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TERVEHDYSPUHE 25.8.18                                             Väinö Hotti 

”Hei, millä mielellä tulit tänne?” 

Muistaakseni muutama vuosikymmen sitten eräs nuorten laulu alkoi näin. 

Tietääkö tulosi rauhaa? 

”Samuel teki, niinkuin Herra oli puhunut. Mutta kun hän tuli Beetlehemiin, tulivat kaupungin 

vanhimmat vavisten häntä vastaan ja kysyivät: "Tietääkö tulosi rauhaa?"(1. Sam.16:4). 

RAUHAN MIEHIÄ                     

                          1 

 

KOFI ANNAN 8.4.1938 – 18.8.2018 

Diplomaatti. YK:n pääsihteeri 1997-2006.  Annan oli ensimmäinen värillinen pääsihteeri. Yhdessä 

YK:n kanssa Nobelin rauhanpalkinto 2001. 
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MARTTI LUTHER 10.10.1483 – 18.2.1546 

Lutherin viimeinen matka koski rauhanneuvotteluja: ”Ja tuon vanhan taistelijan viimeiseksi työksi 

tulikin rauhan rakentaminen. Syksyllä 1545 sai hän kehoituksen tulla välittämään rauhaa kahden 

Mansfeldin kreivin välille. Kahdesti hän kävi Mansfeldissa onnistumatta yrityksessään. Mutta 

tammikuussa vuonna 1546 hänet kutsuttiin vielä kolmannen kerran samaan välittäjän toimeen. 
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Rauhankeskusteluja jatkettiin Lutherin synnyinkaupungissa Eislebenissä” (Hjalmar Homquist, 

Martti Luther. s.200). 
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MIKAEL ACRICOLA n.1510 – 9.4.1557 

Turun piispan Martti Skytten kuoltua 1550 Agricola hoiti tämän tehtäviä. Kun Kustaa Vaasa jakoi 

Suomen kirkon kahteen hiippakuntaan, Turun ja Viipurin, hän nimitti Mikael Agricolan Turun 

piispaksi 1554. Ruotsalaisten ja venäläisten väliset rajariidat olivat tuohon aikaan jatkuvia, 

niinpä Kustaa Vaasa yritti saada rauhan aikaan neuvotteluilla. Hän lähetti vuoden 1557 

alussa Moskovaan rauhanneuvotteluvaltuuskunnan, johon Agricolakin kuului. Paluumatkalla 

hevoskyydissä Agricola sai ankaran sairauskohtauksen, johon hän kuoli juuri valtakunnan rajan 

ylitettyään Uudenkirkon pitäjässä, myöhemmän Kuolemajärven kunnan alueella” (Wikipedia).     
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MARTTI AHTISAARI 23.6.1937 – 

Nobelin rauhanpalkinto 2008. Unescon rauhanpalkinto. Geuzenpenning-mitali. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Martti_Skytte
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiippakunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Moskovan_Ven%C3%A4j%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Moskova
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uusikirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolemaj%C3%A4rvi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Geuzenpenning-mitali
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MISSIO SAKARJA RAUHAN ASIALLA 

Vaativa tehtävä  

Tavallisesti soviteltavia osapuolia on vain kaksi. Nyt meillä on ”varpusparvi”: luterilaiset, 

helluntailaiset, vapaakirkolliset, pelastusarmeijalaiset, metodistit, baptistit jne. Kaikki nämä on 

määrä saada rakastamaan toisiaan! Onko tehtävä ylivoimainen? 

Leikkarin teologia 

Moniin suuriin ongelmiin löytyy yksinkertainen ratkaisu. Niin tähänkin. Lopulta tässäkin riidassa on 

vain kaksi osapuolta, JUMALA JA IHMINEN.  

AARO LEIKKARI: ”Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla 

tervetulleiksi kaikki ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” 

(Armahdettu yhteyteen Kristuksessa, s.161). 

Se on jo tehty, sanoi Paavali 

”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). 

Yhteysongelma ratkaistiin Golgatalla. Viedään varpusparvi Golgatalle – yhteysongelma ratkeaa 

kertaheitolla! 
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JEESUS KRISTUS 6-3 eaa – 30 tai 33 jaa 

”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman” (Matt.5:9). 

Kaikki uskovien väliseinät on purettu Golgatalla. Kaikki raja-aidat ovat Golgatan jälkeen laitonta ja 

luvatonta rakentamista. 

”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, 

nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14). 

Raja-aidat ovat vihan monumentteja ja dokumentteja: 



                                                                                                                                                                                   4 
 

Tule purkamaan muureja ja rakentamaan Herran temppeliä, ekklesiaa!  

Muurien yli ei synny mitään todellista yhteyttä. Se on valheellista ja antikristillistä ekumeniaa! Muurit 

täytyy murtaa! 

BERLIININ MUURI 

 

 

Berliinin muuri (saks. Berliner Mauer) oli muuri, joka erotti Itä-Berliinin ja sitä 
ympäröineen Itä-Saksan valtion Länsi-Berliinistä 1961–1989. Sen tarkoituksena oli lännen 
mielestä estää itäberliiniläisten ja itäsaksalaisten pääsy länteen kun taas idän mielestä 
pohjimmainen tarkoitus oli suojella DDR:n kansalaisia lännen fasismilta (Wikipedia).  

VIHAPUHEET PANNAAN 

Sekulaariyhteiskunta toimii kristityille tiennäyttäjänä; vihanpito julistetaan pannaan! On noloa 
sanoa: Kristillisissä piireissä harrastetaan jopa vihan muurien rakentamista. Muurit ovat vihan 
ilmentymiä. Onhan selvää, että muurit ovat vihanpidon tuottamaa hedelmää. Muurit estävät 
tehokkaasti todellisen kanssakäymisen. Parhaimmillaankin ne merkitsevät ainoastaan 
”rauhanomaista rinnakkaineloa”. 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - 

että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on 

keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 

Rakkauden vallankumous 

Tilanne kristillisellä rintamalla on niin sekava ja vakava, ettei siitä selvitä muulla kuin 

vallankumouksella. Tämän saa aikaan RAKKAUS, JUMALALLINEN RAKKAUS! 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/It%C3%A4-Berliini
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_demokraattinen_tasavalta
https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsi-Berliini

