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ASEISTARIISUNTA

Väinö Hotti

Rukous

”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun
ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle
tielle” (Ps.139:23,24).
Saatana riisuu
”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu
antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen
kanssansa, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa
alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot” (1. Moos.3:6,7).
”Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin,
jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi”
(Luuk.10:30).
”Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä
ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta” (Apt.19:16).
Jumala riisuu – ja pukee
”Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi
näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja
hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut
juhlavaatteisiin". Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he panivat
puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä”
(Sak.3:3-5).
”Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa
sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa” (Luuk.15:22).

Oi armo ja rakkaus suur,
kun Jeesus meit taluttaa juur.
Hän neuvoillaan opastaa uskoviaan,
jotka kulkijat vieraan on maan.
Hän kaataa ja tukee.
Hän riisuu ja pukee.
Hän lymyy ja ilmestyy taas.
Hän tyhjentää tyhjäks
ja alentaa köyhäks
mutta tyhjä ja köyhä taas tuntea saa, että armonsa
rikastuttaa.
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Hän sumuhun peittää,
sun hetkeksi heittää,
mutt` tien jälleen kirkastuttaa.
Uskova pukeutuu
”Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja
pukeutukaamme valkeuden varuksiin” (Room.13:12).
”Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja
pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan” (Kol.3:9,10).
”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan.
Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi
pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side” (Kol.3:12-14).
”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen
nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon" (1. Piet.5:5).

KRISTITTY SOTILAANA
Vanhassa testamentissa
”Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään
voimalla; sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme” (1. Sam.17:47).
”Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani minun alleni” (2. Sam.22:40).
”Hänen kanssansa on lihan käsivarsi, mutta meidän kanssamme on Herra, meidän Jumalamme,
meitä auttamassa ja meidän sotiamme sotimassa” (2. Aik.32:8).
”Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt,
hyökätkööt kaikki soturit” (Joel 3:9).
”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).
”Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi minua
vastaan, siinäkin minä olisin turvassa” (Ps.27:3).
”Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen seisovan
edessään, paljastettu miekka kädessä. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Oletko
sinä meikäläisiä vai vihollisiamme?" Niin hän sanoi: "En, vaan minä olen Herran sotajoukon
päämies ja olen juuri nyt tullut". Niin Joosua heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi ja sanoi
hänelle: "Mitä herrallani on sanottavana palvelijalleen?" Ja Herran sotajoukon päämies sanoi
Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä". Ja Joosua teki niin” (Joos.5:1315).
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”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sak.4:6).
Uudessa testamentissa
”Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa
palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut”
(2. Tim.2:4).
”totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja
vasemmassa” (2. Kor.6:7).
”Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa
palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut”
(2. Tim.2:3,4).
”Kuka tekee koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa viinitarhan, eikä syö
sen hedelmää? Tai kuka kaitsee karjaa, eikä nauti karjansa maitoa?” (1. Kor.9:7).
”Ja nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla; sillä jos tämä
hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa; mutta jos se on Jumalasta, niin te ette
voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan”
(Apt.5:38,39).
”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sotaaseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan
linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan
Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle” 2.
Kor.10:3-5).
”Kun minulla, rakkaat ystävät, on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme,
olen tuntenut velvoitusta kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka
kertakaikkiaan on annettu pyhille” (Juuda 3; Saarnivaaran käänn.).

ASEISTARIISUNTA
Sodan päättyminen
Pitempi tai lyhempi sota päättyy aseista riisumiseen. Sotatoimet lakkaavat molemmilla rintamilla.
On koittanut ”rauhan aika”. Tämän jälkeen kärsitään vielä pitkään sodan jälkiseurauksista.
Sotakorvaukset voivat olla sodan hävinneelle raskaat. Kaatuneita voi olla paljon jopa kymmeniä
tuhansia. Sotien takana on ”tämän maailman ruhtinas”. Sodat päättyvät, kun Saatana sidotaan ja
tuhatvuotinen valtakunta alkaa:
”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).
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Yksipuolinen riisunta
Tällöin voittaja sanelee rauhanehdot ja riisuu hävinneen aseista. Käytännössä tämä tavallisesti
merkitsee pitempi aikaista rauhaa – voittajan ehdoilla. Aseeton sotilas on vaaraton sotilas; hän on
täysin voittajan armoilla. Kun Venäjä voitti Suomen, se saneli Suomelle rauhanehdot, ja niihin oli
Suomen tyytyminen.
HENGELLINEN ASEISTARIISUNTA
Hengelliset aseet
Kun ihminen tulee uskoon, hänet riisutaan kaikesta omastaan; tapahtuu antautuminen ”ehdoitta”.
Tämän jälkeen ihminen puetaan ”taivaalliseen sota-asuun”, jolla voidaan sammuttaa ”kaikki
pahan palavat nuolet”. Uskovan tulee pitää suuressa arvossa tätä sotisopaa. Se on hänelle
korvaamaton! Tämä asu tulee pitää yllä 24/7; yöt ja päivät.
”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko
sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa
vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne
Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne
pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden
haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla
voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen
miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka
aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien
puolesta; ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti
julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä
siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee” (Ef.6:10-20).
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja
tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja
aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja
paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili” (Hebr.4:12,13).
”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka” (Ps.149:6).
Riisujat
Liberaaliteologi on tehokkaasti riisunut Suomen kirkon Jumalan sanan aseista. Teologinen
tiedekunta on täysin saastunut tästä opista. Uusi raamatunkäännös (1992), joka on hylännyt
alkukielen, on myös syyllistynyt riisuntaan.
Regimenttioppi on syyllinen. Lutherin teoksissa on ”kultaa ja multaa”. Yleensä Luther korosti
Raamatun arvovaltaa. Tässä hän kuitenkin hairahtui myötäilemään Rooman kirkkoa. Luther oli
tässä kansankirkkoaatteen sokaisema. Hänellä ei ollut rohkeutta katkaista kirkon napanuoraa
valtioon päin.
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Luther suostui siihen, että uskova voi hoidella yhteiskunnan asioita ilman raamattusidonnaisuutta.
Lutherin luvalla uskova voi jättää uskovan asevarustukset kotiin lähtiessään hoitamaan
yhteiskunnallisia asioita! Tämä on selkeää harhaoppia. Tällöin uskova on siis riisuttu aseista! Hän
tosin on sotilas, mutta ilman sotavarustuksia. Eihän tässä ole hiventäkään järkeä! Kuinka
jumalanmies Luther voi moista typeryyttä esittää?!
Uskova lähtee taistelun tuoksintaan ”paljain käsin”; ja tappio on silloin taattu! Tai voidaan myös
sanoa, että uskova on tällöin täysin avuton sotilas, RAMPA ANKKA!
Asehuone
Asehuone on vanhojen kirkkojen eteistila. Huoneen nimi suomen kielessä tulee siitä, että aseita ei
saanut kantaa sisälle kirkkosaliin, vaan ne oli jätettävä jumalanpalveluksen ajaksi asehuoneeseen
(Wikipedia).
Vapaaehtoisesti
Jumalan sanan tulisi olla uskovalle ”aarre”, josta ei hevin luovuta. Uskova pyrkii eduskuntaan,
vaikka hän varsin hyvin tietää, että eduskuntaan mennään ainoastaan ASEHUONEEN kautta, jossa
luovutaan hengellisistä sota-aseista. Tämä on raskauttava rikos sikäli, että se on etukäteen
harkittu teko! Tässä maksetaan kansanedustajan hintaa!
Ei ole paluuta!
Jos uskova tietoisesti ja tahallaan hylkää Jumalan sanan, se on erittäin vakava asia. Hän leikkii
silloin autuutensa asialla ja sielunsa pelastuksella:
”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” (1.
Sam.15:22,23).
”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria
meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava
vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan
todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen
ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on
pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto,
minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa". Hirmuista on langeta elävän
Jumalan käsiin” (Hebr.10:26-31).
Valtion pyhittämä kirkko
Muutamat ovat tajunneet, ettei kansankirkko saa merkitystään Raamatusta. Siksi on haluttu etsiä
sille arvovaltaa muilta tahoilta. Kansallinen herättäjä Juhana Vilhelm Snellman otti voimakkaasti
kantaa herännäisyyteen vuonna 1841 ”Spanska Flugan” – lehdessä:
”Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana on isänmaassamme havaittu erittäin vilkasta liikettä
uskonnollisella alalla. Seikka ei kumminkaan ole sinänsä aivan uusi, ei edes meillä. Päinvastoin
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täällä enempää kuin muissakaan protestanttisissa maissa ei ole milloinkaan puuttunut hurskaita
intoilijoita, joiden näkyvää kirkkoa vastaan suuntaama kiihko on ilmennyt enemmän tai
vähemmän rappeutuneen lahkolaisuuden muodossa. Tämän herätyksen erikoispiirteenä on näet
mielestämme ollut, että nämä intoilijat ovat otaksuneet muodostavansa oikean kirkon pyhien
yhteisönä, vastakohdaksi olemassa olevalle, valtion pyhittämälle kirkolle, jonka ne ovat väittäneet
pilaantuneen ja langenneen pois alkuperäisestä opista ja tavasta. Että niin on laita myös nykyisten
niin sanottujen ´heränneitten`, ei voi epäillä kukaan, joka on heidän oppeihinsa tutustunut”
(Saarisalo, Erämaanvaeltaja Paavo Ruotsalainen, ss.150,151; teh,VH).
Kansanedustajille on VALTIO pyhä ja sen myötä myös eduskuntatalo, mutta ei Jumala eikä hänen
sanansa. Apostoleilla oli toisenlainen asenne:

”Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella
Jumalaa kuin ihmisiä” (Apt.5:29).
Mitä maksaa?
Arkadianmäelle meno on tyyristä:
Eniten rahaa Keski-Suomesta vaalibudjettiinsa käyttivät keskustan ehdokkaat Petri Neittaanmäki
ja Tiina Koponen. Molemmat käyttivät kampanjaansa oman ilmoituksensa mukaan 40 000 euroa.
28-vuotias Neittaanmäki tuli valituksi eduskuntaan jo toiselle kaudelle. Myös ensimmäistä kertaa
eduskuntaan pyrkiessään Neittaanmäen näkyvä kampanjointi herätti huomiota. Tiina Koponen
puolestaan ei tullut valituksi eduskuntaan…
Toistaiseksi paikka valtakunnan vallankahvassa ei houkutellut ketään kyselyyn vastanneista
ehdokkaista ylettömiin vaalibudjetteihin, ellei sitten 40 000 euron budjettia sellaiseksi lasketa.
Neittaanmäen jälkeen eniten eduskuntapaikkansa uusimisesta maksoivat SDP:n Reijo Laitinen (35
000 euroa) ja keskustan Mauri Pekkarinen (25 000 euroa). Vähimmällä taloudellisella
panostuksella eduskuntapaikan sai ikänsä ay-tehtävissä toiminut vasemmistoliiton Matti Kangas
(17 000 euroa) ja SDP:n Susanna Huovinen (18 000 euroa). (netti).
Uskovan menetykset
Ylivoimaisesti eniten maksaa kansanedustajan tittelistä uskova, joka luopuu AARTEESTAAN
JUMALAN SANASTA. Pahimmassa tapauksessa hän tekee ”Eesaun hernekeittokaupat”:
”Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?'
Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan
niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi
vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse'. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä
sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' Näin käy
sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä” (Luuk.12:17-21).
”ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi
esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta
perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi”
(Hebr.12:16,17).
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1. JUMALA OMPI LINNAMME JA VAHVA TURVA AIVAN,
ON MIEKKAMME JA KILPEMME AJALLA VAARAN, VAIVAN
SE VANHA VAINOOJA, KAVALA, KAUHEA, ON KIIVAS KIUKKUINEN
JA JULMA, HIRMUINEN. VAIN HERRA HÄNET VOITTAA.
2. ON TURHA OMA VOIMAMME, VÄÄRYYDEN VALTAA VASTAAN.
ME TURMAN VALLAT VOITAMME HERRASSA AINOASTAAN.
HÄN, KRISTUS, KUNINGAS, ON VOITONRUHTINAS, LYÖ JOUKOT
HELVETIN, NE TALLAA JALKOIHIN, JA VOITON MEILLE SAATTAA.
3. MAAILMA VAIKK` OIS TÄYNNÄNSÄ, PIMEYDEN ENKELEITÄ,
PÄÄLLEMME SYÖSTEN PÄÄNÄNSÄ, HE EIVÄT VOITA MEITÄ.
NE RAIVOTKOHOT VAAN, JA SYÖSKÖÖT KIUKKUAAN, NE SAANEHET
JO ON HERRALTA TUOMION. YKS SANA HEIDÄT KAATAA.
4. SE SANA SEISOO VAHVANA, HE EI VOI SITÄ KESTÄÄ.
KUN KANSSAMME ON JUMALA, KEN MEILTÄ VOITON ESTÄÄ.
JOS VEIS HE HENKEMME, OSAMME, ONNEMME, NE HEIDÄN
OLKOHON, VAAN MEIDÄN IÄT ON, JUMALAN VALTAKUNTA.

