1

OPETTAMALLA KAIKKI l

Väinö Hotti

Kirjauskonto
Elämme ”tietoyhteiskunnassa”. Kristinusko on kirjauskonto. Joka tahtoo perehtyä
siihen perusteellisesti, siihen on kaikki mahdollisuus. Jos joku ei tunne kristinuskoa,
oma on vikansa. Olisi toivottavaa, että suomalaisen kristikansan keskuudessa heräisi
”lukijaliike”, joka saisi suomalaiset innostumaan nimenomaan Raamatun lukemiseen
ja tutkimiseen.
Lukijaliike
Lukijaisuus eli lukijat, ruotsiksi läsare, on Ruotsin Norrlandissa noin
vuonna 1740 alkunsa saanut kirkon sisällä toiminut herätysliike. Liike sulautui
1800-luvulla osin lestadiolaisuuteen. Myös roseniolaisuus on peräisin
lukijaisuudesta. Liikkeen juuret
ovat Saksasta tulleessa pietismissä ja herrnhutilaisuudessa. Lukijaisuus vaikutti
Ruotsissa vuosina 1750–1900.[4] 1850-luvulla "läsare" oli Ruotsissa yleinen nimitys
kaikille kansanherätyksille. (Netti).
Jalot juutalaiset
”Mutta veljet lähettivät heti yötämyöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat
saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan. Nämä olivat jalompia kuin
Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka
päivä kirjoituksia, oliko asia niin” (Apt.17:10,11).
Ajattelevat uskovat
Tämän päivän uskovien eräs ongelma on ”laiskuus”. Istutaan ”pulkassa” eikä
ajatella, mihin on matka ja kenen kyydissä ja kenen ehdoilla matkustetaan.
Mennään taivaaseen ”keinutuolissa”. Tärkeä ”ajattelutyöskentely” on jätetty muille.
Ehkä tämä surkea perintö on menneiltä ajoilta, jolloin vallitsi selkeä jako kahteen:
papit ja maallikot. Liikkeen johtajat vievät tänään uskovia kuin ”pässiä narussa”.
”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57).
Omakohtainen usko
Kun puuttuu omakohtaista ajattelua, ei myöskään voida tehdä selkoa oman uskonsa
perusteista:
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”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).
Pelastava usko
Maailmassa on paljon uskovia. Kaikki ei kuitenkaan ole pelastavaa uskoa:
”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).
Jeesuksen kuunteleminen
Raamattu kertoo, kuinka Maria viipyi Jeesuksen jalkain juuressa:
”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).
Tänään harva istuu ”Jeesuksen jalkain juuressa”; se ei ole modernia! Monet ovat
Martan kanssa monissa ”palvelutoimissa”. SOSIAALINEN KRISTILLISYYS on kovassa
huudossa! Samalla on siirrytty ”kuulovartioasemiin maailman porteille”.
”Nykyinen teologian kriisi johtunee siitä, että kirkko on asettunut kuulovartioasemiin maailman porteille. Mutta profeetta Jeremia muistuttaa: "Jos he olisivat
seisoneet m i n u n neuvottelussani, niin he julistaisivat m i n u n s a n a n i
kansalleni" (23: 22)” (Risto Santala, Taivasten valtakuntaa vastaan hyökätään).
Sanoma kadoksissa
Kun kuunnellaan ”maailman ääntä”, sanoma katoaa. Kirkolla ei ole mitään omaa
sanomaa, vaan se toistaa maailman kaikuja:
"Tällainen vapaa työ oli vielä siihen aikaan kirkossamme tuntematonta ja outoa.
Paroni Nicolayn apulaiset olivatkin pääasiassa vapaista kristillisistä piireistä, joita
hän oli allianssikokouksissa oppinut tuntemaan. Heistäkään eivät kaikki kelvanneet
hänen kanssaan työhön. ´Onko hänellä SANOMA?` oli Nicolayn kysymys aina, kun
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hän valitsi puhujia. Ellei ´sanomaa` ollut, ei hän välittänyt mukaansa, oli sitten
kysymyksessä muuten millaisella tittelillä varustettu herra tahansa"
(Hannu Pietilä, Aatelismies tulensytyttäjänä, s.41).
Tie opetuslapseuteen
Jeesuksen opetukset. Tämä koskee kaikkia UT:n opetuksia, mutta myös apostolien
kirjeitä. Edelleen VT kuuluu tähän. Vanha Testamentti on ”kivijalka”, jolle Uusi
Testamentti rakentuu!
”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli
kaikissa kirjoituksissa sanottu” (Luuk.24:27).
Kristus - albumi
Luther nimitti Raamattua KRISTUS ALBUMIKSI. On myös sanottu, että jokaisesta
Raamatun jakeesta kulkee polku Golgatalle. Nämä molemmat kertoo siitä, että
RAAMATTU AJAA KRISTUSTA:
”Amerikan parlamenttitalon seinällä kerrotaan olevan ihmeellisen kuvan. Kun sitä
katsoo läheltä, näkyy siinä vain kirjaimia, sanoja ja rivejä. Siinä on kirjoitettuna
Amerikan Yhdysvaltojen perustuslaki. Mutta se on kirjoitettuna siten, että kauempaa
katsoessa tuosta lakitekstistä hahmottuvat perustuslain laatijan Yrjö Washingtonin
kasvot.
Jotakin vastaavanlaista on Raamatussa. Siinäkin on kirjaimia, sanoja, rivejä,
lauseita, lukuja ja kirjoja. Ja kuitenkin sen lehdiltä hahmottuu eteemme Jeesuksen
Kristuksen kuva” (Martti Häkkinen, Sisälle sanaan, s.47).
Väärä Kristus – kuva
Siellä, missä tyydytään ”valittuihin paloihin” Kristuksesta, saadaan väärä Kristus –
kuva. Kun haluamme tuntea jonkin henkilön, meillä tulee olla hänestä
mahdollisimman monipuolinen ja täydellinen kuva. Kun tunnemme hyvin Raamatun,
meillä on oikea Kristus – kuva!
”Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä
Jumalan voimaa” (Matt.22:29).
”Jeesus sanoi heille: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä
Jumalan voimaa?” (Mark.12:24).
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Rusinat pullasta
Profaanisti sanoen suomalainen raamatunlukija turmeltuneen esiymmärryksen ja
oman viiteryhmänsä ohjailemana poimii ”rusinat pullasta”. Vasta kun Pyhä Henki
pääsee valaisemaan sydäntä, hän suostuu Pyhän Hengen ohjailuun Raamatun
tutkimisessaan. Tällöin hänestä tulee positiivisessa mielessä ”kaikkiruokainen”
raamatturavinnon suhteen.
”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).
Korvausteologiaa
Kun Jumalan sana syrjäytyy, ihmisten (hengellisten johtajien) sanat ja mielipiteet
nousevat arvoon arvaamattomaan. Tällöin hyväksytään mielipiteet, joilla on yleistä
kannatusta. Tämä johtaa ”populismiin”. Ihminen ei halua kannattaa aatteita, joilla ei
ole yleistä kannatusta. Nimenomaan tämä koskee ”hengellisiä totuuksia”. Vasta
uskoon tulo antaa ihmiselle rohkeuden asettumaan yleistä mielipidettä vastaan.
Tästä on kouluesimerkkinä opetuslapset ennen helluntaita ja helluntain jälkeen.
Käyttöohjeet
Kaikkiin laitteisiin on olemassa ”käyttöohjeet”. Laite toimii oikein ainoastaan silloin,
kun ohjeita noudatetaan. Ihminen on kaikkein merkillisin laite ja olento maailmassa;
siihenkin tarvitaan käyttöohjeet. Nämä ohjeet ovat RAAMATUSSA.
”Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun
tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää” (Ps.139:14).
”Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä
kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo” (Room.15:4).
”Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on
hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1.
Tim.4:8).
Tie yhteyteen
Kun pyritään uskovien yhteyteen, yhteinen lähtökohta ja perusta on oleellista.
Jeesuksen opetukset tarjoavat pätevän perustan. Mutta jos toiset lähtevät Sanan
kallioperustalta ja toiset taas NÄKYJEN JA ILMESTYSTEN – yhteys ei ole mahdollista.
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Positiivinen evankeliumi
Tämä ”toinen evankeliumi” on aikamme vaarallisin eksytys:
”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät
Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin… Mutta vaikka me, tai vaikka
enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme
teille julistaneet, hän olkoon kirottu” (Gal.1:6-8).
1. Syleilee koko maailmaa. Ei mitään erotusta; kaikki pääsevät taivaaseen!
2. Populismia.
3. Halpa armo.
4. Ahdas portti ja kaita tie remontoidu jokaisen mitoille sopivaksi.
5. Lain kumoaminen (antinomismi).
6. Sielullista.
7. Musiikkikeskeistä, ylistyskeskeistä.
8. Suomalaisena ”apostolina” PATMOKSEN MARKKU VUORINEN!
Pelastusvarmuus
Kun ihminen tulee uskoon, hän saa myös pelastusvarmuuden. Jumalan lapsi saa
pelastuksensa sinetiksi PYHÄN HENGEN:
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne
evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on
meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen
kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14).
”Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette
saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa
meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” (Room.8:15,16).
”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan
Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei
tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi,
mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy,
sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on” (1. Joh.3:1,2).
”Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta varmuuteen,
perin juurin hävittääksemme tuon tuhoisan valheluulon, joka on riivannut koko
maailman: ´Eihän sitä ihminen tiedä, onko armossa`” (Luther, Gal.kirj. sel. s.452).

