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USKOVA JA VASTUSTAJAT l                                     Väinö Hotti 

 

 

                    (nettikuva) 

Lapsi pyritään surmaamaan 

Aina siellä, missä Jeesus – lapsi syntyy syntisen sydämessä, on myös Herodes 

murhakomppaneineen paikalla. Entisaikaan oli lapsikuolleisuus hyvin yleistä. Tänään 

hengellisellä rintamalla lienee sama asia. Monet epidemiat uhkaavat 

vastasyntynyttä: palaaminen syntielämään, lahkolaisuus, hurmahenkisyys ja 

lakikristillisyys. 

JAAKOBIN PAINI – VÄLTTÄMÄTÖN PAINI 

Tämä liittyy uskon elämän alkuun, vanhurskauttamiseen ja uudestisyntymiseen. 

Aadamin jälkeläisenä jokainen on luonnostaan Saatanan joukoissa. Jos tämä paini 

päättyy myönteisesti, Jumalan vihollisesta tulee Jumalan ystävä: 

”Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan 

mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski 

hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan 

hänen kanssaan. Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän 

vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua". Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun 

nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob". Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko 

Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet 

voittanut". Ja Jaakob kysyi ja sanoi: "Ilmoita nimesi". Hän vastasi: "Miksi kysyt minun 

nimeäni?" Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, 

"sillä", sanoi hän, "minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on 

minun henkeni pelastunut". Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; 

mutta hän ontui lonkkaansa” (1. Moos.32:24-31). 

”Mutta kun he olivat menneet, niin 

katso, Herran enkeli ilmestyi 

Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, 

ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene 

Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, 

kuin minä sinulle sanon; sillä 

Herodes on etsivä lasta 

surmatakseen hänet" Matt.2:13). 
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1. Kova paini 

Tässä painissa on paljon pelissä. Ihminen on tällöin etsikonajassa. Sen tuloksesta 

riippuu ajallinen ja iankaikkinen autuus. Jokaisen taivaaseen aikovan on suostuttava 

tähän painiin. Siinä ihminen murtuu ja särkyy – tai paatuu. 

2. Kuka voittaa? 

Jos ihminen voittaa – pääsee irti Jumalasta - se on hänelle iankaikkinen tappio. 

Jumalan voittaessa ihminenkin voittaa – kokee pelastuksen. 

3. Vammautunut 

Painin tulos: ”Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan.” 

Tämä oli Jaakobille sekä tappio että voitto! 

4. Rampana taivaaseen 

Tässä kamppailussa ihminen saa ”elinikäisen vamman”. Tässä mennään ahtaasta 

portista sisälle ”itkien”: 

”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion 

murtaa?” (Jer.23:29). 

”Katso, autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee! Älä siis pidä halpana Kaikkivaltiaan 

kuritusta. Sillä hän haavoittaa, ja hän sitoo; lyö murskaksi, mutta hänen kätensä 

myös parantavat” (Job 5:17,18). 

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie 

kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie 

kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:13,14). 

”Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen” (Jer.31:9). 

5. Vaarallinen oppi 

Ajassamme vaikuttaa erittäin vaarallinen oppi, positiivinen evankeliumi. Taustalla 

on  antikristillinen pyrkimys saattaa Jumalan valtakunta voimaan ihmiskyvyin. Siinä 

tapahtuu ”vallitsevan tilanteen vanhurskauttaminen”. Tapahtuu vanhurskaaksi 

julistaminen ”ilman Golgataa”! Ihminen hyväksytään ilman kääntymistä, parannusta 

ja mielenmuutosta Jumalan lapseksi ja taivaan valtakunnan kansalaiseksi. Tämä on 

”halpaa armoa”; taivaslippu on alennusmyynnissä. Tämä ”jokamiehen usko” on 

tavattoman yleistä. Tämän näkemyksen pohjana on lain kumoaminen 

(antinomismi). Siinä ei ymmärretä Jumalan lain merkitystä ihmisen pelastumisessa. 



                                                                                                                                                                                        3 
 

 

Raamatun mukaan Jumalan lailla on keskeinen sija sekä uskoon tulemisessa että 

myös pyhityksessä (lain 3. käyttö): 

”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että 

jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan 

edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; 

sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Room.3:19,20). 

”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta 

vanhurskaiksi tulisimme” (Gal.3:24). 

”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).  

”Sokeuksien sokeutta on, Luther kirjoittaa, että ei tahdota saarnata lakia ilman ja 

ennen evankeliumia. Kuinka on mahdollista saarnata syntien anteeksiantamusta, 

ellei sitä ennen ole olemassa mitään syntejä? (Tunnustuskirjat, s.54). 

”Oi armahda, Kristus, on kaitainen tie, Mi kiusatun kulkijan kotihin vie! Sun armostas 

sille mä astua sain, Kun tuntoa polttivat tuomiot lain” (HLV 214:1). 

1. ”Käy taiten, sä kristitty, kaita on tie, Ja portti on ahdas, mi elohon vie. Ah, harvat  
     sen löytävät ainoastaan, Muut tiehen ne mieltyvät laveampaan.” 

6. ”Ken käyvänsä luulevi taivahaseen Kuin mäkeä myötäistä vain huvikseen, Se    
     pettyy, ja paulahan muitakin vie, Vaan tuskainen, työläs on elämän tie.” (HLV    
     223:1,6). 
 
Lähtökohta 

”Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten 

kanssa” (Room.12:18). 

Uskovalla on varaa antaa periksi – uskova on rikas 

”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 

”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien 

meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen 

kanssansa?” (Room.8:32). 
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”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja 

kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon” 

(Matt.13:44). 

”Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on 

hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1. 

Tim.4:8). 

”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie 

minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa 

minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä 

vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun 

kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän 

minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on 

ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä 

saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti” (Ps.23). 

”Herra on minun pelto- ja malja-osani; sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi 

minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani” (Ps.16:5,6). 

”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 

Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, 

minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt 

kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun 

havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista 

tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee 

Jumalasta uskon perusteella” (Fil.3:7-9). 

Veljesten tulee asua sovussa 

”Samoin hän lähetti isälleen lahjaksi kymmenen aasia, jotka olivat kuormitetut Egyptin 

parhaimmilla tavaroilla, ja kymmenen aasintammaa, jotka kantoivat viljaa ja leipää sekä 

eväitä hänen isälleen matkaa varten. Sitten hän (Joosef) päästi veljensä menemään ja 

sanoi heille: "Älkää riidelkö matkalla" (1. Moos.45:23,24). 

”Silloin Abram sanoi Lootille: "Älköön olko riitaa meidän välillämme, minun ja 

sinun, älköönkä minun paimenteni ja sinun paimentesi välillä, sillä olemmehan 

veljeksiä. Eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Eroa minusta. Jos sinä menet 

vasemmalle, niin minä menen oikealle, tahi jos sinä menet oikealle, niin minä menen 

vasemmalle” (1. Moos.13:8,9). 
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”Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat! Se on niinkuin 

kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan - Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen 

viittansa liepeille. Se on niinkuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä 

sinne on Herra säätänyt siunauksen, elämän, ikuisiksi ajoiksi” (Ps.133:1-3). 

Aina ei voi välttää 

Käytännössä uskova ei voi aina riitaa välttää. Hänen ei kuitenkaan tule suostua 

kompromisseihin rauhan hyväksi: 

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne 

uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 

täydellistä” (Room.12:2). 

”Daavidin virsi. Riitele, Herra, minun riitaveljiäni vastaan; sodi niitä vastaan, jotka 

minua vastaan sotivat. Tempaa pieni kilpi, suuri kilpi ja nouse minun 

avukseni. Sivalla keihäs ja salpaa tie minun vainoojiltani. Sano minun sielulleni: 

"Minä olen sinun pelastuksesi"  (Ps.35:1-3). 

”Kauan on minun sieluni täytynyt asua niiden seurassa, jotka rauhaa vihaavat. Minä 

pidän rauhan, mutta jos sanan sanon, niin he ovat sotaan valmiit” (Ps.120:6,7). 

”Ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi, 

sanoo Herra, ja pelastan sinut” (Jer.1:19). 

”Voi minua, äitini, kun minut synnytit riidan ja toran mieheksi koko maalle! En ole 

lainaksi antanut enkä lainaksi ottanut; kuitenkin kiroavat minua kaikki” (Jer.15:10). 

”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut 

tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan 

isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja 

ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa' (Matt.10:34-36). 

”Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen he sanoivat: "Nämä miehet häiritsevät 

meidän kaupunkimme rauhaa; he ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän 

ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia" (Apt.16:20.21). 

”Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien 

koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies, ja hän 

on koettanut pyhäkönkin saastuttaa. Sentähden me otimme hänet kiinni” 

(Apt.24:5,6). 

”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat 

vainottaviksi” (2. Tim.3:12). 


