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MIKSI HERÄTYS VIIPYY?                                                    Väinö Hotti 

REALISMIA 

 

 

 

 

Hengellisen elämän alku on HERÄTYKSESSÄ: 

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus 

taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he 

istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän 

itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua 

muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi” (Apt.2:1-4). 

ONKO HERÄTYSTÄ LUVATTU? 

”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja 

sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja 

maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei 

kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', 

ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; 

katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä 

loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja 

nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on 

synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te 

joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet 

lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta 

väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus 

pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus” (Matt.24:3-12). 

Muutamat sananjulistajat  (mm. HILJA AALTONEN)  ovat luvanneet herätyksiä, mutta 

niitä ei ole tänään näköpiirissä. Aaltonen lupasi herätyksen tulevan nimenomaan 

LUTERILAISEEN KIRKKOON. Tämä ei ole toteutunut; päinvastoin: jumalattomuus on 

lisääntynyt – ja voittopuolisesti kansankirkossa. Raamattu ei lupaa lopunajalle suuria 

herätyksiä vaan – luopumusta ja laittomuuden lisääntymistä.  Ennen Jeesuksen 

”Jalustan keskimmäiseen korokkeeseen on kaiverrettu Paasikiven nimi 

sekä suomeksi ja ruotsiksi lause ”Kaiken viisauden alku on tosiasiain 

tunnustaminen”. ... Sitaatti on tiettävästi alkuaan 1800-luvulla eläneeltä 

brittiläiseltä historioitsijalta Thomas Carlylelta, mutta Paasikivi lainasi sen 

J. V.” (NETTI). 
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tulemista tulee ANTIKRISTUS. Aikamme luopumuksessa kuulemme LÄHESTYVÄN 

ANTIKRISTUKSEN ASKELEET! 

Ne uskovat, jotka tulkitsevat ajan merkit myönteisesti herätyksen airueina, ovat 

joutuneet VALHEEN HENGEN VALTAAN. 

POSITIIVINEN KRISTILLISYYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raamatun mukaan lopunaikaan liittyy oleellisesti mm. se, että uskovat ovat 

toistensa suhteen ”sotajalalla”. 

 

 

                    (nettikuva) 
                 AARO LEIKKARI 
 

”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) 

 

 

JAAKKO HEINIMÄKI     
         (nettikuva)           
 

 

JAAKKO 

HEINIMÄKIHHEINIMÄ

KI 

”Me kuulemme uudelleen ja uudelleen 

toistettavan: ”Herätystä ei tule ilman 

rukousta”. Totta. Mutta joudumme kipua 

tuntien kysymään: ”Miksi herätys viipyy, 

vaikka rukoillaan”? Miksi Sanassa luvatut 

tunnusteot ja ihmeet viipyvät, vaikka 

rukoillaan? Olemmeko unohtaneet, että 

Jeesus lupasi rukousvastauksen niille, jotka 

kuuliaisina Hänen Sanalleen pysyvät Hänessä. 

Se on rakkauden mitta. Pyhä Henki on tullut. 

Seuraammeko Hänen johdatustaan. Jos niin 

tapahtuu, ”on oleva yksi lauma ja yksi 

paimen” (Aaro Leikkari, Armahdettu 

yhteyteen Kristuksessa, s.168) – Teh. VHn 
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          (nettikuva) 
    (Kalevi Lehtinen)         
  1.11.1936 – 17.7.2011 
 

KATTEETON JULISTUS 

 
               (nettikuva) 

NIILO TUOMENOKSA 
21.5.1893  - 8.12.1967 
 
Meillä on ”saarnan kriisi”. Ahdas portti ja kaita tie levitetään kunkin mitoille 

sopivaksi. On vallalla ”vallitsevan tilanteen vanhurskauttaminen”. ”TAIVASTAKUUT” 

annetaan jokaiselle: 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuseurakunta: KATSOKAA, KUINKA HE RAKASTAVAT 

TOISIANSA! Tänään: KATSOKAA, KUINKA HE 

RAATELEVAT TOISIANSA! (Kalevi Lehtinen 

)

. 

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! 

 

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin 

alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa 

myöten, samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa, 

Valkoiset synnit, s.82). 
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”Autuasta on tulla perin pohjin kukistetuksi, niin mieluista kuin meille olisikin 

puoliparannus, jossa pää vain hieman kumartuu Siioniin päin” (Niilo Tuomenoksa, 

Valkoiset synnit, s.81). 

”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). 

VALTAUSKONTO – LAHKOLAISUUS 

”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin 

lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut 

ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä 

lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja 

vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: 

"Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1. Kor.3:1-4). 

Lahkolaisten OLYMPIALAISET: 1. Kilpalaulanta. 2. Kilpakosinta. 3. Kilparahastus. 

LAHKOLAISEN TEOLOGIA 

Jonas Lagus 

”Lahkolaisuus edellyttää aina Jumalan sanan ja Hengen synnyttämää herätystä, joka 

– olipa se sitten ollut enemmän tai vähemmän täydellistä – on muuttunut 

lahkolaisuudeksi puuttuvan johdon tai sanan sekä autuuden järjestyksen väärin 

käsittämisen vuoksi. Niin kuin oikein herännyt sielu vakavasti johdettuna ja sanan 

ymmärtäen pääsee Kristukseen uskoen sovintoon Jumalan kanssa, niin 

lahkolainenkin saa rauhan. Mutta hänen rauhansa perustuu tunteisiin, liikutuksiin, 

näkyihin, ilmestyksiin ja muuhun sellaiseen, mikä on sanan ja vanhurskauttamisen 

ulkopuolella. Työt ja harjoitukset ovat tavallisesti tämmöisen rauhan perustana” 

(Jonas Lagus, Evankeliumin ääni, s.108). 

RYÖSTÄJÄT 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 

vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 
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Rooman kirkko: ”Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta.” Samoin: laestadiolaiset. 

Jokainen lahkoryhmä omii (ryöstää) itselleen EKKLESIA –  arvonimen! Kuitenkin 

samalla vannotaan YHDEN KIRKON nimeen! Missä on ”maalaisjärki”?! 

YHTEYSTEOLOGIAA (teh.VHn) 

Taisto Törni 

”Sielunvihollinen on onnistunut lyömään Jumalan lauman pieniksi kappaleiksi, 

toisiaan vihaaviksi, keskenään riiteleviksi kirkoiksi, lahkoiksi ja ryhmiksi… (Taisto 

Törni, Kristus riittää, s.62). 

”Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä. Uskallanpa sanoa, ettei 

siinä ole erotusta luterilaisen eikä helluntailaisenkaan välillä, kun Kristus saa 

meidät vallata. Hän yhdistää…” (emt. s.72). 

”Risti yhdistää kristityt yhdeksi. Mitä lähempänä olemme ristiä, sitä lähempänä 

olemme toisiamme…” (115). 

Osmo Tiililä 

”Uudessa Testamentissa käytetään seurakunnasta sanaa ekklesia…ekklesia on 

corpus mysticum, sisäisen salatun yhteyden omistava todellisuus, jonka 

muodostavat Kristus ja hänen omansa. Ekklesia on Jumalan valtakunnan edustaja 

täällä ajassa, vaikka se itse ei olekaan yksin ajassa, koska sen pää on Kristus. 

Ekklesia ei ole samaistettavissa mihinkään historialliseen kirkkolaitokseen, sillä 

siihen kuuluvat vain ne, jotka todella ovat Kristuksen jäseniä. Ekklesia levittäytyy 

omalla voimallaan Pyhässä Hengessä, ei ihmisten kannattelemana ja 

eteenpäinviemänä, vaikka näidenkin palvelustyötä tarvitaan… 

Rooman kirkon vanhassa ylpeässä julistuksessa on totuus, kunhan se vain tulkitaan 

oikein: extra ecclesiam  nulla salus – kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta! Ekklesian 

ulkopuolella ei todellakaan ole pelastusta, sillä kun Pyhä Henki saattaa yksilön 

Kristuksen yhteyteen, hän tekee tästä Kristuksen ruumiin jäsenen. Ei ole ”yksinäisiä 

kristittyjä”; kristityt kuuluvat suureen, läpi vuosisatojen ulottuvaan Jumalan lasten 

yhteyteen, elävään organismiin, suureen kokonaisuuteen, jota Kristus itse Pyhässä 

Hengessä hoitaa ja kannattelee” (Osmo Tiililä, Teinien teologia, ss.76-77). 

Watchman Nee (Watchman Nee Nii T'o Shen; netti) 

”Jos "seurakuntamme" ei ole eroitettu toisista Jumalan lapsista ainoastaan 

paikkakunnan perusteella, vaan on jonkun erikoisen opin julistamista varten, silloin 

olemme ehdottomasti lahko, huolimatta siitä, kuinka Jumalan Sanan mukainen 
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opetuksemme saattaakin olla. Jumalan tarkoitus on, että seurakunta edustaisi 

Jumalan lapsia paikkakunnalla, eikä jotain erikoista totuutta siellä.”  

Aaro Leikkari 

”Olisi ollut täysin mahdotonta, että Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset olisivat 

organisoituneet  samalla paikkakunnalla useiksi seurakunniksi tai yhteisöiksi, jotka 

erilaisuuttaan korostaen olisivat toimineet omaan lukuunsa. Suuntautuminen 

eriseuraisuuteen nähtiin lihan teoiksi ja tuomittiin synniksi silloinkin, kun jouduttiin 

havaitsemaan, ettei kaikissa asioissa voitu olla yhtä mieltä. Erimielisyyksiä ei saanut 

selvittää ja ratkoa turvautumalla eriseuraisuuteen…”  (Aaro Leikkari, Armahdettu 

yhteyteen Kristuksessa, s.50). 

”Ilmoittaessaan alkuseurakunnalle etukäteen seurakunnan tulevan hajaannuksen 

Jumala samalla ilmoitti, että kysymyksessä on vihollisen teko…” (53). 

”Mikä on se raamatullinen totuus tai ne totuudet, jotka edellyttävät tai edes 

mahdollistavat sen, että seurakunta, Jeesuksen ruumis, paloitellaan eri nimisten 

kylttien alle…” (57). 

”Aito uudestisyntyminen synnyttää aina myös aidon rakkauden kaikkia muita 

samasta hengestä syntyneitä kohtaan… (77). 

”Jumala ei tunnusta Jeesuksen opetuslasten välille vedettyjä rajoja, vaikka me 

ihmiset rakentaisimme omasta mielestämme kuinka raamatullisen opin niiden 

tueksi. On vain ihmisiä, jotka ovat uusia luomuksia Kristuksessa, ja niitä, jotka eivät 

sitä ole…”  (107). 

JEESUKSEN MORSIAN 

 

              (nettikuva) 
      KALEVI LEHTINEN 
  1.11.1936 – 17.7.2011 

”Minä olen helluntailainen, vapaakirkollinen, baptisti, 

luterilainen, adventisti jne… Kristuksella on monta 

heilaa.” (TV7Plus 5.10.20) - Siikaniemen kurssikeskus 

11.4.2007 – Kalevi Lehtisen testamentti. Osa 2. 

 
On järjen vastaista ajatella, että Jeesus tulee 
”heilarypästä” noutamaan. Tarvitaan voimallista 
herätystä, jotta kurjasta heilajoukosta muotoutuisi 
oikea yhtenäinen KRISTUKSEN MORSIAN! 
 


