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MAAILMAA PARANTAMAAN?                                                     Väinö Hotti 

MAAILMAN OLEMUS (substanssi) 

”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja 

minussa hänellä ei ole mitään” (Joh.14:30). 

”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä 

on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” 

(Joh.16:33). 

”Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden 

edestä, jotka sinä olet minulle antanut” (Joh.17:9). 

”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). 

”Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on 

Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut” (1. Kor.2:12). 

”Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: 

"Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa"; ja vielä: "Herra tuntee viisasten 

ajatukset, hän tietää ne turhiksi" (1. Kor.3:19,20). 

”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 jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen 

kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon” (2. Piet.2:20). 

”Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä 

on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa” (1. Joh.4:4). 

”He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma 

kuulee heitä” (1. Joh.4:5). 

”sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, 

joka on maailman voittanut, meidän uskomme” (1. Joh.5:4). 

”Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa” (1. 

Joh.5:19). 



                                                                                                                                                                                      2 
 

”Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta 

Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus” (2 

Joh:7). 

MAAILMAN SUHDE USKOVAAN 

”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” (Joh.15:18,19). 

”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole 

maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole” (Joh.17:14). 

”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). 

”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan 

Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei 

tunne häntä” (1. Joh.3:1). 

”Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa” (1. Joh.3:13). 

USKOVAN SUHDE MAAILMAAN 

”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). 

”Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, 

pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi 

maailman” (Hebr.11:7). 
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”joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te 

niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä 

turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee” (2. Piet.1:4). 

”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). 

”Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa 

orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma 

saastuta” (Jaak.1:27). 

”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa 

vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” 

(Jaak.4:4). 

USKOVAN HAASTE MAAILMAN SUHTEEN 

”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa 

armon” (Snl.28:13). 

”Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä 

koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat 

mielellään” (Jes.56:10). 

”Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita minun 

kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä” (Jes.58:1). 

”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei 

rauhaa ole” (Jer.6:14). 

”He hokevat minun halveksijoilleni: 'Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!' Ja 

kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: 'Ei teitä kohtaa 

onnettomuus'” (Jer.23:17). 

”Niinkuin ketut raunioissa ovat sinun profeettasi, Israel” (Hes.13:4). 

”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!', vaikka ei 

rauhaa ole, ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla, 

niin sano noille kalkilla-valkaisijoille, että se kaatuu. Tulee kaatosade, te syöksytte 

alas, raekivet, ja sinä pusket puhki, myrskynpuuska, ja katso, seinä kaatuu! Eikö 

silloin teiltä kysytä: 'Missä on valkaisu, jonka olette sivelleet?' (Hes.13:10-12). 
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”Näin sanoo Herra niitä profeettoja vastaan, jotka eksyttävät minun kansaani, jotka 

huutavat: "Rauha!", kun heidän hampaissaan on purtavaa, mutta julistavat pyhän 

sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa” (Miik.3:5). 

”Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne 

sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että 

Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu puitten 

juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään 

tuleen” (Matt.3:8-10). 

 "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 että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä 

kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:47). 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, 

että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille 

edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen” (Apt.3:19,20). 

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä 

ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Apt.4:12). 

"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi" 

(Apt.16:31). 

”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tietäväksi, 

että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, 

jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän 

siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet 

kuolleista” (Apt.17:30,31). 

”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että 

jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan 

edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; 

sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Room.3:19,20). 
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LASSE MARJOKORPI 

”Epäuskoiselle ihmiselle kirkolla ei kirkkona pitäisi olla Jumalan lain julistamisen 

ohella muuta annettavaa kuin kehotus kääntymiseen ja Jumalan armon 

omistamiseen”  (Kirkon kuoleman sairaus, s.29). 

MAAILMAN PARANTAMINEN 

Utopiaa ja joutavaa haihattelua. Raamatusta ei saada tähän lainkaan eväitä. 

Maailma on tuomittu tuhoon. Maailma kypsyy Jumalan tuomiolle: 

”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” (2. Piet.3:7-10). 

Uskova ei ole kutsuttu maailmaa parantamaan, vaan julistamaan parannusta, että 

ihmiset pelastuisivat tulevaan uuteen maailmaan. Harhautunut uskonnollisuus 

lähtee parantamaan maailmaa, joka on ”talletettu tulelle”. Perkele on vietellyt 

heidät tähän turhaan hommaan. 

Kun tänään jotkut uskovat lähtevät yhteiskuntaa parantamaan, heitä on vakavasti 

varotettava tästä turhasta puuhasta. ”Muukalaisille” ei kuulu osallistuminen 

hallitustoimiin! Heidän on syytä paneutua Raamatun eskatologiaan! 

”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.3:11-13). 
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Erich Sauer 31.12.1898 – 25.2.1959  

ANTIKRISTILLINEN MAAILMANJÄRJESTELMÄ  

Raamattu opettaa selvästi, että historian ”päämäärä” ei ole yhtä kuin historian 

”tulos”, ettei Jumalan valtakunta pääse valtaan kasvamisen ja kehityksen kautta, 

vaan vasta maailman tuhoutumisen ja katastrofien kautta. Laittomuus on pääsevä 

valtaan, monien rakkaus on kylmenevä (Matt.24:12), ja Ihmisen Poika on 

palatessaan löytävä vain vähän uskoa maan päältä (Luuk.18:8).  

Raamatun profetioiden ennustama suunta ei ole maailman kristillistäminen aina 

kulttuurin menestykselliseen kristillistämiseen saakka, 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 (2 

Tim.3:1-5, 2 Piet.3:3, 1 Tim 4:1-3).  

Jumalan maailmanhallinnassa on pääperiaatteena, että kaikki saavuttaa täyden 

kypsyytensä niin hyvä kuin myös paha (Matt.13:29,30, Ilm.14:15,18). Jumalan 

kärsivällisyys johtaa kuitenkin vain pahan sitä ankarampaa tuomioon. ”Älkää antako 

kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule ennen kuin 

luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo 

vastustaja, laiton, Jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava 

tulemuksensa ilmestyksellä” (2 Tess.2:3,4,8).  

Lopunaikoina ei siis tapahdu suinkaan rauhan solmimista, vaan taistelun 

huipentuminen, ei ihmisen kehityksen kirkastumista, vaan sen murtuminen, ei liittoa 

Jumalan ihmiskerskauksen välillä, vaan maailmanvallan murskaantuminen Jumalan 

valtakunnan alle (Dan.2;34,34; Ilm.19:11-21).  
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- Näin Herra vie asiansa voittoon. Historian ”loppu” ei ole sen luonnollinen 

”täyttymys”, ”kohoava” linja katkeaa äkisti. Taivaaseen asti ulottuva torni 

kaadetaan taivaasta käsin (1 Moos.11:4,6; Ilm.18). Ensin tosin kaikki näyttää aivan 

päinvastaiselta. Sillä kirjoitusten mukaan syntyy kulttuurijärjestelmä, joka 

näennäisesti täyttää ihmiskunnan vuosituhantisen kaipuun. Tämän järjestelmän 

huipulla on mahtava valtias, joka on samalla älykkään organisaationsa avulla myös 

maailmanhallitsija ja maailman autuuttaja (Ilm.13:7b,4;11:10), kansojen 

neuvonantaja, joka julistaa tuomituiksi kaikki sodanuhkat (1 Tess.5:3), ihmiskunnan 

organisoija (Ilm.13:16,17), joka tuo järjestyksen kansojen toivottomaan, 

kaaosmaiseen tilaan.  

Inhimillisen suuruuden huippuna hänestä tulee suurimman ihastuksen kohde, 

kaikkien toimintojen pääjohtajana hän saa aikaan rauhan ja varmuuden tunteen (1 

Tess.5:3), ja hallitsevana päänä häntä kunnioitetaan jopa jumalana (Ilm.13:3,4,12); 

2 Tess. 2:4). Näin hän kohottaa maailmanhengen ja maailmanvallan sen 

korkeimpaan suuruuteen, ja tämä on oleva maailmankulttuurin suurimman nousun 

ja loiston aikaa.  

Kaikki tämä tapahtuu kuitenkin ilman Jumalaa, armo hylätään, luotetaan vain 

omaan itseensä, kirkastetaan omat voimat ja jumaloidaan ihmisen henkeä (2 

Tess.2:4). Siksi ei Korkeimmalle jää vastauksenvelkaa (Jer.17:5). Hän ei anna 

kunniaansa kenellekään toiselle, eikä mainettansa yhdellekään tomusta syntyneelle 

kapinoitsijalle (Jes.42:8). Hän vastaa antikristuksen vaatimukseen lähettämällä 

oman Kristuksensa (Apt.3:20).  

Tämä on ”tulemuksensa ilmestyksellä” (paruusiansa epifanialla) (2 Tess.2:8), ”tulen 

liekissä” tuhoava sen, jonka tulemus (”paruusia”) tapahtui saatana vaikutuksesta, ja 

kostava niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme 

Jeesuksen evankeliumillle (2 Tess.1:8). Näin kulttuurin kohokohta muuttuu historian 

murhenäytelmän loppunäytökseksi, ja se syttyy liekeiksi maailman iltaruskossa 

samoin kuin eräs tuomion ennusmerkeistä: ”Mene, mene tekel ufarsin”: ”laskettu, 

laskettu, vaa´alla punnittu ja köykäiseksi havaittu” (Dan.5:25-25).  

(Erich Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto, ss.150-152) 

 

 

 

 


