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ONKO USKOVA MUUKALAINEN?

Väinö Hotti

Teh. VHn
”Oon vieras muukalainen Mä aina päällä maan. Mun kotini ei täällä
Alhaalla olekaan. Ylhäällä koti mulla On luona Jumalan, Autuuden, rauhan
maassa, Ja sinne halajan. Oi, koti rakkahin. En löydä vertaa sulle Mä
missään päällä maan” (HLV 529:1 / Lina Sandell-Berg).
”Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon,
vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa
on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. 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.3:18-21).
”Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan
päällä” (Kol.3:2).
”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa
he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa
vieraita ja muukalaisia maan päällä” (Hebr.11:13).
”Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka
asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja
Bityniassa” (1. Piet.1:1).
”Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta
tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä
muukalaisuutenne aika” (1. Piet.1:17).
”Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan” (1. Piet.2:11).
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Aikamme kuva
Elämme ”uskonnollista” aikaa. Ateisteja on perin vähän. Samalla on
sanottava, että uskonnollinen kenttä on ”ylen kirjava”. Tähän liittyy
kiinteästi ajatus: ”Jokainen tulee uskollaan autuaaksi.”
Ajassamme on vallalla RELATIVISMI; kaikki on suhteellista. ABSOLUUTTISTA totuutta ei ole – eikä sitä hyväksytä. Voidaan sanoa, että relativismi
kuuluu ”sivistykseen”.
Uskonnollista kenttää hallitsee myös subjektiivisuus ja sentimentaalisuus.
Mielipiteet eivät ole sidotut Raamattuun. Oppi on usein ”mutu” – oppia.
Uutuus viehättää – vanha hylätään:
”Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut
aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan” (Apt.17:21).
Raamatun neuvo on kuitenkin toinen:
”Näin on Herra sanonut: "Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia
polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon
sieluillenne" (Jer.6:16).
Monesti on ”opillisuus” yleensä julistettu pannaan. Ehkä tämä on naisilla
yleisempää kuin miehillä. Tämä taas päästää kaikenkirjavat opit markkinoille. Teologit lyövät laimin opillisen valvonnan. Uskoon tulleet elävät
tässä mielessä kuin ”pellossa” – vailla paimenta.
21.8.2015 Kiitos viestistä.

(nettikuva)
KIRSI ROSTAMO

Lahkolaisuus on ikävä asia ja toivottavasti sitä
on mahdollisimman vähän Suomessa. Radio
Dei pyrkii edistämään evankeliumin esillä oloa
ja kristittyjen keskinäistä rakkautta. Tehtävä
on haasteellinen, sillä kristityt eivät ole aina
kovin rakkaudellisia toisiaan kohtaan. Itse
emme ota kantaa oppikysymyksiin juuri sen
takia, että evankeliumi pysyy pääasiana
Siunauksin Radio Dei Kirsi Rostamo (NETTI)
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Raamatullinen yhteisö?
Monet kristilliset lahkot tahtovat taittaa peistä Raamatun puolesta. Tällä
ei valitettavasti aina ole katetta. Raamatullisuus on usein ainoastaan
”näennäistä” (kvasi -). Tavallista on myös, että se käsittää ainoastaan
Raamatun VALITTUJA PALOJA.
Lauantaina 21.5.2022 (klo 9.30-10.00) RADIO PATMOKSESSA oli
ohjelma: APA JA EERIKA AALLOILLA.
Siinä hyökättiin voimakkaasti perinteistä, konservatiivista ja
raamatullista kristillisyyttä vastaan. Se oli kirkasta ”harhaoppia”.
Annettiin ymmärtää, ettei uskova ole muukalainen tässä
maailmassa; sitä on sen sijaan kääntymätön ja suruton ihminen.
Opetettiin siis aivan päinvastoin, mitä olemme tähän saakka saaneet
kuulla. Uskovat ovat sen mukaan maailmassa VALLAN PÄÄLLÄ!
Näkisin, että tämä harha on vallannut laajemminkin alaa Suomen
Siionissa! Tämä on kuitenkin selkeää ja räikeää ”harhaoppia”.
MIHIN TÄLLAINEN OPPI PERUSTUU?
Ei ainakaan Raamattuun! Tämä oppi on KUITENKIN tänään selkeästi
paalutettu suomalaiseen yhteiskuntaan – ja kristikuntaan:
1. Kaikki ovat Jumalan lapsia.
2. Kaikki ovat uudestisyntyneitä.
3. 1. uskonkappaleen kristillisyyttä. Jumalan lapseus lähtee luomisesta.
4. Suruttomuuden oppia.
5. Uudestisyntymättömien teologiaa: THEOLOGIA IRREGENITORUM!
6. Tämä on VUOHIEN HUVITTAMISTA!

EDELLYTTÄÄ TUHATVUOTISTA VALTAKUNTAA
Tällöin uskovat hallitsevat – ja saatana on sidottu. Kun uskovilla on hallitusvalta, epäuskoiset ovat sivussa, paitsiossa. Uskovat eivät tällöin ole
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”muukalaisia” – he ovat KOTONAAN. Tänään ei kuitenkaan vielä ole tuo
aika! Tarvittaisiin RIPAUS REHELLISYYTTÄ!
”ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen
loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle
tahdon” (Luuk.4:6).
”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja
suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan
käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä,
ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat
loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi
aikaa” (Ilm.20:1-3).
”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin
tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen
todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet
kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa
eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa
tuhannen vuotta” (Ilm.20:4).

HARHAUTUNUT KÄSITYS TUHATVUOTISESTA VALTAKUNNASTA
NOVUM
”Origenes hylkäsi ajatuksen kirjaimellisesta tuhatvuotisesta
valtakunnasta. Augustus vei tämän Origeneen kannan voittoon kirkon
piirissä. Hän tulkitsi tuhatvuotisen valtakunnan hengellisesti ja opetti,
että Kristuksen kirkko on valtakunta, jossa pyhät hallitsevat. Hän asetti
valtakunnan syntymisen Kristuksen ensimmäisen saapumisen yhteyteen ja
väitti, että saatana sidottiin jo silloin, kun Kristus voitti ristillä. Ilm.2:45:ssä sanotaan, että ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu valtakunnan
alkamisen yhteydessä. Augustinus tulkitsee tämän symbolisesti, ja hänen
mielestään se viittaa kääntymykseen, parannukseen. Parannuksen
yhteydessä ihmiset nousevat uuteen elämään.
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Augustinuksen näkemyksestä tuli katolisen kirkon virallinen oppi tässä
asiassa. Hänen käsityksensä omaksuivat myös uskonpuhdistajat, sekä
Luther että Calvin. Tähän näkökantaan pitäydytään myös Augsburgin
tunnustuksessa, jonka 17:nnessä artiklassa tuomitaan ne, ”jotka nyt
levittävät juutalaisia oppeja, joiden mukaan hurskaat tulevat saamaan
herruuden maailmassa ennen kuolleiden ylösnousemusta, sen jälkeen kun
jumalattomat on kaikkialla kukistettu” (NOVUM 4, 978).
USKOVAN MUUKALAISUUDEN JUURET
Uskova on olemukseltaan (substanssi) erilainen kuin uudestisyntymätön
maailman ihminen. Tähän ei päästä kasvatuksen eikä sivistyksen kautta;
tarvitaan ”uusi syntyminen”.
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (1. Kor.5:17).
1. Hän on uudestisyntynyt:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se
ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
2. Hän on vanhurskauttamisen kokenut:
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta”
(Rom.5:5).
3. Hänellä on Pyhä Henki:
”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki
teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen
omansa” (Rom.8:9).
4. Hänellä on Pyhän Hengen sinetti:
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan,
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän
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Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen
omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi”
(Ef.1:13,14).
5. Hän on uuden aioonin kansalainen:
”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista
lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet
Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia” (Hebr.6:4,5).
6. Hän on Jumalan lapsi:
”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).
7. Hän rakastaa veljiä:
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme
veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14).
”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).
8. Hän on maailman vihan kohde:
”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 maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta
valinnut, sentähden maailma teitä vihaa” (Joh.15:18,19).
9. Ei saa mukautua maailmaan:
”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa
mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä
hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room,12:2).

