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USKOVA JA MAAILMA

Väinö Hotti

Lahkolaisen maailma
Lahkolainen ei yleensä ole dogmaattisista asioista kiinnostunut. Pääsääntöisesti lahkolainen on
teologisten kysymysten suhteen laiska. Tämä voi nousta periaatteesta: Kirjain kuolettaa! Hän
haluaa olla suorassa yhteydessä Jumalaan - jopa ilman Raamattua. ”Seuraa johtajaa” – leikki on
näissä piireissä suosittu. Lahkolainen seisoo ”tukevasti ilmassa”. Monia vaivaa lisäksi ilmeinen
”hurmahenkisyys”, jolloin kuljetaan mutu-johdatuksessa.
Lähtökohtaisesti Jumalan lapsia ovat ”meidän karsinan lampaat” – muut ovat taas maailman
lapsia!
Yhtä kaikki joskus lahkolaisen teologia on aivan aukotonta ja tiukkaan napitettua. On
yksityiskohtaiset säännökset ikkunaverhoista, kravateista yms. Tässä tulee selkeästi esille
lahkolaisuuden harhaisuus ja ”pikkusieluisuus”!
”Kristillisyydelläkin on fariseuksensa, joiden hengellisyys on yhtä tiukaan napitettua kuin
Jeesuksenkin aikana” (Niilo Tuomenoksa).
Tiukkaan napitetusta kristillisyydestä esimerkki: Niilo Tuomenoksa vieraili aikoinaan Kanadassa.
Siellä hän joutui lestadiolaisveljen tiukkaan tenttiin: ”OLLAANKOS SITÄ USKOMASSA?” ”Kykyllähän sitä on yritetty”, vastaa Niilo haparoiden ja arasti. ”NÄKKYY OLEVAN VIELÄ MUOLIMOO
NOKKAS ALLA.” – Niilolla oli ”huuliparta”. Tenttaajalla taas oli leukaparta.
Lunastettu maailma
Koko maailma on luotu ristin varjoon; kaikille on valmistettu pelastus. Jeesuksen sovitustyö
Golgatalla ulottui siis maapallon laidasta laitaan; katvealueita ei jäänyt!
”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 Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme
lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa
sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi,
että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinaan me myös
kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi” (2.Kor.5:19-21; 6:1).
Uskovan ansa
Maailma on kaikkina aikoina ollut uskovan ansa ja ongelma. Jeesus ja apostolit tosin selkeästi
opastivat kuinka meidän tulee kulkea maailman läpi päästäksemme kerran TAIVAAN
KULTAKAUPUNKIIN.
Paljon on kirjallisuutta julkaistu tästä aiheesta. Yksi parhaimmista lienee John Bunyanin KRISTITYN
VAELLUS turmeluksen kaupungista taivaan maahan.
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Osmo Tiililä suosittelee tätä kirjaa näin: ”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” (Osmo Tiililä, Kuolema, s.71).
”Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan” (2.
Tess.4:10).
”Kristitty tunnetaan siitä, ettei hän lähde, ei voi lähteä Kristuksen luota. Kuitenkin – Deemas on
aina olemassa” (Niilo Tuomenoksa).
”Tie sinne ohdakkeinen on Ja portti ahdas aivan, Vie alle ristin, ahdingon Ja murheen, sodan,
vaivan. Siell` esteet lukemattomat, Suot, laaksot, mäet, kukkulat Kohtaavat matkamiestä” (Vvk
430:3).
Maailmassa ei maailmasta
Luostarilaitos merkitsi pakoa maailmasta. Tämä ei ole Raamatun ohje ja opetus. Luther paljasti
kuinka luostarin sisälläkin voi perkele riehua. Siellä mm. elettiin epäsiveellistä elämää. Apostolit
eivät sulkeutuneet luostariin eivätkä muihin kammioihin. He kävivät rohkeasti vasten maailman
kaikkia viimoja. He veivät evankeliumia teille ja kujille.
”En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta”
(Joh.17:15).
Mikä on maailma?
Joskus maailmalla ajatellaan vain julkisyntisiä. Raamatun mukaan kaikki, joilla ei ole elävää
yhteyttä Jeesukseen (oksana Jeesus-viinipuussa, Jeesuksen ruumiin jäsenenä), kuuluvat
maailmaan.
”Hurskaat taas puolestaan sanovat maailmaa – niin, ´maailma` ei Pyhässä Raamatussa merkitse
vain julkijumalattomia rikoksellisia, vaan niitäkin, jotka ovat hyvin vilpittömiä, hyvin viisaita ja
hyvin pyhiä – perkeleen lapseksi, joka tarkkaan seuraa isänsä askeleita” (Luther,
Gal.kirj.sel.,ss.694,695).
”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja pyhempiä ihmiset ovat Kristuksetta, sitä enemmän
he vahingoittavat evankeliumia” (mt. s.59).
Maailman rakkaus
”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).
”Maailman rakkaus mielestä heitä, Riemulla rientääkses kotia päin, Kiittäen häntä, jok` auttavi
meitä, Armonsa ihmeitä ain ylistäin. Näin taivaasehen Tiemme vaarallinen Kulkevi korvesta
kiusausten” (Vvk 325:3).

3

Maailma vihaa uskovaa
”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten
valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen
puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa.
Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä” (Matt.5:10-12).
”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).
”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta,
niinkuin en minäkään maailmasta ole” (Joh.17:14).
”Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa” (1. Joh.3:13).
”Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään
häväistystä Jeesuksen nimen tähden” (Apt.5:41).
”Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan
Henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai
pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; mutta jos hän kärsii
kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa” (1. Piet.4:14-16).
”Vainoaahan ja surmaahan meitä maailma, vihaavathan meitä valeveljet mitä kiivaimmin,
kauhistaahan meitä kamalasti sydämissämme saatana tulinuolineen vain sen vuoksi, että
opetamme Kristuksen olevan vanhurskautemme ja elämämme” (mt. s.703).
Maailma ja uskovan hyvät teot
”Eikähän maailmalla olekaan sitä armoa, että se kiittelisi hurskasten hyviä tekoja, puhumattakaan
siitä, että se antaisi niistä korvausta; sillä se ei niitä huomaa, ja , jos huomaakin, se ei arvostele
niitä hyviksi teoiksi, vaan häijyimmiksi tihutöiksi, ja ne, jotka sellaisia tekevät, se potkii pois
maailmasta ihmiskunnan turmiollisimpana ruttona, Niinhän Kristuskin, maailman Vapahtaja, sai
äärettömän suurista ja sanomattomista hyvistä teoistaan osakseen häpeällisimmän
ristinkuoleman. Samoin tuli apostoleista, jotka toivat maailmalle armon ja iankaikkisen elämän
sanan, ´kaiken maailman tunkio ja joka miehen hylky` (1. Kor.4:13)” (mt. ss.401-402).
”Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me
kuljemme kodittomina, me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me
siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme; meitä parjataan, mutta me puhumme
leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään
asti” (1. Kor.4:11-13).
”Tähän sanaan asti he kuuntelivat häntä; mutta silloin he korottivat äänensä ja sanoivat: "Pois
maan päältä tuommoinen! Sillä ei hän saa elää." (Apt.22:22).
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”Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman
juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies” (Apt.24:5).
Maailman herääminen
”Ei maailma herää, ellei seurakunta ensin herää” (Niilo Tuomenoksa).
”Veljesriidat ovat syöneet kristillisyydeltä sen maailmaa valloittavan voiman” (Niilo Tuomenoksa).
”Kansa herää aina siellä, missä papit alkavat soittaa hätäkelloa oman sielunsa tulipalosta
pelastaakseen” (Wilhelmi Malmivaara).
Avainasemassa maailman heräämiseen on se, että uskovat löytävä toisensa:
”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).
SEURAKUHNTA – KRISTUKSEN MORSIAN
Paavali oli kihlannut seurakunnan Kristukselle.
”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät
miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään,
että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois
vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan” (2. Kor.11:2,3).
TRAAGINEN 300-LUKU
Kirkko kuitenkin lähti ennen pitkää flirttailemaan maailman kanssa. Kirkko hylkäsi entisen
aviopuolison ja antautui uuden (kuolettavaan) syleilyyn. 300-luvulla kristinusko tuli Rooman
valtionuskonnoksi.
Yhdentymisen seuraukset
1. Uusi avioituminen
Jeesus torjui sielunvihollisen valtahoukutuksen:
”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman
valtakunnat 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.” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun
pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'." (Luuk.4:5-8).
Kirkko joutui samaan kiusaukseen 300-luvulla – ja lankesi. Paavit alkoivat kisailla ja huorata
maallisten kuninkaiden ja keisarien kanssa. Tätä huoraamista on jatkunut halki vuosisatojen –
kirkko ei ole halunnut tarkistaa kulkutietään, vaikka monet hälytyskellot ovat soineet ja
kehottaneet parannukseen. Osavastuu surkeasta tilanteesta lankeaa kirkon uskoville, jotka ovat
olleet leväperäisiä ja välinpitämättömiä hengellisinä pappeina.
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2. Avioero
Samanaikaisesti purkautui entinen aviosuhde – suhde Kristuksen kanssa. Tosin kirkko
sokeudessaan luuli myös sen edelleen jatkuvan. Mutta ”kaksinnaiminen” oli harhaa, vaikka tätä on
jatkunut jo vuosituhannet. Kirkko oli tehnyt huorin.
3. Pyrrhoksen voitto
Kirkko meni uuteen avioon! Tässä tapahtui vaikutus molempiin suuntiin: maailma kristillistyi ja
kirkko maallistui. Tämä oli kirkolle PYRRHOKSEN VOITTO! Tämä oli raamatullisen seurakunnan
loppu. Kansanvalta tunkeutui kirkkoon. Jumalan sana ei enää ollut määräävä tekijä. Meidän
päivinämme kansanvalta on konkretisoitunut politisoitumisen muodossa. Demokratia on siirtynyt
myös kirkkoon. Uskovat ovat tässä epäpyhässä allianssissa kiinteästi mukana, ”kuten terve
vanhassa veneessä”. Muutamien kirkkorakkaus näyttää olevan niin vahvaa sorttia, että he
painuvat lopun aikana porttokirkon mukana syvyyteen!
4. Eksistentiaalinen (olemuksellinen) muutos
Seurakunnan sisäinen olemus muuttui. Aikaisemmin seurakunta oli pyhien yhteisö,
uudestisyntyneiden Jumalan lasten joukko. Nyt seurakunta yhdistyi maailman kanssa – ja lakkasi
olemasta ekklesia. Homogeeninen muuttui heterogeeniseksi!
”Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin; heitä oli noin kuusisataa
tuhatta jalkamiestä, paitsi vaimoja ja lapsia. Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa,
sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret laumat” (2. Moos.12:37,38).
Urho Muroma: ”Muroman mielestä luterilaisten teologien dogmatiikassa oli kohtia, joihin hänen
omatuntonsa ei voinut yhtyä. Hän sanoi myös, ettei hän voinut ihailla sellaista valtiokirkkoa, jossa
rajat Jumalan kansan ja maailman välillä olivat melko sameat” (Tottelin taivaallista näkyä, s.15).
5. Integroituminen
Kirkko integroitui maailman kanssa ja menetti näin omaleimaisuutensa ja itsenäisyytensä.
6. Symbioosi
Kirkko sulautui saumattomasti maailmaan. Raja Jumalan valtakunnan ja maailman välillä hävisi
täysin. Kirkon ja maailman sydän alkoi sykkiä samassa tahdissa. Näille syntyi elimellinen yhteys.
7. Fuusio
Kirkon ja maailman välille oli laillistettu fuusioyhteys. Näiden organisaatiot pikku hiljaa löivät kättä
toisilleen. Kirkko otti toiminalleen mallia maailmasta.
8. Eesaun kauppa
Kirkon puolelta tämä oli ”Eesaun kauppa”. Kirkko myi halvalla esikoisoikeutensa. Hengellinen hyvä
vaihdettiin maalliseen. ”Tämänpuoleiset” valtasivat kirkon.
”Ja Jaakob antoi Eesaulle leipää ja hernekeittoa. Ja hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Niin
halpana Eesau piti esikoisuutensa” (1. Moos.25:34).
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9. Suuri portto
300-luku merkitsi myös ”suuren porton syntymäpäivää”. Tämän porton loppua kuvataan
Ilmestyskirjassa:
”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen:
"Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen,
jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan
asukkaat ovat juopuneet". Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan
helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja
kymmenen sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja
jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen
haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan
porttojen ja kauhistuksien äiti". Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja
Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin” (Ilm.17:1-6).
------------------Maailman ruhtinas
Sielunvihollinen on tämän maailman hallitsija:
”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman
valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä
minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon” (Luuk.4:5,6).
”Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos”
(Joh.12:31).
”ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu” (Joh.16:11).
”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.2:1,2).
”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa” (Ef.6:12).
”Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää,
mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin
jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö” (Dan.10:13).
Onko maailmalla toivoa?
”Muutamat sanovat, että koko maailma kääntyy kristityksi ennen viimeistä päivää. Tämä on
saatanan keksimä eksytys, jotta hän sillä pimentäisi terveen opin, Varo sen tähden tätä
harhaluuloa” (Martti Luther).
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”Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee,
löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8).
”Raamatun profetioiden ennustama suunta ei ole maailman kristillistäminen aina kulttuurin
menestykselliseen kristillistämiseen asti, vaan maailman vihollisuuden lisääntyminen aina siihen
asti, kunnes kristinusko hävitetään kulttuurin toimesta. Sen tähden ei Kristus viivytä tulemistaan,
koska maailma ei ole vielä tarpeeksi kristillinen, vaan Hän ei tule vielä siksi, että se ei ole vielä
kyllin epäuskoinen” (Erich Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto, s.150).
Jeesuksen tulemuksessa Antikristus tuhotaan; silloin maailman herruus vaihtuu. Kristuksen
valtaantulo ei tapahdu hiljaisen kehityksen tietä, vaan katastrofin kautta:
”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” (2. Tess.2:7,8).
”Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta
jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi,
vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä
löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti
koko maan…Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka
on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava
kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti”
(Dan.2:34,35,44).
Maapallon tuho
Fyysinen maailma kokee täydellisen tuhon aikojen lopulla. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole vain
entisen hävittäminen, vaan täten tehdään tilaa uudelle verrattomasti paremmalle maailmalle:
”Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain
ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään…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.3:7,10-13).

