1

KAKSI KRISTILLISYYTTÄ

Väinö Hotti

LIHAN MUKAAN SYNTYNYT - HENGEN MUKAAN SYNTYNYT
”Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa … Mutta niinkuin
lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin
nytkin” (Gal.4:22,29).
”Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle; ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden
rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen; mutta
Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. … Ja heidän kedolla
ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet” (1.
Moos.4:3-5,8).
LÄHDEUSKOVA
”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos
joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä
tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän
veden virtoja.” Hän sanoi tämän Hengestä, jonka häneen uskovat tulivat
saamaan. Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu”
(Joh.7:37-39; Saarnivaaran käänn.).
”Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä
voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen”
(Ps.23:5).
Martti Luther
”Ei kukaan ajatteleva ihminen voi katsella suurta Weimarin laitosta, jossa
103 nidettä kertoo yhden ainoan ihmisen henkisestä perinnöstä,
yhtymättä erään Lutherin tutkijan lausumaan: ´Hän oli suitseva tulivuori`
(Pinomaa, Kuka Luther todella oli, s.28).
PELASTUSKOKEMUS
”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli
minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta
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liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni.
Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen
näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan” (Ps.40:2-4).
HERÄTYS - VAI KASVATUSKRISTILLISYYS
”Herätyskristillisyys on aina kasvatuskristillisyyttäkin ja väinvastoin.
Mutta mistä on kotoisin sellainen kasvatuskristillisyys, jossa kukaan ei
herää, ei kukaan tee parannusta ekä kukaan synny uudestaan. Siinä
taidetaan kasvattaa syntymättömiä” (Tuomenoksa, Valkoiset synnit,
s.78).
ORGAANINEN YHTEYS JUMALAAN JA - TOISIIN USKOVIIN
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä
pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään
tehdä” (Joh.15:5).
”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja
jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin
sitä, joka hänestä on syntynyt” (1. Joh.5:1).
”Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia
niitä, jotka ovat hänessä. Totisen viinipuun oksata eivät ole vain rungon
yhteydessä, vaan toistensakin” (Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78).
HEDELMÄ PALJASTAA
”Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota
viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee
hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä
puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
(Matt.7:16-18).
OIKEA YMMÄRRYS
”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
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kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä: "kuka
on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta
meillä on Kristuksen mieli” (1. Kor.2:14-16).
”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman,
rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen” (2.Tim.1:7; Raamattu
kansalle).
”Me sitä vastoin, jotka uskomme Kristukseen ja joilla on hänen mielensä,
´arvostelemme kaikkea, mutta meitä itseämme ei kukaan kykene`
todellisesti eikä Jumalan edessä ´arvostelemaan`( 1 Kor.2:15)” (Gal. kirj.
sel. s.643).
”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” (emt. s.259).
USKOVA JA MAAILMA
”Joka kerran tekee evankeliumista totta, saa välttämättömästi maailman
vihan” (Kares, Luther, s.425).
”Me taas, koska pyrimme olemaan mieleisiä Jumalalle emmekä ihmisille,
ärsytämme vastaamme perkeleellisen ja helvetillisen vihan sekä
saamme kärsiä maailman taholta herjausta ja pilkkasanoja, kuolemaa ja
kaikkea onnettomuutta” (81,82).
”Mutta se, joka pyrkii olemaan mieliksi Jumalalle, saa ihmiset
sydäntyneiksi vihollisikseen” (82).
”Samoin nykyään Lutherin nimi on maailman mielestä kaikkein
vihattavin: se joka minua kiittää, tekee suuremman synnin kuin kukaan
epäjumalanpalvelija, rienaaja, valapatto, huorintekijä, aviorikkoja,
murhaaja, varas” (502).
”Ken vain on syntynyt ja elää Kristuksessa ja kerskaa tästä syntymästään
ja jumalallisesta perinnöstä, saa vainoojakseen Ismaelin” (533).
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”Ken ikinä siis on valmis opettamaan Kristusta ja tunnustamaan häntä
vanhurskautenamme, hänen on pakko kohta kuulla olevansa
vahingollinen, epäjärjestystä aikaansaava ihminen” (535).
”Julistuksellaanhan he (kristityt) yksinkertaisesti vain hankkivat itselleen
maailman vihat ja vainot sekä herättävät pahennusta” (592).
”Eihän maailmalla olekaan sitä armoa, että se kiittelisi hurskasten hyviä
tekoja, puhumattakaan siitä, että se antaisi niistä korvausta; sillä se ei niitä huomaa, ja, jos huomaakin, se ei arvostele niitä hyviksi teoiksi, vaan
häijyimmiksi tihutöiksi, ja ne, jotka sellaisia tekevät, se potkii pois
maailmasta ihmiskunnan turmiollisimpana ruttona. Niinhän Kristuskin,
maailman Vapahtaja, sai äärettömän suurista ja sanomattomista hyvistä
teoistaan osakseen häpeällisimmän ristinkuoleman. Samoin tuli apostoleista, jotka toivat maailmalle armon ja iankaikkisen elämän sanan, ´kaiken maailman tunkio ja joka miehen hylky` (1. Kor.4:13)” (401,402).
”Kaikki oli ennen evankeliumin esiintuloa niin leppoisan rauhallista, mutta
nyt, kun sitä on julistettu, kaikki menee mullin mallin…hurskaat saavat
maailmassa pitää hyvänään sen kunnianimen, että ovat kapinallisia, rauhanrikkojia ja lukemattomien onnettomuuksien aiheuttajia…Älköön tunnustautuko kristityksi se, joka ei halua kärsiä vainoa Ismaelin puolelta”
(533,534).
”Evankeliumin kukoistaessa täytyy siis ristin pahennuksen välttämättömyyden pakosta seurata – muussa tapauksessa perkeleeseen ei ole
sattunut täysosuma, vaan häntä on vain keveästi huitaistu. Jos tulee
täysosuma, hän ei pysy rauhallisena, vaan alkaa metelöidä kauheasti ja
panee kaiken sekaisin” (594).
”Hurskaat taas puolestaan sanovat maailmaa – niin, ´maailma` ei
Pyhässä Raamatussa merkitse vain julkijumalattomia rikollisia, vaan
niitäkin, jotka ovat hyvin vilpittömiä, hyvin viisaita ja hyvin pyhiä –
perkeleen lapsiksi, jotka tarkkaan seuraa isänsä askeleita” (694,695).
”Näin sanomalla Paavali siis todistaa Pyhän Hengen antamalla
pohjattomalla vihalla vihaavansa maailmaa, ja maailma puolestaan
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pohjattomalla pahan hengen antamalla vihalla vihaavan häntä; on kuin
hän sanoisi: Ei mitenkään voi olla mitään sovinnollista suhdetta minun
ja maailman välillä” (695).
FARISEUS
”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! Voi
teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte
maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja
hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen
ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!” (Matt.23:24-26).
”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).
”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).
PUBLIKAANI
”Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään
taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle
armollinen'” (Luuk.18:13).
”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta”
(Matt.53:3; Saarnivaaran käänn.).
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”Pyhän ihmisen elämä on enemmän Jumalalta ottamista kuin hänelle
antamista, enemmän halajamista kuin omistamista, enemmän hurskaaksi
tulemista kuin hurskaana olemista… Sen tähden on sisällisen ihmisen
oikea olemus pyytämistä, halajamista, etsimistä” (Kares, Luther, s.437).
”Jumala on luvannut pelastuksen hengellisesti köyhille” (emt.s.407).6
”Me olemme kerjäläisiä. Se on totta” (kuoleva Luther,175).
”Jumalalle onkin ominaista nöyrien korottaminen, nälkäisten
ravitseminen, sokeiden valaiseminen, kurjien ja masentuneiden
lohduttaminen, syntisten vanhurskauttaminen, kuolleiden
eläväksitekeminen, epätoivoisten ja kadotukseen tuomittujen
autuuttaminen” (Gal.kirj. sel. 378).
”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: … Sillä sinä sanot: Minä olen
rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri
sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon
sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja
valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi,
ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:14,17,18.

(nettikuva)

”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).

”Vanhurskas ei sen vuoksi koskaan voi pelastua niin kauan kuin hän on
”vanhurskas”. Hänet täytyy viedä takaisin nollapisteeseen ja hänen
täytyy olla syntinen” (935).

