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SOTARINTAMALLA

Väinö Hotti

Rauha – Jumalan lahja
Me suomalaiset olemme saaneet nauttia rauhasta aina 1945 – vuodesta lähtien. Eri puolilla
maailmaa on jatkuvasti ollut kriisipesäkkeitä. Me olemme tottuneet rauhaan jo siinä määrin,
ettemme ymmärrä olla siitä riittävän kiitollisia.
Uskonsotia
Ristiretket ovat näistä olleet merkittävämpiä. Näistä tuskin on mitään hyvää sanottavaa. Kun
käytetään väkivaltaa evankeliumin levityksessä, on käsitetty asia aivan väärin. Katolinen kirkko on
vuosisatojen myötä surmannut jopa 50 miljoonaa kristittyä!
”Kirkkohistorian surullisimman lehden on kirkko itse kirjoittanut taistellessaan niitä ihmisiä
vastaan, joille Herran sana tuli” (Johannes Virtanen, Rampana taivaaseen, s.19).
”Kristus kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa” (Niilo Tuomenoksa).
Saatanan itsepaljastusta
Meidän on muistettava, että henkivallat ovat sotien takana. Sodat ovat maailman ruhtinaan
Saatanan ”itsepaljastusta”:
”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).
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10).
Henkivallat mukana
Aina siellä, missä riidellään, soditaan ja taistellaan, on saatana ylimpänä päsmärinä ja orkesterin
johtajana. Ihmiset ovat vain välikappaleita ja Saatanan ”sätkynukkeja”.
”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja ynteihinne, joissa te ennen
vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan,
mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki
ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme
luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin” (Ef.2:1-3).
”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
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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.6:12-17).
JAAKOBIN TAISTELU
Siunauksen hinta
Suomalaisen julistuksen eräs tunnusmerkeistä on SIUNAAAMINEN. Ihmiset kerjäävät siunausta – ja
populistinen kirkko jakaa sitä hevelisti. Ja miksei jakaisi, siten pääsee parhaiden ihmisten
rahakukkarolle!
Jaakobkin janosi siunausta, mutta se olikin tiukassa.
”Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte
itsekukin pois pahuudestanne” (Apt.3:26).
”Me pyydämme, että Jumala sysäisi kumoon tiellämme olevat esteet, mutta havahdummekin
siihen, että Jumala sysää ensinnä kumoon meidät” (Niilo Tuomenoksa).
”Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja yksitoista lastansa
ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken,
mitä hänellä oli. 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. Sentähden
israelilaiset eivät vielä tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli; sillä hän iski
Jaakobia lonkkaluuhun, reisijänteen kohdalle” (1. Moos.32:22-32).
Jaakobilla oli ”vaakatason ongelma”, mutta tämä vaati ensin ”pystytason ongelman” ratkaisua:
”sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut".
Kuinka sydämellinen kohtaaminen:
”Mutta itse hän astui heidän edellänsä ja kumartui maahan seitsemän kertaa, kunnes oli saapunut
veljensä eteen. Mutta Eesau riensi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja
suuteli häntä; ja he itkivät” (1. Moos.33:3,4).
Jaakob oli ollut Jumalan kaitsennassa aina syntymästään saakka, mutta hänen uskonsa tarvitsi
syventämistä. Lapsen usko ei riittänyt. TARVITTIIN MURROS!
”Mutta Jaakob kulki tietänsä; ja Jumalan enkeleitä tuli häntä vastaan. Ja nähdessään heidät
Jaakob sanoi: "Tämä on Jumalan sotajoukkoa". Ja hän antoi sille paikalle nimen Mahanaim” (1.
Moos.32:1,2).
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”Jaakob kulki tietänsä”, näinhän me ihmiset tavallisesti teemme. Vasta uskoon tulon jälkeen me
alamme kysellä ”Jumalan teitä”:
” Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi” (Ps.25:4).
”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie” (Snl.14:12).
”Ei ollut ennen pyyntönäni mun: ”Sä johda mua”! Tien tahdoin käydä itse raivatun, Nyt johda mua!
Kaiken nyt varron, Herra, sulta vaan, Se kyllin on: vain askel kerrallaan” (HLV 270:2).
”Mutta Israel ojensi oikean kätensä ja laski sen Efraimin pään päälle, vaikka tämä oli nuorempi, ja
vasemman kätensä Manassen pään päälle; hän pani siis kätensä ristikkäin, sillä Manasse oli
esikoinen. Ja hän siunasi Joosefin sanoen: "Jumala, jonka kasvojen edessä minun isäni Aabraham ja
Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, joka on minua kainnut syntymästäni hamaan tähän päivään asti”
(1. Moos.48:14,15).
MITÄ JAAKOBILLE PAINI JUMALAN KANSSA MERKITSI?
1. Suurta yksinäisyyttä.
2. Äärettömän tuskallista prosessia.
3. Murtumista.
4. Elinikäistä vammaa: ”mutta hän ontui lonkkaansa”
5. Lähimmäissuhteen (vaakatason) korjautumista: ”sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja
suuteli häntä; ja he itkivät”
6. Uuden elämän alkua: ”nousi aurinko”.
Pastori Martti Häkkinen Suomen Raamattuopistolla sanoi: ”Jos minä taivaassa Jaakobilta
kysyisin, mitä tuo Jabbok – virran taistelu hänelle merkitsi, niin Jaakob varmaan vastaisi”: ”Ilman
sitä en olisi täällä kirkkaudessa.”
PAINI UUDESSA TESTAMENTISSA
Rauha Jumalan kanssa
Syntiinlankeemuksessa ihminen ja Jumala tulivat toistensa vihollisiksi. Samalla myös ihmisten
keskinäiset välit rikkoutuivat. Tästä oli välittömänä seurauksena se, että Kain tappoi veljensä
Aabelin. Tarvittiin välien korjaaminen sekä suhteessa Jumalaan että lähimmäiseen. Tähän tarvittiin
kova koitos, paini Golgatan kummulla, paini Jumalan ja ihmisen välillä. Siellä ihminen (Jeesus) paini
Jumalan kanssa ”meidän hyväksemme”.
”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut
meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä
lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan” (2. Kor.5:18,19).
Jeesus oli yksin tässä painissa. Se oli äärettömän tuskallinen prosessi (hikoili verta). Jeesus murtui
ristillä. Ristillä Jeesus yhdisti meidät Jumalan kanssa. Ristiltä alkoi uusi elämä Jeesukselle ja
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uskoville. Ristiltä avautui pystysuora linja Jumalan suuntaan ja vaakasuora linja lähimmäisen
suuntaan. Tämä on Jeesuksen ristinkuoleman kaksinainen anti!
Jeesuksen kipujen (kuoleman) hedelmänä uskovalla on vapaa pääsy Jumalan tykö ja se avaa myös
tien lähimmäisen sydämeen: ”sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä; ja he
itkivät”
Ken on käynyt Golgatalla, hän on valmis HALAAMAAN JA SUUTELEMAAN KAIKKIA HERRAN OMIA!
”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).
Kolmikantasopimus
Jaakob, Eesau ja Jumala muodostivat Jabbok – virran kolmikannan. Se takasi onnistuneen
rauhansopimuksen.
Uudessa Testamentissa on sama sävel: tarvitaan kolme osapuolta: ”Siellä lienetkö ollut sinäkin, kun
mun Herrani ristiinnaulittiin.” SINÄ, MINÄ JA JUMALA!
EKUMENIA
Ekumeniassa tyydytään ”kaksikantaan”. Jumala jätetään syrjään. Sopimuksessa on ainoastaan
SINÄ ja MINÄ. Golgataa ei hyväksytä rauhansopimuksen solmintapaikaksi.
Tässä pyritään yhteyteen Raamatusta välittämättä. Virallinen termi: yli rajojen. Rajat eri lahkojen
välillä ovat tosiasia, mutta niitä ei noteerata. ”Leikitään”, ettei niitä olekaan. Tulisi pyrkiä
rehellisyyteen: raja-aidat ovat vihan monumentteja! Koska rajoja ei noteerata, Golgataa ei tarvita
huutaa avuksi. Näin jäävät Jumala, Kristus ja Golgata ulkopuolelle sopimuksen.
EKKLESIA lähtee siitä, että Golgatalla kaikki raja – aidat hävitettiin. Golgatasta tehdään sopimuksen
laillinen osapuoli.
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).

