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PYHÄ SOTA

(nettikuva)

Väinö Hotti

Uskonnollinen sota eli uskonsota,
joskus pyhä sota, on sota, jonka syyt ovat
merkittäviltä osin uskonnollisia. Syitä voivat
olla uskonnon puolustaminen tai levittäminen,
jumalan kunnia tai uskontoa vastaan
rikkoneiden rankaiseminen. Suurista sodista
selkeimmin uskonnollisia ovat olleet Euroopan
uskonsodat 1500- ja 1600luvuilla, ristiretket toisen vuosituhannen alussa
sekä arabien valloitusretket 600- ja 700luvuilla. (WIKIPEDIA).

Uskova on sotilas
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja
Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun
puolestani Jumalaa” (Room.15:30).
”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja
vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa” (Ef.6:12).
”Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa
sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te
pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin
uskon puolesta” (Fil.1:27).
”Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös
kärsiä hänen tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette
minun taistelevan” (Fil.1:29,30).
”Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien,
sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon
taistelun” (1. Tim.1:18).
”Kun minulla, rakkaat ystävät, on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä
pelastuksestamme, olen tuntenut velvoitusta kirjoittaa ja kehottaa teitä
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taistelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on annettu pyhille” (Juuda
3; Saarnivaaran käänn.).
Uskovan sota-aseet
”SODASSA TÄYTYY TÄÄLLÄ AIN OLLA HENGESSÄ, VAAN SE ON VOITON PÄÄLLÄ, KEN
SOTII HERRASSA”
”PUHTAAN ASIAN PUOLESTA PUHTAIN ASEIN”
”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka”
(Ps.149:6).
”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion
murtaa?” (Jer.23:23).
”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän
sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä
hajottamaan maahan linnoituksia” (2. Kor.10:3,4).
”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.6:13-17).
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja
on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle
näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle
meidän on tehtävä tili” (Hebr.4:12,13).
JAAKOBIN PAINI
”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
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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” (1. Moos.32:24-31).
”Mua auta, Herra, mä toivon vaan, Vaikk` ei ois toivoa ollenkaan. En päästä sua,
Ennen kuin mua Käyt siunaamaan (Vvk.600:4).
1. Jumalan kohtaaminen
Se oli merkillinen tapaus Jaakobin elämässä. Se synnytti kaipauksen saada Jumalan
siunaus. Toisaalta: Jumala voitti ja myös Jaakob merkittiin voittajaksi. Jaakob voitti
siinä TAIVAAN. Uusi elämä alkoi, mutta tuosta taistelusta lähdettiin ”ontuen”. Erään
kirjan nimi on RAMPANA TAIVAASEEN (Johannes Virtanen).
2. PASTORI MARTTI HÄKKINEN (Suomen Raamattuopisto)
”Jos minä taivaassa kysyisin Jaakobilta, mitä tuo Jabbokin paini hänelle merkitsi, hän
varmaan vastaisi: ´Ilman tuota painia en olisi taivaassa`”.
Siinä tapahtui Jaakobille vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen. Oma voima
murrettiin ja elämä ”nollattiin”.
3. Fariseuksesta kristityksi
”Sillä mitä tekee mies, joka vastoin todellisuutta yrittää käyttäytyä ikään kuin hän
kuuluisi johonkin toiseen elämänyhteyteen. Hän yrittää olla jotakin, mitä hän ei ole
ja miksi hän ei koskaan voi tulla, niin kauan kuin hän jää siksi mikä hän on. UT:n
hypokrites merkitsee todellakin näyttelijää, henkilöä joka yrittää eläytyä osaan
joka ei ole hänen” (ISO RAAMATUN TIETOSANAKIRJA, ss.934,935).
”Kristillisen peruskäsityksen mukaan ihminen voi tahtoa hyvää ja totella Jumalan
tahtoa vain edellyttäen, että hänestä on tullut uusi luomus, uusi olento, että hän
on astunut aikaisemmasta yhteydestä uuteen yhteyteen, että hän on Hengestä
uudestisyntynyt” (935).
”Fariseusten ajatustavalle tämä kristillinen käsitys on aivan yksinkertaisesti
käsittämätön ja näyttää suoranaiselta hulluudelta. Siksi on ilmeistä, että ihminen
joka seuraa fariseusten periaatetta ja yrittää tulla vanhurskaaksi, ei voi tunnustaa
tai vastaanottaa Jumalan Poikaa, niin kauan kuin hän jatkaa ”vanhurskaana”
olemista. Vanhurskas ei sen vuoksi koskaan voi pelastua niin kauan kuin hän on
”vanhurskas”. Hänet täytyy viedä takaisin nollapisteeseen ja hänen täytyy olla
syntinen” (935).
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”Farisealaisen katsomuksen mukaan ihminen kykenee tekemään oikein eli Jumalan
tahdon sen luonnollisen varustuksen perusteella, jonka hän on saanut Jumalalta.
Alkukristillinen katsomus on, että ihmiselle täytyy tapahtua sisäinen muutos,
uudestiluominen, hänen on saatava uusi elämä. Alkukristillinen käsitys on
tiivistettynä esim. seuraavissa sanoissa: ”Ei saata hyvä puu kasvaa huonoja hedelmiä
eikä huono puu hyviä hedelmiä.” (Matt 7:18) ”Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei
voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” (Joh 3:3). ”Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi
luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” (2 Kor 5:17)”
(Hugo Odeberg, KRISTINUSKO JA FARISEUKSET, S.85).
Pyhien sota
”Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on "pyhä tie": sitä ei kulje saastainen; se on
heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan” (Jes.35:8).
”Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin
vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä
tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta
tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä”
(Ilm.7:13,14).
”Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä
valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan”
(Ilm.21:27).

”Suo pyhäis tietä meidän noudattaa, Suo, ettei taisto uupumahan saa,
Suo voiton kruunu meidän saavuttaa. Halleluja!” (Vvk.129:3).
VOITTO ON VARMA
”Mutta näissä kaikissa olemme enemmän kuin voittajia hänen kauttansa, joka
meitä on rakastanut” (Rom.8:37; Saarisalon käänn.).
”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa (triumfi)
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa
tuoksun!” (2. Kor.2:14).
Ristillä saavutettu voitto
Golgatalla ristiinnaulittiin:
1.Jeesus. 2.Ryöväri(1). 3.Ryöväri (2). 4. Saatana. 5. Synti. 6. Laki (meidän
entinen puolisomme, Room.7:1-4). 7. Vanha ihminen. 8. Uskova maailmalle
ja maailma uskovalle. 9. Kuolema.
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”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).
”Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että
hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen”
(Hebr.2:14).
”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor.5: 21).
”ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän
vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin” ( Kol. 2:14).
”tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu,
että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi” (Room.6:6).
”Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja
minä maailmalle!” (Gal.6:14).
”mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen
kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden
evankeliumin kautta” (2.Tim.1:10).
1. Voittoon meidän tiemme johtaa Seuratessa Jeesusta.
Myrskyn, taiston takaa hohtaa Rauhan ranta suojaisa.
Taivaan tietä Herran kansa Kulkee sanan valossa
Tervehdellen toisiansa Yhtyissänsä matkalla.
2. Yhteen valon lapset liittää Yksi usko Jeesukseen. Yhtä
Jumalaa he kiittää Matkallansa taivaaseen. Herra
sinetillään heistä Ristin kansaa tehnyt on, Maailmasta,
synnin teistä Pyrkivät he erohon.
3. Myrsky käy, on taisteloita, vaan on taivas määränpää.
Kenpä pelkää, ei se voita, Ristinjoukosta se jää. Voitto,
voitto uskon tiellä, Sen on Jeesus luvannut! Risti täällä,
kruunu siellä, Missä taukoo taistelut (HLV 81).
(nettikuva)

