuin kukaan epäjumalanpalvelija, rienaaja, valapatto, huorintekijä, 
aviorikkoja, murhaaja, varas” (Luther). 
 
3. VÄHÄN LIKAINEN 
 
Tämä ei suinkaan merkitsee sitä, että uskova rakastaisi syntiä ja eläisi siinä:  
 
”Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata 
syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt” (1. Joh.3:9). 
 
Kun ihminen tulee uskoon, hänet pestään kaikesta synnistä. Kuitenkaan hän ei ”lihansa puolesta” 
tule koskaan tahrattomaksi. Hän joutuu joka päivä rukoilemaan: Anna meillä anteeksi meidän 
syntimme. Edelleen hänen tulee joka päivä ”mennä tuhlaajapojan uskolla Isän tykö”. 
 
Pelastuminen alkaa uskoontullessa, mutta se on valmis vasta kirkkaudessa: 
 
”Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä 
kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut” (Fil.3:12). 
 


