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KRISTILLINEN TOIVO

Väinö Hotti

”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus” (1. Kor.13:13).
Kristinuskon kulmakivet
Nämä kolme ovat kristillisen uskon opilliset peruspilarit. Näitä tulisi jatkuvasti julistaa. Niihin tulisi
jatkuvasti palata. Priorisointi tulisi myös muistaa: rakkaus on tärkein.
Rakkaus on suurin
Sen tulisi olla julistuksen polttopisteessä jatkuvasti. Ilman sitä kaikki hengellinen työ on turhaa!
Tässä yhteydessä on terveellistä huomauttaa: LAHKOLAINEN EI RAKASTA!
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä
vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä
tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin
vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken
omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi
rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi” (1. Kor.13:1-3).
ONGELMAT
Opillisuuden ongelmat
Opillisuus on kärsinyt inflaation. Relativismi on saanut vallan. Ei ole mitään ehdottomasti oikeaa –
eikä myös väärää. Kaikki on suhteellista. Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia totuutta itselleen. Ei ole
mitään ”yhtä tietä”. Totuuden julistajat oksennetaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Opillinen ”tasaarvo” vallitsee. Oikea oppi: kaikki kukat saavat kukkia! Oppi on laskettu kellumaan!
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani” (Joh.14:6).
Aikamme ilmapiiri ei ole opillisesti virittäytynyt. Se noudattaa pitkälti RADIO DEIN linjaa ja haluaa
julistaa opitonta evankeliumia (21.8.15 / Rostamo ). Opillinen orientoituminen mielletään jopa
harhaopiksi. Opittomassa evankeliumissa luovutaan myös keskeisistä opeista, uskosta,toivosta ja
rakkaudesta! Samalla luisutaan kokonaan kristinuskon ulkopuolelle, yleisuskonnollisuuteen, joka
on samalla ”jokamiehen uskoa”.
Peruspylväät murrettu
Kyllä uskoa, toivoa ja rakkautta julistetaan ja pidetään esillä, mutta näihin ei voida laittaa
etuliitettä KRISTILLINEN. Termit on samat, mutta raamatullinen sisältö on vuotanut ulos.
”Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä?" (Ps.11:3).
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Mitä voi vanhurskas tehdä? Uskovat ovat tilanteen edessä neuvottomat. Olemme ajautuneet
laodikean ongelmaan, sokeuteen, penseyteen ja itseriittoisuuteen. On siirrytty pois Raamatun
kallioperustalta.
”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja,
Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit
kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava
sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse;
etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston” (Ilm.3:14-17).
”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava
ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi” (Matt.7:24).
Maallistuminen
Sekularisoituminen on vallannut alaa. Raamatun realiteeteista on siirrytty populismin realiteettiin.
Tämä näkyy selvästi mm. adresseissa. Suruvalitteluadresseissa tuskin on enää raamatunlauseita.
Ne on korvattu laulun sanoilla, Eino Leinolla, Aleksis Kivellä ym. filosofisilla mietelmillä. Edes
viimeiselle matkalle ei enää tarvita Jumalan sanaa. Elämme pakanamaassa!
Rakkaus
Kuinka julistaa rakkautta lahkolaisuuden täysin läpäisemässä Suomessa? Kuppikuntien raja-aidat
huutavat rakkaudettomuudesta. Lahko-perkele on sammuttanut tehokkaasti rakkauden liekin.
Lahkolaisuus on tehokkaasti aavikoittanut hengellisen maaperän; siinä ei kasva ainuttakaan
rakkauden kukkaa.
Väärennetty Golgata
Golgata myös on kärsinyt inflaation. Se on riisuttu jumalallisesta puvustaan.
Paul Gerhardt, saksalainen armoitettu runoilija, runoilee pitkäperjantain virressä:
”Nyt, sydän ahdas, laajene Ja aarre kätke parhain. Kirkkaampi, kalliimpi on se Kuin kullat
tähtitarhain. Maat, meret, taivas avara, Ne on vain hiukka tomua, Kun katson aarteeseeni. Tää
aarteheni verraton Sun Jeesus, veres kallis on, Vuotanut hyväkseni” (Vvk 47:5).
Uskovan sydämen tulee laajentua Golgatan suuntaan ymmärtämään Jeesuksen veren eri
ulottuvuudet. Jeesuksen veri on: 1) puhdistusveri, 2) pyhitysveri, 3) yhteysveri.

GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON, VOIMA NIIN SIUNATTU, VERRATON.
PYHÄSSÄ VERESSÄ JEESUKSEN VOIMA ON SUURI JA IHMEELLINEN.
GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON, VOIMA NIIN SIUNATTU VERRATON.
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Gustaf Johansson (10.1.1844 – 24.7.1930)
Ekumenian harha
Ekumenia tarjoaa kristittyjen yhteyttä ”yli rajojen”. Tämä on lopun ajan eksytys ja perkeleellinen
harha. Uskovien tulee sanoutua siitä päättäväisesti irti. Suomessa tästä harhasta ovat vakavasti
varoittaneet Gustaf Johansson ja Uuras Saarnivaara:
On hyvä muistaa, mitä arkkipiispa Gustaf Johansson sanoi ”ekumeenisen liikkeen isäksi” kutsutulle
Nathan Söderblomille: ”Kuule, Nathan, sinussa on antikristus, sinä olet antikristus.”
Uuras Saarnivaara uhrasi merkittävän osan elämästään taistelussa ekumeniaa vastaan: ”Jos
kirkkomme johtomiehet ja papit huutaisivat ja rukoilisivat epäraamatullisia oppeja ja opettajia
vastaan, kirkkomme olisi aikoja sitten eronnut ekumeenisesta liikkeestä – tai oikeammin: se olisi
alusta pitäen arkkipiispa Johanssonin kanssa sanonut tälle liikkeelle: Väisty taakseni, saatana!
(Uuras Saarnivaara, Suuri Babylon, s.256).
”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän
vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:7).
Miksi aikamme uskovat ovat käyneet uskottomiksi johtajille, jotka ovat puhuneet heille Jumalan
sanaa? Raamatulle uskollisten johtajien hylkääminen koituu kansan turmioksi. Liberaaliteologia
on johtanut kansamme ”kuiville kaivoille”.
”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta,
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.12:12).
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KRISTILLINEN TOIVO
Kristinusko on nimenomaan toivon uskonto – ja ainut sellainen! Mutta tämä koskee ainoastaan
alkuperäistä ja raamatullista kristinuskoa.
Toivo on ihmisen elämässä tärkeä asia. Se on jopa ”elintärkeä”! Toisaalta se on sillä tavalla
huomaamaton, ettemme tavallisesti noteeraa sitä. Kristinusko on ”toivon uskonto”.
”IHMINEN ELÄÄ MUUTAMAN PÄIVÄN ILMAN VETTÄ, MONTA PÄIVÄÄ ILMAN RUOKAA, MUTTA
EI HETKEÄKÄÄN ILMAN TOIVOA!”
JEESUS
"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen
valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja
otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen” (Joh.14:1-3).
”Viel` sijaa on! Näin kaikuu kutsuen Harppujen soinnut eessä istuimen. Viel` on sijaa! Nyt sisään
joutuin käy!” (HLV 137:1).
PAAVALI
”Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden,
elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat” (Room.14:8).
”Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä
on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sentähden me
huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun me kerran
olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä
majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä
nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka
on antanut meille Hengen vakuudeksi. Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja
tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa
Herrasta; sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella
mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö” (2.
Kor.5:1-8).
”Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto” (Fil.1:21).
”Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa,
sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi”
(Fil.1:23,24).
”Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä
kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä
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en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja
kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa,
johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil.3:12-14).
Jako kahteen
Raamattu kertoo, että on ihmisiä, joilla on elävä toivo ja niitä, joilla ei toivoa ole.
”te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen
liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa” (Ef.2:12).

John Bunyan (28.11.1628 – 31.8.1688)
John Bunyan kertoo Kristityn vaellus - kirjassaan, kuinka muutamia ihmisiä oli tuonelan virran yli
saattelemassa lautturi, jonka nimi oli TURHA TOIVO. Tapahtuu suuri rikos, jos ihmisille annetaan
”väärä toivo”. Aikamme julistuksessa on tavallista, että myös lahkolaiselle annetaan taivastoivo.
Ensimmäinen ylösnousemus
Uskovat pääsevät osalliseksi erikoisesta ylösnousemuksesta:
”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden
sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät
olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja
he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet
eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen
ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei
toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat
hänen kanssaan ne tuhannen vuotta” (Ilm.20:4-6).
”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on,
ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja
noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä
hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka
jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä
itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja
Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme
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jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me
saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla” (1. Tess.4:13-18).
Mikä kokous!
Jeesuksen tullessa toisen kerran tapahtuu valtava kokoontuminen yhteen; uskossa kuolleet ja
nykyisin uskossa elävät nousevat yhtenä joukkona yläilmoihin.
”MIKÄ KOKOUS! Niin lukee isoisäni hautakivessä. Kolme sanaa vanhasta virrestä. Siinä hänen
nimensä alla lukee: MIKÄ KOKOUS!
(David Pawson).
TOIVON PERUSTUS
1. Järki todistaa. Myös looginen ajattelu tukee eskatologiaa. Saatana on hallinnut ja pitänyt
ihmiskuntaa orjan kahleissa 6000 vuotta. On oikeus ja kohtuus, että nyt tulee ”sapattivuosi”,
lepovuosi (1000 vuotta). Saatana on tuonut mittaamattoman määrän ihmiskunnalle kärsimyksiä ja
epäoikeudenmukaisuutta. Nyt Kristus näyttää, mihin hän pystyy! Kaikki tapahtuneet vääryydet
tulee rangaista; Jumalan vanhurskaus vaatii sitä. Jumalan maailman hallinnassa kaiken täytyy
kypsyä.
2. Jumalan ilmoitus. Raamattu luo toivoa uskovalle. Uskovan toivo ei perustu pelkästään järjen
ilmoitukseen:
”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).
Luomakunta on toivosta osallinen
”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; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen
esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän
ruumiimme lunastusta” (Room.8:19-23).
Ylösnousemus koskee kaikkia
Jumala ei anna tekojensa mennä hukkaan.
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”ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä
vanhurskasten että vääräin” (Apt.24:15).
Jumalattomille ylösnousemus ei kuitenkaan anna mitään. Se merkitsee heille siirtymistä helvetin
esikartanoista helvettiin.
Välitila
”Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa
loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja
halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat
hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan.
Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan,
näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen: 'Isä
Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään
minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!' Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista,
että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta,
sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri
juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä
ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.' Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät
hänet isäni taloon - sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän
vaivan paikkaan'. Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'. Niin hän
sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät
parannuksen'. Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin
eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'” (Luuk.16:19-31).
Martti Luther neuvoi, että vainajan puolesta tulee rukoilla pari kolme kertaa ja sitten jättää hänet
Jumalan armolliseen huomaan. Kun meiltä lähtee omaisia rajan tuolle puolen, on hyvä pyytää
enkelien viimeistä palvelua rakkaallemme.

IANKAIKKINEN TAIVAS JA IANKAIKKINEN KADOTUS
”Ajatelkaamme, mitä tuo kuolema merkitsee! Se ei merkitse sitä, että ihminen lakkaa olemasta. En
luule, että haluaisin kohottaa edes sormeani pelastaakseni ihmisen olemattomuuden tilasta. En
voi nähdä erityistä pahaa olemattomuudessa, en ainakaan mitään, jota voisin pitää synnin
rangaistuksena. Samoin en myöskään voi nähdä erityistä iloa pelkässä iankaikkisessa
olemassaolossa. Ellei iankaikkinen elämä merkitsisi enempää, niin en voi nähdä mitään erityisen
kauhistavaa siinä, että ihminen lakkaa olemasta. Minä lakkaisin olemasta yhtä mielelläni kuin
kokisin enemmän tai vähemmän värittömän olemassaolon. Mutta iankaikkinen elämä merkitsee
Raamatussa kokonaan muuta kuin yksinomaan iankaikkista olemassaoloa. Se merkitsee
olemassaoloa, jossa kaikki sielun kyvyt ovat kehittyneet täyteen rikkauteensa. Se ei merkitse
olemista sillä tavoin kuin kuivattu heinä ruohossa, vaan kuten kukka kaikessa ihanuudessaan.
"Kuoleminen" ei merkitse olemassaolon lakkaamista. Kuolema on ensi sijassa ruumiin ero sielusta.
Se merkitsee ruumiin hajoamista alkutekijöihinsä. Toinen kuolema merkitsee ihmisen, sielun ja
ruumiin, eroa Jumalasta, joka on ihmiskunnan elämä ja ilo. Se johtaa iankaikkiseen tuhoon poissa
Herran kasvoista ja poissa Hänen ihanasta voimastaan ja iankaikkiseen ihmiselämän kauneuden
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hävitykseen. Noilla raunioilla asuvat sitten iankaikkisesti omantunnontuskan ulvova lohikäärme ja
epätoivon kirkuva huuhkaja.
Pyhän Raamatun kuvaus toisesta kuolemasta on hyvin hirmuinen. Se puhuu siitä, että "heidän
matonsa ei kuole eikä tuli sammu", se puhuu "Herran kauhistuksesta", "kappaleiksi repimisestä",
"heidän vaivansa savusta, joka on nouseva aina ja iankaikkisesti", ja pohjattomasta kuilusta”
(C.H Surgeon, Sielujenvoittaja ss. 212,213).
Kärsivällinen odotus
Lupaus Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta annettiin jo Aadamin ja Eevan aikaan:
”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos.3:15).
Kului tuhansia vuosia, lupaus ei toteutunut. Moni varmaan ajatteli: lupaus ei toteudukaan. Samoin
Jeesuksen toisen tulemuksen suhteen epäillään lupauksen toteutumista:
”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka
vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä
onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan
alusta” (2. Piet.3:3,4).
Apostolit luulivat Jeesuksen tulevan jo heidän aikanaan. Paavali odotti ensimmäistä
ylösnousemusta omana aikanaan:
”Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan
nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä
pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää
pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto
saatu". "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?" (1. Kor.15:50-55).
Jeesus voi tulla milloin tahansa?
Tessalonikassa oli ylikuumentunutta Jeesuksen odotusta. Paavali pani ”jäitä hattuun”. Jeesus ei
tule ennen kuin määrätyt ajanmerkit toteutuvat. Antikristuksen täytyy tulla ensin. Tänäänkin
meidän tulee tarkata ”aikain merkkejä”:
”Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy,
kadotuksen lapsi” (2. Tess.2:3).
1. Toivon objektiivinen perusta: Kristus , risti: TERVE RISTI, AINOA TOIVO!’
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Pekka Simojoki (5.1.1958 - )
Hymni

Pekka Simojoki

Katsooko Hän vielä ikkunastaan, vain nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko Hän vielä meitä
vastaan, kun tuhlaajan näkee palaavan? Lausuuko Hän vielä syytetylle; Armahdetaan tänään
kahleistaan Antaako Hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien?

Sama vanha ristinpuu Kaiken ylle kaareutuu Risti vain, ei kestä mikään muu Ei ole
muuta pysyvää Jälkemmekin häviää Risti vain Jäljelle jää.
Tietääkö Hän kuinka kaiken tuhlaan? Näkeekö Hän kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut
juhlaan Ja tulla saan kotiin uudestaan?

Sama vanha ristinpuu Kaiken ylle kaareutuu Risti vain, ei kestä mikään muu Ei ole
muuta pysyvää Jälkemmekin häviää Risti vain Jäljelle jää.
------------------------2. Toivon subjektiivinen perusta: yhteys Kristukseen
Orgaaninen (elimellinen) yhteys kuolleeseen ja ylös nousseeseen Kristukseen on kristityn toivon
vankka perusta.
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen
kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta
kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää

10

meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita
yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa”
(Room.6:1-5).
Yhteys Kristukseen syntyy uudestisyntymisessä. Tällöin Kristuksen perintö lankeaa Aadamin
perillisen osaksi – ja mitätöi Aadamin turmioperinnön. Ihminen tulee oksastetuksi ”jaloon
viinipuuhun”
"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna
hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi
runsaamman hedelmän” (Joh.15:1,2).
”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on
valkeudessa” (Kol.1:12).
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3).
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
”Haudattu kanssa Kristuksen Mä olen kuolemaan, Vanhurskauden vaatteeseen Puettu ihanaan”
(Vvk 326:5).

David Pawson (25.2.1930 - )
”Eräs saksalainen pastori kertoi 1930-luvulla kuuluvansa Hitler- nuoriin. Liittyessään joukkoon hän
seisoi saksalaisen upseerin edessä, joka kysyi: ”Mikä on nimesi?”. Hän kertoi nimensä. Sitten
upseeri sanoi: ”Mikä on osoitteesi? Missä asut?” Hän sanoi: ”Hampurissa.” Upseeri sanoi: ”Väärä
vastaus! Missä asut?” ”Saksassa.” ”Väärä vastaus! Missä sinä asut?” ”Kolmannessa
Valtakunnassa.” ”Väärä vastaus! Missä sinä asut?” ”En tiedä, mitä haluatte minun sanovan.”
Upseeri sanoi: ”Haluan sinun sanovan: ´ASUN HITLERISSÄ`.”
Tuo pastori sanoi: ”Myöhemmin aloin asua Kristuksessa.” (David Pawson).
Herrnhutilaisseurakunnan hautausmaa
”Hautakivet ovat kaikki samankokoisia ja muotoisia, sillä kuolemassa ei ole eroa rikkaitten ja
köyhien välillä eikä kenenkään muistoa ole syytä tällä paikalla paisutella, ja toiseksi sen, ettei kiviin
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ole kaiverrettu mitään epämääräisiä lohdutussanoja tai tunnelmarunojen pätkiä vaan joko
”entschlafen” (poisnukkunut) tai juuri tämä nyt puheena oleva ”heimgegangen” (kotiinpäässyt)”
(Osmo Tiililä, Kuolema, s.74).
Etsikkoajan vakavuus
Kuolema ei ole kaiken loppu ja piste, vaan se on KAKSOISPISTE! Kaksoispistettä seuraa jotakin!
Ihmisen kohdalla kohtalokasta ei ole kuolema, vaan etsikkoajassa tapahtuva Jumalan kutsun
hylkääminen:
”Älkää kuollutta itkekö älkääkä häntä surkutelko, vaan itkekää tuota poiskulkevaa” (Jer.22:10).
”Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä
päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät,
jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja
he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä
kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut” (Luuk.19:41-44).
Kaikki hänelle elävät
Meille ihmisille toiset ovat kuolleita ja toiset eläviä. Jumalan silmissä tilanne on toisin: kaikki
elävät Jumalalle! Elämä jatkuu tuonelassa ja myös viimeisen tuomion jälkeen.
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut
lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta
elämään” (Joh.5:24).
”Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja
Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa” (Matt.8:11).
”Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon,
sanoi hän: "Menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu". Niin he nauroivat häntä”
(Matt.9:23,24).
”Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut
teille, sanoen: 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole
kuolleitten Jumala, vaan elävien” (Matt.22:31,32).
”Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa
orjantappurapensaasta, kun hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja Iisakin Jumalaksi ja
Jaakobin Jumalaksi. Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät”
(Luuk.20:37,38).
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa”
(Joh.8:51).
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi
kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" (Joh.11:25,26).

12

C.H. Spurgeon (19.6.1834 – 31.1.1992)
Koko elämänsä ajan hän oli innokas sielujen voittaja. Hän koetti myös saada toisia kristittyjä
käymään tähän tärkeään tehtävään. Eräässä viimeisistä saarnoistaan hän lausui melkein
profeetallisella innoituksella: "Ennen pitkää tulee olemaan väkijoukkoja kaduilla. Olen kuulevinani
jonkun kysyvän: ´Mitä kaikki nämä ihmiset seisovat odottamassa?` ´Ettekö sitä tiedä? Hänet
haudataan tänä päivänä.` ´Kenet sitten?` ´Spurgeon, tiedän minä.` ´Mitä te sanotte? Hänetkö, joka
saarnasi Tabernaakkelissa?` ´Niin, hänet haudataan tänä päivänä.`
Tämä on tapahtuva hyvin pian, ja kun te sitten näette arkkuni kannettavan äänettömään hautaan,
toivoisin, että jokainen teistä - olittepa sitten kääntyneitä tai ette - tuntisi, että hänen on pakko
sanoa: Hän vetosi meihin vakavasti ja yksinkertaisin ja selvin sanoin, ettemme enää lykkäisi
iankaikkisten asiain ajattelemista. Hän vetosi hellittämättä meihin, että kääntäisimme katseemme
Kristukseen. Hän on nyt mennyt pois, ja jos me joudumme kadotukseen, ei meidän vertamme
vaadita hänen kädestään" (C.H. Spurgeon, Sielujenvoittaja, s.7).

D. L Moody (1837-1899)
Moodyn lähtö tastä ajasta. Ennen kuolemaansa Moody oli kirjoittanut:
”Jonakin päivänä luette sanomalehdistä, että D.L, Moody itäisestä Northfieldistä on kuollut. Mutta
älkää uskoko sanaakaan siitä. Sinä hetkenä olen oleva elävämpi kuin koskaan. Olen siirtynyt vain
korkeammalle…, tästä savimajasta asuntoon, joka on kuolematon, ruumiiseen,…joka on Hänen
kirkastetun ruumiinsa kaltainen. Minä synnyin lihaan v.1837. Hengestä minä synnyin 1856. Se mikä
on lihasta syntynyt kuolkoon; se mikä on Hengestä syntynyt on elävä iankaikkisesti”
(U.Saarnivaara, He elivät Jumalan voimassa, I ja II, s.384).
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Aapeli Saarisalo (22.6. – 11.6.1986)
”Tänään, vuosikymmenien vierittyä, totean, että ’lähellä on aika ja kaikkien näkyjen
täyttymys´ (Hes.12:23).
Paavalin tavoin odotan iloisen luottavasti sitä päivää, jolloin olen näkevä kasvoista
kasvoihin Hänet, jota pitkän elämäni aikana olen kirjoissani kuvannut ja joka omalla
sydänverellään on minullekin hankkinut osallisuuden siihen perintöön, mikä pyhillä
on valkeudessa (Kol.1:12)” (Saarisalo, Ihmisen Poika, 1986).
-------------------”Näin mahdotonna toivon perille pääsevän`
ja kasvosi, oi Kristus, taivaassa näkevän.
Oi, mikä ilo mulla, kun arvotonna saan
joukossa pyhäin olla, rannoilla rauhan maan.”
(Niilo Tuomenoksa)

