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Vaikka vuoret järkkyisivät
ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky
eikä minun rauhanliittoni horju,
sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jes 54
Kaksi valtaa taistelee. Aseet puhuvat. Vuoret järkkyvät tykistön tulituksessa. Kukkulat
madaltuvat, kun aseiden voimalla niitä pommitetaan. Hyvän ja Pahan taistelu on
käynnissä, vaikka voittaja onkin jo tiedossa. Kumman puolella sinä olet?
Suurin taistelu on jo käyty. Se käytiin kerran Golgatalla. Jeesus voitti taistelun pahaa
vastaan. Jeesus meni Jumalan luokse, Hänellä oli valtuudet. Jumala katsoi, että
Jeesuksen maahan vuotanut veri oli, kun se oli vuodatettu syyttömää rangaisten, riittävä
tae uudelle liitolle Jumalan ja ihmisen välillä. Jeesuksen veren kautta sinetöitiin uusi alku ja
mahdollisuus. Jeesus voitti taistelun väkivallattomasti.
Taistelu ei ole kuitenkaan vielä päättynyt, sillä Jeesus on vielä taivaassa. Hän ei ole
palannut voittajana hakemaan voittoisaa joukkoaan Taivaan iloon. Hän on palannut
taivaaseen, mutta ei unohtanut seuraajiaan. Hän lähetti Pyhän Hengen varustaakseen
omansa hengelliseen taisteluun. Sillä meillä ei ole taistelu toisiamme vastaan (ei pitäisi olla
ainakaan!), vaan Pahuuden voimia vastaan, jotka ovat todellisia.
Taistelu jatkuu, koska Paha on vielä maailmassa. Paholainen yrittää luoda illusion, että
sotaa ei ole vielä ratkaistu. Kuitenkin se on jo ratkaistu. Rauhanliitto, rauhantila on
mahdollinen Jumalan ja ihmisen välillä.
Paha kiusaa, tuoden erilaisia asioita, sekoittaen ihmissuhteita kotona ja yhteisöissä,
tarttuen kiinni heikkouksiimme, houkutellen väärään vallankäyttöön, muistuttaen
kärsimistämme epäkohdista, palauttaen mieleen jo anteeksiannettuja asioita jne..
Taisteluvarustus meillä on. 13 Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että
kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä
pysyen. 14 Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden
haarniskaan 15 ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16 Ottakaa
kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17 Ottakaa
myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.
18 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin.
Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Ef 6
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Vaeltaminen omassa elämässään totuudellisesti, Sanaan tukeutuen, estää pahan
hyökkäykset. Luottaminen Jeesukseen, uskominen Häneen torjuu hyökkäyksiä. Valmius,
alttius kertoa Jeesuksesta, vie meidät kauemmas pahasta joka ei siedä kuulla totuutta
Jeesuksen veren voimasta. Pelastuksen kypärä pitää ajatuksemme Kristuksessa.
Hyökkäävä taistelu käydään Jumalan Sanan, Raamatun avulla.
Joskus kuitenkin huomaat, että olet keskellä tilannetta, että vuoret ympärilläsi järkkyvät,
kukkulat horjuvat. Muista silloin Sanan lupaus, Jumalan rakkaus Jeesuksessa ei horju,
vaikka tunnemaailmassasi kokisit millaisia taisteluita hyvänsä.
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