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KATTEETON LUPAUS                                             Väinö Hotti 

Teh. VHn 

Lupaus – myönteinen asia 

Meille annettu lupaus koetaan myönteisenä. Meille luvataan antaa 

esimerkiksi jotakin meille merkittävää tavaraa. Meille voidaan myös tehdä 

jotakin merkittävää, joka auttaa meitä elämässämme eteenpäin. 

Lupaajan persoona 

Tämä on hyvin tärkeä. Onko lupaaja luotettava? Onko hän tunnettu siitä, 

että hän on luotettava? Onko hän ehkä epävarma lupaaja? Ehkä 

päättelemme, ettei hän pysty täyttämään lupaustaan. Ehkä hänet 

tunnetaan suorastaan ”huijarina”. 

Uskova lupaajana 

Uskovaa ohjaa TOTUUDEN HENKI.  Häneen pitäisi voida luottaa: 

”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen 

totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä 

hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa” (Joh.16:13). 

Itse asiassa oikean uskovan tuntee juuri tästä: HÄN PYSYY TOTUUDESSA! 

”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte 

minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te 

tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" 

(Joh.8:31,32). 

Uskova pitäytyy Sanaan 

Uskova pitäytyy kaikessa puheessaan Raamattuun. Hän ei voi luvata 

sellaista, mitä Raamattu ei lupaa – se olisi VALHETTA! 

Kun tänään ihmisille luvataan jotakin OHI tai YLI Raamatun, se liittyy 

POPULISMIIN, ihmisten mielistelyyn – ja ehkä heidän rahastukseensa! 
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”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien 

himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja 

kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin” (2. Tim.4:3,4). 

Taivaslippu alennusmyynnissä 

Kun ihmisiä petollisesti pyritään saamaan taivastielle – ja omaan 

porukkaan, lähdetään ”remonttihommiin”: 

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka 

vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti 

on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen 

löytävät” (Matt.7:13,14). 

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti 

tehdään tulijaa mukaan, samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset 

synnit, s,82). 

”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!', 

vaikka ei rauhaa ole, ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän, 

valkaisevat sen kalkilla” (Hes.13:10). 

”Sen profeetat valkaisevat heille kaiken kalkilla, kun näkevät petollisia 

näkyjä ja ennustelevat heille valheita sanoen: 'Näin sanoo Herra, Herra', 

vaikka Herra ei ole puhunut” (Hes.22:28). 

”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). 

”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 
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ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan 

sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!” (Matt.23:24-26). 

Halpa armo 

Kristus on lunastanut ihmiskunnan KALLIILLA HINNALLA, Golgatan ristillä. 

Tänään taivasosuutta kaupittelevat HELPPOHEIKIT.  

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammas-

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

Muualta menijät 

Tänään on suosittua mennä Jumalan valtakuntaan ”muualta”. Tästä 

johtuen Jumalan valtakunta koostuu ”varkaista ja ryöväreistä”: 

”Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 

vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

”Ota nyt tarkasti vaari, ettet ryöstä itselles uskoa ulkopuolella laillisen jär-

jestyksen, äläkä rosvojen tietä vaella. Ei sinun myös pidä askeltakaan ot-

taman ennen kuin olet tielle tullut, jonka tähden sinun pitää Kristusta huu-

taman avuksesi ja tielle taluttajaksesi” (Paavo Ruotsalainen, Salattu 

viisaus, s.19). 

Sanan päälle krossaminen 

 
              (nettikuva) 

PAAVO RUOTSALAINEN  
   9.7.1777 – 27.1.1852 
 
 

”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. Krossaami-

nen tarkoittaa summakaupan tekemistä. Kan-

tasana 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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Harvinainen sana Harvat tuntevat tämän sanan. Se on miltei ”ruostunut” 

käytön puutteessa. Kaikki eivät edes tunnista sitä hengelliseen terminolo-

giaan kuuluvaksi. Käytännössä hengellisissä piireissä tämä on hyvin 

monessa mukana. Sitä on vaikeaa sivuuttaa missään, missä hengellisiä 

asioita käsitellään. Yleensä aina on ”krossaajia” – pinnaajia! 

”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.  

”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!”…  
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”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). 

OIKEUS KÄYTTÄÄ SANAA  

Tämä oikeus on vain uskovalla: ”Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka 

pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta” 

(KO 5 / 1948)5. 

”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.50:16 - 20).  

 

 

 

”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! 

Parannuksen tulee lähteä ”sydämestä”. 

”Parannussaarna, joka ei puhu yhtä totta synnistä ja armosta, ei kaada 

synnin jerikonmuureja, vaikka se niitä puoli vuosisataa kiertäisi” (Niilo 

Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.98). 

 

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! 
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Sokeudessaan hän tulkitsee väärin Raamattua. PAAVO RUOTSALAISEN 

arvio J.V. SNELLMANISTA: 

 

                                                                                 

            (nettikuva)                                                                                      (nettikuva) 

PAAVO RUOTSALAINEN                                                        J.V.SNELLMAN                       
 9.7.1777 – 27.1.1852                                                        12.5.1806 – 4.7.1881            
                                                                                                                

                                              

                                                                             (nettikuva) 

” Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17). 

 

 

”Työ vilosohvit tiette sa-

man selevän roamatusta 

kuin sika pottuhalamees-

ta” (Saarisalo, Erämaan 

vaeltaja Paavo Ruotsalai-

nen, s.269). 

 

”OSOITE” OTETTAVA HUOMIOON 

Raamattua luettaessa ja tutkittaessa on otettava huomioon, keille ja missä 

tilassa oleville mikin Raamatun kohta on kirjoitettu ja tarkoitettu, siis sanan 

”osoite”. Yksinomaan uskoville tarkoitettua ei saa ilman muuta sovelluttaa 

kääntymättömiin ja päinvastoin. Joskus on sanottu, että kääntymättömille 

kuuluvat sanat ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi!” ja vasta näiden 

sanojen alle nöyrtyvälle ja niiden vastaanottajalle kuuluu sitten kaikki muu. 

Tietysti sana parannuksesta kuuluu uskovallekin jatkuvasti jokapäiväisen 

parannuksen merkityksessä (Martti Häkkinen, Sisälle sanaan, s.66).  


