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USKOVA ON ERILAINEN

Väinö Hotti

Tasapäisyyden aikaa
Aikamme ei suosi persoonallisuuksia eikä vapaata ajattelua. Jos joku poikkeaa ”ruodusta”, kohta
ollaan valmiit käymään niskavilloihin käsiksi (vrt. Tapio Puolimatka ja Timo Soini). Relativismi on
aikamme uskonto; mitään kiinteää oppia ei ole, eikä saa olla.
Harvat pelastuvat
Aikamme pyrkii lanseeraamaan kaikista ”taivaskelpoisia”. Uskosta on tehty ”joka miehen usko”.
”sillä usko ei ole joka miehen” (2. Tess.3:2).
”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).
”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa myöten,
samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa).
HENGEN TÄYTEYS JA LAHKOLAISUUS
1) Hengen täyteys
Pyhä Henki saadaan uudestisyntymisessä:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3).
Uskonelämän kasvaessa on määrä saada lisääntyvässä määrin Pyhää Henkeä, jopa tulla sen
täyttämäksi:
”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä” (Ef.5;18).
2) Lahkolaisuus
Lahkolaisuus ei ole lainkaan Pyhän Hengen synnyttämää. Sen on synnyttänyt Jumalan vastustaja
DIABOLOS (heittää erilleen, hajottaa). Lahkolaisuudessa vaikuttaa Saatana. Lahkolaisuus on
”lihallisuutta”.
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus,
noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot” (Gal.5:19-20).
Edelleen lahkolainen ei ole matkalla taivaaseen: ”jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan
valtakuntaa” (Gal.5:21).
SUMMA SUMMARUM: Lahkolaisuudessa Hengen täyteys on aivan vieras elementti! On
harhauttamista puhua lahkoissa tästä raamatullisesta termistä. Hengen täyteys on mahdollista
kokea ainoastaan EKKLESIASSA.
Tietysti lahkossa voidaan puhua PAHAN HENGEN (Diabolos) täyteydestä!
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Uskovalla on vaikeaa
Tämä on ”laumaihmisen aikaa”. Uskova haluaa kuitenkin orientoitua kaikessa Raamatun mukaan.
”Raamattu on kristillisen uskon ja elämän korkein ohje” (KO 6, 1948). Uskovallakin on paineita
”mukautua ajan hengen mukaan”:
”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen
kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.12:2).
Yksin jäämisen ongelma
Martti Luther kävi aikoinaan kovaa kamppailua ”sinäkö yksin oikeassa” kysymyksen kanssa.
Munkkia vastassa oli mahtava katolinen kirkko. Luther voitti kuitenkin tämän taistelun – ja
luterilainen kirkko syntyi. On hyvä vaikeana aikana ajatella: minä ja Jeesus muodostamme
enemmistön!
”Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan,
Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. Luukas yksin on minun kanssani” (2. Tim.4:10,11).
”Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä
heille syyksi luettako” (2. Tim.4:16).
Uskovan erilaisuutta ei tunnusteta
Uskova on ”piikki jumalattomien lihassa”. Usein uskovia ei tunnusteta erikoiseksi joukoksi; he ovat
samanlaisia kuin muutkin kuolevaiset.
”Vävynsä (Paavo Ruotsalaisen) Juhana Markkanen - - (ei) juuri muuta tiennyt appi vainajastaan
sanoa kuin: ´immeinen hänkin oli`.” (Saarisalo, Erämaanvaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.286).
Uskova ei voi olla ”kuten ihmiset ainakin”
Uskovan tulee vaeltaa ”Hengessä” (eikä lihassa).
”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan
hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia).
Lihallisuus vie kuppikuntaisuuteen, joka taas on kadottavaa:
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus,
noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit,
mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut,
että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).
Tässä on kysymys suhtautumisesta hengelliseen kuppikuntaisuuteen, lahkolaisuuteen. Kirkon ei
tule ottaa mallia maallisista ryhmittymistä, esim. politiikasta. Kirkolla on oma ”käsikirja”,
Raamattu, jonka mukaan sen tulee toimia. Yhteiskunnallisella areenalla kuppikuntaisuus on
luonnollinen asia, mutta kirkossa se on kiellettyä ja - kadottavaa!
”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille,
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette
silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on
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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.3:1-4).
Uskovan olemus
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3).
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
Uskova ja maailma
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te
maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan
minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa” (Joh.15:18,19).
”Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa” (1. Joh.3:13).
”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis
tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4).
Maailman evankelioiminen vai maailman parantaminen?
Kirkolla on jatkuva vaara siirtyä maailman parantamiseen. Kaikki yhteiskunnan sektorit ovat kilvan
parantamassa maailmaa, joka on tuomittu tuhoon. Kirkon on erinomaisen vaikeaa erottua
joukosta. Sosiaalinen sektori (diakonia) on houkutteleva; se ei tuo kristittyjen vainoa.
Osmo Tiililä aikoinaan moitti kirkkoa siitä, että se unohtaa tuonpuoleiset ja tarrautuu
tämänpuoleisiin. Tänään tuo varoitus on vielä ajankohtaisempi kuin Tiililän aikoihin.
Muukalaisena maailmassa
”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja
sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä” (Hebr.11:13).
”Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen;
sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme” (Hebr.13:13,14).
Uskossa ei näkemisessä
”Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja
kuitenkin uskovat!" (Joh.20:29).
”vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen
sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat" (1. Kor.2:9).
”sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä” (2. Kor.5:7).
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KYMMENYKSET
Uhraamisessa uskovat voidaan viedä lain alle. Tavallisesta tämä tehdään vetoamalla
”kymmenyksiin”. Annetaan erheellisesti ymmärtää, että tämä on Raamatun kanta ja vaatimus.
Näin ei asia kuitenkaan ole.
David Pawson

En voi koskaan kehottaa kristittyjä maksamaan kymmenyksiä. Se kuuluu Vanhan Liiton lakiin. Se
kuuluu Mooseksen lakiin. Sitä ei koskaan mainita Uudessa testamentissa pakanauskovista
puhuttaessa. Juutalaiset tekivät niin, mutta ketään pakanakristittyä ei koskaan kehotettu
maksamaan kymmenyksiä. Meitä kehotetaan antamaan.
Kuuntelin nuoren miehen saarnaa kymmenyksistä. Hän sanoi näin – ja oli tarpeeksi rehellinen
sanoakseen tämän. ”Kymmenysten maksamiseen liittyy siunauksia.” Hän luki: ”Koetelkaa siis
minua, ettenkö avaa taivaan akkunoita ja vuodata siunaustani yllenne” – kohdat. Sitten hän sanoi,
että kymmenysten maksuun sisältyy myös kirouksia. - Mikä onkin ihan totta. Hän jatkoi kertomalla
Vanhasta testamentista kuvauksen kirouksesta ja siitä, että lastenlapsemme ja lastenlastenlapset
kärsivät ellemme tuo kymmenyksiämme.
Katsoin ilmeitä seurakunnassa ja ihmistenkasvoilta kuvastui pelko siitä, että he aiheuttavat
kärsimyksen jälkipolvilleen. Eikä ihme, että seuraavana sunnuntaina uhri oli aika iso. Olin
kauhuissani ja sanoin, että tuo on ilkeää. UUDESSA TESTAMENTISSA PELAAVAT AIVAN TOISET
LAIT! Herra rakastaa ”iloista antajaa”. Se ei tarkoita synkkää ja niukkaa.
”Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa
Jumala rakastaa” (2. Kor.9:7).
Se merkitsee, että haluat antaa. Ei sitä, että ihmiset pakotetaan antamaan, etteivät heidän
jälkeläisensä joudu kärsimään. SE KUULUI VANHAAN LIITTOON!
Kenelle uhrataan?
”Äärimmäisessä hädässä Paavon täytyi usein lähteä rikkaampien ovia kolkuttamaan. Mutta raja
heränneiden ja suruttomien välillä oli selvä: ”Ei kappaakaan kerettiläiselle”, sanoi Varpasenmäen
Sutinen kerran Paavolle, kun tämä meni häneltä viljaa lainaamaan” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja
Paavo Ruotsalainen, s.51).
”Ja hän istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet
rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski ja pani kaksi ropoa, yhteensä muutamia pennejä.
Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski
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pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta
tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä” (Mark.12:41-44).
Lesken uhraus helpompi
Jossakin mielessä lesken tilanne oli helpompi kuin aikamme uhraajan: oli vain yksi uhriarkku!
Tänään uhriarkuista on ”runsaudenpulaa”. Anovia käsiä on satamäärin. Ongelma on siinä, etteivät
kaikki kädet kerää Jumalan valtakuntaan (Ekklesiaan). Paljon on lahkolaisia, joiden takana on
Jumalan vastustaja DIABOLOS (heittää erilleen, hajottaa). Tavallinen sukankuluttaja joutuu
tietämättään helposti petetyksi. Pitäisi olla ”henkien erottamisen armolahja”.
Suruton Sutinen on esimerkki ryhdikkäästä miehestä: ”Ei kappaakaan kerettiläiselle!” Aikamme
uskova tulee herkkäuskoisuudessaan ja sinisilmäisyydessään helposti petetyksi. Rahavarat
saattavat olla vähäiset, mutta onhan se surkeaa, jos lesken ropo menee Jumalan vastustajan
kassaan! EI EUROAKAAN LAHKOLAISELLE!

”Totta luulen, kristikansa
narrattavaks` kai on herkin,
jos vai liikkuu hurskain elein,
osaa tehdä ristinmerkin.” (Vilho Rantanen)
Pukuongelma
Heränneet pukeutuivat ”körtteihin”. Tämä erotti heidät maailmasta omaksi joukokseen. Tällä oli
myös varjopuolensa:
”Heidän vanhanaikaista vaateparttaan vastaan, johon he herätyksensä jälkeen ovat pukeutuneet
ja johon maailman lapset ovat kovasti loukkaantuneet, ei minulla ole mitään muistuttamista, paitsi
sitä kylläkin sangen tärkeätä seikkaa, että se helposti synnyttää omaa vanhurskautta” (Jonas
Lagus, Evankeliumin ääni, s.100).
”He (väki turhuuden markkinoilla) kummastelivat yhtä paljon heidän (Kristitty, Uskollinen)
puhettaan kuin pukuansa. Sillä vain harvat ymmärsivät, mitä vaeltajat sanoivat. He puhuivat
tietysti Kaanaan kieltä, mutta markkinamiehet tämän maailman kieltä. Sentähden he olivat
markkina-alueella vieraita ja muukalaisia maailman lapsille ja nämä samoin heille (1. Kor.2:7,8)”
(Bunyan, Kristityn vaellus,s.106).
”vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt
ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme, sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista
ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet”
(1. Kor.2:7,8).
Aadamin ja Eevan lehtipuku
Aadamin ja Eevan alastomuus oli ennen kaikkea ”sisäistä alastomuutta”. Sitä ei voida peittää
millään ulkonaisilla lehvillä.
”Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen
viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli

6

paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin
puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" Hän vastasi: "Minä
kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin" (1.
Moos.3:7-10).
ALASTOMUUS PEITETÄÄN
Musliminaiset
Musliminaiset kokevat syyllisyyttä ja haluavat peittää alastomuutensa. Syyllisyyden tunnossaan he
haluavat peittää koko ruumiinsa - silmäaukkoja vaille:

Länsimainen nainen
Länsimainen nainen on esteettisempi tehdessään ”viikunalehtien verhon”. Kun auto tai talo
maalataan, siihen laitetaan ”peiteväri”. Samoin nainen haluaa peittää sisimpänsä rumuutta,
syyllisyyttä ja saastaisuutta ihon peitevärillä. Tähän liittyy myös korujen ripustelu.
”Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien
ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva
sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan
silmissä kallis” (1. Piet.3:3-4).

”Jos sinulla on kauniit kasvot, mutta ruma sielu, niin eräänä päivänä sinulla on
jäljellä vain ruma sielu” (Niilo Tuomenoksa).
”Itseäs kaunistamaan älä ryhdy,
Jeesuksen seurahan kurjana vain yhdy.
Itsessään hurskaat eivät armoon taivu.
Hengessä köyhäksi siis eessään vaivu.
Rikkaasti suo hän silloin lahjojaan
Ja armoaan” (HLV 172:4).

