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KIRKON HARHARETKET V

Väinö Hotti

Teh. V.Hotti

UURAS SAARNIVAARA
17.2.1908 - 5.5.1998

SOSIAALINEN EVANKELIUMI
Tämä evankeliumi merkitsi luopumista raamatullisesta evankeliumista. Se on
”toinen evankeliumi”, jolle Paavali lukee ”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).
Tämä evankeliumi on tänään suuressa suosiossa; kääntymättömät ihmiset liputtavat
yleensä tämän (viidennen evankeliumin) puolesta! Tässä pyritään määrätietoisesti
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ”kätten evankeliumilla”, MARTAN EVANKELIUMILLA (Luuk.10:38-42)! Siinä halutaan ihmisvoimin ja inhimillisin ponnistuksin tuoda
Jumalan valtakunta maan päälle. Tässä tulkitaan ”valona ja suolana” oleminen luonnollisen ja pimentyneen järjen mukaan. Jeesus ei kuitenkaan opettanut, että meidän
tulee ponnistella ollaksemme ”valo ja suola”, vaan TE OLETTE. Uskova on olemuksensa (substanssi) pohjalta valo ja suola (uudestisyntymisen perusteella).
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”Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan” (Snl.19:2).
”sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven,
koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene
(kiiruhda, hoppuile, hätäile)” (Jes.28:16).
(Väinö Hotti)
Touhu ei ole ratkaisu

EINO J. HONKANEN
21.3.1917 – 20.2.1987

”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta touhuilijat saavat vain vahinkoa.”
Snl.21:5.” Ahkeruus ja touhu ovat kaksi eri asiaa.
Emme saa unohtaa: ”Kirottu olkoon se, joka Herran työtä laiskasti tekee!” emmekä
myöskään: ”Olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä!” Mutta
emme saa erehtyä luulemaan, että touhu on ahkeruutta. On ihmisiä – ja juuri
Jumalan valtakunnan työssä – joilla on aina hirmuinen kiire. Kuitenkaan kiireestään
huolimatta he oikeastaan saavat vähän todellista aikaan. He joutuvat parsimaan
jälkiään, koska he tekevät ajattelematta sellaista mikä ei ole niin tarpeellista. Usein
heille ei riitä edes heidän oma työnsä, vaan he käyvät sotkemassa toistenkin työtä.
He näyttävät ahkerilta – mutta todellisuudessa ovat touhuilijoita…Tärkeintä ei ole
laajuus, vaan laatu” (E.J. Honkanen, Hengen uudistus, ss.105,106).
”Sören Kierkegaard jo viime vuosisadalla näki hyödyttömän kiireen vaarat. Hän
kertoo mummosta, jonka mökki syttyi palamaan. Mummo touhusi ja hääri hirveästi
pelastaakseen mitä oli pelastettavissa, ja sai pelastetuksi – hellanringit. Kierkegaard
kysyy: ”Mitä me pelastamme hyödyttömällä kiireellämme?” (E.J. Honkanen, Hengen
uudistus, s.55).

3

”Vähäisenkin hengellisen arvostelukyvyn omaava henkilö huomaa yleensä, missä
usko on elävää ja missä ei, mutta eräällä alueella tällainen henkien erottaminen ei
näytä yhtä helpolta. Tarkoitan sitä matkamiehen mielen syrjäytymistä, mikä
syntyy innokkaan sosiaalisen toiminnan piirissä” (Osmo Tiililä, Kuolema, s.66).
”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut luvatusta
Pyhän Hengen lahjasta” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.54).
-------------------”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
kristillis-sosialistisen 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
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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).
--------------------

VAPAUTUKSEN EVANKELIUMI
Vapaudenpatsas, varsinaiselta nimeltään
Vapaus valaisee maailmaa, on suuri
naishahmoa esittävä patsas New Yorkin
edustalla Liberty Islandin saarella. Patsas
on Ranskan kansan lahja Yhdysvalloille
juhlistamaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 alkanutta maiden
välistä ystävyyssuhdetta. Wikipedia
Tässä käydään käsiksi ihmisten moraaliin ja pyritään ”vapauden nimissä”
turhentamaan Raamatun etiikka. Raamatun kahleet pyritään katkaisemaan. Tässä
pyritään selvästi parantamaan nykyistä tuhoon tuomittua maailmaa! Tämä
tapahtuu heittämällä Raamattu syrjään!
”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).
Tämä on harhautumista lähetyskäskyn (Matt.28:18-20) viitoittamalta tieltä.
”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi” (Joh.8:36).
”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan
sitoa itseänne orjuuden ikeeseen” (Gal.5:1).
”Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa
irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, ja lupaavat
heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on,
sen orja hän on” (2. Piet.2:18,19). – Väinö Hotti
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Thomas korosti esityksessään kirkon ”samaistumisessa niiden kanssa, jotka
taistelevat vapautuksen puolesta” ja ”vaatimusta taistella oikeudenmukaisuuden
puolesta” (TA.3/76, 268ss.).
Thomasin esityksen omalaatuisin – mutta samalla KMN:n ekumenialle
luonteenomainen – ajatus oli hänen puheensa hengellisyydestä taistelussa
vapauden ja maailmanyhteyden saavuttamiseksi. Hän tarkoitti tällä uskonnollista
hartautta ja intoa tässä työssä ja taistelussa. Vapaus ja yhteys, Nairobin kokouksen
tunnukset, ovat Thomasin mukaan Raamatun perusajatuksia. Hänellä ne eivät
kuitenkaan merkitse vapautumista synnin syyllisyydestä ja vallasta sekä yhteyttä
Jumalan ja toisten uskovien kanssa. Hän tarkoittaa niillä ”vaakasuoralla tasolla”
olevaa inhimillistä ja maallista yhteyttä, jonka aikaansaamiseksi Kristus ja hänestä
lähtenyt käyteaine (ferment) vaikuttaa kirkoissa, uskonnoissa ja ideologioissa.
Tämän yhteyden aikaansaamiseksi KMN:n on Thomasin mukaan tuettava aikamme
yhteiskunnallisia, kulttuurillisia ja poliittisia vapautusliikkeitä, jotka pyrkivät
tähänastisen järjestyksen kumoamiseen ja uuden aikaansaamiseen. Niihin kuuluvat
myös rotusyrjinnän vastustaminen (antirasismi), naisten taistelu vapautumisen ja
tasa-arvon saavuttamiseksi (antiseksismi), ekumeeniset kasvatusohjelmat sekä eri
maiden kotimaiset ”kontekstuaaliset” (niiden kulttuuri- ym. yhteyteen kuuluvat)
teologiat. Näitä on tuettava niiden pyrkiessä vapautumaan siitä länsimaiseen
teologiaan sitoutuneisuudesta, mihin lähetystyö on ne saattanut.
Thomas esitti tässä yhteydessä hätkähdyttävän lausunnon, että kaikkialla
maailmassa kristityt murtautuvat ulos latinalaisen ja kreikkalaisen teologian ja
ajattelun vankilasta.
(Uuras Saarnivaara, Suuri Babylon, ss.124,125).
”Järkeisoppinut on saarnannut vapauden oppia. Ja on jo

LARS LEVI LAESTADIUS
10.1.1800 – 21.2.1861

nähty, millaisia hedelmiä vapaus on tuottanut
Euroopassa. Vapaus on kukistumattoman itsekkyyden
ilmaus. Se on tehnyt maailmasta suuren porttolan,
suuren teurastamon ja suuren varasliigan. Kun vapaus
pääsee passioksi, on itse filosofinkin ryömittävä
tomussa katupoikien edessä ja sanottava: ´Hyvää
päivää, kansalaiset!` Kun vapaus pääsee oikein
vauhtiin, se panee järjen nurinniskoin, ja vapaa tahto,
jonka piti vapauttaa maailma tyranneista, pystyttää
hirsipuita, giljotiineja ja mestauspölkkyjä vapauden
nimessä.”
Hulluinhuonelainen § 480

