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JUMALAN SANA – KAKSITERÄINEN MIEKKA                 VÄINÖ HOTTI 

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja 

tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja 

aivoitusten tuomitsija” (Hebr.4:12). 

Kaksiteräinen miekka 

Lain terällä haavoitetaan, evankeliumin terällä taas parannetaan. Kristillinen julistus ei täytä 

raamatullisia kriteereitä, elleivät molemmat terät ole käytössä. 

Miekka remontissa 

Raamattu on oman ilmoituksensa mukaan ”kaksiteräinen miekka”, siinä on lain ja evankeliumin 

terä. Aikamme julistajat ovat kadottaneet lain terän – he huitovat ”yksiteräisellä” miekalla. 

Missä vika? 

Vallitseva liberaaliteologia ja populismi ovat uskaltautuneet näin mittavaan Jumalan sanan 

remonttiin.  Kaiken takana on tietysti SAATANA, joka tässäkin tekeytyy valkeuden enkeliksi.  

”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14). 

Kuin piru raamattua 

Onhan tunnettu vanha sanonta: ”Tulkitsee kuin piru raamattua.”  Lain saarnan häviämisessä on 

juuri tästä kysymys: väärästä Raamatun tulkinnasta!  

LUTERILAISUUDEN PERUSPILARI 

Laki ja evankeliumi ovat alusta pitäen olleet luterilaisuuden ohjenuoria. Lain saarna ja siihen 

kiinteästi liittyvä parannuksen teko ovat luterilaisuuden peruskiviä. 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: Tehkää parannus, niin hän tahtoo, että 

uskovaisten koko elämä on oleva parannusta” (Martti Luther, 1. teesi). 

LUTERILAISET TUNNUSTUSKIRJAT 

”Luther sanoo, että kirkossa sekä laki että evankeliumi on pidettävä voimassa ja saarnattava; 

evankeliumi edellyttää lakia ja on ilman sitä tarkoitukseton. Jos lakia halveksitaan, ei 

evankeliumikaan puhtaana pysy. Jos lain kimppuun hyökätään vaikka evankeliumin kunnian 

tähden, niin evankeliumi siitä enemmän kärsii” (mt. s.52). 

”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`!” (53). 

”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” (53). 



                                                                                                                                                                                    2 
 

”Sokeuksien sokeutta on, Luther kirjoittaa, että ei tahdota saarnata lakia ilman ja ennen 

evankeliumia. Kuinka on mahdollista saarnata syntien anteeksiantamusta, ellei sitä ennen  ole 

olemassa mitään syntiä” (54). 

”Kirkossa erikoisen ihanana valona mitä huolellisimmin pidettävä voimassa lain ja evankeliumin 

erotus, sillä sen avulla – Pyhän Paavalin neuvon mukaan – Jumalan sanaa oikein jaetaan” (428). 

”Laki on annettu ihmisille kolmesta syystä. Ensiksi sen tähden, että sen avulla säilyisi ulkonainen 

säädyllisyys epävakaisten ja tottelemattomien kohdalla. Toiseksi, että ihmiset sen avulla 

saatettaisiin heidän syntiensä tuntemukseen. Kolmanneksi, että heillä, sitten kun ovat 

uudestisyntyneet, ja kun liha vielä on heihin piintyneenä, juuri tämän tähden olisi luotettava ohje, 

jonka mukaan heidän on suunnattava ja ohjattava elämänsä” (430). 

”Me uskomme,  opetamme ja tunnustamme, että lainsaarnaa ei ole ahkerasti harjoitettava 

ainoastaan epäuskoisten ja katumattomien parissa, vaan myös tosiuskovien, todella kääntyneiden, 

uudestisyntyneiden ja uskon kautta vanhurskautettujen parissa” (430). 

”Ei evankeliumi julista syntien anteeksiantamusta välinpitämättömille, suruttomille sydämille, 

vaan ´särjetyille` eli ´katuville`” (503). 

”Kristuksen Hengen ei siis ainoastaan tule lohduttaa, vaan myös, lain virkaa käytellen ´näyttää 

synti todeksi maailmalle`, näin uudenkin liiton aikana suorittaa, niin kuin profeetta sanoo, opus 

alienum, ut faciat opus proprium, toisin sanoen: hänen täytyy suorittaa vieras työnsä, synnin 

todeksinäyttäminen, kunnes ehtii varsinaiseen työhönsä: lohduttamiseen ja armon julistamiseen” 

(503s). 

”Tämä lainoppi on välttämätön uskoville senkin tähden, etteivät he joutuisi oman pyhyyden ja 

hurskauden valtaan”  (510). 

----------------------- 

LUTHER: GALATALAISKIRJEEN SELITYS 

”Saatana…synnyttää…niiden lahkosuunnan, jotka opettavat, että kymmenen käskyä olisi 

seurakunnasta poistettava ja ettei ihmisiä saa peloittaa lailla, vaan suloisesti kehoittaa Kristuksen 

armolla” (mt. s.12). 

”Lain varsinaisena tehtävänä onkin saada meistä syynalaisia, nöyryyttää ja tappaa meitä, viedä 

meitä helvettiin ja riistää meidät puti puhtaiksi, mutta siinä tarkoituksessa, että tulisimme 

vanhurskaiksi, meidät korotettaisiin ja tehtäisiin eläviksi, vietäisiin taivaan korkeuksiin ja saisimme 

omaksemme kaiken. Se ei siis tapa vain tappaakseen, vaan se tappaa elämäksi” (143). 

”Todellinen mielenmuutos alkaa näet pelolla ja Jumalan tuomiolla” (166). 

”Samoin lakikin oikeassa käytössä muitta mutkitta paljastaa synnin, saa aikaan vihaa, syyttää, 

saattaa kauhuun ja vie mielet epätoivon partaalle. (Tämä on lain varsinainen käyttö,) ja tähän lain 

(pitää) pysähtyä (376). 

”Se lain käyttö on siis kaikkein parhain, kun näet lakia osataan viljellä siinä määrin, että se 

nöyryyttää ja panee janoamaan Kristusta” (396).” 
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”Laki siis parhaimmassakin käytössään ollen kykenee ainoastaan viemään synnin – ja 

kuolemankauhun tuntemiseen” (434). 

KRISTINOPPI (1948) 

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” (55). 

Ylistys ja miekka kuuluvat yhteen 

Ajassamme on paljon ylistystä, mutta aina sen yhteydessä ei ole kaksiteräinen miekka! 

”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka” (Ps.149:6). 

Jos ylistystilaisuudesta kaksiteräinen miekka puuttuu, on siirrytty ”viihteen puolelle”. 

Hengen miekka on Jumalan sana 

On häpeällistä, jos sotilaat eivät käytä asettaan. Lisäksi miekasta luopuminen tietää varmaa 

tappiota. 

”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko 

sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa 

vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita 

vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne 

Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne 

pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden 

haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla 

voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen 

miekka, joka on Jumalan sana” (Ef.6:10-17). 

Miekka on lyömäase 

Sillä ei ole tarkoitus ketään mielistellä tai taputtaa olalle. Se on sotilaan ase. Sotilas joutuu 

käymään vuosia koulua oppiakseen käyttämään tätä asetta oikein. Uskovan tulisi huolella 

paneutua tämän aseen käyttöön. 

Älä lyö Raamatulla päähän! 

Saatana on tahtonut tylsyttää Jumalan lain sanan miekan tekemällä siitä negatiivisen välineen. 

Miekka on lyömäase ja taisteluväline; Raamattu ei voi olla sellainen! Psykologia tulee avuksi: 

ihmisiä ei saa lyödä! Lisäksi evankeliumiin ei kuulu lyöminen. Jotka lyövät Raamatulla, ovat 

Saatanan palvelijoita! Näin halutaan ovelasti poistaa seurakunnasta lain saarna, häpäistä ja 

vaientaa sen saarnaajat.  

Arvostetutkin raamatunselittäjät ovat omaksuneet tämän väittämän: Raamattu ei ole lyömäase! 

Viimeksi kuulin tämän Jukka Norvannon suusta, kun hän selitti Korinttolaiskirjettä Radio Deissä. 

On surkeaa, jos teologit omaksuvat maailman mallin Raamatun selityksestä! Tällöin he ajautuvat 

välttämättä Perkeleen ansaan.  
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”Kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä” 

(Snl.25:26). 

Käytännössähän tämä väittämä merkitsee lain kieltämistä, antinomismia. Kyllä Perkele on ovela! 

Miksi tarvitaan lyömäasetta? 

Ihmissydän on kova kuin kallio. Sitä pitää lyödä – ja lujaa. Se pitää murtaa. 

”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion 

murtaa? (Jer.23:29). 

1.SÄRJE OI HERRA, SYDÄMET MEIDÄN, VALTAVAN HENKES VOIMALLA 

AIN! LYÖ MAAHAN KORSKA, YLPEÄ HENKI, TOMUA EESSÄS 

OOMMEHAN VAIN! 

2. MURTUVAA SYÖNTÄ HERRA EI HYLKÄÄ, NIIN SANA MEILLE 

VAKUUTTAVI. HUONONA SIKS` JÄÄN HUONOJEN JOUKKOON, SINUA 

SIELUN ODOTTAVI. 

 

3. ANNA OI HERRA ARMOSI MULLE, SUURET ON EESSÄS PUUTOKSENI. 

RIISU JA TÄYTÄ, HOIDA JA KORJAA, HUONOINKIN LAPSI LAUMAHASI. 

 

4. OI JEESUS KRISTUS, LUNASTAJAMME, LUOKSESI KERRAN TULLA MUN 

SUO. AUTUAIN JOUKKOON, PYHIEN SEURAAN, TAIVAASEEN KOTIIN 

ISTUIMES LUO. 

Ei ole toista sen vertaista 

”Ja Daavid kysyi vielä Ahimelekiltä: "Eikö sinulla ole täällä yhtään keihästä tai miekkaa? Sillä minä 

en ottanut mukaani, en miekkaani enkä muita aseitani, koska kuninkaan asia oli niin 

kiireellinen." Pappi vastasi: "On, sen filistealaisen Goljatin miekka, jonka sinä surmasit 

Tammilaaksossa; katso, se on vaippaan käärittynä tuolla kasukan takana. Jos tahdot ottaa itsellesi 

sen, niin ota; sillä muuta kuin se ei täällä ole." Daavid sanoi: "Ei ole toista sen vertaista; anna se 

minulle" (1. Sam.21:8,9). 

Jumalan sanan miekkaa ei voi mikään korvata: 

”On meillä aarre verraton, Se kalliimpi on kultaa, Ja kivet kalliimmatkin on Sen rinnalla vain 

multaa. Tää lahja kallis taivahan, Tää parhain aartehemme On pyhä sana Jumalan, Sen saimme 

omaksemme” (Vvk 162:1). 

Mikä Goljat meidän tulisi tänään kukistaa? 

Tänäänkin tarvitaan Goljatin ylivertaista miekkaa kukistamaan: 
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1. Synti – Goljat. Suomen kansa on hukkumassa syntiin. 

2. Lahko – Goljat. Suomalainen kristikunta on pirstoutunut lahkoiksi. Lahkolaisuus hukuttaa   

helvettiin. 

SUOMALAISEN KRISTIKUNNAN TILA 

Suuriääninen joukko 

Suomalainen kristillisyys on suuriäänistä. Tähän osaltaan vaikuttaa keskinäinen kilpailu: 1. 

Kilpalaulanta. 2. Kilpakosinta. 3. Kilparahastus. Kukin helppoheikki kailottaa omaa aatettaan. 

”Sinä päivänä minä annan Googille siellä, Israelissa, hautasijan, 'Kulkijain laakson', itää kohden 

merestä; se sulkee tien noilta kulkijoilta. Sinne haudataan Goog ja koko hänen meluisa joukkonsa, 

ja sille pannaan nimeksi: 'Googin meluisan joukon laakso'” (Hes.39:11). 

Touhula 

Aktiivisuus on eräs suomalaisen kristillisyyden tuntomerkeistä. Se on ”Martta – kristillisyyttä”: 

”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). 

”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa” (Snl. 21:5). 

”Sören Kierkegaard  jo viime vuosisadalla näki hyödyttömän kiireen vaarat. Hän kertoo 

mummosta, jonka mökki syttyi palamaan. Mummo touhusi ja hääri hirveästi pelastaakseen, mitä 

oli pelastettavissa, ja sai pelastetuksi – hellanringit. Kierkegaard kysyy: ´Mitä me pelastamme 

hyödyttömällä kiireellämme`”  (E. J. Honkanen, Hengen uudistus, s.55). 

Päämäärätöntä kokoontumista 

”Ja he huusivat, mikä mitäkin; sillä kokous oli sekasortoinen, ja useimmat eivät tienneet, 

minkätähden he olivat tulleet kokoon” (Apt.19:32). 

Aina ei välttämättä toteudu hengelliset kriteerit.  Kokoontuminen on lähinnä ”sosiaalista 

kanssakäymistä”. 

Tunnelmakeskeistä 

Nimenomaan musiikki on sentimentaalista. Tavoitellaan elämyksiä. Jokaisesta kokouksesta 

lähdetään yhtä elämystä rikkaampana. Välttämättä ei muuta tultu hakemaankaan.  

Miekka ja veri kulkevat käsi kädessä 

Veren evankeliumi on kristinuskon ydin! 
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”Kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee, kirottu olkoon se, joka pidättää miekkansa 

verestä” (Jer.48:10). 

Miekaton uskova on myös ”laiska uskova”. Mahdollisesti hänellä on miekka, mutta hän ei käytä 

sitä. Hän noudattaa ohjetta: Raamatulla ei saa lyödä! Samalla hän osoittautuu laiskaksi ja 

hyödyttömäksi Herran palvelijaksi. 

Laki Pyhän Hengen käytössä 

”Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä 

mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille 

lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja 

tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä 

te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu” (Joh.16:7-11). 

Populismi ohjaa julistusta 

Jos poistutaan laki – evankeliumi – akselilta, ajaudutaan välttämättä ”yleisuskonnollisuuteen” ja 

psykologian laitumille. Tällöin pyritään ainoastaan lieventämään ihmisten vaikeuksia ja murheita. 

Nähdään, että tämä on kirkon ainut ja varsinainen tehtävä. Samalla myötäillään ihmisten 

luonnollista (syntistä) elämää. Näin täytetään ”rakkauden käskyä” – ja tehdään Kristuksesta synnin 

palvelija. Intohimoisesti pyritään tekemään kristinuskosta ”jokamiehen uskonto”. 

”Nykyään eivät kelpaa Jeppe Niilonpojan sanat: ´Koko kaupunki tietää, että Jeppe juo, mutta 

kukaan ei tiedä, miksi Jeppe juo.` Nykyajan ihminen tietää tarkalleen, ´miksi Jeppe juo`, ja lisää 

suvaitsevasti hymyillen: ´Juo lisää vain, Jeppe hyvä.`Nykyään ihmiset seisovat parvena 

aviorikoksesta tavatun naisen ympärillä (Joh.8:1-) yhtyen kilpaa sanomaan: ´En minäkään sinua 

tuomitse.` Kukaan ei ole ottanut maasta kivittääkseen niillä naista. Päinvastoin he lisäävät: ´Lähde 

vain rauhassa ja tee lisää syntiä!`” (Fredrik Wislöff: Minä uskon Pyhään Henkeen, s.35). 

”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!', vaikka ei rauhaa ole, ja katso, 

koska he, kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla” (Hes.13:10). 

”Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin papitkin, 

harjoittavat petosta. He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" 

vaikka ei rauhaa ole” (Jer.6:13,14). 

Koulutusvaje 

Seurakunnat järjestävät monimuotoista koulutusta: avioliittokursseja, terapeuttisia 

kokoontumisia, raamattukouluja, psykologisia kursseja jne. Mutta meiltä puuttuu tärkeä 

SOTILASAKATEMIA, jossa opittaisiin käyttämään Jumalan sanan miekkaa. Emme saa unohtaa, että 

Pyhä Henki toimii aina SANAN LINJALLA! 

Liberaaliteologia ja Helsingin teologinen tiedekunta on vienyt Raamatulta sille kuuluvan 

arvovallan. Raamatun saattaminen keskeiselle paikalle seurakuntaelämässä olisi välttämätöntä.  

Luther: ”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia kuin Jumalan puhdasta sanaa – 

muussa tapauksessa olkoot niin opettajat kuin kuulijatkin oppeineen kirotut” (Gal.kirj. sel. s.79). 


