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KRISTINUSKON PERUSPILARIT                               Väinö Hotti 

Laaja-alaisuus 

Kristinusko on lähtökohtaisesti laaja-alainen. Typistetty kristinusko ei ole aito; se on väärennys. 

Aina tulisi kilvoitella sen puolesta, että uskon kaikki osa-alueet tulisivat esille. Kristinusko on oikein 

esitettynä ”rikas usko”.  

Saatanakin osaa Raamattua, mutta se ei käytä ”koko Raamattua”, vaan valittuja paloja 

Raamatusta. Tällaisena VALKOISENA PERKELEENÄ se harhauttaa uskovia (Matt.4:1-11; Luuk.4:1-

13). 

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

APOLLOS on jalo esikuva jokaiselle uskovalle Raamatun tuntemisessa: 

”Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies 

ja väkevä raamatuissa” (Apt.18:24). 

Valitut palat – lahkojen synty 

Lahkojen syntyminen lähtee Raamatun valikoinnista. Poimitaan omasta mielestään tärkeitä kohtia 

ja rakennetaan näiden ympärille koko teologia. Kirkkokunta, joka rakentuu ”valituille paloille”, on 

kallellaan oleva lahkolaiva, joka ennen pitkää kaatuu ja uppoaa. 

Laaja toimeksianto 

Lähetyskäsky velvoittaa laajaan opetukseen:  

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 

teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” 

(Matt.28:18-20). 

On surkeaa, että joissakin piireissä jopa halveksitaan opetuksen merkitystä. Tällöin varmasti 

rakennetaan ”hiekalle”, Matt.7:24-27. 

”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla” (Hoos.4:6; Saarnivaaran käänn.) 

Seurakunnan perusopetuksen tulisi sisältää kosolti raamattutunteja. Jokainen raamatunjae on 

helmi, joka tulee poimia talteen. 

Resursseja riittää 

Lähes jokaisella suomalaisella on Raamattu kotona. Samoin jokainen suomalainen omaa 

lukutaidon. Suomessa on useita kirkkokuntia ja pienempiä uskonnollisia ryhmiä, joiden ainakin 

teoriassa olettaisi satsaavan raamattuopetukseen. 

Toisaalta suomalaiset ovat ”lukijakansaa”.  Valitettavasti lukuinto usein suuntautuu muuhun kuin 

Jumalan pyhään sanaan. 
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ONGELMAT 

1.Tämänpuoleisiin suuntautuminen 

Osmo Tiililä suomi tästä ongelmasta aikoinaan kirkkoa. Kun kirkko on siksi, ”että täällä kuollaan”, 

kirkko on lähtenyt ”tämänpuoleisen asiamieheksi”. Tämä näkyy sekä kirkkokunnissa että 

pienemmissä hengellisissä kuppikunnissa.  

”Jos kirkko ei palvele ihmisiä Jumalan sanalla, se on hänen mukaansa verrattavissa 

kansaneläkelaitokseen, autoklubiin ja saksanseisojakerhoon.” (Osmo Tiililä/Timo Junkkaala, 

3.3.2004/netti). 

2. Maailman parantaminen 

Iankaikkisuusnäköalan himmentyminen tulee selkeästi esille kun uskova lähtee 

”maailmanparantajaksi”. Tämä näkyy selkeästi KD:n kansanedustajien toiminnassa.  Tavallisessa 

seurakuntatyössä se tulee esille aktiivisuutena diakoniatyössä.  

3. Mistä hinku maailman parantamiseen? 

Ei tämä taipumus ainakaan ole apostoleilta lähtöisin: 

”Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei 

heillä niitä olisikaan, ja ne, jotka itkevät, niinkuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niinkuin eivät 

iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää, ja ne, jotka tätä maailmaa 

hyödyksensä käyttävät, niinkuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa” 

(1. Kor.7:29-31). 

”Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, 

sillä se olisi monin verroin parempi” (Fil.1:23). 

”Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain 

ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, 

että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". Ei 

Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän 

on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat 

parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, 

ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä 

kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, 

jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja 

alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita 

ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet.3:7-13). 

VOIKO USKOVA OLLA NIIN TYHMÄ, ETTÄ HÄN KÄY SURUTTOMIEN KANSSA PARANTAMAAN 

MAAILMAA, JOKA JUMALAN SÄÄTÄMYKSELLÄ ON TUOMITTU TULEN RUUAKSI? 

Jo järkikin sanoo, ettei maailman parantamisessa ole mitään mieltä:   

”Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön`” (Luuk.12:20). 
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4. Parannussaarnan syrjäytyminen 

Aikoinaan evankelisia moitittiin ”iloisen evankeliumin” saarnasta. Nykyisin tämä tauti on levinnyt 

eri kuppikuntiin. 

”Evankeliumi on ilosanomaa, mutta se ei ole siirappia” (Niilo Tuomenoksa). 

”Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää parannus, 

sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" (Matt.3:1,2). 

Ei sovi unohtaa, että Johannes Kastajan parannussaarnan kohteena oli nimenomaan JUMALAN 

VALITTU KANSA! 

”Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan 

evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus 

ja uskokaa evankeliumi" (Mark.1:14,15). 

”Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva 

kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä 

kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:46,47). 

”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat 

tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen 

Jeesuksen” (Apt.3:19,20). 

”Älkää kuunnelko hetkeäkään julistajia, jotka kieltävät kääntymisen välttämättömyyden. 

Pyytäkää, jos itse ette vielä koskaan ole todella kääntyneet ja saaneet Herraa Kristusta 

henkilökohtaiseksi Vapahtajaksenne, että Jumala antaisi teille pian tämän äärettömän armon. 

Muistakaa, että kaikki muu on roskaa Herramme ja Vapahtajamme tuntemisen rinnalla. Jollette 

tajua sitä nyt, tulette sen kerran tajuamaan, kun ajallinen matkanne päättyy” (Osmo Tiililä, 

Kuolema, ss.68,69). 

AIKAMME POPULISTINEN SAARNAMIES KORVAA PARANNUSSAARNAN SIUNAAMISELLA! 

5. Laki ja evankeliumi 

Tänään on siirrytty pois laki- evankeliumi – akselilta. Halutaan julistaa ”pelkkää evankeliumia”. 

Tämä on silkkaa petosta:  

”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 syntejä?” (Tunnustuskirjat, s.54). 

6. Kisailu maallisilla areenoilla 

On siirrytty hengelliseltä taistelukentältä maallisille. Uskovatkin tyytyvät operoimaan pelkästään 

”näkyvässä maailmasssa”. On vaihdettu HENGEN aseet LIHALLISIIN: 

”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 
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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). 

”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-

aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan 

linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan 

Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle” (2. 

Kor.10:3-5). 

7. Rukouksen hokeminen 

Rukous ei sinänsä vanhurskauta ihmistä. Se voi olla pakanallista ”rukousmyllyn pyörittämistä”.  

Siinä ihminen voi tarjota paljoa rukoustaan Jumalalle taivasosuutensa pantiksi. Tällöin hän 

syrjäyttää Jeesuksen Golgatan ansion. 

”Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän 

monisanaisuutensa tähden kuullaan” (Matt.6:7). 

”Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin 

että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen hetkeen 

asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa!” (1. Kun.18:28,29). 

Siinä voidaan syyllistyä ”Herran nimen turhaan lausumiseen”: 

”Silloin Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta 

Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten 

rasva” (1. Sam.15:22). 

8. Muukalaisuuden unohtaminen 

”Suuntautuminen tulevaan hyvään tekee kristityistä matkalaisia. Maailman lapset etsivät 

hyväänsä ajallisista ja saavat myös niistä palkkansa, mutta Jumalan lasten aarre on 

taivaissa…Tarkoitan sitä matkamiehen mielen syrjäytymistä, mikä syntyy innokkaan sosiaalisen 

toiminnan piirissä” (Tiililä, mt. ss.63,66). 

”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja 

sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin 

puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat 

lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin; mutta nyt he pyrkivät parempaan, se 

on taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; 

sillä hän on valmistanut heille kaupungin” (Hebr.11:13-16). 

”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). 
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Missio  SaKarjan  kulmakivet  (Väinö Hotti) 

 

”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan 

perhettä,  apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,  

jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;  ja hänessä tekin 

yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä” (Ef.2:19-22). 

 

  

 

1. VERI 

Jeesuksen veren kolmoisvirta:  
 
a) Puhdistusveri, 2. Kun.5:10; Sak.13:1; Matt.26:28;                                                            
Hebr.9:13,14,22; 1. Joh.1:9.   
                                                                     
b) Pyhitysveri, 1. Kor.1:30; Hebr.10:29. 
 
c) Yhteysveri, Joh.11:49-52; 12:32; 13:34,35; Joh.17; Ef.2:14; 1. Joh.1:7; 2:9,10; 3:10-15.                      
                                                        
2. TULI 
 
”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua 
väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä 
Hengellä ja tulella” (Matt.3:11). 
 
”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi 
syttynyt!” (Luuk.12:49). 
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”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, 
niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät 
ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle” (Apt.2:1-3). 
 
”Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi" (Hebr.1:7). 
 
3. VESI 
 
Siunattu kastevesi 
 
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:18-
20). 
 
”Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin 
ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut” (1. Kor.1:14,15). 
 
”Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".  
Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, 
joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran 
Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, 
ja he puhuivat kielillä ja ennustivat” (Apt.19:3-6). 
 
”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). 
 
Jeesus antaa elävää vettä 
 
”Jumalan virta on vettä täynnä” (Ps.65:10). 
 
”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja 
syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa” (Jes.55:1). 
 
"Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä 
pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä” (Joh.4:10). 
 
”Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän 
veden virtoja” (Joh.7:38; Saarnivaaran käänn.). 
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”Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi” (Ilm.22:17). 
 

KOLME TODISTAJAA 
 
”Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan 
vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka 
todistavat: Henki (tuli) ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä” (1. Joh.5:6-8). 
 
”Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen 
luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä” 
(Joh.19:33,34). 
 
YKSI SEURAKUNTA 
 
Seurakunta on yksi, koska se on Kristuksen ruumis, joka on yksi. Seurakuntia ei ole lupa nimittää 
muutoin kuin paikkakunnan mukaan. Seurakunta on tällöin KRISTUKSEN PAIKALLISSEURAKUNTA. 
Jos muuta nimitystä käytetään, seurakunta on ”lahko”. Jos sanomme, että seurakuntia on useita, 
joudumme samalla sanomaan: Kristuksiakin on useita! Mutta tällöin olemme kadottaneet 
Raamatun Kristuksen ja samalla Raamatun Jumalan.  Jos hyväksymme opin monesta (ja jaetusta) 
Kristuksesta, meillä on antikristillinen ja saatanallinen oppi. Pyhä Henki on yhteyden henki! 
Saatana (Diabolos = hajottaja, erilleen heittäjä). 
 
”Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka 
kieltää Isän ja Pojan.  Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, 
hänellä on myös Isä” (1. Joh.2:22,23). 
 
”Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää” (1.Joh.5:12). 
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