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KRISTILLISET ARVOT

Väinö Hotti

Harhautusta
Kristillisyys on kärsinyt sanana inflaation. Toisaalta käsite on liian laaja-alainen. Siihen sopii mikä
tahansa maan ja taivaan välillä. Se on väljähtänyt siinä määrin, että se ei sano mitään.
Kristillinen kansa
Suomalaisia voidaan nimittää tällä nimellä, mutta onko nimelle katetta? Kaikki tosin on kastettu
”kristillisellä kasteella”, mutta ovatko kaikki suomalaiset ”kristittyjä”?
KD (entinen SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) pitäisi olla ”kristillinen puolue”, mutta onko se
todellisuudessa kristillisten arvojen läpitunkema?
Ruotsin, Saksan ja Italian kristilliset puolueet eivät täytä kristillisyyden raamatullista mittaa.
Vaikutti siltä, että Suomessa nimenmuutoksen avulla haluttiin päästä em. kristillisten puolueiden
”puolivillaiseen” kastiin – irti Raamatun ikeestä:
”Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat
yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa,
heittäkäämme päältämme heidän köytensä". Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa
heitä” (Ps.2:1-4).
Markkinointikikka
Körtteihin pukeutuneelta ukolta kysyttiin, onko hän herännyt, ukko vastasi: EN OLE. Miksi sinä
sitten käytät körttejä? ”Uskovat paremmin hevoskaupoissa.”
Ristiretket
Näillä sotaretkillä on käytetty väärin ristiä ja kristillisyyttä:
”Kristus kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa” (Niilo Tuomenoksa).
Vaalimainos
Vaaleissa pyritään erottamaan ”jyvät akanoista” käyttämällä termiä ”kristilliset arvot”. Näillä
ratsastamalla pyritään harhauttamaan ”yksinkertaista kansaa”. Kun kääntymätön kuulee sanat
”kristilliset arvot”, hän aivan pökertyy. Uskovaa ei kuitenkaan terminologialla petetä! Käytännössä
nämä kristillisten arvojen puolustajat ”ulvovat yhdessä susien kanssa”. He lukeutuvat ”kieltäjä –
Pietarin” koulukuntaan. He häpeävät Kristusta ja hänen sanojaan:
”Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka
on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on
taivaissa” (Matt.10:32,33).
Fennomania
Tätä suuntausta edusti mm. J.V. Snellman. Siinä isänmaallisuus oli kaiken keskipisteenä. Isien
perintö ja heidän edustamansa arvomaailma on käyttäytymisen ohjenuora. Ihmisen uskoontulo ja
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pyhityskilvoitus eivät näyttele mitään osaa. Nämä kuuluvat aivan toiseen kategoriaan. Tässä on
kyseessä kaksi aivan erilaista ”tulta”, jotka kumoavat toisensa.
Fennomania ei pane painoa ”sisäiseen kristillisyyteen”, vaan ns. kristillisiin arvoihin! Kristinusko
(lähetyskäsky) ja nationalismi eivät ole sovitettavissa yhteen!
Snellman katsoi, että kristillisyyden valtiolliskulttuurillinen ja yhteiskunnallinen merkitys on suuri.
Snellmanin hegeliläisen filosofian mukaan kristillinen usko ja kansallisvaltiollinen hyvinvointi
kuuluvat yhteen ja tukevat toinen toistaan. Pasi Jaakkola kirjoittaa Topeliaaninen usko -kirjansa
sivuilla 61–62, seuraavasti:
”Snellman myös argumentoi toivomaansa yhteiskuntafilosofiaa historian esimerkeillä. Yhteiskunta,
jossa tiede ja taide on erotettu uskonnosta, merkitsee taantumista antiikin pakanuuteen. Taasen
pietistinen valtio, jossa korostetaan uskonelämää, mutta väheksytään kansallisuutta,
yhteiskuntaa, tiedettä ja taidetta, on paluuta keskiajan pimeyteen. Snellman näkeekin, että
modernin sivistysvaltion tunnuspiirre on kristinuskon hengen vaikutuksen levittäminen sen kaikkiin
toimintoihin. Näin ollen työskentely yhteiskunnan hyväksi on työskentelyä siinä ilmenevän
maanpäällisen Jumalan valtakunnan hyväksi.” (Juha Ahvio / netti).
Jumalan valtakunnan tuleminen
Fennomania lähtee siitä, että kristinusko pikku hiljaa ”hapattaa” koko yhteiskunnan. Tämä on
kuitenkin harhaa:
”Raamattu opettaa selvästi, että historian ”päämäärä” ei ole yhtä kuin historian ”tulos”, ettei
Jumalan valtakunta pääse valtaan kasvamisen ja kehityksen kautta, vaan vasta maailman
tuhoutumisen ja katastrofien kautta. Laittomuus pääsee valtaan, monien rakkaus on kylmenevä
(Matt.24:12), ja Ihmisen Poika on palatessaan löytävä vain vähän uskoa maan päältä (Luuk.18:8).
Raamatun profetioiden ennustama suunta ei ole maailman kristillistäminen aina kulttuurin
menestykselliseen kristillistämiseen asti, vaan maailman vihollisuuden lisääntyminen aina siihen
asti, kunnes kristinusko hävitetään kulttuurin toimesta. Sen tähden ei Kristus viivytä tulemistaan,
koska maailma ei ole vielä tarpeeksi k r i s t i l l i n e n, vaan Hän ei tule vielä siksi, että se ei ole
vielä kyllin e p ä u s k o i n e n (2. Tim.3:1-5, 4:3,4, 2. Piet.3:3, 1. Tim.4:1-3 (Erich Sauer,
Ristiinnaulitun riemuvoitto, s.150).
”Muutamat sanovat, että koko maailma kääntyy kristityksi ennen viimeistä päivää. Tämä on
saatanan keksimä eksytys, jotta hän sillä pimentäisi terveen opin. Varo sen tähden tätä
harhaluuloa” (Martti Luther).
Fariseusten oppi
”Farisealaisen katsomuksen mukaan ihminen kykenee tekemään oikein eli Jumalan tahdon sen
luonnollisen varustuksen perusteella, jonka hän on saanut Jumalalta. Alkukristillinen katsomus on,
että ihmiselle täytyy tapahtua sisäinen muutos, uudestiluominen, hänen on saatava uusi elämä”
(Hugo Odeberg, Kristinusko ja fariseukset, s.85).
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”Farisealaisuudessahan ´kääntyminen` on juuri sitä, että alamme noudattaa uutta elämäntapaa,
että muutamme itsemme niin, että kun ennen menettelimme yhdellä tavalla, nyt menettelemme
toisella tavalla” (mt.s.65).
”Elämäntavan muuttamista voidaan verrata eläimen opettamiseen, niin että se luontonsa tai
vaistonsa mukaisen käyttäytymisen sijasta saadaan käyttäytymään ja menettelemään ihmisen
tavoin. Uutta elämää olisi silloin se, että eläin saisi todellisen Ihmisen ymmärryksen, hengen ja
elämän ja tulisi ihmiseksi. Vanhan ja uuden ihmisen välinen ero Uuden testamentin tarkoittamassa
merkityksessä on nimittäin vähintään yhtä suuri kuin eläimen ja ihmisen ero. Vanhasta ihmisestä
puuttuu alkukristillisen käsityksen mukaan jotain yhtä olennaista kuin eläimeltä ihmiseen
verrattuna” (86,87).
”Mutta farisealaisuus on alkukristillisen käsityksen mukaan sitä, että tahdotaan toteuttaa Jumalan
tahto ilman Jumalaa” (91).
”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten” (Niilo Tuomenoksa).
Saatanalla on kristilliset arvot
Meidän ei tule unohtaa, että Saatana usein esiintyy ”valkeuden enkelinä”:
”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14).
”Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä erämaassa,
ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne
olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin
sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä
ainoastaan leivästä'." 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'." Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos
sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen
käskyn sinusta, että he varjelevat sinua', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen
loukkaisi'." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'." Ja
kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi” (Luuk.4:1-13).
Kristillisyys ja luterilaisuus
Nimenomaan kansankirkollisissa piireissä samaistetaan kristillisyys ja luterilaisuus. Tämä on tietysti
siinä tapauksessa oikein, että kirkossa toimitaan ”yksin Raamattu” – periaatteella. Tavallisesti asia
ei kuitenkaan ole näin.
Toisaalta voidaan myös sanoa: MIKÄ ON RAAMATULLISTA, ON MYÖS LUTERILAISTA! Päinvastoin
ei kuitenkaan ole oikein sanoa. Lutherilla oli ”kultaa ja multaa”. Ainoastaan ”ultraluterilaiset”
yhtyvät jälkimmäiseen näkemykseen.
Adolf Hitlerin toiminta oli perusteltavissa Lutherilla, mutta ei Raamatulla!
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Regimenttiopin tueksi voidaan ottaa Luther, mutta ei Raamattua!
Lutherin nimeen vannominen
Keskuudessamme on niitä, jotka vannovat Lutherin nimiin ja katsovat täten edustavansa puhdasta
kristillisyyttä. Näitä ovat mm. seuraavat ”Lutheriin hirttäytyjät”: SLEY (Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys), Luther – säätiö, STLK (Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko).
Lahkolaisuus ja kristillisyys
Tavallisesti jokainen lahko pitää sitä oikeana kristillisenä yhdyskuntana. Toki tätä ”totuutta” ei
yleensä julkisesti sanota (paitsi: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK)!) Samalla
Jumalan seurakunnan ulkopuolelle työnnetään kaikki muut. Tässä tapahtuu se mistä Jeesus sanoo:
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja
hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12).
Lahkolaiset eivät nöyrry EKKLESIA – ajatteluun, vaan ”ryöstävät” sen röyhkeästi itselleen! Heillä ei
ole laajaa yleiskäsitystä kristillisistä arvoista. Heillä on ainoastaan ”Raamatun valitut palat”! Koska
lahkolaisen seurakunta on suppea, häneltä ei riitä rakkautta tämän lahkon ulkopuolella oleviin.
Kun taas EKKLESIAKRISTITTY rakastaa ”ilman rajoja”. Samalla ekklesiakristityllä on laaja ja oikea
näkemys kristillisistä arvoista. Hänen arvonsa ovat kaikilta osin raamattusidonnaisia!
Pitää ansaita
Autokauppiaalta tivattiin, miksi mersun tähti-merkki on muita arvokkaampi. Vastaus: TÄHTI ON
TÄYTYNYT ANSAITA!
Täytyy ansaita
”Kristillisyys” – merkkikin täytyy ansaita. Muutoin sen käyttö on väärin ja – rikollista.
Mitä kristillisyys sisältää?
Vain määrätyt kriteerit täyttävä ihminen on uskova. Elleivät nämä kriteerit täyty, ihminen elää
petoksessa; hän harhauttaa itseänsä ja muita:
"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä
ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet
kuollut” (Ilm.3:1).
Kristillisiin arvoihin kuuluu
1. Vanhurskauttaminen / Uudestisyntyminen:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3).
2. Kastettu Jeesuksen nimeen.
3. Elää raamatunmukaista elämää (kristillinen etiikka).
4. On EKKLESIA – kirkon jäsen – lahkolainen ei ole kristitty!

5

5. Oksana Kristus – viinipuussa:
”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).
6. Puettu taivaalliseen sota - asuun:
”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. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden
haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla
voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen
miekka, joka on Jumalan sana” (Ef.6:10-17).
MITÄ PITÄÄ JULISTAMAN?
”Ääni sanoo: "Julista!" Toinen vastaa: "Mitä minun pitää julistaman?" Kaikki liha on kuin ruoho, ja
kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys
puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän
Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti” (Jes.40:6-8).
Kristillisten arvojen julistus kuuluu LIHAN KATEGORIAAN. Niitä ei kannata julistaa. Meidän tulee
julistaa KRISTUSTA ja RISTIÄ!
Maailma ei kostu kristillisistä arvoista; ne ovat sille kuolettavaa lakia ja hyödytöntä moralisaarnaa.
SURKEAA LAIN JA EVANKELIUMIN SEKOTUSTA! ONNETON MAAILMAN PARANTAMISYRITYS!
SILKKAA FARISEALAISUUTTA!
RISTI ON MAAILMAN AINUT TOIVO!
Uuteen hengelliseen maailmaan pääsy tapahtuu ainoastaan ”ristin kautta”.

”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani” (Joh.14:6).
”Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin
Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa
juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme
ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille,
jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan
viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin
ihmiset” (1. Kor.1:21-25).
”Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä
maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on
hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa";
ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi" (1. Kor.3:18-20).

