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ONKO SINULLA SANOMA?

Väinö Hotti

Vilkas toiminta
Hengellisellä rintamalla on tänään ennen näkemätömän vilkasta
toimintaa. Eri kirkkokunnat, herätysliikkeet, kristilliset yhteisöt jne.
pitävät ”sanomaansa” esillä. Avuksi sanoman levittämisessä ovat tulleet
eri informaatiovälneet: radio, tv, netit jne.
Lahkot kisassa mukana
Lahkotoiminta on kokenut ennen näkemättömän piristymisen. Uusia
puljuja syntyy kuin ”sieniä sateella”. Tiedotusvälineet auttavat omalta
osaltaan tätä ”epäraamatullista” kehitystä.
Diabolos takana
Pyhä Henki yhdistää, mutta DIABOLOS ”heittää erilleen” ja ”hajottaa”.
Sielunvihollisen toimintaperiaate on HAJOTA JA HALLITSE. Näin DIABOLOS
toimii ”primus motorina” hengellisellä kentällä! Lahkoja yhdistää kilpailu:
1. Kilpalaulanta. 2. Kilpakosinta. 3. Kilparahastus.
Tämä ”kilpailumentaliteetti” takaa sen että touhua ja vilskettä riittää!
Miehet pumppuihin

”Se (kansankirkko) on kuin raskaassa vesilastissa
ajelehtivä sotalaiva, jonka päällystö käskee miehet
pumppuihin, mutta ei ryhdy toimenpiteisiin laivan
kyljissä ammottavien repeämien tukkimiseksi”
(Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, ss.10,11).
(nettikuva)

LASSE MARJOKORPI

2

Toimeliaisuus kohdistettu väärin
Touhua on, mutta ei oikeassa paikassa. Sama ongelma koskee vapaitakin
suuntia. Ne vie harhaan ”väärä evankeliumi”, SOSIAALINEN
EVANKELIUMI, jolle Paavali lukee madonluvut:
”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 evan-keliumin. Mutta vaikka
me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu”
(Gal.1:6-8).
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
Koulutus: Chicagon
yliopisto (1945), Helsingin
yliopisto (1939)
(nettikuva)
UURAS SAARNIVAARA
SOSIAALINEN EVANKELIUMI (teh. VHn)
”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
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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… 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 …
Synti on epäsosiaalinen eli yhteiskunnan vastainen mielenlaatu ja käytös,
ei ihmisen kapinaa Jumalaa vastaan ja siitä johtuvaa syyllisyyttä ja
tuomionalaisuutta. Jeesus on uskonnollinen nero, jossa ihmisen
olemuksen kyvyt ovat kehittyneet huippuunsa. Kehitys, kasvaminen,
kulttuuri ja uskonto vaalivat ja kasvattavat ihmisessä ihmisystävällisiä
tunteita ja hyvyyttä. Kehitys ja sosiaaliset uudistukset ovat tässä ottaneet
lunastuksen ja pelastuksen paikan. 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).

(nettikuva)
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Suuren puhdin kristillisyys
Tällöin on KÄRRYT VALJASTETTU HEVOSEN ETEEN!

”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan
ollut riittävästi kiinnostunut luvatusta Pyhän
Hengen lahjasta” (Tuomenoksa, Valkoiset synnit,
s.54).

(nettikuva)
NIILO TUOMENOKSA
21.5.1893 – 8.12.1967

Harhautunut tiedekunta
Aloitti Hengessä, lopetti Helsingissä!
Teologisessa tiedekunnassa opitaan puhumaan siten, ettei sanota
mitään! Monet tiedekunnasta valmistuneista papeista ovat kyvyttömiä
opastamaan ihmisiä uskontielle, koska itse eivät koskaan ole kokeneet
kääntymistä ja – uudestisyntymistä!

”Nimenomaan myöskin meidän omassa
yliopistossamme annetusta raamattutieteen opetuksesta minun on annettava
se todistus, että tuskin ainoatakaan
uskonnollisesti elävää ja hedelmöittävää
ajatusta on sen kautta sieluuni juurtunut”
(Antti J. Pietilä, Vartija, 1-2 / 1930).
(nettikuva)

ANTTI J. PIETILÄ
9.3.1878 – 9.9.1932
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Onko hänellä sanoma?

PAUL VON NICOLAY
16.6.1777 – 28.4.1866

"Tällainen vapaa työ oli vielä siihen aikaan
kirkossamme tuntematonta ja outoa. Paroni
Nicolayn apulaiset olivatkin pääasiassa vapaista
kristillisistä piireistä, joita hän oli allianssikokouksissa oppinut tuntemaan. Heistäkään eivät kaikki
kelvanneet hänen kanssaan työhön. ´Onko hänellä SANOMA?` oli Nicolayn kysymys aina, kun hän
valitsi puhujia. Ellei ´sanomaa` ollut, ei hän välittänyt mukaansa, oli sitten kysymyksessä muuten
millaisella tittelillä varustettu herra tahansa"
(Hannu Pietilä: Aatelismies tulensytyttäjänä s.41).

Kenellä on sanoma?
1. Lahkolaisella ei ole sanomaa. Hän edustaa DIABOLOKSEN seurakuntaa.
Hänellä ei ole omakohtaista yhteyttä Jeesukseen. Lahkolaisen sanoma on
usein PELKKÄÄ SIUNAAMISTA, jolla kääntymättömät nukutetaaan yhä
syvempään ”paatumuksen uneen”.
2. Sanoma edellyttää uskoontuloa ja uudestisyntymää.
3. Sanomaa julistetaan siellä, missä julistetaan parannusta.
4. Sanoma on siellä, missä julistetaan EKKLESIAA!
5. Sanomaa julistetaan siellä, missä laki ja evankeliumi ovat esillä.
”Lienee sitäkin kristillisyyttä, missä ei toivota mitään tapahtuvaksi. Kun
olisi vain hiljainen ja harras siunauksen sade kuolleitten luitten päälle,
lämmin ja suloinen autuus, niin toki riittäisi, vaikka olisikin kirkon
penkeissä viisisataa miestä menossa helvettiin” (Niilo Tuomenoksa,
Valkoiset synnit, s.27).

