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HENGELLINEN KASVAMINEN                                   Väinö Hotti 

 

1. Niin alhaalla ei kukaan kulje, Ettei siellä Jeesus ois. 

Hän ei ketään luotansa sulje, Eikä karkoita yhtään pois. 

2. Maan alimpiin paikkoihin astui Hän kantaen ristiään. 

Ja viittansa verehen kastui, Repi piikit ne puhtaan pään. 

3. Niin alas vei polkunsa mainen, Tuo tuskien raskas tie, 

Kuin missä vain syntinen nainen Sekä ryöväri yössä lie. 

4. Ei kieltäjän kurjankaan kohtaa Hän vältä, vaan luokseen käy, 

Ja rakkaus silmistään hohtaa Eikä kostoa, vihaa näy. 

5. Ja alemma vieläkin tulla Hän tahtois, jos siellä ken On 

tunnolla haavoitetulla, Hänet korjaisi taltehen. 

6. Niin alhaalla ei kukaan kulje, Ettei siellä Jeesus ois. 

Hän ei ketään luotansa sulje, eikä karkoita yhtään pois. 

HLV 175 (Martta Kaukomaa) 
 

Jeesus tuli alas 

Jeesus tunnettiin ”syntisten ystävänä”: 

”Sillä Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja he sanovat: 'Hänessä on riivaaja'. Ihmisen 

Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, 

publikaanien ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa” 

(Matt.11:18,19). 

Tyvestä puuhun 

Tämä sanonta pätee kaikessa elämän toiminnassa: on suostuttava alkamaan 

”aakkosista”. Koululainen alkaa ”ekaluokalta”. Yliopistoon vaaditaan 

ylioppilastutkinto jne. Jos ensiaskel hylätään, voi jatkossa käydä köpelösti: ”Joka 

kuuseen kurottaa, se katajaan kapsahtaa.” 

Eräs kuningas oli saattelemassa poikaansa koulutielle. Hän sanoi opettajalle: ”Te 

varmaan otatte huomioon, että hän on kuninkaan poika.” Hän sai vastauksen: 

TIETEESEEN EI OLE KUNINKAAN TIETÄ! Kuninkaan annettiin ymmärtää, että myös 

hänen poikansa joutuu opiskelunsa alkamaan ”aakkosista”. Kaikilla oppilailla on 

kuljettavanaan periaatteessa sama tuskainen opintie.  Perheen korkea ajallinen 

asema ei tuo lisää bonuksia. Toisaalta tämä on juuri sitä demokratiaa, joka vastaa 

yleistä oikeustajua. 
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Hengellinen viisaus 

Jumalan valtakuntaankaan ei ole eri ihmisillä omaa tietä. Taivaallista viisautta ei 

saada ”oikotietä”. Kaikkien on suostuttava samaan kivuliaaseen prosessiin. 

 

 

 

 

 

 Kallioperusta 

Kun lähdetään uskon elämää rakentamaan ”tyvestä”, rakennetaan 

”kallioperustalle”: 

”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, 

verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja 

rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta 

vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee 

nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka 

huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet 

puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli 

suuri” (Matt.7:24-27). 

Keplottelijoita 

Iisalmen rovasti H.G. Th. Brofeldt antoi iisalmelaisille neuvon: ”Elekee työ hyvät 

iisalamelaeset luulko kepuljkonstilla taevaasee piesevännö” (Tarvainen, Savolainen 

sielunpaimen). 

Lähtökohta 

Luonnostaan ihminen ei ymmärrä taivasasioita; hän on niiden ulkopuolella ”kuin 

lumiukko”.  Ajallisesti hän saattaa olla varsin kyvykäs ja viisas kansalainen, mutta 

”tuonpuoleisia” hän ei käsitä: 

”Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän 

mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani 

kokoaisin?' Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan 

suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, 

Suomen Siionin tragedia 

Tämä ongelma kattaa sekä kansankirkon että vapaat suunnat: pyritään puuhun 

ilman ”tyvi” – kokemusta!  Se ei ole oikea tie - eikä raamatullinen tie: 

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan 

nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1). 
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sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja 

iloitse'. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi 

vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy 

sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä” 

(Luuk.12:16-21). 

”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se 

on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava 

hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä 

itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan” (1. Kor.2:14,15). 

”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). 

”Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät 

jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset 

ymmärtävät” (Dan.12:10). 

PETTÄVÄT HARHARETKET 

Lähdetään siitä, että ihminen ”luonnostaan” käsittää hengelliset totuudet:  

1. Viinasta viisaus: 

”Leino Hassinen kertoo, miten suomalaisella miehellä saattaa olla kypsiä ajatuksia 

uskonnollisista ongelmista, kun hänet vain saa avautumaan muutaman ryypyn 

avulla” (Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.31). 

2. Kyllä kansa tietää 

Ajatellaan, että kansan mielipide pitää yhtä Raamatun kanssa. Tämä johtaa 

populismiin. Tältä pohjalta lähtee kirkon politisoituminen. Kansankirkossa 

demokratia takaa sen raamatullisuuden. Kansanuskonnollisuus onkin suosittu 

uskonto.  Harhan taustalla saattaa olla lapsikaste. 

3. Jokamiehen usko 

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki suomalaisetkin ovat uskovia ”aina Hangosta 

Petsamoon”. Tässä karsastetaan ”jakoa kahteen”.  

Martti Luther: ”Uskova on harvinainen lintu.” 
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”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa 

myöten, samoin tiekin”  (Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.82). 

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie 

kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie 

kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:12,14). 

”ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka 

miehen” (2. Tess.3:2). 

4. Surkea julistus 

”ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä 

kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:47). 

Tänään parannussaarna on pitkälti korvattu SIUNAAMISELLA. Tapahtuu ”vallitsevan 

tilanteen vanhurskauttaminen”! Tässä saattaa olla ”taustapiruna” rahastus. Sokeat     

(ja kääntymättömät) paimenet vaihtavat parannussaarnan siunaamiseen!  

5. Kääntymättömät värvätään Jumalan valtakunnan työhön 

”Herätyskristillisyys on aina kasvatuskristillisyyttäkin ja päinvastoin. Mutta mistä in 

kotoisin sellainen kasvatuskristillisyys, jossa kukaan herää, ei kukaan tee parannusta 

eikä kukaan synny uudestaan. Siinä taidetaan kasvattaa syntymättömiä” 

(Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78). 

”Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he väärässä järjestyksessä 

yrittivät tehdä hyviä tekoja – ennen kuin olivat päässeet  Kristuksen sisälliseen 

tuntemiseen”  (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.326). 

6. Sosiaalinen evankeliumi 

Tämä on MARTAN EVANKELIUMIA: 

”Vähäisenkin hengellisen arvostelukyvyn omaava henkilö huomaa yleensä, missä 

usko on elävää ja missä ei, mutta eräällä alueella tällainen henkien erottaminen ei 

näytä yhtä helpolta. Tarkoitan sitä matkamiehen mielen syrjäytymistä, mikä syntyy 

innokkaan sosiaalisen toiminnan piirissä”  (Osmo Tiililä, Kuolema, s.66). 

”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 
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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). 

7. Uuden elämän etiikka 

Tässä on tämän päivän suuri teologinen harha; kääntymättömiä yritetään saada 

noudattamaan ”uuden elämän etiikkaa”. Tämä on silkkaa moralismia! 

KYKY HENGELLISEEN KASVUUN 

1. Ei tule sukuperintönä 
2. Ei tule lapsikasteen myötä 
3. Ei tule uskovien kasteen mukana 
4. Ei tule kirkkokunnan tai herätysliikkeen mukana 
5. Ei tule maallisen oppineisuuden tai viisauden mukana 
 
KASVU - URALLE PÄÄSTÄÄN 

1. Parannussaarnan kautta 
2. Katumuksen ja parannuksenteon myötä 
3. Vanhurskauttamisen, uudestisyntymisen ja pyhityksen kautta, kun omaksumme   
     uskossa kasteessa meille lahjoitetun Jeesuksen ansion: 
 
”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? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan 

haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän 

kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos 

me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin 

olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että 

meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis 

kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on 

vanhurskautunut pois synnistä” (Room.6:1-7).  

HENGELLISEN KASVUN MITTARI ON SUHDE HERRAN KANSAAN (ekklesiaan)!  

”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). 


