
                                                                                                                                                                                       1 
 

KATTEETON JULISTUS  1                                                  Väinö Hotti 

 
                      (nettikuva) 
Runsauden pula 

Sananjulistuksen määrä on ajassamme ennen näkemätöntä. Kansankirkot levittävät 

hengellistä sanomaa, samoin eri lahkot ja muut yhteisöt. Lisäksi apuna ovat radiot, 

TV:t, netit, painotuotteet jne. Mutta mikä on tulos? Jumalattomuus leviää 

kulovalkean tavoin. Levisihän evankeliumi helluntain jälkeenkin nopeasti, mutta se 

oli samalla ”muutos-evankeliumia”. Katteeton puhe on yleensä mielletty 

poliitikkojen ongelmaksi, mutta tänään on helppo nähdä myös seurakunnallisella 

kentällä sama ongelma. Meillä on runsauden pula määrästä mutta laatu mättää! 

Mikä on katteeton? 

Asialla ei ole pohjaa. Siinä ollaan tyhjän päällä. Tällöin petetään itseään ja muita. 

Hengellisellä puolella katteettomuus merkitsee ihmisten pettämistä kaikkein tär-

keimmässä, pelastuksen asiassa. Tämähän on rikos! Ilmiön ”tavaramerkkinä” on 

SANAN PÄÄLLE KROSSAAMINEN. Mistä hengellinen katteettomuus johtuu? 

LOOT on Raamatun esimerkki henkilöstä, jonka puheella ei ollut katetta: ”Silloin 

Loot meni puhuttelemaan vävyjänsä, joiden oli aikomus ottaa hänen tyttärensä, ja 

sanoi: "Nouskaa, lähtekää pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää tämän kaupungin". 

Mutta hänen vävynsä luulivat hänen laskevan leikkiä” (1. Moos.19:14). 

1. KATTEETON RUKOUS 

1) Monisanaisuus 

”Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja 

rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti 

minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene 

kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa 

näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, 

”saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimat-

tomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella 

pitkämielisyydellä ja opetuksella. 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.4:2-4). 
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jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko 

heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin 

häneltä anottekaan” (Matt.6:5-8). 

2) Baalin palvelijat 

Rukous voi olla innokkasta, vuolasta, harrasta ja äänekästä, mutta se ei tuota 

tulosta; se on ”hengen hukkaa”: 

”Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he 

huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: "Baal, vastaa meille!" 

Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli 

tehty. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huutakaa kovemmin; hän on 

tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut 

johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää". Niin he 

huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, 

niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina 

siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei 

vaarinottoa!” (1. Kun.18:26-29). 

3) Vastoin sanaa 

Kaikkia rukouksia ei kuulla: 

”Mitä toivoa on riettaalla, kun Jumala katkaisee hänen elämänsä, kun hän tempaa 

pois hänen sielunsa? Kuuleeko Jumala hänen huutonsa, kun ahdistus häntä 

kohtaa?” (Job 27:8,9). 

”Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi” (Ps.66:18). 

”Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle 

otollinen” (Snl.15:8). 

”Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon 

rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä” (Jes.1:15). 

”vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne 

peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule” (Jes.59:2). 

”Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan 

huutoa ja rukousta äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule” (Jer.7:16). 

”Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä tuotan heille onnettomuuden, josta 

heillä ei ole pääsyä; ja kun he minua huutavat, en minä kuule heitä” (Jer.11:11). 
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”Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan 

huutoa ja rukousta, sillä en minä kuule, kun he minua avuksi huutavat 

onnettomuutensa tähden” (Jer.11:14). 

”Samoin kuin hän huusi, mutta he eivät kuulleet, samoin he huutavat, mutta minä 

en kuule, sanoo Herra Sebaot” (Sak.7:13). 

2. VIERASTA TULTA 

Kaikki jumalanpalvelus ei kelpaa Jumalalle: 

”Ja Aaronin pojat Naadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja 

virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran 

eteen, vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin 

että he kuolivat Herran edessä” (3. Moos.10:1,2). 

”Vaan jos siitä tulee väärää, vierasta tulta Herran alttarille, kun aina pitää rukoilla ja 

polvillaan olla pitkin päivää”, kuului Niskanen sanovan samassa, kun Paavo tuli 

sisälle. 

”Siitä tulee – Aaronin poikain tulta siitä tulee”, totesi Paavo (Ruotsalainen) kiireesti, 

ennen kuin oli istunut ja Renqvist ennättänyt mitään vastata” (Oravala, Erämaan 

profeetta, s.99). 

3. LAINATAVARAA 

Uskon harjoituksen tulee olla ”kokemusperäistä”, omakohtaista: 

”Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka 

varastavat minun sanani toinen toiseltansa. Katso, minä käyn niiden profeettain 

kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: 

'Se on Herran sana'” (Jer.23:30,31). 

”Ja Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärin hänen päähänsä sekä 

panssarin hänen yllensä. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle ja 

yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille: 

"En minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut". Ja Daavid riisui 

ne päältänsä” (1. Sam.17:38,39). 

”Niin hän meni heidän kanssaan. Ja Jordanille tultuaan he hakkasivat puita. 

Mutta erään heistä kaataessa hirttä kirposi kirves veteen. Niin hän huusi ja sanoi: 

"Voi, herrani, se oli vielä lainattu!" (2. Kun.6:4,5). 
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”Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran 

Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan 

teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa". Ja niiden joukossa, jotka näin 

tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa; 

mutta paha henki vastasi heille sanoen: "Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä 

tiedän, mutta keitä te olette?" Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän 

kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he 

alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta” (Apt.19:13-16). 

 
                      (nettikuva) 
                 H.C. SPURGEON 
 
”Olen kokenut , mitä merkitsee kaikkien ampumatarvikkeiden loppuminen, ja sitten 

olen ikään kuin sijoittanut itseni suureen evankeliumitykkiin, ja olen laukaissut itseni 

kuulijoitani kohti, kaiken kokemukseni Jumalan hyvyydestä, kaiken tuntemukseni 

synnistä ja kaiken kokemukseni evankeliumin voimasta. On ihmisiä, joihin tuollainen 

julistus vaikuttaa syvällisemmin kuin mikään muu, sillä he tuntevat, että sinä et anna 

heille ainoastaan evankeliumia, vaan myös itsesi. Todennäköisimmin juuri se saarna, 

joka ensin on murtanut saarnaajan sydämen, murtaa myös kuulijan. Ja sillä 

saarnalla, joka tulee suoraan saarnaajan omasta sydämestä, on paras mahdollisuus 

tavoittaa kuulijan sydän” (C.H. Spurgeon, Sielujenvoittaja, s.69). 

 

               (nettikuva) 
   Paroni von Münchhausen 

Charles Haddon Spurgeon, tavallisemmin C.H. 

Spurgeon, oli englantilainen baptistisaarnaaja, joka 

muistetaan voimakkaasti vaikuttaneen kristittyjen 

kesken eri suuntauksissa. Sekalainen joukko 

kristittyjä muistaa hänet edelleen ”Saarnaajien 

ruhtinaana”. Wikipedia 

Syntyi: 19. kesäkuuta 1834, Kelvedon, Yhdistynyt 

kuningaskunta 

Kuoli: 31. tammikuuta 1892, Menton, Ranska 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/C._H._Spurgeon
https://www.google.com/search?q=charles+spurgeon+syntyi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDRNStISy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1jFkzMSi3JSixWKC0qL0lPz8xSKK_NKKjMBuXrqNT4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUwPmW4_TzAhUD_CoKHX12AhMQ6BMoAHoECEoQAg
https://www.google.com/search?q=c.+h.+spurgeon+kelvedon,+yhdistynyt+kuningaskunta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDRNSlLiBLGSTS1SjLTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlbDZD2FDD2F4oLSovTU_DyF7NScstSU_DwdhcqMlMziksq8yhKF7NK8zLz0xGIgXZK4g5URAFX-ErdmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUwPmW4_TzAhUD_CoKHX12AhMQmxMoAXoECEoQAw
https://www.google.com/search?q=c.+h.+spurgeon+kelvedon,+yhdistynyt+kuningaskunta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDRNSlLiBLGSTS1SjLTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlbDZD2FDD2F4oLSovTU_DyF7NScstSU_DwdhcqMlMziksq8yhKF7NK8zLz0xGIgXZK4g5URAFX-ErdmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUwPmW4_TzAhUD_CoKHX12AhMQmxMoAXoECEoQAw
https://www.google.com/search?q=charles+spurgeon+kuoli&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDRNStKSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTVnEKpackViUk1qsUFxQWpSemp-nkF2an5MJAMPUgnNGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUwPmW4_TzAhUD_CoKHX12AhMQ6BMoAHoECEcQAg
https://www.google.com/search?q=Menton&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KDRNSlLiBLGMzNPSy7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxsvmm5pXk5-1gZQQAdRwCQEQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUwPmW4_TzAhUD_CoKHX12AhMQmxMoAXoECEcQAw
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4. POSITIIVINEN EVANKELIUMI 

Tällöin luovutaan RISTIN PAHENNUKSESTA ja GOLGATAN VERESTÄ. Aletaan julistaa 

”veretöntä evankeliumi” ja ”halpaa armoa”.  Maailmaa ei pyritä evankelioimaan lä-

hetyskäskyn mukaisesti, vaan tyydytään sen parantamiseen. Tämä on 1. uskonkap-

paleen kristillisyyttä; kaikki ovat Jumalan lapsia ”luomisen perusteella”. Jakoa kah-

teen ei tunneta – eikä sallita. Tässä ei ole  kyseessä sanauskollisuus vaan populismi! 

5. MENESTYSTEOLOGIA 

Tämä on vastakohta ”ristin teologialle”.  Tässä uskovan elämä kuvataan pelkäksi 

myötämäeksi. Raamattu osoittaa tämän näkemyksen harhaisuuden. 

6. OPPIA EI TARVITA 

 
 

                                                                                                  
                                                                                                              (nettikuva) 
                                                                                                           Kirsi Rostamo 
 

                                                                                                       
 
                                                                                      

EVANKELUMI ON OPPIA! EVANKELIUMI ILMAISTAAN NIMENOMAAN OPIN 
VÄLITYKSELLÄ! 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
  

Evankeliumit ovat Jeesuksen opetuksista, teoista, kuolemasta ja tyhjän 

haudan löytymisestä kertovia kirjoja. Evankeliumikirjat koottiin 

jälkikäteen suullisen ja osittain kirjallisen perimätiedon pohjalta. Myös 

silminnäkijöiden todistuksilla oli merkityksensä prosessissa. Wikipedia 

21.8.2015 
 
Kiitos viestistä. Lahkolaisuus on ikävä asia ja 

toivottavasti sitä on mahdollisimman vähän 

Suomessa. Radio Dei pyrkii edistämään 

evankeliumin esillä oloa ja kristittyjen keskinäistä 

rakkautta. Tehtävä on haasteellinen, sillä 

kristityt eivät ole aina kovin rakkaudellisia 

toisiaan kohtaan. Itse emme ota kantaa 

oppikysymyksiin juuri sen takia, että evankeliumi 

pysyy pääasiana      

Siunauksin 
Radio Dei 
Kirsi Rostamo (NETTI) 
                                                                                                          

https://fi.wikipedia.org/wiki/Evankeliumit
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7. SOSIAALINEN EVANKELIUMI 
 

 
        (nettikuva)  

”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 yhteis-
kunnalliset olot, kasvatusta jne. Kristusta pidetään pääasiassa ihanteena ja 
opettajana… 
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). 

UURAS SAARNIVAARA 

Uuras Saarnivaara oli suomalainen filosofian ja 

teologian tohtori, kristillinen kirjailija ja 

merkittävä luterilainen hengellinen 

vaikuttaja. Wikipedia 

Syntyi: 17. helmikuuta 1908, Nurmijärvi 
Kuoli: 5. toukokuuta 1998 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Uuras_Saarnivaara
https://www.google.com/search?q=uuras+saarnivaara+syntyi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDZJN0iv1BLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWCVKS4sSixWKExOL8jLLgGSiQnFlXkllJgDQtFOmQQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjVh7zh-OXzAhUllosKHXYrDTcQ6BMoAHoECC0QAg
https://www.google.com/search?q=Nurmij%C3%A4rvi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDZJN0ivVOIEsQ2L8kxztcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVm6_0qLczKzDS4rKMnewMgIAM1RmnEIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjVh7zh-OXzAhUllosKHXYrDTcQmxMoAXoECC0QAw
https://www.google.com/search?q=uuras+saarnivaara+kuoli&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDZJN0iv1JLPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNWcQqXlpalFisUJyYWJSXWQYkExWyS_NzMgEmOPdPSQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjVh7zh-OXzAhUllosKHXYrDTcQ6BMoAHoECDMQAg

