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Veli Tuomi

35. Raamattuluento: Valheen kaikella voimalla
Alkurukous/tervetuloa
Ajankohtaiset eksytykset
Nyt on lopun aika. Olemme tällä luennolla lopunajan ajankohtaisten asioiden keskellä. Nämä ajat,
lopunajan viimeiset ajat, ovat erityisesti kristikunnassa erityistä luopumuksen aikaa.
Niinpä myös kristilliset kirkot ovat luopumuksen kurimuksessa. Myös Luterilainen Kirkko on
luopumassa sen kalleimmasta aarteesta, uskonvanhurskauden opista, joihin Martti Luther ja myös
muut uskonpuhdistajat perustivat kaiken ajattelunsa ja toimintansa. Tärkein näistä opeista oli oppi,
että ihmisestä tulee vanhurskas, Jumalalle kelpaava, yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen
tähden.
Toisena uskonpuhdistuksen aivan keskeisenä periaatteena oli latinankielen ilmaus Sola scriptura,
eli yksin Raamattu. Tuon periaatteen mukaan Raamattu, Jumalan sana, on kristillisen uskon ja elämän korkein ohje. Mutta juuri tästä periaatteesta luovutaan nyt koko ajan. Tilalle on tullut monenlaisia hyvien tekojen oppeja, lähimmäisen hyväksymisen ja rakastamisen oppeja, lisäksi jopa suoranaisia villihenkien opetuksia. Kauniita oppejahan monet niistä ovat, mutta ne eivät johda ihmistä
elämän tielle, vaan ihminen tulee eksytetyksi ja hän jää vaeltamaan omien halujensa ja himojensa
mukaan. Elämän tien vaeltamiseen tarvitaan sen sijaan Pyhän Hengen vaikuttama usko. Se on Jumalan lahja.
Näin Paavali kirjoittaa: ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme
uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan
kirkkauden toivo.” ( Room. 5:1,2).
Lisäksi: ”Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä” (Room. 6:22).
Olemme ajassa, josta Paavali muistuttaa näin: ”Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina
jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassatunnossa on polttomerkki” (1. Tim. 4:1,2RK92).
Ja vielä hän varottaa: ”Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen
tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen.” (2. Tess. 2:3 RK92).
Näin ollen Kirkosta ja sen seurakunnista tulee vähitellen hengellisten avionrikkojien joukko. Siitä tulee Ilmestyskirjan portto. Luopumus tulee aluksi hyvin salakavalasti, mutta sitten sen muoto
alkaa paljastua selvästi.
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Tapahtuu siis uskosta luopuminen. Ihmiset ovat tuolloin uudestisyntymättömiä, luonnollisia,
maallisia ihmisiä. He ovat lihan ihmisiä. Heillä ei ole Herran Henkeä. Muutamia sanankohtia tästä,
koska niissä on tälle ajalle ydinsanomaa.
Jeesus sanoo: ”…kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" ” (Luuk. 18:8).
Uskosta luopuminen näkyy lihan mielenä: ”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli,
mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta
hengen mieli on elämä ja rauha; sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se
ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle
otolliset.. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta
jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.” (Room. 8:5-9).
Paavali varottaa: ”älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin,
vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.” (Ef.
5:13).
Jeesus varottaa: ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia” (Matt. 7:15).
Paavali muistuttaa lopunajan vaikeista ajoista Timoteusta: ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita,
ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia,
epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia.” (2. Tim. 3:1-4).
Nämä ihmiset, toteaa Paavali vielä, ”ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman.
Karta sellaisia!” (2Tim. 3:5RK92).
Kaikki on nytkin rakennettava Jumalan sanalle. Oma apu, viisaus ja voima eivät auta.
Apostoli Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille näin: ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka
tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja
kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta,
vaan mielistyneet vääryyteen.” (2. Tess. 2:7–12).
Edellisessä on monenlaisia tunnusmerkkejä lopun ajasta. Ne ovat jo toteutumassa. Saatana on
pukeutunut valkeuden enkeliksi. Hän on rakentanut jonkinlaisen yleismaailmallisen humanismia
edustavan opin, joka opettaa, että kaikkia ihmisiä tulee rakastaa ja hyväksyä aivan sellaisenaan,
ilman vaatimuksia. Kaikki heidän alhaisetkin viettinsä on hyväksyttävä, sillä muutoin syyllistytään
syrjintään. Ah, kuinka upea tämä luomus onkaan luopumuksen ajan ihmisen silmin.
Lainaamme sitten vielä apostoli Juudasta: ”Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa
teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan
sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut
eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka
kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Her-
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ramme, Jeesuksen Kristuksen. Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka
eivät uskoneet; ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman
asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon; samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä,
kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.” ” He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita,
syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja,
jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on
varattu.
Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo
jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet."
He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu
pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan." Nämä
juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.” (Juud. 1:3+).
Näissä raamatunkohdissa puhutaan aikamme ihmisistä, jopa kirkollisista johtajista hyvin karusti.
Lukiessamme näitä, alamme käsittää, missä ajassa olemme.
Annamme vielä Pietarinkin opettaa: ”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin
teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja
moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.
Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden
kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa,
vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran
kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti
elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän
pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset
kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, ja varsinkin ne, jotka
lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. …heidän silmänsä ovat
täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia... Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden
sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama
joku on, sen orja hän on.” (2Piet. 2:1–19).
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Jeesus puhuu vielä ajastamme näin: ”Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana
pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (Matt. 24:11–13).
Olemme lainanneet pitkiä otteita Raamatusta. Ne kertovat parhaiten kaiken sen, mistä nyt on kyse. Paljon ei selityksiä tarvinne.
Homous ja lesbous
Nämä ovat aikamme eräitä kauhistuksia. Niidenkin on tultava, ennen kuin Herra ilmestyy kaikkien
pyhiensä kanssa.
Poimimme nyt Raamatusta otsikkoon liittyviä sananpaikkoja. Ensimmäinen on Mooseksen kirjasta. ”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus” (3.
Moos. 18:22).
”He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: "Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi?
Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät!" ” (1. Moos. 19:5).
”Heidän röyhkeytensä ei jää kätköön, se näkyy heidän kasvoillaan. Kuin Sodoman väki he kerskuvat synneistään, mitään kaihtamatta. Voi heitä! Itselleen he pahaa tekevät.” (Jes. 3:9).
”Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat
vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta
yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet
miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän
kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka
niitä tekevät.” ( Room. 1:27–32).
”Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat,
eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.” (1. Kor. 6:9,10).
Jo pelkkä haureus ja avioliiton rikkominen on vakava rikos Jumalan edessä, mutta homous ja lesbous ovat Jumalan sanan mukaan luonnottomia lihanhimoja. Ne eivät ole siis ollenkaan Jumalan luomistyön perua, sillä: ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi;
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät” (1. Moos. 1:27).
Jeesus vastasi juutalaisille: ” "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?” (Matt. 19:4-5).
Juutalaiset eivät ymmärtäneet tätäkään Jeesuksen puhetta. Näin on myös aikanamme. Syntien
pauloissa oleva ihminen vihaa valoa. Jeesus puhui tästä aikalaisilleen näin: ”Sillä jokainen, joka
pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
” (Joh. 3:20,21).
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Jeesus sanoi myös: ”Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. 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). ” "Te eksytte,
koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa " ” (Matt. 22:29).
Aikamme valheenpuhujat eivät siedä tervettä oppia. He syyttävät muun muassa uskovia liiasta lain
käytöstä. Mutta juuri sitähän on saarnattava niille, jotka eivät halua tehdä parannusta valheistaan ja
saastaisuuksistaan. ”Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään ja
tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja
syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on
tervettä oppia vastaan.” (1.Tim.1:8-10). Tällaisille on saarnattava vain lakia ja kehotettava parannukseen.
”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).
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset
ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka
semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.” (Gal. 5:22).
Jotkut ihmiset saattavat heittää Raamatun julkisesti kiukuissaan menemään. Jumalan sana potkii
heitä liian rajusti. Aikamme ihmiset vihaavat totuutta. He pitävät sitä liian kovana ja rakkaudettomana. He ovat niin mielistyneet vääryyteen ja valheeseen etteivät halua kuulla itsestään totuutta.
Ilmestyskirjassa sanotaankin, miten heille käy tuomiolla: ”Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät” (Ilm.
22:15).
Totuus on julmaa valheen ihmiselle. Julminta se on sitten kun heidät tuomitaan.
Vielä nyt luopumuksen ihmiset eivät voi muuta kuin kiristellä hampaitaan totuudenpuhujia kohtaan. Tulee aika, jolloin he ryhtyvät, osa heistä, jopa väkivallantekoihin. Valheen ihmisen sisimmässä asuu viha, koska jumalan rakkaus ei ole saanut sitä pehmittää, eikä totuus ole tehnyt heitä
vapaiksi. Me, jotka pitäydymme totuuden sanassa, saarnaamme ja opetamme kaikella rohkeudella
niin kauan kuin se on mahdollista. Nyt vielä EY-lainsäädäntökin antaa kaikille ihmisille oman uskonnon harjoittamisen ja sanan vapauden. Näin ei ole toki enää kauan.
Piispojen ja pappien ongelmia
Kirkon eräiden piispojen ja papiston edustajien ongelmana on muun muassa se, että he itse uskosta
osattomina eivät käsitä että juuri heidän lampaitaan on menty arvostelemaan. He ovat tämän tähden
kovin loukkaantuneita. Heidän mielestään monet lampaat ovat ihan kunnon lampaita, vaikka heillä
nyt tosin onkin jonkinlaista sukupuolista suuntautumista jossain määrin. Muutamat urospuoliset,
ovat näet syttyneet toisiinsa ja vastaavasti piikalampaat yhtälailla toisiinsa. He sanovat, nuo inhimillisesti viisaat: mutta Jumalahan on luonut erilaisia lampaita? Näitä lampaita on siis puolustettava
erilaisuutensa vuoksi. Heille on vakuutettava Jumalan hyväksyntää, vaikka jotkut ilkeät uskovat
arvostelevatkin rajusti. Nämä taas luulevat omistavansa jonkinlaista erikoistietoa ja arvelevat vain ja
ainoastaan, että he itse osaavansa selittää Jumalaa oikein. Juuri tästä syystä näitä uskon ihmisiä pitääkin hieman komennella ja ojennella. Heidät pitäisi saada jotenkin kirkosta ulos ja rauha palaisi
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varmaan piankin lammastarhaan. Ovat todella kiusankappaleita nuo ”totuudentorvet”. Tällaista kuulee kirkonmiesten suusta, tai näin he asian ehkä hieman peitellymmin esittävät.
Media ryydittää näitä kannanottoja näkyvästi ja monin maustein. Yleinen mielipide, maailma ja
sen omistama media, sekä uskosta luopunut kirkkoväki, ovat samassa leirissä. Konnia tuntuvat olevan sen sijaan totuuden puhujat. Näinhän se on mennyt kautta historian: profeettoja ja apostoleja,
sekä muita totuudessa pysyviä, on vainottu ja tapettu kautta tunnetun historian. Pian ne vainot ovat
nykyaikaa meilläkin. Ensimmäiset väkivallanteot ovat ovella.
Eräiden kirkonherrojen ongelmaa lisää toki myös se, että kirkon oppi ja lainsäädäntö on heidän
näkövinkkelistään katsottuna kovin vanhentunutta ja kaipaisi pikaista remonttia. Oikeastaan Raamattukin pitäisi kirjoittaa uudelleen, sillä siellähän on niin paljon sinne kuulumatonta ainesta - sanotaan. Raamatusta voisi tehdä jonkinlaisen tiivistelmäversion, jossa olisi vain hyväksynnän ja lupausten sanaa. Valitettavasti noiden kiusankappale-uskovaisten vuoksi joudutaan etenemään hitaasti,
ettei nousisi liian suurta mökää. On siis edettävä pikkuhiljaa, pienin askelin ja pala kerrallaan. Sillä
lailla hyvä tulee. Näinkin tavoite kyllä saavutetaan, ja lampaat pääsevät aikanaan vapaasti ja rohkeasti toteuttamaan itseään. Näin ajatellaan.
On käsittämätöntä lapsellisuutta väittää homouden ja lesbouden johtuvan jostakin geeniperimän
erilaisuudesta. Tällöinhän pedofiilit, raiskaajat, murhaajat, varkaat ja monet muut tällaiset pitäisi
myös siunata kirkon puolesta, hehän näet toteuttavat geeniperimänsä erilaisuutta. Tämän mukaan
myös ilotyttö voi hakea kirkolta siunauksen bisneksiinsä ja jatkaa haureuttaan hyvällä omalla tunnolla. Tai jos on kova sukupuolinen hinku, voi sen katsoa johtuvankin lapsena sairastetusta hinkuyskästä. Yskä parani tosin yskänlääkkeellä, vain hinku jäi.
Rakas Paavali sanoo: ”Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle” (2.
Kor. 10:5).
On myös käsittämätöntä pimeyttä siunata sellaista, jonka Jumala sanoo olevan hänelle kauhistusta ja iljettävää. Tällainen siunaaminen on kyseessä olevien ihmisten pettämistä ehdoin tahdoin. Lähimmäisen rakkauden tähden heitä olisi kehotettava parannukseen ja ottamaan vastaa pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin nuo luonnottomat ja luonnolliset lihan himot voitaisiin ristiinnaulita
Yhtä lailla hengellistä sokeutta on rukoilla niiden puolesta, jotka elävät saastaisesti, ilman että kehotetaan heitä luopumaan sellaisesta elämäntavasta. Näin kuitenkin aiotaan tehdä. Eipä siis ihme, että
pukinsorkat ja hukanturkki ovat vilkkuneet eräiden paimenien kasukoiden ja albojen alta jo pitkän
aikaa. Ketunhäntä näkyy kainalosta. ”Susia lammasten vaatteissa”, sanoo Jeesus.
Edellä kuvattujen paimenien käsityksen mukaan todellinen synti olisikin siinä, ettei hyväksytä myös
toisella lailla suuntautuneita. Synti olisi siinä, että ei rakasteta kaikkia Jumalan luomia ihmisiä sellaisena kuin he ovat. Menipä joku apostoli Paavalikin aikoinaan neuvomaan, etteivät uskovat edes
seurusteli tuollaisten kanssa (1. Kor. 5:9; 1. Kor. 5:11; 2. Tess. 3:14). Tässä Paavali puhuu ”sisäpuolella” olevista ihmisistä, mutta juuri niitähän näiden huorintekijäin ja homojen väitetään olevan.
Olikohan apostoli tässä pahastikin hakoteillä? Ei ollut.
Tällaista on nyt, mitä lie tulossa? Maaherra Pilatuskin taitaisi taas kysellä, jos henkiin heräisi: ”Mikä on totuus”?
Edellisessä luento-osassa lienee myös pienoista satiiria.
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Tämän päivän tosiasia on se, että kirkolliskokous päätti määräenemmistöllä, että rekisteröityneiden
homo- ja lesboparien puolesta voidaan rukoilla. Ihme ettei tällaista kampanjaa käydä heteroparien
”Avain on nyt jo lukossa, mutta sitä ei ole vielä kierretty”, iloitsi eräs teologi. ”Nyt ollaan oikeilla
raiteilla, tästä on hyvä jatkaa”, iloitsi toinen. Ennen vanhaan sanottiin sama asia näin: ”Kun annetaan pikkusormi pirulle, se vie koko käden”. Pikkusormi on nyt annettu, katsotaan milloin se vie
koko käden.
Mutta tästä tilanteesta on Luterilaisen Kirkon helppo jatkaa etenemistä yhä syvempään saastaisuuteen.
Humanismi ja hengellisyys
Kirkon sisällä käydyt keskustelut ovat jakaantuneet pääosin kahden ihmisryhmän välille. Pääsääntöisesti osapuolina ovat olleet humanistit ja toisaalta Hengen ihmiset. Yleismaailmallinen humanismi on näet yksi, jo vanha elämänkatsomusliike. Ihminen on siinä itse määritellyt, mikä ja mitä
ihminen on, ja mitkä ovat sen elämän mallit ja normit. Humanistit ovatkin pääosin luonnollisia ihmisiä. Moni humanisti on itse määritellyt oman jumalansa, ja mitä tämä heidän jumalansa sallii ja
hyväksyy. Monet nykypäivän kirkon johtajat ovat juuri näitä humanisteja, kun heidän pitäisi olla
Herraan uskovia. Humanisti luonnollisena ihmisenä ei voi käsittää Jumalan ilmoitusta, Raamattua.
Sana sen sanoo. ”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se
on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen
ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.”
(1Kor. 2:14–15).
Näiden ihmisryhmien välillä on suuri juopa. Sitä ei voi poistaa muutoin kuin että humaanisluonnollisista ihmisistä tulee armon lapsia. Ilman tätä muutosta Kirkko käy tätä sotaansa. Se on kahden
eri joukon sotaa ainakin niin kauan kun hengen ihmiset ajetaan sieltä ulos. Mutta sota käydään
luonnollisten ja Hengen lasten välillä.
Vastaavasti sekulaari humanismi on humanismi ilman uskoa minkäänlaiseen jumalaan. He ovat
siis ateisteja. Näillä kahdella humanismin muodolla on kuitenkin liikuttavan samanlaiset ajatukset
yhdessä monien piispojen ja pappien kanssa vaikkapa homoudesta ja lesboudesta. Humanistit ja
sekulaari humanistit hyväksyvätkin monien piispojen ja pappien opit edellisessä asiasta ihmeellisen
yksimielisesti. Näemme mistä tässä, jopa maailmanlaajuisesta ilmiöstä, on kyse.
Humanistit eivät saisi olla missään tapauksessa Kirkon opettajia tai johtajia, he kun ei perusta
oppiaan Raamattuun, vaan ihmisviisauteen. He kuuluisivat maailman rakentamiin yhteisöihin. Nyt
he ovat susia lammashuoneessa.
Kahdeksan-vuotias tyttönen kuunteli radiosta keskustelua homoudesta. Hän sanoi: ”Tuo on minusta tosi inhottavaa.” Pieni lapsikin käsitti, mistä on kysymys. Sadun pieni lapsi huomasi, ettei
keisarilla ollut vaatteita. Niin nytkin: ”keisareilta” puuttuu vanhurskauden vaatteet ja alastomuuden
häpeä näkyy liian selvästi. Itse he eivät mitään huomaa, vaikka aikamme ”kankurit” ovat heidät
pettäneet.
Nyt Jumala seuloo nisujaan. Valhevehnä, hukkakaura ja oikea vilja erotetaan omiin siiloihinsa
tuomion päivää odottamaan.
Synti on syntiä
Puhutaan vielä synnistä.
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Rakkauden apostoli Johannes puhuu hyvin suorasukaisesti synnistä, ja mitä se on, ja kuka sitä
tekee. ”Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten
Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee
syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.” (1. Joh. 3:10).
Rakastamisen asiassa Johannes puhuu tässä uskonveljistä, ei valheveljistä ja synnintekijöistä.
Moni omantunnonarka uskova aristelee muitakin edellisen lainauksen Johanneksen sanoja. Tässä
Johannes puhuu katumattomista synneistä, joissa eletään ilman parannusta. Sellaista syntiä ei saa
missään tapauksessa tehdä. Se on kuolemaksi. On siis pyhittäydyttävä. Synti on perattava pois.
”Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä
hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin.” (1.Tess. 4:7,8).
”mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan” (Hepr. 6:8).
”Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on
niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?” (1. Piet. 4:17).
”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan,
niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa” (Room. 1:18).
Lohdutuksen ja lupauksen sanoja
”Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne. Sillä minä
annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai
väittämään. Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan, ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän.” (Luuk. 21:14–
19).
”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor. 13:8).
”ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. ” (Joh. 8:32).
Kun lopullinen loppu tulee:
”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja
se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan
siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut
ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja
iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka
monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä
yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.” (Dan. 12:3–5,10).

Aamen.
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Virsi ja rukous
1.
Auta, oi Jeesus, kun eksytys suuri
maata käy voimalla valloittamaan.
Saatana väijyy nyt julmana juuri
valmiina sieluja vangitsemaan.
Maailman ruhtinas miettivi ansaa,
kuinka se turmioon syöksisi kansaa,
kuinka se turmioon syöksisi kansaa.
5.
Auta, oi Jeesus, suo katseesi loistaa
juonia kiusaajan paljastaen,
kun sanan selvän se tahtoisi poistaa
kulkien vaatteissa valkeuden.
Suo, että henget mä ain erottaisin,
voittaisin valheen ja voimasi saisin,
voittaisin valheen ja voimasi saisin.
VK 385

