
JOULURAUHA – PAX GOLGATA 
 
Olemme saaneet juhlia itsenäisyyspäivää. Samalla on voimakkaasti ollut esillä sotaveteraanien 
asia. Myös linnanjuhlissa veteraaneilla oli näyttävä rooli.  He tietävät paremmin kuin muut 
suomalaiset, että rauha oli ”verinen rauha”.  Näin on myös sanottava rauhasta, joka solmittiin 
Golgatalla. 
 
Historia tuntee  pitkän rauhan ajanjakson, Pax Romanan (27 eKr. – 180 jKr.).  Tämä jakso alkoi 
keisari Augustuksen aikana.  Jouluyönä kaikui enkelten laulu:  ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja 
maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!” (Luuk.2:14). 
RAUHANRUHTINAS oli syntynyt. Kaikki todellinen rauha perustuu siihen, että Rauhanruhtinas on 
siinä mukana. Pax Romana kesti kauan, mutta Jeesuksen mukana tuleva rauha (Pax Golgata) on 
ikuinen. Tämä rauha toteutuu kolmella tasolla: 
 
Ensimmäiseksi Golgatalla solmittiin rauha Jumalan ja ihmisten välillä. Sotatila alkoi 
syntiinlankeemuksessa. Jumala allekirjoitti tämän rauhansopimuksen Golgatalla Poikansa verellä. 
Mutta tullakseen sovitetuksi jokaisen ihmisen on henkilökohtaisesti mentävä Golgatalle ja 
omakätisesti allekirjoitettava sopimus. 
 
Toiseksi rauha merkitsee rauhaa kaikkien uskovien välillä. Muutamat ajattelevat, että voi omistaa 
rauhan Jumalan kanssa ja olla samanaikaisesti sotatilassa siskojen ja veljien kanssa. Taivas ei 
kuitenkaan tunne mitään  tällaista ”erillisrauhaa”. Raamatun mukaan kaikki uskovat ovat saman 
Isän lapsia, siis saman perheen jäseniä. Edelleen uskovat ovat saman viinipuun oksia ja Kristuksen 
ruumiin jäseniä.  Kun Jeesus rukoilee omiensa yhteyttä, hän käyttää sanamuotoa: ”että he olisivat 
täydellisesti yhtä”, Joh.17:23. Tämä tarkoittaa ”olemuksen yhteyttä”! ”Kun lausun Jeesuksen 
tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat Hänen 
yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” (Aaro Leikkari).   
 
Kolmanneksi Jeesus tuo rauhan ”koko maailmaan”. Saatana on hallinnut maailmaa 6000 vuotta – 
ja saanut aikaan paljon sotia ja monenlaista kurjuutta. Nyt on tullut Rauhanruhtinaan vuoro 
näyttää, mihin Hän pystyy: Alkaa ”tuhatvuotinen rauhanvaltakunta”, Ilm.20:1-6. Tällöin vallitsee 
rauha ei ainoastaan ihmisten vaan eläintenkin välillä:  ”Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä 
pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren” 
(Jes.11:9). 
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