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OPETTAMALLA KAIKKI ll

Väinö Hotti

Lähetyskäsky
”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).
Jeesuksen läsnäolon lupaus
Tämä kaiketi toteutuu siellä, missä noudatetaan Jeesuksen käskyä (opettamalla
kaikki). Jeesus on läsnä siellä, missä hänen sanansa on kokonaisvaltaisesti esillä.
"Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä,
ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh.14:23)
”Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani” (Joh.15:10).
Herätys
Raamattu ei kiinnosta ”luonnostaan” ihmistä; siihen tarvitaan etsikonaika.
Etsikonaika on muutaman kerran ihmisen elämässä.
”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä”
(Joh.6:44).
”Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä
runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?” (Room.2:4).
Puutostauti
Jumalan sana on ”sielun ravinto”:
"Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka
Jumalan suusta lähtee'” (Matt.4:4).
”Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: 'Hän antoi leipää
taivaasta heille syötäväksi'." Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon
teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille
taivaasta totisen leivän.Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa
maailmalle elämän” (Joh.6:31-33).
Jos uskova ei käytä Sanaa, hän sairastuu ”puutostautiin”:
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”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen
teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä” (Joh.6:63).
Valitut palat eivät riitä
Saatana käytti valikoiden Raamattua:
”Niin hän vei hänet Jerusalemiin 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, että he varjelevat sinua', ja: 'He kantavat sinua
käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'” (Luuk.4:9-11).
Suuri eksytys on siinä, että Raamattua lainataan ainoastaan ”soveltuvin osin”. Tästä
”osittaisesta lainauksesta” sikiävät monet lahkot. Jokaisen uskovan tulisi pyrkiä
ottamaan selvää Raamatun kokonaissanomasta.
Oppi-isien lainaukset
Näitä me taas lainaamme ”soveltuvin osin” (sikäli kun heidän kirjoituksensa pitävät
yhtä Raamatun kanssa). Oppi-isiin (Lutheriin ym.) me emme saa hirttäytyä!
”Sellaisissa kohdissa, joissa näyttä olevan ristiriitoja Raamatun ja Lutherin välillä, ei
luterilainen kirkko luonnollisestikaan voi ratkaista asioita Lutherin eduksi Raamattua
vastaan. Se ei ole sidottu Lutherin auktoriteettiin, vaan Raamatun auktoriteettiin”
(Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.224).
Oppi-isien merkitys
On hyödyllistä tutustua toisten Herran omien teksteihin:
”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka
heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:8).
Kun uskova hylkää muiden opetukset, hän on ylpeä, itseriittoinen ja omahyväinen.
Meidän tulee tarkistaa, onko oma uskonkäsityksemme YHTEISMITALLINEN toisten
Herran omien kanssa.
”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita:…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. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa,
tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä
alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että
näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse
siis ja tee parannus” (Ilm.3:14,17-19).
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Pyhän Hengen toiminta
Pyhä Henki toimii pääsääntöisesti SANAN LINJALLA, se ei toimi NÄKYJEN JA
ILMESTYSTEN LINJALLA. Nämä kaksi linjaa ovat tänään totta Suomen Siionissakin –
niitä ei voida yhdistää. PATMOS – SÄÄTIÖ edustaa selkeästi jälkimmäistä linjaa:
Patmos on näkyjen saari, jolla on myös erikoinen PATMOS – näky!
Ekklesia – rukous
On huomioitava, että Jeesus rukoilee uskovien yhteyttä:
”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä,
Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma
uskoisi… että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä
minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä
olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut”
(Joh.17:20-23).
Lähetyskäskyn lisäksi hän antaa vielä YHTEYSKÄSKYN:
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen
teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät
minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35).
”Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä
rakastanut” (Joh.15:12).
”Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne” (Joh.15:17).
”Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä”
(Joh.15:14).

OLETKO SINÄ JEESUKSEN YSTÄVÄ!!!
Kastamalla ja opettamalla
Kristikunta on totellut Jeesuksen käskyä kasteen osalta kiitettävästi. Rooman kirkko
intoutui jopa kastamaan ihmisiä ”paloruiskulla”. Muitakin väärinkäytöksiä
kirkkohistoria tuntee.
Merkittävin harha on ”sakramentalismi”, jossa kasteen oletetaan vaikuttavan
”tehtynä toimituksena” (ex opere operato). Tämä on lähtökohtaisin katolisesta
kirkosta, mutta valitettavasti se on pesiytynyt myös luterilaiseen kirkkoon:

4

(nettikuva)
URHO MUROMA
10.5.1890 – 25.6.1966

”Saatanallisempaa valhetta ei enää yksikään
ihminen voi keksiä. Ja tätä valhetta julistetaan
nykyään julkisesti sadoista saarnatuoleista. Kansaa
pimitetään. Suruttomia nukutetaan väärään
turvallisuuteen. Helvettiä sillä opilla kansoitetaan.
Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä on vaarallisimpia valheita kaikkien
hengellisten valheiden joukossa, sillä se on suurin
omantunnon herätyksen este, ja vahvin väärän
rauhan tuki. Kyllä meidänkin maassamme
julistetaan niin paljon omiatuntoja turruttavaa
evankeliumia, että on toisinaan kuin suruun
pakahtuisi”
(Urho Muroma (Herää Valvomaan! 1/1937) Valoa
ristiltä 11-12/1997).

Vapaat suunnat taas ovat hämmentäneet kasteasiaa tekemällä ”kastetavasta”
ratkaisevan:
”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen” (Mark.16:16).
On tehty ”marssijärjestyksestä” pelastuskysymys; tämä näkemys tosin pohjautuu
käännösvirheeseen!
- Markuksen kastekäsky kuuluu kreikaksi: "Joka
uskoo ja on kastettu, se pelastuu". Aoristit
"pisteusas kai baptistheis" merkitsevät
kertakaikkista ja ehdotonta asennetta. Niinpä
kysymys on siitä, että "on uskossa" ja passiivin
menneessä aikamuodossa "theis"-liitteet sitä, että
"on kastettu". Ei siinä ole marssijärjestystä (Risto
Santala).

(nettikuva)
RISTO SANTALA
18.5.1929 – 26.9.2012
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"Tosin näemme Uudesta testamentista, että monet
pääsivät Jeesuksen yhteyteen kasteen kautta, kun he
tulivat samanaikaisesti uskoon. Mutta näemme myös, että
jotkut tulivat Jeesuksen yhteyteen ennen kuin heidät oli
kastettu tulemalla uskoon sen sanan kautta, jonka he
kuulivat heille julistettavan (Apt.10:43-44). Heille kasteesta
tuli vahvistus sille, mitä he jo uskon kautta olivat ottaneet
vastaan...(Öivind Andersen, Uskosta uskoon, s.324).

(nettikuva)
Pitäisi ilman muuta olla selvää kaikille, että Room.6:3-4 ei ole kirjoitettu meille yleiseksi kasteopetukseksi. Koko asiayhteys osoittaa tarpeeksi selvästi, että tässä puhutaan vain uskoville ihmisille muistutukseksi heille jostakin aivan määrätystä asiasta heidän kasteensa yhteydessä. Siksi tämä sana voidaan sovittaa vain jo uskossa
oleviin... (324).
”Kasteen armoksi” kutsuttu ei ole jotakin uudenlaista armoa. On olemassa vain
yhdenlaista armoa: Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa... (327).
Merkitseekö tämä sitä, että Jeesuksen nimeen kastettavat syntyvät uudesti ja
tulevat Jumalan yhteyteen?...Tämä ei voi olla oikein Uuden testamentin
mukaan...Vain silloin jos he todella uskovat! Jos on kysymyksessä aikuiset ihmiset,
edellyttää kaste kääntymistä Jeesuksen puoleen ja henkilökohtaista uskonsa
tunnustamista Häneen. Lapsena kastetun henkilön on välttämätöntä tulla
henkilökohtaiseen, varmaan uskoon Jeesukseen... (327,328).
Ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen kaste ei vaikuta mitään. Puhuminen
”salatusta kasteenarmosta” sen kohdalla, joka on kastettu, mutta ei uskossa
Jeesukseen, on vain harhaanjohtamista. Kaste merkitsee yksinomaan jatkuvaa
velvoitusta kääntyä sellaiselle, joka ei elä Jeesuksen kanssa...(328).
Kastetun, mutta ei uskovain ihmisen tilaa, voitaisiin siis luonnehtia näin: Hänelle
kuuluu koko pelastus. Mutta hän ei omista sitä... (329).
Kasteen armon julistaminen on samaa kuin Kristuksen julistaminen! Se ei merkitse
puhumista kastetuille heidän kastamisestaan! Joku voi puhua kasteesta koko elämänsä ajan, ja muistuttaa ihmisille että heidät on kastettu, julistamatta kertaakaan
kasteen liittoa. Ihmisiä muistutetaan välikappaleesta, eikä Hänestä, jota varten välikappale on tarkoitettu. Joka sitä vastoin julistaa Kristusta, julistaa kasteen liittoa vaikka hän ei mainitsisi sanaakaan kasteesta. Kun julistus saa johtaa kastetun
ihmisen kääntymykseen ja uudestisyntymiseen uskon kautta Jeesukseen, silloin - ja
vain silloin - saarnamies on saanut johtaa kastetun ihmisen ´ kasteen liittoon` "
(329,330).

