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SANAN PÄÄLLE KROSSAAMINEN

Väinö Hotti

Teh. VHn
”Tekstillä haluttiin viitata Paavo Ruotsalaisen sanoihin. Juttuun lainatut sanat
ihmisen ei parane rossata eli ylpeillä omalla uskolla ovat ilmeisesti saaneet
kansan suussa muotonsa Paavon alkuperäisestä lauseesta, joka kuuluu: Ei
kelpaa Sanan päälle krossata. Krossaaminen tarkoittaa summakaupan
tekemistä. Kantasana on tässä grossi, tusinan neliö. Sanan päälle krossaaminen
on sitä, että ihminen vain pintapuolisesti tyytyy Raamattuun.” NETTI.

”Siinä kaikki väärät lahkolaiset riippuvat ja
krossaavat sanan päälle. Sinulla pitää siitä olla
sisällinen todistus, ja kun ei ole, niin ikävöidä ja
odottaa, kunnes valo koittaa sieluusi.”…
(Auk.Oravala, Erämaan profeetta, ss.389,390).

(nettikuva)
PAAVO RUOTSALAINEN
9.7.1777 – 27.1.1852
Harvinainen sana
Harvat tuntevat tämän sanan. Se on miltei ”ruostunut” käytön puutteessa. Kaikki
eivät edes tunnista sitä hengelliseen terminologiaan kuuluvaksi.
Käytännössä usein mukana
Hengellisissä piireissä tämä on hyvin monessa mukana. Sitä on vaikeaa sivuuttaa
missään, missä hengellisiä asioita käsitellään. Yleensä aina on ”krossaajia”.
”Entä nyt? Mitenkä nyt on? kysyi hän (Paavo) yhtäkkiä.
”On siten, että olen rohjenut uskoa Jumalan sanan perustukselta itselläni olevan
syntein anteeksisaamisen”, vastasi Dahlberg.
”Vai niin! Vaan siitä tulee summakauppaa sellaista, joka ei kelpaa pukillekaan.”…
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”Olisitko sinä autuas, jos tässä kuolisit – tänä päivänä?” kysyi hän samassa
Birkstedtiltä.
”Minä? – Ei minulla ole mitään tuntuvaa todistusta siitä asiasta, vaan minä riipun
sanassa – Jumalan sanassa”, vastasi Birkstedt.
”Siinä kaikki väärät lahkolaiset riippuvat ja krossaavat sanan päälle. Sinulla pitää
siitä olla sisällinen todistus, ja kun ei ole, niin ikävöidä ja odottaa, kunnes valo
koittaa sieluusi.”…
”Vaan Hengen todistus olla pitää ja Herran armokaste, vaikka vain vähäinen
vilaus”…
”Pitää”, sanoi hän hetken päästä. ”Ei saa rosvoin tietä kulkea eikä summakauppaa
tehdä siinä asiassa. Sen pitää kulkea Herran käsien kautta, mitä hänen tavaroistaan
annetaan. Ulkokullatut, suruttomat käyvät itse ottamassa kaapista, vaan siitä
tulee omaa hyvää, luuloa, ja ajatusta ja aivouskoa, houretta semmoista.”…
”Vaan minä aionkin uskoa aina, vastoin omaatuntoa ja omia tuntemisiani”, sanoi
Birkstedt kuin uhmaten.
”Älä, älä! Älä väkisten omilla voimillasi! Uskon ja omantunnon pitää olla yhtäpitävä.
Pyydä Herralta voimia uskomaan!”…
”Älä itseltäsi vaadi, mitä ei sinulla itselläsi ole – uskoa ja rakkautta ja muuta hyvää,
äläkä ryöstämällä tule Herran tavaroille! Jos vaadit, niin kuuluu sinulle: Ei yksikään
liha tule lain töiden kautta autuaaksi”…
”Minä lähden nyt”, sanoi Paavo ja käänsi hevostaan, ”vaan muista sinä, ettet ryöstä
uskoa etkä ulkona laillista järjestystä liiku! Kuinka sinä kaupungin kahvia joisit, jollet
ole ensin kaupunkiin tullut?” (Auk. Oravala, Erämaan profeetta,
ss.389,390,392,395,402).
Fariseuksen tauti
”Farisealaisuuden ohjelman voi aivan yksinkertaisesti luonnehtia sanoilla: tehdä
totta uskonnosta. Tosi uskonto on heille Jumalan tahdon toteuttamista
yhteiskunnassa ja yksityisessä elämässä… elämän jokainen yksityiskohta piti
asettaa Jumalan tahdon alaisuuteen ja ratkaista sen mukaisesti” (ISO RAAMATUN
TIETOSANAKIRJA s.931).
”Varmasti farisealaisuus on aina vaara myös Jeesuksen opetuslapsille. Jeesus
kehottaa heitä kavahtamaan fariseusten hapatusta, Mt.16:6” (emt. s.934).
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”Sillä mitä tekee mies, joka vastoin todellisuutta yrittää käyttäytyä ikään kuin hän
kuuluisi johonkin toiseen elämänyhteyteen. Hän yrittää olla jotakin, mitä hän ei ole
ja miksi hän ei koskaan voi tulla, niin kauan kuin hän jää siksi mikä hän on. UT:n
hypokrites merkitsee todellakin näyttelijää, henkilöä joka yrittää eläytyä osaan
joka ei ole hänen” (934,935).
”Kristillisen peruskäsityksen mukaan ihminen voi tahtoa hyvää ja totella Jumalan
tahtoa vain edellyttäen, että hänestä on tullut uusi luomus, uusi olento, että hän on
astunut aikaisemmasta yhteydestä uuteen yhteyteen, että hän on Hengestä
uudestisyntynyt” (935).
”Vanhurskas ei sen vuoksi koskaan voi pelastua niin kauan kuin hän on ”vanhurskas”. Hänet täytyy viedä takaisin nollapisteeseen ja hänen täytyy olla syntinen”
(935).

(nettikuva)
JEESUS JA NIKODEEMUS

”Fariseus Nikodeemus ei ymmärtänyt
Jeesuksen sanoja uudestisyntymisestä, vaikka hänen Israelin opettajana olisi pitänyt hyvin tietää, että
Jumala oli luvannut profeetan
kautta juuri uuden sydämen ja
uuden hengen, Jh 3:1 ss., Hes 11:19”
(935).

”He olivat itse vakuuttuneita, että kaikki heidän ajatuksensa ja tekonsa keskittyivät
siihen, että he olivat Jumalan lapsia ja osoittautuivat Jumalan lapsiksi, joita heidän
isänsäkin olivat. Siksi he sanoivat: ”Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä
on yksi Isä Jumala.” (8:41)” (Hugo Odeberg, Kristinusko ja fariseukset, s.43).
”Kristillisen peruskäsityksen mukaan ihminen sitä vastoin voi tahtoa hyvää ja
noudattaa Jumalan tahtoa vain sillä edellytyksellä, että hänestä on tullut uusi
luomus eli uusi ihminen, että hän on siirtynyt aikaisemmista yhteyksistään uusiin
yhteyksiin ja uudestisyntynyt Hengestä” (55).
”Farisealaisen katsomuksen mukaan ihminen kykenee tekemään oikein eli Jumalan
tahdon sen luonnollisen varustuksen perusteella, jonka hän on saanut Jumalalta.
Alkukristillinen katsomus on, että ihmiselle täytyy tapahtua sisäinen muutos, uudestiluominen, hänen on saatava uusi elämä. Alkukristillinen käsitys on tiivistettynä
esim. seuraavissa sanoissa: Ei saata hyvä puu kasvaa huonoja hedelmiä eikä huono
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puu hyviä hedelmiä.”” (Matt 7:18) ”Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä
Jumalan valtakuntaa.” (Joh 3:3). ”Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus; se,
mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” (2 Kor 5:17)” (85).
Sardeen ongelma
"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan
seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi,
että elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm.1:1).
Kristityn kirjoihin on Suomessakin helppo päästä: kastettu, rokotettu ja ripitetty!
RAAMATUN TULKINTA

Mikä on Jumalan sanaa?
”On selvää, että niin kauan kuin luetaan Raamatun tekstejä, niin luettu on Jumalan
sanaa olipa lukija kuka tahansa, vaikkapa kääntymätön pappikin. Mutta heti kun
aletaan selittää luettua tekstiä, on tilanne toinen. Ei ole edes sanottua, että
uudestisyntyneenkään papin puhetta voidaan pitää Jumalan sanana, saati sitten
sellaisen, jolle hengelliset kokemukset ovat peräti käsittämättömiä. Ilmeisesti
puhuttu sana on Jumalan sanaa sen mukaan kuin Pyhä Henki saa sen tehdä
eläväksi” (Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.45).
Raamattu on suljettu kirja

”Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä
täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka
suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan
sen sinetit?" Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata
kirjaa eikä katsoa siihen” (Ilm.5:1-3).
Raamattu avautuu
Kyllä jokainen jotakin Raamatusta saa. Sieltä löytää maallisenkin elämän alueelle
ohjeita. Sananlaskuissa ja Psalmeissa voi olla ohjeita, jotka jokainen lukutaitoinen voi
ymmärtää ja omaksua. Mutta Raamatun ”YDIN” ei avaudu kaikille. Siihen tarvitaan:
1. Uudestisyntyminen
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
PAAVO RUOTSALAINEN kertoo uskoontulonsa jälkeen:
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”Kun sitten rupesin lukemaan Jumalan sanaa, niin oli kaikki kuin uutta painosta,
enkä ole sen perästä tarvinnut keltään neuvoa kysyä, mutta olen yhdelle ja toiselle
neuvon antanut” (Aapeli Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.389).
Tämä on uskoon tulleiden yhteinen kokemus; kun usko kirkastuu, Sanan alkaa
avautua!
2. Pyhä Henki
Pyhä Henki on kirjoituttanut Raamatun; siksi vain Hän pystyy sen avaamaan:
”Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat
kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta” (KO 5 / 1948)
3. Kuuliaisuus
Tottelemattomalta pysyy Sana suljettuna. Jos ihminen ei nöyrry parannukseen, hän
ei myöskään voi päästä Sanan aarteista osalliseksi.
”Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on
antanut niille, jotka häntä tottelevat” (Apt.5:32).
Fariseusten tulkinta
Jeesus hylkäsi sen jyrkästi!
Fariseuksilla oppi ei päässyt ohjaamaan elämää; nämä olivat irrallisina toisistaan.

”Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän
tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon
raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta
itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa” (Matt.23:3,4).
Ihminen voi tuntea Raamatun kannesta kanteen, mutta se ei avaudu hänelle, koska
hän samanaikaisesti torjuu Jeesuksen.
”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne
juuri todistavat minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän”
(Joh.5:39,40).
Raamattu on KRISTUS ALBUMI. Jokaisella Raamatun lehdellä on Jeesuksen kuva.
Jokaisesta Raamatun jakeesta johtaa ”polku Golgatalle”.
OIKEUS KÄYTTÄÄ SANAA
Tämä oikeus on vain uskovalla:
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”Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: "Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni
ja ottamaan minun liittoni suuhusi? Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani
selkäsi taakse! Jos sinä näet varkaan, niin sinä mielistyt häneen, ja sinä pidät yhtä
avionrikkojain kanssa. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa, ja sinun kielesi punoo
petosta. Sinä istut ja puhut veljeäsi vastaan, sinä panettelet äitisi poikaa” (Ps.50:1620).
Jokaisella on oikeus ja lupa huutaa avuksi Herran nimeä, mutta ihmisellä, joka
vaeltaa jumalattomasti, ei ole oikeutta eikä lupaa vetää Jumalan sanaa suruttoman
elämänsä peitteeksi ja verhoksi!
”Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on
kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän
Jumalamme armon irstaudeksi” (Juud.4).
Kääntymättömällä ei ole käyttöoikeutta!
Suruton ”raiskaa ” Raamatun. Sokeudessaan hän tulkitsee väärin Raamattua.
PAAVO RUOTSALAISEN arvio J.V. SNELLMANISTA: ”Työ vilosohvit tiette saman

selevän roamatusta kuin sika pottuhalameesta” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja
Paavo Ruotsalainen, s.269).
RAAMATTU ei kuulu kääntymättömän ”työkalupakkiin”. Usein surutonkin
vetoaa Raamattuun. Tällöin hän liittyy rikollisten kaartiin: hän on ”varas ja
ryöväri” – KROSSAA SANAN PÄÄLLE!
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan
nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1).
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa
vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12).
”Pitää”, sanoi hän hetken päästä. ”Ei saa rosvoin tietä kulkea eikä summakauppaa
tehdä siinä asiassa. Sen pitää kulkea Herran käsien kautta, mitä hänen tavaroistaan
annetaan. Ulkokullatut, suruttomat käyvät itse ottamassa kaapista, vaan siitä
tulee omaa hyvää, luuloa, ja ajatusta ja aivouskoa, houretta semmoista”…
(Auk.Oravala, Erämaan profeetta, ss.392,393).

