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POSITIIVINEN EVANKELIUMI

Väinö Hotti

Ilosanoma
Evankeliumi on ilosanoma – kaikille kansoille:
”Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso,
minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa” (Luuk.2:911).
”Evankeliumi on ilosanoma, muttei siirappia” (Niilo Tuomenoksa, Salatut synnit,s.8).
Syntiinlankeemus oli surusanoma
Jeesuksen tulo maailmaan tuli kumoamaan syntiinlankeemuksen surullisen
sanoman. Kaikki lankeemuksen suuret ja surulliset seuraukset kumottiin Jeesuksen
tullessa. Maailma ”ennallistettiin” paratiisin tasolle!
Vaatii vastaanottamista
”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta
kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille,
jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta
eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta” (Joh.1:11-13).
Vaatii parannuksen tekemistä
”ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä
kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:47).
”Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille
apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille:
"Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen
syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan” (Apt.2:37,38).
”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).
”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä
sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä
valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit
anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa` (Apt.26:17,18).
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POSITIIVINEN EVANKELIUMI – TOINEN EVANKELIUMI
”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).
Ei ole ihmisten mielen mukaista
”Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla
mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen
palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi
ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole
minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut” (Gal.1:10-12).
”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).
Ilman ahdasta porttia ja kaitaa tietä
Raamatullisista vaatimuksista on alettu tinkimään - kansan pyynnöstä! Onhan meillä
”kansan kirkko”!
”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie
kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie
kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:13,14).
”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa
myöten, samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.82).
”Kirkon toiminnalle on viime aikoina ollut ominaista jonkinlainen perässä kulkeva,
toteava ja hyväksyvä luonne...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” (Lasse
Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, ss.30,31).
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Jokamiehen usko
Uskosta on tehty jokaiselle sopiva.
”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi
ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, ja että me
pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen” (2.
Tess.3:1,2).
Käytännössä relativismi (kaikki on suhteellista) hallitsee. Oppi on laitettu
”kellumaan”. Jokainen saa tulkita sitä tavallaan.
Puhukaa mieluisia
”Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo
kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää
ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita”
(Jes.30:9,10).
”Jos tulisi mies, joka tuulta tavoittelisi ja petollisuudessaan valhettelisi: "Minä
saarnaan sinulle viinistä ja väkijuomasta", siinä olisi saarnaaja tälle kansalle”
(Miika 2:11).
Lain hylkääminen
”Maallistuneen kirkon muuan mielivirsi on väite, jonka mukaan aikamme ihmiset
ovat muutenkin jo niin ahdistuneita, ettei heidän hätäänsä saa enää lisätä
julistamalla heille Jumalan käskyjä ja puhumalla Jumalan vihasta ja
rangaistuksesta. Ahdistuneita he epäilemättä ovat, eri asia kuitenkin on, onko tämä
ahdistus Jumalan sanan aiheuttamaa murhetta ja onko evankeliumi, hyvä sanoma
Kristuksen työstä, vastaus tähän ahdistukseen. Jos evankeliumi on vain vastaus
ihmisen tarpeisiin, hänen hätäänsä, hänen kaipaukseensa, siis hänen mielestään
tärkeihin asioihin eikä siihen, minkä Jumala ilmoittaa olevan hänen varsinainen
tarpeensa, niin olemme palanneet taas viime vuosisadan kulttuuriprotestantismiin.
Siinähän ihminen oli kaiken keskus ja mitta, joka määräsi mitä hänelle piti julistaa.
Tällä kertaa ihminen on ahdistunut ja suvaitsee vain, että hänelle puhutaan
Jumalan armosta ja rakkaudesta. Tosin hän on hillitön ja itsekäs, suorittaa
kapinoita ja veritöitä, kiskoo ja riistää lähimmäistään tunnottomasti, heittää
syntymättömät lapsensa menemään kuin muinaiset barbaarit tyttölapsensa, jotta
voisi esteettömästi noudattaa mielitekojaan - mutta Jumalan lakia hänelle ei saa
saarnata, siitä voisi vaikka saada omantunnontuskia ja neurooseja” (Lasse
Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.50).
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Huolien hälventäminen

(nettikuva)
LASSE MARJOKORPI

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei ole
mitenkään erityisesti kristillinen tehtävä. Joka sellaiseen
ryhtyy, tietäköön ja tiedostakoon sen, mitä saksalainen
teologi Hans Asmussen sanoi kerran jollekin papille:
”Tämä ihminen odottaa sinulta sellaista, millä ei ole
mitään tekemistä sinun pappiskutsumuksesi kanssa.”
Epäuskoiselle ihmiselle kirkolla ei kirkkona pitäisi olla
Jumalan lain julistamisen ohella muuta annettavaa kuin
kehotus kääntymiseen ja Jumalan armon omistamiseen”
(Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29).

Positiivinen on kristillinen
”Aikamme uskosta käytävää keskustelua sävyttää usein jonkinlainen "hyvän" monopolisoiminen kristinuskolle. Päätellään, että jokainen ihminen, joka tuo esiin jotakin
positiivista, joka tekee jotakin hyvää ja on vilpitön käsityksissään, olisi kastettuna
ilman muuta kristitty... Vilpittömyyden, hyvyyden, rehellisyyden ja sosiaalisen
mielen monopolisoiminen kristinuskolle laimentaa kristinuskon eettiseksi yleisuskonnollisuudeksi. Sen mukaan ajatellaan, että kaikki käsitykset, jotka ovat teeskentelemättömiä, ovat kristillisiä” (Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, ss.30,31).

KOKO MAAILMAN AUTUUS
Tässä hylätään LAKI – EVANKELIUMI – linja; poimitaan ”rusinat pullasta”.
Vanhurskauttamisoppi torjutaan. Tässä julistetaan ”halpaa armoa” ja ”veretöntä
evankeliumia”. Ristin pahennus on poistettu! Antinomismi (lain kumoaminen)
vallitsee! Tässä SYLEILLÄÄN KOKO MAAILMAA. Jakoa kahteen ei sallita!

(nettikuva)
JAAKKO HEINIMÄKI

”Evankelisuus sai alkunsa 1800-luvulla. Elämänkielteisen ja
maailman murheissa rypevän kristillisyyden sijaan
evankeliset korostivat iloa, armoa ja autuutta. Suoniemen
papin virkaanasettajaisissa 1844 evankeliset papit ottivat
kuppia ja pistivät tanssiksi. Evankeliumi kun kumminkin on
ilosanoma. Herätysliikkeen ihmisistä alettiin puhua
"iloisina evankelisina" (KIRKKO JA KAUPUNKI 22.06.2017,
Jaakko Heinimäki). (netti).
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Tohtori Susanna
Kokkonen matkustaa
maailmanlaajuisesti puhumalla
kirkolle ja kansalaisille
antisemitismistä, holokaustista,
Israelista ja vainotuista kristityistä.
(NETTI).

(nettikuva)
Tohtori SUSANNA KOKKONEN liputtaa
avoimesti DIETRICH BONHOEFFERIN puolesta!

”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme
kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa
uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan
nyt” (Dietrich Bonhoeffer) (Uvk.600:1).

(nettikuva)
DIETRICH BONHOEFFER
4.2.1906 – 9.4.1945

(nettikuva)
RISTO SANTALA
18.5.1929 – 26.9.2012

”Sama tragedia toistuu nykyään Dietrich Bonhoefferin
elämäntyön tulkinnassa. On järkyttävää todeta, miten
Bonhoefferin keskitysleirin paineessa kirjoittamista irrallisista ajatuksista on tehty "täysi-ikäisen maailman" ja "uskonnottoman kristinuskon" rakennelma, mikä on sisäisesti
aivan vieras miehen muissa yhteyksissä esittämälle kristillisen uskon kuvalle. Mutta kun valjastetaan yhteen keskitysleirin kiusoissa hämääntynyt Bonhoeffer, myyteistä puhuva
Bultmann ja kulttuuriekspertti Tillich, ja kun kaikkia ymmärretään sopivasti väärin, saadaan lopputulokseksi piispa
Robinsonin kirja Rehellinen Jumalan edessä. ..” (Risto
Santala, Taivasten valtakuntaa vastaan hyökätään)
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”Kuule, Isä taivaan pyyntö tää: Auta, ettei kukaan
yksin jää. Katso, Isä, lasta kärsivää. Siunaa koko
maailmaa” (Jaakko Löytty). NETTI.

(nettikuva)
JAAKKO LÖYTTY

POSITIIVISUUS ON IN
Poliittisessa elämässä ja koko yhteiskunnassa arvostetaan positiivisuutta. Tämä
arvostus on siirtynyt myös hengelliselle kentälle. Ei ole paljon väliä, tuotko sinä
Sanaa esille, kunhan vain olet POSITIIVINEN. Eduskunnassa et tietenkään voi pitää
Raamattua esillä, mutta riittää, kun olet positiivinen, kun sinulla vain on POSITIIVINEN NAAMA!
Kaikki tämä todistaa, että olemme hengellisessä elämässämme siirtyneet
”horisontaaliselle” tasolle. Suhde lähimmäiseen on kaikki kaikessa. Vertikaali-taso
(suhde Jumalaan) on jäänyt taka-alalle.
KÄÄNTYMÄTÖN julistaja on predestinoitu julistamaan positiivista
evankeliumia. Samoin hänellä ei ole pienintäkään mahdollisuutta erottaa
lahkoa ekklesiasta. SOKEA ON SOKEA!

1. JUMALA OMPI LINNAMME JA VAHVA TURVA AIVAN,
ON MIEKKAMME JA KILPEMME AJALLA VAARAN, VAIVAN
SE VANHA VAINOOJA, KAVALA, KAUHEA, ON KIIVAS KIUKKUINEN
JA JULMA, HIRMUINEN. VAIN HERRA HÄNET VOITTAA.
3. MAAILMA VAIKK` OIS TÄYNNÄNSÄ, PIMEYDEN ENKELEITÄ,
PÄÄLLEMME SYÖSTEN PÄÄNÄNSÄ, HE EIVÄT VOITA MEITÄ.
NE RAIVOTKOHOT VAAN, JA SYÖSKÖÖT KIUKKUAAN, NE SAANEHET
JO ON HERRALTA TUOMION. YKS SANA HEIDÄT KAATAA.

