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AJAN KUVA 2020

Väinö Hotti

WILLIAM BOOTH 10.4.1829 – 20.8.1912
Pelastusarmeijan perustajan lopunajan ennustukset (teh.V.Hotti):
1. Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman
virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla ei enää pelätä
Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei
pienessäkään määrässä ota päätöksissään huomioon Jumalaa.
2. Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri
irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi.
Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat
määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan: ”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja.
Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan,
kun saarnaatte helvetistä.”
3. Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen
tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi
olla ilman parannuksen tekoa synnistä.
4. Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole
uudestisyntyneet ylhäältä.
5. Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä.
6. Kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. William Booth kiteyttää asian: ”Kristus
ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa - kieltäkää noista sanoista toinen, ja
teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta" (netti).
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Rajat ummessa
URHO MUROMA sanoi, ”ettei hän voinut ihailla sellaista valtiokirkkoa, jossa rajat
Jumalan kansan ja maailman välillä olivat melko sameat” (Tottelin taivaallista
näkyä, s.15).
Tänään nämä rajat ovat, jos mahdollista, vieläkin ”sameammat”. Tämähän on
riviuskovan kannalta sietämätöntä.
KENEN ON VASTUU?
Tiedotusvälineet ovat tehokkaat
Meillä on hengellistä viestintää varten: TV7, ONE WAY - TV, Radio Dei, Patmos
Radio jne. Näiden kaikkien näkyvyys - ja kuuluvuusalueet yhdessä kattavat koko
Suomen. Eetteri on täynnä informaatiota!
Uskovat ja informaatio
Seurakunta jakaantuu kahtia: 1. Mediavaikuttajat (kellokkaat) ovat jatkuvasti
äänessä. 2. Riviuskovat ovat hiljaa kuin ”pissa sukassa”.
Mistä hiljaisuus johtuu?
JEESUS sanoo: ”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä
tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!” (Luuk.12:49).
APOSTOLIT eivät olleet mykkiä; he puhuivat ”suun täydeltä”.
"Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja katso, te
olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren" (Apt.5:18).
LUTHER taas opetti: ”Syytettäköön minua ylpeydestä ja ahneudesta, aviorikoksesta
ja murhasta, vihollisuudesta paavia vastaan…kunhan minua vain ei voida syyttää
jumalattomasta vaikenemisesta” (Kares, Luther, ss.145,146).
1. Ekumenia on myrkyttänyt seurakuntaelämän. Ekumenia tulkitsee Joh.17.
kirkkojen väliseksi yhteydeksi (organisatorinen yhteys). Tämä on selkeää Raamatun
väärennöstä! Kyseessä on uskovien (orgaaninen) yhteys.
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35).
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”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä,
Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma
uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit,
minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä
heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma
ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet
minua rakastanut” (Joh.17:20-23).
Tässä on samalla kyse maailmanlaajuisesta EKKLESIA - YHTEYDESTÄ!
2. Katolinen kirkko on levittänyt harhaoppiset lonkeronsa ovelasti luterilaiseen
kirkkoon: ristisaatot, messut jne. Katolinen epidemia (liturginen jäykkäkouristus) on
halvaannuttanut luterilaisen kirkon. On luovuttu Raamatusta ja Lutherin opista.
3. Yleinen pappeus on poistunut. Virkapappeus on vahvistanut asemiaan.
Luterilainen kirkko on vajonnut katolisen äitikirkon helmaan – ilman mainittavampia
protesteja. Seurakuntalaisista on tullut passiivisia kirkonpenkin kuluttajia.
4. Pelastusvarmuus on poissa. Tämä puutos tukkii tehokkaasti suut.
Pelastusvarmuus tulee uudestisyntymisen ja Raamattuun juurtumisen kautta.
Lahkolaisella ei ole rakkautta eikä pelastusvarmuutta. Häneltä puuttuu yhteys
Jumalaan, Kristukseen ja - ekklesiaan.
”Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta varmuuteen,
perin juurin hävittääksemme tuon tuhoisan valheluulon, joka on riivannut koko
maailman: ´Eihän sitä ihminen tiedä, onko armossa`” (Luther, Gal.kirj.sel.s.452).
Penseys
Aikamme kristitty on penseä; hän ei ota kantaa; ei puolesta eikä vastaan!
”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” (Ilm.3:14-16).
Laodikean ongelma : silmävoiteen puuttuminen
”Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit,
ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja
silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:18).
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”MUN SILMÄNI SÄ VOITELE, USKOSSA ETTÄ KATSOO SE KRISTUKSEN RAKKAUTEHEN
JA RISTIN SALAISUUTEHEN, SEN KORKEUTEEN PITUUTEEN, SEN SYVYYTEEN JA
LAAJUUTEEN” (Vvk.105:2; Johan Kahl).
Yhteistyö maailman kanssa
Babylonin maailmankirkko lähestyy. Jo 300 – luvulla solmittiin kirkon ja valtion
avioliitto. Lopun aikana se konkretisoituu virallisesti maailman kirkoksi.
”Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset
rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, astuivat he Serubbaabelin ja
perhekunta-päämiesten luo ja sanoivat heille: "Me tahdomme rakentaa yhdessä
teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne, niinkuin tekin, ja hänelle me
olemme uhranneet Eesarhaddonin, Assurin kuninkaan, päivistä asti, hänen, joka toi
meidät tänne". Mutta Serubbaabel ja Jeesua ja muut Israelin perhekunta-päämiehet
sanoivat heille: "Ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän
Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle, niinkuin
kuningas Koores, Persian kuningas, on meitä käskenyt" (Estra 4:1-3).
”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.6:14-18).
KRISTIKUNNAN KOLMIJAKO
Karkeasti ottaen kristikunta jakaantuu kolmeen osaan:
1. Uudestisyntyneet rakkaudessa vaeltavat Jumalan lapset (ekklesia):
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35).
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2. Valheveljet (ja – sisaret):
”Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa, sekä lampaita ja raavaskarjaa
suuret laumat” (2. Moos.12:38).
”Mutta heidän keskuuteensa kerääntyneessä hylkyväessä heräsivät himot, ja niin
israelilaisetkin rupesivat jälleen itkemään, sanoen: "Voi jospa meillä olisi lihaa
syödäksemme!” (4. Moos.11:4).
”olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä,
vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa,
vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä” (2.
Kor.11:26).
”Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden” (Gal.2:4).
”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät
Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi”
(2. Kor.11:13,14).
”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne
on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja,
kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen
perikadon” (2. Piet.2:1).
”Vainoaahan ja surmaahan meitä maailma, vihaavathan meitä valheveljet mitä
kiivaimmin” (Luther, Gal.kirj.sel.s.703).
3. Julkisynneissä elävät maailman lapset:
”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa
vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen”
(Jaak.4:4).
”Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä
varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1. Joh.3:8).
Sanoma on kadonnut
”Heistäkään eivät kaikki kelvanneet hänen (paroni Paul Nicolay) kanssaan työhön.
´Onko hänellä SANOMA?` oli Nicolayn kysymys aina, kun hän valitsi puhujia. Ellei
sanomaa` ollut, ei hän välittänyt mukaansa, oli sitten kysymyksessä muuten
millaisella tittelillä varustettu herra tahansa" (Pietilä, Aatelismies tulensytyttäjänä,
s.41).
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Kerrotaan, että Ruotsissa joku ulkomaalainen halusi tulkin välityksellä puhua
kansalle. Puhetta oli kestänyt jo tovin, mutta tulkki ei ollut sanonut vielä mitään.
”Miksi ette tulkkaa?”, puhuja kysyi. ”Te ette ole vielä sanoneet mitään.”
Teologisessa tiedekunnassa opitaan puhumaan siten, ettei sanota mitään!
Kirkolla on ”identiteettikriisi”; se toistaa maailman perässä samoja asioita.

LASSE MARJOKORPI
”On tietenkin itsessään myönteistä, että kirkko reagoi yhteiskunnan muutoksiin.
Mutta jos se hylkää profeetallisen kutsumuksensa ja jää vain alituiseksi tilanteen
vanhurskauttajaksi, se ei enää toimita tehtäväänsä, vaan on langennut massojen
myötäjuoksijaksi ja joukkojen uskonnolliseksi pyhittäjäksi. Peruslankeemus on
Jumalan sanan mukauttaminen vallitsevaan tilanteeseen” (Marjokorpi, Kirkon
kuoleman sairaus, s.40).
Suhde Herran kansaan
Apostolien aikana kansa tässä mielessä jakaantui kahtia: puolesta ja vastaan. Tänään
tilanne on sama:
”Ja kaupungin väestö jakaantui: toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas
apostolien puolella” (Apt.14:4).
1. "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" (Room.10:15).
”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti
yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja
näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne
lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.
Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa” (Apt.8:5-8).
2. ”Pilatus sanoi heille: "Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan
Kristukseksi?" He sanoivat kaikki: "Ristiinnaulittakoon!" (Matt.27:22).
"Nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa” (Apt.16:20).
"Pois maan päältä tuommoinen! Sillä ei hän saa elää” (Apt.22:22).
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”Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien
koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies”
(Apt.24:5).
”Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä: "Sinä olet hullu,
Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut" (Apt.26:24).
”Silloin papit ja profeetat sanoivat päämiehille ja kaikelle kansalle näin: "Kuoleman
tuomio tälle miehelle! Sillä hän on ennustanut tätä kaupunkia vastaan, niinkuin
olette omin korvin kuulleet” (Jer.23:11).
”Silloin Amasja, Beetelin pappi, lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, tämän
sanan: "Aamos on tehnyt salaliiton sinua vastaan Israelin heimon keskuudessa. Ei
maa kestä kaikkea, mitä hän puhuu” (Aam.7:10).

PATMOS (ilmestyssaari)
”Aigeianmeressä sijaitseva Patmos on yksi Kreikan kauneimmista saarista,
joka tunnetaan erityisesti Johanneksen ilmestyksen tapahtumapaikkana”
(netti).
Patmos – säätiön toiminnassakin on saaren nimeen viittaavia piirteitä (näyt,
ilmestykset):
”Lahkolaisuus edellyttää aina Jumalan sanan ja Hengen synnyttämää herätystä, joka
– olipa se sitten ollut enemmän tai vähemmän täydellistä – on muuttunut
lahkolaisuudeksi puuttuvan johdon tai sanan sekä autuuden järjestyksen väärin
käsittämisen vuoksi. Niin kuin oikein herännyt sielu vakavasti johdettuna ja sanan
ymmärtäen pääsee Kristukseen uskoen sovintoon Jumalan kanssa, niin lahkolainenkin saa rauhan. Mutta hänen rauhansa perustuu tunteisiin, liikutuksiin, näkyihin.
ilmestyksiin ja muuhun sellaiseen, mikä on sanan ja vanhurskauttamisen ulkopuolella. Työt ja harjoitukset ovat tavallisesti tämmöisen rauhan perustana” (Jonas
Lagus, Evankeliumin ääni, s.108).

Lagus – aatelissuvun vaakuna (netti)
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FREDRIK WISLÖFF 16.8.1904 – 17.9.1986
NÄYT JA ILMESTYKSET – VAARALLINEN TIE
”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!
Henki voi johdattaa meidät syvemmälle sisälle Sanaan ja antaa meille 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 se 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 Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän
puuhun” (Ilm.22:18-19). (Fredrik Wislöff, Minä uskon Pyhään Henkeen, ss.24,25).
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SOSIAALLINEN EVANKELIUMI

Patmos mainostaa itseään ”kahden käden evankeliumin julistajana”.
Käytännössä toiminta on pitkälti painottunut ”sosiaaliseen puoleen”, jopa niin
paljon, että voidaan puhua sosiaalisesta evankeliumista:
”Sosiaalisen evankeliumin” syntymiseen on antanut ulkonaisen sysäyksen
teollistumisen aiheuttama kurjistuminen ja sosialistinen yhteiskunnallisten
epäkohtien kritiikki.. Tämän ”evankeliumin” kannattajat ovat hylänneet
marksilaisuuden, mutta hyväksyneet sosialistisen yhteiskuntakritiikin. Pyrkiessään
sosiaalisiin uudistuksiin kristillisessä hengessä he ovat useinkin samastaneet kristillissosialistisen yhteiskunnan ja Jumalan valtakunnan.
”Sosiaalisen evankeliumin” käsitys Jumalan valtakunnasta sisältää monissa
tapauksissa Raamatun perustotuuksien kieltämistä.
Jumalaa ei pidetä pyhänä ja armahtavana eikä Tuomarina, jolle kaikkien on tehtävä
tili, vaan hänet käsitetään hyväntahtoiseksi ja ”peräänantavaksi” Isäksi, joka on
luonut maailman sellaiseksi, että se välttämättömyyden pakosta tulee paremmaksi
ja paremmaksi. Tämän Jumalan kanssa on ihmisten oltava yhteistyössä sodan
poistamiseksi, maailman liittotasavallan muodostamiseksi, teollisen demokratian,
moraalisen kasvatuksen ja sosiaalisen tietoisuuden parantamiseksi, jotta siten
saataisiin rakennetuksi ”Jumalan valtakunta”.
Ihmistä ei pidetä langenneena ja lihanmielessään Jumalaa vastaan kapinoivana
olentona, joka on pimeyden valtojen orjuudessa ja palveluksessa, niin että hänestä
tulee Jumalan lapsi vasta kääntymyksen. uudestisyntymisen, pelastuksen kautta.
Häntä pidetään ilman muuta, luomisen perusteella, Jumalan lapsena. Lunastus ja
pelastus Kristuksessa ei siten ole tarpeen. Riittää, kun ihminen saa paremmat
yhteiskunnalliset olot, kasvatusta jne. Kristusta pidetään pääasiassa ihanteena ja
opettajana.
Synti on epäsosiaalinen eli yhteiskunnan vastainen mielenlaatu ja käytös, ei ihmisen
kapinaa Jumalaa vastaan ja siitä johtuvaa syyllisyyttä ja tuomionalaisuutta. Jeesus
on uskonnollinen nero, jossa ihmisen olemuksen kyvyt ovat kehittyneet huippuunsa.
Kehitys, kasvaminen, kulttuuri ja uskonto vaalivat ja kasvattavat ihmisessä
ihmisystävällisiä tunteita ja hyvyyttä. Kehitys ja sosiaaliset uudistukset ovat tässä
ottaneet lunastuksen ja pelastuksen paikan. Ihmisestä tulee ”sosiaalisen
evankeliumin” mukaan Jumalan valtakunnan kansalainen ilman Vapahtajaa ja
hänen vertaan, ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uudestisyntymistä (David
Hedegård – Uuras Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42).
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SOSIAALINEN EVANKELUMI – TOINEN EVANKELIUMI
Paavalin vastustajat edustivat ”toista evankeliumia”; Paavali luki heille madonluvut:
”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät
Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään
toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen
evankeliumin. 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.1:6-9).
POSITIIVINEN EVANKELIUMI
Tässä evankeliumissa hylätään ”lain saarna” ja joudutaan antinomismiin.
Tiedotusvälineissä on pitkälti tänään selätetty luterilaisuus, mutta samalla on
välttämättä luisuttu antinomismiin. Tällöin puhutaan ihmisten ”korvasyyhyyn”:
”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.4:3,4).
Samalla taivaslippu on ”alennusmyynnissä”.
”On syytä varoa uskonnollista helppoheikkisyyttä. Evankeliumi on ilosanoma, muttei
siirappia” (Niilo Tuomenoksa).

MARTTI LUTHER 1483 - 1546
”Antinomismilla (kreik. anti = vastaan, nomos = laki) tarkoitetaan Jumalan lain
hylkäämistä ja kieltämistä. Antinomismin mukaan kristillisessä kirkossa ei tule
saarnata lakia, vaan ainoastaan evankeliumia. Antinomistit kieltävät siten sen, että
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Jumalan lain saarna saa aikaan synnintunnon. Tämä on täysin vastoin sitä, mitä
apostoli Paavali sanoo: ”Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä
en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta,
ellei laki olisi sanonut: ’Älä himoitse’” (Room. 7:7)…
Luther joutui elinaikanaan taistelemaan myös antinomismia vastaan. Näkyvimpänä
antinomismin edustajana vaikutti Johan Agricola (1492–1566). Agricola oli alkujaan
Lutherin ja myös Melanchthonin läheinen ystävä ja työtoveri. Hän oli mukana
useissa uskonpuhdistuksen kannalta merkittävissä tapahtumissa alkaen Leipzigin
väittelystä. Hän toimi latinan opettajana ja pastorina Eislebenissä. 1530-luvulla
hänellä oli joitakin vuosia opetusvirka Wittenbergin yliopistossa. Agricola toi esille
antinomistisia opetuksia jo 1525. Luukkaan evankeliumin selityksessään hän julisti,
ettei laki kuulu saarnatuoliin vaan raastupaan. Vuonna 1527 Agricola kritisoi
julkisesti Melanchthonin kirjoitusta, jonka tämä oli laatinut seurakuntien
tarkastusmatkan jälkeen. Melanchthonin mukaan pastorien tulee noudattaa
Kristuksen esimerkkiä ja saarnata ensin lakia ja sitten evankeliumia. Agricola ei
voinut hyväksyä tätä” (13.1.2007. Ydinkohdat / A / netti)
”Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä kiusannut niin paljon kuin Agricola
(Johannes). Agricola väitti, että katumusta ei synnytä laki, vaan evankeliumi, joten
kristillisessä kirkossa ei sovi lainkaan saarnata lakia. ´Kymmenen käskyä kuuluu
raastupaan eikä saarnastuoliin. Kaikki ne, jotka ovat tekemisissä Mooseksen kanssa,
menevät varmasti perkeleen huomaan. Hirteen Mooseksineen`!” (Tunnustuskirjat,
s.53).
PETTÄVÄÄ RAUHANJULISTUSTA
”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että
saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka
tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1.Tim.2:14).
Tällä Paavalin ohjeella on haluttu turhentaa ja ohittaa lähetyskäsky ja kävellä sen
yli. Tämä on varmasti virheellinen tulkinta! Kyllä lähetyskäsky (Matt.28:18-20) on
kaiken Jumalan valtakunnan työn perusohje ja tärkein dogmi. Teksti on tulkittu
joskus niin yksipuolisesti, että kristittyjen tulee vain ”siunata” vallanpitäjiä eikä
häiritä näiden suruttomuuden rauhaa. Kysymys on ”vallitsevan tilanteen
vanhurskauttamisesta”. VT:n profeetat ja Johannes Kastaja olivat eri linjoilla!
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”On vallalla kuulijakuntien vanhurskauttaminen. Lähdetään siitä, että kristillisiin
julistustilaisuuksiin kokoontuneet ihmiset jo ovat Jumalan lapsia joille sitten vain
annetaan ohjeita uskossa kasvamiseksi” (Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus,
s.46).
”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!', vaikka ei
rauhaa ole, ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla”
(Hes.13:10).
Kyllä kristillisyys on ”sotaa ja rauhaa”. On surkeaa, jos uskovat lähtevät ”väärän
rauhan takuumiehiksi”!:
”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut
tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan
isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja
ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'” (Matt.10:34-36).
Pelastukseen kuuluu väärän rauhan häiritseminen! Uskovan jalo tehtävä ja kunniaasia on särkeä suruttomuuden rauha ja saattaa täten ihmiset pelastuksesta osallisiksi. Tie ”totuuden tuntemiseen” kulkee lain kautta! Uskova ei voi lähteä valtaapitävien ”kyytipojaksi” julistamalla heidän ”korvasyyhyynsä” väärää evankeliumia ja
vanhurskauttamalla heidät entiseen jumalattomaan menoonsa, vaan heille on
julistettava ”rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa”. Tämä merkitsee ”parannussaarnaa”:
”ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä
kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:47).
Rauha maailman kanssa ja Jumalan rauha ovat yhteen sovittamattomat. Ne
kumoavat toisensa:
”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa
vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen”
(Jaak.4:4).
”En siis mitenkään soisi paavin, piispojen, ruhtinaiden ja kiihkohenkien olevan
sovussa kanssamme. Sellainen sopuhan eittämättömästi merkitsisi sitä, että olemme
menettäneet oikean opin” (Luther, Gal.kirj.sel. s.593).
”Älköön siis millään muotoa ristin pahennusta poistettako: niin kävisi, jos
julistaisimme sitä, mitä tämän maailman ruhtinas jäsenineen halusta kuuntelisivat,
nimittäin teoista tulevaa vanhurskautta; silloin meillä olisi säyseä perkele,
suosiollinen maailma, leppyinen paavi ja leppyiset ruhtinaat!” (emt.s.594).

