1

KATTEETON JULISTUS 2

Väinö Hotti
”saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla 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).

(nettikuva)

7. YHTEINEN TODISTUS PUUTTUU
Kun halutaan viedä evankeliumia maailmaan, on huomioitava Raamatun neuvo:
”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” (Joh.17:20,21).
Tänään lähetyskäsky pyritään täyttämään, mutta hylätään samalla Jeesuksen
toimintaohjeet! Yhtä kaikki kuitenkin tehdään lähetystyötä optimismin vallassa.
Tämä on sokeutta ja ”valheessa vaeltamista”. Tämä on KATTEETONTA OPTIMISMIA.

8. LAHKOPERKELE
Lahkolaisuus on suomalaisten lempilapsi, sitä hellitään, paijataan ja sille uhrataan.
Vaikka Raamattu sen selvästi mainitsee ja tuomitsee, siitä ei tavallisesti koskaan
puhuta. Suomi on täysin lahkolaisuuden hapattama – aina ”Hangosta Petsamoon”.

(nettikuva)
TAPIO NOUSIAINEN
7.5.1914 – 30.10.1981

”Sinä (lahkohenki) olet saanut aikaan enemmän
pahaa kuin kaikki kristittyjen vainot yhteensä, kuin
inkvisitiotuomioistuimet ja polttoroviot. Sinä olet
hukuttanut enemmän uskovaisia ja kääntymättömiä helvettiin kuin synti, sillä sinä sokaiset ihmiset näkemästä kulmakiveä Kristusta, ymmärtämästä, että muuta perustusta ei ole pantu, kuin
mikä pantu on ja se on Jeesus Kristus” (Tapio Nousiainen, Lahkohenki / Leipää ja suolaa,ss.106,107).
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Lahkokahleet
Lahkolainen on ”sidottu” SYVYYDEN SILKEILLÄ. Vain Jeesus pystyy niistä
vapauttamaan. Lahkolainen on kuin ”Lasarus haudassa”, hän on kuoleman tilassa.
Hän tarvitsee välttämättä Jeesuksen väliintulon:
”Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!" Ja kuollut tuli
ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty
hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä"
(Joh.11:43-44).

”Synnin kaikkein hienoimmatkin rihmat riittävät sitomiseen. Syvyyden
silkit ovat lujaa tekoa” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.22).
Lahkolaisella on ”kalman haju”: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa
neljättä päivää" (Joh.11:39).
EKKLESIA – elämään herännyt ihminen välittää ”Kristus-tuoksua”: ”Mutta kiitos
olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän
kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! Sillä me olemme
Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien
joukossa: näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu
elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen?” (2. Kor.2:14-16).

9. ITSEVARMA
Katteeton julistaja uhkuu ”itsevarmuutta”. Lahkolaisuus, itsevarmuus ja valhe
kuuluvat yhteen. Lahkolaisen koostumus: täynnä itseään – täynnä perkelettä!
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut
murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun
hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä”
(Joh.8:44).
Hän puhkuu vihaa Herran kansaa vastaan: ”Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja
murhaa Herran opetuslapsia vastaan” (Apt.9:1).

10. SAKRAMENTALISMI
Kaste ja ehtoollinen ovat sakramentteja, jotka vahvistavat uskoa. Rooman kirkko
opettaa näiden ”automaattista” vaikutusta: ex opere operato. Luterilaisella puolella
taas korostetaan, että ne vaativat uskoa. Katolinen ex opere operato – oppi on saa-
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nut lisääntyvää jalan sijaa myös luterilaisuudessa. Samalla uskon korostus on heikentynyt. Monen autuuden perustana luterilaisessa kirkossa tänään ovat sakramentit!

11. KÄÄNTYMÄTÖN JULISTAJA
Tämä on perussyy ajateltaessa katteetonta julistusta. Jokainen julistaja pitää itseään
uskovana. Jokainen on tullut uskoon – jollakin tavalla.

”Hänen ympärillään oli kristillisyyttä suuri määrä, mutta Paavo tahtoi tutkia sen laatua” (Saarisalo, Erämaanvaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.344).
Katteettoman julistuksen ongelma ja ”pullonkaula” on sekä
kansankirkon että vapaiden suuntien puolella JULISTAJA, joka ei
itse ole uskossa. Puuttuu sekä helluntai - että pelastuskokemus!
12. ÄLYLLINEN ITSEMURHA
Raamattu on yllättävän ”älyllinen ja järjellinen” kirja. Monet uskovat toimivat järkensä vastaisesti tulkitessaan Raamattua. Näin esimerkiksi seurakuntaopissa. He syyllistyvät ”älylliseen itsemurhaan”. Toinen ongelma on uskovan suhde ”omaantuntoon”. Jatkuva toimiminen omantunnon vastaisesti paaduttaa omantunnon!
”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja
noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden
vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty” (1. Tim.4:1,2).

13. KORVAUSTEOLOGIA
Kun Raamatun oppi ja vaatimukset tuntuvat liian ehdottomilta, etsitään
inhimillisempää oppia korvikkeeksi:
1) Raamatullinen raitis sananjulistus, johon liittyy olennaisena osana ”lain saarna”.
Tämä korvataan tänään sentimentaalisella psykojulistuksella. Tähän liittyy
ajassamme automaattisesti ”siunausmentaliteetti”. Etenkin naisväki tuntuu olevan
perso tälle julistukselle. Jeesus: ”parannusta syntien anteeksisaamiseksi on
saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:47).
2) Rakkauden käskyn korvaaminen
”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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Paavali korostaa tämän käskyn merkitystä:
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta,
olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen” (1. Kor.13:1).
Tämän käskyn kohdalla ihmiset tyytyvät RAUHANOMAISEEN RINNAKKAISELOON!
Toki he tällöin vakuuttavat vaeltavansa ”rakkaudessa”.

”Minä olen helluntailainen, vapaakirkollinen, baptisti, luterilainen, adventisti jne… Kristuksella on monta
heilaa.”

(nettikuva)
KALEVI LEHTINEN
1.1.1936 – 17.7.2011

(TV7Plus 5.10.20) - Siikaniemen
kurssikeskus 11.4.2007 – Kalevi Lehtisen
testamentti. Osa 2.

Alkuseurakunta: KATSOKAA, KUINKA HE RAKASTAVAT TOISIANSA!
Tänään: KATSOKAA, KUINKA HE RAATELEVAT TOISIANSA! (Kalevi Lehtinen).
14. TURVATAKUUT
Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi äskeisellä (25.10.21) Suomen
vierailullaan arvostavansa Suomen ystävyyttä ja kumppanuutta NATON
suhteen, mutta jatkoi, että ”turvatakuut” voidaan antaa vain jäsenille.
Näin on myös Jumalan valtakunnassa. Katteeton julistaja kiirehtii antamaan
taivastakuut kaikille, jotka ovat hiemankin ”kallellaan Siioniin päin”. Uskova on
KRISTUKSEN RUUMIIN JÄSEN. Tarvitaan olemuksellinen, orgaaninen

(substanssi-) yhteys Jeesukseen ja Jumalaan - ja myös toisiin
ekklesiajäseniin!
”Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä
heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi
kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä” (Joh.10:28,29).
”Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?” (Room.8:31).
”te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27).
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15. TURHA TOIVO

Kristityn vaellus on John Bunyanin kirjoittama
allegorinen kristillinen romaani. Se on
julkaistu vuonna 1678. Kirja on merkittävässä
asemassa kalvinistisessa hengellisyydessä.
Bunyan kirjoitti kirjan ensimmäisen osan
ollessaan vangittuna vuonna 1675. Häntä
syytettiin tuolloin luvattomasta
saarnaamisesta. Wikipedia
(nettikuva)
JOHN BUNYAN
28.11.1628 – 31.8.1688
Katteeton julistaja on TOIVON APOSTOLI, mutta hänen toivonsa on pettävä ja väärä;
hän on matkalla (ja vie kuulijansa) VAIVAN PAIKKAAN!
”Tarkatessani tätä kaikkea jännittyneenä satuin kääntymään ja näin
Taitamattoman tulevan virran reunalle sekä pääsevän nopeasti ylitse ilman
puoltakaan sitä vaivaa, mikä kahdella edellisellä miehellä oli ollut. Silloin sattui
nimittäin rannalla olemaan lauttamies nimeltä Turha Toivo, joka meloi hänet
venheessä ylitse. Hänkin siis, kuten toiset, nousi vuorta ylös porttia kohden. Mutta
hän kulki yksinänsä. Eikä häntä tullut kukaan vastaan rohkaisemaan.
Tultuaan portille hän katsoi siinä olevaa kirjoitusta, ja alkoi kolkuttaa luullen pian
pääsevänsä sisälle. Mutta miehet, jotka katsoivat yli muurin, kysyivät: Mistä tulet ja
mitä tahdot? Hän vastasi: Minä olen syönyt ja juonut Kuninkaan kanssa ja hän on
opettanut meidän kaduillamme. He kysyivät hänen vakuuskirjaansa, jotta saisivat
näyttää sen Kuninkaalle. Hän kopeloi poveansa, mutta ei löytänyt.. He sanoivat
silloin: Eikö sinulla ole? Mutta hän ei vastannut heille sanaakaan. He veivät sanan
Kuninkaalle; mutta Hän ei tahtonut tulla häntä katsomaan, vaan käski niiden
kahden Loistavan enkelin, jotka olivat saattaneet Kristittyä ja Toivorikasta, mennä
ulos sitomaan Taitamattoman käsistä ja jaloista sekä viemään hänet pois. He
ottivat siis hänet, kantoivat hänet ilmassa olevalle ovelle, minkä oli nähnyt vuoren
kyljessä, ja heittivät siitä sisälle. Silloin näin että Taivaan portiltakin vei tie helvettiin
yhtä hyvin kuin Turmeluksen kaupungistakin” (John Bunyan, Kristityn vaellus, s.185).

