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Hullu uskova 

Miten uskoontulo vaikuttaa ihmisen terveyteen? Mitä merkitystä sillä on 

fyysiseen ja psyykkiseen kuntoon? Varmasti tulokset riippuvat siitä, 

keneltä kysytään. Kuitenkin uskoisin, että itse uskoontulleet yleensä 

antavat näihin kysymyksiin positiivisen vastauksen; uskoontulo on 

vaikuttanut useimmiten myönteisesti! Tästä kertoo uudestisynyneen 

voimakas iloisuus ja kiitollisuus. 

HERÄNNYT ON HULLU JA HÄTÄINEN! Kirkkohistoria tuntee henkilöitä, 

jotka ennen uskon selkenemistä joutuivat syvään hengelliseen pimeyteen, 

jopa itsemurhan partaalle. Näin esimerkiksi PAAVO RUOTSALAINEN ja 

HENRIK RENQVIST. 

”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden 

tunnustaminen.” 

Presidentti J.K. Paasikivi (NETTI) 

USKOVAN TYÖKALUPAKISTA TULISI LÖYTYÄ: 
1. RAAMATTU 
2. JÄRKI (RATIONAALISUUS) 
3. OMATUNTO 

 
 
 
”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57). 
”Uskon, että ymmärtäisin” (Anselm; Pieper, Dogmatiikka, s.10). 
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Hullu Paavali 

”Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä: "Sinä 

olet hullu, Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut". Mutta Paavali sanoi: "En 

ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja toimen 

sanoja” (Apt.26:24,25). 

Paavali koki ”mielenmuutoksen” Damaskon tiellä. 

Uudestisyntyminen on avain 

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

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

Raamatun todistus 

”Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä 

noudattavat” (Ps.111:10). 

”Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? 

Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valheky-

nä. Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat 

hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?” (Jer.8:8,9). 

”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän 

sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja 

ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on 

sinulle hyväksi näkynyt” (Luuk.10:21). 

”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 

kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan” (1. 

Kor.2:14,15). 

”että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat 

kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja 

pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki 

viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä” (Kol.2:2-3). 
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”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja 

rakkauden ja terveen arvostelukyvyn hengen” (2.Tim.1:7; Weymouthin 

kään.) 

Regimenttioppi 

Uskova on maailmassa ”muukalainen”. Tälle muukalaiselle Jeesus linjasi 

tehtävän:  

”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.28:19-20). 

TÄMÄ EI OLLUT TOIVOMUS, VAAN KÄSKY, JOKA SITOO KAIKKINA AIKOINA 

KAIKKIA USKOVIA! EVANKELIUMIN SAARNAAMINEN MÄÄRÄTTIIN KAIKILLE 

USKOVILLE ELÄMÄNTEHTÄVÄKSI! 

 

”Ja he sanoivat: "Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja 

yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan” (1. Moos.19:9). 

Apostolit pitäytyivät Jeesuksen lähetyskäskyyn; he eivät pyrkineet 

YHTEISKUNNALLISILLE areenoille. He torjuivat kaikki yritykset, jotka olivat 

esteenä lähetyskäskyn toteuttamiselle. Samalla he luonnollisesti pitivät 

kiinni oikeudestaan JULISTAA JUMALAN SANAAN. Kun heitä yritettiin 

vaientaa ja estää täyttämästä tehtäväänsä, he puolustautuivat: 

"Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja 

katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa 

meidän päällemme tuon miehen veren". Mutta Pietari ja muut apostolit 

vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” 

(Apt.5:28,29). 

Lähetyskäskyn täyttämiseen kuuluu itsestään selvyytenä SANAN 

JULISTAMINEN. Uskova ei voi sallia kenenkään tätä estää; muutoin hän 

pettää virkansa! Hän silloin pitää halpana esikoisoikeutensa: 

MUUKALAISELLE ei kuulu ”hallinta”; tämä on järkevää ja – loogista! 
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”ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka 

yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa” (Hebr.12:16). 

EKKLESIA 

Lahkojen synnyttäjä ja ylläpitäjä on DIABOLOS (heittää erilleen, hajottaa).  

Diaboloksen toimintaperiaate: hajota ja hallitse! EKKLESIAN synnyttäjä 

taas on PYHÄ HENKI, joka kokoaa uskovat yhteen! 

”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, 

vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa 

minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä 

vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on 

kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun 

toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen 

Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1. Kor.3:1-4). 

 

”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). 

 

 
           (nettikuva)  

  MARTTI LUTHER  
10.11.1483 – 18.2.1546 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: 

Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, että uskovaisen 

koko elämä on oleva parannusta” (Luther, 1. teesi, 

1517). 

LAHKOLAINEN ei pääse taivaaseen; tämä on järkevää ja – loogista! 
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LUTHERILLE TORNIKOKEMUS MERKITSI ELÄMÄN KOKONAISVALTAISTA 

MUUTOSTA.  

”Mutta nyt kun evankeliumi opettaa, että ei vanhurskauta laki eivätkä 

teot, vaan usko Kristukseen, on siitä seurauksena sangen varma käsitys ja 

ymmärrys, sangen iloinen omatunto sekä kyky arvostella kaikkia 

elämänmuotoja ja asioita. Nyt uskova voi lausua varman arvostelunsa: 

paavikunta kaikkine munkistoineen ja säännöksineen on jumalaton … 

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” (Martti 

Luther, Gal.kirj.sel., s.259). 

”Ja sitten toinen tapa: Pyhä Henki lähetetään sanan välityksellä uskovien 

sydämeen, niin kuin tässä sanotaan: ´Jumala on lähettänyt sydämeenne 

Poikansa Hengen` jne. Tämä toteutuu  käyttämättä näkyvää muotoa, kun 

nimittäin suullisen sanan välityksellä saamme sellaisen hehkun ja valon, 

josta muutumme toisiksi ja uusiksi, josta meihin kasvaa uusi arvostelu-

kyky, uusi mieli ja uudet taipumukset … Paavilaiset ja kiihkohenget sitä 

vastoin eivät kykene varmasti arvostelemaan ainuttakaan asiaa” (emt. 

s.447). 

”Tosin ei (maailman silmissä) näytä siltä kuin olisimme mieleltämme 

uudistuneita ja omaisimme Pyhän Hengen. Mutta juuri tuo arvostelu-

kykymme, puheentapamme ja tunnustuksemme riittävästi ilmaisevat, että 

Pyhä Henki lahjoineen on meissä. Ennenhän emme osanneet  kerrassaan 

mitään asiaa oikein arvostella: emme muitta mutkitta lausuneet ja 

tunnustaneet, että kaikki omamme on syntiä ja kirottua” (447). 

”Kaikki oli ennen evankeliumin esiintuloa niin leppoisan rauhallista, mutta 

myt, kun sitä on julistettu, kaikki menee mullin mallin … hurskaat saavat 

maailmassa pitää hyvänään sen kunnianimen, että ovat kapinallisia, 

rauhanrikkojia ja lukemattomien onnettomuuksien aiheuttajia … Älköön 
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tunnustautuko kristityksi se, joka ei halua kärsiä vainoa Ismaelin puolelta” 

(ss.533,534). 

”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)” (643). 

”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja pyhempiä ihmiset ovat 

Kristuksetta, sitä enemmän he vahingoittavat evankeliumia” (59).

 

         (nettikuva)  

PAAVO RUOTSALAINEN  
9.7.1777 – 27.1.1852 

”Kun järjen viisaus on korkeimmilleen harjoitettu, niin se on Kristuksen 

pahin vihollinen” (E.F. Juurmaa, Salattu viisaus, s.9). 

”Jumala on autuuden tien tukkinut orjantappuroilla ja ristillä, etteivät 

ihmiset saa sitä pilata lihallisella viisaudella, niin kuin filosofien tapa 

aina on ollut” (emt. s.10). 

”Salattu viisaus ei kenenkään tykönä säily muuta kuin sisällisessä ristin 

koulussa” (36). 

”Herra, herätä meille uusia paavoja, sillä entiset ovat kuolleet. Heidän 

hautojensa koristelijoksi meistä on, ei juuri muuhun” (Niilo Tuomenoksa, 

Valkoiset synnit, s.28). 

Paavo kertoo, kuinka hänen suhteensa Raamattuun 

muuttui seppä Högmanin luona käymisen jälkeen: 

”Kun sitten rupesin lukemaan Jumalan sanaa, niin oli 

kaikki kuin uutta painosta, enkä ole sen perästä 

tarvinnut keltään neuvoa kysyä, mutta olen yhdelle ja 

toiselle neuvon antanut” (Aapeli Saarisalo, Erämaan 

vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.389). 

 


