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LÖYHÄ USKO l                                                                      Väinö Hotti 

Monenlaista uskoa 

Kristillisen lipun alla on monenlaista kulkijaa. Nimenomaan kansankirkko sisältää 

monia ”erilaisia kukkia”. Kristillinen nimi harhauttaa helposti. 

Iloisia kristittyjä 

 

 

                       (nettikuva) 

Paavo Ruotsalainen ja Juhana Lustig 

 

 

 

 
              (nettikuva) 
PAAVO RUOTSALAINEN 
9.7.1777 – 27.1.1852 

Evankelisuus sai alkunsa 1800-luvulla. Elämänkieltei-

sen ja maailman murheissa rypevän kristillisyyden 

sijaan evankeliset korostivat iloa, armoa ja autuutta. 

Suoniemen papin virkaanasettajaisissa 1844 evankeli-

set papit ottivat kuppia ja pistivät tanssiksi. Evankeliu-

mi kun kumminkin on ilosanoma. Herätysliikkeen ih-

misistä alettiin puhua "iloisina evankelisina" (KIRKKO 

JA KAUPUNKI 22.06.2017, Jaakko Heinimäki). 

 

”Oletko kuullut mitään Lustigin seuroista?” kysyi 

setä kerran, kun Paavo oli palannut metsästä. 

    Ei – ei hän ollut kuullut, ei ollut kukaan puhunut 

mitään. 

    ”Kuuluvat nyt hyppivän ja tanssivan seurainsa 

perästä. Päämies itse on soittajana – oikein soiton 

mukaan -. Se onkin Lustig vanha pelimanni”, sanoi 

setä melkein ivallisesti… 

   ”Se vie ne sittenkin helvettiin”, sanoi hän vihdoin 

ja asteli peremmälle. ” ”Sillä miehellä on kieli liukas 

ja mieli lihallinen.”… 

     ”Suruttomilla on ilo ja riemu sellainen – kuuluvat 

joukoissa kulkevan – nuoret varsinkin – ja täyttävän 

huoneet, kun hypynaika alkaa”, jatkoi setä… 

      ”Hyppikööt – mellastakoot nyt aikansa! 

Tottapahan kerran lakkaavat – helvetissä lakkaavat, 

jos ei ennen””, sanoi Paavo välinpitämättömällä 

äänellä (Oravala, Erämaan profeetta, ss.28,29). 
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Positiivinen kristillisyys 

Tämä kristillisyys nojaa Raamattuun, mutta vain ”soveltuvin osin”. Siinä lainataan 

ainoastaan ”valittuja paloja” Raamatusta; otetaan RUSINAT PULLASTA! Tämä virtaus 

on kääntymättömien julistajien ja kuulijoiden suosiossa. Tapahtuu vallitsevan 

tilanteen vanhurskauttaminen! Julistetaan ”halpaa armoa” ja ”veretöntä 

evankeliumia”! Taivaslippu on alennusmyynnissä. 

”jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää ennustako meille 

tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita” (Jes.30:10). 

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan 

korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia” (2. Tim.4:3). 

Humanismin eksytys 

Kun lain julistuksesta luovutaan (antinomismi), ollaan tekemisissä HUMANISMIN 

kanssa. Kristillisiä termejä voidaan pitkälti edelleen käyttää, mutta niissä ei ole enää 

kristillistä sisältöä. Parannus, vanhurskauttaminen, uudestisyntyminen, pyhitys jne. 

jäävät puheen ulkopuolelle.  

Viihde 

”Leipää ja sirkushuvia.” Luisutaan uskonnolliseen viihteeseen.  Erilainen viihde 

täyttää nykyisin eetterin. Paljon nykytekniikasta on valjastettu viihteen palveluk-

seen. Vanhoille ja nuorille katetaan erilainen viihdepöytä – jottei armonaika tulisi 

liian pitkäksi! Viihde ja Jumalan sana ovat myrkkyä toisillensa! Kokoontuminen ei 

aina ole kokoontumista ”Sanan ääreen”, vaan yhä enemmän sosiaalista viihteellistä 

yhdessäoloa. 

Psyko – sentimentaalisuus 

Tämä coktail on erinomaisen suosittu. On pappeja, joilla on psykologinen koulutus, 

jotta he voisivat vastata lisääntyviin aikamme haasteisiin. Jos ja kun Jumalan sana ei 

ihmisiä kiinnosta, teologit hankkivat arvostusta psykologisina asiantuntijoina. Tähän 

virtaukseen liittyy luontevasti erilaiset musiikkipanostukset. 

Musiikkikyllästeinen sentimentaalisuus vetää tehokkaasti erikoisesti naisväkeä 

puoleensa. Samalla kokoontuminen lähestyy yhä enemmän teatteriesitystä, jossa 

muu kuin Jumalan sana on fokuksessa. Vanhanaikaisesta kokemuskristillisyydestä 

on siirrytty uudenaikaiseen elämyskristillisyyteen! 
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Loot-kristityt 

”Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman 

portissa; ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan 

kasvoillensa” (1. Moos.19:1). 

Loot oli ”hurskas mies”. Hän joutui sisimmässään ristiriitaan syntisessä Sodomassa 

asuessaan: 

”Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa 

vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui 

hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen 

täytyi nähdä ja kuulla” (2. Piet.2:7,8). 

Lootilla oli hyvä asema Sodomassa (istui kaupungin portissa); ehkä hän oli peräti 

”pormestari”. Hänellä oli siellä vaimo ja tyttäret – ehkä paljonkin ystäviä. Hän tahtoi 

vaikuttaa; olla ”valona ja suolana” syntisessä Sodomassa. Mutta syntielämä oli 

mennyt liian pitkälle; Jumala halusi Lootin lähtevän tuhoon tuomitusta kaupungista. 

Tänäänkin uskovilla voi olla samat perustelut yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. 

Halutaan parantaa tuhoon tuomittua maailmaa. Halutaan saada Jumalan valtakunta 

voimaan kehityksen kautta. Raamatun mukaan se kuitenkin tapahtuu 

KATASTROFIN KAUTTA! 

 

 

”Mutta he vastasivat: "Mene tiehesi!" Ja he sanoivat: "Tuo yksi on tullut tänne 

asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan” (1. Moos.19:9). 

”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat 

sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia 

maan päällä” (Hebr.11:13). 

”Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa 

kantaen; sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme” 

(Hebr.13:13). 

”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). 

Martti Lutherilla oli Lootin kanssa samankaltainen ongelma: 

Loot halusi ”hallita” Sodomassa, vaikka uskovan osa tässä maailmassa on olla 

”muukalainen”: 
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”Mutta sitä enemmän hän (Luther) kärsi, kun hän näki syntielämän rehoittavan 

uskonpuhdistuksen kansan keskuudessa. Hän saattoi elämänsä iltahetkinä tuntea 

väsymystä näkemänsä synnin vallan tähden. V. 1545 hänessä jopa heräsi ajatus 

muuttaa kokonaan pois Wittenbergistä siitä syystä, että häntä kiusasi siellä yltyvä 

kurittomuus ja myös erikoisesti käytäntöön tulleet epäsiveelliset puvut, naisten ja 

tyttöjenkin loukkaavan avorintaiset vaatetukset. Se oli hänelle eräänä merkkinä 

synnin lisääntyvästä vallasta. ”Mieluummin tahdon”, hän sanoi, ”kiertää maailmaa 

ja syödä vaikka kerjäläisen leipää kuin kärsiä kiusakseni elämäni vaivaiset 

loppuvuodet Wittenbergin hurjaa elämää”  (Kares, Luther, s.158). 

Pelastettu vai käännytetty? 

Hengellisellä kentällä on tänään kova vilske. Erilaiset hengelliset ryhmät (lahkot) 

ottavat siellä vimmatusti mittaa toisistaan. Kyllähän Raamattukin tuntee kilpailun: 

”Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet 

kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan 

edessä” (1. Tim.6:12). 

”Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne 

kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne” (Room.12:10). 

Nämä kilpailulajit ovat lähinnä uskovien (EKKLESIAN) lajeja. Lahkolaisten piireissä 

taas on aivan omat kisansa: 1. Kilpalaulanta. 2. Kilpakosinta. 3. Kilparahastus. Tässä 

kilpailussa on seremoniamestarina lahkolaisten isä, DIABOLOS (hajottaa, heittää 

erilleen). 

Uskovat tekevät työtä ihmisten pelastamiseksi taivasten valtakuntaan (ekklesiaan). 

Lahkolaisten aherrus taas kohdistaa ihmisen käännyttämiseksi omaan lahkoon. 

Suomen lahkot pullikoivat samassa sarjassa fariseusten lahkon kanssa – matkalla 

helvettiin!  

”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). 

Lahkolainen juoksee ”oman huoneensa perästä”, hän ei tunne HERRAN HUONEEN 

(ekklesian) tarpeita eikä puutteita: 
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”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” (Hagg 1:9). 

Helluntaikristityt 

Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset kulkivat pitkäperjantain ja pääsiäisen kautta 

helluntaihin. Pitkäperjantain raskas kokemus (ristiinnaulitseminen ja kuolema) olivat 

merkittävät sikäli, että jokainen uskova ristiinnaulittiin Jeesuksen kanssa. Samoin 

Jeesuksen ylösnousemuksen myötä tapahtui uskovan ylösnousemus uuteen 

elämään. Näihin molempiin sisältyy uskovan koko elämä: vanhurskauttaminen, 

uudestisyntyminen, pyhitys: 

”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 

kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos 

me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin 

olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että 

meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis 

kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi” (Room.6:1-5). 

 

 

 

”Kun kristityn on nimi mulla, Tee siksi minut  todella, Suo tahtos tekijäks mun tulla, 

Sun nuhteitasi totella, Ja käydä tielläs taivaaseen, Elämään, iloon iäiseen” 

(Vvk.212:3) 

Tänään LÖYHÄSSÄ USKOSSA mennään ”suoraan helluntaihin”. Samoin tähän uskoon 

ei sisälly EKKLESIA – uskoa; se tuottaa pelkkää lahkolaisuutta! Löyhäuskoinen ei 

mene Jeesus – ovesta sisälle, vaan nousee lammastarhaan muualta: 

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan 

nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1). 

 

Pyhässä Hengessä tapahtuva samaistuminen kasteessa Jeesuksen 

kuolemaan ja ylösnousemukseen tekee ”nimikristitystä” todellisen 

kristityn! 

 


