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TAISTELURINTAMALLA                                                 Väinö Hotti 

Ajankuva 

Jokainen näkee ajan ilmiöt ”omien silmälasiensa” läpi. Hänen asuinpaikkansa, 

sukuperänsä, luonteensa, ystäväpiirinsä, viiteryhmänsä ja – esiymmärryksensä 

määrittelevät hänen arvionsa ajan ilmiöistä.  

Uskovalla pitäisi olla SANAN SILMÄLASIT. Näin lopunaikana tähän tarkkailuun tulisi 

liittyä nimenomaan ESKATOLOGINEN NÄKÖKULMA. Suuri puute aikamme puheissa 

on eskatologisen näköalan ja taustan puuttuminen. Tällöin mennään harhaan: 

”Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen 

häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta 

tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee 

rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, 

mutta aikain merkkejä ette osaa” (Matt.16:1-3). 

Fariseusten ”sukuvika” 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja 

mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette 

hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! Voi teitä, te 

sokeat taluttajat” (Matt.23:15,16). 

Kun lahkolainen tekee ”evankelioimistyötä”, hänellä ei ole pelastavaa evankeliumia. 

Hän tekee sokeudessaan helvetin lapsia! 

”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! 

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja 

vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä 

sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!” 

(Matt.23:24-26). 

Sokeudesta johtuen fariseusten priorisointi pettää. Heidän itsetuntemuksensa on 

olematonta; he vaelsivat valheessa. He kiivailivat ARVOMAAILMAN puolesta; arvot 

eivät ketään pelasta! Heidän ongelmansa  oli HENGELLISEN ESIYMMÄRRYKSEN 

puuttuminen!  

Laodikean ongelma 

Sokeus oli myös Laodikean seurakunnan vamma ja ongelma. Oikea näkökyky 

puuttui; SILMÄVOITEELLE OLISI TARVETTA! 
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”Katso, taidoista on parhain Tunteminen omain harhain” (Vvk.445:1). 

”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja 

totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole 

kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, 

etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: 

Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri 

sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua 

ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, 

että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta 

voidellaksesi silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:14-18). 

AIKAMME HENGELLINEN KENTTÄ 

Ajassamme on vuosikymmenien saatossa esiintynyt ”valheprofeettoja”, jotka ovat 

maalailleet Suomelle auvoisaa tulevaisuutta. On ennustettu koko maan kattavaa 

herätystä. Saattaapa olla, että jotkut tänään näkevätkin elämän merkkejä 

suomalaisella maaperällä; POSITIIVINEN EVANKELIUMI ON MUODISSA. 

Itse asiassa Suomen tilanne menee tarkkaan Raamatun eskatologian mukaan: 

Julkijumalattomuus lisääntyy, harhaoppeja ja harhaopettaja esiintyy ”pilvin pimein”, 

nuorison esiintyminen käy yhä suruttomammaksi, yhteiskunnan päättäjät hylkäävät 

Raamatun selkeät ohjeet jne. 

”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" 

(Luuk.18:8). 

Kansankirkko myötäilee surutonta kansaa luopuen kohta kohdalta Raamatun 

ohjeista ja sen etiikasta. 

KOLME AIKAMME TUNNUSMERKKIÄ 

 

 

 

1. Siperian kylmyys 

Hyytävä viima vallitsee seurakunnissa ja uskonnollisissa yhteisöissä. Rakkaus riittää 

hädin tuskin lähiympäristöön – ja oman lahkon piiriin. Rakkauden yli rajojen ulottuva 

lämpö on tuntematon. On helppo tunnistaa, että lahkotuvan lämpö on kotoisin 

HELVETIN KAUKOLÄMPÖKESKUKSESTA! 

1. Siperian kylmyys. 
2. Hautausmaan rauha. 
3. Sisällissota. 
 



                                                                                                                                                                                      3 
 

Tosin saatetaan puhua, että YHTEYS ON OLEMASSA. Ja onhan ”määrätynlainen” 

yhteys totta. Tämä yhteys on kuitenkin RAUHANOMAISTA RINNAKKAISELOA, joka 

vallitsi aikoinaan Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Tässä ei ole kysymys yhteydestä, 

josta Joh.17. puhuu. Tässä on kyseessä valheellinen tulkinta ja ”sotapropaganda”. 

Sisäänlämpiävät piirit hohtavat jäätävää kylmyyttä ulos päin; lämpöä ei riitä 

ulkopuolisille. Jääkaappi-ilmapiiri ei voi synnyttää herätystä! Suomalaisessa 

maisemassa lahkolaisen bongaaminen on helppoa: hän juoksee oman huoneensa 

hyväksi – ja torjuu EKKLESIAN! 

”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan 

sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on 

rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sentähden teiltä taivas 

pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa” (Hgg,1:9,10). 

2. Hautausmaan rauha 

Helluntai teki ensimmäisistä opetuslapsista rohkeita Jeesuksen todistajia. Tänään 

pääosa uskovista on hiljaa. Maailma pauhaa ja esittää omaa propagandaansa, mutta 

Herran kansalla ei ole mitään sanottavaa – muutamia kellokkaita lukuun ottamatta. 

3. Sisällissota 

Ollaksemme rehellisiä, meidän on tunnustettava ”sotatila”. On kyseessä sisällissota 

ja – veljessota! Tämä on häpeällistä paljastaa ja tunnustaa. Yhteys ja ystävyys jäävät 

lähinnä vain puheen tasolle. Ripaus rehellisyyttä olisi toivottavaa! 

SOTAPÄÄLLIKKÖ 

Maailman ruhtinas 

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki 

maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin 

ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle 

tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun” 

(Luuk.4:5-7). 

”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja 

minussa hänellä ei ole mitään” (Joh.14:30). 

Hajota ja hallitse 

DIABOLOS (hajottaa, heittää erilleen). Saatana synnyttää yhä uusia ”kuppikuntia”. 

On laskettu että lahkojen määrä on tupalaantunut viidessätoista (15) vuodessa. 
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Tilanne on haluttu pyhittää käyttämällä nimitystä YKSEYS MONINAISUUDESSA. Tässä 

on kuitenkin laitettu ”pää pensaaseen” - ja sorruttu valheeseen. Itse asiassa Saatana 

pitää kaikkia naruja käsissään. 

Regimenttioppi 

Pirstaloituminen on haluttu pyhittää myös REGIMENTTIOPILLA. Tässä opissa Saatana 

on kokonaan potkittu pois kuvioista; Jumala hallitsee kahdella (oikealla ja 

vasemmalla) kädellä. Tämä irrationaalinen (järjetön) oppi nousee siitä valheesta, 

että elämme paraillaan tuhatvuotista valtakuntaa (Ilm.20). Tämähän merkitsee 

samalla ”älyllistä itsemurhaa”! Saatanalle on suuri voitto, kun sen olemassaolo 

kielletään tyystin. 

IISAKIN JA ISMAELIN TAISTELU 

Uskon sota 

Tämä taistelu nousee erilaisista syntyperistä: Toinen (Ismael) on luonnollisen 

syntymän lapsi. Toinen (Iisak) taas on yliluonnollisesti syntynyt, lupauksen lapsi. 

Tässä on havaittavissa myös ”kaksi kristillisyyttä”: kasvatus- ja herätyskristillisyys: 

”Herätyskristillisyys on aina kasvatuskristillisyyttä ja päinvastoin. Mutta mistä on 

kotoisin sellainen kasvatuskristillisyys, jossa kukaan ei herää, ei kukaan tee 

parannusta eikä kukaan synny uudestaan. Siinä taidetaan kasvattaa 

syntymättömiä” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78). 

 "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

”Ken vain on syntynyt ja elää Kristuksessa ja kerskaa tästä syntymästään ja 

jumalallisesta perinnöstä, saa vainoojakseen Ismaelin” (Luther, Gal. kirj. sel. s.533). 

”Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen 

vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen 

voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on 

Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain 

vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsi-

neen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä 

kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, 

jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla 

on mies." Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. Mutta niinkuin lihan 

mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta 
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mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä 

vapaan vaimon pojan kanssa." Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan 

vapaan” (Gal.4:22-31). 

HENKIEN TAISTELU 

Ilmataistelu 

”Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua 

kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä 

enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian 

kuningasten tykö” (Dan.10:13). 

SODASSA TÄYTYY TÄÄLLÄ AIN OLLA HENGESSÄ, VAAN SE ON VOITON PÄÄLLÄ, KEN 

SOTII HERRASSA! 

”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” 

(Ps.149:6). 

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

murtaa?” (Jer.23:29). 

”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.). 


