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JAKO KAHTEEN                                                                    Väinö Hotti 

Maallinen sektori 

Fuusio-ilmiö on ollut vallitsevana jo pitkään. Ylikansallisia yhtiöitä syntyy tiheään. 

Resursseja pyritään yhdistämään tuottavuuden parantamiseksi. 

Hengellinen kenttä 

Ekumenia haluaa koota kaikki kristilliset yhteisöt saman lipun alle. Kehitys on ollut 

kuitenkin hidasta, koska uusia yhteisöjä syntyy ”kuin sieniä sateella”. 

Vanha Testamentti 

”Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte 

palvella, niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai 

amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun 

perheeni palvelemme Herraa” (Joos.24:15). 

”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille 

puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, 

seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään” (1. Kun.18:21). 

Uusi Testamentti  

”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista 

rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja 

mammonaa” (Matt.6:24). 

Alkuseurakunnassa ”jako kahteen” oli selvä.  

”Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa 

kunniassa” (Apt.5:13). 

”Ja kaupungin väestö jakaantui: toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas 

apostolien puolella” (Apt.14:4). 

”Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet” 

(Apt.28:24). 

”kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään” (Jaak.1:8). 

Maailma ja uskovat 

”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 
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maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä 

vihaa” (Joh.15:18,19). 

”Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja 

herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan - Ihmisen 

Pojan tähden. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne 

on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille” (Luuk.6:22,23). 

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

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

”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). 

Tyyntä myrskyn edellä 

Raamatun mukaan lopun aikana tapahtuu yhdistyminen kaikilla sektoreilla – 

Antikristuksen toimesta. Antikristus tulee perustamaan valtakunnan ennen 

Kristuksen TUHATVUOTISTA valtakuntaa.  

”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän 

kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna 

minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen 

heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden 

itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.  Älkää antako 

kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin 

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

vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi 

kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 

Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja 

nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä 

laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, 

joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on 

surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka 

tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla 

ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, 

sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua” (2. 

Tess.2:1-10). 
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ANTIKRISTUKSEN VALTAKUNTA (Erich Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto) 

YHTEISKUNNALLINEN KOLMINAISUUS 

l  VALTAKUNNAN POLIITTINEN YHTENÄISYYS 

”on varmasti tulossa  yhteiskuntajärjestelmä, joka kattaa poliittisesti ja valtiollisesti 

kokonaisia kansojen ryhmiä. Se on mitä ankarimmin organisoitu, se valvoo jokaista 

yksityistä henkilöä ja tarmokkaasti edeten, kärsimättä minkäänlaista vastustusta 

harjoittaa ylintä oikeustointa, ts. Raamatun profetia ennustaa monien maiden 

yhteistyötä, lukuisten järjestelmien yhteen sulautunutta 

jättiyhteiskuntajärjestelmää, laajaa valtioliittoa, jolla on yhtenäinen johto. ”Ja sen 

valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansan heimot” 

(Ilm.13:7b)… Siinä kaiken keskipisteeseen vetävä vetovoima kumoaa yksityisiin osiin 

vaikuttavan keskipakoisvoiman. Tässä on lopunajan ”Baabelin tornirakennus” (1. 

Moos.11:1,4, vrt. Illm.13:7), ihmiskunnan kaikkien ilman Jumalaa tapahtuvien 

itsensä pelastamisyritysten kohokohta, seitsemän kukkulan kaupunki paljojen vetten 

päällä, ”suuri Babylon”, portto (Ilm.17:1,2,5,9,15). Siksi Ilmestyskirjan kuvakieli 

nimittääkin lopunajan maailman tilaa maailman kakkien edeltäneiden aikojen 

valtakuntien summaksi ja huipentumaksi” (emt. ss.158,160). 

ll VALTAKUNNAN TALOUDELLINEN YHTENÄISYYS 

Ilm.13:17:n mukaan ”ei kukaan koko maailmassa” (Ilm.13:17) voi enää ostaa eikä 

myydä, ellei ole ottanut pedon merkkiä. Tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, 

että antikristillisen valtakunnan kaikki kaupalliset, yhteiskunnalliset ja 

teollisuusyritykset ovat yhden yhteisen ylivalvonnan alaisuudessa, kun on olemassa 

paikka, jota organisoidaan ja keskitetään, yleinen yhteistyö, jossa on ehdoton 

tarkkailu ja myyntimarkkinoiden hallinta. Uuden Testamentin ennustusten mukaan 

ihmiskunnan sisällä tapahtuu jättimäinen organisointi, joka käsittää jokaisen 

yksityisen jäsenen, myös yksityiset  työläiset ja pienyrittäjät, monia kansoja 

käsittävän kaupan monopolin, talouselämää hallitsevan, yhteisen 

maailmanvaltakunnan talousjärjestelmän, jonka ”tavaramerkittä” ei kukaan enää  

voi käydä kauppaa. Tässäkään ei antikristillistä  ole talouselämän muoto… Jumalan 

vastaista siinä on maailman lopulla pikemminkin vasta se, että tätä kaikkea 

käytetään väärin taistelussa Iankaikkista vastaan, raamatullisen kristillisyyden 

tuhoamiseksi, kristillisen uskon todistajien raa`aksi vainoamiseksi (Ilm.13:7, vrt. j.7, 

17:6, 18:24, 20:4) (162, 163). 
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lll VALTAKUNNAN USKONNOLLINEN YHTENÄISYYS 

1. Ihmiskunnan itsejumalointi 

Ilmestyskirjan ennustusten mukaan antikristusta tullaan ”kumartamaan” 

(Ilm.13:8,12, 14:9, 16:2)… Omaa voimaansa jumaloiden hän korottaa itsensä kaiken 

jumalallisen yläpuolelle, asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala (2. 

Tess.2:4). 

Siten häntä kunnioitettaessa kunnioitetaan ihmisyyttä ylipäänsä, ja se joka asettuu 

vastustamaan häntä, vastustaa kokonaisuutta: hän on ihmiskunnan loukkaaja 

sanan loukkaavimmassa merkityksessä. Hän on kapinoitsija ja joutuu sen tähden 

tuhon omaksi. 

Kaiken tämän kautta antikristillisestä järjestelmästä tulee poliittinen uskonyhteisö, 

jossa valtio ja uskonto yhdistyvät, itsensä korottava maailmankirkko, joka ei kärsi 

mitään vastustavia vakaumuksia. Siispä se on uskonnonvapauden lakkauttamista, 

uskontopakkoa, suunnitelmallista omantunnon orjuuttamista, kunnon kansalaisten 

massoittaista teloittamista vain heidän uskonsa tähden (Ilm.13:7,15, 17:6, 18:24). 

Tämä on antikristuksen uskonto: se on karmea oppi ihmisen jumaluudesta, uskosta 

omaan itseensä, oman hengen jumaloinnista. Se on valtavin yritys poistaa synnin 

seuraukset, poistamatta kuitenkaan itse syntiä, ”edistyksen” loppu, kaiken Jumalalle 

vieraan kulttuurin yhteissumma ja täyttymys”  (163,164). 

2. Uskonnon valtiollistaminen 

Antikristillisyys ei ole siis mikään uskonnoton, vaan uskonnollinen kristinuskon 

vastine. Siinä ei poisteta uskontoa, vaan se valtiollistetaan, ei vähätellä sitä, vaan 

arvostetaan niin korkealle, että jopa valtiovalta toimii sen varjolla. Se ei ole 

yksinkertaista pakanuutta, vaan ylipakanuutta, ei yleistä nimikristillisyyttä, vaan 

valhekristillisyyttä. Se on ”kristillisyyttä” ja pakanuutta samanaikaisesti, nimittäin 

kristillisyyden vääntämistä ja pakanuuden täyttymys. Se on pakanuutta, joka 

”voittaa” ja hylkää raamatullisen kristillisyyden. Se on avionrikkojasukupolven 

itsekirkastamista ja itsensä kumartamista (Matt.12:39, Fil.2:15). Se on 

itsejumaloimista ja siksi täydellistä jumalattomuutta, maailman kaiken kauhistuksen 

ja epäjumalanpalveluksen huippu… Sen johdossa on huomattava persoonallisuus, 

kekseliäs, ainulaatuinen organisaattori, ”uskonnollismielinen valtiotieteen, taiteen ja 

taloussosiaalinen nero, jolla on salatieteitten voima” (2. Tess.2:9) (164,165). 
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3. Uskonnollinen johto 

Antikristus itse tulee olemaan ”vasta” kristus en kautta, että hän on ”valhe” kristus 

(Matt.24:5, 23,24). Hän ei ainoastaan työnnä Kristusta sivuun, vaan tahtoo myös 

korvata Hänet… Sitä taivaallista totuutta vastaan, että Jumala tuli Kristuksessa 

ihmiseksi, hän asettaa demonisen valheen, jonka mukaan ihmisestä on tullut 

Jumala (2. Tess.2:4) (165,166). 

TÄTÄ KOHTI OLEMME MENOSSA 

Suomen luterilaisessa kirkossa sallittiin äänestyksessä poliittiset tunnukset 1970- 

luvulla. Kansankirkko meni valtiovallan kanssa naimisiin jo 300-luvulla. Kirkon ja 

valtion yhteistyötä on petattu aina tästä lähtien. 

Eriarvoisuus on kielletty 

Kansankirkossa on aina kaihdettu ihmisten asettamista eriarvoiseen asemaan. 

Kasteoppi palvelee tässä kirkon virallista teologiaa. Kaikki uudesti synnytetään 

kasteessa.  Kastepappi tässä tasapäistää kaikki seurakuntalaiset. 

1. Uskonkappaleen kristillisyys 

Kansankirkon hallitseva opinkappale:  ”Minä uskon Isään Jumalaan, 

kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan.” 

Tällä tasapäistetään seurakuntalaiset. Jumala on luonut kaikki ja on siis kaikkien Isä! 

Tätä kautta päädytään myös ANTTI KYLLIÄISEN teologiaan: Kaikki pääsevät 

taivaaseen! Tällöin jää parannussaarna pois: 

”ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä 

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

Opin halveksiminen 

Kun oppi typistetään 1. uskonkappaleeseen, tällöin jää pois myös apostolinen ”jako 

kahteen”. Me kaikki olemme Jumalan lapsia ja samaa Kristuksen seurakuntaa! 

Tämä evankeliumin typistäminen on turmiollista ja kohtalokasta: 

”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla” (Hoos.4:6). 

VAPAAT SUUNNAT 

Vapaa suunnat ovat luisumassa kansan kirkon 1.uskonkappaleen teologiaan. 

Parannussaarna on harvinaista, samoin kavahdetaan jakoa kahteen. Tähän on 

tietysti luonnolliset syynsäkin: Euron kiilto silmissä vie populismiin! 
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”Seteliselkärankaisilla” ei ole ryhtiä julistaa kansalle parannusta. Tässä tilanteessa ei 

ole varaa luokitella kuulijoita ”uskoviin ja kääntymättömiin”. 

Turvallisinta on tyytyä siunaamaan kaikkia, muutoin loppuu purtava: 

”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). 

Rauhan julistus takaa rahavirrat: 

”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” 

(Hes.13:10). 

  

         UURAS SAARNIVAARA                                    DAVID HEDEGÅRD 
         17.2.1908 – 5.5.1998                                       29.11.1891 – 3.10.1971 

SOSIAALINEN EVANKELIUMI 
 
”Sosiaalisen evankeliumin”  syntymiseen on antanut ulkonaisen sysäyksen teollistu-
misen aiheuttama kurjistuminen ja sosialistinen yhteiskunnallisten epäkohtien kri-
tiikki.. Tämän ”evankeliumin”  kannattajat ovat hylänneet marksilaisuuden, mutta 
hyväksyneet sosialistisen yhteiskuntakritiikin. Pyrkiessään sosiaalisiin uudistuksiin 
kristillisessä hengessä he ovat useinkin samastaneet kristillis-sosialistisen yhteis-
kunnan ja Jumalan valtakunnan. 
”Sosiaalisen evankeliumin” käsitys Jumalan valtakunnasta sisältää monissa tapauk-
sissa Raamatun perustotuuksien kieltämistä.  
 
Jumalaa ei pidetä pyhänä ja armahtavana eikä Tuomarina, jolle kaikkien on tehtävä 
tili, vaan hänet käsitetään hyväntahtoiseksi ja ”peräänantavaksi” Isäksi, joka on luo-
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nut maailman sellaiseksi, että se välttämättömyyden pakosta tulee paremmaksi ja 
paremmaksi. Tämän Jumalan kanssa on ihmisten oltava yhteistyössä sodan poista-
miseksi, maailman liittotasavallan muodostamiseksi, teollisen demokratian, moraali-
sen kasvatuksen ja sosiaalisen tietoisuuden parantamiseksi, jotta siten saataisiin 
rakennetuksi ”Jumalan valtakunta”. 
 
Ihmistä ei pidetä langenneena ja lihanmielessään Jumalaa vastaan kapinoivana 
olentona, joka on pimeyden valtojen orjuudessa ja palveluksessa, niin että hänestä 
tulee Jumalan lapsi vasta kääntymyksen. uudestisyntymisen, pelastuksen kautta. 
Häntä pidetään ilman muuta, luomisen perusteella, Jumalan lapsena. Lunastus ja 
pelastus Kristuksessa ei siten ole tarpeen. Riittää, kun ihminen saa paremmat yhteis-
kunnalliset olot, kasvatusta jne. Kristusta pidetään pääasiassa ihanteena ja opettaja-
na.  
 
Synti on epäsosiaalinen eli yhteiskunnan vastainen mielenlaatu ja käytös, ei ihmisen 
kapinaa Jumalaa vastaan ja siitä johtuvaa syyllisyyttä ja tuomionalaisuutta. Jeesus 
on uskonnollinen nero, jossa ihmisen olemuksen kyvyt ovat kehittyneet huippuunsa. 
Kehitys, kasvaminen, kulttuuri ja uskonto vaalivat ja kasvattavat ihmisessä 
ihmisystävällisiä tunteita ja hyvyyttä. Kehitys ja sosiaaliset uudistukset ovat tässä 
ottaneet lunastuksen ja pelastuksen paikan. Ihmisestä tulee ”sosiaalisen 
evankeliumin” mukaan Jumalan valtakunnan kansalainen ilman Vapahtajaa ja 
hänen vertaan, ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uudestisyntymistä (David 
Hedegård – Uuras Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42). 
 
 

 

   LASSE MARJOKORPI 

 

”Saarna, joka pidetään tavalliselle kirkkoyleisölle, saa olla kuinka tekstille uskollinen 

tahansa, mutta jos siinä ei esitetä kristinuskon joko – tahi  -vaatimusta, todellisen 

uskon ja kääntymisen vaatimusta, niin se ei pohjimmaltaan ole kristillinen eikä 

uustestamentillinen”  (Marjokorpi, mt.s.47). 

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei ole 

mitenkään erityisesti kristillinen tehtävä. Joka sellaiseen 

ryhtyy, tietäköön ja tiedostakoon sen, mitä saksalainen 

teologi Hans Asmussen sanoi kerran jollekin papille: 

”Tämä ihminen odottaa sinulta sellaista, millä ei ole 

mitään tekemistä sinun pappiskutsumuksesi kanssa.” 

Epäuskoiselle ihmiselle kirkolle ei kirkkona pitäisi olla lain 

julistamisen ohella muuta annettavaa kuin kehotus 

kääntymiseen ja Jumalan armon omistamiseen”  

(Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29). 


