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HENGELLINEN NATIONALISMI

Väinö Hotti

28.1.2019
Mitä eroa on isänmaallisuudella/patriotismilla ja
kansallismielisyydellä/nationalismilla?
Oivallisimmin patriotismin ja nationalismin välisen eron on kiteyttänyt ranskalainen
Guy Queguiner, jota Heikki Aittokoski siteeraa kirjassaan Kuolemantanssi : askeleita
nationalismin Euroopassa: "Patriootti on ihminen, joka rakastaa maataan, mutta on
avoin muille. Nationalisti on ihminen, joka rakastaa maataan, mutta haluaa
käpertyä rajojen sisään, sulkea rajat muilta." (netti).
Omanlaisensa nationalisti on myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hänen
politiikkansa tunnuslause on "Amerikka ensin", muista ei niin väliä. Hän suosittelee
jopa YK-puheissaan nationalismia politiikan perusarvoksi muillekin valtioille”
(Mielipiteet / Näkökulma Vesa Jaakola 30.3.1019, netti).
---------------------------

Donald Trump: Olen nationalisti – CNN: Valkoinen nationalisti
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USA:n presidentti määritteli itsensä kansallisuusaatteen kannattajaksi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti itseään suuressa puhetilaisuudessaan
Houstonissa nationalistiksi. Radikaalit demokraatit sen sijaan pyrkivät presidentin
mielestä palauttamaan vallan ”korruptoiduille, valtaa janoaville globalisteille”.
– Tiedättekö mikä globalisti on? Globalisti on henkilö, joka haluaa maailmalla
menevän hyvin itse asiassa välittämättä meidän maastamme niin paljoa. Ja
tiedättekö, se ei käy, Donald Trump sanoi.
– Tiedättekö, heillä on sana. Siitä on tavallaan tullut vanhanaikainen. Se on
nationalisti. Ja että todella ”meidän ei pitäisi käyttää tätä sanaa”. Tiedättekö mikä
minä olen? Olen nationalisti, okei? Käyttäkää sitä sanaa, Trump kehotti” (netti).
Nationalistinen uskova
”Nationalisti on ihminen, joka rakastaa maataan, mutta haluaa käpertyä rajojen
sisään, sulkea rajat muilta."
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Tämähän hengellisesti ajatellen merkitsee: ME YKSIN OIKEASSA! Hengellisellä
kentällä tämä on murheellisen yleistä. Hänellä on oma turvallinen mukavuusalueensa ja reviirinsä. Hän ei tunnusta muita uskovia Herran omiksi. Voimme
ajatella, että tämä on maailmanlaajuinen ilmiö:
”Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu
halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä
minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko
maanpiiri palvelee” (Apt.19:27).
Ongelma
Malli on otettu maalliselta sektorilta – TRUMPIN MALLI. Maallisella puolella
nationalismi on tietyssä määrin jopa positiivinen ilmiö; siitä löytyy yhtymäkohtia
isänmaallisuuteen. Hengelliseen kenttään vietynä se on selkeää ”harhaoppia”.
Jumalan seurakunta tulee rakentaa ”taivaallisen kaavan mukaan”:
”Ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin”
(2. Moos.25:40).
”Todistuksen maja oli meidän isillämme erämaassa, niinkuin hän, joka puhui
Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi, sen kaavan mukaan, minkä Mooses oli
nähnyt” (Apt.7:44).
”ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin
Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että
teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin" (Hebr.8:5).
Amerikka ensin
Tämä oli Trumpin ideologia ja toimintaohje. Hengelliselle kentälle vietynä: oma pesä
ensin, Kristuksen seurakunta vasta toiselle sijalle. Ensin Patmos, vapaakirkko,
helluntai, baptistit jne. Tämä on kuitenkin Raamatun mukaan kirkasta ”harhaoppia”:
”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan
sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on
rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sentähden teiltä taivas
pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa” (Hagg.1:9,10).
Raamatun järjestys
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös
kaikki tämä teille annetaan” (Matt.6:33).
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”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).
”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. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit,
minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä
heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma
ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet
minua rakastanut” (Joh.17:20-23).
Mitä on globalisaatio?
”Globalisaatio voidaan kääntää yhdellä sanalla maapalloistumiseksi. Sillä
tarkoitetaan maailman ihmisten ja alueiden jatkuvasti lisääntyvää yhtenäistymistä
johtuen kasvavasta vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä” (netti).
Globalisaatio on nationalismin vastakohta; nämä kumoavat toisensa. Missä
globalisaatio kukoistaa siellä nationalismi kuihtuu ja päinvastoin.
Lahkot ja ekklesia
Lahkot ja ekklesia eivät sovi yhteen; ne ovat kuin ”tuli ja vesi”. Raamatun mukaan
ekklesiaan kuuluvat ovat matkalla taivaaseen, mutta lahkolaiset taas menevät
helvettiin:
”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).
Trumpin ideologia – epätervettä
Trumpin nationalistiset ajatukset merkitsivät kitkaa kanssakäymiselle muiden
maiden kanssa. Vaikka kotiinpäin vetäminen lyhyellä tähtäimellä tuottaa määrättyjä
etuja, umpioituminen muun maailman suhteen ei loppupeleissä kannata. Tänään
koronavirus on tästä eräänä esimerkkinä – tarvitaan yhteistyötä valtioiden kesken
ongelman hoitamiseksi. Ihmiset tarvitsevat yhteyttä!
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Avartuminen välttämätöntä
Korinttolaiset olivat sulkeutuneet omaan suppeaan piiriinsä; heistä oli tullut
”lahkolaisia”! Paavali joutui antamaan heille kehotuksen. Uskova on
”globaaliuskova”!
”Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut.
Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Antakaa verta verrasta - puhun kuin lapsilleni - avartukaa tekin” (2. Kor.6:11-13).
Lahkoutuminen ei kannata
”Ihmisen ei ole hyvä olla yksin.” Ihminen tarvitsee toista myös hengellisessä
mielessä. Hän tarvitsee yhteyttä sekä Jumalaan että lähimmäisiin. Nämä molemmat
ongelmat ratkaistiin kertaheitolla Golgatalla. Kun syntinen tulee valkeuteen, nöyrtyy
parannukseen ja ottaa Jeesuksen vastaan, yhteys Jumalaan tulee kuntoon. Samalla
myös suhde lähimmäiseen tulee solmituksi automaattisesti – näitä kahta yhteyttä ei
voida eikä saa erottaa toisistaan. Golgata siis yhdistää molempiin. Samalla ihminen
liittyy Kristuksen ruumiin jäseneksi. Edelleen hänestä (automaattisesti) tulee
Kristuksen globaalin maailmanlaajuisen kirkon (ekklesian) jäsen. Ihminen ei ole
”olossaan oikeassa” ennen kuin hän pääsee ekklesian jäseneksi!
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on
yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7).
Uskovan kotimaa
”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia
ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä” (Ef.2:19-22).
”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).
”Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä,
jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä
ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä” (Kol.3:1,2).
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”Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen
maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.
Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa,
asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on
Jumala” (Hebr.11:8-10).
”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).
”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).
Oikeita nationalisteja
Raamatun patriarkat eivät tunnustaneet maailmaa oikeaksi ”isänmaakseen”. He
olivat täällä ”muukalaisia”. He olivat ohikulkumatkalla ja kiirehtivät oikeaan
isänmaahansa, taivaaseen.
Pyhät muodostivat täällä taivaallisen isänmaan pääteaseman, ekklesian:
”ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia” (Hebr.6:5).
Ekklesiaan kuuluminen merkitsi heille, että he olivat ”taivaallisia nationalisteja”.
Tämän aatteen puolesta he kiivailivat ja - jopa kuolivat. He eivät tunnustaneet
taivaan ja ekklesian lisäksi mitään muuta: EKKLESIA ENSIN!

