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TURMELUKSEN KAUPUNGISTA TAIVAASEEN     Väinö Hotti 

Kristityn vaellus      Teh. VHn 

 

         (nettikuva) 
       JOHN BUNYAN 

28.11.1628 - 12.8.1688 

Uskon tie on vaikea tie 

1. Vuori korkea, Tiekin vaivalloinen. Kuitenkin kulkea Läpi ahdingoitten 

Aion perille Tälle vuorelle. 

2. Ei saa uupua, Joka mielii käydä Elon poluilla, Pitää vaivaa nähdä, 

Valvoa sydänyöss` Muuten turha on työs. 

3. Paremp` on, kun saa Murhetta tiellä taivaan, Kuin jos kiiruhtaa 

Ilomielin vaivaan; Mieleheni se Paina syvälle (John Bunyan). 

 

 
                     (nettikuva) 
 

”Lukekaa ennen kaikkea Bunyania, Kristityn vaelluk-

sen kirjoittajaa, seurailkaa hänen opastaminaan 

kristityn kilvoitusta ja tarkkailkaa onko elämässän-

ne sille mitään vastinetta. Bunyan korostaa erityi-

sesti jumalattomien ihmisten Herran kansalle tuot-

tamia vaikeuksia. Jumalan sanan mukaan vainot 

tulevat lopun aikoina erityisen raskaiksi kestää” 

(Osmo Tiililä, Kuolema, s.71) 



                                                                                                                                                                                      2 
 

 

Kaste-ongelma 
 

 
                       (nettikuva) 
 
 

 
            (nettikuva) 
        RISTO SANTALA  
   18.5.1929 – 26.9.2012 
 

 
             (nettikuva) 
       URHO MUROMA 
 10.5.1890 – 25.6.1966 

"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 kanssan-

ne joka päivä maailman loppuun asti” 

(Matt.28:18-20). 

- 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). 

”Sinä suruton, jumalaton ihminen, sinulle on 

opetettu, että sinä olet kasteessa uudestisyntynyt. 

Sinua on oikein koetettu vakuuttaa tästä kaikella 

jumaluusopillisella kekseliäisyydellä. Samoin sinulle 

on vakuutettu, että koko tämä Suomen kansa on 

pelkkiä uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa!... 

Saatanallisempaa valhetta ei enää yksikään 

ihminen voi keksiä. Ja tätä valhetta julistetaan 

nykyään julkisesti sadoista saarnatuoleista”  (Urho 

Muroma, Herää Valvomaan, 1 / 1937). 
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           (nettikuva) 
    ÖIVIND ANDERSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           (nettikuva) 
 
Kastetapa ei ratkaise mitään. Kun me 
uskossa samaistumme kasteessa Kris- 
tuksen kuolemaan ja ylösnousemuk- 
seen, me pääsemme sekä hänen van- 
hurskaudestaan että pyhityksestään  
osallisiksi! 
 
 
 
 

´Kasteen armoksi` kutsuttu ei ole jotakin uudenlaista 

armoa. On olemassa vain yhdenlaista armoa: 

Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa... 

Ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen kaste ei 

vaikuta mitään. Puhuminen ´salatusta kasteenar-

mosta` sen kohdalla, joka on kastettu, mutta ei us-

kossa Jeesukseen, on vain harhaanjohtamista. 

Kaste merkitsee yksinomaan jatkuvaa velvoitusta 

kääntyä sellaiselle, joka ei elä Jeesuksen kanssa...  

Kastetun, mutta ei uskovain ihmisen tilaa, voitaisiin 

siis luonnehtia näin: Hänelle kuuluu koko pelastus. 

Mutta hän ei omista sitä...”  (Andersen, Uskosta 

uskoon, ss.327-329. 

”Mitä siis sanomme? Onko meidän 

pysyttävä synnissä, että armo suu-

reksi tulisi? Pois se! Me, jotka olem-

me kuolleet pois synnistä, kuinka me 

vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tie-

dä, että me kaikki, jotka olemme 

kastetut Kristukseen Jeesukseen, 

olemme hänen kuolemaansa kas-

tetut? Niin olemme siis yhdessä 

hänen kanssaan haudatut kasteen 

kautta kuolemaan, että niin kuin 

Kristus herätettiin kuolleista Isän 

kirkkauden kautta, samoin pitää 

meidänkin uudessa elämässä vael-

taman. Sillä jos me olemme hänen 

kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläi-

sessä kuolemassa, niin olemme sa-

moin myös yhtäläisessä ylösnouse-

muksessa” (Rom.6:1-5). 
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ARMON VARKAAT 
 
1. KROSSAAMINEN SANAN PÄÄLLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          (nettikuva)  
PAAVO RUOTSALAINEN  
  9.7.1777 – 27.1.1852 
 

”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.”…  

”Olisitko sinä autuas, jos tässä kuolisit – tänä päivänä?” kysyi hän 

samassa Birkstedtiltä.  

”Tekstillä haluttiin viitata Paavo Ruotsalaisen sanoihin. Juttuun lai-

natut sanat ihmisen ei parane rossata eli ylpeillä omalla uskolla 

ovat ilmeisesti saaneet kansan suussa muotonsa Paavon alkuperä-

isestä 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). 
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”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). 

2. FARISEUKSET  

”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).  
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”Varmasti farisealaisuus on aina vaara myös Jeesuksen opetuslapsille. 

Jeesus kehottaa heitä kavahtamaan fariseusten hapatusta, Mt.16:6” 

(emt. s.934).  

”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) 

”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). 

”Fariseus Nikodeemus ei ymmärtänyt 

Jeesuksen sanoja uudestisyntymises-

tä, 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). 


