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1.USKONKAPPALEEN KRISTILLISYYTTÄ                Väinö Hotti 

Apostolinen uskontunnustus 

Vanhin ja kirkkomme messussa useimmin käytetty uskontunnustus. 

Minä uskon Jumalaan, 
Isään, Kaikkivaltiaaseen, 
taivaan ja maan Luojaan, 

ja Jeesukseen Kristukseen, 
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, 
joka sikisi Pyhästä Hengestä, 
syntyi neitsyt Mariasta, 
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, 
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, 
astui alas tuonelaan, 
nousi kolmantena päivänä kuolleista, 
astui ylös taivaisiin, 
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella 
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, 

ja Pyhään Henkeen, 
pyhän yhteisen seurakunnan, 
pyhäin yhteyden, 
syntien anteeksiantamisen, 
ruumiin ylösnousemisen 
ja iankaikkisen elämän. 

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

USKOMME SISÄLTÖ 

Uskomme KOLMIYHTEISEEN JUMALAAN. Uskomme kohteena on jumalallinen olento, johon kuuluu 

”kolme persoonaa”: ISÄ, POIKA JA PYHÄ HENKI. 

Jeesuksen kaste 

Jeesuksen kastetapahtuma todistaa vääjäämättömästi Jumalan kolmiyhteyden. Kaikki kolme 

jumaluuden persoonaa ovat siinä läsnä: 

”Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan 

Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista 

kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt" 

(Matt.3:16,17). 

Kolminaisuusoppi on kristillinen opetus Jumalan kolminaisuudesta, eli kolmiykseydestä. Opin mukaan 

on yhtä aikaa yksi Jumala, mutta kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kolminaisuusoppi on 

muotoiltu Athanasioksen uskontunnustuksessa. Kolminaisuusoppia pidetään kristinuskon 

vähimmäisvaatimuksena: ne yhteisöt, jotka eivät hyväksy kolminaisuusoppia, lasketaan kuuluviksi 

kristillisen uskon ulkopuolelle. Tällaisista liikkeistä käytetään usein nimeä kristillisperäiset liikkeet. 

Jäsenmäärältään suurimpia kolminaisuusopin kieltäviä liikkeitä ovat ykseyshelluntailaiset, Jehovan 

todistajat ja mormonit (Wikipedia). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kristinusko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jumala_(kristinusko)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Athanasioksen_uskontunnustus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kristillisper%C3%A4iset_liikkeet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ykseyshelluntailaisuus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jehovan_todistajat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jehovan_todistajat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mormonit
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Kolmiyhteinen Jumala 

”Pyhä Henki on Isän Jumalan henki ja Jeesuksen Kristuksen henki. Jumala on ilmoittanut itsensä 

meille Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Sen tähden sanomme Jumalaa kolmiyhteiseksi 

Jumalaksi” (KO 43 /1948). 

JUMALAUSKO 

 

 

J.V. SNELLMAN 12.5.1806 – 4.7.1881 

J.V. SNELLMANIN JUMALAUSKO 

J.V. SNELLMAN, Kootut teokset 

”Snellman hylkäsi kirkon opin persoonallisesta Jumalasta ja näki ihmisessä itsessään 

jumalallisen läsnäolon ja vaikutuksen. Vaikka pitää paikkansa, että Snellman ei edellyttänyt 

henkisen subjektin kuolemattomuutta perinteisessä kristinuskon merkityksessä, hänen 

teoksensa on kuitenkin ”teodikea”, Jumalan hyvyyden ja kaikkivoipaisuuden puolustus…Jumala 

oli Snellmanille lähinnä ”panteistinen”, kaikkialla läsnä oleva”  (mt. s.230, netti). 

Jokainen, joka kieltää Jumalan persoonallisuuden ja kolmiyhteyden, asettuu 

kristinuskon ulkopuolelle! 

”Ei vain filosofi J.V. Snellman, vaan sivistyneet yleensä, papit mukaan luettuina, 

pitivät henkilökohtaista herätystä ja kääntymystä tarpeettomana” (Saarisalo, 

Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.263). 

Sulassa sovussa 

Luterilaisen kirkon jumalanpalveluksessa kolmiyhteisyys on harmonisessa sovussa joka sunnuntai. 

Kaikki jumaluuden persoonat tunnustetaan sujuvasti. Käytännössä ja henkilökohtaisessa elämässä 

tilanne ei ole aivan näin mutkaton. Pelkkä suuntunnustus ei riitä pelastukseen. Tällöin pelastustie 

olisi liian vaivaton ja helppo.  

Iisalmen rovasti H.G. Th. Brofeldt varoitteli aikoinaan: ”Elekee työ hyvät iisalamelaeset luulko 

kepuljkonstilla taevaasee piesevännö.” 
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Suun tunnustuksella pelastutaan? 

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet 

kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 

tunnustuksella pelastutaan” (Room.19:9,10). 

Täyttyykö pelastuksen kriteeri? 

Raamattu kaiketi edellyttää, että suun tunnustuksen edellä käy sydämen usko. Ilman sitä ei 

suuntunnustuksella voi olla pelastavaa vaikutusta. Uskoontulon jälkeen tapahtuvassa 

suuntunnustuksessa ihminen polttaa sillat takanaan; entiseen syntielämään ei ole enää paluuta! 

Muodollinen suun tunnustus ei auta ketään. Siinä ihminen pettää itsensä ja toiset. Konfirmaation 

yhteydessä tapahtuva joukkotunnustus voi pahimmillaan olla ”massavalehtelua”. Samoin myös 

jumalanpalveluksessa tapahtuva uskontunnustus ilman sydämen oikeaa asennetta. 

Ateismi hylkää kaikki 

Snellman ei ole ainut suomalainen, joka hylkää persoonallisen Jumalan. Ateistin 

uskontunnustuksessa ei ole Jumalalle sijaa laisinkaan. Tämä on eräs ateismin perusprinsiippejä. 

Jumala on ”pantu viralta”. Jumala on häivytetty horisontista. Jumalaa ei tarvita Luojana eikä 

moraalin vartijana:   ”Ei muuta johtajaa, ei luojaa, kuin kansa kaikkivaltias.”  

Ateismin kannattajia lienee Suomessa vähän. Se kuuluu väestön marginaaliin. Näin ainakin julkisen 

ateismin ollessa kyseessä. Sen sijaan ”piiloateismia”, joka ilmenee salaisena asettumisena 

kristinuskoa, Raamattua ja uskovia vastaan, lienee paljon enemmän. 

”Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat 

yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, 

heittäkäämme päältämme heidän köytensä". Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa 

heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan” (Ps.2:1-5). 

Jumalausko yleistä 

Lienee oikein väittää, että lähes kaikki suomalaiset uskovat jumalaan. He eivät ehkä usko 

Raamatun Jumalaan. Eivät ehkä myöskään kirkon julistamaan jumalaan. Mutta harvat rohkenevat 

lukeutua ateistien jumalattomaan joukkoon. Maailma on suurenmoinen luomus. On vaikeaa tehdä 

tyhjäksi sitä, että joku on tämän ihmeellisen luomuksen takana. 

Jumalan puhe on niin ilmeistä ja voimakasta, ettei monikaan siltä voi sulkea silmiään ja korviaan: 

”Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille 

omassatunnossamme. Mutta erityisesti Jumala ilmaisee  itsensä meille Pyhässä Raamatussa ja 

Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa” (KO 4 /1948). 

Pakanauskonnot mukana 

Kaikkikin pakanauskonnot ovat ”jumalauskontoja”.  Pakanat ojentavat käsiänsä korkeutta kohti. 

Heidän sisimmässään on ”jumalakaipuu”, joka saa heidät hapuilemaan taivaaseen päin. Tämä on 

peräisin paratiisista: 
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”Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te 

suuresti kunnioitatte jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne 

minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle'. Mitä te siis 

tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, 

mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä 

voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän 

ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea 

maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, 

jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään 

meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän 

runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa' (Apt.17:22-28). 

”Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei 

lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, 

kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös 

puolustavat heitä” (Room.2:14,15). 

AIVOUSKOA 

Yleisesti ajatellaan, että kun ihminen muodollisesti uskoo ja hyväksyy kolme uskonkappaletta, 

hänellä on silloin taivaslippu. On tärkeää erottaa ”sydämen usko” ja ”aivousko”. 

Paavo Ruotsalainen – aivouskon vihaaja! 

”Kun järjen viisaus on korkeimmilleen harjoitettu, niin se on Kristuksen pahin vihollinen” (Paavo 

Ruotsalainen / Salattu viisaus). 

”Toivoisin, että olisitte kiivaat ja rohkeat, köyhät hengessä ja rikkaat Jumalassa, ja ettei teidän 

suuri oppinne saisi pimittää seurustelemista Kristuksen kanssa, joka on ainoa autuuden perustus” 

(Paavo Ruotsalainen / Salattu viisaus). 

”On tarkasti valvottava, ettei se tieto, mikä teillä on elävästä uskosta, vain siirtyisi joutilaassa 

elämässä itsensä uskon sijalle” (Paavo Ruotsalainen / Salattu viisaus). 

”Hänen ympärillään oli kristillisyyttä suuri määrä, mutta Paavo tahtoi tutkia sen LAATUA” 

(Saarisalo, Paavo Ruotsalainen, Erämaan vaeltaja, s.344).  

Tarkkaan ottaen Paavolla ei ollut mitään erikoista ”oppi-isää”; hän nouti oppinsa (ilman välikäsiä) 

Raamatusta. Tässä hän on erinomainen esimerkki kaikille uskoville. ”Nimikristillisyyden keskellä 

Paavo puhui Kristuksen sisäisestä tuntemisesta. Kirkollisen luterilaisuuden oikeaoppiset johtajat 

haistoivat Paavossa väärää oppia, vaikka Paavolla ei ollut mitään omaa oppia ohi Raamatun” 

(345). 

”Mutta hän ei tyytynyt virkapappien kristillisyyteen, joka yleensä kivettyi siihen tietovarastoon, 

jonka he olivat hankkineet päähänsä koulussa ja yliopistossa” (346).   

”Paavo tiesi, että papit, jotka joutuvat ammattinsa vuoksi lukemaan ja ääntämään rukouksia, ovat 

suurimmassa vaarassa, koska ”heidän sydämensä ympäri kasvaa paksu kuori”, jumalisuuden 

ulkokuori” (346). 
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Sekä Jeesuksen että Paavalin pahimmat viholliset ja vastustajat olivat ”uskonnolliset ihmiset – näin 

oli Paavonkin kohdalla. ”Paavo oli oppinut Paavalilta ja omasta kokemuksestaan, että sydämen 

usko ei kuitenkaan saa kiitosta ihmisiltä, päinvastoin vainoa, koska keinotekoiset kristityt 

häiriintyvät yksinkertaisesta, aidosta uskosta. Paavoa vainoavat papit ja heidän laumansa 

enemmistö eivät tahtoneet olla jumalankieltäjiä, vaan siivoja jumalisia” (346-347). 

”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja pyhempiä ihmiset ovat Kristuksetta, sitä enemmän 

he vahingoittavat evankeliumia” (Luther, Gal.kirj. sel. s.59). 

”Sellainen tilanne nyt kuitenkin on luterilaisessa kirkossa, ettei pappi kysy katumusta eikä 

parannusta katekumeeneiltä eikä ehtoolliselle tulijoilta. Hän ei tee myöskään mitään eroa 

suruttomien, heränneiden ja armossa olevien välillä, vaan suuntaa puheensa umpimähkään koko 

seurakunnalle, ikään kuin he kaikki olisivat armoitettuja kristittyjä. Jos joku kristitty tahtoo tutkia 

armon varkaan sieluntilaa, tämä vastaa röyhkeästi, ettei hänen tarvitse tehdä tälle 

rippiä.”(Laestadius, Hulluinhuonelainen, s.1362). 

Yleisuskonnollisuus 

Jumalausko ja yleisuskonnollisuus ovat tavallisesti sama asia. Edelleen kansan keskuudessa oleva 

jumalausko on samalla kansanuskonnollisuutta. Tälle on ominaista epämääräinen uskonnollisuus. 

Sen perustana ei ole Raamatun kirjoitukset. 

Vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen 

Nämä raamatulliset perusprinsiipit on hylätty. Ihminen on tämän näkemyksen mukaan 

luonnostaan Jumalalle kelvollinen. Kaikki dogmaattisuus hylätään. Oppi ja elämä asetetaan 

toistensa vastakohdiksi. ”Kätten evankeliumi” on ainut, mikä noteerataan. 

Siunaamisriitti 

Tämä liittyy olennaisena osana populistiseen uskonnollisuuteen. Kun halutaan päästä kansalaisten 

kukkarolle, turvaudutaan siunaamiseen. Kaikkinainen ”jako kahteen” hylätään. On vain ”yksi 

lauma”. Koko Suomi on ”valittu kansa”. Tässä menee pakostakin roolit Israelin ja Suomen välillä 

sekaisin. Lain saarna on poissuljettu. Evankeliumin ilosanomasta on tehty äitelää SIIRAPPIA. 

Ortodoksinen kirkko harrastaa paljon siunaamista. Siellä siunataan ihmiset, esineet ja aineet. 

Onkohan tämä buumi tullut rajan takaa? Raamatullisen kultin kanssa emme kuitenkaan ole 

tekemisissä! 

Apostoleilla oli määrätty ehto siunaamiseen: 

”Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte 

itsekukin pois pahuudestanne” (Apt.3:26). 

Koko maailman syleily 

Jumalauskossa ollaan valmiit syleilemään koko maailmaa: SIUNAA KOKO MAAILMAAN!  Maailma 

ei tarvitse meidän siunaustamme vaan parannussaarnaa: 
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"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). 

Muutamien mielestä siunaaminen on oikeaa rakkautta. Tämä ei ole kuitenkaan Jumalan rakkautta: 

”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis 

tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4). 

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille 

annettu” (Room.5:5). 

Kansankirkon linja 

Kansankirkosta on sanottu: ”Siinä on seinät lavealla ja katto korkealla.” Tämä on ominaista myös 

jumalauskolle. Se sulkee syliinsä kaikki erilaiset lahkot, jotka DIABOLOS (erilleen heittäjä ja 

hajottaja) on synnyttänyt. Jokainen näistä lahkoista on varastanut itselleen JUMALAN 

VALTAKUNNAN tittelin. Maailmanlaajuisina  kouluesimerkkeinä voidaan mainita katolinen kirkko 

ja Suomen Rauhanyhdistys (SRK). 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja 

hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

Kaikki jumalauskoiset muodostavat maailmanlaajan lahkolaisperheen, jota DIABOLOS hallitsee! 

Lahkoihminen 

Kun ihminen ei ole valtakuntakristitty, hän kuuluu johonkin epämääräisistä lahkoista.  

”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 

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.2:1-4). 

RIIVAAJIEN OPPIA 

Jumalauskon jakavat myös riivaajat. Heillä on tietoisuus ja varmuus Jumalan olemassaolosta ja 

hallinnasta. Siksi he ”vapisevat” tämän tietoisuuden edessä. 

”Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat” 

(Jaak.2:19). 

ANTTI KYLLIÄISEN TEOLOGIAA 

Kun ihmisistä siunaamalla tehdään taivaskelpoisia, lähestymme vauhdilla ANTTI KYLLIÄISEN 

TEOLOGIAA: kaikki pääsevät taivaaseen. Ahdas portti ja kaita tie on jätetty pois. 

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa myöten, 

samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa). 
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Pastori Olli Valtosen uskontunnustus Tuomasmessussa 8.4.2018 

 

 

 

"Minä uskon Jumalaan, Luojaan, joka rakastaa luomaansa maailmaa ja ihmistä. Ja joka 
haluaa luoduille hyvää niin elämässä kuin kuolemassa.Ja Jeesukseen Kristukseen, 
Jumalan Poikaan, joka tuli sen kertomaan.Ja Pyhään Henkeen, joka auttaa meitä 
raivaamaan erämaasta puutarhan ja luomaan Jumalan valtakuntaa myös maan 
päälle.Amen." 

Olli Valtonen kallistuu Askelessa 
näkemykseen, että kaikki pääsevät sittenkin 
taivaaseen06.06.2019 08:00 - Olli Seppälä | Teologia

 

https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/olli-valtonen-kallistuu-askelessa-nakemykseen-etta-kaikki-paasevat-sittenkin-taivaaseen/
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Pastori-kirjailija Olli Valtonen kirjoitti Facebook-sivulleen toukokuussa: "Kaikki pääsevät 

taivaaseen. Hyvä vai huono uutinen?" 

Päivitys poiki vilkkaan keskustelun, jonka johdosta Valtonen avaa ajatteluaan 

uusimman Askel-lehden (6/19) Sanoja & tekoja -palstallaan. Valtonen liittyy Antti 

Kylliäisen vuonna 1997 julkaistuun teologiseen pamflettiin Kaikki pääsevät taivaaseen. 

"Halusin lukea kirjan nyt uudestaan, mutta sitä oli vaikea löytää kirjastosta. Vähäinen 

lukumäärä juontaa juurensa siihen, että jotkut saivat aikoinaan päähänsä tilata kaikki 

kirjaston kappaleet ja polttaa ne roviolla", Valtonen kirjoittaa. 

"Entä jos helvetti on vain maan päällä?" 

Askelen kirjoituksessaan Valtonen mainitsee, että kirkkoisä Origenes oli tunnetuin teologi, 

joka kannatti oppia kaikkien pelastumisesta. Toisaalta Valtonen on tietoinen vastakkaisista 

käsityksistä, joita esitti muun muassa kirkkoisä Augustinus. Tämän näkemykset pääsivät 

kirkossa vallalle. 

"Uusi aika tuo uusia korostuksia myös teologiaan. Maapalloistuminen, moniarvoisuus ja 

uushengellisyys muokkaavat kristillisiä kirkkoja. Samoin teologinen tutkimus, joka muovaa 

käsitystämme varhaisen kristinuskon ajattelusta", Valtonen kirjoittaa. 

Hän toteaa kyllä uskovansa siihen, että ihminen pelastetaan joutumasta helvettiin. 

"Mutta entä jos helvetti on vain maan päällä? Sen ytimessä on ensinnäkin elämän 

arvaamattomuus. Sokeassa epäreiluudessaan elämä antaa jokaiselle erilaisen tuomion: 

jotkut pääsevät arvonnassa helpolla, toiset joutuvat kokemaan kaikki helvetin tuskat. 

Toiseksi helvetin ytimessä on ihmisen taipumus tuottaa pahaa itselleen ja toisille. [– –] Me 

teemme omat helvettimme, itsellemme ja lähimmäisillemme", Valtonen pohtii. 

Valtonen sanoo liittyvänsä kirkkoisä Origenesiin siinä, että kun aikamme maan päällä on 

ohi, jäävät helvetitkin lopullisesti taakse. 

"Jos pelastus tässä elämässä tulee ihmisen osaksi uskon kautta, iankaikkisen pelastuksen 

ja sen vastaanottamisen ainoa edellytys on Jumalan mittaamaton armo. Siirtyessämme 

tästä ajasta ikuisuuteen siirrymme samalla uskon ja epäuskon ajasta armon valtakuntaan, 
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siihen todellisuuteen, missä mikään ei ole enää epätäydellistä ja jossa Jumala on kaikki 

kaikessa", Valtonen päättää kirjoituksensa. 

WILLIAM BOOTHIN ENNUSTUKSET 

 

 

 

 

 

 

2. Taivas ilman helvettiä 
  

”Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen 

siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian 

mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan: 

”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme 

joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä.”   
  

Tämä William Boothin profetian kohta ei selityksiä kaipaa. Riittää kun avaamme Raamattumme 

ja luemme sieltä: 

”Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen 

halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa 
totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. (2 Tim.4:3-4). 

3. Anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä 
  

”Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. 

Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi olla ilman 

parannuksentekoa synnistä.” 
  

Yhä useammin hengelliset puheet ja saarnat tuntuvat viestittävän: ”Tule sellaisena kuin olet – 

ja jää vapaasti juuri sellaiseksi kuin olet”.  Puheella synnistä ja parannuksenteosta ei haluta 

pahoittaa ihmisten mieliä. Synnistä, parannuksenteosta, pyhästä elämästä ja itsensä Jumalalle 

pyhittämisestä ei enää saarnata. Sellaisen myötä armo on käynyt niin halvaksi, ettei 

Jeesuksesta tarvitse paljon edes puhua. 

 

WILLIAM BOOTH 10.4.1829 – 20.8.1912 
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 4. Perusteetonta pelastusiloa 

  

”Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole 

uudestisyntyneet ylhäältä.” 
  

Jeesuksen opetus siitä, että ainoa tie Jumalan luo kulkee hänen kauttaan, on unohtumassa. 

Moni uskoo, että kukin tulee uskollaan autuaaksi. Tämä ei ole ihme, kun myös monet papit 

tuntuvat ajattelevan, että kaikilla uskonnoilla on sama jumala, jonka luo on monta tietä. 

Jokainen voi siis tuunata itselleen oman jumalan, niin hyvän ja rakastavan, ettei synnistä 

tarvitse pelätä rangaistusta. Ja kuinka rangaistusta voisi edes olla olemassa, kun helvetti, josta 

Jeesus puhui, on keksitti vain ihmisten pelottelemiseksi. 

 

5. Uskonto ilman Pyhää Henkeä 
  

”Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä.” 
  

Kun Raamattu riisutaan ihmeistä selittämällä ne tieteellisesti mahdottomina pelkiksi 

vertauskuviksi tai mielikuvituksen tuotteeksi, myös Pyhä Henki ihmeineen, merkkeineen ja 

armolahjoineen käy mahdottomaksi. Uskosta tulee tieteisuskolla marinoitua uskonnollisuutta, 

jossa rituaalit ja perinnäissäännöt ovat korvanneet elävän uskon, neitseestä syntyneen ja 

kuolleista ylösnousseen Jeesuksen sekä yhä vieläkin ihmeitä tekevän Jumalan. 

  

Raamatussa kuvataan voimatonta kristillisyyttä, joka toimii ilman Pyhää Henkeä. Sellainen on 

uskonnollisuutta ja tämän maailman tapoihin mukautunutta kulttuurikristillisyyttä, joka ei 

puhuttele eikä haasta muutokseen ja parannuksentekoon: 
”heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.” (2 Tim. 3:5). 

 

 6. Kristinusko ilman Kristusta 

  

”Kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole 

voimassa - kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei 

ole Kristusta." 
  

Veri ja tuli olivat William Boothille niin tärkeitä, että hän liitti sanat Pelastusarmeijan 

vaakunaan. Ilman Jeesuksen syntiemme sovitukseksi vuodattamaa verta meillä ei ole 

pelastusta. Ilman Jeesuksen seuraajille luvattua Pyhää Henkeä Jeesuksen seuraajien 

seurakunta on voimaton ja tämän maailman tuulten heiteltävissä. 

  

Viime vuosien aikana on yhä useammin kuultu jopa pappien torjuvan Raamatun sanan syntien 

sovittamisesta Golgatan ristillä. Tämän he perustelevat Jumalan suunnattomalla rakkaudella 

kaikkia ihmisiä kohtaan. He sanovat, ettei Jumala, joka on rakkaus, olisi voinut ikinä lähettää 

Poikaansa kärsimään niin tuskallista ja veristä kuolemaa.  Niinpä sovitusopin täytyy olla 

ihmisten väkivaltaan taipuvaisen mielikuvituksen tuotetta. 

  

Monissa kirkkokunnissa on toteutumassa Laodekian seurakunnan kolkko esimerkki: Jeesus 

Kristus, jota Raamatussa, tunnustuskirjoissa, kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä sanotaan 

kirkon ja seurakunnan pääksi, ollaan käytännössä työntämässä seurakunnan seinien 

ulkopuolelle. 

  

Surullisen esimerkin siitä, mitä jälkikristillinen ja Jeesuksen hylännyt aika on, tarjoaa Helsingin 

seurakuntien lehti Kirkko ja kaupunki. Se julkaisi 16.4.2014 Juhani Huttusen kirjoituksen, 

jonka kaltaisia on vuosittain saatu pääsiäisen aikoihin lukea Helsingin Sanomien palstoilta. 

  

Seurakuntien kustantaman lehden kirjoituksen punaisena lankana on Raamatun pääsiäisajan 

kertomusten uskottavuuden kyseenalaistaminen. Mukaan oli myös otettu Helsingin yliopiston 

eksegetiikan dosentin pastori Matti Myllykosken jo vuosien ajan mediassa omana 
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”pääsiäistervehdyksenään” toistamat väitteet: Kuvaus pääsiäisaterialla tapahtuneesta 

Jeesuksen ja opetuslasten ehtoollisenvietosta on tekstiin jälkeenpäin tehty keinotekoinen 

lisäys. Jeesus naulittiin ristiin jo ennen Raamatun kertomaa ajankohtaa ja päätyi rikollisten 

joukkohautaan.   

  

Kristinusko ilman Jeesuksessa ihmiseksi syntynyttä Jumalaa, ilman syntien sovitusta Golgatan 

ristillä ja pääsiäisaamun ylösnousemusta ei tarjoa pelastusta eikä iankaikkista elämää. Yksin 

ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika Jeesus voi pelastaa. Hän on ainoa tie, totuus ja elämä, ainoa 

tie Jumalan luo. 
 

Profetian tarkoitus on varoittaa ja johtaa parannukseen 
  

Paavali julistaa (Gal.1:8), että vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille toisenlaista evankeliumia, 

niin hän olkoon kirottu. Tuohon aikaan ei ollut vielä virkapapistoa, piispoja eikä teologian 

tohtoreita, joten Paavali käytti varoituksessaan valheopettajista korkeinta tuolloin mahdollista 

auktoriteettia eli enkeleitä. 

  

Miksi Paavali käytti noin kovia ja jyrkkiä sanoja? Siksi, että evankeliumi ilman ”verta ja tulta” 

tuo väistämättä mukanaan kirouksen sekä julistajalle että valhe-evankeliumin vastaanottajalle. 

Ilman Kristusta ei kenelläkään ole pelastusta. Jeesus on ainoa tie Jumalan luo. Kaikki muut tiet 

vievät iankaikkiseen vaivaan ja kadotukseen. Pitäkäämme siis kaksin käsin kiinni Raamatun 

Sanasta, verestä ja tulesta! 

 

Kaija ja Reijo Telarannan kotisivut / netti 

  

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

JEESUS / JUMALA 

”Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee 

minun taivaallisen Isäni tahdon” (Matt.7:21). 

”Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää 

tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa” (Matt.11:27). 

”Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin 

hänen tekojensa mukaan” (Matt.16:27). 

”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä 

kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta” (Luuk.24:49). 

”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta” 

(Joh.1:14). 

”Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet 

ilmoittanut” (Joh.1:18). 

”Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi." (Joh.2:16). 

”Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä 

mitalla. Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo Poikaan, sillä on 
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iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan 

viha pysyy hänen päällänsä” (Joh.3:34-36). 

 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, 

minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee” (Joh.5:19). 

”Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle 

suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee 

eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, 

vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he 

kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt” 

(Joh.5:20-23). 

”Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös 

hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen 

Poika” (Joh.5:26,27). 

”Minä olen tullut Isäni nimessä” (Joh.5:43). 

”Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen 

elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä 

painanut” (Joh.6:27). 

”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä 

herätän hänet viimeisenä päivänä” (Joh.6:44). 

"Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka 

minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme'” (Joh.8:54). 

”Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä 

minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh.10:29,30). 

”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? ” (Joh.14:9). 

”Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, 

minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, 

että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden” 

(Joh.14:10,11). 

”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni” (Joh.14:26). 

”Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua 

suurempi” (Joh.14:28). 

”Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö” 

(Joh.16:28). 

”Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", 

niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu 

Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, 

että Jumala olisi kaikki kaikissa” (1. Kor.15:27,28). 
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USKO JEESUKSEEN KRISTUKSEEN 

Paavalin teologiaa 

”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille 

Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta 

mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (1. Kor.2:1,2). 

”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä 

todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen 

rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin 

omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, 

sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee 

Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen 

kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos 

minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista” (Fil.3:7-11). 

”että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei 

ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme” 

(Apt.17:27,28). 

”Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, 

elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat” (Room.14:8). 

Orgaaninen yhteys 

Uskovalla ja Jeesuksella on elimellinen (ogaaninen) yhteys: 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon 

hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 

”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden 

kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27). 

Uusi luomus 

Kristuksen yhteyteen tullessaan ihminen muuttuu uudeksi luomukseksi: 

 "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). 

Pyhityksen ihminen 

”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan 

hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia). 
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”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa” 

(Hebr.12:14). 

”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 

muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on 

Henki” (2. Kor.3:18). 

Ekklesiakristitty 

Yhteys Kristukseen tekee uskovasta valtakunta- so. ekklesiakristityn. Kaikki uskovat ovat Kristuksen 

jäseninä samalla maailmanlaajuisen EKKLESIA - seurakunnan jäseniä. 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 

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

KOETELKAA ITSEÄNNE 

”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, 

että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta” (2. Kor.13:5). 

On terveellistä Raamatun valossa koetella itseään. Kuuluuko meidän uskonelämäämme 

ISÄ, POIKA JA PYHÄ HENKI – siinä suhteessa kuin ne Raamatussa ovat? Vai olemmeko 

mahdollisesti riisuneet uskontunnustuksemme vain ensimmäistä uskontunnustusta 

koskevaksi: MINÄ USKON JUMALAAN, ISÄÄN? 

Laodikean seurakunta meni harhaan väärässä itsevarmuudessa: 

”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen 

todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä 

palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava 

etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, 

minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja 

kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa 

puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä 

alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia 

niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee 

parannus” (Ilm.3:14-19). 

OSMO TIILILÄ:  

”Koska se (kirkko) ei ole, kuten Rooma opettaa omastaan, sine macula et ruga, se on 

alati tarkistettava kulkutietään: ecclesia semper reformanda est” (Kristilliset kirkot ja 

muut yhteisöt, s.262). 

Tämä Tiililän tarkistuskehotus koskee sekä kirkkokuntia että yksityisiä kristityitä! 

 


