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USKOVA JA VALLANPITÄJÄT

Väinö Hotti

Lähetyskäskyt
"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 hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena
päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on
saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista”
(Luuk.24:47).
Aikamme julistuksessa Luther on työnnetty taka-alalle samoin laki ja evankeliumi.
Tilalle on työntynyt antinomismi, joka mahdollistaa: kaikki ovat Jumalan lapsia!
Kahden kerroksen väkeä
Käytännössä on muodostunut kaksi kastia: rahvas ja vallanpitäjät. Rahvaalle kuuluu
lähetyskäskyjen edellyttämä parannussaarna ja vallanpitäjät siunataan!
”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että
saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim.2:1-4).
Tässä on Raamattua kuitenkin käytetty ”valikoiden”. Jos otamme Raamatusta vain
”valitut palat”, tällöin luemme ”kuin piru Raamattua”.
Parannussaarna kuuluu myös vallanpitäjille
Vallanpitäjille ei ole omaa porttia kaidalle tielle eikä omaa tietä taivaaseen.
Taivaaseen ei ole ”kuninkaan tietä”! :
"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani” (Joh.14:6).
”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie
kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie
kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:13-14).
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Koko maailman autuus
Suomalainen kirkkohistoria tuntee ”koko maailman” - autuusopin. Tämä harha oli
aikoinaan evankelisen liikkeen riesana. Tänään tuo oppi on kokenut renessanssin.
Eri hengelliset piirit (mm. Patmos – Säätiö) ovat pitkälti omaksuneet tämän linjan.
Meillä ovat yleistyneet laulut ”Siunaa koko maailmaa” ja ”Hän on Isä jokaisen.”
Jumala ei suinkaan ole ”kaikkien isä”. Jeesus sanoo tämän totuuden suoraan:
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut
murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun
hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä”
(Joh.8:44).
”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette
pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu” (Matt.12:34).
”Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota
pakoon?” (Matt.23:33).
On huomioitava, että tämän lausunnon Jeesus antoi ”hurskaista juutalaisista”.
Johannes Kastaja oli samoilla linjoilla:
”Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi
heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista
vihaa? Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä” (Matt.3:7,8).
Tämän harhaopin takuumiehenä on Dietrich Bonhoefferin virsineen ”Hyvyyden
voiman ihmeelliseen suojaan Olemme kaikki hiljaa kätketyt” (Virsi 600):
Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
Olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me
saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
Yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.

Kun pahan valta kasvaa ympärillä,
Vahvista ääni toisen maailman,
Niin että uuden virren sävelillä
Kuulemme kansasi jo laulavan.

Jos ahdistuksen tie on edessämme,
Myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.

Hyvyyden voiman uskollinen suoja
Piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.

Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
Tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!
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RISTO SANTALA: Taivasten valtakuntaa vastaan
hyökätään:

Dietrich Bonhoeffer
4.2.1906 – 9.4.1945

”Bonhoeffer on lähinnä tragedia. Apostoli
Paavalikin tosin kirjoitti omat vankilakirjeensä,
mutta niiden teologinen sisällys on sama kuin hänen
siviilikirjeittensä. Kirkkaista vesistä voisi lähinnä
puhua Bonhoefferin aikaisempaa vaihetta ajatellen.
Sen voi kyllä todeta, että myöhäisempi Bonhoeffer
sopii erinomaisesti Jumalasta vieraantuneen
maailman moderniin ajatuskulkuun.”

Aikamme rakkaus Bonhoefferiin paljastaa lopun ajan luopumuksen ytimen! Jako
kahteen on tehokkaasti poistettu; olemme kaikki samaa ”Jumalan kansaa”.
William Booth on ennustanut lopunaikoja (teh.VH) :

WILLIAM BOOTH 10.4.1829 – 20.8.1912
2. ”Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri
irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi.
Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat
määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan: ”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja.
Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan,
kun saarnaatte helvetistä.”
3. ”Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen
tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi
olla ilman parannuksen tekoa synnistä.”
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PARANNUSTA KUNINKAILLE
Ristiriitaista
On epäloogista, että samat tahot, jotka korostavat yhteiskunnallista vaikuttamista,
kieltäytyvät julistamasta parannussaarnaa valtaapitäville – heitä vain ”siunataan”.
Kun pyritään kansaa evankelioimaan, olisi luonnollista, että ensin käännytään
”isokenkäisten” puoleen.
Toisaalta meitä on tähän suuntaan kannustamassa Raamatun lukuisat esimerkit!
SAMUEL – SAUL
”Silloin Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin
kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja
niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt
Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana”
(Sam.15:22,23).
NAATAN – DAAVID
”Mutta Naatan sanoi Daavidille: "Sinä olet se mies. Näin sanoo Herra, Israelin
Jumala: 'Minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastanut sinut Saulin
käsistä. Minä olen antanut sinulle herrasi linnan ja antanut herrasi vaimot sinun
syliisi; ja minä olen antanut sinulle Israelin ja Juudan heimot. Ja jos tämä olisi vähän,
niin minä antaisin sinulle vielä sekä sitä että tätä. Miksi sinä olet pitänyt halpana
Herran sanan ja tehnyt sitä, mikä on pahaa hänen silmissään? Heettiläisen Uurian
sinä olet surmannut miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla, ja
hänen vaimonsa sinä olet ottanut vaimoksesi. Sentähden ei miekka ole milloinkaan
väistyvä sinun suvustasi, koska olet pitänyt halpana minut ja ottanut vaimoksesi
heettiläisen Uurian vaimon” (2. Sam.12:7-10).
ELIA – AHAB
”Ja nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle: "Siinäkö sinä olet, sinä, joka syökset
Israelin onnettomuuteen?" Tämä vastasi: "En minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä
seuraat baaleja” (1. Kun.18:17,18).
”Mutta tisbeläiselle Elialle tuli tämä Herran sana: "Nouse ja mene tapaamaan
Ahabia, Israelin kuningasta, joka asuu Samariassa. Katso, hän on Naabotin
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viinitarhassa, jota hän on mennyt ottamaan haltuunsa. Ja puhu hänelle ja sano:
'Näin sanoo Herra: Oletko sinä sekä tappanut että anastanut perinnön?' Ja puhu
sitten hänelle ja sano: 'Näin sanoo Herra: Siinä paikassa, missä koirat nuoleskelivat
Naabotin veren, tulevat koirat nuoleskelemaan sinunkin veresi'” (1. Kun.21:17-19).
JEEHU – JOOSAFAT
”Mutta Joosafat, Juudan kuningas, palasi onnellisesti takaisin kotiinsa Jerusalemiin.
Silloin Jeehu, Hananin poika, näkijä, meni kuningas Joosafatia vastaan ja sanoi
hänelle: "Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä niitä, jotka
vihaavat Herraa? Sentähden on sinun päälläsi Herran viha” (2. Aik.19:1,2).
PROFEETTA – AMASJA
”Kun Amasja, voitettuaan edomilaiset, tuli takaisin, toi hän mukanaan seiriläisten
jumalat ja asetti ne itselleen jumaliksi, ja hän kumarsi niitä ja poltti niille uhreja. Niin
Herran viha syttyi Amasjaa kohtaan, ja hän lähetti hänen luokseen profeetan; tämä
sanoi hänelle: "Miksi sinä etsit tuon kansan jumalia, jotka eivät voineet pelastaa
omaa kansaansa sinun käsistäsi?" Hänen näin hänelle puhuessaan Amasja sanoi
hänelle: "Olemmeko me asettaneet sinut kuninkaan neuvonantajaksi? Herkeä jo,
muutoin sinut surmataan." Profeetta herkesi ja sanoi: "Minä tiedän, että Jumala on
päättänyt sinut tuhota, koska sinä teet näin etkä kuule minun neuvoani" (2.
Aik.25:14-16).
ASARJA – USSIA
”Mutta kun hän oli tullut mahtavaksi, ylpistyi hänen sydämensä, niin että hän teki
kelvottoman teon, hän tuli uskottomaksi Herraa, Jumalaansa, kohtaan ja meni
Herran temppeliin, suitsutusalttarille, suitsuttamaan. Niin pappi Asarja meni hänen
jälkeensä sinne, mukanaan kahdeksankymmentä Herran pappia, rohkeita miehiä.
Nämä astuivat kuningas Ussiaa vastaan ja sanoivat hänelle: "Ei ole sinun asiasi,
Ussia, suitsuttaa Herralle, vaan pappien, Aaronin poikien, jotka ovat pyhitetyt
suitsuttamaan. Mene ulos pyhäköstä, sillä sinä olet ollut uskoton, eikä siitä tule
sinulle kunniaa Herralta Jumalalta." Niin Ussia vihastui, ja hän piti juuri
suitsutusastiaa kädessään suitsuttaaksensa. Mutta kun hän vihastui pappeihin,
puhkesi hänen otsaansa pitali pappien läsnäollessa Herran temppelissä,
suitsutusalttarin ääressä. Ja kun ylimmäinen pappi Asarja ja kaikki muut papit
kääntyivät hänen puoleensa, niin katso, hänellä oli pitali otsassa. Silloin he äkisti
karkoittivat hänet sieltä, ja itsekin hän kiiruusti lähti pois, kun Herra oli häntä lyönyt”
(2. Aik.26:16-20).
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JEREMIA – HISKIA
"Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Mene ja sano Sidkialle, Juudan kuninkaalle, sano
hänelle: Näin sanoo Herra: Katso, minä annan tämän kaupungin Baabelin
kuninkaan käsiin, ja hän polttaa sen tulella. Ja sinä et pääse hänen käsistään, vaan
sinut otetaan kiinni ja annetaan hänen käsiinsä, ja sinun täytyy nähdä Baabelin
kuningas silmästä silmään, ja hän puhuu sinun kanssasi suusta suuhun, ja sinä joudut
Baabeliin” (Jer.34:2,3).
JEREMIA – JOOJAKIM
”Niin he menivät kuninkaan tykö esipihaan, mutta kirjakäärön he jättivät talteen
kirjuri Elisaman kammioon. Ja he ilmoittivat kuninkaalle kaikki. Silloin kuningas
lähetti Jehudin hakemaan kirjakääröä, ja hän haki sen kirjuri Elisaman kammiosta.
Sitten Jehudi luki sen kuninkaan kuullen ja kaikkien päämiesten kuullen, jotka
seisoivat kuninkaan edessä. Mutta kuningas istui talvihuoneessa - oli yhdeksäs
kuukausi - ja hänen edessään oli palamassa hiilipannu. Ja aina kun Jehudi oli
lukenut kolme tai neljä palstaa, leikkasi kuningas ne pois kirjurinveitsellä ja viskasi
tuleen, joka oli hiilipannussa, kunnes koko kirjakäärö oli palanut loppuun tulessa,
joka oli hiilipannussa. Mutta ei kuningas eikä kukaan hänen palvelijoistaan, jotka
kuulivat kaikki nämä sanat, peljästynyt eikä reväissyt vaatteitansa” (Jer.36:20-24).
”Mutta sen jälkeen kuin kuningas oli polttanut kirjakäärön ynnä sanat, jotka Baaruk
oli kirjoittanut Jeremian suusta, tuli Jeremialle tämä Herran sana: "Ota taas itsellesi
toinen kirjakäärö ja kirjoita siihen kaikki entiset sanat, jotka olivat edellisessäkin
kirjakäärössä, jonka Juudan kuningas Joojakim poltti. Ja sano Juudan kuninkaasta
Joojakimista: Näin sanoo Herra: Sinä olet polttanut tämän kirjakäärön sanoen: 'Miksi
olet kirjoittanut siihen näin: Baabelin kuningas on tuleva ja hävittävä tämän maan ja
lopettava siitä ihmiset ja eläimet?' Sentähden sanoo Herra Juudan kuninkaasta
Joojakimista näin: Hänellä ei ole oleva jälkeläistä, joka istuisi Daavidin valtaistuimella; ja hänen ruumiinsa viskataan pois, virumaan päivän helteessä ja yön
kylmässä” (Jer.36:27-30).
DANIEL – BELSASSSAR

”Ja tämä on kirjoitus, joka on tuonne kirjoitettu: 'Mene, mene, tekel, ufarsin'. Ja
tämä on sen selitys: mene merkitsee: Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun
ja on tehnyt siitä lopun. Tekel: sinut on vaa'alla punnittu ja köykäiseksi
havaittu. Peres: sinun valtakuntasi on pirstottu ja annettu meedialaisille ja
persialaisille” (Dan,5;25-28).
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JOHANNES KASTAJA – HERODES
”Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen
veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. Sillä Johannes oli sanonut hänelle:
"Sinun ei ole lupa pitää häntä" (Matt.14:3,4).
JEESUS – HERODES
”Niin hän sanoi heille: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, minä ajan ulos
riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä
pääsen määräni päähän'” (Luuk.13:32).
JEESUS – PILATUS
”Jeesus vastasi hänelle: "Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on
pahaa; mutta jos minä puhuin oikein, miksi minua lyöt?" (Joh.18:23).
PAAVALI – FEELIKS
”Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli
juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hÃ¤nen puhettaan uskosta Kristukseen
Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensähillitsemisestä ja
tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeliks ja sanoi: "Mene tällä haavaa pois, mutta kun
minulle sopii, kutsutan sinut taas" (Apt.24:24,25).
PAAVALI – FESTUS
”Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä: "Sinä olet hullu,
Paavali, suuri oppi hulluttaa sinut". Mutta Paavali sanoi: "En ole hullu, korkeaarvoinen Festus, vaan puhun totuuden ja toimen sanoja” (Apt.26:24-25).

