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KRISTILLINEN USKO VAI PELKÄT ARVOT?         Väinö Hotti 

Toimeksianto 

Jeesus antoi seurakunnalle tehtävän kaikiksi ajoiksi. Se oli LÄHETYSKÄSKY. 

Se koski koko maailmaa. Lähetyskäsky pyrkii muuttamaan ihmisen 

kokonaan, aina sisimmästä ja sydämestä lähtien. 

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "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 kanssanne joka päivä maailman 

loppuun asti” (Matt.28:18-20). 

Lähetyskäsky vai kristilliset arvot 

Viime aikoina on taitettu peistä lähinnä KRISTILLISTEN ARVOJEN puolesta. 

On huomioitava, ettei tämä ole sama kuin ”lähetyskäskyn toteuttaminen” 

ja evankeliumin puolesta taisteleminen. Antikristillinen aikamme on 

vaihtanut dynaamisen kristinuskon epämääräisiin kristillisiin arvoihin. 

”Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille 

vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin 

hyväksi” (Fil.4:3). 

Vanhurskauttaminen 

Ihmisen muutos alkaa vanhurskauttamisesta; siinä Jumalan vihollinen 

pääsee sovintoon Jumalan kanssa. Ennen tätä prosessia ei ole mitään 

hengellistä elämää! 

Oikea järjestys 

Lähetyskäsky tähtää SYDÄMEN MUUTOKSEEN: 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se 

ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

Väärä järjestys vie harhaan ja epäonnistumiseen pelastuksen asiassa.  



                                                                                                                                                                                      2 
 

Ihmisen luontainen taipumus 

Hän haluaa alkaa parannuksen ulkokuoresta – ja pysähtyäkin siihen: 

”Jumalalle otollisia ovat siis ne almut (hyvät teot), jotka ovat sovituksen 

tai oikeammin vanhurskautuksen seurauksena, mutta eivät ne, jotka 

edeltävät sitä… meidän on yhdistettävä usko ja hedelmät; niin tässäkin 

almusta puheen ollen on sanottava, että uusi elämä kokonaisuutena 

pelastaa” (Tunnustuskirjat, s.107). 

”Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä. että he väärässä 

järjestyksessä yrittivät tehdä hyviä tekoja – ennen kuin olivat päässeet 

Kristuksen sisälliseen tuntemiseen” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo 

Ruotsalainen, s.326). 

Fariseuksen tie 

Fariseus tyytyy ulkonaiseen muutokseen; se on helpompi tie: 

”Autuasta on tulla perin pohjin kukistetuksi, niin mieluista kuin meille 

olisikin puoliparannus, jossa pää vain hieman kumartuu Siioniin päin” 

(Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.81). 

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

tehdään tulijaa myöten, samoin tiekin” (emt. s.82). 

”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten” (87). 

Puolinaiseen tyytyminen 

Tavallisesti tyydytään ”puolinaiseen kristillisyyteen”, kunnioitetaan 

kristillisiä arvoja, jäädään ”puolimatkankrouviin”. Kääntymättömälle 

tämä on ainut kristillisyyden muoto! Hän ei tunne muutoskristillisyyttä! 

Nimikristillisyys 

Tähän päästään helposti: kastettu, ripitetty ja - rokotettu: 

"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne 

Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun 

tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm.3:1). 
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Tapakristillisyyttä 

Se saattaa olla vanhempien tai oman kuppikunnan perintöä. Hyvillä 

tavoilla on yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti merkitystä, mutta niissä ei 

ole elämää. 

Kasvatuskristillisyyttä 

Lähetyskäsky sisältää ”kasvatusvelvoitteen”, mutta sen tulee täyttää 

”raamatulliset kriteerit”: kaikki, mitä Jeesus on käskenyt! 

”Herätyskristillisyys on aina kasvatuskristillisyyttä ja päinvastoin. Mutta 

mistä on kotoisin sellainen kasvatuskristillisyys, jossa kukaan ei herää, ei 

kukaan tee parannusta eikä kukaan synny uudestaan. Siinä taidetaan 

kasvattaa syntymättömiä” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78). 

Korvausteologiaa 

Kirkko usein laiminlyö kastekäskyn velvoitteet ja vaatimukset tyytymällä 

”kristillisiin tapoihin”. Täten kansoitetaan lahkoja, jäädään ”puolitiehen”. 

Toteutuu yhteistyö maailman kanssa; silotetaan kansan tekemään 

”julkisivua”: 

”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). 

Moralisointia 

Viime aikoina Suomessa on käyty ”homokeskustelua”. Kansaa on pyritty 

muuttamaan esittämällä Jumalan sanan vaatimuksia. Tässä on kuitenkin 

tehty PERUSVIRHE; on lähdetty vaatimaan ulkonaista parannusta, kun 

olisi pitänyt alkaa SYDÄMEN UUDISTUKSESTA. Tämä on hedelmätöntä 

”moralisointia”! Tämä on väärää ”lain julistusta”. Se ei johda 

parannukseen eikä KRISTUKSEN LUO; se synnyttää vihaa: 

”Sillä laki saa aikaan vihaa” (Room.4:15). 

On pyritty ”parantamaan maailmaa” väärällä tavalla. On ohitettu 

VANHURSKAUTTAMINEN ja UUDESTISYNTYMINEN. 
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Perkeleen asialla 

Kun pyritään tekemään ihmiset vanhurskaaksi lain avulla, ajetaan 

PERKELEEN ASIAA: 

”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla 

vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta” (Gal.5:4). 

Osoite otettava huomioon 

Raamattua ei tulee soveltaa ”umpimähkään”; osoite on otettava 

huomioon. Muutoin mennään varmasti harhaan! 

”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 js 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). 

Kenelle Roomalaiskirje on kirjoitettu? 

Edellä mainittu homolainaus löytyy Roomalaiskirjeestä (1:24-28). Paavali 

kohdistaa sanottavansa tarkoin määrätylle ihmisryhmälle: 

”kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo 

teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 

Kristukselta!” (Rom.1:7). 

Uuden elämän etiikkaa 

 

 

 

Tämä on siis kohdistettu ja suunnattu uskoville, uudestisyntyneille 

ihmisille – ei kaikille sekalaisille roomalaisille! Tämä kuuluu samalla 

kaikille Suomen uskoville, ei kaikelle kansalle. Tässä Päivi Räsänen teki 

virheen! – Enimmäkseen Suomen kansa kuuluu suruttomien lahkoon! 
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Uskovilla on suuri urakka edessä, jos he lähtevät puuttumaan Suomen 

kansan jumalattomaan ja moraalittomaan menoon sen kaikilta osin. Tämä 

on lisäksi hedelmätöntä moraalittomuutta. Eikä se ole lähetyskäskyyn 

sisältyvää toimitaan. Suruttomalle maailmalle kuuluu ainoastaan 

lähetyskäskyyn sisältyvä evankelioiminen, JONKA TÄHTÄYSPISTE ON 

SYDÄN JA SEN MUUTTUMINEN, eikä moralisoinnin kautta tapahtuva 

maailman parantaminen! 

 
             (nettikuva) 
      LASSE MARJOKORPI 
 

Väärä lain julistus 

Tämä tapahtuu moralisoinnissa. Tällöin  lähdetään muuttamaan ihmistä 

”ulkoapäin”. Tämä paaduttaa ihmisen ja tekee hänet jopa kykenemättö-

mäksi parannuksen tekoon. 

”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). 

Fariseus – tapakristitty 

”Farisealaisuuden ohjelman voi aivan yksinkertaisesti luonnehtia sanoilla: 

tehdä totta uskonnosta. Tosi uskonto on heille Jumalan tahdon 

”Epäuskoiselle ihmiselle kirkolle ei kirkkona pitäisi 

olla Jumalan lain julistamisen ohella muuta 

annettavaa kuin kehotus kääntymiseen ja 

Jumalan armon omistamiseen” (Lasse Marjo-

korpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29). 
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toteuttamista yhteiskunnassa ja yksityisessä elämässä… elämän jokainen 

yksityiskohta piti asettaa Jumalan tahdon alaisuuteen ja ratkaista sen 

mukaisesti” (Iso Raamatun Tietosanakirja, s.931). 

”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” (emt. 

ss.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) 

 

     ARMORIKASTA UUTTA VUOTTA 2023! 

”SANAS VUODELLA SUO TÄLLÄ  PARANNUSTA 

VAIKUTTAA, ETTÄ VOISIN ELÄMÄLLÄ NIMEÄSI 

KIRKASTAA, LÄHIMMÄISTÄ RAKASTAA, 

KÄSKYJÄSI NOUDATTAA. ANNA VÄLTTÄÄ 

VÄÄRÄIN TEITÄ, ARMOLLAS MUA, HERRA, 

PEITÄ” (Vvk.36:4).  


