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RAAMATUN ONGELMAKOHTIA 4

Väinö Hotti

17. Usko pelastaa
Henkilökohtainen usko pelastaa:
”Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan
ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen
jumalattomuutensa” (Hes.18:20).
"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi"
(Apt.16:31).
”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että
Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Rom.10:9,10).
TOISAALTA tämä usko voidaan eliminoida kollektiivisella synnillä:
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja
molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan
tähden" (1. Ms.19:15).
”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Ms.23:2).
'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää
hänet ja menkäämme pois, …; sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti,
kohoaa pilviin saakka” (Jer.51:9).
”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?... Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja
erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät
huostaani…” (2. Kor.6:14,15,17).
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: … eriseurat, lahkot …, joista teille
edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista
harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).
”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi
muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Tim.5:22).
"Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja
saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa” (Ilm.18:4).
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18. Seurakuntakuri
Jeesuksen opetus:
”Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava
mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen
vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja
teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja
sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten
on tullut lustetta?' Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat
hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' Mutta hän sanoi: 'En,
ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain
kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille:
Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa
minun aittaani'" (Matt.13:24-30).
TOISAALTA Raamattu opettaa yksiselitteisesti SEURAKUNTAKURIA:
Apostolinen seurakuntakuri kävi mahdottomaksi kirkon ja valtion ”naimakaupan”
seurauksena 300 – luvulla. Kaikki tulevat Jumalan lapsiksi automaattisesti
katolisen ex opere operato – opin mukaisesti vauvakasteen perusteella!
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
”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” (Rom.6:14).
”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä. jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei
vaella lihan, vaan hengen jälkeen” (Rom.8:1; Biblia).
”Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä
kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää” (Rom.8:13).
”Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en
tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai
epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan
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minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne
tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi
ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka
ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta
ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on
paha” (1. Kor.5:9-13).
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:7).
”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen
hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden
lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa,
noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia
niinkuin muutkin” (Ef.2:1-3).
”Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja
ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,
ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne
kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko
valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja
pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan” (Kol.3:5-10).
”Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa
te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät
kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa
pyhät, sillä minä olen pyhä" (1. Piet.1:14-16).
”Se on kaikkien uskovien yhteisö, joiden keskuudessa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan” (Tunnustuskirjat,
s.27).
”He (vastustajat) ovat hyljänneet…opinkohdan, jossa olemme sanoneet seurakuntaa
pyhien yhteisöksi (congregation sanctorum)” (emt. s.126).
”Ne siis, joissa Kristus ei mitään vaikuta, eivät ole Kristuksen jäseniä… Mutta
jumalattomat eivät ole seurakunta” (127).
”Tässä siis pitää tehdä erotus ihmisten välillä. Niitä, jotka ovat julkeita ja
hillittömiä, on käskettävä pysymään poissa sakramentilta, sillä he eivät ole
kelvollisia saamaan syntien anteeksiantamusta, he kun eivät sitä halaja ja kun he
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vastahakoisesti olisivat hurskaita. Nuo toiset taas, jotka eivät ole näin raakoja ja
turmeltuneita, vaan halusta olisivat hurskaita, eivät saa pysyä siitä loitolla, vaikka
ovatkin heikkoja ja puutteellisia” (402).
”Totta kyllä on, että sakramentin halveksijat ja epäkristillistä elämää viettävät
ihmiset nauttivat sen turmiokseen ja kadotuksekseen – eihän heille mikään ole
hyödyksi eikä autuudeksi enempää kuin sairaalle, joka tieten taiten syö ja juo sitä,
minkä lääkäri häneltä on kieltänyt” (403).
”Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, etteivät ainoastaan tosiuskovat ja
kelvolliset, vaan kelvottomatkin ja epäuskoiset saavat Kristuksen todellisen ruumiin
ja veren, nämä jälkimmäiset eivät kuitenkaan lohdutukseksi ja elämäksi, vaan
tuomioksi ja kadotukseksi, elleivät käänny ja tee parannusta” (434).
”Kristus, pyhässä ehtoollisessa läsnä olevana, ei ainoastaan aikaansaa uskovissa
lohdutusta ja elämää, vaan myös epäuskoisissa tuomiota” (528).
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”´Oikeauskoisen` määreen kirkko menettää vasta silloin, kun se ei menettele
Room.16:17 mukaisesti eikä siis nuhtele siinä ilmenevää harhaa ja lopulta poista sitä
keskuudestaan, vaan antaa sen elää rauhassa ja näin tosiasiassa myöntää sille
yhtälaisen oikeutuksen totuuden rinnalla” (Pieper, Dogmatiikka, s.561).
”Jumalan sanan mukaan ei yksikään, joka ei nuhtele väärää oppia, ole Jumalan
salaisuuksien uskollinen taloudenhoitaja, hänelle uskottujen lammasten uskollinen
paimen eikä uskollinen vartija Siionin muureilla, vaan palkkapaimen, mykkä koira ja
petturi (vrt. esim.Jes.6:10,11; Fil.3:2 jne.)” (Pieper, emt. s.22).

