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MAAILMAN VALLOITUS

Väinö Hotti

Lähetyskäsky velvoittaa
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti”
(Matt.28:18-20).
”Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille
luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen”
(Mark.16:15,16).
Joudutetaan Herran päivän tuloa
Kun evankeliumi on julistettu kaikille kansoille, tulee loppu:
”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille
kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt.24:14).
”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!” (2. Piet.3:12).
Maapallon koko väestö on viime vuosina tullut mahdolliseksi saavuttaa evankeliumilla hyvän
tekniikan avulla. Tänään voidaan samanaikaisesti saarnata miljoonille ihmisille. Hengellinen
koneisto onkin trimmattu äärimmilleen. Radio ja televisio ovat edesauttamassa sanoman
eteenpäin viemistä. Kuitenkin evankeliumi ei ole saavuttanut kaikkia kansoja. Onko sittenkin
toimittu virheellisesti? Pitäisikö toimintatapoja tarkistaa?
----------------------------

YHTEYDEN PERUSTEET
1. Jumalan valtakunta
"Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa
evankeliumi" (Mark.1:15).
Valtakuntaan kuuluu rajat, mutta vain yhdet rajat. Ainoana poikkeuksena on ”liittotasavalta”;
Jumalan valtakunta ei ole sellainen. Valtakunnan sisällä ei sallita ylimääräisiä rajoja. Vaihtoehtona
on suostua olemassa oleviin rajoihin tai – poistua valtakunnasta. Yhdelläkään kansalaisella ei ole
lupaa eikä valtuuksia ”rajaremonttiin”. Rajat ovat pyhät ja koskemattomat. Jumalan valtakunnan
ainut laillinen raja on RAJA MAAILMAA VASTAAN!
RAJA - AITAKIELTO!
2. Jumalan perhe
Perheyhteys on saumaton. Saman isän lapset kuuluvat yhteen.
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”Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan
lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani,
nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme
tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin
hän on” (1. Joh.3:1,2).
Maallisessa perheessä on luonnollista, että vartuttuaan lapset jättävät kodin, eriytyvät
sisaruksistaan ja perustavat oman perheen. Jumalan perheessä tämä on kiellettyä. Perhe ei saa
hajota. Yhteyden tulee jatkua. Yhteyden perustana on RAKKAUS. Tämän tulee ilmetä myös
käytännössä ”yhteiselossa”. Rakkaus vie lähelle; viha ottaa etäisyyttä. Ellei rakkaus realisoidu, sitä
ei ole olemassakaan!
RAJA – AITAKIELTO!
3. Olemusrakkaus
Uskovaksi tullaan uudestisyntymisen kautta:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3).
Tällöin ihminen yhdistyy Kristukseen ja Jumalaan ja tulee jumalallisesta luonnosta ja rakkaudesta
osalliseksi:
”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).
”mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän
Hengen kautta, joka on meille annettu” (Room.5:5).
Uskovan yhteys Jeesukseen ja toisiin uskoviin on samanlainen kuin Jeesuksen yhteys Jumalaan:
”että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä
olisivat” (Joh.17:21).
”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne.
Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku
taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? (1. Kor.1:11-13).
RAJA – AITAKIELTO!
4. Opetuslapsirakkaus
Jeesuksen opetuslapset ovat saman opettajan ja mestarin koulussa. Heillä on läheinen ja kiinteä
suhde sekä Mestariin, että toisiinsa. Nämä molemmat paljastavat heidän opetuslapseutensa.
Rakkaus Jeesukseen ja rakkaus Jeesuksen omiin kuuluvat saumattomasti yhteen:
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä
on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35).

3

”Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki
ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” (Aaro Leikkari, Armahdettu
yhteyteen Kristuksessa, s.161).
”Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia niitä, jotka ovat hänessä.
Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon yhteydessä, vaan toistensakin” (Niilo Tuomenoksa).
RAJA – AITAKIELTO!
5. Avioyhteys
Uskovan yhteys Kristukseen on yhtä tiivis ja intensiivinen kuin aviopuolisoiden keskinäinen yhteys.
Samaan kiinteään yhteyteen kuuluvat automaattisesti myös toiset uskovat.
"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat
yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa” (Ef.5:31,32).
Pariskunnan välille aitojen rakentaminen ei onnistu. Jos puolisot muuttavat erilleen, se on merkki
siitä, että liitto on kariutunut.
RAJA – AITAKIELTO!
6. Globaaliyhteys
Seurakunta on YKSI. Herran seurakunta (EKKLESIA) käsittää koko maailman. Se tuntee vain
JUMALAN VALTAKUNNAN RAJAT. Usko sulkee silmänsä kaikilta muilta rajoilta:
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä
Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26-28).
”Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet
Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne” (2. Kor.5:16).
RAJA – AITAKIELTO!
-----------------------Ahkerat ja touhuilijat
”Sören Kierkegaard jo viime vuosisadalla näki hyödyttömän kiireen vaarat. Hän kertoo mummosta,
jonka mökki syttyi palamaan. Mummo touhusi ja hääri hirveästi pelastaakseen mitä oli
pelastettavissa, ja sai pelastetuksi - hellanringit. Kierkegaard kysyy: ”Mitä me pelastamme
hyödyttömällä kiireellämme?”...
”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta touhuilijat saavat vain vahinkoa.” Snl.21:5.
”Ahkeruus ja touhu ovat kaksi eri asiaa. Emme saa unohtaa: ”Kirottu olkoon se, joka Herran työtä
laiskasti tekee!” emmekä myöskään: ”Olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran
työssä!” Mutta emme saa erehtyä luulemaan, että touhu on ahkeruutta. On ihmisiä – ja juuri
Jumalan valtakunnan työssä – joilla on aina hirmuinen kiire. Kuitenkaan kiireestään huolimatta he
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oikeastaan saavat vähän todellista aikaan. He joutuvat parsimaan jälkiään, koska he tekevät
ajattelematta sellaista mikä ei ole niin tarpeellista. Usein heille ei riitä edes heidän oma työnsä,
vaan he käyvät sotkemassa toistenkin työtä. He näyttävät ahkerilta – mutta todellisuudessa ovat
touhuilijoita” (E. J. Honkanen, Hengen uudistus,ss.55,105).
---------------------Kova kilpailu
Hengellisellä kentällä käy armoton kilpailu. Vauhti on kova – lienee kysymys jo vauhtisokeudesta.
Jokainen huutaa kovaäänisesti omaa sanomaansa. Puhujia lienee kohta enemmän kuin kuulijoita.
Tilanne on sekasortoinen, kokonaisuus ei ole kenenkään hallinnassa.
Korvausteologia
Olemme tekemisissä ”korvausteologian” kanssa. Raamatulliselle EKKLESIALLE on annettu uusi
sisältö. Kun Raamatun ekklesialla tarkoitetaan maailmanlaajuista ”uloskutsuttujen” uskovien
yhtenäistä joukkoa, Herran kansaa, tänään jokainen kuppikunta on leiponut omasta ryhmästään
ekklesian! Karsina-aidat on legitimoitu, laillistettu. Tämä on rikos. Omasta kuppikunnasta on
tehty epäjumala, ”kultainen vasikka”, jonka ympärillä hekumoidaan, vietetään juhlaa ja tanssitaan.
Ekumeeninen ekklesia
Toinen korvausteologinen tulkinta tapahtuu ekumenian saralla. Mitätöidään kuppikuntien rajat
lakaisemalla erimielisyydet ”maton alle” ja leikitään yhtä Herran kansaa. Tämä kuvio pyhitetään
Jeesuksen sanoilla Joh.17. luvussa: ”että he yhtä olisivat”. Jeesus ei kuitenkaan puhu lainkaan
organisaattorisesta yhteydestä, vaan uskovien henkilökohtaisesta yhteydestä Jeesukseen ja toinen
toisiinsa. Itse asiassa Raamattu on heitetty syrjään pyrittäessä uskovien yhteyteen. ”Ekumenian
isästä” Gustav Johansson sanoi: ”Kuule, Nathan, sinussa on antikristus, sinä olet antikristus.”
Väärä painotus
Uskonopissa on väärä painotus. Herätysliikkeet ja vapaat suunnat korostavat uskoon tuloa ylen
määrin. Uskoontulo on kaikki, muu ei ole mitään! Tällöin mm. seurakuntaoppi heitetään syrjään.
Unohdetaan, että väärä seurakunta (lahko) voi mitätöidä uskoontulon (lahkolainen ei pääse
taivaaseen, Gal.5:19-21). Israelilaisten lähtö Egyptistä oli tärkeää, mutta siinä ei ollut kaikki.
Tuli on irti!
Turha sitä on kieltää, että hengellinen toiminta maassamme on tänään erinomaisen vireää.
Erilaiset toimintaryhmät kokoavat uskovia runsain määrin. Rukous- ja raamattupiirit ovat
suosittuja. Diakoniatyö kukoistaa. Monet näkevät tämän kaiken Pyhän Hengen siunauksellisena
työnä. Mutta on huolestuttaviakin piirteitä. Aina syntyy uusia ryhmiä. Helluntain tuli oli Pyhän
Hengen tuli ja se yhdisti uskovat. Se toimi SANAN LINJALLA. Tänään palaa tuli, joka heittää uskovat
eri karsinoihin. Voiko tänään Pyhä Henki toimia erilailla kuin helluntaina? DIABOLOS (heittää
erilleen, hajottaa). BEELSEBUB on ”kärpästen herra”. Saatanan toimintastrategia: hajota ja hallitse!
Olemme lopunajan suurten eksytysten keskellä. Olemme ajassa, jolloin uni suuresti vaivaa myös
viisaita neitsyitä.
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Sanat ja teot
SINUN TEKOSI PUHUVAT NIIN LUJAA, ETTEN KUULE MITÄ SANOT!
Viime kädessä on vain yksi, jonka teot ja sanat eivät ole olleet ristiriidassa keskenään: Jeesus.
Paljotkaan sanat eivät pysty kumoamaan tekojen saarnaa. Tämä pätee myös hengellisessä työssä.
Vaikka me puhuisimme ”kuin Runeberg”, mutta tekomme puhuisivat toista kieltä, saarnamme olisi
tehoton. MAAILMA EI USKO!
Kun uskovat käyttävät paljon Raamattua, rukoilevat palavasti, tekevät uutterasti diakoniatyötä,
mutta tämä tapahtuu kaikki ”eri karsinoissa”, heidän saarnansa ei tule kuulluksi. Syntyy
”uskottavuusongelma” TEOT KUMOAVAT SEN MITÄ SANOTAAN! Karsinaraja - aitojen saarnaa ei
voita mikään. BERLIININ MUURI EI OLE PETETTÄVISSÄ!
"Mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden
ammuminen, jonka kuulen?" (1. Sam.15:14).
Puheet ja kuuliaisuus
”Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva” (1.
Sam.15:22).
”Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?” (Luuk.6:46).
KALEVI LEHTISEN NÄKY
Evankelista Kalevi Lehtinen katsoi, että koko maailma olisi mahdollista evankelioida muutamassa
vuodessa - KUNHAN VAIN HERRAN KANSA SAADAAN LIIKKEELLE! Tämä näky on laajemmassakin
suosiossa. Ajatellaan, että uskovien mobilisoiminen takaa Jumalan valtakunnan leviämisen ”maan
ääriin”.
Jeesuksen ratkaisu
”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).
Jeesuksen ratkaisu maailman evankelioimiseen: USKOVIEN YHTEYS! Aikamme pyrkii löytämään
kaikki keinot maailman evankelioimiseen. Tässä on Jeesuksen neuvo:
Miksi niin harvat uskovat tänään palavat EKKLESIA – TULESTA?

