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LAUSANNEN JULISTUS II                                       Väinö Hotti 

LAUSANNEN JULISTUKSEN TAKUUMIEHET 

 

                                      

Lausannen julistus (5) (teh.VHn) 

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. Näin siksi, että ne molemmat ovat välttä-
mätöntä seurausta siitä, mikä on oppimme Jumalasta ja ihmisestä, miten 
rakastamme lähimmäistämme ja olemme kuuliaisia Jeesukselle Kristuksel-
le. Sanoma pelastuksesta sisältää myös sanoman kaikenlaisen vieraan-
tumisen, 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 valta-
kuntaansa, 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). 
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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.” 
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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 (ilman Golgataa) , puuhailee tontilla, joka ei 
hänelle kuulu! : ”vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu” (2. 
Tess.3:11). 
 

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 ei-kristillinen yhteiskunta. Evankelioiminen on ensisi-
jainen tehtävä seurakunnan uhrautuessa missiossa. Maailman evankelioi-
minen edellyttää, että koko kirkko vie koko evankeliumin koko maailmal-
le. Seurakunta on Jumalan koko maailmankaikkeutta koskevan tarkoituk-
sen keskipisteessä. Se on hänen asettamansa välikappale evankeliumin le-
vittämiseksi.  
Mutta ristiä julistavan seurakunnan on itsensä oltava ristin merkillä 
varustettu. Seurakunta tulee loukkaukseksi evankelioimiselle, jos se 
pettää evankeliumin tai jos siltä puuttuu elävä usko Jumalaan, aito 
rakkaus ihmisiin tai tarkka rehellisyys kaikissa asioissa virkaylennykset ja 
raha-asiat mukaan luettuina. Seurakunta on Jumalan kansana yhteisö pi-
kemminkin 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). 
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YHTEISKUNNAN HAPATTAMINEN 
 

 
 
 
 
Tässä on kyseessä maailman parantaminen nimenomaan ILMAN 
GOLGATAA! Tämä on UUDESTISYNTYMÄTTÖMIEN TEOLOGIAA 
(THEOLOGIA IRREGENITORUM)! 
 
Tämä on peitenimi väärälle ”maailman parantamiselle”.  Lähetyskäsky ei 
sisällä käskyä maailman parantamiseen ihmisvoimin, vaan sen tuomitse-
miseen - lain saarnalla. Meidän tehtävämme on tuomion sanalla ajaa 
maailma Kristuksen luo. Ihmiset on lain sanalla ajettava Golgatalle, jossa 
tapahtuu uudestisyntyminen. On Perkeleen petosta yrittää parantaa ihmi-
siä 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). 
 
”Koska Kristus opetti parannusta ja syntien anteeksiantamusta, on 
seurakunnanpaimenien samoin opetettava näitä seurakunnilleen. 
Nykyään on yleistä puhua paljon uskosta, mutta ilman parannuksen 
saarnaa ei voida ymmärtää, mitä usko on” (Tunnustuskirjat, s.53). 
 
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 

”Meidän on murtauduttava ulos ja hapatettava ei - kristillinen 
yhteiskunta.” 
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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: 
 

 
              (nettikuva) 
 

”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  menestykselliseen  kristillistä-miseen 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, Ristiin naulitun 
riemuvoitto, s.150). 
 
 

ERICH SAUER 

31.12.1898 – 25.2.1959 
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VAPAUTUKSEN TEOLOGIA   

   
              (nettikuva) 

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 syn-
nin 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 aikaan-
saamiseen. Niihin kuuluvat myös rotusyrjinnän vastustaminen (antirasis-
mi), naisten taistelu vapautumisen ja tasa-arvon saavuttamiseksi (anti-
seksismi), ekumeeniset kasvatusohjelmat sekä eri maiden kotimaiset 
”kontekstuaaliset” (niiden kulttuuri- ym. yhteyteen kuuluvat) teologiat. 
Näitä on tuettava niiden pyrkiessä vapautumaan siitä länsimaiseen teolo-
giaan sitoutuneisuudesta, mihin lähetystyö on ne saattanut. 
Thomas esitti tässä yhteydessä hätkähdyttävän lausunnon, että kaikkialla 
maailmassa kristityt murtautuvat ulos latinalaisen ja kreikkalaisen teolo-
gian ja ajattelun vankilasta (Uuras Saarnivaara: Suuri Babylon, 
ss.124,125). 
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