Uhriton pelastus
Olen törmännyt uskovaisena ollessani ihmisiin, jotka uskovat Jumalaan, mutta kieltävät
uhrin tarpeellisuuden sovituksen tuomiseksi: ihmisiä ei tarvitse sovittaa Jumalan kanssa.
He voivat uskoa Herran Jeesuksen siveellisiin ja moraalisiin opetuksiin, mutta he kieltävät
hänen ruumiinsa ja verensä uhrin tuoman syntien sovituksen sekä pelastuksen sen kautta.
Me emme tarvitse heidän mukaansa lunastusta Kristuksen kautta vaan Jumala voi antaa
synnit anteeksi ”tuosta vaan” ilman että viattoman piti kärsiä syyllisten edestä ja maksaa
”syntivelkamme”. Näin he kieltävät kristinuskon Jumalan ja uskovat toiseen
”väkivallattomaan” Jumalaan, joka on vain ”rakkaus”, mutta ei muuta. Heidän jumalansa ei
ole pyhä ja vanhurskas Jumala, joka rankaisee vihassaan jumalattomia heidän
jumalattomista teoistaan.
Kristinuskon Jumala on sama kuin Vanhan Testamentin ilmoittama juutalaisten Jumala JHVH tai Jahve -miten hänen nimensä sitten lausutaankaan. Jumala on itse säätänyt synnin
rangaistukseksi kuoleman ja tappanut ihmisiä historian aikana. Raamatun Jumala ei vastaa
siten kuvaa siitä Jumalasta, mikä ”väkivallattomaan ja uhria vaatimattomaan Jumalaan”
uskovilla ihmisillä on. Joko Raamatun kuvaus Jumalasta on väärä tai sitten näiden ihmisten
käsitys Jumalasta on väärä. Minä kallistun siihen näkökantaan, että Raamatun kuvaus
Jumalasta on totuudenmukainen ja oikea, mutta näiden ihmisten käsitys Jumalasta on
sielullinen ja vääristelty kuva, minkä sielun vihollinen hänestä antaa.
Kristinusko ja juutalaisuus sitä ennen perustuvat Jumalan sanan ilmoitukseen. Usko ei ole
kehityksen tulosta tai ihmisten mielikuvituksen tuotetta, omia uskomuksia ja luuloja.
Jumala on puhunut ensin ihmisille ja ilmoittanut heille itsensä. Sitten nämä profeetat, joille
Jumala on puhunut, ovat kirjoituttaneet Jumalan sanat ylös jälkipolvia varten. Näin olemme
saaneet ilmoituksen Jumalalta, joka on koottu Raamatun kansiin. Uskon alkaja on Jumala
eikä ihminen. Jumala oli alussa ihmisen luona paratiisissa ja puhui ihmisille, samoin
paratiisista karkottamisen jälkeen. Uskon perusteena on Jumalan sanan ilmoitus eikä
ihmisen omat käsitykset Jumalasta.
Jos kielletään Jumalan sanan auktoriteetti ja ajatellaan uskon olevan ihmisten kuvitelmia
Jumalasta, niin voidaan samalla kyseenalaistaa koko usko ja Jumalan olemassaolo. Jos
Jumala ei osaa puhua selkeästi ihmisille vaan ihmisen käsitykset Jumalasta ovat muuttuvia
ja alkuisin ihmisestä itsestään, ei Jumalaa ole välttämättä edes olemassa vaan hän on
mielikuvituksen tuotetta. Raamatun kirjoitusten kieltäminen Jumalan ilmoituksena ja
sanana johtaa ihmisen tielle, missä hän etsii omiin ennakkokäsityksiinsä sopivaa ilmoitusta
Jumalasta. Jos ennakkokäsitys on sellainen, ettei Jumala tee oikeudenmukaista pahaa eli
kosta väärintekijöille heidän syntejään, niin yhteyttä elävään Jumalaan ei voida saavuttaa,
ellei tästä väärästä ennakkokäsityksestä olla valmiita luopumaan.
Jeesus ja apostolit eivät kiellä missään kohden Uuden Testamentin kirjoituksia Vanhan
Testamentin kuvauksia Jumalasta väärinä tai harhaisina. He eivät puutu sanallakaan
Jumalan langettamiin tuomioihin Israelin kansan luopuneita ja jumalattomia kohtaan tai
Jumalan kostotoimiin ja rangaistukseen koskien Israelin viholliskansoja. He eivät
kyseenalaista vedenpaisumusta, jossa koko tunnettu maailma sai surmansa Nooan aikana.
He vahvistavat jokaisen opetuksen vanhan liiton ajan kirjoituksista siteeraamalla niitä
opetuskirjeissään. Päätän tästä, että vanhan liiton kirjoitukset olivat tunnetut apostolien
aikana ja he pitivät niiden ilmoitusta totena. Vanhan Testamentin antama kuva Jumalasta
on oikea ja sopusoinnussa Uuden Testamentin ilmoituksen kanssa, jossa Isä kuvataan
rakkautena, mutta myös ankarana tuomarina, joka ei jätä kostamatta jumalattomien
pahuutta. Matt.25:46; Room.5:5-11; 11:22; 12:19; 1Joh.4:8; Jda,1:14-15; Ilm.20:9-15
Kristinuskon mukaan Jeesus maksoi verellään hinnan meidän sieluistamme ja lunasti
meidät kuoleman sekä perkeleen vallasta itselleen omaisuuskansaksi, joka hyviä tekoja

ahkeroitsee. Syntiä kuvataan Raamatun opetuksissa ”velaksi”, joka täytyy maksaa, jotta
velka poistuisi. Ellei ihminen kykene itse maksamaan velkaansa, täytyy jonkun toisen
maksaa se hänen puolestaan. Tämän Jeesus on tehnyt, kun kuoli viattomana edestämme ja
kärsi rangaistuksen puolestamme. Syntien sovitus ja lunastus Kristuksen veressä on
kristinuskon peruspilareita eikä ilman sitä ole olemassa kristinuskoakaan. Jos joku kieltää
Kristuksen ruumiin ja veren uhrin tuoman syntien sovituksen sekä lunastuksen ja
pelastuksen, kieltää hän kristinuskon Jumalan ja Herran Jeesuksen. Raamatun opetuksen
mukaan Kristuksen sijaiskärsimys ja kuolema sekä nouseminen ylös kuolleista on
tapahtunut meidän vanhurskauttamiseksi eikä ilman sitä olisi pelastusta. Room.4:25-5:21;
1Kor.15:1-28
Jeesus ilmestyi apostoleille kuolemansa jälkeen 40 päivän aikana ja opetti heille Jumalan
valtakunnasta. Apt.1:1-11 Jeesus selitti opetuslapsille kirjoitukset, mitä niissä hänestä oli
ennustettu ja opetettu. Luuk.24:25-27,43-50 Jeesus käski apostoleita opettamaan kaikkea
sitä, mitä hän oli heille opettanut. Matt.28:18-20 Apostolien opetukset heidän kirjeissään
ovat yhtä kuin Jeesuksen omia sanoja ja opetuksia, persoonallisella tavalla kerrottuna. Jos
joku hylkää apostolien opetuksen, hylkää hän samalla Jumalan sanan ja sitä kautta myös
Jumalan. 1Sam.15:22-23 Myös Paavali sai opetuksensa suoraan Jumalalta, joten hänen
teologiansa on yhtä kuin Jumalan sana. Room.15:17-19; Gal.1:6-12 Jos joku julistaa toista
evankeliumia kuin minkä apostolit ovat Herralta saaneet, hän on Paavalin mukaan kirottu.
Ei ole siis aivan sama, mitä ajattelemme, uskomme ja opetamme Kristuksen ruumiin ja
veren uhrista sekä sen tuomasta vanhurskautuksesta, pelastuksesta.
Jos Kristuksen ruumiin ja veren uhri eivät tuoneet pelastusta ihmiskunnalle, niin mikä
merkitys sillä on? Erään teorian mukaan Jumala tahtoi osoittaa ihmiskunnalle sen
väkivaltaisuuden antamalla ainosyntyisen Poikansa kuolla viattomana ristinpuulla. Tämä
opetus kiistää kuitenkin Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen merkityksen pelastuksen
tuovana tekona eikä ole siitä syystä kristinuskoa. Sen opetuksen mukaan mikä tahansa
väkivallaton ja uhriton uskonto johtaisi tien Jumalan tykö. Jeesuksen kuolema ja
ylösnousemus eivät ole välttämättömiä pelastuksen aikaansaamiseksi. Syntien sovitusta ei
tarvita vaan Jumala voi antaa synnit anteeksi ”tuosta vaan” ilman, että viaton kärsii
syyllisten puolesta. Jeesuksen ei tarvinnut kuolla ja nousta ylös kuolleista, jotta sama olisi
mahdollista muille. Näin tämän opin mukaan kielletään koko kristinuskon perustus. Jos joku
uskoo tällä tavalla, on hän hyljännyt kristinuskon ja joutunut eroon elävästä Jumalasta.
Synti on hänet paaduttanut.
Petteri Haipola, 6.5.2006

Kirjoituksiani aiheesta
Olen törmännyt sellaisiin uskovaisiin, jotka eivät pidä Jeesuksen kuolemaa ja
ylösnousemusta välttämättömänä ihmiskunnan pelastumisen kannalta. Heidän mukaansa
syntejä ei tarvitse sovittaa vaan Jumala voi antaa ne anteeksi "tuosta vaan" ilman, että
viattoman piti kärsiä syyllisten edestä, jotta synnit voidaan saada anteeksi. Heidän
mukaansa Jumala ei ole koskaan vaatinut uhria tai tarvinnut uhria, jotta hän voisi antaa
synnit anteeksi. Jeesuksen kuolema ja ylösnouseminen kuolleista ei siten tapahtunut
ihmiskunnan sovittamiseksi Jumalan kanssa eikä vanhurskauttamisen vuoksi, mikä toi
pelastuksen, jota ilman kukaan ihminen ei voisi pelastua.
Jeesuksen kuolema ja nouseminen ylös kuolleista toi Uuden Testamentin mukaan
sovituksen synneistä ja iankaikkisen lunastuksen sekä vanhurskautuksen. 2Kor.5:17-21;
Room.4:25-5:21; 1Kor.15:1-28 Ellei Jeesus olisi kuollut viattomana Jumalan Poikana
syyllisten edestä ja noussut ylös, olisi koko ihmiskunta kadotettu. Näin Raamatussa
opetetaan.
Jos uhria ihmiskunnan pelastumiseksi ei tarvita, niin silloin mikä tahansa väkivallaton ja

uhriton uskonto johtaisi Jumalan tykö. Nyt Raamattu opettaa kuitenkin pelastusta vain
Jeesuksen Kristuksen nimen ja uhriveren kautta. Hebr.10:1-32; Apt.4:12; Joh.14:6 Jotkut
entiset kristityt ja kristinuskoa lähellä olevat ihmiset uskovat Jeesuksen moraalisiin
opetuksiin ja jopa kuolemaan sekä ylösnousemukseen kuolleista, mutta eivät näe
Jeesuksen antamaa uhria sillä tavalla välttämättömänä pelastuksen kannalta kuin kristityt
näkevät. Sellaista uskomusta ei voida pitää enää kristinuskona, jossa kielletään Jeesuksen
uhrin tuoneen sovituksen ja vanhurskautuksen sekä sitä kautta myös pelastuksen
ihmiskunnalle.
Tähän väärään uskoon voi uudestisyntynyt eksyä ja onkin eksynyt: surukseni olen näin
havainnut tapahtuvan.
Tähän harhaoppiin kuuluu uskomus, ettei Jumala tapa ketään eli Jumala on "väkivallaton"
Jumala. Näin ollen Jumala ei ole antanut Israelille käskyä vihkiä miekan terällä tuhon
omaksi viholliskansoja, säätänyt kuolemanrangaistusta tietyistä synneistä, tappanut itse
enkelin välityksellä Israelin vihollisia sotatilanteessa, lähettänyt enkeliä tappamaan Egyptin
esikoisia eikä hukuttanut maailman ihmisiä vedenpaisumuksella. Tällaiset kuvaukset
Raamatussa ovat ihmisten keksintöä, uskomuksia ja luulottelua. Jumala on rakkaus eikä
hän sen vuoksi kenenkään henkeä riistä tai käske tappaa ketään. Ikuinen kadotus
kielletään.
Kun uskotaan yllä olevalla tavalla, niin silloin kiistetään se, että Vanhan Testamentin
kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan puheen johdosta. Juutalaisten uskonto on siten alkuisin
ihmisistä itsestään eikä Jumalan sanan ilmoituksesta. Myöskin Uuden Testamentin
kirjoituksia pidetään valtaosin ihmisten itsensä keksiminä, varsinkin, mitä tulee tuomiosta
ja Jumalan kostosta kertoviin kohtiin. Uudessa Testamentissa jopa Jeesus lainaa Raamatun
kertomuksia vedenpaisumuksesta ja Sodoman sekä Gomorran hävityksestä, joten Herra ei
sen mukaan kyseenalaistanut näiden tapahtumien totuusarvoa. Uuden Testamentin
kirjoittajat eivät myöskään kyseenalaista mitään kohtaa vanhan liiton kirjoituksista ikään
kuin niissä olisi jotakin väärää, Jumalan tahdon vastaista ilmoitusta. Paavali ja Juuda sen
sijaan vahvistavat mm. sen, että Herra on tuhonnut Israelin kansan luopioita eikä ole
pelastanut heitä luopumuksen jälkeen. Uusi Testamentti vahvistaa tällä tavalla Vanhan
Testamentin kuvaukset ankarasta Jumalasta, joka maksaa tarkoin jopa oman kansansa
luopumuksen heille ja sanoo, että "minun kansassani on jumalattomia". Raamatun
kirjoitusten sanominen ihmisten sanaksi ja keksinnöksi näiltä osin on siten Jumalan sanan
tyhjäksi tekemistä. Kyseiseen harhaoppiin langenneet eivät pidä Raamattua, juutalaisuutta
ja kristinuskoa nykymuodossaan kuitenkaan Jumalan sanan ilmoituksesta syntyneenä vaan
ihmisten sanana. Raamatusta vain osa on Jumalan ilmoitusta: se väkivallaton osa, joka
sopii heidän Jumala-kuvaansa. Muun ilmoituksen he selittävät ihmisten uskomuksiksi ja
luuloiksi eivätkä hyväksy sitä Jumalan sanana.
Edellä mainituista seikoista johtuen mikä tahansa uskonto, jossa julistetaan väkivallatonta
Jumalaa, joka ei sovita maailman syntejä Poikansa uhrin kautta ja vaatii kannattajiltaan
ehdotonta pidättäytymistä voimakeinojen käyttämisestä sekä korkeata moraalista ja
siveellistä käyttäytymistä, on pidettävä Jumalan tykö johtavana puhtaana uskona, jonka
Jumala vaikuttaa. Sen sijaan Raamatun ilmoittama ja kuvaama usko ei voikaan olla
Jumalasta syntynyttä ja alkanutta vaan se on ihmisten keksintöä. Näin ollaan jouduttu pois
kristinuskosta ja ajauduttu tuomion alaiseksi, jos joskus ollaankin uskottu Jeesuksen uhrin
tuomaan sovitukseen ja hänen ylösnousemuksensa aikaansaamaan syntisten
vanhurskauttamiseen sekä pelastukseen sitä kautta. Uhriton uskonto ja opetus
väkivallattomasta Jumalasta, joka ei ketään tapa tai ole käskenyt tappaa, ei ole Raamatun
kirjoitusten ilmoittaman Jumalan vaikuttamaa uskoa vaan jotakin toista, väärää uskontoa,
joka pitää hyljätä, jos mielii pelastua.
ph 9.5.2006

