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KURITON KANSA – ILMOITUS PUUTTUU                  Väinö Hotti 

”Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi” (Snl.29:18). 

Kristillinen Suomen kansa 

Kristillisyydellä Suomessa on pitkät perinteet. Aina vuodesta 1155 on kristinuskoa julistettu 

kansamme autuudeksi. Raamattu on ollut enemmän tai vähemmän kansamme ohjenuorana aina 

lainsäädäntöä myöten. 

Kuriton Suomen kansa 

Viime vuosina tilanne on kuitenkin huolestuttavasti muuttunut. Siteet Raamattuun ovat 

höllentyneet. Ohjeita on alettu ottaa muilta tahoilta. Jumalan ilmoitus Raamatussa ei saa enää 

jalansijaa. Nimenomaan Raamatun eettisille ohjeille ei ole enää tilaa. Huolestuttavinta, että 

kurittomuus on lisääntynyt sekä hengellisellä että maallisella sektorilla. 

Liberaaliteologia 

Kansamme on hyväksynyt suunnannäyttäjikseen liberaaliteologiset papit (mm. Heikki Räisänen). 

Toisaalta on syytä muistaa tietyt lainalaisuudet, mm. ”vakka kantensa valitsee”. 

Kristillisestä julistuksesta ei puutetta 

Tänään meillä on hengellistä antia enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Eri järjestöt panevat 

parastaan, eikä vähiten kesäaikana. Mutta yhtä kaikki: KANSA VAELTAA KURITTOMASTI! 

”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli 

oikein” (Tuom.21:26). 

Puute kuninkaista 

Jokaisella hengellisellä ryhmällä on ”kuninkaansa”, mutta näillä ei ole kykyä suitsia kannattajiaan 

Sanan mukaiseen elämään. Aikamme papit luistavat paimenen velvollisuudesta. Kaikki haluavat 

nöyristellen olla vain ”lampaita”.  Kukaan ei halua ottaa paimenen vastuuta. Suomalaisen 

kristikunnan koostumus: lampaita ylen määrin, paimenet ovat hakusalla. Tai sitten on paimenia, 

joilla ei ole paimenen valtakirjaa! 

Hengellinen kisakenttä 

Hengellisellä areenalla on nähtävissä ennen näkemätöntä kisavilskettä: 1. Kilpalaulanta. 2. 

Kilpakosinta. 3. Kilparahastus. Lopputulos, kansan kurittomuus, on kuitenkin ilmeinen. Suureen 

yleisöön sanoma ei pure. Aktiivisuus ei konkretisoidu herätyksenä. Sanaa on, mutta ei 

”ilmoitussanaa”! Kristillisillä piireillä on aivan ilmeisesti ”peiliin katsomisen paikka”. Jotakin on 

pielessä. 

Papiston vika 

Suuri osa kansamme kurittomuudesta lankeaa kansamme papistomme niskaa:  

”Missä näet kansan vaeltavan kurittomana, voit epäilemättä päätellä, ettei sen papisto ole pyhä” 

(P.J. Spener, Pia Desideria). 
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Anemiaa 

Suomen kristikansa kärsii aivan ilmeisesti ”veren vähyydestä”, anemiasta.  Veri hyväksytään 

ainoastaan puhdistusvereksi, mutta ei enää pyhitys – ja yhteysvereksi! Tämä siitäkin huolimatta, 

että eräs suosituimmista lauluista on: GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON. Elämme lopunaikaa, jonka 

seurakunta kantaa leimaa: 

”heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman” (2. Tim.3:5). 

ILMOITUS PUUTTUU 

Julistuksen ongelmia 

1. Juostaan oman huoneen hyväksi 

Lahkolaisuus on suomalaisen kristillisyyden perusvamma: 

”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. 

Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette 

kukin oman huoneenne hyväksi” (Hagg.1:9). 

2. Itsekylläisyyden ongelma 

Omahyväisyydessä katsotaan, että ”homma on hanskassa”. Tahdotaan ”kaapata” taivasten 

valtakunta omalle puljulle. Omasta lahkolaisryhmästä leivotaan EKKLESIA. 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja 

hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, 

Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit 

kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava 

sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; 

etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston” (Ilm.3:17-17). 

2. Uutta ilmoitusta 

Enää ei tyydytä alkuperäiseen ilmoitukseen. Hylätään Raamatun profeetat ja vaihdetaan ne uusiin. 

Tämä on kuitenkin vaarallista ”korvausteologiaa”. 

”Kun viimeinen kirjain Raamattuun oli kirjoitettu, oli Jumala saanut sanotuksi sen mitä hän halusi 

sanoa – ja siinä muodossa kuin hän halusi sanoa sanottavansa. Silloin oli Jumalan ilmoitus ihmisille 

saatettu päätökseen. Tämän jälkeen hän ei maailman viimeiseen päivään asti ole lisäävä 

Raamattuun yhtään kirjaa. Jumala on puhunut. Sitä seuraavat historian vaiheet ovat Jumalan 

valtava aamen hänen omaan päättyneeseen puheeseensa. 

Yksikään sukupolvi ei saa jumalasta muuta tietoa kuin sen mikä on ilmaistu Hänen sanassaan. 

Väärät henget ja haaveilijat voivat tuoda esiin uusia ilmestyksiä ja yrittää asettaa ne Sanan 

rinnalle, tai myöhemmät sukupolvet haluavat ´lisätä Raamattuun uuden luvun ja jättää sen 

perintönä jälkipolville`, mutta usko seisoo horjumattomana ja sanoo: ei! 
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Henki voi johdattaa meidät syvemmälle sisälle Sanaan ja antaa meillem uutta valoa kaikkeen mikä 

on kirjoitettu, mutta se ei milloinkaan johdata meitä Sanan ulkopuolelle. Ei mikään uusi ´totuus` 

eikä uusi kirjoitus voi tulla esittämään väitettä, että sen hallussa on Hengen leimasin tai 

jumalallinen arvovalta koko seurakunnan osalle. Tai kumoamaan sen mikä jo on kirjoitettu. 

Nykyään pitää paikkansa koko Raamatusta se mikä on kirjoitettu sen viimeiselle lehdelle: ”Jos joku 

panee niihin jotakin lisää ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin on 

Jumala ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun” (Ilm.22:18-19). 

Parhaankaan kristityn ei pidä kirjoittaa omaa raamattuaan; hänen on toteutettava vanhan 

Raamatun sisältöä elämässään”  (Fredrik Wislöff, Minä uskon Pyhään Henkeen, ss.24-25). 

3. Patmoksen ongelma 

Apostoli Johannes näki suurenmoiset näyt Patmos- saarella. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että 

nämä taivaalliset näyt jatkuisivat vielä tämän jälkeen meidän ajassamme. Patmos – näyille 

laitettiin piste 2000 vuotta sitten! Jos ajassamme on henkilöitä, jotka haluavat käydä Johanneksen 

jalanjäljissä taivaallisten näkyjen esiintuojina, heitä on syytä varoa. 

4. Patmos – näkyjen saari 

”Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja 

valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen 

tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani 

suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen, joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille 

seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja 

Filadelfiaan ja Laodikeaan” (Ilm.1:9-11). 

5. Ainutkertainen Patmos 

Patmos ei toistu. Se on ainutkertainen. Kuten Raamattu monelta muiltakin osin. Kaikki Patmoksen 

kopiot ovat ”valhetta”. Aito patmoslaisuus löytyy ainoastaan Raamatun kansien sisältä! 

6. Valheprofeetat 

”Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat 

täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee 

Herran suusta” (Jer.23:16). 

”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä 

ovat raatelevaisia susia” (Matt.7:15). 

”Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien 

palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama” (Kol.2:18). 

7. Hengen köyhyys 

Kun pyritään johdattamaan Suomen kansa kurittomuuden tieltä Herran sanan tielle, tulisi johtajien 

löytää HENGEN KÖYHYYS: 

”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta” (Matt.5:3; Saarnivaaran 

käänn.). 


