
Opetuksesta osattomat ihmiset  

 

”Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi 

opetuksesta ja uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?” (1 Kor. 14:22)  

 

Monta kertaa kuulee julistettavan virheellistä opetusta, että kaikki uudestisyntyneet ihmiset 

kuuluvat automaattisesti seurakuntaan. Tällaista seurakuntaoppia kutsutaan universaaliksi 

seurakunnaksi. Sen vastakohtaa kutsutaan opetukseksi paikallisseurakunnasta, jonka mukaan 

seurakuntaan tulee tietoisesti liittyä uskoontulon ja uskovien upotuskasteen jälkeen.  

 

Koko seurakunta paikalla  

 

Raamattu opettaa selvästi paikallisseurakunnasta monessa kohdassa Raamattua. Se antaa ymmärtää, 

että on olemassa uskoon tulleita ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan kuulu Jumalan seurakuntaan.  

    Otan esille vain yhden mielenkiintoisen kohdan, jossa Paavali valottaa korinttolaisille todellista, 

raamatullista seurakuntaa.  

    Lähtökohtana on se, että koko seurakunta on kokoontunut yhteen. Paikalle saapuu ihmisiä, jotka 

siis eivät kuulu seurakuntaan, koska seurakunta oli jo kokonaisuudessaan paikalla.  

 

Uskosta osattomat  

 

Paikalle tuli uskosta osattomia ihmisiä. Ymmärrämme, keistä on kysymys. He ovat henkilöitä, jotka 

eivät olleet uskossa. He saattoivat uskoa tietopuolisesti Jumalan ja Jeesuksen olemassaoloon, mutta 

he eivät olleet uudestisyntyneet.  

    Vaikeampi kysymys on se, keitä ovat Paavalin mainitsemat opetuksesta osattomat. Koska heidät 

mainitaan erikseen, he eivät voi olla uskosta osattomia. Muutenhan heitä ei mainittaisi erikseen. 

Puhuttaisiin pelkästään uskosta osattomista. He ovat siis uudestisyntyneitä uskovia.  

    He eivät myöskään ole seurakunnan jäseniä, koska ennen heidän tuloaan koko seurakunta oli jo 

koolla.  

    Kysymys ei voi olla luopioista, koska nämäkin ovat uskosta osattomia ihmisiä. Eräs veli ehdotti 

minulle, että kysymys olisi tyhmistä neitsyistä, mutta nämäkin ovat uskovia, joista jossakin 

vaiheessa tulee luopioita eli uskosta osattomia. Hekään eivät siis voi olla niitä, jotka Paavali 

mainitsee kolmantena erillisenä ryhmänä.  

 

Eivät uskosta osattomia eivätkä seurakuntaa!  

 

On siis selvää, että opetuksesta osattomat ovat uskovia mutta eivät lukeudu seurakuntaan. 

Alkukielen sana, joka tarkoittaa opetuksesta osattomia, on idiootees. Alun perin tämä sana on 

tarkoittanut yksittäistä.  

    Uuden testamentin kirjoittamisen aikoihin sanalla on ollut merkitys ’oppimaton’. Tämän tähden 

sana on myöhemmin saanut idioottia tarkoittavan merkityksen. Sitä sillä ei kuitenkaan ollut Uuden 

testamentin kreikan kielessä.  

    Opetuksesta osattomat ovat ”yksittäisiä” ihmisiä, seurakunnan ulkopuolelle jääneitä uskovia. 

Tämän takia he ovat myös jääneet oppimattomiksi. He eivät ole olleet seurakunnan opetuksen 

piirissä.  

    Universaalinen seurakuntakäsitys ei tämän raamatunkohdan valossa ole oikea. Paikkakunnalla on 

kolme erilaista ihmisryhmää, uskosta osattomat, Jumalan seurakunta ja seurakunnattomat uskovat. 

Viimeksi mainitut kyllä ovat pelastettuja ja matkalla taivaaseen, mutta he eivät jostakin syystä ole 

liittyneet seurakuntaan.  

 



Sydämen salaisuudet julki  

 

Tämä raamatunkohta jatkuu: ”Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton 

tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen 

sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, 

että Jumala totisesti on teissä.” (1 Kor. 14:24-25)  

    Vaikka seurakunta langettaa näistä tulijoista tuomion, se ei tarkoita, että kyseessä olisi 

kadotustuomio. Paavalihan mainitsee, että sydämen salaisuudet tulevat ilmi. Jumalan puhe on 

rakkauden puhetta ja tähtää parannukseen, pelastukseen, pyhitykseen ja kuuliaisuuteen.  

    Tuomio tarkoittaa sitä, että profetiat paljastavat, miksi uskosta osaton ei ole antanut elämäänsä 

Jeesukselle. Ne paljastavat, miksi uskoon tulleet eivät ole liittyneet seurakuntaan. Salatut motiivit 

tuodaan julki.  

    Profetiat tuovat julki, että kaikki nämä syyt ovat tekosyitä. Syyt voidaan raivata tieltä, ja ne tulee 

raivata tieltä. Ne voivat olla ennakkoluuloja, pettymyksiä, katkeruutta, ylpeyttä, itsekkyyttä, 

tietämättömyyttä tai muuta, mikä estää noudattamasta Raamatun selviä ohjeita.  

 

Raamatun noudattamisen tielle  

 

Uskosta ja opetuksesta osattomat yllättyvät, kun Herra paljastaa heidän sydämensä salaisuudet. He 

käsittävät, että ihmiset, jotka tuovat heidän sisäisiä asioitaan esille, eivät omassa voimassaan voi 

tietää niistä mitään.  

    He ymmärtävät, että Herra toimii seurakunnassaan, ja tekevät elämässään parannusta. He lähtevät 

Raamatun noudattamisen tielle.  

     Jumalan tahto on, että uskovat liittyvät uudestisyntyneitten ihmisten muodostamaan 

seurakuntaan. Hän ei tahdo uskovien tuudittautuvan ajatukseen, että uskoon tulo on sama kuin 

seurakuntaan liittyminen. Opetuksesta osattomat ovat seurakunnattomia uskovia.  

    Raamattu tuntee erityisen seurakuntaan liittymisen (Apt. 5:13). Paavalikin pyrki liittymään 

uskovien yhteyteen (Apt. 9:26), vaikka häntä ei siihen heti hyväksyttykään.  

    Jos paikkakunnalla ei ole uskovien seurakuntaa, uudestisyntyneet uskovat voivat rukoilla, että 

sellainen syntyisi. He voivat liittyä yhteen, rukoilla ja toimia yhdessä. He voivat rukoilla, että Herra 

osoittaisi siihen sopivat vanhimmistoveljet. Näin Herra muodostaa paikkakunnalle uskovien 

seurakunnan, jonka kaikki jäsenet ovat vastaanottaneet uskovien kasteen (Apt. 2:40-41).  
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