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MISSIO SAVO 
Osman koulu 16.4.2005 
Raamattutunti 
Väinö Hotti 
 
 
MINNE MENET MAAILMA? 
 
 
Jumala - ainut tosi olevainen 
 
"Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 
'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne" (2 Moos.3:14). 
 
"Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko 
sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?" Jeesus sanoi: "Olen (Minä olen); ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan 
istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä" (Mark.14:61-62).  
 
"Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut" 
(Joh.8:58). "Ennen Aaprahamin syntymistä MINÄ OLEN" (AS). 
 
--------------------------- 
 
1. Fyysinen maailma 

 

Jumalan luoma 
 
Maailma kaikessa moninaisuudessaan on Jumalan kädestä lähtöisin. Se on Jumalan luoma maailma. 
Meidän tulee erottaa toisaalta luotu Luojasta:  "nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja 
kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen" 
(Room.1:25). Me emme saa palvoa luotua, vaan ainoastaan Luojaa. Ei sittenkään, vaikka olisi enkeleistä 
kysymys, jotka sentään ovat taivaallisia olentoja, puhumattakaan Mariasta, muista pyhimyksistä tai 
nykypäivän idoleista.  "Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen 
palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi 
palvelijalleen Johannekselle" (Ilm.1:1).  "Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen 
rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi 
kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on 
profetian henki" (Ilm.19:10). 
 
Jumala on kaikkialla 
 
Toisaalta emme saa unohtaa, että Jumala on joka paikassa:  "Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Herra, sinä 
tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät; sinä ymmärrät minun ajatukseni 
kaukaa. Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Sillä, katso, ei ole 
sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja 
laskenut kätesi minun päälleni. Senkaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. 
Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä 
taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä; jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos 
minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua 
taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun" (Ps.139:1-10). -Jumala on kaikkialla; tässä valossa on väärin 
kysyä, missä Jumala oli silloin kun tapahtui sitä ja tätä. 
 
Kaikki ovat Jumalassa 
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Kaikki ihmiset "asuvat Jumalassa".  "sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme" (Apt.17:28).  
Kaikki maailmassa on Jumalan pikkutarkan kontrollin alaisena.  "Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? 
Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut" 
(Matt.10:29-30). Jos ja kun näin on, on outoa, luonnotonta, kummallista ja vaarallistakin, jos luotu ihminen 
on sotatilassa Luojansa kanssa. Siitä on onni kaukana:  "Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, 
niin saavutat onnen" (Job.22:21). 
 
Maailma on luotu Kristukseen 
 
"Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne 
valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on 
ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa" (Kol.1:16-17). 
 
Luomakunta sidoksissa "kruunuunsa" 
 
Ihminen on "luomakunnan kruunu". Kun ihminen lankesi ja joutui katoavaisuuden orjuuteen, hän veti siihen 
myös koko luomakunnan. Ihmisen synnin tähden, joka huipentui siihen, että maa otti vastaansa Jumalan 
Pojan veren, koko luomakunta joutui kirouksen alle. Tästä kirouksesta se ikävöi vapauteen:  "Sillä 
luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu 
katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse 
luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä 
me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti" (Room.8:19-
22). 
 
Toisaalta taas, kun "kruunu" kirkastetaan, koko luomakunta pääsee tästä kirkkaudesta osalliseksi:  "Erämaa 
ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja 
riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, 
meidän Jumalamme ihanuuden…sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka 
tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikkosutten asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho 
ynnä ruoko ja kaisla" (Jes.35:1-2, 6-7). 
"Ja kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsenkertainen, oleva niinkuin 
seitsemän päivän valo, sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat" 
(Jes.30:26). 
 
Maailmankaikkeuden tuho, maailman loppu. 
 
"Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee 
niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää 
nouse" (Jes.24:19-20).   
"Kaikki taivaan joukot menehtyvät, taivas kääritään kokoon niinkuin kirja, ja kaikki sen joukot varisevat 
alas, niinkuin lehdet varisevat viinipuusta, niinkuin viikunapuusta raakaleet" (Jes.34:4).  
"Nostakaa silmänne taivasta kohti ja katsokaa maata, joka alhaalla on, sillä taivaat katoavat kuin savu ja 
maa hajoaa kuin vaate ja sen asukkaat kuolevat kuin sääsket, mutta minun autuuteni pysyy iankaikkisesti, ja 
minun vanhurskauteni ei kukistu" (Jes.51:6).   
"Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten 
tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on 
Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". Ei Herra viivytä lupauksensa 
täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä 
hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva 
niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, 
mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä 
vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka 
voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me 
odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu" (2 Piet.3:7-13). 
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2. Raamatussa maailma yleisesti 
 
Saatana on maailman ruhtinas 
 
"En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole 
mitään" (Joh.14:30). 
"ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on 
annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva 
sinun" (Luuk.4:6-7). 
"Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte 
tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee 
työtään tottelemattomuuden lapsissa" (Ef.2:2). 
"Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa" (1 Joh.5:19). 
 
Jumala rakastaa maailmaa 
 
"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh.3:16). 
"Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset 
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1 Tim.2:3-4). 
 
3. Maailma hengellisessä mielessä 
 
Tarkoittaa Jumalalle selkänsä kääntänyttä, jumalanvastaista jumalatonta ihmisjoukkoa, joka käsittää 
ihmiskunnan ylivoimaisen enemmistön. Tämä ryhmä ei halua vaeltaa Raamatun mukaan. Siitä huolimatta, 
että tämä valtaenemmistökin on Jumalan luoma ja Jumalan tarkan silmälläpidon alainen, se ei ole Jumalan 
ystävyydessä, vaan Jumalan vihan alla. Se on suhteessa Jumalaan kapinatilassa. Tässä joukossa  
"kunnioitetaan ja palvellaan luotua enemmän kuin Luojaa" (Room.1:25). 
 
4. Uskova ja maailma 
 
Muukalaisuuden maa 
 
Uskova on tässä maailmassa ohikulkumatkalla. Hänen isänmaansa on ylhäällä. Hänen ei ole lupa kiintyä 
tähän maailmaan. "Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen 
teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, 
jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala" (Hebr.11:9-10). 
 
"Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, 
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä" (Room.12:2). 
 
Niilo Tuomenoksa kirjoittaa: "Maailmaa mielistelevä kristillisyys on matkalla siihen hukkumaan." 
 
"Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän 
rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se 
ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy 
iankaikkisesti" (1 Joh.2:15-17). 
 
Deemas meni takaisin maailmaan:  "Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja 
matkusti Tessalonikaan" (2 Tim.4:10). 
 
Ristiinnaulittu maailmalle 
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Uskova on katkaisssut suhteensa maailmaan - Jeesuksen ristinkuolemassa:  "Mutta pois se minusta, että minä 
muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on 
ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!" (Gal.6:14). 
 
Maailma vihaa 
 
Uskovat ovat maailman puolelta vihan ja panostuksen alaisia:  "Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että 
se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta 
koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. 
Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua 
vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin 
teidänkin sanastanne" (Joh.15:18-20). 
 
Osmo Tiililä kirjoittaa: "Lukekaa ennen kaikkea Bunyania, Kristityn  vaelluksen kirjoittajaa, seurailkaa 
hänen opastaminaan kristityn kilvoitusta ja tarkkailkaa onko elämässänne sille mitään vastinetta. Bunyan 
korostaa erityisesti jumalattomien ihmisten Herran kansalle tuottamia vaikeuksia. Jumalan sanan mukaan 
vainot tulevat lopun aikoina erityisen raskaiksi kestää." 
 
 5. Maailma ja kirkko (seurakunta)  
 
Raamatussa nämä ovat toistensa vastakohtia. Kirkko merkitsee Herran oma (kyriakon) ja seurakunta taas 
maailmasta erotettua (ekklesia = uloskutsuttu). Seurakunta on oma yhteisönsä, uskovien yhteisö. Alkukirkon 
erotti maailmasta toisaalta usko ja toisaalta seurakuntakuri. Hengellinen laulu kuvaa tätä eroa näin: "Yhteen 
valon lapset liittää Yksi usko Jeesukseen. Yhtä Jumalaa he kiittää Matkallanmsa taivaaseen. Herra 
sinetillään heistä Ristin kansaa tehnyt on, Maailmasta, synnin teistä Pyrkivät he erohon" (Hgl 81:2). Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita luostarielämää.  
 
"Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en 
minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit 
heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa; 
sinun sanasi on totuus" (Joh.17:14-17). 
 
6. Kansankirkko ja maailma 
 
Kun kristinusko julistettiin keisari Konstantinuksen toimesta v.313 Rooman valtionuskonnoksi, tapahtui 
kirkon ja valtion yhdentyminen. Tapahtui näiden fuusio, josta lähtien kirkko ja valtio ovat eläneet elimellistä 
yhteiselämää. Näiden kahden suhdetta voidaan kuvata sanalla symbioosi. Molemmat osapuolet saivat 
toisiltaan jotakin: maailma kristillistyi ja kirkko maallistui. Syntyi kirkon ja valtion (= maailman) synteesi. 
Tällöin seurakunnan identiteetti muuttui perusteellisesti. Emme tämän jälkeen enää ole tekemisissä 
raamatullisen seurakunnan ja kirkon kanssa. Jopa seurakunnan alkuperäiset nimet (kyriakon = Herran oma ja 
ekklesia = uloskutsuttu) eivät enää ole voimassa. Uusi kirkko on Babylon (=sekoitus). 
 
7. Maailmallisen kirkon tuho 
 
Lopun aikana tapahtuu kirkkojen yhdistyminen. Eri yhteisöt löytävät toisensa. Mutta tämä yhdistyminen ei 
ole Jumalasta. Maailman kanssa avioitunut kirkko on muuttunut portoksi (Ilm.17). Maailmankirkko on 
ylpeän ihmismielen uho taivaan Jumalaa vastaan. Se on Baabelin torni. Se on ihmisyritys voittaa taivaan 
valtakunta. Juuri kun tuo torni on korkeimmillaan, sitä kohtaa Jumalan tuomio (Ilm.18:8-24). Uskovia 
kehotetaan lähtemään siitä pois; muussa tapauksessa hekin joutuvat kärsimään porttokirkon tuomion: 
"Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen 
vitsauksistansa" (Ilm.18:4).  
 
Professori Aapeli Saarisalo kirjoittaa: "Ennustusten mukaan näkyväinen kirkko lopun aikoina kehittyy 
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kohden luopumusta, Luuk.18:8; 2 Tim.3:1-8, mutta näkymätön kirkko, 2 Kor.11:2-4, valmistuu häihin, 
kunniaansa, Matt.13:18-23; Room.8:18-23; 1 Tess.4:14-17" (Raamatun sanakirja, 546). 


