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KRISTILLINEN TOIVO                                               Väinö Hotti 

Toivon tärkeys 

Ihminen voi elää joitain viikkoja ilman ruokaa, joitain päiviä ilman vettä, joitakin 

minuutteja ilman happea, mutta ei hetkeäkään ilman toivoa. 

Paljon toivon antajia 

Yhteiskunnassa on monia tahoja, jotka pyrkivät antamaan toivoa. Diakoniatyö 

työskentelee tämän kysymyksen parissa - nimenomaan vanhusten saralla. 

”Lähimmäisavulla” on tässä kieltämättä suuri merkitys. 

Seurakunta – toivon yhteisö? 

Suomessa, puhuttaessa seurakunnasta, katse kääntyy nimenomaan ”suurimpaan ja 

kauneimpaan” Suomen evl.kansankirkkoon. Missä määrin tämä on pystynyt 

antamaan kansallemme toivoa? 

Heti alkuun keskustelulta putoaa pohja, jos ajattelemme kirkon tilastoja; kirkon 

toimintakertomus on vastaava kansan rikostilastojen kanssa. Suunnilleen kaikki 

suomalaisethan ovat kirkon jäseniä. Vain pienellä prosentilla on kristillinen toivo! 

Kun ajattelemme kuolon uneen nukkuneita, kuinka moni tänään lähtee 

iäisyysmatkalle elävä toivo sydämessä? 

Kirkko on pahoin epäonistunut toivon antajana! 

Raamatun apu 

”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan 

suusta” (Matt. 4:4). 

”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus” 

(1. Kor.13:13). 

Toivo on Kristuksessa 

”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän 

salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27). 

Kristuksen ulkopuolella ei ole toivoa 

”että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja 

vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa” (Ef.2:12). 
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”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukku-

neiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole” (1. Tess.4:13). 

”Ave crux! Spes unica."(terve risti! Ainoa toivo)  

 

 

 

Väärää julistusta 

Jos kääntymättömälle julistetaan toivoa ”ohi Kristuksen ja ohi Golgatan”, tällöin 

tehdään ”karhunpalvelus” – tuuditetaan sielut väärään rauhaan. Kääntymätön tulee 

ohjata ahtaalle portille, parannukseen ja Golgatalle! Vasta Golgatan jälkeen on 

asiallista puhua TOIVOSTA! 

”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). 

”He parantavat kepeästi tyttären, minun kansani, vamman, sanoen: 'Rauha, 

rauha!' vaikka ei rauhaa ole” (Jer.8:11). 

”Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot profeetoista: Katso, minä syötän heille 

koiruohoa ja juotan heille myrkkyvettä; sillä Jerusalemin profeetoista on 

jumalattomuus levinnyt koko maahan. Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko 

profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: 

oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. 

He hokevat minun halveksijoilleni: 'Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!' 

”SUN RISTIS OLKOON AINOA TIENVIITTAJANI 

MATKALLA, AIN AURINKONA PÄIVÄLLÄ JA 

YÖLLÄ KUUNA, TÄHTENÄ” (Vvk.52:10. 

”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). 
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Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: 'Ei teitä kohtaa 

onnettomuus'” (Jer.23:15-17). 

Kun ihmisille julistetaan toivoa ilman Golgataa, se on ”veretöntä toista ja väärää 

evankeliumia”: 

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät 

Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään 

toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen 

evankeliumin. 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.1:6-9). 

”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan 

väliseinän, nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14). 

Kääntymättömän ei ole mahdollista päästä oikotietä (ilman Golgataa) osalliseksi 

toivosta; vaikka näin sokeat julistajat julistavat. Kristuksesta osaton julistaja ei voi  

muuta julistaa kuin väärää, petollista ja katteetonta toivoa!  

Lähetyskäsky sisältää ohjeet, mitä meidän tulee julistaa maailmalle: 

"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). 

”parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille 

kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:47). 

MITÄ ON TOIVO KRISTUKSESSA? 

Kun ihminen tulee uskoon, hänestä tulee uuden aioonin kansalainen. Hänen 

isänmaansa on ylhäällä. Hän on tässä maailmassa vieras ja muukalainen. Hänen 

”menonsa on taivaallisissa”. 

”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). 
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1. Parannus ja kääntyminen 

”Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen 

Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän 

Hengen lahjan” (Apt.2:38). 

”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). 

2. Uudestisyntyminen. 

 "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

3. Uusi luomus 

”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). 

4. Vanhurskauttaminen 

”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan 

kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” (Room.5:1). 

5. Pyhitys 

”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole 

näkevä Herraa” (Hebr.12:14). 

”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä. jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei 

vaella lihan, vaan hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia). 

Maallinen toivo 

”Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu” (Ps.23:1). 

”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan 

eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer.29:11). 

”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös 

kaikki tämä teille annetaan” (Matt.6:33). 

”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen 

tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 
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”Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on 

hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1. 

Tim.4:8). 

Parempi edessäpäin 

”Herra on luvannut hyvää Israelille” (4. Moos.10:29). 

”Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan 

sydänpäivään saakka” (Snl.4:18). 

”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille 

valtakunnan” (Luuk.12:32). 

MAAILMAN PARANTAMISTA 

Kun kääntymättömälle opetetaan kristillistä etiikkaa, syyllistytään MAAILMAN 

PARANTAMISEEN! Kristillinen etiikka kuuluu ainoastaan uudestisyntyneille! 

Jokaiselle julistajalle tulisi olla päivänselvää, että kääntymättömälle kuulijalle kuuluu 

ainoastaan ”parannussaarna”. 

 

LASSE MARJOKORPI 

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei ole mitenkään erityisesti 

kristillinen tehtävä. Joka sellaiseen ryhtyy, tietäköön ja tiedostakoon sen, mitä 

saksalainen teologi Hans Asmussen sanoi kerran jollekin papille: ”Tämä ihminen 

odottaa sinulta sellaista, millä ei ole mitään tekemistä sinun pappiskutsumuksesi 

kanssa.” Epäuskoiselle ihmiselle kirkolla ei kirkkona pitäisi olla Jumalan lain 

julistamisen ohella muuta annettavaa kuin kehotus kääntymiseen ja Jumalan armon 

omistamiseen” (Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29). 

”On tietenkin itsessään myönteistä, että kirkko reagoi yhteiskunnan muutoksiin. 

Mutta jos se hylkää profeetallisen kutsumuksensa ja jää vain alituiseksi tilanteen 

vanhurskauttajaksi, se ei enää toimita tehtäväänsä, vaan on langennut massojen 

myötäjuoksijaksi ja joukkojen uskonnolliseksi pyhittäjäksi. Peruslankeemuksena on 

Jumalan sanan mukauttaminen vallitsevaan tilanteeseen” (mt. s.40). 

”Useimmista niistä (radiohartauksissa ja – 

saarnoissa) saa sen vaikutelman, että täysin 

epäuskoisia ja Jumalasta vieraantuneitakin 

koetetaan saada noudattamaan kristillistä 

etiikkaa, uuden elämän etiikkaa” (Marjokorpi, 

Kirkon kuoleman sairaus, s.33). 
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”Jos jotkut suuriääniset radikaalit ovat onnistuneet iskostamaan yleiseen 

tietoisuuteen väitteen, että kirkon keskeinen tehtävä on yhteiskunnan muuttaminen, 

niin ennen pitkää alkaa kirkon johto myönnytellä. Jos ei heti todetakaan näin olevan, 

niin ennen pitkää joku huomauttaa kirkon tavoitteen olevan pelastuksen sanoman 

julistamisen ohella yhteiskunnan muuttaminen” (ss.40,41). 

TUNNUSTUSKIRJAT 

 

 

”Luther sanoo, että kirkossa sekä laki että evankeliumi on pidettävä voimassa ja 

saarnattava; evankeliumi edellyttää lakia ja on ilman sitä tarkoitukseton. Jos lakia 

halveksitaan, ei evankeliumikaan puhtaana pysy. Jos lain kimppuun hyökätään 

vaikka evankeliumin kunnian tähden, niin evankeliumi siitä enemmän kärsii” (emt. s. 

52). 

”Koska Kristus opetti parannusta ja syntien anteeksiantamusta, on 

seurakunnanpaimenien samoin opetettava näitä seurakunnilleen. Nykyään on 

yleistä puhua paljon uskosta, mutta ilman parannuksen saarnaa ei voida ymmärtää, 

mitä usko on” (53).  

”Sokeuksien sokeutta on, Luther kirjoittaa, että ei tahdota saarnata lakia ilman ja 

ennen evankeliumia. Kuinka on mahdollista saarnata syntien anteeksiantamusta, 

ellei sitä ennen ole olemassa mitään syntejä?” (54).  

”Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lainsaarnaa ei ole ahkerasti 

harjoitettava ainoastaan epäuskoisten ja katumattomien parissa, vaan myös 

tosiuskovien, todella kääntyneiden, uudestisyntyneiden ja uskon kautta 

vanhurskautettujen parissa” (430).  

”Ei evankeliumi julista syntien anteeksiantamusta välinpitämättömille, suruttomille 

sydämille, vaan ´särjetyille` eli katuville” (503).  

 

JUMALA OMPI LINNAMME JA VAHVA 
TURVA AIVAN,ON MIEKKAMME JA 
KILPEMME AJALLA VAARAN, VAIVAN  
SE VANHA VAINOOJA, KAVALA, 
KAUHEA, ON KIIVAS KIUKKUINEN 
JA JULMA, HIRMUINEN. VAIN HERRA 
HÄNET VOITTAA. 
(Martti Luther 1483 – 1546) 
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