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MIKÄ USKOVIA YHDISTÄÄ? l

Väinö Hotti

”YHTEEN VALON LAPSET LIITTÄÄ
YKSI USKO JEESUKSEEN. YHTÄ
JUMALAA HE KIITTÄÄ MATKALLANSA TAIVAASEEN. HERRA SINETILLÄÄN HEISTÄ RISTIN KANSAA TEHNYT ON, MAAILMASTA, SYNNIN
TEISTÄ PYRKIVÄT HE EROHON”
(HLV 81:2).
(nettikuva)
YHTEYDEN PERUSPILARIT (Teh. VHn)
1. Sana
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni” (Ps.119:105).
”Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä majesteettiselta
kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen
mielistynyt.” Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta ollessamme hänen
kanssaan pyhällä vuorella. Meillä on (sitä) lujempi profeetallinen sana, ja teette
hyvin, jos otatte siitä vaarin, kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes
päivä valkenee ja aamutähti nousee” (2. Piet.1:17-19; STLK:n käänn.).
2. Omatunto
Sanaan sidottu omatunto.
”Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto
Jumalan ja ihmisten edessä” (Apt.24:16).
”vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa” (1.
Tim.3:9).
”Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä
omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta” (1. Tim.1:5).
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”säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan
haaksirikkoon joutuneet” (1.Tim.1:19).
Martti Luther: ”On väärin ja turmiollista toimia omaatuntoaan vastaan.”
3. Valaistunut ymmärrys
"Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja
ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle
hyväksi näkynyt” (Luuk.10:21).
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja
terveen arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin käänn.).
”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se
on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava
hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä
itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan” (1. Kor.2:14,15).
”Niin, me olimme silloin vajonneina niin kauhistavaan pimeään, ettemme kyenneet
mitään asiaa oikein arvostelemaan. Mutta nyt, kun evankeliumin valo välkehtii,
alistamme kaikki elämänkutsumukset maailmassa varman ja erehtymättömän
arvostelumme alaisiksi” (Luther, Gal. kirj. sel. s.259).
4. Yhteismitallinen usko
Oikea usko on ”ankkuroitu” kaikkien toisten Herran pyhien uskoon!
”Jokamiehen” uskolla ei tulla autuaaksi!
”ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka
miehen” (2. Tess.3:2).
”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia
ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja,
kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi
temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan
asumukseksi Hengessä” (Ef.2:19-22).
”se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän
ja minun” (Room.1:12).
”Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: "Minä uskon,
sentähden minä puhun", niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme”
(2. Kor.4:13).

3

”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö
tunne”Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan
Aabrahamin kanssa” (Gal.3:9).
”Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä
Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!” (Tiit.1:4).
”ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä
kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on” (Filemon 6).
”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka
heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:7).
”Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet
yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen
Kristuksen vanhurskaudessa” (2. Piet.1:1).
”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle,
rukoilkaa Pyhässä Hengesä” (Jud.20).

Aaro Leikkari:
ARMAHDETTU
YHTEYTEEN
KRISTUKSESSA
(Myllypaino 1999,
s.170).
Teh. VHn
(AARO LEIKKARI)
Koti ja lapsi vertauskuvana
”Uskovien yhteisöt vertaavat itseään mielellään kotiin. Jos tätä vertausta halutaan
käyttää raamatullisessa merkityksessä, seurakuntakoti on kaikkien Jeesuksessa
Kristuksessa olevien uskovien muodostama hengellinen yhteisö. Jos ”perheen
jäsenet” lähtevät kukin taholleen ja perustavat itseään varten omia
”seurakuntakoteja”, on kysymys kodin hajoamisesta, sillä perheen jäsenet ovat
joutuneet eroon toisistaan. Se on raunioille rakentamista” (emt. s.65).
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”Vaikka uskovat ovat saaneet syntyä uudesti näkymättömän elämän voimasta,
näkymättömään elämään sopeutuminen on tuskallisen vaikeata. Tämä näkyy siinä,
että useimpien kohdalla yhteys uskovien kesken on totta vasta, kun ollaan samassa
organisaatiossa, jos silloinkaan. Yhteyden edellytyksenä on organisaation ”kuva ja
päällekirjoitus”. Ilman sitä ei voida nähdä myöskään jäsenyyttä Kristuksen
seurakunnassa. Täytyy perustaa itse itselleen ”seurakuntakoti” ja olettaa se
Kristuksen seurakunnaksi” (65-66).
”Kasvu näkyy myös käytännössä siten, että mitä pitemmälle, mitä kiinteämmin ja
läheisemmin opetuslapsi kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja Häneen, sitä
lähemmäksi hän tulee kaikkia muita, jotka ovat uskossa liitetyt Jeesukseen” (68).
”Monissa uskovien yhteisöissä käyttäydytään kanankasvattajan tavoin. Kanojen
kasvattajat leikkaavat siipien kärjet sellaisilta kanoilta, jotka oppivat lentämään
aitauksensa yli. Vaikka uudestisyntymisen myötä tullut Jumalan lasten elämänpiirin
raja on seurakunnan pirstaloitumisen vuoksi paljon laajemmalla kuin ”omien
seinien” sisällä, yhteisön lapsiltakin katkotaan rakkauden siivet ja heidät ohjataan
elämään suljettua elämää kodin tarjoamilla eväillä. Kasvun sijaan tapahtuu
paisumista ja sokeutumista” (66).
”Me kuulemme uudelleen ja uudelleen toistettavan: ”Herätystä ei tule ilman
rukousta”. Totta. Mutta joudumme kipua tuntien kysymään: ”Miksi herätys viipyy,
vaikka rukoillaan”? Miksi Sanassa luvatut tunnusteot ja ihmeet viipyvät, vaikka
rukoillaan? Olemmeko unohtaneet, että Jeesus lupasi rukousvastauksen niille, jotka
kuuliaisina Hänen Sanalleen pysyvät Hänessä. Se on rakkauden mitta. Pyhä Henki on
tullut. Seuraammeko Hänen johdatustaan. Jos niin tapahtuu, ”on oleva yksi lauma ja
yksi paimen” (168).
”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja osittuneella rakkaudella ei voi
rakastaa kokonaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi
elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat Hänen
yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” (161).
”Mikään ei todista Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyydestä yhtä voimakkaasti
kuin se, että hänen opetuslastensa sydämet on laajalti vallannut selittämätön
tarve ja halu päästä lähemmäksi toisiaan organisaatioiden raja-aidoista
välittämättä. Pyhä Henki puhuu, sillä Hän tietää, että rakkaudeton, sisäisten
ristiriitojen repimä ja itseään vahingoittava seurakunta ei voi esiintyä ihailtavana
morsiamena ja vaimona Karitsan häissä” (166).

