
                                                                                                                                                                                           1 

 

PERUSPYLVÄÄT MURRETAAN                                                 Väinö Hotti 

Kantavat rakenteet 

Rakennuksen tärkeimmät osat ovat sen kantavat rakenteet. Jos niissä säästetään, säästetään 

ehdottomasti väärässä paikassa. Virheet tällä kohdalla joudutaan myöhemmin maksamaan 

kalliisti. 

Hengellinen rakennus 

Seurakunta on maailmassa oleva hengellinen rakennus. Siinäkin voidaan säästää ”väärässä 

paikassa”.  Virheet tässä rakentamisessa liittyvät siihen, ettei välitetä ”taivaallisista piirustuksista”: 

”Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän” (2. 

Moos.25:9). 

Mikä on totuuden pylväs? 

Vanhassa (1938) raamatunkäännöksessä on vakava virhe:  

”Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että, jos viivyn, tietäisit, miten 

tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus” 

(1. Tim.14,15). 

”Seurakunnasta tulee evankeliumin totuuden pylväs, kun se kuulee Jumalan sanan ja noudattaa 

sitä” (Novum, 323). 

”Siltä varalta, että viivyn, minä muistutan siitä, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän 

Jumalan seurakunta. Totuuden pylväs ja perustus” (1. Tim.3:15,16; Saarnivaaran käänn.). 

”3:16: KR:ssa tekstin (jossa alun perin ei ollut sanavälejä) sanat ja jakeet on jaettu virheellisesti, 

niin että seurakunnasta on siinä tullut totuuden pylväs ja perustus. Raamatun mukaan sellainen on 

Kristus yhdessä Jumalan ilmoitussanan kanssa (Ef.2:19-21) (Saarnivaara). 

”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan 

perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus 

Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa” (Ef.2:19-21). 

Jumalan sana murretaan maahan 

”Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä?" (Ps.11:3). 

Lopun aikana pyritään Jumalan sanan kallioperustus  hävittämään perusteellisesti. Ihmisiltä katoaa 

elämän tarkoitus; he joutuvat ”tyhjän päälle”. Pahan vallat käyttävät ”sarjatuliasetta” Sanan 

hävittämiseksi. Lopun aika on nimenomaan taistelua Raamatun arvovallasta ja sen iäisistä 

totuuksista. 

”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää 

enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, 

pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä” (Aam.8:11,12). 
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1. Ateismi 

Kaikkina aikoina on haluttu kieltää Jumalan olemassaolo ja turhentaa Raamatun totuudet. Ihminen 

ei halua tietää, että hän on vastuussa elämästään ja joutuu lopulta tuomiolle. 

”Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee 

tuomio” (Hebr.9:27) 

2. Liberaaliteologia 

Ensimmäinen liberaaliteologi oli Saatana:  ”Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka 

Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö 

kaikista paratiisin puista'?" (1. Moos.3:1). 

Uusi raamatunkäännös (1992) on tehty liberaaliteologian ehdoin (Risto Santala). Se on onneton 

”väännös”, joka pyrkii ryöstämään uskovilta luotettavan Sanan. 

Helsingin teologinen tiedekunta on liberaaliteologinen hautomo, joka suoltaa vuosittain uusia 

liberaaliteologiauntuvikkoja Suomen ev. lut. kirkolle. 

Professori Antti J. Pietilä muisteli omaa opiskeluaikaansa Vartijassa (1-2,1930) näin: ”Nimenomaan 

myöskin meidän omassa yliopistossamme annetusta raamattutieteen opetuksesta minun on 

annettava se todistus, että tuskin ainoatakaan uskonnollisesti elävää ja hedelmöittävää ajatusta 

on sen kautta sieluuni juurtunut.” 

3. Harhautunut karismaattinen liike 

Vaikka mainostetaan, että siinä palataan alkuseurakuntaan, takana on kuitenkin hyökkäys Sanaa 

vastaan. Liikkeelle on ominaista epädogmaattisuus; halutaan julistaa evankeliumia ilman oppia. 

Kristinusko on kuitenkin vahvasti opillinen uskonto. Lähetyskäsky käskee nimenomaan 

opettamaan. Toisaalta ”opetuslapseuteen” on jo sisäänrakennettu opetusajatus. 

Karismaattisuudessa luovutaan Raamatusta ja samalla luovutaan totuudesta. Jalat ovat ”tukevasti 

ilmassa”. Sielullisuus on silmiinpistävää. Tarjoillaan Jumalan läsnäoloa ja muita elämyksiä. 

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "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). 

4. Hirttäytyminen oppi-isiin 

Aiemmin eläneet jumalanmiehet on tarkoitettu tämän ajan kristityille avuksi vaikealla uskon tiellä. 

Mutta  heistä ei saa tehdä epäjumalia. Heidän opetuksensa ei saa mennä ”yli kirjoitusten”. Me 

emme saa ”hirttäytyä oppi-isiin”. 

”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän 

vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:7). 
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Martti Luther: ”Hänen kirjansa haudattakoon vaikka seitsemän sylen syvyyteen, jos ne vieroittavat 

tai estävät ihmisiä lukemasta Raamattua.” 

---------------------- 

MITÄ VOI VANHURSKAS TEHDÄ? 

"Tässä on tie, sitä käykää" (Jes.30:21). 

1. NELIJALKAINEN PÖYTÄ 

Kristinuskon peruspylväät voidaan tuoda esille nelijalkaisella pöydällä: 

”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja 

rukouksissa” (Apt.2:42). 

Jokaisessa seurakuntakokouksessa pitäisi tulla esiin kaikki nämä kantavat pilarit! 

2. KOLMIJALKAINEN JAKKARA 

Tässäkin on tukevat ja raamatulliset pilarit: 

1) VERI  

Jeesuksen veren kolmoisvirta:   

a) Puhdistusveri, 2. Kun.5:10; Sak.13:1; Matt.26:28; Hebr.9:13,14,22; 1. Joh.1:9.                

b) Pyhitysveri, 1. Kor.1:30; Hebr.10:29.   

c) Yhteysveri, Joh.11:49-52; 12:32; 13:34,35; Joh.17; Ef.2:14;                                                                                                          

1. Joh.1:7; 2:9,10; 3:10-15.   

2) TULI   

”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua 

väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä 

Hengellä ja tulella” (Matt.3:11).   

”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi 

syttynyt!” (Luuk.12:49).   

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, 

niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät 

ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle” (Apt.2:1-3).   

”Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi" (Hebr.1:7).                                                                                                                                                                        

3) VESI   

Siunattu kastevesi   

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 
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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.28:1820).   

”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.1:14,15).   

”Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".  

Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, 

joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". 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” (Apt.19:3-6).   

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka 

olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?  Vai ettekö tiedä, että me kaikki, 

jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?” 

(Room.6:1-3).   

”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka 

olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä 

kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä 

Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26-28).   

Jeesus antaa elävää vettä   

”Jumalan virta on vettä täynnä” (Ps.65:10).   

”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.55:1).   

"Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä 

pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä” (Joh.4:10).   

”Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän 

veden virtoja” (Joh.7:38; Saarnivaaran käänn.).   

”Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 

joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi” (Ilm.22:17).   

---------------------------- 

VEREN TIETÄ NÄIN KULJEN ETEHEN PÄIN SE TIE OLI JEESUKSEN SILLÄ TIELLÄ VAAN, 

OSAKSENI SAAN  LUNASTETTUJEN AUTUUDEN. 

TIE GOLGATAN KOTIIN VIE TIE GOLGATAN KOTIIN VIE KOTIMATKALLAIN MULL` ON 

VAKUUS AIN TIE GOLGATAN KOTIIN VIE. 


