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KIRKON HARHARETKET ll

Väinö Hotti

Teh. V.Hotti
SOTAINEN USKONTO
Kristinusko edustaa ”muutosvoimaa”. Sen tarkoitus on valloittaa maailma Jumalan
evankeliumilla:
”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Room.1:16).
Evankeliumi on Jumalan dynamis (dynamiitti):
”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion
murtaa?” (Jer.23:29).
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa".´ (Joh.3:16).
”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä
sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä
valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit
anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa` (Apt.26:17,18).

DAVID PAWSON
25.2.1930 -21.5.2020

”Vuosia sitten, vuonna 1947, menin (Pawson) Roomaan. Olin silloin 17 vuotias. Vietin
siellä päivän itsekseni ja päätin kävellä Via Appiaa. Kävelin monta kilometriä ohi
katakombien, joissa ensimmäiset kristityt kokoontuivat maan alla. Sitten käännyin ja
kävelin takaisin. Nousin kukkulalle ja silmieni eteen levittäytyi Rooma. Upea
kaupunki! Katsoin kiviä jalkojeni alla. Ne olivat niitä samoja kiviä, jotka olivat siinä
Paavalinkin aikana. Harmaita laattakiviä. Tie oli vain kolmisen metriä leveä. Katsoin
alas ja ajattelin, että seison samoilla kivillä, joita Paavali käveli. Kuvittelin mielessäni
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hänet kytkettynä ketjuihin kahden roomalaisen vartijan välissä kävellen tuota tietä
pitkin.
Kyselin: ”Mitä oikein ajattelit Paavali, kun tulit tälle kukkulalle ja näit tuon valtavan
metropolin?” ”Kun näit kaikki nuo rakennukset ja Forum Romanumin ja Coloseumin.
Mitä ajattelit?” Saman tien mieleeni tulivat nämä sanat: ”En häpeä evankeliumia.”
”Se on Jumalan voima jokaiselle uskovalle.” Koin, että kun Paavali näki tuon
metropolin ensimmäistä kertaa sen mahti teki häneen niin suuren vaikutuksen, että
hän päätti, ettei ole häpeissään. ”Minussa on dynamiittia, joka voi räjäyttää tämän
paikan osiin!” Ja niin hän marssi Roomaan evankeliumi sydämessään. Uskon, että
hän lähetti kirjeen Roomaan TÄMÄN VUOKSI” (DAVID PAWSON, UT avautuu).
SODASTA ON KYSYMYS
”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” (Ef.6:10-17).
”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” (Hebr.4:12).
”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka,
että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia” Ps.149:6,7).
Taisteluväline on Jumalan sana
”Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso,
minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli
kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja
kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan” (Jer.1:9,10).
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Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän
sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä
hajottamaan maahan linnoituksia” (2. Kor.10:4).
LÄHTÖLAUKAUS HELLUNTAINA
”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä
humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen,
jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat
heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat
puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja
Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista,
mitä taivaan alla on” (Apt.2:1-5).
YLIPÄÄLLIKÖN OHJEET
”Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja
iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi
hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne
miekkaan hukkuvat” (Matt.26:51,52).
”Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia.
Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he: "Herra,
tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät?"
Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä” (Luuk.9:53-55).
ELIA käytti ensin miekkaa, mutta hänelle annettiin tämän jälkeen havainnollinen
opetus Jumalan toiminnasta. Inhimillisesti näyttävä toiminta ei aina ole merkkinä
Jumalan toiminasta. Joskus on tarpeen hylätä järjen päätelmät:
”Hän vastasi: "Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta.
Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja
tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin
henkeäni he väijyvät, ottaaksensa sen." Hän sanoi: "Mene ulos ja asetu vuorelle
Herran eteen". Ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi
vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä; mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn
jälkeen tuli maanjäristys; mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen
jälkeen tuli tulta; mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen
hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui
luolan suulle” (1. Kun.19:10-13).
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”Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan
Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi
Kristukselle” (2. Kor.10:5).

”Järki on filosofin pääkopassa
jumalallinen tiedon lähde, josta
tämän maailman viisas voi
ammentaa totuutta samalla
erehtymättömyydellä kuin
yksinkertainen Raamatusta”
(Hulluinhuonelainen § 559)

LARS LEVI LAESTADIUS
10.1.1800 – 21.2.1861
VALONA JA SUOLANA
”Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan
suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten
tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla
kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se
loistaa kaikille huoneessa oleville” (Matt.5:13-15).

HARHAUTUNUT SOTASTRATEGIA

Saatana on antikristus
Saatana on ANTIKRISTUS ja VASTAKRISTUS. Se jäljittelee Jeesusta kaikissa
käänteissä. Sillä on aina tarjona ”helvetillinen vaihtoehto”. Tämä koskee myös
Jumalan valtakunnan työtä ja sen tulemista. Tällöin ei tule unohtaa, että Saatana
hallitsee Raamatun kannesta kanteen!
ANTIKRISTUKSEN muotokuva: toimintaa, aktiivisuutta, väkivaltaa ja - valhetta!
Saatanalla on oma versionsa ”valona ja suolana” olemiseen. Kirkkohistoria todistaa,
että kirkko on usein valinnut Saatanan vaihtoehdon. Paratiisin jälkeen on ihminen
kerta toisensa jälkeen joutunut Saatanan pettämäksi. Siihen liittyy maallisille
kateedereille pyrkiminen. Halutaan puolustaa kristittyjen oikeuksia ja etuuksia
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Saatanan isännöimässä maailmassa. Ei tyydytä ”muukalaisen” asemaan ja rooliin.
Halutaan edistää Jumalan valtakunnan tuloa, mutta kuitenkin samalla palvellaan
”tämän maailma ruhtinasta” ja hänen tarkoitusperiään!
”Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa
kantaen” (Hebr.13:13).
Saatanan valo vie turmioon:
”Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä
päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin
Jumala tietämään hyvän ja pahan" (1. Moos.3:4,5).
Paavali tunsi Saatanan juonet:
”ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille
tuntemattomat” (2. Kor.2:11).
Lutherkin tunsi Saatanan metkut:
LUTHER: ”Ahdistusten aikana hän joutui monta kertaa suorastaan silmästä silmään
sielunvihollisen kanssa. Hän onkin itse sanonut: ”MINÄ TUNNEN PIRUN
HYVIN…MINÄ OLEN SYÖNYT HÄNEN KANSSAAN MONTA VAKALLISTA SUOLAA”
(Kares, Luther, s.289).

YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN
Raamatun ja Pyhän Hengen ohje on ”hiljainen vaikuttaminen”:
”Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä” (Matt.5:5).
”Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän
väkevyytenne” (Jes.30:15).
"Tämä on Herran sana Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla,
vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sak.4:6).
Saatanalle ei kelpaa tämä ohje; se haluaa näkyvämmin vaikuttaa; se ei halua soittaa
”toista viulua”.
”Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te
pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne; mutta te ette
tahtoneet, vaan sanoitte: "Ei! Hevosilla me tahdomme kiitää" - niinpä saatte kiitää
pakoon. "Nopean selässä me tahdomme ratsastaa" - niinpä ovat vainoojanne
nopeat. Tuhat pakenee yhden uhkaa; viiden uhkaa te pakenette, kunnes se, mikä
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teistä jää, on kuin merkkipuu vuoren huipulla, kuin lipputanko kukkulalla”
(Jes.30:15-17).

NIILO TUOMENOKSA
21.5.1893 – 8.12.1967

”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut luvatusta
Pyhän Hengen lahjasta” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.54).
"Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: … Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja
kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat
itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi; ja sinulla
on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole
uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen
rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä
ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun
lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta” (Ilm.2:1-5).
LOOT ESIKUVANA
”Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman
portissa; ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan
kasvoillensa” (1. Moos.19:1).
Loot ei tyytynyt Aabrahamin tavoin elämään ”muukalaisena”. Hän halusi vaikuttaa
ja osallistua yhteiskunnan hallintaan. Hän oli mahdollisesti jopa ”pormestari” (”istui
Sodoman portissa”). Loot oli ”kiipijätyyppi”. Sodomalaisetkin panivat merkille Lootin
vaikuttamisinnon: ”eteenpäin, ylöspäin”.
"Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii
hallitsemaan” (1. Moos.19:9).
Olihan se sietämätöntä, että ”muukalainen” pääsee vallankahvaan!
”Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa,
asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;…
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.11:9,13).
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MARTTI LUTHER
10.11.1483 – 18.2.1546

LUTHERIN TAISTELUVIRSI
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.

