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KAKSI TOTUUTTA l

Väinö Hotti

Raamatun ongelma
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani” (Joh.14:6).
Uskovien ja nimenomaan fundamentalistien piireissä on totuttu vannomaan ”yhden
totuuden nimiin”. Olemme halunneet pakkoharmonisoida Raamatun tämän kaavan
pohjalta. Raamatusta löytyy kuitenkin useita kohtia, jotka ovat toisensa kumoavia ja
vastakkaisia. Mielestäni Raamatun kunnioitus vaatii, että nämä molemmat
(vastakkaisetkin) jätetään voimaan!
Eräs tällainen koskee MAAILMAN HALLINTAA.
JUMALA HALLITSEE TOTAALISESTI
”Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun
omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun” (2. Moos.1:5)
”Katso, taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat Herran, sinun
Jumalasi” (5. Moos.10:14).
”Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja
ne, jotka siinä asuvat” (Ps.24:1).
”Jos minä isoaisin, en minä sitä sinulle sanoisi; sillä minun on maanpiiri ja kaikki,
mitä siinä on” (Ps.50:12).
”Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa; maanpiirin täysinensä sinä olet
perustanut” (Ps.89:12).
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki
valta taivaassa ja maan päällä” (Matt.28:18)

(nettikuva)
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SAATANAN HALLITUSVALTA
1. Vanha Testamentti
”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen
siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä
kantapäähän” (1. Moos.3:15).
”Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli
myöskin saatana heidän joukossansa” (Job1:6).
”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).
”Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä
ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä” (Sak.3:1).
2. Uusi Testamentti
”Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä
olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä,
mikä on ihmisten” (Matt.16:23).
”Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen
kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan” (Mark.4:15).
”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” (Luuk.4:5,6).
”Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin
salaman” (Luuk.10:18).
”Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna,
katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä
sapatinpäivänä?" (Luuk.13:16).
”Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä
kahdestatoista” (Luuk.22:3).
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”Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä
niinkuin nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi
raukeaisi tyhjään” (Luuk.22:31,32).
”Ja silloin, sen palan jälkeen, meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle:
"Minkä teet, se tee pian." (Joh.13:27).
3. Apostolinen aika
Apostolien aikana Saatana oli edelleen kiinteästi kuvioissa mukana!
”Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että
koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?” (Apt.5:3).
”avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan
vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan
pyhitettyjen joukossa” (Apt.26:18).
”Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme
Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne” (Room.16:20).
”Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen
henkensä pelastuisi Herran päivänä” (1. Kor.5:5).
”Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin
ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen,
ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden” (1. Kor.7:5).
”ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille
tuntemattomat” (2. Kor.2:11).
”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14).
”Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani
pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi” (2. Kor.12:7).
”Sentähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne, minä, Paavali, puolestani, en
vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt” (1. Tess.2:18).
”tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja
tunnusteoilla ja ihmeillä” (2. Tess.2:9).
”Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun,
kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi” (1. Tim.1:20).
”Sillä muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa” (1. Tim.5:15).
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4. Eskatologia
”Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi - sinä olet kuitenkin rikas - ja mitä
pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan
ovat saatanan synagooga” (Ilm.2:9).
”Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät
minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin
Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä,
missä saatana asuu” (Ilm.2:13).
”Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka
ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en
minä pane teidän päällenne muuta kuormaa” (Ilm.2:24).
”Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa
juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen,
että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua
rakastan” (Ilm.3:9).
”Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan,
koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin
hänen kanssansa” (Ilm.12:9).
”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä
perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää,
että hänellä on vähän aikaa!” (Ilm.12:12).
”Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana,
ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi” (Ilm.20:2).
”kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan”
(Ilm.20:7).

(nettikuva)

