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LAUSANNEN JULISTUS – TOINEN EVANKELIUMI

Väinö Hotti

Lausannen julistus
Johdanto
Me Jeesuksen Kristuksen seurakunnan jäsenet, kansainvälisen Evankelioimisen
maailmankongressin osanottajat Lausannessa yli 150 kansakunnasta, ylistämme
Jumalaa hänen suuresta pelastusteostaan ja riemuitsemme yhteydestä, joka meillä
on häneen ja toinen toiseemme. Olemme syvästi liikuttuneet siitä, mitä Jumala tekee
ajassamme, epäonnistumisemme ajavat meitä parannukseen ja evankelioimistehtävän keskeneräisyys on meille haaste. Me uskomme, että evankeliumi on
Jumalan hyvä sanoma koko maailmalle. Hänen armonsa avulla olemme päättäneet
totella Kristuksen käskyä julistaa tuota sanomaa koko ihmiskunnalle ja tehdä
jokaisesta kansasta hänen opetuslapsiaan. Siksi haluamme vahvistaa sen, mitä
uskomme ja mitä olemme päättäneet ja tehdä julistuksemme tiettäväksi.

LAUSANNEN JULISTUKSEN TAKUUMIEHET
BILLY GRAHAM
7.11.1918 –
21.2.2018

JOHN STOTT
27.4.1921 –
27.7.2011

Lausannen julistus on vuonna 1974 annettu kristillinen julistus. Heinäkuussa 1974
Sveitsin Lausannessa kokoontui noin 2300 osanottajaa jotka edustivat laajaa
joukkoa erilaisia kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä yli 150 maasta. Wikipedia.
--------------------

Julistus on monessa mielessä raamatullinen ja kristittyjä yhdistävä. Siinä on
kuitenkin kaksi kohtaa (5,6), jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa:
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5. Kristityn yhteiskunnallinen vastuu
Me uskomme, että Jumala on sekä kaikkien ihmisten Luoja että Tuomari. Siksi
meidänkin pitäisi olla kiinnostuneita oikeuden ja sovinnon toteutumisesta kautta
koko inhimillisen yhteiskunnan sekä ihmisten vapautumisesta kaikenlaisesta
sorrosta. Koska ihmiskunta on luotu Jumalan kuvaksi, jokaisella ihmisellä on –
rotuun, uskontoon, ihonväriin, kulttuuriin, yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen ja
ikään katsomatta – jo itsessään arvonsa, jonka tähden häntä pitäisi kunnioittaa ja
palvella eikä riistää. Tässäkin meillä on paljon kaduttavaa sekä laiminlyöntiemme
tähden että myös siksi, että toisinaan olemme pitäneet evankelioimista ja
yhteiskunnallista valveutuneisuutta toisensa poissulkevina asioina. Vaikka sovinto
ihmisen kanssa ei ole evankelioimista eikä poliittinen vapautuminen sama kuin
pelastus, me siitä huolimatta uskomme sekä evankelioimisen että yhteiskunnallispoliittisen osallistumisen olevan osa kristillistä vastuutamme. Näin siksi, että ne
molemmat ovat välttämätöntä seurausta siitä, mikä on oppimme Jumalasta ja
ihmisestä, miten rakastamme lähimmäistämme ja olemme kuuliaisia Jeesukselle
Kristukselle. Sanoma pelastuksesta sisältää myös sanoman kaikenlaisen vieraantumisen, sorron ja syrjinnän tuomiosta. Meidän ei pitäisi pelätä esittää tuomiota
pahuudesta ja vääryydestä, missä ne sitten ilmenevätkin. Kun ihmiset vastaanottavat Kristuksen, he syntyvät uudestaan hänen valtakuntaansa, ja heidän on, ei
vain osoitettava, vaan myös levitettävä sen vanhurskautta epävanhurskaan maailman keskellä. Pelastuksemme muuttavan vaikutuksen tulisi ulottua kaikille meidän
henkilökohtaisille ja sosiaalisille vastuualueillemme. Usko ilman tekoja on kuollut.
Apt. 17:26,31, 1 Moos. 18:25, Jes. 1:17, Ps. 45:7, 1 Moos. 1:26,27, Jaak. 3:9, 3 Moos.
19:18, Luuk. 6:27,35. Jaak. 2:14-16, Joh. 3:3,5, Matt. 5:20, 6:33, 2 Kor. 3:18, Jaak.
2:20)
6. Kristuksen seurakunta
Me uskomme, että Kristus lähettää lunastetun kansansa maailmaan niin kuin Isä
lähetti hänet, ja että hän kutsuu meidät samanlaiseen syvään ja paljon vaativaan
maailmaan menemiseen. Meidän on murtauduttava ulos ja hapatettava eikristillinen yhteiskunta. Evankelioiminen on ensisijainen tehtävä seurakunnan
uhrautuessa missiossa. Maailman evankelioiminen edellyttää, että koko kirkko vie
koko evankeliumin koko maailmalle. Seurakunta on Jumalan koko
maailmankaikkeutta koskevan tarkoituksen keskipisteessä. Se on hänen
asettamansa välikappale evankeliumin levittämiseksi. Mutta ristiä julistavan
seurakunnan on itsensä oltava ristin merkillä varustettu. Seurakunta tulee
loukkaukseksi evankelioimiselle, jos se pettää evankeliumin tai jos siltä puuttuu
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elävä usko Jumalaan, aito rakkaus ihmisiin tai tarkka rehellisyys kaikissa asioissa
virkaylennykset ja raha-asiat mukaan luettuina. Seurakunta on Jumalan kansana
yhteisö pikemminkin kuin laitos, eikä sitä pidä samaistaa minkään tietyn kulttuurin,
yhteiskunnallisen tai poliittisen järjestelmän tai inhimillisen ideologian kanssa.
(Joh. 17:18, 20:21, Matt. 28:19,20, Apt. 1:8, 20:27, Ef. 1:9,10, 3:9-11, Gal. 6:14,17, 2
Kor. 6:3,4, 2 Tim. 2:19-21, Fil. 1:27).
5. USKOVAN KIINNOSTUKSEN KOHDE
”Siksi meidänkin pitäisi olla kiinnostuneita oikeuden ja sovinnon toteutumisesta
kautta koko inhimillisen yhteiskunnan sekä ihmisten vapautumisesta kaikenlaisesta
sorrosta.”
OSMO TIILILÄ suomi aikoinaan kirkkoa siitä, että sen toiminnan painopiste oli
”tämänpuoleisissa”. Tiililä jyrisi: KIRKKO ON SITÄ VARTEN, ETTÄ TÄÄLLÄ KUOLLAAN!
Uskova on ”uuden aioonin kansalainen”:
”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa
Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin
kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki
itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:20).
Uskova ei ole maailman parantaja
Uskova on erotettu tästä maailmasta. Hänelle kuuluu käsky erota maailmasta:
'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää
hänet ja menkäämme pois” (Jer.51:9).
Lootin oli vaikea sanoutua maailmasta irti; hän halusi ”hapattaa” sitä omalla
hurskaalla elämällään:
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja
molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan
tähden" (1. Moos.19:15).
”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja
pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa
uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja
epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut:
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"Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja
he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa
heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja
olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra,
Kaikkivaltias" (2. Kor.6:14-18).
”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun
kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen
vitsauksistansa” (Ilm.18:4).
Muukalainen
Uskova on muukalainen tässä maailmassa. Hän on vieraassa maassa; hänen kotinsa
on taivaassa. Muukalaisena hän joutuu toisten hylkäämäksi ja halveksimaksi;
muukalaisvihan kohteeksi.
”Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa,
asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä…
Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen
nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan
päällä” (Hebr.11:9,13).

Kompromissikristitty
Loot edustaa kompromissikristittyä; tämä kaikki ja taivas myös! ”Loot – kristityt”
eivät seuraa Vapahtajaa – eivät myöskään ole Sanalle kuuliaiset! He ovat
epäpuhtaita ja haureellisia!
”Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat
niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee.
Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan
ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat” (Ilm.14:4,5).
Tuhoon tuomittu maailma
Kääntymätön ihminen kuluttaa armonaikaansa remonteeraamalla tulen ruuaksi
tuomittua maailmaa – uskovalla täytyy olla toinen suuntaus:
”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
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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. 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.3:7-13).
Uskovan vastuu
”Vaikka sovinto ihmisen kanssa ei ole evankelioimista eikä poliittinen vapautuminen
sama kuin pelastus, me siitä huolimatta uskomme sekä evankelioimisen että
yhteiskunnallis-poliittisen osallistumisen olevan osa kristillistä vastuutamme.”
Uskovan vastuu on tiukasti sidottu lähetyskäskyyn; joka muuta vastuuta opettaa,
hän on ”harhaopettaja”!
"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).
Jos ja kun uskova ottaa tosissaan tämän vastuunsa, häneltä ei liikene aikaa eikä
voimia maailman parantamiseen!
Uskova, joka lähtee parantamaan maailmaa, puuhailee tontilla, joka ei hänelle
kuulu!
”vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu” (2. Tess.3:11).
6. YHTEISKUNNAN HAPATTAMINEN
”Meidän on murtauduttava ulos ja hapatettava ei-kristillinen yhteiskunta.”
Tämä on peitenimi ”maailman parantamiselle”. Lähetyskäsky ei sisällä käskyä
maailman parantamiseen, vaan sen tuomitsemiseen lain saarnalla. Meidän
tehtävämme on tuomion sanalla ajaa maailma Kristuksen luo. Ihmiset on lain sanalla
ajettava Golgatalle, jossa tapahtuu uudestisyntyminen. On Perkeleen petosta yrittää
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parantaa ihmisiä ilman uudestisyntymistä; tämä vaihtoehto on kokonaan suljettu
pois!
”Lain varsinaisena tehtävänä onkin saada meistä syynalaisia, nöyryyttää ja tappaa
meitä, viedä meitä helvettiin ja riistää meidät puti puhtaiksi, mutta siinä
tarkoituksessa, että tulisimme vanhurskaiksi, meidät korotettaisiin ja tehtäisiin
eläviksi, vietäisiin taivaan korkeuksiin ja saisimme omaksemme kaiken. Se siis ei tapa
vain tappaakseen, vaan se tappaa elämäksi” (Luther, Gal.kirj. sel. s.413).
Lausannen evankeliumi on ”veretöntä evankeliumia” ja ”toista evankeliumia”, jolle
Paavali lukee ”madonluvut”:
”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät
Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään
toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen
evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon
kirottu” (Gal.1:6-8).
Tässä tarjotaan syntisille ”halpaa armoa”! Tässä pyritään saattamaan Jumalan
valtakunta voimaan ihmisponnistuksin:

ERICH SAUER
31.12.1898 – 25.2.1959

”Raamattu opettaa selvästi, että historian ”päämäärä” ei ole yhtä kuin historian
”tulos”, ettei Jumalan valtakunta pääse valtaan kasvamisen ja kehityksensä 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 menestyk-selliseen 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 k r i s- t i l l i n e n, vaan Hän ei tule
vielä siksi, ettei se ole vielä kyllin e p ä u s k o i n e n (2. Tim.3:1-5; 4:3,4; 2 Piet.3:3; 1.
Tim.4:1-3) (Erich Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto, s.150).
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VAPAUTUKSEN TEOLOGIA

UURAS SAARNIVAARA
17.2.1908 – 5.5.1998
Thomas korosti esityksessään kirkon ”samaistumisessa niiden kanssa, jotka
taistelevat vapautuksen puolesta” ja ”vaatimusta taistella oikeudenmukaisuuden
puolesta” (TA.3/76, 268 ss.).
Thomasin esityksen omalaatuisin – mutta samalla KMN:n ekumenialle
luonteenomainen – ajatus oli hänen puheensa hengellisyydestä taistelussa
vapauden ja maailmanyhteyden saavuttamiseksi. Hän tarkoitti tällä uskonnollista
hartautta ja intoa tässä työssä ja taistelussa. Vapaus ja yhteys, Nairobin kokouksen
tunnukset, ovat Thomasin mukaan Raamatun perusajatuksia. Hänellä ne eivät
kuitenkaan merkitse vapautumista synnin syyllisyydestä ja vallasta sekä yhteyttä
Jumalan ja toisten uskovien kanssa. Hän tarkoittaa niillä ”vaakasuoralla tasolla”
olevaa inhimillistä ja maallista yhteyttä, jonka aikaansaamiseksi Kristus ja hänestä
lähtenyt käyteaine (ferment) vaikuttaa kirkoissa, uskonnoissa ja ideologioissa.
Tämän yhteyden aikaansaamiseksi KMN:n on Thomasin mukaan tuettava aikamme
yhteiskunnallisia, kulttuurillisia ja poliittisia vapautusliikkeitä, jotka pyrkivät
tähänastisen järjestyksen kumoamiseen ja uuden aikaansaamiseen. Niihin kuuluvat
myös rotusyrjinnän vastustaminen (antirasismi), naisten taistelu vapautumisen ja
tasa-arvon saavuttamiseksi (antiseksismi), ekumeeniset kasvatusohjelmat sekä eri
maiden kotimaiset ”kontekstuaaliset” (niiden kulttuuri- ym. yhteyteen kuuluvat)
teologiat. Näitä on tuettava niiden pyrkiessä vapautumaan siitä länsimaiseen
teologiaan sitoutuneisuudesta, mihin lähetystyö on ne saattanut.
Thomas esitti tässä yhteydessä hätkähdyttävän lausunnon, että kaikkialla
maailmassa kristityt murtautuvat ulos latinalaisen ja kreikkalaisen teologian ja
ajattelun vankilasta (Uuras Saarnivaara: Suuri Babylon, ss.124,125).
Koira haudattuna
LAUSANNEN JULISTUKSEEN on ”koira haudattunna”. Toinen julistuksen
takuumiehistä (Billy Graham) liikkuu aivan epäraamatullisilla linjoilla. Hänen
teologiansa ei kestä alkeellisintakaan tarkastelua. Palaamme siihen seuraavissa
esityksissä (Billy Grahamin teologia l ja ll).

