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KRISTILLISET ARVOT VAI KRISTUS?                               Väinö Hotti 

Perkele = pettäjä 

”Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala 

oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin 

puista'?" Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, 

mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä 

älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'." Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan 

Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette 

niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" (1. Moos.3:1-5). 

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

”Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 

ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän 

antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'” 

(Matt.4:5,6). 

Kristuksen jäljittelijä 

Saatana pettää ihmisiä jäljittelemällä Kristusta. ANTIKRISTUS = VASTAKRISTUS. Tekee suuria 

tunnustekoja: 

”Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden” 

(Ilm.13:13). 

Uskovan tulee olla valppaana 

”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: 

milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi 

ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä” (Matt.24:3,4). 

”Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten 

eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän 

Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia 

sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään” (2. Piet.3:17,18). 

”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja terveen 

arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin kään.). 

Kristilliset arvot 

Arvot määrittelevät uskovan käyttäytymisen. Arvot liittyvät etiikan piiriin. Uskovan etiikka eroaa 

kuitenkin ”tavallisten ihmisten” etiikasta; uskovalla on UUDEN ELÄMÄN ETIIKKA! Maailman 

ihmisellä on taas omat elämänohjeensa. 

”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?” (1. Kor.3:2,3). 



                                                                                                                                                                                      2 
 

USKOVA JA MAAILMA 

Mikä on uskovan suhde maailmaan? Raamattu määrittelee sen selkeästi. Uskova ei kuulu 

maailmaan; hän on uuden aioonin ihminen: 

”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). 

”Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat 

teistä kaikkinaista pahaa” (Matt.5:11). 

”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. Muistakaa se sana, jonka 

minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he 

teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin 

sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne 

häntä, joka on minut lähettänyt” (Joh.15:18-21). 

”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, 

niinkuin en minäkään maailmasta ole” (Joh.17:14). 

”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). 

USKOVAN HAASTE MAAILMAN SUUNTAAN 

1. OPETUSLAPSEKSI TEKEMINEN 

”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). 

2. PARANNUSSAARNA, EVANKELIOIMINEN 

 "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). 

” että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on 

tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän 

on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista” (Apt.17:30,31).  
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3. LAINSAARNA 

”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.3:19,20). 

”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi 

tulisimme” (Gal.3:24). 

”Epäuskoiselle ihmiselle kirkolla ei kirkkona pitäisi olla Jumalan lain julistamisen ohella muuta 

annettavaa kuin kehotus kääntymiseen ja Jumalan armon omistamiseen”  (Lasse Marjokorpi, 

Kirkon kuoleman sairaus, s.29). 

MAAILMALLE EI TULE SAARNATA 

Kristillisiä arvoja. Nämä kuuluvat uuden etiikan piiriin. Ne kuuluvat niille, jotka ovat jo tulleet 

uskoon! 

”Älä vain suruttomia pane Herran töihin”  (Paavo Ruotsalainen). 

”Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he väärässä järjestyksessä yrittivät tehdä hyviä 

tekoja – ennen kuin olivat päässeet Kristuksen sisälliseen tuntemiseen”  (Saarisalo, Erämaan 

vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.326). 

Jos kääntymättömille opetetaan kristillistä etiikkaa, se on hyödytöntä moralisointia; se on 

PERKELEEN EVANKELIUMIA! 

Edelleen tällöin syyllistytään maailman parantamiseen. Uskovat parantavat maailmaa, mutta  

siten, että he ensin tuomitsevat sen lain saarnalla helvettiin ja sitten julistavat särkyneille ja  

tuomituille evankeliumia: 

 

Martti Luther 1483 - 1546 

”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 siis ei tapa vain tappaakseen, vaan tappaa elämäksi” (Martti Luther, Gal. 

kirj.sel.s.423). 
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Kun suruttomille opetetaan uuden elämän etiikkaa, tällöin tapahtuu myös surkea lain ja 

evankeliumin sekoittaminen. 

Suomen Kristillisdemokraatit (Kd)  

Tämän poliittisen liikkeen ongelmana on ollut kristillisten arvojen julistaminen Kristuksen sijaan! 

Tässä olemme tekemisissä todellisen korvausteologian kanssa. OVELA PETOS! 

On outoa, ettei uskova saa ottaa työvälinettään ja asettaan (Raamattua) Arkadian mäelle. Jo tämä 

karsii valveutuneet uskovat kansanedustajan tehtävistä.  

Jos ja kun kansankirkko on käytännössä sama kuin maailma, Päivi Räsänen ja kumpp. ovat 

kannanotoillaan hamuilemassa MAAILMAN POLIISIN virkaa. Alkuseurakunnassa ei tunnettu moista 

vakanssia!  

RAAMATULLINEN SAARNA 

”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta” (Apt.8:5). 

KRISTUKSEN JULISTAMISEEN kuuluu: lain ja evankeliumin saarna (ja niiden selkeä erottaminen), 

parannussaarna, evankelioiminen, pyhityksen opettaminen (kristillinen etiikkaa), ja oikea 

seurakuntaoppi (EKKLESIA). 

”me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille 

hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, 

Jumalan voima ja Jumalan viisaus” (1. Kor.1:23,24). 

”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 vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, 

minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin 

sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette 

saaneet, hän olkoon kirottu” (Gal.1:8,9). 

”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään 

häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15). 

OPPI – ISÄT 

1. Fariseukset 

Arvojen vaalimisella on pitkät perinteet - aina Jeesuksen ajoista lähtien: 

”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! Voi teitä, kirjanoppineet ja 

fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat 

täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen 

ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!” (Matt.23:24-26). 

”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten”  (Niilo Tuomenoksa). 
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2. Kasvatuskristillisyys 

Kasvatuskristillisyys hylkäsi mm. raamatullisen parannuksen, uudestisyntymisen ja pyhityksen. 

Siinä nojauduttiin pitkälti järkeen ja aivouskoon: 

”Järki on filosofin pääkopassa jumalallinen tiedon lähde, josta tämän maailman viisas voi 

ammentaa totuutta samalla erehtymättömyydellä kuin yksinkertainen Raamatusta”  (Laestadius; 

Hulluinhuonelainen § 559). 

”Herätyskristillisyys on aina kasvatuskristillisyyttäkin ja päinvastoin. Mutta mistä on kotoisin 

sellainen kasvatuskristillisyys, jossa kukaan ei herää, ei kukaan tee parannusta eikä kukaan synny 

uudestaan. Siinä taidetaan kasvattaa syntymättömiä”  (Niilo Tuomenoksa). 

                                                            


