1

MITÄ MINUN PITÄÄ JULISTAA?

Väinö Hotti

”Ääni sanoo: "Julista!" Toinen vastaa: "Mitä minun pitää julistaman?" Kaikki liha on kuin ruoho, ja
kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys
puhaltaa siihen. Totisesti, ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän
Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti” (Jes.40:6-8).
Tarve julistaa
Tämä on yleisinhimillinen tarve, tarve puhua ja tarve tulla kuulluksi. ”Mitä tehtäisiin, että
mainittaisiin?” Kukapa ei haluaisi laittaa ”Eskon puumerkkinsä” jokaiseen mahdolliseen paikkaan?
Tässä on kyseessä ”itsetehostus” ehkä myös ”itsekorostuskin”. Tällä on myös tekemistä
”itsetunnon” kanssa.
Julistajia riittää
Aikaisempina vuosikymmeninä on itsensä esiintuontia ollut merkittävästi vaikeampaa kuin
nykyisin. Laaja mediasirkus antaa lähes jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden nousta
barrikadeille ja estradeille. ”Kansanääni” nouse yhä useammin esille – ja vallanpitäjät vapisevat.
Yhden totuuden aika näyttä olevan ohitse – demokratia jyllää.
Kirkko mukana
Kirkko on joutunut median pyörteisiin mukaan. TV7 ja Radio Dei ovat Suomessa
monopoliasemassa kristillisessä viestinnässä. Moniarvoisuus (pluralismi) on niissäkin nähtävissä.
Kaikki huutavat kurkku suorana omaa oppiaan ja ehdotonta totuuttaan. Totisesti on paikallaan
herättää kysymys kristillisen julistuksen suhteen: MITÄ MINUN PITÄÄ JULISTAA?
Uskonpuhdistus
Elämme paraillaan uskonpuhdistuksen pyörteissä ja kurimuksessa. Evankeliumi tahdotaan
puhdistaa kristillisestä opista – se onkin melkoinen vallankumous. Toki tämä on tapahtunut
mahdollisimman äänettömästi ja siististi; ”veretön vallankumous”. Onko kumouksen takana
”kauniimpi osapuoli”, nainen?
Kirsi Rostamo (Radio Dein johtaja) kirjoittaa netissä 21.8.2015: ”Itse emme ota kantaa
oppikysymyksiin juuri sen takia, että evankeliumi pysyy pääasiana.”
Radio Dein evankeliumi on evankeliumia ilman kristillistä oppia! Minusta tämä on merkillinen
kummajainen. Kuinka on mahdollista, että moinen ”evankeliumin julistus” voi tapahtua kristillisen
lipun alla? Eikö kristikansassa pitäisi hälytyskellojen soida? Nukkuvatko vartijatkin muun kansan
myötä? Tämä näkemyshän avaa padot kaikille mahdollisille harhoille! Jos kansankirkkoa on
kuvattu, että siinä on ”seinät lavealla ja katto korkealla”, tässä pistetään vielä paremmaksi. Tässä
ei ole rajoja ollenkaan. Tässä ollaan laittamassa kristinuskomme täydelliseen remonttiin.
Ihmetyttää, että tämä kaikki on tapahtunut niin vähin äänin.
”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14).
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JULISTUKSEN ANALYYSIÄ – MITÄ MEILLÄ JULISTETAAN?
1. Epäuskoa
Liberaaliteologia on kunnostautunut tällä saralla. Raamattu ei ole Jumalan ilmoitussanaa , vaan
ihmissanaa. Siksi se ei ole ohjeellinen esim. etiikan kysymyksissä. Tämä tuli selkeästi esille Kuopion
hiippakunnan viimeisissä piispanvaaleissa:
Kuopiolainen Kirkko & Koti – lehti esitti (11.1.2012) piispaehdokkaille kymmenen (10) heidän
teologiaansa ja toimintaansa liittyvää kysymystä. Eräs näistä (2.) kuului: ”Mitä ongelmia on
Raamatun käyttämisestä uskon ja etiikan oppikirjana?” Kaikki torjuivat selkeästi Raamatun ”uskon
ja elämän ohjenuorana”. ”Yksin raamattu” – periaate hylättiin kuuden ehdokkaan voimalla.
Kukaan ei suoraan asettunut Raamattua vastaan, mutta kaikki halusivat käyttää sitä ainoastaan
”soveltuvin osin”.
Liberaaliteologia hyväksyy Raamatusta ohjeellisena vain joitakin ”valittuja paloja”: kultaisen
säännön, rakkauden kaksoiskäskyn jne.
Uusi raamatunkäännös on liberaaliteologian ehdoilla tehty. Risto Santala tuo tämän
yksiselitteisesti esille kirjassaan Suudelma hunnun läpi (Kuva ja Sana 1998).
Edesmennyt professori Heikki Räisänen on tämän suunnan eräs nimekkäimmistä suomalaisista
edustajista. Tosin tämän virtauksen sukujuurista löytyy vieläkin kuuluisampi persoona, Saatana,
jota on syytä perustellusti pitää liikkeen isänä:
”Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala
oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin
puista'?" (1. Moos.3:1).
Liberaaliteologia on onnistunut monen suomalaisen sydämestä riistämään uskon. Helsingin
teologinen tiedekunta on liberaaliteologinen hautomo, josta vuosittain kuoriutuu
liberaaliteologiuntuvikkoja valmiina viemään epäuskon myrkkykylvöä kansan keskuuteen.
Liberaaliteologia on kuolettavaa ”järkeisoppia”, josta Laestadius kirjoitti aikoinaan:
”Järki on filosofin pääkopassa jumalallinen tiedon lähde, josta tämän maailman viisas voi
ammentaa totuutta samalla erehtymättömyydellä kuin yksinkertainen Raamatusta.”
2. Kirkollinen julistus
Tämä nousee pitkälti äiti-kirkon (Rooman) teologiasta: KIRKON AUTUUTTAVA JÄSENYYS JA
SAKRAMENTTIEN VASTUSTAMATON VAIKUTUS!
3. Yleisuskonnollinen julistus
Kun evankeliumi riisutaan kristillisestä opista, siitä tulee julistusta ihmisten korvasyyhyyn;
kansanuskonnollisuutta. Samalla on siirrytty kristinuskon saralta harhaoppien ja viihteen puolelle.
”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).
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4. Maailmallinen julistus
Tässä ei puhuta parannuksesta, ei uudestisyntymisestä eikä pyhityksestä. Siinä uskova on
”tavallinen ihminen”. Paras kristitty on ihminen, joka ei ole lainkaan kristitty. Kristityksi itseään
nimittävät ovat fariseuksia ja tekopyhiä. Tämä virtauksen nimekkäin edustaja on Kuopion entinen
piispa Wille Riekkinen. Riekkinen korosti seurakuntaa ”syntisten yhteisönä”.
Erkki Leminen myös kaiketi edusti tätä suuntausta. Erkki Lemisen teologiaan kuuluivat mm. viina,
naiset ja tanssi.
”Jos tulisi mies, joka tuulta tavoittelisi ja petollisuudessaan valhettelisi: "Minä saarnaan sinulle
viinistä ja väkijuomasta", siinä olisi saarnaaja tälle kansalle” (Miik.2:11).
”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka
siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4).
”Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole” (Juud.19).
5. Karismaattinen julistus
Muutamissa piireissä on voimakas karismaattisuuden korostus. Korinton seurakunta oli rikas
armolahjoissa, mutta köyhä rakkaudessa. Samalla kun Paavali antoi tunnustusta heidän
armolahjoista, samalla hänellä oli voimakas neuvon ja nuhteen sana:
”Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille
Kristuksessa Jeesuksessa…niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa” (1. Kor.1:4,7).
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä
vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä
tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin
vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi” (1. Kor.13:1,2).
6. Sisäinen ääni
Muutamilla on luja usko sisäisen äänen jumalallisuuteen. Heillä ei ole tajua siitä, että ääni voi olla
Jumalan, oman sydämen tai peräti perkeleen. Tällainen ihminen on tavallisesti vuoren varma
sanomansa aitoudesta. Usein tämä liittyy äskettäin uskoon tulleisiin, mutta joskus sama tauti
löydetään vanhemmistakin uskovista. Heillä on ”korkein totuus”. Vanhan testamentin Elihu on
kouluesimerkki ”paisuneesta” uskovasta:
”Sillä minä olen sanoja täynnä, henki rinnassani ahdistaa minua. Katso, minun rintani on kuin
viini, jolle ei reikää avata, se on pakahtumaisillaan niinkuin nuorella viinillä täytetyt leilit. Tahdon
puhua, saadakseni helpotusta, avata huuleni ja vastata. En pidä kenenkään puolta enkä ketään
ihmistä imartele” (Job 32:18-21).
"Maltahan vähän, niin julistan sinulle, sillä vielä on minulla Jumalan puolesta puhuttavaa. Minä
noudan tietoni kaukaa ja osoitan Luojani oikeuden; sillä totisesti, sanani eivät ole valhetta - mies,
jolla on täydellinen tieto, on edessäsi” (Job 36:2-4).
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7. Lahkojulistus
Tälle on oleellista ”me yksin oikeassa” – henki. Kouluesimerkkinä tästä on Suomen
Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK). Muut lahkolaisuuden elementit: 1. Kilpalaulanta. 2.
Kilpakosinta. 3. Kilparahastus.
8. Tämänpuoleisiin keskittyminen
Osmo Tiililä syytti aikoinaan kirkkoa keskittymisestä ”tämänpuoleisiin” ja tuonpuoleisten
unohtamisesta. Tämä kirkon harhasuuntautuminen on Tiililän ajoista vieläkin voimistunut. Kirkko
puuhailee laitumilla, jotka vain vaivoin on luettavissa kirkon reviiriin kuuluviksi. Sen sijaan sen oma
ryytimaa on jäänyt kesannolle. Osmo Tiililä julisti: ”Kirkko on sitä varten, että täällä kuollaan!”
9. Hurmahenkinen julistus
Tässä raamatullinen aines jää minimiin. Korostetaan Jumalan läsnäoloa. Tunnelmaan (fiilikseen),
kokemuksiin ja elämyksiin panostetaanUnohdetaan kuitenkin, että HENKI TOIMII AINA SANAN
LINJALLA!
10. Harhojen paljastus
Kristityn Foorumi on paljastanut ansiokkaasti erilaisia kristillisiä harhoja. Tosin jotkut näistä ovat
jääneet tyystin pimentoon, mm. Erkki Lemisen harharetket. Toisaalta pelkkä harhojen
paljastaminen ei riitä. Saaristomeren kapteenilta kysyttiin, tunsiko hän kaikki karit. ”En suinkaan”,
hän vastasi, ”mutta minä tunnen oikean reitin”. Oikean reitin neuvomiseen pitäisi Kristityn
Fooruminkin keskittyä enemmän.

MITÄ ON KRISTILINEN JULISTUS?
1. Sanan saarnaa
”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” (2. Tim.4:1,2).
”Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista
tapahtumista, sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne
nähneet ja olleet sanan palvelijoita” (Luuk.1:1,2).
2. Saarnaa Kristuksesta
”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille
Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään
muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (1. Kor.2:1,2).
”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta” (Apt.8:5).
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3. Parannussaarnaa
”Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva
kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä
kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:46,47).
”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).
4. Lain ja evankeliumin saarnaa
Lain sanalla paljastetaan synti. Evankeliumi taas on balsamia synnin haavoihin.
”Sokeuksien sokeutta on, Luther kirjoittaa, että ei tahdota saarnata lakia ilman ja ennen
evankeliumia. Kuinka on mahdollista saarnata syntien anteeksiantamusta, ellei sitä ennen ole
olemassa mitään syntejä?” (Tunn.kirj.s.54).
”Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lainsaarnaa ei ole ahkerasti harjoitettava
ainoastaan epäuskoisten ja katumattomien parissa, vaan myös tosiuskovien, todella kääntyneiden,
uudestisyntyneiden ja uskon kautta vanhurskautettujen parissa” (emt.s.430).
”Ei evankeliumi julista syntien anteeksiantamusta välinpitämättömille, suruttomille sydämille,
vaan ´särjetyille` eli katuville” (emt. s.503).
”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka” (Ps.149:6).
”Kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee, kirottu olkoon se, joka pidättää miekkansa
verestä” (Jer.48:10).
”ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana” (Ef.6:17).
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja
tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja
aivoitusten tuomitsija” (Hebr.4:12).
5. Uudestisyntymisestä
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3).
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
6. Pyhityksestä
”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa”
(Hebr.12:14).
”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.10:29).
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7. Yhteydestä
Raamatun mukaan SEURAKUNTA ON YKSI! Ollessamme ekklesiayhteydessä veljien ja sisarten
kanssa samassa pöydässä saamme esimakua taivaallisesta suuresta ehtoollisesta, jossa olemme
KUNINKAAN pöydässä kaikkien pyhien kanssa - ja Jeesus itse palvelee meitä.
”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet… Ja
hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien
vanhurskautus." Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan
hääaterialle!" (Ilm.19:7-9).
”hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä” (Luuk.12:37).
”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).
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä”
(1. Joh.1:7).
8. Uskosta
”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room.10:17).
”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy”
(Hebr.11:1).
”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa,
että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät” (Hebr.11:6).
9. Toivosta
”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion
ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer.29:11).
”että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat
lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa” (Ef.2:12).
10. Rakkaudesta
”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).
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille
”Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta,
hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta” (1. Joh.3:10).

