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GOLGATA – RAUHAN KUMPU

Väinö Hotti

Golgata jakaa
Olemme tottuneet monenlaiseen jakoon. Maallisella sektorilla: kansallisuus, rodut, maakunta,
pitäjä, sukupuoli jne. Hengellisellä puolella: uskonto, kirkkokunnat, herätysliikkeet jne. Tavallisesti
jaetaan ihmiset myös uskoviin ja ei-uskoviin.
Uskovat olisi syytä vielä jakaa uskoviin ja Golgata-uskoviin. Näihin jälkimmäisiin Golgata on
jättänyt pysyvän vaikutuksen: heistä on tullut valtakuntakristittyjä!
Jeesus - Rauhanruhtinas
Golgatalla käytiin mahtava taistelu Jumalan ja Saatanan välillä. Taistelu oli ankara, mutta se johti
myös rauhaan:
”Täytetty on se”, äänehen huutaa Pään pyhän kuoloon kallistaen. Korkeimman kiitos! Taistelu
loppui, Voitto on varma, vaan verinen! (HLV 41:4).
”Silloin Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi: "Herra on rauha" (Tuom.6:24).
”ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella
kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja
hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. ”
(Jes.9:4,5).
”Tulkaa, katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä: hän
lopettaa sodat maan ääriin saakka, hän särkee jousen, taittaa keihään, polttaa sotavaunut
tulessa” (Ps.46:9,10).
”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus;
mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” (Joh.16:33).
”Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa
Kristuksessa, joka on kaikkien Herra” (Apt.10:36).
”ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa
kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa” (Kol.1:20).
Aseistariisunta
Rauhan edellytyksenä on ”aseistariisunta”. Golgatalla tapahtui maailman merkittävin
aseistariisunta. Saatanalta riisuttiin aseet. Mutta koska syntinen ihminen oli liittoutunut Saatanan
kanssa, myös häntä koskee tämä riisunta. Hänen tulee antautua ja tuoda aseensa Golgatan
kummulle.
Jumala kirjoitti JEESUKSEN VERELLÄ rauhansopimuksen koko ihmiskunnan kanssa, mutta yksityisen
ihmisen tulee puolestaan saapua Golgatalle ja omalta osaltaan vahvistaa tuo rauhansopimus.
Tämä sopimus on kaksipuoleinen ja kaksiulotteinen. Siinä tehdään rauha sekä pysty- että
vaakasuuntaan: Jumalan ja lähimmäisen kanssa. Jos joku väittää, että hänellä on rauha Jumalan
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kanssa, mutta hän on kuitenkin samanaikaisesti sotatilassa lähimmäisensä kanssa, HÄN ON
VALEHTELIJA!
”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä
hänen kauttaan voiton riemun” (Kol.2:15).
”Riisuttuaan aseista hallitukset ja vallat paljasti ne julkisesti saavuttaen niistä Hänen kauttansa
riemuvoiton (Kol.2:15; A.Saarisalo).
”riisuen hallitukset ja vallat häpäisi julkisesti kuljettaen triumfisaatossa heitä hänessä (Kol.2:15;
Novum).
Golgata riisuu aseet
Golgatalle voidaan mennä aseiden kanssa, mutta kukaan ei lähde sieltä aseet mukanaan – Golgata
on rauhan kumpu! Tässä on kristittyjen yhteyden avain ja salaisuus. Kaikki Golgatalla käyneet
löytävät toisensa.
Golgata tasapäistää
Kun ihminen tulee Golgatalle, hän tulee täysin riisutuksi sota-aseista. Kaikki näin aseista riisutut
kuuluvat samaan kastiin. He ovat ”antautuneet” Jumalan edessä. Heillä on ”särjetty ja nöyrä
henki”.
”Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä
asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä
virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi” (Jes.57:15).
Lihallisia seurakuntia
Lihallisuus saa aikaan taistelua uskovien kesken ja yhteyden katkeamisen. Lihallisuus on myös
lahkolaisuuden ydin. Niin kauan kuin uskova on lihallinen, hänellä ei voi olla yhteyttä Golgata –
uskoviin! Lihallisuus jakaa kristikuntaa moniin ”kuppikuntiin”, jotka ovat tukkanuottasilla
keskenään. Samanaikaisesti he kuitenkin näkevät petollista unta, että heidän kuppikuntansa on
EKKLESIA! Sekä Korintto että Galatia olivat lihallisia seurakuntia. Näissä seurakunnissa ei
veljesrakkaus menestynyt!
”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille,
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette
silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on
kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?” (1. Kor.3:1-3).
”Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. Minä
sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja
Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä
tahdotte. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat
ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita,
kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset,
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joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista
harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:15-21).
”että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Sillä
niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on
Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että
lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka
lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset” (Room.8:4-8).
”Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin
teot, niin saatte elää” (Room.8:13).
Lihallinen = sotiva
Lihallinen uskova ei löydä yhteyttä toisiin uskoviin; hän on lahkolainen. Hän ei ole kokenut
Golgatan aseistariisumista. Hänet tulisi ohjata ”aseistariisuntapaikalle”. Hän tulee Golgatalla
huomaamaan:
”Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki,
lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla
synnin lihassa” (Room.8:3).
Mikä aikaisemmin oli aivan mahdotonta (uskovien yhteys) muuttuukin yhtäkkiä yksinkertaiseksi
asiaksi.
Golgata riisuu – ja varustaa
Kun syntinen (tai lihallinen uskova) tulee Golgatalle, hän joutuu luovuttamaan ”sotakirveensä”
RAUHANRUHTINAALLE. Vastineeksi hän saa Jumalan sanan miekan. On turhaa kuvitella olevansa
Sanan palvelija, ellei sotakirvestä ole luovutettu!
”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka” (Ps.149:6).
”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sotaaseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan
linnoituksia” (2. Kor.10:3,4).
”Hän riisuu ja pukee.”
Golgatalla uskovalta riisutaan ”lihalliset aseet”. Samalla meidät varustetaan ”Hengen sota-asein”.
”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.6:11-17).
Hengen miekka on JUMALAN SANA. Kun lihallinen miekka erottaa, Hengen miekka yhdistää!

