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TAISTELEVA KRISTITTY

Väinö Hotti

Maailmassa taistellaan
Sota on olennaista maailmassa; aina on ollut sotia. Ihminen on luonnostaan
”sotainen”. Hyvin tavallisesti erimielisyyksiä ja riitoja ratkotaan aseiden välityksellä.

Mulviuksen sillan taistelu
Eusebios mainitsee, että Konstantinus näki ennen taistelua taivaalla
merkin, punaisen ristin, ja kuuli äänen: "Tässä merkissä olet
voittava." Mulviuksen sillan taistelussa Konstantinuksen joukot
kukistivat Maxentiuksen joukot täydellisesti. (NETTI).

”jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen” (1. Tim.6:5).
Uskova ja taistelu
Kristinusko mielletään ”rauhan uskonnoksi”. Jeesus on RAUHANRUHTINAS. Toisaalta
muistetaan Jeesuksen sanat:
”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan
rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja
tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi tulevat
hänen omat perhekuntalaisensa'” (Matt.10:34-36).
Sotaa ja rauhaa
Tämä lienee oikea tulkinta Jeesuksen tehtävästä maailmassa. Nämä molemmat ovat
realiteetteja. Tämä lienee myös totta jokaisen Jeesuksen todistajan kohdalla.
Martti Luther:

”Ehkei kukaan muu ihminen”, Thomas Carlyle sanoo, ”jolla on niin nöyrä ja
rauhallinen mielenlaatu, ole koskaan täyttänyt maailmaa sodalla ja taistelulla”
(Kares, Luther, s.162).
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RISTIRETKET
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
700-luvuilla. (WIKIPEDIA).
(nettikuva)

Kolmikymmenvuotinen sota
Kuvaus
Kuvaus
Kolmikymmenvuotinen sota käytiin Euroopassa 1618–1648
suurimmaksi osaksi Pyhän saksalais-roomalaisen
keisarikunnan alueella. Sodan pääasiallisena alkusyynä
olivat katolisten ja protestanttien väliset ristiriidat. Wikipedia
Sijainti: Eurooppa
Alkamispäivä: 23. toukokuuta 1618
Päättymispäivä: 1648

(nettikuva)

”Kristus kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa” (Niilo
Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.75).

RISTIRETKET eivät olleet Jeesuksen tahdon mukaisia:
”Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta” (Joh.18:36).
”Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan
tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat” (Matt.26:52).
RISTIRETKIEN SYYT
Nämä retket olivat katolisen kirkon ”harharetkiä”. Niillä ei ollut mitään tekemistä
Jeesuksen evankeliumin kanssa. Nämä muistuttivat pitkälti ISLAMIN väkivaltaista
toimintaa. Se oli ”miekkalähetystä”.
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Maailmanlaajuinen sotarintama
Kaikki ihmiset maailmassa ovat sotarintamalla; kaikilla on usein monta vastustajaa.
Taistellaan: maa-alueista, elintasosta, kulttuurista, kielestä, uskonnosta jne.
Kaksi rintamaa
Sotatila on synnin seurausta. Paratiisissa tapahtuneen lankeemuksen seurauksena
maailma täyttyi sodalla. Lankeemuksen seurauksena koko ihmiskunta siirtyi
Saatanan puolelle; Saatana ryösti ihmisen sen omistajalta ja Luojalta. Ihminen alkoi
kapinoida Luojaansa vastaan. Alkoi SUURI TAISTELU. Jo alussa Jumala kuitenkin
ilmoitti pelastuksen tien (1. Moos.3.15). Ihminen sai valita joukkonsa: ”Kenen
joukoissa seisot, kenen lippua kannat?”
Golgatan taistelu
Jumala joutui maksamaan ihmisen takaisin lunastamisesta äärimmäisen korkean
hinnan, Poikansa hengen. Jeesus taisteli ristillä ihmiskunnan vapaaksi Saatanan
orjuudesta.
”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette
hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä
peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla
verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman
karitsan” (1. Piet.1:18,19).
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.
Jokainen naula Jeesuksen käsiin ja jalkoihin merkitsi
samalla naulaa pimeyden henkivaltojen arkkuun!
(nettikuva)
”Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus
kävisi toteen: "Minun on jano". Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät
sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen
suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja
kallisti päänsä ja antoi henkensä” (Joh.19:28-30).
GOLGATAN TAISTELU OLI MAAILMAN HISTORIAN SUURIN TAISTELU!
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Täydellinen voitto
”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän
sai heistä hänen kauttaan riemuvoiton” (Kol.2:15; STLK:n käänn.).
Saatana on vielä kuvioissa mukana
”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).
Saatanan ”pää on jo murskattu”, mutta se elää vielä ”henkitoreissaan”. Sen loppu
lähestyy – ja samalla aktiivisuus:
”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).
”Tarina kertoo, että muinoin Keski-Intiassa eräältä johtavalta soturilta lyötiin
taistelussa pää poikki, mutta hän oli niin innostunut taistelemaan, että taisteli
edelleen päätönnäkin. Tämä päätön soturi surmasi monta vihollista. Mutta hän
lyyhistyi maahan, kun eräs nainen näki hänet ja huudahti: ´Mutta sinultahan on pää
poissa - sinä olet kuollut.` Silloin hän kaatui maahan ja kuoli!”. Kun pahuus näyttää
voimakkaalta ja kukistamattomalta ja on voittamaisillaan, silloin viittaan ja sanon:
”Mutta katso, sinulta on pää poissa! Eikö Mestarini voittanut sinut kohdatessaan
sinut eläessään? Ja eikö Hän katkaissut pahuuden päätä ristin miekalla? Pois! Sinä
olet päätön!” (Stanley Jones, Voittoisa elämä, s.140).
Tuhatvuotinen valtakunta
Tällöin Saatana on sidottu:
”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet
kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele
ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja
lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin
ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti
vähäksi aikaa” (Ilm.20:1-3).
Lopullinen tuho
”Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja
väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti” (Ilm.20:10).
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(nettikuva)
USKOVAN TAISTELU
Uskon puolesta
”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, vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille
kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta” (Fil.1:27,28).
”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).
”Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille
avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi” (Fil.4:3).
”Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien,
sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon
taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja
uskossaan haaksirikkoon joutuneet” (1. Tim.1:18,19).
”Kun minulla, rakkaat ystävät, on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä
pelastuksestamme, olen tuntenut velvoitusta kirjoittaa ja kehottaa teitä
taistelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on annettu pyhille” (Juud.3;
Saarnivaaran kään.).
Henkivaltoja vastaan
”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” (Ef.6:12,13).

6

Sota-aseet
”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka”
(Ps.149:6).
”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.6:14-17).
”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” (Hebr.4:12).
Väärää taistelua
Tänään uskovat ovat eri porukoissa (lahkoissa) ja taistelevat toisiaan vastaan. Jeesus
kuitenkin neuvoo toisenlaisen suhtautumisen kanssaveljiin ja – sisariin:
”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).
Uskovien taistelu toisiaan vastaan merkitsee SISÄLLISSOTAA. Samalla se estää
tehokaan lähetystyön:
”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä,
olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi,
että sinä olet minut lähettänyt (Joh.17:20-21).
Uudestisyntyminen johtaa AUTOMAATTISESTI (Jumalan kautta) yhteyteen toisiin
uudestisyntyneisiin: ”jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa
myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt” (1. Joh.5:1).
”minun herrani käy Herran sotia” (1.Sam.25:28). Nämä (Abigailin) sanat eivät sovellu
lahkolaiseen; Herra ei ole hänen käskyttäjänsä, vaan vastapooli DIABOLOS!
Kohtalokkainta tässä on se, että nämä toisiaan vastaan sotivat ovat samalla
vaihtaneet leiriä, siirtyneet SAATANAN / DIABOLOKSEN (hajottaa, heittää erilleen)
joukkoihin - ja myös samalla kadottaneet taivasosuutensa:
”Mutta lihan teot … eriseurat, lahkot…ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri
Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).

