
Keitä ovat opetuksesta osattomat?  

 

Kirjoitin Ristin Kansa -lehteen artikkelin, jossa kysyin, mitä Raamattu tarkoittaa opetuksesta 

osattomilla ihmisillä (1 Kor. 14:23-24). Esitin, että Raamattu ei missään kohdassa opeta 

kaikkien uudestisyntyneiden tulevan automaattisesti seurakunnan jäseniksi. Seurakuntaan 

tulee liittyä.  

 

Herra liitti seurakuntaansa  

 

Kirjoituksesta on tullut palautetta. Eräs universaalin seurakuntanäkemyksen kannattaja otti esiin 

esimerkiksi jakeen Apt. 2:47, joka kertoo, että Herra liitti ihmisiä seurakuntaan. Tästä asiasta 

kuitenkin kaikki ovat yksimielisiä. Herra on se, joka pelastaa. Hän kastaa Hengellään. Hän liittää 

seurakuntansa yhteyteen.  

    Kyseinen universalisti jättää kuitenkin huomiotta sen, keitä Herra näin liitti seurakuntaansa. Se 

kerrotaan edellä jakeessa 41: ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä 

lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.” (Apt. 2:41) Herra lisäsi seurakuntaansa jäseniä, 

jotka kulkivat ensin pelastuksen ahtaasta portista ja sitten vesikasteen (myös ahtaasta) portista 

sisään.  

    Seurakunta ei siis lisäänny pelkästään uudestisyntymisen kautta, vaan tarvitaan myös uskovien 

vesikaste. Näin ollen kaikki uudestisyntyneet eivät välittömästi kuulu seurakuntaan.  

 

Seurakuntaan liittyminen  

 

Universalisti ottaa esiin jakeen 1 Kor. 1:2, joka kuitenkin ohjaa ajatukset eri suuntaan kuin hän 

tarkoittaa. Se erottaa toisistaan seurakunnan sekä muut uskovat, jotka huutavat Herraa avuksi 

Korinttossa ja muuallakin. Tämä jae päinvastoin osoittaa, että seurakunnan lisäksi on muitakin 

uskovia, jotka eivät kuulu seurakuntaan.  

    Käsitellessään jaetta Apt. 9:26 hän myöntää, että se kehottaa liittymään (kollasthai) uskovien 

yhteyteen, seurakuntaan. Hän kuitenkin nousee itse tätä jaetta vastaan kuittaamalla lyhyesti, että 

tämä ei pidä paikkaansa. Jos hän viittaa siihen, että tulee liittyä opetuslapsiin mutta ei seurakuntaan, 

hänen pitäisi käsittää, että varsinkin hänen oman universaalin seurakuntanäkemyksensä mukaan 

opetuslapset ovat juuri seurakunta.  

 

Seurakunnan jäsenyys ja henkikaste  

 

Universalisti todistelee laajasti, että kaste on uudestisyntymisen jälkeinen tapahtuma, joten se ei voi 

olla seurakuntaan liittymisen ehto. Hän unohtaa, että pelastettujen joukko ja seurakunta eivät 

tarkoita Raamatussa samaa. Voi olla pelastettu kuulumatta seurakuntaan.  

    1 Kor. 12:13 sanoo, että me olemme yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Tämä ei 

todista, että kaikki uudestisyntyneet kuuluisivat seurakuntaan. Henkikaste eli Pyhän Hengen täyteys 

tulee vasta uudestisyntymisen jälkeen. Sen kautta vahvistetaan jälkeenpäin uskovien 

toimintamahdollisuuksia seurakunnassa. Tästä kertoo myös Tiit. 3:5.  

    Seurakunnan jäsenyyskysymykseen eivät liity Room. 2:29, 1 Piet. 1:23, 1 Kor. 16:19, Kol. 4:15 

    Ef. 2:18-22 ei kerro, ketkä liitetään seurakuntaan.  

 

Erillinen ryhmä  

 

Hän väittää, että opetuksesta osattomat ovat samalla myös uskosta osattomia. Hän ei kuitenkaan 

selitä, miksi tämä ihmisryhmä on mainittu erikseen: ”Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen… 

ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia…” (1 Kor. 14:23) Raamattu ei käytä ja-sanaa vaan 



tai-sanaa. Ulkopuoliset henkilöt ovat joko opetuksesta osattomia tai uskosta osattomia. Nämä ovat 

kaksi erilaista ihmisryhmää.  

    Jos opetuksesta osattomat olisivat uskosta osattomia, olisi riittänyt, että olisi vain mainittu: ”ja 

sinne tulisi uskosta osattomia.” Tämähän olisi kattanut silloin kaikki uskosta osattomat 

ihmisryhmät. Nyt Raamattu kuitenkin haluaa opettaa, että on olemassa muitakin ryhmiä kuin 

seurakunta ja uskomattomat ihmiset. Koska tämä ryhmä on mainittu erikseen, se osoittaa, että 

kysymyksessä eivät ole uskosta osattomat.  

 

Idiotees 

 

Hänen kirjoituksessaan käytetään paljon palstatilaa sen osoittamiseen, että kreikan kielen sana 

idiotees tarkoittaa nimenomaan oppimatonta ja opetuksesta osatonta. Tämähän on itsestään selvää, 

ja se käy ilmi jo sanan suomennoksesta: opetuksesta osaton. Kysymys onkin jostakin muusta: siitä, 

missä mielessä sanaa käytetään juuri 1 Kor. 14:23-24. Siinä se tarkoittaa sellaista oppimatonta, joka 

ei kuulu seurakuntaan, koska koko seurakunta oli jo koolla ennen hänen saapumistaan paikalle.   

    Kirjoituksessa käytetään myös kömpelöä todistamistapaa sen osoittamiseen, että opetuksesta 

osattomat olisivat uskosta osattomia: koska he tunnustavat, että Jumalan Henki asuu seurakunnassa, 

heidän täytyy olla uskosta osattomia. Tällainen todisteluhan ei osoita mitään.  

    Itse asiassa opetuksesta osattomat vain tunnustavat, että Jumalan Henki on paljastanut heidän 

välinpitämättömyytensä seurakunnan opetuksesta ja että Pyhä Henki siis todella toimii 

seurakunnassa. Aivan hyvin he voivat olla uskoon tulleita mutta seurakunnan opetuksen torjuneita 

ihmisiä. Raamattu ei sano heidän ajattelevan, että heissä itsessään ei olisi jäännöstäkään Herran 

Hengestä.  

    1 Kor. 14:23-24 on universalisteille yksi vaikeimmin sulatettavia ja selitettäviä Raamatun kohtia, 

enkä olekaan kuullut heiltä vielä yhtään uskottavaa selitystä sille.  

    Raamatusta ei löydy ainoatakaan kohtaa, joka todistaisi universaalin seurakuntanäkemyksen 

oikeaksi. Ei löydy yhtään kohtaa, joka kumoaisi käsityksen seurakunnasta uskovina kastettujen 

ihmisten järjestäytyneenä yhteisönä ja heidän keskinäisenä sopimuksenaan.  

 

Seurakunnan ennallistaminen? 

 

Universaali seurakunta ei merkitse ”alkuperäisen seurakunnan ennallistamista”. Jo Uuden 

testamentin aikaan oli erilaisia ryhmiä eikä vain yhtä. Opetuslapset kieltelivät näitä toimimasta 

kuten nämä vastaväittäjät. Jeesus nuhteli opetuslapsia tästä.  

    Oli Apollos ja hänen seuraajajoukkonsa. Tosin itse Apollos teki myöhemmin parannuksen, otti 

kasteenkin. Hänen opetuslapsistaan 12 otti kasteen ja täyttyi Pyhällä Hengellä (Apt. 19). Kuinka 

monta tuosta joukosta mahtoi kuitenkin vielä jäädä omaksi seurakunnakseen?  

    Jeesus sanoi hänellä olevan muitakin lampaita, jotka eivät olleet samasta lammastarhasta kuin 

hänen opetuslapsensa. Ja niin edelleen. Aina on ollut ja tulee olemaan eri seurakuntia, se on 

valitettava tosiasia, koska me olemme inhimillisiä ihmisiä. Ja lisää tulee, jos löytyy tällaisia ihmisiä, 

jotka hylkäävät kaikki paikallisseurakunnat ja perustavat omaa toimintaansa vielä niiden lisäksi. Se 

ei vähennä seurakuntien määrää maailmasta vaan lisää niitä.  
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