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Merkillinen johdatus

O

n ihme, että kahden vuosituhannen jälkeen kristillinen kirkko vielä on, vaikka
sen on arveltu kuolevan monta kertaa. Varjelusta on ollut se, että kirkko ei ole rämettynyt
kokonaan ulkonaisen menestyksen ja rajoittamattoman vallan aikakausina. Jumalan armosta se on säilynyt huolimatta sen johtajien
ja jäsenten karkeista synneistä.
Kirkko ei todellakaan ole kristittyjen ansiosta, vaan Jumalan tahdosta. Sen elämä,
herätykset ja uudistumiset ovat Pyhän Hengen lahjaa. Hengen lähettäminä ihmiset ovat
olleet liikkeellä, ja kirkko on hapattanut yhteiskuntia suurempaan oikeudenmukaisuuteen ja parempaan heikoista huolehtimiseen.
Mutta kirkothan menettävät paraikaa asemiaan ja jäseniään! – Menettävät vanhimman
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kristikunnan alueella, mutta eivät muualla.
Euroopassakin kristillinen kirkko on kokenut paljon nykyistä pahempaa. Heti alussa
kirkko oli hajota juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen väliseen linjariitaan. Sitten tuli
gnostilaisen sekauskonnollisuuden kohtalokas uhka. Yhtyessäsi uskontunnustukseen
tulet samalla kerranneeksi vuosisatoja kestäneitä kirkon sisäisiä oppitaisteluja. Osittain
samaan aikaan, vuosina 60–305 jKr., kirkko
koki kymmenen vainon kautta, jotka Rooman keisarit panivat toimeen.
Seuraavan iskun antoi islam, joka profeetta Muhammedin jälkeen sadassa vuodessa
ulotti valtansa Arabian niemimaalta Palestiinaan, Syyriaan ja Bysantin kristikuntaan.
Lännessä islam levisi Espanjaan asti. Martti
Luther neuvoi vielä vuonna 1529 saksalaisia –
turkkilaisarmeijan uhatessa Wienin porteilla
– kuinka kristitty voi säilyttää uskonsa islamin hallitsemassa Euroopassa.
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Kolmikymmenvuotisen sodan aikana
(1618–1648) Euroopan katolisten ja protestanttien sotajoukot tuhosivat toistensa kaupunkeja ja tappoivat massoittain ihmisiä.
Ranskan vallankumouksessa (1789–1799)
haluttiin aloittaa uusi aika ilman kristinuskoa. Jumalan kymmenen käskyä korvattiin
”tasavallan kymmenellä käskyllä”. Pariisin
Notre Dame -kirkko julistettiin ”järjen temppeliksi”, ja siellä kumarrettiin ”järjen jumalatarta”. Vielä kokonaisvaltaisempi oli Neuvostoliiton ateistinen yhteiskuntapolitiikka, jota
sovellettiin muissakin sosialistisissa maissa.
Kirkon nujertamiseen tähtäsi myös kolmannen valtakunnan ”saksalaisten kristittyjen”
propaganda.
Tänä aikana talouden ja luonnontieteiden
ylivalta muuttaa vanhan kristikunnan yhteiskuntia. Työ, harrastaminen, media ja viihde
täyttävät tyystin monien elämän. Armon ja
pyhyyden sanoma ja hengellinen kasvu jäävät
jalkoihin, ne hukkuvat sykkeeseen ja meluun.
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Uudestaan: onko käsillä kirkkojen näivettyminen ja edessä uskonnoton aika? – Päinvastoin! Kristittyjen ja seurakuntien määrä kasvaa paraikaa nopeasti, mutta kristikunnan
painopiste näyttää siirtyvän Afrikkaan, Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.
Kristittynä voit elää myös laskevien lukujen kirkossa, kunhan pysyt Kristuksen armossa. Ajattelutapojen herruudet, niin kuin
suurvallatkin, kestävät vain oman aikansa. Elämäntyylit muuttuvat, ja nykyiset aineellisen kulttuurimme epäjumalat tulevat
kaatumaan maailmanlaajuisiin muutoksiin.
Niiden keskellä Jumala kutsuu, ja hänen lupauksensa pitävät. Löydä elämääsi kristinuskon ”se jokin”. Etsi tapa elää kristittynä nykyisessä ajassa. Kristillinen kirkko pysyy ajan
loppuun asti. Silloinkin se vain vaihtuu voittavaksi Jumalan valtakunnaksi. Kuule Jumalan sana:
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Kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta
se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen
vuoksi kiitollisia. (Hepr. 12:27–28.)
Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää
lupauksensa (1. Tess. 5:24).
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