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SAARNOJEN KIPUPISTEET

Väinö Hotti

Ylitarjontaa
Tänään meillä ei ole puutetta saarnaajista ja saarnoista. Suomalainen eetteri on niitä täynnä. Lähes
jokainen suomalainen on kiinnostunut nousemaan kateederille tuodakseen esille erinomaisia ja
ainutlaatuisia opillisia löytöjään. Hengelliseltä kannalta katsoen on kuitenkin havaittavissa useita
puutteita.
1. Heikko raamattusidonnaisuus
Sivistynyt aikaansa seuraava ihminen pystyy yleensä puhumaan pitkäänkin. Hengellinen
kuulijakunta odottaa kuitenkin, että puhuja perustaisi sanottavansa Raamattuun. Tässä on paljon
toivomisen varaa. Heikko raamattusidonnaisuus johtuu kahdesta syystä: 1. Ei tunneta Raamattua
riittävän hyvin. 2. Ei ole saatu uudestisyntymisessä sitä Henkeä, joka Raamatun on kirjoituttanut.
2. Saarnaa Sanaa
Paavali opettaa:
”saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella
pitkämielisyydellä ja opetuksella” (2. Tim.4:2).
”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä,
minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin
sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette
saaneet, hän olkoon kirottu” (Gal.1:8,9).
Omiaan ei tule julistaa, eikä myöskään mitään inhimillistä viisautta ja järkeisoppia.
Pietari neuvoo:
”Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja” (1. Piet.4:11).
Luther:
”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia kuin Jumalan puhdasta sanaa – muussa
tapauksessa olkoot niin opettajat kuin kuulijatkin oppeineen kirotut.”
3. Ilman sanomaa
Oppineen suomalaisen on helppo puhua tuntikausia ”sanomatta mitään”. Paroni Paul Nikolayn
kerrotaan kysyneen puhujan paikalle aikovista: ONKO HÄNELLE SANOMA?
Paavalinkin aikana oli ”turhanpuhujia”:
”Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen
joukossa; semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia
opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi” (Tiit.1:10,11).
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Ehkä tämä lause voitaisiin ”päivittää”: Paljon on turhanpuhujia varsinkin sakramentalistien
joukossa, niiden, jotka opettavat kasteessa tapahtuva uudestisyntymistä katolilaisittain ex opere
operato. Urho Muroma sanoi: ”Kasteessa tapahtuva uudestisyntyminen on saatanallinen valhe!
4. Viihdettä
TV4:n eräs mainoslause: ”Viihde on hyväksi”! Tämä on mennyt läpi myös hengellisellä sektorilla.
Kirkon pitäisi sanoutua päättäväisesti irti viihdelinjalta. Kirkon julistukseen kuuluu LAKI JA
EVANKELIUMI. Kirkon pitäisi pidättäytyä tällä kaidalla polulla. Ei se riitä, että kauniita hengellisiä
lauluja otetaan ikään kuin syötiksi ja höysteeksi ja tämän jälkeen ääritilanteissa laitetaan
”tanssiksi”. Tällöin kirkko pettää oman kutsumuksensa:
”ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille
kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:47).
”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat
tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen
Jeesuksen” (Apt.3:19,20).
Tanssi käy TV7:n ohjelmaan ja myös Kansanlähetyksen tilaisuuksiin. Stand up – koomikot (Mikko
Vaismaa ym.) ovat kysyttyä kamaa myös hengellisiin tilaisuuksiin.
5. Opin halveksiminen
Aikamme julistukseen liittyy kristillisen opin syrjäyttäminen ja sen halveksiminen. On siirrytty fiilis
-ja elämyslinjalle. Tässä on siirrytty samalle sektorille maallisten viihdyttäjien kanssa. Artistit ovat
viihdyttäjiä sekä hengellisellä että maallisella puolella.
6. Juutalaisuuden markkinointi
TV7 on lähtenyt röyhkeään kampanjaan juutalaisuuden hyväksi. Kristinusko poljetaan maahan
luopiouskontona. Juutalaisuus on säilyttänyt alkuperäisen apostolisen opin. Juutalaisuutta ajetaan
eri ohjelmissa ”kuin käärmettä pyssyyn”. Tämä kaikki propaganda tehdään kuitenkin
”kristillisyyden lipun alla”. Tämä on ovelaa saatanan petosta!
7. Eskatologian hylkääminen
Teologia ei voi olla tervettä, jos siltä puuttuu lopunajallinen tausta. Muutama vuosikymmen sitten
oli itsestään selvää, että puhuttiin Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja muistakin lopunajan
merkeistä.
Tänään lopunajasta vaietaan. Jos siitä jotakin puhutaan, se tapahtuu ”hurmoksellisissa merkeissä”,
kuten aikoinaan Tessalonikassa: Jeesus voi tulla milloin tahansa:
”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän
kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään
hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne,
niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran
päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei
tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen
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lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan,
niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2. Tess.2:1-4).
Tässä näkemyksessä Antikristuksen suhteen laitetaan ”pää pensaaseen”; me odotamme vain
Jeesusta! Tällöin unohdetaan tarkkailla ”aikain merkkejä”; ja näin puuttuu oikea perspektiivi:
”Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa” (Matt.16:3).
8. Käytäntö muokkaa opin
”Jos elämää ei saada muokatuksi opin mukaan, muutetaan oppi käytännön mukaan.”
Tämä on tapahtunut nimenomaan SEURAKUNTA – opin kohdalla. Raamattu opettaa selkeästi ja
yksiselitteisesti yhtä seurakuntaa (ekklesiaa). Ekklesia on mainittu UT:ssa yli sata kertaa!
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki
olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte
sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla,
veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen
Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä
Kristuksen". Onko Kristus jaettu? (1. Kor.1:10-13).
”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille,
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette
silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on
kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä
olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset
ainakin?” (1. Kor.3:1-4).
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat,
lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin
jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa”
(Gal.5:19-21).
Raamatun selkeä ilmoitus seurakunnasta poljetaan röyhkeästi maahan satavuotiseen käytäntöön
nojautuen. Tässä hylätään Paavali auktoriteetti Herran apostolina. 1. Onko Paavali erehtyvä
apostoli? 2. Onko Paavali mennyt harhaan nimenomaan tässä yksittäisessä asiassa? 3. Onko
Paavali tässä kysymyksessä ollut aikaansa sidottu?
”ONKO KRISTUS JAETTU”? Eikö tämä jae takaa seurakunnan ykseyden?
Seurakunnan pirstoutumisen takana täytyy olla DIABOLOS (paholainen; jakaa, heittää erilleen).
Tätä kautta saatana toteuttaa strategiaansa ”hajota ja hallitse”.
9. Vartijoita puuttuu
”Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat; älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä
yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko” (Jes.62:6).
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”Minulle huudetaan Seiristä: "Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on?"
(Jes.21:11).
”Niinikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?” (1. Kor.14:8).
10. Armo riittää?
Kristus on syntisen vanhurskauttaja. Kautta aikain on haluttu Kristuksesta tehdä kuitenkin myös
synnin vanhurskauttaja. Jeesuksen ristinkuolema merkitsi 1)vanhurskauttamista, 2) pyhitystä, 3)
yhteyttä. Nämä kaikki ovat Golgatan hedelmää. Uudestisyntynyt ei voi hylätä mitään näistä;
kaikista näistä on maksettu korkea hinta. Näiden maahan polkeminen merkitsee Jeesuksen veren
halveksimista ja tuomion alle joutumista:
”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria
meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava
vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan
todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen
ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet
on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!” (Hebr.10:26-29).
Raamatun mukaan TAHALLISIIN SYNTEIHIN ARMO EI RIITÄ!
Tämän linjan nimekkäin edustaja on Erkki Leminen. Hän opetti, että uskoon tulleen pelastuminen
on varmaa; hän käänsi katon harjan toisinpäin, siitä kourusta on mahdotonta pudota. ”Kerran
pelastettu, aina pelastettu.” On luonnollista, ettei tässä joukossa puhuta pyhityksestä, koska
”armo riittää”. Erkki kertoi menevänsä taivaaseen ”ryövärin kelkan jalaksilla”. Onkohan moisia
jalaksia edes olemassakaan?
”ja Nooa ja Daniel ja Job olisivat sen keskellä, eivät he voisi - niin totta kuin minä elän, sanoo
Herra, Herra - pelastaa poikaansa eikä tytärtänsä; vain itse he vanhurskaudellaan pelastaisivat
henkensä” (Hes.14:20).
Erkin puhe on kaunista puhetta, mutta siinä on yksi paha vika: SE EI OLE TOTTA! Pelastavia
ryövärin kelkan jalaksia ei ole olemassakaan!
Tämä julistus (viinistä, naisista ja tanssista) menee kuitenkin kansaan ”kuin häkä päähän”.
”Jos tulisi mies, joka tuulta tavoittelisi ja petollisuudessaan valhettelisi: "Minä saarnaan sinulle
viinistä ja väkijuomasta", siinä olisi saarnaaja tälle kansalle” (Miik.21:11).
11. Herodeksen menu
Kuningas Herodes oli jossakin mielessä esimerkillinen:
”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).
”ja kuuli häntä monessa asiassa” (Biblia).
”he did many things” (King James Version).
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Herodeksella oli ”Raamatun valitut palat”. Kuitenkin hänen käyttäytymistään ohjasi menu: VIINI,
TANSSI JA NAISET! Tänäänkin saarnamiesten ongelma on valikoitu Raamatun käyttö. Poimitaan
Raamatusta mieluisia kohtia ja näin harhautetaan kuulijoita; julistus on kvasiraamatullista!
12. Hengen vai Sanan ohjaus?
Nimenomaan vasta uskoon tullut voi sortua ”sisäisen äänen” ohjattavaksi. Kun hän on tullut
hurskaasti uskoon, hän luulee olevansa Jumalan välittömässä ohjauksessa. Hän unohtaa, että
hänessä on edelleen ”turmeltunut luonto”, joka taistelee Jumalaa vastaan. Tällöin hän erehtyy
pitämään Jumalan puheena kaikkea, mikä hänen sisimmästään nousee. Sisäinen ääni tulee
kuitenkin aina asettaa ”Sanan kontrolliin”. Tätä varten jokaisella uskovalla tulisi olla syvä ja laaja
Raamatun tuntemus:
”ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana” (Ef.6:17).
”Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies
ja väkevä raamatuissa” (Apt.18:24).
”Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä
kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme” (Jaak.3:1,2).
13. Pimeyden kiroilu vai valon sytyttäminen?
Muutamia saarnamiehiä leimaa negatiivisuus. Martti E. Miettisestä sanottiin aikoinaan, että ”hän
oli sata prosenttinen EI – MIES”. Tänäänkin on näitä ”pimeyden kiroajia”; heille kyllä riittää töitä!
Muutamat ovat erikoistuneet karismaattisuuden kiroiluun, toiset taas ovat saaneet hampaisiinsa
puhdasoppisuuden tai jotakin muuta. Edesmennyt jalo oppi-isäni Eino J Honkanen sanoi aikoinaan:
PAREMPI KUIN KIROTA PIMEYTTÄ ON SYTYTTÄÄ VALO!

