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VIIMEINEN USKONPUHDISTUS

Väinö Hotti

Martin ja Mirjan matkassa 12.6.
Olen joskus saanut hyvää matkaevästä tästä ohjelmasta. Toisaalta TV7:n johtajan Martti
Ojareksen kannanotot kiinnostavat, onhan hän kristillisen median johtajana laitettu ”paljon
vartijaksi”.
Tällä kertaa tuli ”lunta tupaan”. Ojares kertoi, mitkä ohjelmat ovat eniten katsottuja. Eräs näistä
oli tanskalainen elokuva VIIMEINEN USKONPUHDISTUS.
Entisenä luterilaisena aihe minua kiinnosti. Olenhan tehnyt lyhennelmät sekä Tunnustuskirjoista
että Galatalaiskirjeen selityksestä. Lisäksi olen tarkemmin perehtynyt Lutherin teologiaan ja
elämäkertaan.
Toisaalta itse aihe kiinnosti, koska olen ollut vakuuttunut siitä, että ”Ranskan maalla on jotakin
mätää”. Muutosta tarvittaisiin.
Edelleen kiinnostusta lisäsi Martti Ojareksen avoin liputus filmin puolesta: ”Itsekin koen, että tämä
on valtavan hyvä!”
Varsin pian paljastui, että tämä on selvä propagandafilmi ”uskovien kasteen puolesta”. Tämä
näkemys vahvistui minuutti minuutilta.
Kultaa ja multaa

Kaikki inhimillinen kantaa vajavaisuuden leimaa. Sanoohan apostolikin:
”Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä
kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme” (Jaak.3:1,2).
Vain ”hurmahenget” ovat erehtymättömiä totuuden torvia:
”Elihu jatkoi puhettaan ja sanoi: "Maltahan vähän, niin julistan sinulle, sillä vielä on minulla
Jumalan puolesta puhuttavaa. Minä noudan tietoni kaukaa ja osoitan Luojani oikeuden; sillä
totisesti, sanani eivät ole valhetta - mies, jolla on täydellinen tieto, on edessäsi” (Job 36:1-4).
Lutherinkin opetuksessa oli ”kultaa ja multaa”.
Lutherin kultaa
”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: Tehkää parannus, niin hän tahtoo, että
uskovaisten koko elämä on oleva parannusta.”
”Hän (Luther) syvimmältään ei huolehtinut muusta kuin oman sielunsa pelastumisesta, oikealla
kohdalla pysymisestä Jumalan ja omantunnon edessä.”
”Ellei minun osoiteta olevan väärässä Jumalan sanan tai muiden selvien syiden avulla, en saata
enkä halua peruuttaa yhtään sanaa, sillä on väärin ja vahingollista toimia omaatuntoaan
vastaan.”
”Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi.”
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”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia kuin Jumalan puhdasta sanaa – muussa
tapauksessa olkoot niin opettajat kuin kuulijatkin oppeineen kirotut.”
Uskonpuhdistuksen kultaiset periaatteet
Nämä ovat tiivistetyt neljään lauseeseen: 1. Yksin Kristus. 2. Yksin armo. 3. Yksin usko. 2. Yksin
Raamattu. Minusta nämä eivät tarvitse ”uskonpuhdistusta”. Joka näistä teeseistä luopuu, hän
asettaa itsensä kristinuskon ulkopuolelle!
Jumala on rakkaus
Näin kesän kynnyksellä on tarpeen muistuttaa tästä tosiasiasta: ”Onni yksillä, kesä kaikilla, Jumala
jokahisella.”
”Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'. Mutta minä sanon teille:
rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne
lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa
sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin” (Matt.5:43-45).
Tämä koskee ”yleistä rakkautta”; Jumala tuhlaa rakkauttaan koko ihmiskuntaa kohtaan. Jumalalla
on kuitenkin vielä erikoinen rakkaus uskovia, hänen lapsiaan kohtaan:
”Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule
meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Rakkaani, rakastakaamme
toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja
tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus” (1. Joh.4:6-8).
Uskova on rakkauden ihminen
”Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka
ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja
tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä” (1.
Joh.4:20,21).
”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa
häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt” (1. Joh.5:1).
Rakkaus Jumalaan ja veljesrakkaus kuuluvat yhteen; ne ovat erottamattomat siamilaiset kaksoset!
”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).
”Kas, näin jos vaellamme niin kuin pedot
kuin susilauma purren toisiaan,
ei varro meitä paratiisin kedot,
vaan totisesti viime hengenvedot
vie meidät alimmaiseen Gehennaan”…
Ei Hengen mies saa käydä tietä lihan
ja ihmisten,
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Ei armon lapsi ole vanki vihan,
vaan rakkauden” (Vilho Rantanen)
Rakkaus on suurin
Kristilliseen elämään kuuluu läheisesti Raamatun osaaminen. Mutta pelkkä Raamatun tiedollinen
hallinta ei vielä riitä; tarvitaan myös oikea PRIORISOINTI!
Korintolaiset olivat rikkaita armolahjoista; he luulijat että siinä on koko kristinusko. Paavali otti
heitä luokalle ja osoitti, ettei armolahjoista ole mitään hyötyä, jos rakkaus puuttuu!
”Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille
Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa
tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään
puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
ilmestystä” (1. Kor.1:4-7).
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä
vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä
tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin
vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken
omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi
rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi…Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme;
mutta suurin niistä on rakkaus” (1. Kor.13:1-3, 13).
VIIMEINEN USKONPUHDISTUS
1. Intoa ja hurmosta oli paljon. Se oli todellinen ”toimintaelokuva”.
2. Haluttiin painottaa, että tämä on (ja ainoastaan tämä) raamatullista ja apostolista.
Nimenomaan viitattiin Apostolien tekoihin.
3. Parannuksesta puhuttiin, mutta jäi käsitys, että se on yhtä kuin uudelleen kastaminen. Olisi
pitänyt mennä ”villakoiran ytimeen”. Tärkein parannuksen aihe koskee tänään kristikunnan
rikkinäisyyttä. Lahkolaisuuteen olisi pitänyt tarttua rautaisin ottein.
4. Kasteapostolit. Sekä lapsikasteen että aikuiskasteen kannattajien joukossa on varsinaisia
”kiivailijoita”, jotka panevat painon ”kastetapaan” ja katsovat pelastuksen riippuvan nimenomaan
siitä – ja samalla teilaavat toiset. He ovat kasteapostoleja, joista ei voi sanoa mitään hyvää.
Urho Muroma puuttui rautaisella kädellä luterilaisten kasteharhaan: ”Uudestisyntyminen
lapsikasteessa on saatanallinen valhe.”
Väinö Hotti julistaa: ”Uudestisyntyminen upotuskasteessa on saatanallinen valhe.”
Sydän ei muutu ulkonaisen toimituksen ansiosta, vaan sisäisen prosessin kautta. Meidän tulee
”uskossa omistaa” Jumalan sana omalle kohdallemme samoin kuin kasteen ja ehtoollisen lahja.
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Tässä filmissä kiivailtiin nimenomaan ”uskovien kasteen puolesta” ainoana autuuden ehtona.
Vapailla suunnilla on johtotähtenä ollut kautta aikain Mark.16:16. Tämä näkemys pohjautuu
väärään käännökseen. Tässä oikeat käännökset:
"He that believeth and is baptized shall be saved" (King James Version).
"Uskova ja kastettu pelastuu" (Novum).
- Markuksen kastekäsky kuuluu kreikaksi: "Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu". Aoristit
"pisteusas kai baptistheis" merkitsevät kertakaikkista ja ehdotonta asennetta. Niinpä kysymys on
siitä, että "on uskossa" ja passiivin menneessä aikamuodossa "theis"-liitteet sitä, että "on
kastettu". Ei siinä ole marssijärjestystä (Risto Santala)
”Uskoon tullut ja kastettu on pelastuva, mutta epäuskoisena pysynyt tuomitaan kadotukseen”
(Mark.16:16; Saarnivaaran käänn.).
5. Vanhan Aatamin upotus. Korostettiin sitä, kuinka uusi elämä tulee automaattisesti, kun
kastettava pulahtaa pinnalle. Tässä on kaikuja Rooman kirkon ex opere operato – opista (pelastus
tapahtuu automaattisesti, tehtynä toimituksena). Tämä muistuttaa myös erehdyttävästi
luterilaisen puolen ”sakramentalismia”.
Olisi syytä muistaa erään veljen huomautus: Vanha Aatami osaa uida; Aatami ehtii rannalle
virkeänä ja hyväkuntoisena ennen kastettavaa!
6. Kepulikonsti. Savolainen sielunpaimen Juhani Ahon isä H. G. Th. Brofeldt muistuttaa: ”Elekee
työ hyvät iisalmelaiset luulko kepuljkonstilla taivaaseen pääsevänne.” – Tämä varotus liiennee
tarpeellinen esittää näille molemmille ”kasteapostoleille”! Filmissä tarjotaan ”oikotietä onneen”.
Ehkä olisi tarpeen molemmille kasteapostoleille myös huomautus: ÄLÄ LUOTA KASTEESEESI, VAAN
LUOTA KRISTUKSEEN!
”Jos uskot, täytyy sinun joka päivä luopua (niitä tappiona ja roskana pitäen, Fil. 3:7,8)
etuoikeuksistasi, kuuliaisuudestasi, kasteestasi, pyhityksestäsi, täytetyistä velvollisuuksistasi,
armolahjoistasi, kyyneleistäsi, liikutuksistasi, nöyryydestäsi, ja on sinun korotettava vain Kristus”
(Wilcox: Kallis hunajan pisara).
7. Empiirisyys. Jeesus korosti ”hedelmien” merkitystä, kun on kysymyksessä väärien opettajien
erottaminen oikeista.
”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä
ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota
viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta
huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu
kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään
tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään” (Matt.7:15-20).
Upotuskasteen hedelmät.
1) Ortodoksisella kirkolla on ”upotuskaste: ”Kaste ymmärretään suunnilleen samoin kuin
roomalaiskatolisessa kirkossa, mutta eroavuuksiakin on. Vain kokonainen veteen upottaminen on
kasteen oikea muoto, joten esim. muiden kirkkojen valamalla suorittamaa kastetta ei sellaisenaan
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aina tahdota hyväksyä… Veteen upottaminen tapahtuu kolmasti. Kastamisen yhteydessä
suoritetaan manaus, jolla perkele karkotetaan. Kasteen vaikutus selitetään ihmisen kokonaan
uudistavaksi ja tämän nojalla se on autuuteen välttämätön” (Osmo Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut
yhteisöt, ss. 95,96, teh. VH).
Ortodoksinen kirkkohan ei ole uskonpuhdistuksen kirkko, tässä kuitenkin ko. filmi myötäilee
ortodoksiaa (upotuskaste, eksorkismi jne.) ja osaltaan myös Rooman kirkkoa!
Onko ortodoksisessa kirkossa näkyvissä Hengen liikehdintää ja uskovien erikoista aktiivisuutta
Jumalan valtakunnan työssä, vaikka siellä on käytössä upotuskaste? Itse en ole tällaista havaintoa
tehnyt. Hengen uudistus ja herätys lienevät aika tuntemattomia käsitteitä tuon kirkkokunnan
piirissä. Osmo Tiililä ortodoksisuudesta: ”Usko on varsinaisesti totena pitämistä, tietopuolista
vakuuttuneisuutta Jumalasta ja kristillisyyden muista perustotuuksista” (emt. s.91).
2) Omakohtainen kokemus. Oikein käsitetty kaste liittää uskovan Jumalan ekklesiaan, jossa kaikki
uskoontulleet tunnustetaan Jumalan lapsiksi. Omassa ympäristössäni on useita uskovan kasteella
käyneitä, mutta useimmille heille on ominaista etäisyyden ottaminen muihin uskoontulleisiin.
Upotuskaste on tapahtunut, mutta ei muutosta: lihallisuus on jäänyt, lahkohenki on jäänyt!
Heissä ei ilmene ”rakkaus Herran omiin” – ei ainakaan käytännössä. LAHKOLAINEN EI RAKASTA!
Tästä päättelen, että heidät on PILALLE KASTETTU!
”Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita
pilalleleikattuja. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme
Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan” (Fil.3:2,3).
Uskovan tulee ”kavahtaa” pilallekastettuja! He ovat lahkolaisia eivätkä valtakuntakristittyjä!
Heidän intohimonsa on saada ”käännynnäisiä” omaan lahkoonsa.
8. Eskatologia. ”Viimeinen uskonpuhdistus” liittyy mielestäni saumattomasti lopun aikaan.
”Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja
monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee
valtaan, kylmenee useimpien rakkaus” (Matt.24:10-12).
”Rakkaus” ei ole tuon liikkeen tuntomerkki. Väärät profeetat eksyttävine ihmetekoineen ovat
liikkeellä. Ihmeteot ovat eräs lopunajan tuntomerkki:
”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. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos
teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on
kammiossa', niin älkää uskoko” (Matt.24:23-26).
”Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden”
(Ilm.13:13).
”Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja
sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista
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tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun
tyköäni, te laittomuuden tekijät'” (Matt.7:22-23).
Filmi paljasti myös persoonan, jolla on erikoinen kiire lopunaikana:
”Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska
hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (Ilm.12:12).
9. Pyhän Hengen saaminen ja Hengen täyteys. Näitä korostettiin, mutta ei tuotu esille kuinka
PYHÄ HENKI ON NIMENOMAAN RAKKAUDEN HENKI! Kun kastetapa tulee autuudenehdoksi, silloin
eristäydytään ja erottaudutaan muista Jumalan lapsista – ja muututaan ”vihan lapsiksi”. Kasteella
tehdyt raja-aidat ovat PERKELEEN TEKOA. Kaikki uskovien väliset aidat kaadettiin lopullisesti ja
totaalisesti GOLGATALLA.
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
10. Sotakirveet esillä. On järkyttävää, että vielä kaivetaan vanhat sotakirveet sieltä ”kumpujen
yöstä” samanaikaisesti kuin puhutaan kauniita sanoja kristittyjen yhteydestä. Alkuseurakunnassa
kaste tosiaan yhdisti; siellä oli ”yksi kaste” – kaste Jeesuksen nimeen. Vain tämä kaste tänäänkin
yhdistää Herran kansan. ”Upotuskaste” ei ole vuosisatojen saatossa pystynyt yhdistämään uskovia
– eikä se kykene siihen tänäänkään! Päinvastoin kastekysymystä Saatana on käyttänyt
hajottaakseen tehokkaasti Herran lauman.
”ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin
te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi
usko, yksi kaste” (Ef.4:5-5).
LAHKOLAISUUDEN SYNTYSIJOILLA
Kasteesta se alkoi
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki
olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte
sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla,
veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen
Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä
Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai
oletteko te kastetut Paavalin nimeen? Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita
kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut.
Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan; sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut” (1.
Kor.1:10:16).
1) Paavali ei sallinut riitaisuuksia seurakunnassa. ”Rakkauden” piti vaientaa kaikki vihanpurkaukset.
Sen piti tukahduttaa kaikki lahkopyrkimykset heti alkuunsa.
2) Paavali oli ”laiska kastaja”. Tänään sekä lapsikasteen että uskovien kasteen kannattajien
leireissä suorastaan kerskataan saavutuksista tällä alueella. Miten epäraamatullista!
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3) Kaste jakajana. Paavali antaa ymmärtää, että Korintossa erimielisyyksien takana oli KASTE. Se
jakoi uskovat eri ryhmiin; Apolloksen, Keefaan ja Paavalin kannattajiin. Tässä hän samalla ottaa
kantaa ns. hengellisiin koteihin. Paavali sanoutui selkeästi irti tästä ”jengiajattelusta”. Hän jyrähti:
ONKO KRISTUS JAETTU! Ainut oikea kaste on KASTE JEESUKSEN NIMEEN! ”Vain yksi seurakunta”
(ekklesia) on raamatullista teologiaa.
Me olemme ”perkeleen kätyreitä” salliessamme kasteen jakaa Jumalan seurakuntaa! Emmekö me
ota vakavasti Raamattua? Eikö Raamattu ole meille auktoriteetti? Eikö Rakkaus ole meidän ylin
ohjenuoramme? Pyhä Henki on yhteyden henki. Diabolos (saatana) heittää erilleen ja hajottaa!
Tietysti tässä kasteasiassa vihtahousu esiintyy ”valkeuden enkelin”:
”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).
Lahkolaisuus on siinnyt kastekiistasta – ja siinä liemessä se tänäänkin on ja voi hyvin. Kaste on
”lahkolaisuuden lempilapsi”, jota se ruokkii ja hyväilee.
4) Ulkonainen vesikaste ei lainkaan ole olennaista siunatussa kasteessa, vaan sisäinen prosessi,
Kristuksen sovitustyön uskossa omistaminen. ”Viimeinen uskonpuhdistus” pitää paljon melua
ulkonaisesta, ”lillukanvarsista”. Oleellista on kuitenkin, mitä ihmisen sisimmässä tapahtuu. Kasteen
valtava lahja tulee ”uskossa omistaa”, muuten se jää turhaksi:
”Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä
hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat” (Hebr.4:2).
”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?”
(Room.6:1-3).
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä
Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26-28).
5) Kuuliaisuuskysymys
Tavallisesti uskossa vakiintumaton johdetaan uudelleen kastettavaksi kahdella perusteella: 1.
Mark.16:16 (väärin tulkittu käännös). 2. Kuuliaisuuskysymys.
Kuuliaisuus
Jokainen ihminen on luonnostaan: 1. Syntinen. 2. Juutalainen. 3. Katolinen. 4. Lahkolainen.
Juutalaisuus - taipumus johtaa siihen, että pelastusta etsitään ”teoista” (kuuliaisuudesta).
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Isäntä käski renkiä kyntämään pellon. Renki lähti hommiin ja ennen pitkää palasi takaisin.
”Kynsitkö sinä pellon?”, isäntä kysyi. ”Kyllä vain”, renki vastasi, ”mutta minä kynsin sen varmuuden
vuoksi kaksi kertaa.”
Isäntä suuttui ja antoi rengille lopputilin. Renki luuli olleensa kuuliainen isännälle, mutta
hylätessään isännän selkeän ja yksiselitteisen ohjeen, hän syyllistyi omapäisyyteen ja
tottelemattomuuteen. Kuuliaisuus kääntyi tottelemattomuudeksi ja viran menetykseksi.
Luottaessaan omaan kuuliaisuuteensa kasteasiassa ihminen menee lain alle ja samalla joutuu ”pois
Kristuksesta”. Raamatullinen kristitty omistaa Kristuksen kuuliaisuuden. Vanhurskauttamisessa
taivaassa noteerataan ainoastaan Kristuksen kuuliaisuus!
”Teoista autuaiksi aikovat kiiruhtavat kärsivän Kristuksen ohi. Jumalan koko antiin on pieni hurskas
kortta kantamassa. Ei siitä ole siltapuuksi kahden maailman välille, katoavan ja katoamattoman”
(Niilo Tuomenoksa).
”Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu
olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee"
(Gal.3:10).
”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette
langenneet pois armosta” (Gal.5:4).

PROPAGANDAFILMI
On vaikeaa nähdä mitään myönteistä tässä ”Viimeinen uskonpuhdistus” – filmissä. Ehkäpä sopiva
nimi olisi VIIMEINEN USKOSTA PUHDISTUS. Se johtaa etsivät sielut, niin jopa uskovatkin,
harhateille. Se vie joutavaan ”lillukanvarsityöskentelyyn”, kun pitäisi keskittyä Kristukseen. Se
johtaa lain ja kirouksen alle. Filmi kertoo, että lopunajan voimalliset eksytykset ovat jo käsillä;
olemme jo myrskyn silmässä.
Kaste Jeesuksen nimeen on autuuteen riittävä ja apostolinen. Jumalan teko ei tarvitse paikkailua
eikä uusintaa. Uusintakaste ei tuo ensimmäiseen kasteeseen mitään lisää; se on
tottelemattomuutta Jumalan käskylle! Uusi kaste on myös isku Jumalan seurakuntaa (ekklesiaa)
vastaan. Sen kautta Saatana tehokkaasti rikkoo seurakunnan yhteyden.
Kuinka tämä on mahdollista?
Kuinka suomalainen valistunut kristitty voi retkahtaa tähän eksytykseen? Onhan meillä on
seurakuntien johtajat ja papit, jota ovat ”opin vartijoiksi” asetetut.
"Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa” (Matt.22:29).
”On sydän raadollinen Ja syntiin taipuva. Sen tietää vihollinen, Siks alkaa kiusata. Hän pahaks
muuttaa voipi Myös lahjat parhaimmat, Hän tarkkaan vartioipi, Sä milloin nukahdat” (Vvk.442:2).
”Totta luulen, kristikansa
narrattavaks` kai on herkin,
jos vain liikkuu hurskain elein,
osaa tehdä ristinmerkin” (Vilho Rantanen).

