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KUKA ON KRISTITTY? l

Väinö Hotti

Kristitty on kristinuskoa kannattava henkilö, joka on kastettu oppiin.
Kristinusko on maailman suurin uskonnollinen ryhmä 2,2 miljardilla
kannattajallaan eli 33,3 prosentin osuudella maailman väestöstä. Wikipedia
1. Kaikki eivät ole
”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.7:13,14).
”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille
valtakunnan” (Luuk.12:32).
”Ja joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi
heille: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä
teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi” (Luuk.13:23,24).
”ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka
miehen” (2. Tess.3:2).
Martti Luther: ”Uskova on harvinainen lintu.”
2. Poikkeaa joukosta
”Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: "Totisesti,
sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut" (Matt.26:73).
”Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän
olevan koulunkäymättömä¤ ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat
heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa” (Apt.4:13).
”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja
täydellistä” (Room.12:2).
”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.3:3,4).
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3. Ennalta suunniteltu
”Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun
tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun
minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi
näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun
kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut” (Ps.139:14-16).
"Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin
sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"
(Jer.1:5).
”Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut
armonsa kautta” (Gal.1:15).
4. Ennalta määrätty
”Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen
ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä” (Apt.15:14).
”Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa
kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa” (Rom.8:29).
”kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu
teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta” (Ilm.13:8).
5. Jeesuksen kutsuma
”Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa
tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä”
(Matt.9:9).
”Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota
kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä
he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä
ihmisten kalastajia". Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä” (Matt.4:1820).
Minä (VH) koin Jeesuksen kutsun maanantaina 11.10.1961. klo 17. Silloin kuulin
taivaasta äänen: TULE SINÄKIN MINUN VIINITARHAANI!
6. Pyhästä Hengestä osallinen
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne
evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka

3

on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen
kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14).
”Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa” (Rom.8:9).
7. Rakkauden ihminen
Kristitty rakastaa kaikkia Jumalasta syntyneitä (ekklesiakristitty):
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka
on meille annettu” (Rom.5:5).
”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).
8. Vanhurskautunut
MITÄ VANHURSKAUTTAMINEN TARKOITTAA?
Vanhurskas = Jumalan vaa`ssa kestävä.
”Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä
kutsutaan: 'Herra on meidän
vanhurskautemme'” (Jer.23:6).

(nettikuva)
Vanhurskauttaminen on kristillisen uskon tärkein asia. Se on perusoppi, johon kaikki
muut uskonelämään liittyvät kohdat nojautuvat. On turha yrittää rakentaa
uskonelämää ilman vanhurskauttamisperustaa.
”Jos näet vanhurskauttamisoppi on lamassa, on kaikki lamassa” (Luther, Gal. kirj.sel.
s.42).
KRISTILLINEN OPPI
LAKI JA EVANKELIUMI
”Jumalan sana on lakia ja evankeliumia. Laki ilmaisee meille Jumalan pyhän tahdon
ja kurittaa meitä Kristuksen luo. Evankeliumi on iloinen sanoma Jumalan armosta,
joka tarjotaan meille Kristuksessa” (KO 55 / 1948).
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Siellä missä LAKI JA EVANKELIUMI – ohje hylätään, ollaan ”joron jäljillä”. Tällainen
paimen ei ansaitse paimenen palkkaa; hän on VUOHIEN HUVITTAJA!
”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta
vanhurskaiksi tulisimme” (Gal.3:24).
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi
vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa” (Rom.3:23,24).
”Koska Kristus opetti parannusta ja syntien anteeksiantamusta, on
seurakunnanpaimenien samoin opetettava näitä seurakunnilleen. Nykyään on
yleistä puhua paljon uskosta, mutta ilman parannuksen saarnaa ei voida
ymmärtää, mitä usko on” (Tunnustuskirjat, s.53).
Antinomismi
Muutamat saarnamiehet eivät halua tietää lain julistuksesta mitään. Kääntymätön
saarnaaja ei voi ymmärtää, että laki auttaa ihmistä Jeesuksen tykö. Hän haluaa
julistaa ”mieluisia”:
”Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo
kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää
ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita”
(Jes.30:9,10).
”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan
korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta
ja kääntyvät taruihin” (2. Tim.4:3,4).
”Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä kiusannut niin paljon kuin Agricola
(Johannes). Agricola väitti, että katumusta ei synnytä laki, vaan evankeliumi, joten
kristillisessä kirkossa ei sovi lainkaan saarnata lakia. ´Kymmenen käskyä kuuluu
raastupaan eikä saarnastuoliin. Kaikki ne, jotka ovat tekemisissä Mooseksen kanssa,
menevät varmasti perkeleen huomaan. Hirteen Mooseksineen`!” (TK.53).
Positiivinen evankeliumi – toinen evankeliumi
Tämä evankeliumi on kirouksenalainen, jolle Paavali lukee ”madonluvut”:
”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.1:9).

