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USKOVA VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ

Väinö Hotti

Herran kansa sotajalalla
Viime kuukausina suomalaisessa yhteiskunnassa on esiintynyt voimakas hyökkäys kristillisiä
perusarvoja vastaan. On pyritty samalla kaventamaan Raamattuun pitäytyvien sananvapautta.
Herran kansa on lähtenyt puolustukseen mentaliteetilla: hyökkäys on paras puolustus! Innostus on
ollut kova. Samalla on tainnut unohtua muutamat keskeiset realiteetit. On lähdetty ”soitellen
sotaan”:
1. Vastustajan aliarvioiminen
”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).
”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).
”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei
ole mitään” (Joh.14:30).
2. Jeesuksen ohjeet
”Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten
valtakunnassa?" Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: "Totisesti
minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.
Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka
ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut” (Matt.18:1-5).
”Silloin Sebedeuksen poikain äiti tuli poikineen hänen tykönsä ja kumarsi häntä, aikoen anoa
häneltä jotakin. Niin hän sanoi vaimolle: "Mitä tahdot?" Tämä sanoi hänelle: "Sano, että nämä
minun kaksi poikaani saavat istua, toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi, sinun
valtakunnassasi” (Matt.20:20,21).
”Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä
hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä keskenänne,
vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka
teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne; niinkuin ei Ihmisen
Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä”
(Matt.20:25-28).
”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa
minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te
löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä”
(Matt.11:28-30).
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"Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on
mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei hän
riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla” (Matt.12:18,19).
3. Lootin tauti
Loot oli uskova mies, mutta häntä kiinnosti myös Sodoman hallitseminen. Hänellä oli kuitenkin
ongelma: hän ei ollut kanta-asukas vaan muukalainen. Se oli melkoinen rasite!
”Ja he sanoivat: "Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii
hallitsemaan” (1. Moos.19:9).
Uskova on aina ”muukalainen” tässä maailmassa. Tämä vaikuttaa tehokkaasti hänen
mahdollisuuksiinsa päästä hallitsevaan asemaan. Toinen asia on taas, jos uskova maallisia etuja
saadakseen salaa uskonsa.
4. Demokratia jyllää
Tasavallassa valitaan vallanpitäjät demokraattisesti. Tällöin vahvoilla ovat suurten yhteisöjen
edustajat.
Urho Muroma arveli aikoinaan, että Suomen asukkaista voi olla uskovia n. 10 %. Raamatun
mukaan lopunaikoina uskovat ovat häviävän pieni marginaaliryhmä:
”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Luuk.18:8).
Voiko tällä osuudella vaatia hallituspaikkoja? Olisi viisasta pitää pientä ääntä!
5. Rupusakkia
Uskovaa ei yleensä noteerata; häneltä puuttuu tarvittava ”kansalaiskunto”. Hallintoon valitaan
yleensä ”valioita”.
”Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin
kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten,
me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja,
mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. 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.4:9-13).
6. Raamatun kehotus
Raamattu antaa yhteiskunnalliseenkin osallistumiseen pätevät ohjeet:
”Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; sillä ei
meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme” (Hebr.13:13,14).
”Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin” (Room.12:16).
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7. Muukalaispassi
Ulkomaalaisten on Suomessakin vaikeaa saada hallituspaikkoja. Heidän on tavallisesti tyydyttävä
olemaan ”rivikansalaisia”.
”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja
sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin
puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata” (Hebr.11:13,14).
8. Apostolien esimerkki
Apostolit tulivat tutuiksi vallansaleissa vain syytettyjen penkillä ja kahleiden kanssa.
”Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman
juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies, ja hän on koettanut pyhäkönkin
saastuttaa. Sentähden me otimme hänet kiinni” (Apt.24:5,6).
9. Eskatologia
Raamatun ennustusten mukaan uskovien tilanne vaikeutuu lopunaikaa lähestyttäessä:
Aapeli Saarisalo sanoo Raamatun sanakirjassa: "Ennustusten mukaan näkyväinen kirkko lopun
aikoina kehittyy kohden luopumusta."
10. Toisen yhdyskunnan edustaja
Uskova ei saa pystyttää telttapaaluja tähän maahan. Hän on uuden aioonin kansalainen.
”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta
Kristusta Vapahtajaksi” (Fil.3:20).
Ei uskovan tule mankua ”maailman kansalaisuutta” eikä sen oikeuksia ja etuja. Häntä odottaa
parempi yhdyskunta. Jo tässä ajassa hänen menonsa on ”taivaallisissa”. Ei ole suuri menetys, jos
tuhoon tuomitusta maailmasta ei liikene hallituspaikkoja! Tämä maailma on parantumattomasti
sairas. Vain haihattelija panee toivonsa sen parantamiseen. Kaikki maailman parantamiseen
uhrattu aika ja voimavarat ovat hukkaan heitettyjä.
”Taivaaseen, mun sieluni, Riennä maasta matalasta! Taivaasta on sukusi, Tullut olet taivahasta.
Eikö siis tee mielesi Jälleen kotimaahasi?” (Vvk.620:2).

SE SANA SEISOO VAHVANA, HE EI VOI SITÄ KESTÄÄ.
KUN KANSSAMME ON JUMALA, KEN MEILTÄ VOITON ESTÄÄ.
JOS VEIS HE HENKEMME, OSAMME, ONNEMME, NE HEIDÄN
OLKOHON, VAAN MEIDÄN IÄT ON, JUMALAN VALTAKUNTA.

