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USKOVA JA YHTEISKUNTA

Väinö Hotti

Kahden maan kansalainen
Uskovalla on kaksi isänmaata: taivas ja Suomi. Näiden kahden välillä on kuitenkin jännite, jota on
paljon käsitelty. Mikä on näiden kahden isänmaan suhde uskovan elämässä? Kuinka uskovan tulisi
elää yhteiskunnassa? Löytyykö Raamatusta selkeät ohjeet maailmassa elämiseen?
Kolme syntymää
Jokainen suomalainen on kokenut syntymisen suomalaiseksi. Se on merkitty syntymätodistukseen,
erilaisiin asiakirjoihin ja sosiaaliturvatunnukseen.
Toinen syntymä koskee hengellistä syntymää:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä
sisälle Jumalan valtakuntaan” (Joh.3:5).
Kun ihminen syntyy Jumalan lapseksi, hän syntyy valtavan suureen maailmanlaajuiseen
perheeseen. Yhteinen Isä kykenee liittämään yhteen eri ikäiset ja eri rotuiset ihmiset ympäri
maailmaa.
Kolmas syntymä on joskus välttämätön:
Kun ihminen tulee uskoon, hän syntyy valtakuntakristityksi. Hänet voidaan kuitenkin tämän
jälkeen vietellä johonkin lahkoon. Tämä on kohtalokas harhahyppy. Ensimmäisessä
uudestisyntymisessä saadut taivaan lahjat turmeltuvat; hän joutuu palaamaan ”lähtöruutuun”:
”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette
langenneet pois armosta” (Gal.5:4).
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus,
noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit,
mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut,
että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).
”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä”
(Gal.4:19).
”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).
Kuinka kansalaisuus saadaan?
Tavallisesti tämä tapahtuu syntymän perusteella. Joissakin tapauksissa se voidaan ostaa tai sitten
täytetään muut määrätyt kansalaisehdot:
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”Niin päällikkö sanoi: "Minä olen paljolla rahalla hankkinut itselleni tämän kansalaisoikeuden".
Paavali sanoi: "Mutta minulla se on syntymästäni asti" (Apt.22:28).
Uskovalla taivaan kansalaisuus on ”syntymälahjana”. Millään muulla tavalla sitä ei saadakaan!
Maassa maan tavalla
Jokaisessa maassa toimitaan maan lakien mukaan. Maalliset lait sitovat kaikkia maan kansalaisia –
myös uskovia. Uskovalla on kuitenkin määrätty rajoitus: maalliset säädökset eivät saa mennä
Jumalan säädösten yli:
”Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin
ihmisiä” (Apt.5:29).
Jumalan valtakunnan laki on Raamatussa. Uskovan tulee pitää sitä kaikissa toiminnoissaan
ohjenuorana.
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
Kansankirkko ja maailma
Kansankirkko ei täytä raamatullisia seurakuntakriteereitä: seurakunta on ”pyhien yhteisö”. Tämä
on myös Tunnustuskirjojen kriteeri!
Jos ja kun kansankirkon ja yhteiskunnan jäsenluettelot ovat lähes yhteneväiset, lienee asiallista
päätellä, että kansankirkko = maailma.
Jeesuksen opetus
”Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka
kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi
lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli
näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi
hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'.
Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' Mutta hän sanoi:
'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa
yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja
sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani'" (Matt.13:24-30).
Jeesus selitti tätä vertausta opetuslasten pyynnöstä:
”Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen
tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta". Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän
siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset,
mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu,
ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva
maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki,
jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä
on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin
aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon” (Matt.13:36-43).
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Pelto on maailma
Nyhtämiskielto ei koske siis oikeata seurakuntaa (seurakuntakuria). On helppo olettaa, että
kyseessä on ”kansankirkkotilanne”; uskovat ja jumalattomat ovat siinä sekaisin ja sulassa sovussa.
Mitä kielletään?
Kielletään seurakuntakuria kohdistamasta kirkon jäseniin (= maailmaan). Jätetään maailma
rauhaan kristillisen etiikan osalta. Moinen menettely olisi hedelmätöntä ”moralisointia”. Se olisi
samalla hyödytöntä ”maailman parantamista” (tätähän nykyinen hengellinen työ Suomen Siionissa
pääosin on!).
Suhde kansankirkkoon (= maailmaan)
Jos kristillisen etiikan soveltaminen kansankirkkoon ei ole oikein ja raamatullista, mitä meille jää
jäljelle? LÄHETYS JA EVANKELIOINTI!
"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).
Yhteiskunnallinen toiminta
Uskovan peruskirja on Raamattu. On helppo havaita, ettei Raamattu ole kovin korkeassa kurssissa
suomalaisessa yhteiskunnassa. Uskovilla ei ole siinä liioin tilaa; paitsi jonkinlaisena
”takuumiehenä”.
Muutosvoima?
Muutamat uskovat tosin näkevät unta vaikuttamisesta päätöksentekoon. Tämä sama pyrkimys
tulee esille sekä yhteiskunnan että kirkon suhteen. Näiden substanssi (olemus) on kansankirkossa
sama. Muutamat uljaat taistelijat (Muroma, Tiililä, Saarnivaara jne.) ovat hartiavoimin tehneet
työtä kääntääkseen kirkkolaivan suunnan – turhaan. Aina kuitenkin haihattelijoita riittää. Emme
ole oppineet mitään.
Loot – uskovia
Loot oli Aabrahamin veljenpoika. Aabraham palveli kokosydämisesti Jumalaa. Loot tunnetaan taas
”puolisydämisenä” uskovana. Hänelle oli pesäeron ottaminen maailmaan tuskallista.
"Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan” (1.
Moos.19:9).
Tämä sanottiin maailmaan rakastuneesta Lootista. Lootia kiinnosti jumalattoman Sodoman
hallinto – ehkä ministerinpaikka kiilui silmissä. Tänäänkin on tällaisia Loot – kristittyjä, joiden
silmissä välkkyy parempi asema ja korkeampi palkka. Hengellisenä perusteena on tietysti pyrkimys
muuttaa ja parantaa sekä kirkkoa että yhteiskuntaa. Tämä kaikki on turhuuden tavoittelua,
toiveajattelua ja juoksemista virvatulien perässä – ja Perkeleen petosta.
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Muukalaisia
”Suuntautuminen tulevaan hyvään tekee kristityistä matkalaisia. Maailman lapset etsivät
hyväänsä ajallisista ja saavat myös niistä palkkansa, mutta Jumalan lasten aarre on taivaissa”
(Osmo Tiililä, Kuolema, s.63).
Uskovan ei tule katkeroitua, jos häneltä evätään erilaisia oikeuksia ja jätetään hän toivomuksensa
kuulematta. Hänen tulee muistaa muukalaisuutensa; hänen varsinainen kotimaansa on ”tähtein
tuolla puolen”.
”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.3:20,21).
Muukalaisella ei ole oikeuksia vieraassa maassa
Kaikenlaiset vastoinkäymiset ja kärsimykset Kristuksen tähden kuuluvat uskovat
”luontaisetuisuuksiin”.
”toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta;
heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri
lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä
he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja
maakuopissa” (Hebr.11:36-38).
Kahden maan kansalainen?
Tähän lausahdukseen voi sisältyä erehdys. Muutamat ajattelevat: tämä kaikki ja taivas myös!
Mutta entä jos tässä tulisi siteerata tunnettua lausetta: ”Kahta jänistä ei voi ajaa yhdellä kertaa.”
Entä jos toinen tulisi laittaa toisen edelle?
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille
annetaan” (Matt.6:33).
”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani,
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että
voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa
vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen
vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella” (Fil.3:7-9).

