1

YHTEISMITALLINEN USKO

VÄINÖ HOTTI

Vertailu
Uskovia on maailmassa paljon. Itse asiassa usko taitaa kuulua jokaisen ihmisen elämään. Se on
jonkinlainen ”peruselementti”. Kuitenkin on terveellistä vertailla: onko uskomme yhteismitallinen
kristinuskon armoitettujen johtajien kanssa?
”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän
vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:7).
Koetelkaa itseänne
”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus
Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta” (2. Kor.13:5).
Perusasia uskovassa on Kristuksen asuminen hänessä: Kristus asuu uskovassa ja uskova
Kristuksessa:
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
Jeesus tulee uudestisyntymisessä sydämeen:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3).
”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).

”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).
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”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).
Petoksen uhri
Ihminen voi pettää itseänsä. Pahinta on, jos petos tapahtuu autuuden asiassa. Se tietää
iankaikkista kärsimystä. Itse asiassa pettäjä on Saatana:
”Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja
minä söin" (1. Moos.3:13).

JOHN BUNYAN 28.11.1628 - 31.8.1688
”Tarkatessani tätä kaikkea jännittyneenä satuin kääntymään ja näin Taitamattoman tulevan
virran reunalle sekä pääsevän nopeasti ylitse ilman puoltakaan sitä vaivaa, mikä kahdella
edellisellä miehellä oli ollut. Silloin sattui nimittäin rannalla olemaan lauttamies nimeltä Turha
Toivo, joka meloi hänet veneessä ylitse” (Bunyan, Kristityn vaellus, s.185).
Lopun ajan ongelma
Lopun aika tulee olemaan suurta eksytysten aikaa. Eksytys tekee uskovat harvinaiseksi koko
maailmassa:
”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8).
”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille:
milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi
ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen:
'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta” (Matt.24:3-5).
”Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. Sillä vääriä
kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että
eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin” (Matt.24:23,24).
”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen”
(2.Tess.2:11,12).
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Mutu – usko
Tällöin ihminen luottaa oman sisimpänsä ääneen. Hän on kykenemätön kontrolloimaan sitä
millään tavoin. Hän saattaa olla lahjakas HAVUKKA-AHON AJATTELIJA, joka luottaa omaan
järkeensä ”kuin pukki omiin sarviinsa”!
”Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu” (Snl.28:26).
”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie” (Snl.14:12).
”Järki on filosofin pääkopassa jumalallinen tiedon lähde, josta tämän maailman viisas ammentaa
totuutta samalla erehtymättömyytdellä kuin yksinkertainen Raamatusta” (Laestadius,
Hulluinhuonelainen § 559
Usko ja tunnustus
Muutamat sanovat: ”Usko on yksityisasia; siitä ei tarvitse kertoa muille.”
”Mutta sitten he sanoivat toisilleen: "Emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos
olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Tulkaa,
menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan” (2. Kun.7:9).
”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun
tunnustuksella pelastutaan” (Room.10:9,10).
”Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole
henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti” (Ilm.12:11).
Autuuttava usko
Kaikki ei kuitenkaan ole pelastavaa uskoa. Vain tietty usko vie taivaaseen.
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani” (Joh.14:6).
"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi" (Apt.16:31).
”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän
hänet viimeisenä päivänä” (Joh.6:44).
Uskovaa on helppo juksata
Tänään uskovat ovat monien tuulten heiteltävinä. Uskova joutuu helposti ajassamme liikkuvien
harhaoppien vietäväksi. Totuuteen (Raamattuun) juurtuminen varjelee valheelisilta ja kadottavilta
harhaopeilta:
”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja
ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen
rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus” (Ef.4:14,15).
”Totta luulen, kristikansa narrattavaks´ kai on herkin, jos vain liikkuu hurskain elein, osaa tehdä
ristinmerkin” (Vilho Rantanen).
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Joukkohysteria
Tässä tilanteessa ”aivot on laitettu narikkaan”. Tämä on monen uskovan kohdalla totta. Tällöin
päätöksen teko ja ajattelu ”ulkoistetaan”. Istutaan toisen housuilla vaikka ”helvetin tuleen”.
”Ja nyt uhkaa se vaara, ettei ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan
myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää
mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee” (Apt.19:27).
Monella uskovalla ei ole kykyä ja rohkeutta irrottautua joukon mielipiteestä, vaikka he vannovat
Raamatun nimiin. Yleinen käytäntö sitoo heitä valheeseen.
Kirkon (lahkon) kahleissa
Moni uskova uskoo ”niin kuin kirkko uskoo”. Omakohtainen pohdinta puuttuu. Tällöin hän ei myös
kykene tekemään selkoa uskonsa perustasta:
”vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka
teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla” (1. Piet.3:15).
Mykkä uskova
Luther: ”Jumalalla ei ole mykkiä lapsia.” Syystä tai toisesta monet uskovat ovat ”mykkyyden
hengen vallassa.” Eräs syy siihen varmasti on, ettei ole koskaan uudestisyntymisen ihmettä
tapahtunut.
Helluntai teki ”puhuvia uskovia”:
”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" (Apt.1:8).
Auktoriteettiusko
Luther: ”Ei pidä kiinnittää huomiota KUKA mitäkin sanoo, vaan MITÄ kukin sanoo.” Luther ohjaa
siis asialinjalle!
Seurakunnanjohtajan tehtävänä on kiinnittää seurakuntalaiset KRISTUKSEEN, SANAAN JA
EKKLESIAAN. Jos seurakuntalaiset kiintyvät johtajaan, on tapahtunut perusvirhe. Jos johtaja
muuttaa paikkakunnalta tai kuolee, kaikki romahtaa! Jos painopiste on ollut oikea, toiminta jatkuu
entisellään.

KUULIAISUUS JA UHRI
”Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva”
(1.Sam.15:22).
Sosiaalisessa kristillisyydessä etsitään kuuliaisuutta. Mutta hengellisessä työssä JUMALAN SANA
menee tämän kuuliaisuuden edelle.
Saulin kuuliaisuus oli itsevalittua Jumalan palvelusta! Oikea kuuliaisuus on kuuliaisuutta JUMALAN
SANALLE.
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Kahden käden kristillisyys
Tämä on tietyssä mielessä aivan oikea menetelmä: tulee tehdä sosiaalista työtä, mutta myös
julistaa Sanaa. Tässä on kuitenkin priorisointi tarpeen. Jumalan sanan tulee käydä edellä ja olla
ensimmäinen! PAINOPISTEEN tulee olla Jumalan sanassa! Ilman sanaa olemme ”tuuliajolla.
Tällöin meillä on ”veretön evankeliumi”.
”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei ole mitenkään erityisesti kristillinen tehtävä”
(Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29).
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille
annetaan” (Matt.6:33).
”Silloin te rupeatte sanomaan: 'Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän
kaduillamme sinä opetit'. Mutta hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette.
Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät” (Luuk.13:26, 27).
Oli ollut erilaista seurakuntatoimintaa. Monenlaista touhua. Oli ollut väärä painotus; Sanaakin oli
viljelty, mutta se ei ollut keskeisenä!
Martan evankeliumi
Sosiaalinen evankeliumi viehättää luonnollista ihmistä. Ihminen haluaa tehdä jotakin autuutensa
hyväksi.
”Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet
kotiinsa. Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja
kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi:
"Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis
hänelle, että hän minua auttaisi." Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista
sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän
osan, jota ei häneltä oteta pois” (Luuk.10:38-42).
Tämä on kuitenkin ”toista evankeliumia”:
”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen
armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä,
jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai
vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille
julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos
joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu”
(Gal.1:6-9).
”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut luvatusta Pyhän Hengen
lahjasta” (Niilo Tuomenoksa).
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E.J. HONKANEN 21.3.1917 – 20.2.1987
AHKERAT JA TOUHUILIJAT
”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta touhuilijat saavat vain vahinkoa.” Snl.21:5.
”Ahkeruus ja touhu ovat kaksi eri asiaa. Emme saa unohtaa: ”Kirottu olkoon se, joka Herran työtä
laiskasti tekee!” emmekä myöskään: ”Olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran
työssä!” Mutta emme saa erehtyä luulemaan, että touhu on ahkeruutta. On ihmisiä – ja juuri
Jumalan valtakunnan työssä – joilla on aina hirmuinen kiire. Kuitenkaan kiireestään huolimatta he
oikeastaan saavat vähän todellista aikaan. He joutuvat parsimaan jälkiään, koska he tekevät
ajattelematta sellaista mikä ei ole niin tarpeellista. Usein heille ei riitä edes heidän oma työnsä,
vaan he käyvät sotkemassa toistenkin työtä. He näyttävät ahkerilta – mutta todellisuudessa ovat
touhuilijoita…Tärkeintä ei ole laajuus, vaan laatu” (E.J. Honkanen, Hengen uudistus, ss.105,106).
-------------------”Tarkoitan sitä matkamiehen mielen syrjäytymistä, mikä syntyy innokkaan sosiaalisen toiminnan
piirissä” (Osmo Tiililä, Kuolema, s.66).
-------------------”Ilman evankeliumia kristinuskon sosiaalinen, moraalinen tai yhteiskunnallinen hyvä vaikutus on
turhaa. Hyvän tekeminen ilman evankeliumin sanomaa on kaunista ja kunnioitettavaa, mutta
ikävä kyllä siinä vain kuollut auttaa toista kuollutta. Evankeliumi on se 'juttu', joka antaa
kristinuskolle erityisaseman filosofioiden ja uskontojen joukossa. Kristinuskon hyvä 'juttu' ei ole
hyvät ihmiset, eivät kauniit kirkot eikä maailmoja syleilevä teologia, vaan evankeliumi”
(Netti/kotisatama/47/2008).
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UURAS SAARNIVAARA 17.2.1908 – 5.5.1998

SOSIAALINEN EVANKELIUMI
”Sosiaalisen evankeliumin” syntymiseen on antanut ulkonaisen sysäyksen teollistumisen
aiheuttama kurjistuminen ja sosialistinen yhteiskunnallisten epäkohtien kritiikki.. Tämän
”evankeliumin” kannattajat ovat hylänneet marksilaisuuden, mutta hyväksyneet sosialistisen
yhteiskuntakritiikin. Pyrkiessään sosiaalisiin uudistuksiin kristillisessä hengessä he ovat useinkin
samastaneet kristillis-sosialistisen yhteiskunnan ja Jumalan valtakunnan.
”Sosiaalisen evankeliumin” käsitys Jumalan valtakunnasta sisältää monissa tapauksissa Raamatun
perustotuuksien kieltämistä.
Jumalaa ei pidetä pyhänä ja armahtavana eikä Tuomarina, jolle kaikkien on tehtävä tili, vaan
hänet käsitetään hyväntahtoiseksi ja ”peräänantavaksi” Isäksi, joka on luonut maailman
sellaiseksi, että se välttämättömyyden pakosta tulee paremmaksi ja paremmaksi. Tämän Jumalan
kanssa on ihmisten oltava yhteistyössä sodan poistamiseksi, maailman liittotasavallan
muodostamiseksi, teollisen demokratian, moraalisen kasvatuksen ja sosiaalisen tietoisuuden
parantamiseksi, jotta siten saataisiin rakennetuksi ”Jumalan valtakunta”.
Ihmistä ei pidetä langenneena ja lihanmielessään Jumalaa vastaan kapinoivana olentona, joka on
pimeyden valtojen orjuudessa ja palveluksessa, niin että hänestä tulee Jumalan lapsi vasta
kääntymyksen. uudestisyntymisen, pelastuksen kautta. Häntä pidetään ilman muuta, luomisen
perusteella, Jumalan lapsena. Lunastus ja pelastus Kristuksessa ei siten ole tarpeen. Riittää, kun
ihminen saa paremmat yhteiskunnalliset olot, kasvatusta jne. Kristusta pidetään pääasiassa
ihanteena ja opettajana.
Synti on epäsosiaalinen eli yhteiskunnan vastainen mielenlaatu ja käytös, ei ihmisen kapinaa
Jumalaa vastaan ja siitä johtuvaa syyllisyyttä ja tuomionalaisuutta. Jeesus on uskonnollinen nero,
jossa ihmisen olemuksen kyvyt ovat kehittyneet huippuunsa. Kehitys, kasvaminen, kulttuuri ja
uskonto vaalivat ja kasvattavat ihmisessä ihmisystävällisiä tunteita ja hyvyyttä. Kehitys ja
sosiaaliset uudistukset ovat tässä ottaneet lunastuksen ja pelastuksen paikan. Ihmisestä tulee
”sosiaalisen evankeliumin” mukaan Jumalan valtakunnan kansalainen ilman Vapahtajaa ja hänen
vertaan, ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uudestisyntymistä (David Hedegård – Uuras
Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42).
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WILLIAM BOOTH 10.4.1829 – 20.8.1912
LOPUNAJAN ENNUSTUS
”Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen
siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian
mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan:
”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme
joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä…
Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta
katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi olla ilman parannuksentekoa synnistä…
Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudestisyntyneet
ylhäältä” (William Booth).

