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INTEGROITUMINEN 2                                                    Väinö Hotti 

SUHDE PELASTUKSEEN 

1. ULKOKOHTAINEN 

”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaat-
teissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette 
heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?” 

(Matt.7:15,16). 

”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.23:25,26). 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi 
kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä 
täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte 
ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja 
laittomuutta” (Matt.23:27,28). 

”Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten 
valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle 
mennä…Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte 
meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, 
niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!” 

(Matt.23:13,15). 

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja…heissä on juma-
lisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta” (2. Tim.3:1,5). 

”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 
seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se 
nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm.3:1). 

”Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt.” (Job 
42:5). 

”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” (Ilm.3:17). 



                                                                                                                                                                                       2 
 

2. AIVOUSKO 

  

Paavo Ruotsalainen 
1777 – 1852 
”Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas 
tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas” (1. Kor.3:18). 

”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja pyhempiä ihmiset ovat Kristuksetta, 
sitä enemmän he vahingoittavat evankeliumia” (Luther, Gal.kirj.sel. s.59). 

”Työ vilosohvit tiette saman selevän roamatusta kuin sika pottuhalameesta” (Paavo 
Ruotsalainen J.V. Snellmanille; Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, 
s.269). 

”Kun järjen viisaus on korkeimmilleen harjoitettu, niin se on Kristuksen pahin 
vihollinen” (Paavo Ruotsalainen, Salattu viisaus. s.9).  

”Jumala on autuuden tien tukkinut orjantappuroilla ja ristillä, etteivät ihmiset saa 
sitä tietä pilata lihallisella viisaudella, niin kuin filosofien tapa aina on ollut”  (Paavo 
Ruotsalainen, mt. s.10). 

”Toivoisin, että olisitte kiivaat ja rohkeat, köyhät hengessä ja rikkaat Jumalassa , ja 
ettei teidän suuri oppinne saisi pimittää seurustelua  Kristuksen kanssa, joka on ainut 
autuuden perustus” (Paavo Ruotsalainen, mt. s.23). 

”Jos oppimattomien ja talonpoikien epäusko on paha asia ja vie Jumalan vihan alle, 
niin vielä hirmuisempi on oppineitten ja herran epäusko, joka riistää ihmiseltä 
luonnollisen, yksinkertaisen taidon langeta elämän Herran eteen sellaisena kuin on 
ja pitää siinä, niin hyvänsä kuin pahansakin, syntinä ja hyljättävänä” (Paavo 
Ruotsalainen, mt. s.31). 

”Salattu viisaus ei kenenkään tykönä säily muuta kuin sisällisessä ristin koulussa” 
(Paavo Ruotsalainen, mt. s.36). 

”Ystäväni, yksi sinulta puuttuu ja 

sen yhden mukana kaikki muu - 

Kristuksen sisällinen tunto.” 

 (Seppä Högman Paavo 

Ruotsalaiselle; Saarisalo, Erämaan 

vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.44). 
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Katsokaamme, miten järkeisoppinut menettelee Raamattua tutkiessaan. Kas! Ensiksi 
hän pureskelee, maiskuttelee ja sitten jauhaa rikki jok`ainoan jyvän järjen 
käsimyllyssä. Hän vertailee, selittelee, soveltaa. Kaiken, mitä hän ei voi käsittää 
jäykän sokealla järjellään, hän seuloo pois kelvottomana ja loput hän yrittää vihdoin 
nielaista, mutta kuitenkaan se ei mene alas. Miksi? Koska hän ei voi käsittää 
ilmoitusta subjektiivisesti, s.o. sydämellä, hän yrittää käsittää sitä ymmärryksellä, ja 
kun hän tuntee, että se on liian kova purtavaksi, hän sylkäisee kaiken ulos ja sanoo: 
”Tämä ei ole Matin ruokaa. Se sopii räätälille, mutta ei suutarille” (Laestadius, 
Hulluinhuonelainen, s.544). 

”Järki on filosofin pääkopassa jumalallinen tiedon lähde, josta tämän maailman 
viisas voi ammentaa totuutta samalla erehtymättömyydellä kuin yksikertainen 
Raamatusta” (mt. 559). 

”Mutta Jos Jumalan henki ei valaise järkeä, se on perkeleen inspiroima, alhainen 
passio hallitsee ja sokaisee sitä; tämä tulee vasta silloin oikein päivän valoon, kun 
ihminen joutuu tekemisiin elävän kristillisyyden kanssa” (614). 

INTEGROITUMINEN TAIVASELÄMÄÄN 

Harhakäsityksiä 
 
1. Kodinperintönä 

Uskova koti on kallisarvoinen asia, mutta usko ei siirry perintönä vanhemmilta 
lapsille. Tänään kristillinen kasvatus on Suomessa heikoissa kantimissa; kukaan ei 
näytä kantavan siitä vastuuta. Ensisijainen vastuu on vanhemmilla, sitten koululla ja 
seurakunnalla. 
 
 
 

Lars Levi Laestadius 
10.1.1800 – 21.2.1861 
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2. Kirkko pelastaa? 

Tämäkään ei pidä paikkaansa. Millään kirkolla ei kirkkona ole kykyä avata meille 

taivaan ovea. 

3. Jumalinen elämä, diakoniatyö yms. 

Tekojen tie ei avaa taivaan portteja. 

4. Sakramentit pelastaa 

Tämä on Rooman kirkon harhaa; ne eivät pelasta automaattisesti (ex opere operato). 

 

Tässä on tie 
 
1. Lain saarna. 
2. Parannuksen tekeminen. 
3. Vanhurskauttaminen. 
4. Uudestisyntyminen. 
5. Pyhityselämä. 
 
”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). 

”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). 
 
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan 
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme 
uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän 
kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo” (Room.5:1,2). 
 
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 
 
”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? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan 
haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän 
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kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman” 
(Room.6:1,4). 
 
INTEGRAATION PURKAMINEN 

Kun kirkko ja valtio yhtyivät 300 – luvulla, tapahtui Jumalan ja seurakunnan välisen 
integraation purkaminen – jumalallisesta kirkosta tuli kertaheitolla inhimillinen 
laitos, ihmiskeksintö! 

”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). 

”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). 

Seurakunta on KRISTUKSEN RUUMIS. Kun kirkko meni naimisiin maallisen vallan 
kanssa, sen olemus (substanssi) muuttui täysin. Kansankirkko ei voi olla Kristuksen 
ruumis! Kirkko lähti 300 – luvulla huoraamisen tielle! 

”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa 
vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” 
(Jaak.4:4). 

INTEGROITUMINEN TÄNÄÄN 

Tänään olemme saaneet hengellisellä kentällä seurata epätoivoisia 
integroitumisyrityksiä. Hengellisellä kentällä halutaan solmia aina uusia yhteyksiä 
maailman suuntaan. Tässä lienee kysymys turhautumisesta omaan työkenttään. 
Hengelliset asiat eivät enää ”sytytä”.  Kyllähän ne tavalla tai toisella ovat vielä esillä, 
mutta niistä ei enää saada elantoa. On siirrytty uusille apajille. Hengen miehet eivät 
halua olla tyhmyreitä maallisissakaan asioissa. Ei haluta olla muukalaisia! 

1. Ilo kadoksissa 

Harvat iloitsevat tänään ”aarteen löytymisestä”; vanhurskauttamisoppi on lamassa!: 

”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja 
kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. 
Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään 
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yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen” 
(Matt.13:44-46). 

”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun 
huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti 
minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni 
uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja 
turvaavat Herraan” (Ps.40:2-4). 

2. Ateenan tauti 

”Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa 
muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan” (Apt.17:21). 
 
Uutisnälkä ja sensaationälkä riivaa tämänkin ajan ihmisiä. Vanha evankeliumi jää 
helposti taka-alalle. Liberaaliteologia ja maailma yleensä on ollut kautta aikain 
valmis heittämään Raamatun romukoppaan vanhentuneena kirjana. Tänään se saa 
väistyä uutisvirran tieltä myös seurakunnan piirissä. 
 
”Kirkkomme toiminnalle näyttää olevan tunnusomaista toisaalta yritteliäisyys ja 
puuhailu aloilla, jotka vaivoin on selitettävissä sen tehtäviin kuuluviksi, ja toisaalta  
ennennäkemätön haparointi oman tehtävänsä toteuttamisessa uusien virtausten 
keskellä” (Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus. s.42). 
 

 
 
Aikamme saarnaajilta puuttuu sanoma. Kaiken kaikkiaan kirkolla ei ole muuta 
sanomaa, kuin mitä profaani yhteiskunta kailottaa:  
 
”Valittuaan tekstin he eivät milloinkaan selitä sen todellista merkitystä, vaan he 
kiertelevät sen ympärillä löytääkseen jotakin, mitä Pyhällä Hengellä ei ole 
milloinkaan ollut tarkoituksena ilmaista sen kautta. Ja päästyään käsiksi johonkin 
noista ”uusista ajatuksistaan” – voi hyvät ystävät, minkä melun he nostavat! Tässä 

C.H. Spurgeon 

19.6.1834 – 

31.1.1892 
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on poika, joka on löytänyt vanhan sillin! Mikä makupala! Ja miten ihanalta se 
tuoksuukaan! Sitten saamme kuulla puhuttavan tuosta vanhasta sillistä lähimpien 
kuuden kuukauden aikana, kunnes joku toinen löytää toisen vanhan sillin. Miten 
suuriäänisiä he ovatkaan – Miten merkittävää! Miten merkittävää! Olemme 
löytäneet uuden ajatuksen!”  (C.H. Spurgeon, Sielujenvoittaja, s.44). 
 
3. Maailman porteilla 
 

 
"Nykyinen teologian kriisi johtunee siitä, että kirkko on asettunut kuulovartioasemiin 
maailman porteille. Mutta profeetta Jeremia muistuttaa: ´Jos he olisivat seisoneet 
minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni` (Jer.23:22)” 
(Risto Santala, Kirkkolaivamme pohjakosketus). 
 
Tänään halutaan integroitua maailmaan, siksi ollaan ”kuulovartioasemissa” 
maailman porteilla! 
 
”Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, 
kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne" 
(Jer.6:16). 
 
Aikamme kristityt kavahtavat integroitumista EKKLESIAAN. Sen sijaan 
integroitumisen kohteena on maailma ja oma lahko.  INTEGROITUMINEN 
EKKLESIAAN ON KUITENKIN SEKÄ RAAMATTU – ETTÄ PELASTUSKYSYMYS! 
 

”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” (Hgg 1:9). 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: … eriseurat, lahkot…, joista teille 

edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista 

harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

Risto Santala 
18.5.1929 – 26.9.2012 


