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PRIORISOINTI HENGELLISESSÄ KENTÄSSÄ

Väinö Hotti

Tärkeä toimenpide
Ihmiselämä on laaja-alainen ja monikirjavainen. Monella sektorilla tehtäviä on
”jonossa”. On pakko priorisoida, muutoin kaikki menee mönkään – tulee katastrofi.
Ellei esimerkiksi työelämässä priorisointi onnistu, tulee mahdollisesti stressistä
johtuvia mielenterveysongelmia. Jokapäiväisessä elämässä joudumme jatkuvasti
priorisoimaan.
Yhteiskunta
Eduskunta joutuu päättämään koko Suomea koskevista asioista. On pieniä ja suuria,
tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita. Asioiden hoitaminen ja niistä päättäminen on
pakko laittaa kiireysjärjestykseen. Jos esim. korona – virus uhkaa koko valtakuntaa,
on kiirehdittävä toimenpiteisiin epidemian estämiseksi. Jos taas on ilmeinen terroriiskun tai peräti sodan uhka, niiden torjuminen menee kaiken edelle.
Maanviljelys
Viljelijän on hoidettava monia asioita, jotta tilan pito onnistuisi. Kaikki tulisi tehdä
”ajallaan”, muutoin voi olla edessä ”katovuosi”. Heti aamulla maanviljelijä pohtii:
mitä tänään tehtäisiin – ja missä järjestyksessä?
Kodinhoito
Omakotitalossa on monenlaista puuhaa ja tehtävää. Kesällä nimenomaan pihan
hoitoon on kiinnitettävä huomiota. Jos varsinkin vierailuja on odotettavissa, ulkona
on paljon puuhaa. Jos aika on rajoitettu, priorisointi on tarpeen. Tällöin ”etupiha” ja
sen kunto muun menee edelle.
Liikenne
Liikenteessä ei välttämättä tarvitse hoitaa monia hommia, mutta harvoihin tehtäviin
on keskityttävä sitäkin huolellisemmin. Katseen on oltava tiiviisti eteenpäin tiellä
tapahtuvaan liikenteeseen. Kännykkää ei ole turvallista näppäillä. Jos joku erehtyy
seuraamaan liian intensiivisesti peruutuspeilistä takaa tulevaa liikennettä, se voi olla
kohtalokasta.
Raamatun ohjeet
Raamattu on laaja teos. Sitä voi jopa nimittää ”kirjastoksi”; siinä on 66 kirjaa. On
hyödyllistä lukea se kokonaan läpi ja saada siitä täten avartavan ”kokonaiskäsityksen”.
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Uskon elämän kannalta tietty kokonaisnäkemys ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan
priorisointia. On tarpeen laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Ilman tätä asiat
puuroutuvat yhdeksi sekaiseksi sotkuksi. Lukijasta tulee tällöin fariseus, joka ehkä
kyllä pärjää hyvin ”raamattutietokilpailussa”, mutta hän ei lainkaan ole perillä
Raamatun ydinsanomasta eikä pelastuksen tiestä.
Oikeastaan oikean priorisoinnin mahdollistaa vasta uudestisyntyminen, kun Kristus
tulee ihmisen sydämeen selvittämään kirjoituksia:
”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli
kaikissa kirjoituksissa sanottu… Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme ollut
meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?"
(Luuk.24:27,32).
”Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani
vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu
Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Silloin hän avasi heidän
ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset” (Luuk.24:44.45).
Kun Paavo Ruotsalaisen silmät aukenivat seppä Högmanin pajassa, Paavo alkoi
ymmärtää kirjoituksia. Paavo oli lukenut ennen uskoon tuloaan paljon Raamattua,
mutta se ei ollut auennut hänelle. Käynti seppä Högmanin luona muutti kaiken:
”Kun sitten rupesin lukemaan Jumalan sanaa, niin oli kaikki kuin uutta painosta,
enkä ole sen perästä tarvinnut keltään neuvoa kysyä, mutta olen yhdelle ja toiselle
neuvon antanut” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s. 389).
Paavo Ruotsalainen ei arvostanut korkealla J.V. Snellmanin kristillisyyttä: ”Kun
Snellman oli selittänyt Paavolle hegeliläistä viisauttansa luullen kai siten
häikäisevänsä oppimattoman miehen, niin Paavo aikansa kuunneltuaan vastasi:
´Työ vilosovit tiette saman selevän roamatusta kuin sika pottuhalmeesta`” (mt.
s.269).
Snellman lienee tässä tuonut esille laajemminkin kääntymättömien ongelmat
Raamatun tulkinnassa. Taustalla on täydellinen kyvyttömyys. Priorisointi ei kerta
kaikkiaan onnistu!
USKOVAN SUHDE YHTEISKUNTAAN
Paavalin keskitys
”Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse
vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala.
"Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha” (1. Kor.5:12,13).
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On seurakuntakurista kysymys. Se on Jumalan seurakunnan virka ja tehtävä.
”Ulkopuolella” olevat ovat myös ulkopuolella seurakuntakurin. Heidät tulee
lähetyskäskyä noudattaen saattaa seurakunnan piiriin.

OSMO TIILILÄ: JOHDATUS TEOLOGIAAN (s.185) (lih.V.Hotti)
Arkkipiispa Gustaf Johansson (k.1930) esittelee kansankirkon seuraavasti: Viitaten
Augsburgin tunnustuksen VII artikkeliin, jossa on jo s. lainaamamme seurakunnan
määritelmä, hän jatkaa:
”Oleellisena määreenä on tässä ´pyhäin yhteys`. Pyhällä tarkoitetaan sitä, joka on
osallinen Pyhästä Hengestä ja elää tämän Hengen hallituksen alla.” Viitaten sitten
Augsb. tunnustuksen puolustuksen samaa asiaa koskevaan laajempaan esitykseen
Johansson jatkaa:
”Luterilainen kirkko teroittaa ihmisen omakohtaista suhdetta Kristukseen ja tekee
autuuden riippuvaksi tästä… Mutta Kristuksen seurakuntaan on luettava myös ne
kristityt, jotka ovat samassa suhteessa Kristukseen kuin apostolit olivat ennen
helluntaipäivää. Nämä opetuslapset elivät Kristuksen kanssa ja seurasivat häntä, he
uskoivat, että Kristus on Jumalan Poika, ja rakastivat häntä, mutta heillä ei vielä ollut
Kristuksen Henkeä, sillä he tulivat tästä osallisiksi vasta helluntaina…. Vielä nytkin
ihminen käy tätä opetuslapsen koulua… opetuslapsijoukko on Herran Hengen
kasvatuksessa, ja tästä liittyy yhä uusia jäseniä Kristuksen varsinaiseen seurakuntaan.
Mutta Kristuksen seurakuntaan luetaan myöskin ulkonaisesti se suuri joukko
ihmisiä, jotka on kristikunnassa kasteen kautta otettu seurakunnan yhteyteen ja jotka
ovat Jumalan armon välikappalten vaikutusten alla, vaikka eivät itse elä todellista
uskon elämää. Näihin kohdistuu kirkon kasvatustyö, eivätkä he kuulu Kristuksen
varsinaiseen seurakuntaan…
Kansankirkon käsitteeseen kuuluvat siis Kristuksen varsinainen seurakunta,
opetuslasten piiri, jossa sen varsinaisia jäseniä valmistuu seurakunnalle, ja kastettujen
suuri joukko, joka on kirkon kasvatettava ja jonka keskellä armonvälikappaleet
vaikuttavat. Kansankirkko ei siis ole aivan sama kuin Kristuksen seurakunta,
sillä se on tätä laajempi.
Kristuksen seurakunta on kansankirkon ytimenä. Eikä kansankirkko ole aivan sama
kuin tuo opetuslasten piiri, joka kyllä uskoo Kristukseen ja rakastaa häntä mutta
jonka uskon tulee vielä puhdistua ja kasvaa, ennen kuin Kristus voi astua sydämeen
asumaan. Tämä opetuslasten piiri on vain osa kansankirkon jäsenistä. Eikä
kansankirkko ole sama kuin kastettujen suuri joukko, joka tosin on armonvälikappalten vaikutusten alainen, mutta joka ei elä varsinaista uskon elämää. Tämäkin piiri
on osa kansankirkkoa, vaikka se on siihen luettava vain ulkonaisesti. Kansankirkko
käsittää siis kolme eri ryhmää”
(Mietteitä Suomen luterilaisen kirkon asemasta, 1890. -Kieli uusittu).
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”Maailman parantaminen” ja sen kaitseminen ei kuulu seurakunnalle. Tämä
seurakuntanäky on kansankirkon, mutta se ei ole raamatullinen. Tämä
”kaitsemisnäky” on peräisin Gustav Johanssonilta.
TAIDATKOS SEN SEKAVAMMIN SANOA! Tämä on silkkaa ”ihmiskeksintöä”!
Kansankirkon teologia on muokattu paineessa; kansa on hengittänyt teologien
niskaan! Tämä paine on vienyt kauaksi Raamatun tekstistä!
Priorisointi merkitsee sitä, että seurakuntatoiminnalla on kaksi kulminaatiopistettä:
1. Seurakuntakuri uskovien keskuudessa. 2. Lähetyskäskyn edellyttämä toiminta
ulkopuolisten (maailman) keskuudessa. Näitä ei saa sekoittaa (puurouttaa)
keskenään!
Kaitsentaoppi on ”harhaoppia”! Kansankirkko on tätä hommaa pyrkinyt
harjoittamaan - tosin huonolla menestyksellä (inkvisitiot, jalkapuut ym.). JUMALA
on kansojen kaitsija, ei seurakunta; tässä on jälleen harhaista korvausteologiaa!
”Ovat panneet hyvän miehen pois viralta” (maaherra Esa Timonen).
”Herra on kansansa väkevyys, hän on voideltunsa pelastus ja turva. Pelasta kansasi
ja siunaa perikuntasi; kaitse heitä ja kanna heitä iankaikkisesti” (Ps.28:8,9).
Siunaa ja varjele meitä, Korkein, kädelläs.
Kaitse ain kansamme teitä vyöttäen voimalla meitä
heikkoja edessäs. Sulta on kaikki suuruus,
henki sun hengestäs (Vk.584:1).
Seurakuntaoppi tulee pitää puhtaana!
ESRA ESIKUVANA
”Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että
täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen,
Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös
käskykirjassa julistutti näin: "Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan
valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun
rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän
joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän
menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan,
temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. Kuka vain on jäljellä, se
saakoon, missä asuukin muukalaisena, paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi
hopeata ja kultaa, tavaraa ja karjaa ynnä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelin
rakentamiseksi Jerusalemiin” (Esra 1:1-4).
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Viholliset pyrkivät yhteistyöhön (ekumenia)
”Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset rakensivat
temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, astuivat he Serubbaabelin ja perhekuntapäämiesten 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" (Esra 4:1-3).

NEHEMIA ESIKUVANA
Tilannearvio
”Nehemian, Hakaljan pojan, kertomus. Kislev-kuussa, kahdentenakymmenentenä
vuotena, minun ollessani Suusanin linnassa, tuli Hanani, eräs minun veljistäni, ja
muita miehiä Juudasta. Ja minä kyselin heiltä juutalaisista, siitä pelastuneesta
joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista. Ja he sanoivat
minulle: "Jotka vankeudesta palanneina ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat
suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina; ja Jerusalemin muuri on revitty
maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut" (Neh.1:1-3).
Viholliset liikkeellä
”kun hooronilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia sen kuulivat, pahastuivat he kovin siitä, että oli tullut joku, joka harrasti israelilaisten parasta”
(Neh.2:10).
KESKITTYMINEN TEMPPELIN RAKENTAMISEEN
Sekä Esra että Nehemia keskittyivät temppelin ja muurin rakentamiseen. He torjuivat
sekä yhteistyötarjouksen että vihollisen aikeet. Tänään seurakunnan rakentamisessa on
samat ongelmat: väärät yhteyspyrkimykset (ekumenia) ja seurakunnan viholliset
(liberaaliteologia ja sosiaalinen evankeliumi); nämä molemmat tulisi kyetä torjumaan!

”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan
sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on
rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi” (Hag.1:9).
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”Paholainen ei ole koskaan tuhonnut seurakuntaa ulkoapäin. Kun se hyökkää
ulkoapäin, seurakunta vain vahvistuu ja kasvaa. Sisältäpäin se pystyy sen
tuhoamaan” (David Pawson).
1. ON, HERRA, PYHÄ SANASI NIIN USEIN UNOHDETTU JA MONEN SIELUN SURMAKSI
SEN ÄÄNI VAIENNETTU. ON IHMISSANAA SAARNATTU SIELULLE KUTSUMILLES,
VIERASTA TULTA KANNETTU SUN, HERRA, ALTTARILLES.
5. SIIS PAISTEHESSA SANAN TÄÄN ME AINA KULKEKAAMME. JOS HERRAN TÄHTI
HYLJÄTÄÄN, ME MISTÄ OPPAAN SAAMME? KEN PIMEÄSSÄ VAELTAA, SE EPÄILYTTÄÄ
MIELTÄ, SEN JALKA YHÄ HORJAHTAA JA VIIMEIN EKSYY TIELTÄ.
6. SE OMPI VALITETTAVA JA VIEPI SUUREEN HUOLEEN: KUN MONI VIHAA VALOA,
KÄY PIMEYDEN PUOLEEN. MIELEMME, HERRA, VALISTA SUN HENKES VOIMAN
KAUTTA JA TOTUUS MEISSÄ VAHVISTA, PIMEYDESTÄ AUTA.
(Vvk.160:1,5,6; Olaus Petri)
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