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ULOS KAAPISTA! 
 

Tänään julkkiksista yksi toisensa jälkeen kömpii ulos ”homokaapista”. Kansa hurraa! Homojen 
vapautusliikkeellä on vankka kannatus.  
 
”Kansa tämä huutaa vapautta synnin lokahan. He eivät ymmärrä  ett` synnin tie vie vaivahan.” 
 
Suruttomat riuhtovat epätoivoisesti päästäkseen vapaaksi uskovien ja Raamatun kahleista: 
 
”Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?  Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat 
yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, 
heittäkäämme päältämme heidän köytensä".  Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa 
heitä” (Ps.2:1-4). 
 
KIRKOLLA ei ole tähän mitään sanottavaa; onhan se ”kansan kirkko”.  Kirkko on sitoutunut 
tanssimaan kansan pillin mukaan. 
 
RAAMATULLA kuitenkin on mielipide asiaan:  ”Jumala on hyljännyt heidät” (Room.1:26).  ”Eivät 
peri Jumalan valtakuntaa” (1. Kor.6:9). ”heidän kunnianaan on heidän häpeänsä” (Fil.3:19).  
”Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä” (Snl.14:34). 
 
Hengellisillä yhteisöillä on oma kaapeistatulo-ongelmansa. Molemmat Pietarin avaimen omistajat 
(katolinen kirkko ja lestadiolaiset) ovat syyllistyneet lasten seksuaaliseen hyväksi käyttöön ja 
joutuneet ”pakon sanelemina” tulemaan ulos kaapeistaan – suuren yleisön halveksittavaksi ja 
pilkattavaksi. 
 
Suomalaista kristikuntaa myös vaivaa ”kaappiongelma”.  Uskovatkin on kaapitettu omiin 
ryhmiinsä.  Tosin ei ole kysymys ”yksittäispakkauksista”, vaan pienemmistä ja suuremmista 
ryhmistä; kullakin näistä on oma nimikkokaappinsa! Kaapit on lukittu tarkkaan ja huolellisesti. Niitä 
vartioidaan mustasukkaisesti. Kaapeissa on niin huono ilmanvaihto, että yksi ja toinen on vaarassa 
tukehtua oman läävän tunkkaiseen ilmaan. Toinen asia taas on se, että varsin yksipuolinen opetus 
tekee kaapista suorastaan ”kaasukammion”, jossa terveelle ajatukselle ei jää elintilaa. 
 
Kun ihminen tulee uskoon, hän silloin yleensä ei ole vielä ”kaappikristitty”. Hän ymmärtää, että 
kaikki uudestisyntyneet kuuluvat samaan  suureen Jumalan perheeseen. SEURAKUNTA ON YKSI. 
Mutta sitten hän saa opetusta ”oman ryhmän guruilta”. Hänelle lauletaan seireenin laulua 
hengellisen kodin tarpeellisuudesta ja ”irtolaisuuden” turmiollisuudesta. Näillä menetelmillä 
tehdään valtakuntakristitystä ”lahkokristitty”. Taivas itkee ja helvetti iloitsee! 
 
”Monissa uskovien yhteisöissä käyttäydytään kanankasvattajan tavoin. Kanojen kasvattajat 
leikkaavat siipien kärjet sellaisilta kanoilta, jotka oppivat lentämään aitauksensa yli. Vaikka 
uudestisyntymisen myötä tullut Jumalan lasten elämänpiirin raja on seurakunnan pirstaloitumisen 
vuoksi paljon laajemmalla kuin ”omien seinien” sisällä, yhteisön lapsiltakin katkotaan rakkauden 
siivet ja heidät ohjataan elämään suljettua elämää kodin tarjoamilla eväillä. Kasvun sijaan 
tapahtuu paisumista ja sokeutumista” (Aaro Leikkari, Armahdettu yhteyteen Kristuksessa, s.66). 
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Viime aikoina muutamien uskovien silmät ovat avautuneet: tämähän on lahkolaisuutta, Baabelin 
vankeutta, kuppikuntaisuutta ja epäraamatullisuutta. Ulos! Ulos! Ulos! On selvää, että kaapin 
kaikki asukkaat eivät kerralla lähde, mutta yksittäiset uskovat jättävät ahtaat ja ankeat kaappinsa 
niin pian kuin heille totuus kirkastuu. Uskovaa kutsutaan eroon maailmasta ja myös 
lahkokristillisyydestä; syntikaapista ja lahkokaapista! Kaikensorttisille kaappiasukkaille kuuluu 
kutsu JUMALAN SANAN VALKEUTEEN! (Gal.5:19-21). 
 
”Antakaa verta verrasta - puhun kuin lapsilleni - avartukaa tekin. Älkää antautuko kantamaan 
vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? 
Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä 
yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja 
epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen 
heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". 
Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen 
koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja 
tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias". (2. Kor.6:13-18). 
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