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ELÄMÖIMINEN                                                        Väinö Hotti 

 

 

Innostuminen 

Meidän suhteemme asioihin vaihtelee; kiinnostuksessa on eri asteita: 

joku asia ei kiinnosta lainkaan, toinen on meille jopa peräti vastenmie-

linen, johonkin olemme hieman kallellaan, eräät asiat ovat harrastuksem-

me kohteena. Sitten on asioita, joille olemme kokonaisvaltaisesti antautu-

neina. On asioita, jotka ovat meille SYDÄMEN ASIOITA. Tällöin me uh-

raamme asian hyväksi aikamme, rahamme - jopa terveytemmekin! Tällöin 

me laitamme KAIKKEMME LIKOON. Tällainen harrastus ohjaa koko 

elämäämme! Me PALAMME tälle asialle. 

Palavia ihmisiä 

Ehkä ensinnä tulevat mieleen URHEILIJAT. Tämä harrastus kerää kautta 

maailman innokkaita kannattajia. Monet ovat ”henkeen” ja ”vereen” asti 

urheilijoita – tai ”penkki” - sellaisia. 

Henkinen ja hengellinen palo 

Aate voi valloittaa ihmisen ”päästä kantapäähän”. Näin on tapahtunut 

esim. ”työväen aatteen” (kommunismi) kohdalla. Hengellisellä puolella on 

tunnettu ISLAM; sen kannattajat ovat valmiit  ”marttyyriuteen” saakka 

puolustamaan uskoaan. Kirkkohistoria tuntee monia (mm. apostolit), 

joille kristinusko on kaikista kallein - SYDÄMEN ASIA: 

”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut 

tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, 

Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen 

tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että 

voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja 

omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka 

tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta 

”Pitää (kovaa) ääntä, meluta, mellastaa, metelöidä, 

mekastaa, rähistä, riehua” (NETTI) 
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uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman 

ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen 

samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen 

kuolleista” (Fil.3:7-11). 

 

                                       

                                                   (nettikuva) 

”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä 

tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!” (Luuk.12:49). 

Hengellinen yhteisö 

Hengellisestä kodista voi tulla luovuttamaton AARRE, jolle uhrataan 

kaikkemme. Katolisen uskon mukaan KIRKON (katolisen) ulkopuolella ei 

ole pelastusta! Tällöin pelkkä rationaalisuus tekee automaattisesti 

kirkosta ”aarteen”, josta ei voi luopua - sille antaudutaan. 

SAMA AAATE saa LAHKOLAISEN antautuman ja vihkytymään ”omalle 

kirkolleen”. JÄYKKÄKOURISTUKSEN VALLASSA lahkolainen tarrautuu 

omaan (kadottavaan) lahkoonsa. Kyseessä on ”kollektiivinen” kadotus! 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, 

irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, 

vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut 

senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen 

sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan 

valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 
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EKKLESIA 

Jos ja kun ihminen pääsee tuntemaan (ja löytää) KRISTUKSEN 

SEURAKUNNAN (EKKLESIAN), hän oitis ja iloiten irrottaa otteensa 

entisestä LAHKOLAISYHTEISÖSTÄ! Nyt hän ”jäykkäkouristuksen” vallassa 

tarrautuu tähän TAIVAALLISEEN YHTEISÖÖN – josta ei luovu mistään 

hinnasta. Tämä ote saa voimansa, intonsa ja puhtinsa JUMALAN 

SANASTA! Tällöin hän LUTHERIN TAVOIN on peräksiantamaton 

Raamattuun perustuvassa käsityksessään! Hän on löytänyt aarteen – josta 

hän nyt ”kynsin ja hampain” pitää kiinni! Lahkolainen ei omista tätä 

verratonta aarretta – hän on takertunut valheelliseen yhteisöönsä! 

Rajoitteet 

Ihminen on kuitenkin niin rakennettu, että jokainen on YHDEN ASIAN 

IHMINEN! Hän voi PALAA vain YHDELLE ASIALLLE! 

”Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi” 

(Matt.6:21). 

”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja 

toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella 

Jumalaa ja mammonaa” (Matt.6:24). 

Uskovan innostuksen kohde TOTUUS 

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:7). 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. 

Kor.13:8). 

”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän 

olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen 

eteen puhtaan neitsyen” (2. Kor.11:2). 

”Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei 

ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja 

eksytyksen hengen” (1. Joh.4:6). 
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VANHAN TESTAMENTIN ELÄMÖIMINEN 

1. Epäjumalan palvelus, elämöiminen ja tanssi kuuluvat yhteen! 

Jumalan laki hylätään (antinomismi) 

”Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, 

kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: "Nouse, tee meille 

jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on 

tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin 

maasta." Niin Aaron sanoi heille: "Irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat 

vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle". Ja 

kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne 

Aaronille; ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä 

piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: "Tämä on sinun 

jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta". Kun Aaron 

tämän näki, rakensi hän sille alttarin; ja Aaron julisti ja sanoi: "Huomenna 

on Herran juhla". Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat 

polttouhreja ja toivat yhteysuhreja; ja kansa istui syömään ja juomaan, ja 

sitten he nousivat iloa pitämään” (2. Moos.32:1-6). 

”Kun Joosua kuuli kansan huudon, sen melutessa, sanoi hän Moosekselle: 

"Sotahuuto kuuluu leiristä". Mutta tämä vastasi: "Se ei ole voittajien 

huutoa, eikä se ole voitettujen huutoa; minä kuulen laulua". Ja kun 

Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa 

syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella” (2. 

Moos.32:17-19). 

2. Elämöimiseen kuului innokas rukousmeininki 

”Ja Elia sanoi Baalin profeetoille: "Valitkaa itsellenne toinen mullikka ja 

valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten jumalanne 

nimeä, mutta älkää panko tulta". Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän 

antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta 

puolipäivään asti, sanoen: "Baal, vastaa meille!" Mutta ei ääntä, ei 

vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty. Puolipäivän 

aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huutakaa kovemmin; hän on tosin 
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jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut 

johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää". 

Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan 

miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli 

kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin 

ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa!” (1. 

Kun.18:25-29). 

SOSIAALINEN EVANKELIUMI  (teh. VHn) 

”Sosiaalisen evankeliumin”syntymiseen on antanut ulkonaisen sysäyksen 
teollistumisen aiheuttama kurjistuminen ja sosialistinen yhteiskunnallisten 
epäkohtien kritiikki.. Tämän ”evankeliumin”  kannattajat ovat hylänneet 
marksilaisuuden, mutta hyväksyneet sosialistisen yhteiskuntakritiikin. Pyr-
kiessään sosiaalisiin uudistuksiin kristillisessä hengessä he ovat useinkin 
samastaneet kristillis-sosialistisen yhteiskunnan ja Jumalan 
valtakunnan. ”Sosiaalisen evankeliumin” käsitys Jumalan valtakunnasta 
sisältää monissa tapauksissa Raamatun perustotuuksien kieltämistä.  
 
Jumalaa ei pidetä pyhänä ja armahtavana eikä Tuomarina, jolle kaikkien 
on tehtävä tili, vaan hänet käsitetään hyväntahtoiseksi ja 
”peräänantavaksi” Isäksi, joka on luonut maailman sellaiseksi, että se 
välttämättömyyden pakosta tulee paremmaksi ja paremmaksi. Tämän 
Jumalan kanssa on ihmisten oltava yhteistyössä sodan poistamiseksi, 
maailman liittotasavallan muodostamiseksi, teollisen demokratian, 
moraalisen kasvatuksen ja sosiaalisen tietoisuuden parantamiseksi, jotta 
siten saataisiin rakennetuksi ”Jumalan valtakunta”. 
 
Ihmistä ei pidetä langenneena ja lihanmielessään Jumalaa vastaan 
kapinoivana olentona, joka on pimeyden valtojen orjuudessa ja palveluk-
sessa, niin että hänestä tulee Jumalan lapsi vasta kääntymyksen. uudesti-
syntymisen, pelastuksen kautta. Häntä pidetään ilman muuta, luomisen 
perusteella, Jumalan lapsena. Lunastus ja pelastus Kristuksessa ei siten 
ole tarpeen. Riittää, kun ihminen saa paremmat yhteiskunnalliset olot, 
kasvatusta jne. Kristusta pidetään pääasiassa ihanteena ja opettajana.  
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Synti on epäsosiaalinen eli yhteiskunnan vastainen mielenlaatu ja käytös, 
ei ihmisen kapinaa Jumalaa vastaan ja siitä johtuvaa syyllisyyttä ja tuo-
mionalaisuutta. Jeesus on uskonnollinen nero, jossa ihmisen olemuksen 
kyvyt ovat kehittyneet huippuunsa. Kehitys, kasvaminen, kulttuuri ja 
uskonto vaalivat ja kasvattavat ihmisessä ihmisystävällisiä tunteita ja 
hyvyyttä. Kehitys ja sosiaaliset uudistukset ovat tässä ottaneet lunastuk-
sen ja pelastuksen paikan. Ihmisestä tulee ”sosiaalisen evankeliumin” 
mukaan Jumalan valtakunnan kansalainen ilman Vapahtajaa ja hänen 
vertaan, ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uudestisyntymistä  
 
(David Hedegård – Uuras Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42). 
 
TOINEN EVANKELIUMI 

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät 

Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään 

toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen 

evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliu-

mia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon 

kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa 

teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon 

kirottu” (Gal.1:6-9). 

PATMOKSESSA PALAA 

1. NÄYT JA ILMESTYKSET  ovat LEO MELLERIN erityisosaamista. 

2. SOSIAALINEN EVANKELIUMI on sytyttänyt  mm. HELVI JÄÄSKELÄISEN ja  
    LEENA METSÄMÄEN. 
3. YHTEISKUNNALLINEN AATE  taas on valloittanut JUHA AHVION. 

4. POSITIIVISEN EVANKELIUMIN  johdossa on MARKKU VUORINEN. 

 

 
”Ja Aaronin pojat Naadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virit-

tivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta 

Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja 

kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä” (3. Moos.10:1,2). 

 


