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OLETKO USKOSSA?                                                Väinö Hotti 

Tärkeä kysymys 

Tämä on elämäsi tärkein kysymys. Siitä riippuu koko ajallinen elämäsi, 

mutta ennen kaikkea IANKAIKKINEN ELÄMÄ! 

Kaikki ovat uskossa 

Maailma on uskovia täynnä. Tämä johtuu siitä, että on olemassa ”tuhansia 

uskontoja”. Jokainen voi vastata myönteisesti tähän kysymykseen. 

Tarvitaan lisäkysymys. 

Oletko ”oikeassa uskossa”? 

Tällä tarkoitetaan uskoa, joka pelastaa ja joka vie taivaaseen.  

Oletko apostolisessa uskossa? 

Tämä on tärkeä ja tarkentava kysymys. Ihmisillä ei aina ole riittävää 

Raamatun tuntemusta; heidän tietolähteensä ovat usein toisaalla! 

Kirkkokuntien harhaopit 

Vuosisatojen saatossa eri kirkkokunnat ovat joutuneet valheen tielle. 

Tiedotusvälineet ovat viime vuosina paljastaneet Rooman kirkon karmeat 

harharetket, hyväksikäytöt ym. Suomen kirkko ei ole ottanut Rooman 

harharetkiin selkeää kantaa – valitettavasti! Päinvastoin entinen 

arkkipiispa John Vikström suhtautui niihin ymmärtäväisesti: 

 
      (nettikuva) 

JOHN VIKSTRÖM 

"60-luvulla sain melko paljon vaikutteita kirkkoa 

kritisoivista, niin kirkon sisäisistä piireistä kuin ns. 

kulttuuriradikaaleista piireistäkin. Olin itsekin mukana 

kritisoimassa. Mutta samalla ajattelin erään 

englantilaisen opiskelijan sanoin: Saattaa olla että hän on 

huora, mutta hän on minun äitini" (Jörn Donner-John 

Vikström: Elämme, siis kuolemme, s.84). 
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Rooman kirkko on Suomen ev. lut. kirkon ”äitikirkko”; sieltä meillä on 

perintönä mm. harhainen sakramenttioppi (ex opere operato).  

Samoin Rooman perintönä monet suomalaiset ajattelevat kirkosta 

”pelastuslaitoksena”. Tällöin henkilökohtainen usko syrjäytyy! 

Toisaalta Suomen kirkon vaikeneminen on ymmärrettävää; kirkko ”ampuisi 

omaan jalkaansa”, likaisi ”oman pesänsä”. Edelleen  Rooman 

tuomitseminen merkitsisi  Suomen kirkolle putoamista ”tyhjän päälle”! 

Raamatun ilmoitus 

Jos ihminen haluaa päästä asiassa selvyyteen ja  – jos hänellä on ”rakkaus 

totuuteen”, hän ei jää vastausta vaille. 

”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan 

kadotukseen” (Mark.16:16). 

Tämän lauseen kohdalla on kuitenkin tarpeen huomata käännösvirhe, 

johon RISTO SANTALA puuttuu: 

 
         (nettikuva)  
    RISTO SANTALA 
18.5.1929 – 26.9.2012 
 
"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun 

perhekuntasi" (Apt.16:31). 

Tässä on pelastustie kaikessa yksinkertaisuudessaan! 

- 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). 
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Lahkojen harhat 

Saatana on kietonut monet uskovat eri lahkojen harhaoppeihin. 

Lahkolaisia yhdistää käsitys ME YKSIN OIKEASSA. Lahkojen valheopeista on 

erinomaisen vaikeaa irtautua: 

 

            (nettikuva) 

NIILO TUOMENOKSA 
21.5.1893 – 8.12.1967 

Oma petollinen sydän 

Oma sydän uskottelee ihmiselle, että hän kulkee taivasta kohden, vaikka 

Raamattu puhuu aivan toista: ”Katso, taidoista on parhain Tunteminen 

omain harhain”  (Vvk.445:1). 

 
        (nettikuva) 

    JOHN BUNYAN 
28.11.1628 – 31.8.1688 

”Synnin kaikkein hienoimmatkin rihmat riittävät 

sitomiseen. Syvyyden silkit ovat lujaa tekoa” (Niilo 

Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.22). 

 

”Tarkatessani tätä kaikkea jännittyneenä satuin 

kääntymään ja näin Taitamattoman tulevan virran 

reunalle sekä pääsevän nopeasti ylitse ilman 

puoltakaan sitä vaivaa, mikä kahdella edellisellä 

miehellä oli ollut. Silloin sattui nimittäin rannalla 

olemaan lauttamies nimeltä Turha Toivo, joka 

meloi hänet veneessä ylitse” (John Bunyan, 

Kristityn vaellus, s.185). 
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1. Yhteismitallisuus 

Onko Sinun uskosi ”yhteismitallinen” Raamatun profeettojen, apostolien 

ja muiden Herran pyhien uskon kanssa? 

”Lukekaa ennen kaikkea Bunyania, Kristityn vaelluksen kirjoittajaa, 

seurailkaa hänen opastaminaan kristityn kilvoitusta ja tarkkailkaa onko 

elämässänne sille mitään vastinetta. Bunyan korostaa erityisesti 

jumalattomien ihmisten Herran kansalle tuottamia vaikeuksia” (Osmo 

Tiililä, Kuolema, s.71). 

2. Jumalan Pojan usko 

Onko Sinulla JUMALAN POJAN USKO? 

Uskova on orgaanisessa yhteydessä Jeesukseen, siksi hän omistaa myös 

JEESUKSEN USKON! Tämä koskee kaikkia vanhurskautettuja ja uudesti-

syntyneitä! Uskova on ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, mutta myös ylös-

noussut Jeesuksen kanssa, Room.6:1-4). Tämä on SYMBIOOSIELÄMÄÄ! 

”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän 

lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut 

minua ja antanut itsensä minun edestäni” (Gal.2:20). 

3. Oletko Sinä maailman vihan alainen? 

”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen 

kuin teitä.  Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; 

mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta 

valinnut, sentähden maailma teitä vihaa” (Joh.15:18,19). 

”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, 

joutuvat vainottaviksi” (2. Tim.3:12). 

”Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme 

siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei 

rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja 

te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka 

hänessä pysyisi” (1. Joh.3:13-15). 



                                                                                                                                                                                        5 
 

”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” (Martti Luther, Gal. kirj.sel. s.502). 

     
             (nettikuva) 

MARTTI LUTHER 
10.11.1483 – 18.2.1546 
 
4. Onko Sinulle ”HERRAN PISKUINEN LAUMA” – ekklesia, rakas? 

OLETKO TEHNYT PARANNUKSEN JA MENNYT AHTAASTA PORTISTA 

(JEESUS OVESTA) KAIDALLE TIELLE? 

”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi 

antaa teille valtakunnan” (Luuk.12:32). 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä 

olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki 

tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” 

(Joh.13:34,35). 

5. ”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa 

ovat, ja ei vaella  lihan, vaan hengen jälkeen” (Rom.8:1; Biblia). 

OIKEAN USKON TARKISTUS 

1. RAAMATTU 

2. JÄRKI (rationaalisuus) 

3. OMATUNTO 

”Hurskaat taas puolestaan sanovat maailmaa – 

niin, ´maailma` ei Pyhässä Raamatussa merkitse 

vain julkijumalattomia rikoksellisia, vaan niitäkin, 

jotka ovat hyvin vilpittömiä, hyvin viivaita ja hyvin 

pyhiä – perkeleen lapsiksi, joka tarkkaan seuraa 

isänsä askeleita”  (Martti Luther, Gal,kirj.sel. 

ss.694-695). 

 


