
                                                                                                                                                                                    1 
 

PARANTAMINEN VAI EVANKELIOIMINEN?             Väinö Hotti 

Tärkeä kysymys 

Tässä olemme tekemisissä uskovan suhteesta maailmaan. Mikä on Herran oman rooli maailmassa? 

Onko hän sitä parantamassa hartiavoimin? Vai tyytyykö hän maailman evankelioimiseen? Vai onko 

vaihtoehto sekä että? Tämä kysymys on aikojen saatossa  sekoittanut pahoin teologista kenttää. 

Onko raamatullinen ja apostolinen ratkaisu löydettävissä? 

Uskovan suhteesta maailmaan on varmasti tehty montakin kirjaa. Minun mielestäni paras on 

Lutherin GALATALAISKIRJEEN SELITYS. 

Regimenttioppi 

Luther loi regimenttiopin. Siinä on kyseessä Jumalan kaksoishallinta, maallinen ja hengellinen. 

Tämän syntymisessä on tärkeää huomata tausta. 300 – luvulla kristinuskosta tuli Rooman 

valtionuskonto ja syntyi kansankirkko. Tunnustuskirjojen allekirjoittajien joukossa on maallisia 

ruhtinaita suuri määrä. Kirkko ja valtio olivat vahvasti ”naimisissa”. Tämä konkretisoituu 

regimenttiopissa. Kyseessä on kompromissi ja konsensus.  

Kirkko unohtaa ”muukalaisroolinsa”, menee ansaan: me haluamme olla niin kuin tekin. Tämä on 

myös Lootin ”maallismielistä kristillisyyttä”, jonka oli vaikeaa tehdä pesäeroa Sodomaan.  

”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, 

jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden". Ja kun hän vielä vitkasteli, 

tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä 

Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia” 

(1.Moos.19:15,16). 

”Uskon kautta hän (Aabraham)  eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, 

asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä” (Hebr.11:9). 

”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta 

Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin 

kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:20,21). 

”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). 

Inhimillinen keksintö 

Raamatusta ei löydy perusteita regimenttiopille. Se on siis Lutherin sanontaa käyttäen 

”ihmiskeksintö”. Jos ja kun näin on, uskovan tulisi jättää moinen oppi omaan arvoonsa ja tukeutua 

tiukasti raamattuperustaan. 

Lääkäri vai tuomari? 

Kansainvälisessä kielenkäytössä nämä termit ovat tuttuja. Mikä on kristityn rooli maailman 

suhteen? Onko hän lääkäri vai tuomari? Onko kristitty maailmanparantaja vai evankelioija? Kautta 

kirkkohistorian tässä asiassa on toimittu hämärästi – ja Raamatun vastaisesti. 
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Kirkko tuomarina 

Katolinen kirkko on vuosisatojen saatossa käyttänyt ”tuomarin” virkaa. Jälki on ollut karmea: ehkä 

50 miljoonaa uskovaa on teloitettu! 

Tänään kirkko on taas halunnut toimia ”lääkärinä”. Ongelmana on ollut ”puoskarointi”; 

ammattitaito on ollut hukassa: 

”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole” 

(Jer.6:24). 

On tyydytty ”laastarihoitoon”, vaikka leikkaus olisi ollut tarpeen. Leikkausinstrumentit ovat olleet 

puutteelliset. Pahimpiin sairauksiin on leikkaus välttämätön. Leikkaus ei taas onnistu ilman 

”kaksiteräistä miekkaa!” Lain terä on puuttunut; parantaminen on epäonnistunut. Väärä säälivyys 

on vienyt harhaan.  

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

”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; eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja 

paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili” (Hebr.4:12,13). 

”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu 

tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule 

hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Room.3:20). 

Väärä diagnoosi 

Kirkon menettely on mennyt harhaan väärän diagnoosin tähden. Tämä koskee myös vapaita 

seurakuntia.  Seurakuntalaisia on kohdeltu JUMALAN LAPSINA. Lääkkeeksi on tarjottu SIUNAUSTA. 

Tämä tietysti on psykologisesti viisasta ja taloudellisesti tuottavaa. Raamattu ei kuitenkaan puolla 

tätä menettelyä. Lisäksi tämä perustuu valheeseen! Raamatun tie on LAIN JA EVANKELIUMIN  tie. 

Kristitty molempia 

Kristitty on kutsuttu olemaan sekä tuomari että lääkäri. Tuomarin tehtävää hän täyttää 

julistaessaan lakia (Jumalan sana on lakia ja evankeliumia). Laki ja evankeliumi kuuluvat 

evankeliumiin luovuttamattomana osana; missä toinen siinä toinenkin. Näitä molempia on 

julistettava ilman varausta, ehdottomina (100 %). Ne yhdessä toimivat parantavana elementtinä. 

Jos ne irrotetaan toisistaan, evankeliumin voima ja teho katoaa. Näillä molemmilla on oma 

erikoinen tehtävänsä; niitä ei saa sekoittaa toisiinsa! 

”Sillä hän haavoittaa, ja hän sitoo; lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat” (Job 

5:18). 

Laki tappaa – elämäksi 

Tavallisesti lain julistus varustetaan negatiivisella etumerkillä. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla; laki 

on positiivinen ja mitä myönteisin asia pelastuksen kannalta. Se on välttämätön ”palikka” 

pelastusta ajatellen 
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”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 koroitettaisiin ja tehtäisiin eläviksi, vietäisiin taivaan korkeuksiin ja saisimme 

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

Gal.kirj.sel. s.413). 

Väärä vanhurskauttamisoppi 

Tässä on kyseessä teologinen vääristymä. Kohtalokkainta tässä on se, että harhaan meno tapahtuu 

kristinuskon keskeisessä asiassa, vanhurskauttamisopissa. Tästä on automaattinen seuraus, että 

koko teologia turmeltuu ja vinoutuu. 

”Jos näet vanhurskauttamisopista luovutaan, siinä samalla silloin luovutaan koko kristillisestä 

opista” (Gal.kirj. sel. s.23). 

”Jos näet vanhurskauttamisoppi on lamassa, on kaikki lamassa” (42). 

Väärä vanhurskauttamisoppi lähtee ”vallitsevan tilanteen vanhurskauttamisesta”.  Kirkko on 

tällöin massojen myötäjuoksija.  

Tästä on tällöin automaattisena seurauksena, että muu seurakuntatoiminta merkitsee kristillisen 

etiikan opettamista kääntymättömille. Tapahtuu lain ja evankeliumin sekoitus. Tämähän on 

silkkaa MORALISMIA! 

”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). 

”Sen profeetat valkaisevat heille kaiken kalkilla, kun näkevät petollisia näkyjä ja ennustelevat 

heille valheita sanoen: 'Näin sanoo Herra, Herra', vaikka Herra ei ole puhunut” (Hes.22:28). 

Evankeliumin julistaja 

Suhteessa maailmaan uskovalla on vain yksi tehtävä: EVANKELIUMIN JULISTUS! Kristityllä ei ole 

mitään muuta tehtävää, ei enempää eikä vähempää! 

Varustus 

Uskovan jumalallinen varustus tehtävänsä suorittamiseen on PYHÄ HENKI: 

”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani 

sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka" (Apt.1:8). 

Ei takinkääntäjä 

Uskova on puettuna Pyhän Hengen varustuksiin 24/7. Hänen tehtävänsä on tulla päivä päivältä 

yhä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin Pyhän Hengen hallitsemaksi. Raamattu ilmoittaa tämän 

yksiselitteisesti: 

”sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme” (Apt.17:28). 

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

elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat” (Room.14:8). 
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”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän 

Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni” 

(Gal.2:20). 

”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). 

Regimenttiopin harhaa 

Regimenttiopin mukaan uskova on hengellisiä asioita hoitaessaan puettu ”taivaalliseen sota-

asuun”, mutta maalliset hän hoitelee ilman tätä jumalallista asua ja apua – turmeltuneen järkensä 

mukaan. Tällöin tapahtuu ”takinkääntö”.  Raamatun mukaan näin maallisia asioita hoitaessaan 

uskova  toimii ”lihan mukaan”. Raamatun tuomio on selvä: 

”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on 

Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että 

lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka 

lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan 

Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole 

hänen omansa” (Room.6:5-9). 

Eihän tässä ole mitään logiikkaa! Tämä on skitsofreenista toimintaa. 

”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos 

Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä” (1. Kun.18:21). 

”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän 

liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa” (Matt.6:24). 

Regimenttioppi on ”silta” ja ”napanuora” kirkon ja maailman välillä. Se on myös tärkeä kirkon 

arvovallan suhteen; se varjelee kirkon Kristuksen pilkalta. 

Maan suola 

”Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää 

kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman 

valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna 

vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän 

valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka 

on taivaissa” (Matt.5:13-16). 
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On itsensä ja toisten pettämistä, että uskova toimiessaan oman pimentyneen järkensä ja 

turmeltuneen luontonsa mukaan (maallisessa regimentissä) olisi ”maan suola” tai ”maailman 

valkeus”. Jos uskova ei ole puettu taivaalliseen varustukseen, hän on täysin rinnastettavissa 

suruttomaan epäuskoiseen ihmiseen. Hänessä ei tällöin ole ”mitään jumalallista”. Hurskas naama 

ei tässä paljon auta.  

Vain ollessaan puettu taivaalliseen asuun uskova täyttää maan suolan ja maailman valon kriteerit! 

Mistä uskovan suola ja valkeus tulee, jos hänen yhteytensä Jumalaan on poikki? Tämä on pelkkää 

luulottelua ja uskottelua! 

Maailman parantaja 

Jeremia oli aluksi ”kirkon parantaja”, mutta sitten hän luopui siitä toivottomana yrityksenä. 

Samoin Luther koki ”mielenmuutoksen katolisen kirkon suhteen. Kun Lutherille kirkastui, että 

katolinen kirkko on ”paha puu”, hän oitis lopetti sen parantelun ja erosi siitä: 

”'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja 

menkäämme pois” (Jer.51:9). 

”Mutta minulla ei ole sellaista merkillistä uskoa, josta Jumala on minua varjeleva, kun hän on 

minut siitä kerran vapauttanut, - ei ole siis minulla sellaista uskoa, että voisin kutsua Kristuksen 

kirkoksi sellaista kirkkoa, joka koristaa itseään Kristuksen kirkon nimellä ja siitä kerskaa ja 

kuitenkin on jumalattomien kopla ja perkeleen kirkko, kuten hedelmät valtavasti todistavat puun 

olevan pahan” (A.Aijal Uppala). 

Jeesus neuvoo, miten pahan puun suhteen on meneteltävä. Jeremia ja Luther menettelivät tässä 

esimerkillisesti. Aikamme ”Luther fanien” tulisi kulkea uskonpuhdistajan askelissa suhteessa 

kansankirkkoon. 

 "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois” 

(Matt.15:13). 

Järjetön tehtävä 

Tämä jo sinänsä on absurdiajatus. On luonnollista, että kääntymätön ihminen haksahtaa moisiin 

yrityksiin, mutta että uskova… 

”Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut. 

Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa 

on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet 

iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden 

maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle” (Jes.24:3-6). 

”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka 

vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä 

onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan 

alusta." Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta 

rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen 

maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla 
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talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään” (2. Piet.3:3-

7). 

MAAILMAN PARANTAJAT HUKKUVAT YHDESSÄ MAAILMAN KANSSA! 

Kuka on maailman parantaja? 

Ainoastaan evankeliumissa on parantava voima. Mutta evankeliumi lyö ensin ihmisen maahan, 

riisuu kaikesta omastaan.  

”Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan 

keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin” 

(Jes.6:5). 

Tuhlaajapoika on ennen pukemista riisuttava ryysyistään. Todellinen maailman parantaja on 

parannussaarnaaja, JOHANNES KASTAJA. 

Vihollisen petosta – ekumeniaa 

Israelin viholliset tekivät yhteistyötarjouksen – mutta se torjuttiin 

”Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset rakensivat temppeliä 

Herralle, Israelin Jumalalle, astuivat he Serubbaabelin ja perhekunta-päämiesten luo ja sanoivat 

heille: "Me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne, 

niinkuin tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Eesarhaddonin, Assurin kuninkaan, päivistä asti, 

hänen, joka toi meidät tänne". Mutta Serubbaabel ja Jeesua ja muut Israelin perhekunta-

päämiehet sanoivat heille: "Ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän 

Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle, niinkuin kuningas 

Koores, Persian kuningas, on meitä käskenyt” (Estra 4:1-3). 

Apostolien esimerkki 

Apostolit eivät olleet ”takinkääntäjiä”. He veivät Jumalan sanan ja sen tinkimättömät ohjeet myös 

keisarien eteen ja muihin vallansaleihin. Voi sitä, joka lähtee omissa varustuksissaan yhteiskunnan 

asioita hoitamaan – ja maailmaa parantamaan. Hän on Herransa pettäjä! 

”Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin 

palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja 

pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä 

vanhurskasten että vääräin” (Apt.24:14,15). 

”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on 

vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat 

yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten 

soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, 

niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa 

heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän 

Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias" (2. Kor.6:14-18). 


