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USKOVAN TERVE ITSETUNTO                            Väinö Hotti 

Ylpeyden kirous 

”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, 

sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle 

Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä 

nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' Mutta sinut heitettiin alas 

tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan” (Jes.14:12-15). 

”Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te 

siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" 

(1. Moos.3:4,5). 

”Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus: totisesti, ei sellainen jää rankaisematta” (Snl.16:5). 

”Ylpeät silmät ja pöyhkeä sydän - jumalattomien lamppu - ovat syntiä” (Snl.21:4). 

”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen 

nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon". Nöyrtykää siis 

Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi” (1. Piet.5:5,6). 

”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani 

edessä” (Jes.66:2). 

”Mutta Hiskia ei palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi; sentähden hänen ja 

Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha” (2.Aik.32:25). 

”Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys” (Snl.18:12). 

 'Tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi et; täytyy sinun ylväiden aaltojesi asettua' tässä (Job 

38:11). 

AABRAHAM 

”Aabraham vastasi ja sanoi: "Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka” 

(1. Moos.18:27). 

DAAVID 

”Kenen jälkeen Israelin kuningas on lähtenyt? Ketä sinä ajat takaa? Koiranraatoa, yhtä kirppua!” 

(1. Sam.24:15). 

”Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut 

näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään… 

Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, 

Baasanin härät piirittävät minut, avaavat kitansa minua vastaan, niinkuin raatelevat, kiljuvat 

leijonat. Niinkuin vesi minä olen maahan vuodatettu; kaikki minun luuni ovat irti toisistansa; 

minun sydämeni on niinkuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut 
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kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun” 

(Ps.22:7,8; 12-16). 

”Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi 

tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni, 

ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt 

sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas 

tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, 

totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle 

viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta 

valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt 

olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo 

minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, 

äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden 

hengellä” (Ps.51:3-14). 

AAMOS 

”Niin Aamos vastasi ja sanoi Amasjalle: "En minä ole profeetta enkä profeetanoppilas, vaan minä 

olen paimen ja metsäviikunapuiden viljelijä. Ja Herra otti minut laumojeni äärestä, ja Herra sanoi 

minulle: 'Mene ja ennusta minun kansaani Israelia vastaan' (Aam.7:14,15). 

PIETARI 

”Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene pois minun 

tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen" (Luuk.5:8). 

PAAVALI 

”Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää” (Room.7:18). 

”Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin 

kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten,  

me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja, 

mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme 

sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina, me näemme 

vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta 

me kestämme; meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin 

maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti” (1. Kor.4:9-13). 

”Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska 

olen vainonnut Jumalan seurakuntaa” (1. Kor.15:9). 

”Olen joutunut mielettömyyksiin; te olette minut siihen pakottaneet. Minunhan olisi pitänyt saada 

suositusta teiltä, sillä en ole missään ollut noita isoisia apostoleja huonompi, vaikka en olekaan 

mitään” (2. Kor.12:11). 

”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut 

maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin” (1. Tim.1:15). 
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MARTTI LUTHER 

”Hänen (Lutherin) kirjansa haudattakoot vaikka seitsemän sylen syvyyteen, jos ne vieroittavat tai 

estävät ihmisiä lukemasta Raamattua” (Häkkinen, Sisälle Sanaan, s.13). 

”Tämä armon oppimme antaa koko kunnian kaikkineen yksinomaisesti Jumalalle, ihmisille sitä 

vastoin ei mitään” (Luther, Gal.kirj.sel. s.88). 

”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja pyhempiä ihmiset ovat Kristuksetta, sitä enemmän 

he vahingoittavat evankeliumia” (Luther, Gal.kirj. sel. s.59). 

”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” (Gal.kir.sel. s.502). 

PAAVO RUOTSALAINEN 

”Minun hautani päälle pitää istuttaa mitä piikkisin muu, sillä minä olen kaikkein piikkisin mies” 

(Saarisalo, Erämaan vaeltaja, s.238). 

”Te ette osaa minua niin paljon häväistä ja halveksia, kuin minä luontoni ja syntyperäni puolesta 

tunnen itseni Herran edessä kelvottomaksi” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja, s.343). 

EINO J HONKANEN 

”Tänään en ole mitään – enkä huomenna sitäkään! 

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

LAHKOLAISUUS 

LAHKOLAISUUDEN SYNTY 

”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, 

niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette 

silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on 

kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä 

olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset 

ainakin? (1. Kor.3:1-4). 

1. Pienten lasten tauti  

Uskonelämän alussa sallittua, mutta siitä on määrä kasvaa. Seurakunta ei saa tyytyä 

”tuttipullokristillisyyteen”. Jos uskova jää lapsen asteelle, se merkitsee surkastumista ja kuolemaa. 

2. Lihallisuutta  

Epätervettä uskonelämää. 

”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan 

hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia). 
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”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, 

on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden 

että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se 

voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan 

vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, 

se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, 

mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti 

Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on 

eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, 

veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan 

elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää” 

(Room.8:5-13). 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, 

noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, 

mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, 

että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

3. Tavallista ihmisen elämää 

Lahkolainen ei poikkea ihmismassasta: ”kuin ihmiset ainakin”. Hän ei ole mennyt sisälle ahtaasta 

portista. Hän ei ole uudestisyntynyt. Hän ei kulje kaitaa tietä. 

LAHKOLAINEN EI PERI TAIVASTA! 

LAHKOLAISUUDEN OLEMUS (SUBSTANSSI) 

1. Sen maaperä on ylpeys 

Lahkolainen eristyy ylemmyydessään toisista uskovista.  

”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, 

sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle 

Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä 

nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' Mutta sinut heitettiin alas 

tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan” (Jes.14:12-15). 

Hän on päässyt ”korkeammalle asteelle”.   

Rooman kirkko ylpeydessään julistaa: kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta! Sama sävel tulee esille 

vanhoillislestadiolaisten (SRK) teologiassa: vain meillä on pelastus. Edelleen tämä on ominaista 

kaikillekin lahkoille. Kaikki lahkot ovat syntyneet ylpeyden maaperälle: me yksin olemme oikeassa! 

Tämä kuuluu lahkon identiteettiin, mutta se on ”perkeleellistä”! 

2. Heikko itsensä tuntemus 

”Ah, kuin olet, ihmisrukka, Sokea, et nähdä voi, Kuinka nyt sua uhkaa hukka, Synti kahleet sulle toi. 

Mitä oot, sen unhotat, Toiveet turhat omistat. Katso, taidoista on parhain Tunteminen omain 

harhain” (Vvk.445:1). 
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3. Farisealainen mielenlaatu 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin 

ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista 

ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te 

ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät 

kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä 

näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja 

laittomuutta” (Matt.23:25-28). 

”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten” (Niilo Tuomenoksa). 

Tällaiset uskovat ovat ”lihanpyhiä”: 

”Lihanpyhät ovat leveitä, vaativat paljon tilaa. Ihmishurskauden pelottavan runsauden takaa on 

vaikea nähdä Herraa” (Niilo Tuomenoksa). 

”Väärästä pyhityksestä puuttuu synnintunnustus. Minä – vaivaisesta on tullut sinä-vaivainen” 

(Niilo Tuomenoksa). 

4. Särkymätön sydän 

Lihallisuus nousee nimenomaan tästä maaperästä. Ylpeä sydän on tehokkain uskoontulon este! 

”Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; 

sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa” (Jooel 

2:13). 

”Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää” 

(Ps.51:19). 

”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion 

murtaa? (Jer.23:29). 

5. Ekumeeninen harha 

Lahkolaisuus ja ekumenia kuuluvat yhteen. Ne ovat ”siamilaiset kaksoset”. Lahkolaisuus etsii 

ekumenian kautta uskovien yhteyttä. Tämä on kuitenkin suurta harhaa. Ekumenia pyrkii yhteyteen 

”yli rajojen” ja antaa ymmärtää, että tämä on yhteyttä, josta Jeesus puhuu Joh.17. Tämä on 

kuitenkin ”Perkeleen petosta”.  Oikea yhteys on ”oksan yhteyttä viinipuuhun”, Joh.15. Se on 

orgaanista yhteyttä, eikä organisaatioiden yhteyttä! 

6. Lahko ja ekklesia 

Suuresta harhautuksesta on myös kysymys kun lahko ja ekklesia sekoitetaan. Omasta lahkosta 

tehdään ekklesia. Tämähän ei siedä vähäisintäkään kriittistä tarkastelua. On vaikeaa perustella, 

että Pyhä Henki saa hajaannusta aikaan. Sen sijaan on helppo ajatella, että DIABOLOS (heittää 

erilleen, hajottaa) on tämän kaiken takana. Edelleen on vaikea ajatella, että ”Kristuksella on monta 

morsianta”: 
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”Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", 

joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole 

ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:12,13). 

7. Sokeus 

EKKLESIAN kieltäminen ja torjuminen johtuu sokeudesta. Tarvitaan silmien avautuminen, tarvitaan 

silmävoidetta. 

”Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun sanansaattajani, jonka minä 

lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija?” 

(Jes.42:19). 

”Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset 

ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: "Voi, herrani, mitä me nyt 

teemme?" Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin 

niitä, jotka ovat heidän kanssansa". Ja Elisa rukoili ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, että hän 

näkisi". Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja 

tulisia vaunuja Elisan ympärillä” (2. Kun.6:15-17). 

”Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja 

näette: sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja 

kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu 

minuun” (Matt.11:4-6). 

"Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi 

silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi" 

(Joh.12:40). 

”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut 

lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan 

vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen 

joukossa´” (Apt.26:17,18). 

”Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen 

joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille 

loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva” (2. 

Kor.4:3,4). 

”Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin 

menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä” (1. Joh.2:11). 

”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. Minä neuvon sinua ostamaan minulta 

kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä 

alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:17,18). 
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8. Pyhä sota 

On korkea aika julistaa ”pyhä sota” lahkolaisuutta vastaan. Kristikunta on tänään lahkojen pahoin 

turmelema ja – saastuttama. On joutavaa vannoa Raamatun nimiin, jollei edes seurakuntaoppia 

saada raamatulliseksi.  Teoriassa uuden näkemyksen saaminen on helppoa – näinhän on ollut aina 

suurten ja merkittävien keksintöjen osalta: 1. Populismin hylkääminen. 2. Välttävä sisälukutaito. 3. 

Uskollisuus Raamatulle. 4. Rakkaus totuuteen. 5. Silmien avautuminen. 

9. Menkäämme Golgatalle 

Golgata on ratkaisu lahko-ongelmaan. Golgatalta löytyy vain yksi penkki, särkyneiden sydänten 

penkki (EKKLESIAPENKKI). Siellä tapahtuu ”aseistariisunta”. Kukaan ei lähde sieltä peitsein ja 

sapelein Jumalan valtakunnan elovainiolle. 

”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, 

nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14). 

”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). 

 

                     TERVE RISTI, AINOA TOIVOMME! 

 

                                    


