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INTEGROITUMINEN 3                                                   Väinö Hotti 

INTEGROITUMINEN 

1. Sitoutumista 

Integroituminen merkitsee kiinteää sitoutumista johonkin asiaan ja aatteeseen. Siitä 

on suljettu pois tilapäinen harrastelu. Siihen uhrataan aikaa ja usein – varojakin.  

2. Rakkauden kohde 

Integroituminen johonkin kohteeseen merkitsee usein toisen kohteen hylkäämistä. 

Näin on nimenomaan hengellisessä kentässä. Ollaan valinnan edessä! 

”Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja 

missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, 

siellä on myös sinun sydämesi” (Matt.6:20,21). 

”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). 

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

Uskovan sitoutuminen 

Uskovan priorisoidut  sitoutumiskohteet:  

1. Jeesus. 

2. Raamattu. 

3. Jumalan seurakunta, EKKLESIA. 

Näihin hän on sitoutunut, näihin kohdistuu hänen sydämensä rakkaus. Nämä 

sisältävät koko hänen elämänsä. Paavali ilmaisee tämän näin: 

”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 samankal-

taisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, 
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että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän 

sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut 

minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: 

unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, 

minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut 

taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil.3:7-14). 

Tarkkaan ottaen olemme tekemisissä ”kolmoishedelmän” kanssa; Kristuksen ohella 

siihen kuuluvat Sana ja ekklesia: 

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala” (Joh.1:1). 

”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa 

juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa 

Henkeä” (1. Kor.12:13). 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. 

Kor.12:27). 

”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on 

yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 

meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7). 

 

 

 

 

Kristuksen jakaminen on suurin synti - synti rakkautta vastaan 
 

”Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä 

Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". 

Onko Kristus jaettu?” (1. Kor.1:12,13). 

INTEGROITUMISEN ONGELMAT 

1. Individualismi 

”Individualismi (lat. individuum 'jakamaton, yksilö') eli yksilökeskeisyys on 

yksilölähtöinen ajatussuunta tai näkökulma erilaisiin asioihin. Sen vastakohta on 

kollektivismi. Tieteissä metodologinen individualismi merkitsee sitä, että yksilöiden 

katsotaan olevan varsinaisia toimijoita eikä kollektiivien” (Wikipedia). 

Kun uskova vanhurskauttamisessa ja uudestisyntymisessä integroituu 
Kristukseen, hän samalla automaattisesti integroituu myös Sanaan ja ekklesiaan. 
On kyseessä symbioosi! Yhteys on yhtä kiinteä kuin ”siamilaisilla kaksosilla”. 
Tässä on samalla ”kolminaisuusoppi”: Kristus on yhteinen nimittäjä! 
 
 



                                                                                                                                                                             3 
 

Aikamme ihminen haluaa olla ”itsenäinen”. Hän karttaa sitoutumista. Hän tahtoo 

olla sekä taloudellisesti, henkisesti ja – hengellisestikin riippumaton. Entisaikaan 

esimerkiksi taloudellinen sidonnaisuus oli luonnollista  ja – välttämätöntäkin. Tänään 

joku ”Havukka-ahon ajattelija” tai Pentti Linkola edustavat äärimmäistä erakko-

ajattelua, jotka luottavat oman ajattelunsa jumalallisuuteen ja erehtymättömyyteen 

kuin ”pukki suuriin sarviinsa”. Tämä on epäjumalan (ihmisen) palvontaa! 

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

2. Laumahenki 

Individualismin vastapainona monet haluavat kuitenkin kuulua johonkin ryhmään. 

Ihminen on ”sosiaalinen eläin”. Näin on tilanne myös varsinkin hengellisellä kentällä. 

Hengelliset tilaisuudet ovat samalla monille ”sosiaalista kanssakäymistä”. Aina ei 

voida selvästi erottaa, kumpi aspekti on määräävä ja hallitseva. Tavallisesti nämä 

sekoittuvat lahjakkaasti keskenään. 

Joukossa tyhmyys tiivistyy! Kääntymätön ihminen palvelee Perkelettä ja toimii 

hänen joukoissaan – pahaa tehden.  Porukan valinnassa toteutunee vanha sanonta: 

Vakka kantensa valitsee! 

”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Moos.23:2). 

”Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sentähden eivät 

jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa” 

(Ps.1:4,5). 

”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi 

muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Tim.5:22). 

Tässä on kysymys ”kollektiivisista” synneistä - jotka myös kadottavat: 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 

epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, 

eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille 

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

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

Kun ihminen tulee uskoon, tavallisesti hän samalla ”itsenäistyy”.  Toisaalta samalla 

usein porukka (viiteryhmä) vaihtuu. Paavali on tästä kouluesimerkki: 
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”Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän 

Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa 

minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain 

laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa; ja meidän 

Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa 

Jeesuksessa. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että 

Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin” (1. 

Tim.1:12-15). 

Uskoon tulo merkitsee välttämättä uudelleen integroitumista: 

”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). 

3. Ihmispelko 

Laumahenkeen liittyy olennaisesti arkuus toisten ihmisten suhteen. Toisaalta 

halutaan olla itsenäisiä, mutta kuitenkin ollaan arkoja ihmisten arvosteluille. Tämä 

on ”skitsofreeninen” piirre.  

Uskonasiassa tämä voi olla kohtalokasta; se voi olla jopa pelastuksen este: 

”Saul sanoi Samuelille: "Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja 

sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä” (1. Sam.15:24). 

”Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu” (Snl.29:25). 

”Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä 

etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?” (Joh.5:44). 

”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja 

velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä 

järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema” (Ilm.21:8). 

4. Valheellinen itsenäisyys 

Normaali ihminen ei tunnusta olevansa sidottu mihinkään suuntaan. ”Vapaus, 

veljeys ja tasa-arvoisuus” olivat aikoinaan Ranskan vallankumouksen tunnukset. 

Todellisuudessa kääntymätön ihminen on ”synnin ja Saatanan orja”. Vain Pyhä Henki 

tekee ihmisestä syntisen. 

”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun 

sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan 

totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". He vastasivat hänelle: "Me olemme 
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Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä 

sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?" Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä 

sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa 

iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti 

vapaiksi” (Joh.8:31-36). 

5. Epävarma uskova 

Helluntai muutti täysin opetuslasten elämän. Epävarmoista ja pelokkaista uskovista 

tuli rohkeita Kristuksen todistajia, jotka olivat valmiita asiansa puolesta menemään 

jopa marttyyrikuolemaan: 

”Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella 

Jumalaa kuin ihmisiä” (Apt.5:29). 

”En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain 

täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan 

armon evankeliumin todistamisen” (Apt.20:24). 

6. Heikko todistus 

Luther on sanonut, että Jumalalla ei ole ”mykkiä lapsia”.  Tänään niitä kyllä löytyy 

kosolti! 

Pelastuksen kokeminen on kuitenkin niin suurenmoinen asia, ettei siitä voi olla vaiti: 

”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).  

”Ja heidän silmänsä aukenivat. Ja Jeesus varoitti heitä vakavasti sanoen: "Katsokaa, 

ettei kukaan saa tästä tietää". Mutta he menivät pois ja levittivät sanomaa hänestä 

koko siihen maahan” (Matt.9:30,31). 

”sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan” 

(Room.10:10). 

”Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, 

eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti” (Ilm.12:11). 
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”Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös 

Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut 

ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä” (Luuk.12:8,9). 

”Mutta sitten he sanoivat toisilleen: "Emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän 

sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me 

joudumme syyllisiksi. Tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan 

linnaan” (2. Kun.7:9). 

             

                                                                  

 

              ”SUN RISTIS OLKOON AINOA TIENVIITTAAJANI MATKALLA, AIN        
           AURINKONA PÄIVÄLLÄ JA YÖLLÄ KUUNA, TÄHTENÄ” (Vvk.52:10). 


