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USKO PUNTARISSA                                                             Väinö Hotti 

 
 
Voidaanko uskoa mitata? 
 
Monet ajattelevat, että uskoa ei voi eikä saa mitata. Se on jokaisella arvokas, 
ainutlaatuinen ja originaali. ”Hyvin menee kun ei vertaile.” Tässä lienee kuitenkin  
ainoastaan ”puolitotuus”.  

USKON VIHOLLISET 

1. Oma sydän 
 
Ajassamme on sellaisia uskovia, jotka eivät ota neuvoja toisilta; he luottavat omaan 
sydämeensä. He eivät suvaitse ”oppi-isiä”. He ovat ”paisuneita”: 

”Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on 
paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä” (1. 
Tim.6:3,4). 

Mutu – usko 

Tällöin ihminen luottaa oman sisimpänsä ääneen. Hän saattaa olla lahjakas 

HAVUKKA-AHON AJATTELIJA, joka luottaa omaan itseensä ”kuin pukki omiin 

sarviinsa”! 

”Katso, taidoista on parhain Tunteminen omain harhain” (Vvk.445:1). 

”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). 

 

”Sentähden on tämä käsi lähetetty hänen tyköänsä 

ja tämä kirjoitus kirjoitettu. Ja tämä on kirjoitus, joka 

on tuonne kirjoitettu: 'Mene, mene, tekel, ufarsin'. 

Ja tämä on sen selitys: mene merkitsee: Jumala on 

laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä 

lopun. Tekel: sinut on vaa'alla punnittu ja köykäi-

seksi havaittu. Peres: sinun valtakuntasi on pirstottu 

ja annettu meedialaisille ja persialaisille” (Dan.5:24-

28). 
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2. Itseriittoisuus 

”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja 

totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole 

kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, 

etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. 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.3:14-18). 

”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta” (Matt.5:3; 

Saarnivaaran käänn.). 

”Herran tielle lähteneillä on varmuutta, mutta ei itsevarmuutta” (Niilo Tuomenoksa, 

Valkoiset synnit, s.62). 

”Vaarallisin rukouksen surmaaja on omasta mielestään hyvin luonnistunut 

kristillisyys” (Wilhelmi Malmivaara, Salattu viisaus, s.55). 

3. Luottaminen ihmiseen 

On uskovia, jotka ovat taas persoja auktoriteeteille. Heillä on valmiutta  vaikka ”istua 

toisen housuilla helvetin tuleen”. 

”Kun ei tahdota tehdä Jumalan tahtoa, niin jättää Herra sellaisen kuulijan häijyyn 

mieleen uskomaan valhetta ja pitämään sitä totuutena. Siten on selitettävissä se, 

että niin suuressa määrin aikanamme kaikenlainen ala-arvoinen hengellinen tavara 

saavuttaa ostajia. Tulkoon minkälainen laukkuri tahansa ja kaunistakoon tavaransa 

raamatunlauseilla, kohta löytyy ihmisiä, jotka ottavat sen täydestä” (Wilhelmi 

Malmivaara, Salattu viisaus, s.58). 

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 ja lahkoon, on 

tapahtunut perusvirhe. Jos johtaja muuttaa paikkakunnalta tai kuolee, kaikki 

romahtaa! Jos painopiste on ollut oikea, toiminta jatkuu entisellään. 
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4. Järjen sokaisema 

”Järki on filosofin pääkopassa jumalallinen tiedon lähde, josta tämän maailman 
viisas voi ammentaa totuutta samalla erehtymättömyydellä kuin yksinkertainen 
Raamatusta” (Laestadius, Hulluinhuonelainen § 559). 

 
                                 (nettikuva) 

PAAVO RUOTSALAINEN 
9.7.1777 – 27.1.1852 
 

”Kun järjen viisaus on korkeimmilleen harjoitettu, niin se on Kristuksen pahin 
vihollinen” (Paavo Ruotsalainen, Salattu viisaus, s.9). 

”Hyljätkäämme ja perinpohjin kukistakaamme petollinen järjen kristillisyys, joka elää 
pinnalla kuin hanhi veden päällä ja joka tyhjällä sisällisellä juhlallisuudella näyttää 
sen, mitä pään tieto käskee, mutta ei tiedä mitään elävästä vaarasta, siitä hädästä 
ja siitä huudosta, mikä syvyydestä lähtee” (Ruotsalainen, mt. s.11). 

”Toivoisin, että olisitte kiivaat ja rohkeat, köyhät hengessä ja rikkaat Jumalassa, ja 
ettei teidän suuri oppinne saisi pimittää seurustelemista Kristuksen kanssa, joka on 
ainut autuuden perustus” (Ruotsalainen, mt. s.23). 

”On tarkasti valvottava, ettei se tieto, mikä teillä on elävästä uskosta, vain siirtyisi 
joutilaassa elämässä itsensä uskon tilalle” (Ruotsalainen, mt. s.24). 

”Aivouskossa sinä taidat pitää hyvin Jumalan tunnon, mutta koettele sydäntäsi: 
oletko irti luotujen rakkaudesta niin kuin Raamattu vaatii” (Ruotsalainen, mt. s.24). 

”Jos oppimattomien ja talonpoikien epäusko on paha asia ja vie Jumalan vihan alle, 
niin vielä hirmuisempi on oppineitten ja herrain epäuskoa, joka riistää ihmiseltä 
luonnollisen, yksinkertaisen taidon langeta elämän Herran eteen sellaisena kuin on 
ja pitää siinä kaikki, niin hyvänsä kuin pahansakin, syntinä ja hyljättävänä” 
(Ruotsalainen, mt. s.31). 

”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja pyhempiä ihmiset ovat Kristuksetta, 
sitä enemmän he vahingoittavat evankeliumia”  (Matti Luther, Gal. kirj.sel. s.59). 
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5. Vanhat ja uudet profeetat 

Aikamme eräs suuri harha on luopuminen Raamatun profeetoista. Tilalle otetaan 
”uusia profeettoja”:  Ensio Lehtonen, Helena Konttinen, Urho Muroma, Martti 
Luther jne. Tämä on eksyttävää ”korvausteologiaa”. Näistä uusista profeetoista 
muodostuu samalla ”epäjumalia”, joiden varjoon jäävät Raamatun profeetat. 

6. Valheveljet 

”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). 

”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, 
jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka 
väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa” (Apt.10:29,30). 

”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät 
Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. 
Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, 
mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen” (2. Kor.11:13-15). 

”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne 
on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja” 
(2. Piet.2:1). 

”Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä 
olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa 
Jeesuksessa” (Gal.2:4). 

”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, Gal.kirj. sel. s.703). 

7. Fariseuksen tie 

”Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin 
kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan” 
(Matt.5:20). 

Fariseusten hurskaus oli ulkonaista; he unohtivat sydämen kristillisyyden: 

”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 
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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). 

”Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole 
sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he 
katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne 
olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä 
koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, 
hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. 
Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat 
itsensä ja olivat miehillensä alamaiset” (1. Piet.3:1-5). 

”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten” (Niilo Tuomenoksa, 
Valkoiset synnit, s.87). 

8. Käärme 

”Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme 
petti minut, ja minä söin" (1. Moos.3:13). 

”Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän 
mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on 
Kristusta kohtaan” (2. Kor.11:3). 

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). 

”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie” (Snl.14:12). 

”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). 

Uskovaa on helppo juksata 

Tänään uskovat ovat monien tuulten heiteltävinä. Uskova joutuu helposti 

ajassamme liikkuvien harhaoppien vietäväksi. Totuuteen (Raamattuun) juurtuminen 

varjelee valheellisilta ja kadottavilta harhaopeilta: 

”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa 

opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa” (Ef.4:14). 

”Totta luulen, kristikansa narrattavaks´ kai on herkin, jos vain liikkuu hurskain elein, 

osaa tehdä ristinmerkin” (Vilho Rantanen). 
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YHTEISMITALLINEN USKO 

Terveellinen vertailu 

Uskovan tulee ”peilata” omaa uskoaan Raamatun pyhien uskoon. Muutoin jäämme 
omien luulojemme varaan. Edelleen meidän tulee verrata kirkkohistorian pyhien 
miesten uskoon, esim. Martti Lutheriin.   

 
             (nettikuva) 
OSMO TIILILÄ 
3.3.1904 – 16.12.1972 
Ellei uskomme pidä yhtä edellä mainittujen verrokkien kanssa, kuulumme 
todennäköisesti lahkolaisiin: 

”Lahkolaisuus edellyttää aina Jumalan sanan ja Hengen synnyttämää herätystä, joka 

– olipa se sitten ollut enemmän tai vähemmän täydellistä – on muuttunut lahkolai-

suudeksi puuttuvan johdon tai sanan sekä autuuden järjestyksen väärin käsittämisen 

vuoksi. Niin kuin oikein herännyt sielu vakavasti johdettuna ja sanan ymmärtäen 

pääsee Kristukseen uskoen sovintoon Jumalan kanssa, niin lahkolainenkin saa rau-

han. Mutta hänen rauhansa perustuu tunteisiin, liikutuksiin, näkyihin, ilmestyksiin 

ja muuhun sellaiseen, mikä on sanan ja vanhurskauttamisen ulkopuolella. Työt ja 

harjoitukset ovat tavallisesti tämmöisen rauhan perustana” (Jonas Lagus, 

Evankeliumin ääni, s.108). 

YHTEISMITALLISUUDEN tärkeimmät alueet 1. Vanhurskauttaminen ja 

uudestisyntyminen. 2. Pyhitys. 3. Uskovien yhteys. 

Nämä kaikki liittyvät olemukseen (substanssiin). Ne ovat seurausta siitä, että uskoon 

tullessa ihmisestä tulee KRISTUKSEN RUUMIIN JÄSEN ja KRISTUS-VIINIPUUN OKSA. 

Nämä ovat ”rinnakkaistapahtumia”, joita ei ole mahdollista erottaa toisistaan. Nämä 

kaikki versovat Kristus-viinipuusta ja myös - Golgatan uhrista. Nämä muodostavat 

erottamattoman kokonaisuuden kuten SIAMILAISET KAKSOSET! Niiden erottaminen 

toisistaan ei onnistu ilman väkivaltaa. Kuinka on mahdollista, että armoitettu 

syntinen suhtautuu nuivasti tähän Jumalan ”syntymäpäivänlahjaan”?! Tämä 

kolmoislahja vaatii ainoastaan ”uskolla vastaanottamista”. 

”Lukekaa ennen kaikkea Bunyania, Kristityn 
vaelluksen kirjan kirjoittajaa, seurailkaa hänen 
opastaminaan kristityn kilvoitusta ja tarkkailkaa 
onko elämässänne sille mitään  vastinetta. 
Bunyan korostaa erityisesti jumalatomien 
ihmisten Herran kansalle tuottamia vaikeuksia” 
(Osmo Tiililä, Kuolema, s.71). 

 


