1

Missio SaKarja
Suomalaisella 24.6.2016
Puhe: Väinö Hotti

JOHANNES KASTAJA
Jumalan lähettämä
”Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes” (Joh.1:6).
Kahdenlaisia saarnamiehiä, niitä, jotka Jumala on lähettänyt, ja niitä, jotka kulkevat omalla
valtakirjallaan.
"Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille,
mutta kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he
julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista
teoistansa” (Jer.23:21,22).
Loistava lamppu
”Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on.
Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte.
Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen
valossansa” (Joh.5:33-35).
Saarnaaja
Usein kuulee sanottavan; ÄLÄ SAARNAA! Aikamme ihminen on allerginen saarnalle.
Keskustelutyyli, dialogi, hyväksytään yleisesti. Tämä johtunee siitä, että aikamme kantaa
relatiivisuuden leimaa. Kaikki on ”suhteellista”. Ehdotonta totuutta ei ole olemassa. Me olemme
totuuden suhteen tuuliajolla. Aikamme ihminen on Pilatus-ihminen, joka kysyy: ”Mikä on totuus?”
”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja
kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin
sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja
opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan
korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät
taruihin” (2. Tim.4:1-4).
Parannussaarnaaja
Martti Luther: ”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: Tehkää parannus, niin hän
tahtoo, että uskovaisen koko elämä on oleva parannusta.”
”Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää parannus,
sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" (Matt.3:1,2).
Johannes vaati kuulijoiltaan elämän muutosta. Asian harrastelu ei riittänyt.
”Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois
ja heitetään tuleen” (Matt.3:10).
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Johannes Kastaja puhui pyhityksen välttämättömyydestä. Pelkkä uskoon tulo ei riittänyt; vaadittiin
hyvää hedelmää. Jos pyhitystä ja elämän muutosta ei ole, ihminen joutuu turmioon:
”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa”
(Hebr.12:14).
Johannes kastoi
Kaste kuuluu pelastukseen oleellisena osana. Missio SaKarjan peruskirjassa MAGNA CHARTASSA
tuodaan esille kolme perustavaa asiaa: VERI, TULI, VESI. Nämä kaikki kuuluvat uskonelämään.
Pelastuksen kulmakivet voidaan myös ilmaista pöydällä, jossa on neljä jalkaa:
”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja
rukouksissa” (Apt.2:42).
Kasteen ja ehtoollisen ero
Nämä molemmat kuuluvat uskovan elämään. Kaste on kertakäyttöinen; sitä ei uusita. Olen kuullut
kerskausta tällä kohden sekä lapsikasteen että uskovien kasteen puolelta. Olkoon meillä
paavalilainen kerskaus:
”Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin
ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut” (1. Kor.1:14,15.
Isäntä käski renkiä kyntämään pellon. Renki lähti hommiin ja ennen pitkää palasi takaisin.
”Kynsitkö sinä pellon?”, isäntä kysyi. ”Kyllä vain”, renki vastasi, ”mutta minä kynsin sen varmuuden
vuoksi kaksi kertaa.”
Isäntä vihastui; renki oli syyllistynyt omavaltaisuuteen ja tottelemattomuuden syntiin. Renki sai
lopputilin.
Ehtoollinen taas on jatkuvassa käytössä: ”niin usein kun te juotte” (1. Kor.11:25).
Ei tunnustekoja
”Ja monet tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa; mutta
kaikki, mitä Johannes sanoi tästä, on totta" (Joh.10:41).
Tässä ovat vastakkain ihmetekojen tekijät ja totuuden puhuja. Luulen, että tämä toistuu
lopunaikoina. Totuuden sana häviää, mutta ihmetekoja tehdään:
”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää
enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen,
pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä” (Aam.8:11,12).
”Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. Sillä vääriä
kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että
eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin” (Matt.24:23,24).
”Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden”
(Ilm.13:13).
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Erämaan profeetta
”Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva
Israelin eteen” (Luuk.1:80).
”Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät
lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie
tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut” (Joh.1:22,23).
Monet Jumalan pyhät ovat käyneet ”erämaan koulua”. Mooses joutui kaitsemaan lampaita ennen
kutsumustaan Israelin johtajaksi. Daavid sepitti psalmin 63 erämaassa:
”Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa. Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin
varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä,
vedettömässä maassa” (Ps.63:1,2).
”En saa, en tahdo elää itselleni, En enää itselleni kuulukaan. Sulle, oi Jeesus, annan sydämeni Ja
uhrina sen kannan nyt sulle yksin vaan. Sieluni kaipaa, Jumalaa se kaipaa, Kuin tuorehille lähteille
peura halajaa” (HLV 189:1).
Elia oli erämaassa:
”Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Beersebaan, joka on
Juudan aluetta. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivänmatkan päähän.
Hän tuli ja istuutui kinsteripensaan juureen. Ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi: "Jo riittää,
Herra; ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi" (1. Kun.19:3,4).
Paavali oli erämaan koulussa ennen varsinaisen apostolin virkansa alkua:
”enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois
Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon. Sitten, kolmen vuoden kuluttua, minä menin ylös
Jerusalemiin tutustuakseni Keefaaseen ja jäin hänen tykönsä viideksitoista päiväksi” (Gal.1:17,18).
Tuntematon Johannes
”Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista
pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän
tunnusti: "Minä en ole Kristus". Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi:
"En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En". Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että
voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" (Joh.1:19-22).
”Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät
hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä." Silloin opetuslapset
ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta” (Matt.17:12,13).
Maailma ei tunne ”eikä tunnusta” Herran omia:
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te
maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan
minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa” (Joh.15:18,19).
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Raitis Johannes Kastaja
”Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty
Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta” (Luuk.1:15).
Pyhällä Hengellä täyttyminen ennen syntymää liittyi Johannes Kastajan erikoiskutsumukseen.
Samaa voidaan sanoa Jesajan, Jeremian ja Paavalin valinnasta:
”Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra on minut (Jesaja) kutsunut
hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut” (Jes.49:1.
”Minulle (Jeremia) tuli tämä Herran sana: "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä
sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen
profeetaksi" (Jer.1:4,5).
”Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut (Paavali) erottanut ja kutsunut armonsa
kautta” (Gal.1:15).
Raittius Suomen ev. lut kirkossa
Joskus on kuulunut ääniä sen puolesta, että juoppoudesta nousseille voi olla pienikin määrä
alkoholia lankeemukseksi. Ehtoollisessa on pyritty tuomaan esille myös alkoholiton vaihtoehto.
--------------------

20.6. ILTALEHTI
IL – SELVITYS: KIRKOLLA PALJON VIINAOSTOKSIA – ARKKIPIISPAN SEURUEELLE VODKAA KLO
6.45, ASKOLALLA KOSTEITA LOUNAITA
Kävimme läpi piispojen kuitteja. Viiniä on nautittu veronmaksajien piikkiin muuallakin kuin
ehtoollisella. Onko kirkonkin edustettava alkoholin avulla?
Arkkipiispan erityisavustajan luottokortti vinkui keväällä 2014 Saariselän tunturikylän Alkossa.
Yhdeksän pulloa viiniä, kolme hanapakkausta viiniä ja neljä olutpakkausta. Yhteensä 18 litraa
viiniä. Hinta 243 euroa.
Myös huhtikuussa 2014 Järvenpään Alkosta rahdattiin jälleen Alkoholia. Lasku 634 euroa, 51
viinipulloa. Molempina edellä mainittuina päivinä erityisavustajat kävivät ostamassa lisäksi
olutta ja siideriä Järvenpään Prismasta.
Esimerkiksi kesäkuussa 2012 piispa Askola on ostanut Alkosta kolme pulloa viiniä lounasta
varten. Lounaalla oli kaksi vierasta. Joulukuussa 2012 Askola osti kahta lounasvierasta varten
kaksi pulloa viiniä.
-------------------Kuinka tämä kaikki sopii yhteen alkoholittoman ehtoollisviinin kanssa. Eikö kirkon johdon
esimerkki ole paljon turmiollisempi kuin tilkka alkoholia ehtoollisessa? Eikö tämä ole selkeää
KAKSINAISMORAALIA? Eikö piispojen kutsuilla ole kirkon eliittiä? Eikö kirkon toiminnan tulisi olla
”läpinäkyvää”? Kuinka on mahdollista, että kirkko n ajanut ”sammutetuin lyhdyin ” näin tärkeässä
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asiassa? Kun asia näin tuodaan näyttävästi esille maallisessa lehdessä, se merkitsee kirkolle
skandaalia!” Kyllä tämä paljastus vie viimeisetkin rippeet luottamuksesta kansankirkkoon! Missä
on kirkon johdon vastuu kansakunnan moraalista?
Elämäsi huutaa niin lujaa, etten kuule, mitä sanot!

"Kristityn elämä vetää viivan joko hänen kristillisyytensä yli tai sen alle" (Fredrik
Wislöff).
Valikoivaa kuuliaisuutta
”Sillä Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet vanhurskaaksi ja pyhäksi mieheksi, ja suojeli
häntä. Ja kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta; ja hän kuunteli
häntä mielellään” (Mark.6:20).
”he did many things”(King James Version). ”hän teki monia asioita.”
”ja kuuli häntä monessa asiassa” (Biblia).
Herodes oli ”kuuliainen” monessa asiassa, paitsi siinä tärkeimmässä: suhteessa Herodiaan!
Valikoivaa kuuliaisuutta Suomen Siionissa
Kasteopissa noudatetaan kuuliaisuutta (ollaan kuuliaisia ”isien perinnäissäännöille” - ei Jumalan
sanalle). Sama pitää paikkansa myös seurakuntaopissa – Raamattu opettaa ”yhtä seurakuntaa”.
Herodeksen menu
”Niin tuli sopiva päivä, kun Herodes syntymäpäivänään piti pitoja ylimyksilleen ja sotapäälliköille ja
Galilean ensimmäisille miehille. Ja Herodiaan tytär tuli sisälle ja tanssi, ja se miellytti Herodesta ja
hänen pöytävieraitaan. Niin kuningas sanoi tytölle: "Ano minulta, mitä ikinä tahdot, niin minä
annan sinulle". Ja hän vannoi tytölle: "Mitä ikinä minulta anot, sen minä annan sinulle, vaikka
puolet valtakuntaani". Niin hän meni ulos ja sanoi äidilleen: "Mitä minä anon?" Tämä sanoi:
"Johannes Kastajan päätä" (Mark.6:1-24).
Herodeksen menu: viini, tanssi ja naiset. Tänäkin juhannuksena lienee voimassa eri puolilla
Suomea sama menu.
Erkki Lemisen menu
”(17.12.83)…On kuulemma tullut joitakin ilmiantoja, joiden perusteella päättivät panna minut
puhekieltoon. Ilmiannot koskevat elämäntapojani viinan, tanssin ja naisten tiimoilta. Mitäkö
vastasin?! Sanoin olevani kaikissa noissa syyllinen. En puolustellut enkä sen enempää
kommentoinut” (Sisko Latvus, Erkki Leminen, Armon matkamies, ss.273-274).

