
23.11.2019

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OP8q-CNdaFs&pbjreload=10

Pitäisikö minun KOSTAA VIHOLLISELLE?

Ylistäkää Herraa kaikki. Haluan tänään pohtia kysymystä: "Milloin on sallittua kostaa 
viholliselle?" Milloin on sallittua kostaa viholliselle? Katsotaan, mitä maailma sanoo tähän 
kysymykseen. Kuinka he vastaisivat siihen. 

Maailman näkökulma: kosta

No, he sanovat: "Kosta välittömästi." Kosta niin pian kuin voit. Maksa paha pahalla. He haluavat
sinun tekevän vastaiskun. He eivät halua, että joku voittaa sinut ja käyttää sinua omaksi 
hyödykseen vaan he haluavat sinun kostavan. He käyttävät myös lausetta: taistele tulella tulta 
vataan [fight fire with fire, Metallican laulu]. Se on todellisuudessa Metallican kappale. Muistan 
kuunnelleeni tuota kappaletta, kun olin syntinen. Se istutti paljon vihan ja raivon siemeniä 
minuun. Ja kuuntelin, mitä laulussa sanottiin ja toimin sen mukaisesti. Maksoin pahan pahalla. 
Taistelin tulella tulta vastaan hyvin nopeasti. En epäröinyt vaan olin nopea toimissani. Ja minä 
tein vastaiskun, koska sanoitus menee näin: "Tee toisille sitä, mitä he tekevät sinulle." Mikä on 
täydellistä Jumalan sanan väärinkäyttöä. 

Joten, me kuulemme näitä lauseita maailmasta ja ne istuttavat näitä siemeniä meihin. Ja me 
toimimme sen mukaan, mitä he julistavat meille. Tämä on maailman näkökulma. Kuulemme 
myös: älä ole ovimatto. Älä joudu hyväksikäytetyksi. Puolusta itseäsi. Nyt, on hyvä olla 
selkäranka. Ja on hyvä puolustaa omia oikeuksiaan aika ajoin. Mutta, mitä tarkoittaa, että 
käännetään toinen poski. Se tarkoittaa, että sallimme poskemme olevan lamaantunut. Meidän 
pitää kääntää toinen poski. He [maailma] tulkitsevat sen siten, että olet heikko tai olet ovimatto. 
Niin se on maailman näkökulman mukaan. Me ymmärrämme, että maailman näkökulman ja 
Raamatun näkökulman välillä on ristiriita. Mennään raamatulliseen näkökulmaan ennen kuin 
luemme kirjoituksia. 

Raamatullinen näkökulma: älä pidä nöyryyttä heikkoutena

Hyvin helposti maailma näkee nöyryytemme, asenteemme, Kristuksessa, joka on hyvin nöyrä, 
vakaa ja harkitsevainen tietyssä mielessä. Ja jolla on nöyrä henki. Maailma helposti näkee sen 
heikkoutena. Mutta meidän pitää erottaa toisistaan nöyryys ja heikkous ja ymmärtää, ettei 
nöyryytemme ole heikkoutta. Meillä on voimaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Meillä on paljon 
voimaa. 

Jeesuksen esimerkki
Jesaja 53:7: "Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka 
teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa 
avannut." Tämä on profetia Jeesuksesta ja siitä, millainen hän on luonteeltaan. Häntä piinattiin ja
alistettiin eikä hän silti avannut suutaan. Miksi siinä sanotaan, ettei hän avannut suutaan? Koska 
hän olisi pystynyt puhumaan vastaiskun. Hän olisi pystynyt herjaamaan ja panettelemaan 
takaisin. Mutta hän ei avannut suutaan vaan hänet tuotiin kuin lammas teurastajalle ja niin kuin 
lammas keritsijälle, on ääneti, eikä hän avannut suutaan. 

Hän ei tehnyt vastaiskua sanallisesti. Hän ei uhkaillut. Hän ei vaatinut oikeudenmukaisuutta, kun
häntä piinattiin ja alistettiin. Vaan hän otti sen vastaan poskellaan. Hän käänsi toisen posken. Hän
salli itsensä olevan ovimattona. Hänen ajateltiin olevan heikko mies. Sen sijaan hän oli nöyrä ja 
vaatimaton. Ja hän on meidän esimerkkimme. Me olemme kristittyjä ja meidän pitäisi olla 

1/5

https://www.youtube.com/watch?v=OP8q-CNdaFs&pbjreload=10


Kristuksen kaltaisia. Meillä pitäisi olla hänen luonteensa. Meidän pitäisi päivittäin ponnistella 
ollaksemme enemmän Pelastajamme, Jeesuksen Kristuksen, kaltaisia. Ja Jesaja kertoo tämän 
meille.

Ja niin myös tehtiin, kun hän kulki maan päällä. Häntä kirjaimellisesti vainottiin ja alistettiin. Ja 
kuitenkin kirjoituksista näemme, ettei hän tehnyt vastaiskua sanallisesti. Hän ei iskenyt takaisin 
fyysisesti. Hän ei avannut suutaan ja salli poskensa olevan tunnoton. Hän salli, että hänen 
päälleen syljettiin. Hän ei uhkaillut takaisin eikä herjannut takaisin. Ja hän on esimerkkimme. 

Room. 12:17: "Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää 
kaikkien ihmisten edessä." Tämä vaatii hieman harjoitusta, koska luonnollinen taipumuksemme, 
lihan taipumus, on kosto – vastaa pahaan pahalla. Annetaan samalla mitalla takaisin. Niin 
tapahtuu, kun lapset ovat pihamaalla leikeissään eikä heillä ole hyvien vanhempien neuvoja. 
Pikkupoika heittää hiekkaa toisen silmille, jolloin hän vastaa heittämällä hiekkaa takaisin. 
Tarkoitan, sitä tapahtuu jo varhain leikkipaikalla. Me olemme niin tottuneita elämään lihallisten 
taipumustemme mukaan. Antamaan takaisin ja maksamaan paha pahalla.

Mutta se on vastoin Kristuksen luonnetta. Kun meistä tulee uudelleen syntyneitä kristittyjä, on 
olemassa uusi kuningaskunta, jossa olemme mukana. Ja asiat hoidetaan eri tavalla Jumalan 
kuningaskunnassa. 1. Piet.2:23: "joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei
uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee" Se tarkoittaa sitä, että tulet 
nöyryytetyksi. Tai että sinua kohdellaan kaltoin tai loukkaavasti sanallisesti. Joskus fyysisesti tai 
tunteellisesti. Se tapahtuu karkeilla lauseilla tai uhkaavilla lauseilla. 

Kun häntä piinattiin, hän ei kostanut. Kun hän kärsi, hän ei uhkaillut. Vaan hän jätti asian sen 
haltuun, joka tuomitsee oikein. Joten, havaitkaa, kun häntä kohdeltiin kaltoin sanallisesti, kun 
hänelle huudettiin kirosanoja ja karkeaa kieltä, hän ei vastannut viholliselle samalla mitalla. 
Hänen ei tarvinnut puhua ääneen ja sivaltaa heitä samalla tavalla kuin häntä kohdeltiin. Okei, ja 
kun hän kärsi ja häntä kohdeltiin väärin ja hän oli vainon kohteena tai oli hätää kärsimässä, hän 
ei huutanut uhkauksia. Hän ei sanonut, mitä aikoo tehdä niille, jotka aiheuttavat hänelle kipua. 
Hän ei uhkaillut heitä. Vaan hän antoi asian hänen käsiin, joka tuomitsee oikein. Nyt, siinä on 
kyseessä hänen isänsä - Jumala. Hän omisti asian Jumalalle - hänen tahdolleen. Ei minun tahtoni 
vaan Sinun tahtosi tapahtukoon. Ja Raamattu sanoo tämän, ja me tutkimme asiaa, meidän tulisi 
antaa tilaa Jumalan vihalle. Me annamme asiamme Hänelle, Isälle, joka tuomitsee oikein.

Muistakaa 12 legioonaa Matteuksen 26:ssa, sen jälkeen kun Pietari oli lyönyt miekallaan 
korvan irti sotilaalta, Jeesus käskee Pietaria laskemaan miekkansa. Ne, jotka tarttuvat miekkaan, 
kuolevat miekkaan. Jakeessa 53 hän sanoo: "Vai luuletko, etten voisi [nyt] rukoilla Isääni, niin 
että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä?" Joten hän kertoi 
niille, jotka olivat hänen läheisyydessään, minulla on voima rukoilla Isääni. Ja hän kuulee minun 
rukoukseni juuri nyt ja antaa minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä. Ja legioona on jotain
5500-6500 yksikköä. 

Joten, yksi legioona on, sanotaan arviona, 6000. Kerro se kahdellatoista. Saamme 72 000 
enkeliä. Mutta hän ei avannut suutaan tehdäkseen uhkavaatimuksen. Hän kärsi ja häntä piinattiin.
Eikä hän uhkaillut takaisin. Hän ei edes uhkaillut heitä sillä, että kutsuu 12 legioonaa enkeleitä 
avukseen. Hän teki sen selväksi, että hänellä on voima tehdä niin, mutta hän rajoitti voimaansa. 
Juuri siksi me sanoimme ääneen: älä sekoita keskenään nöyryyttä ja heikkoutta. Room. 12:14 
sanoo: "Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko." Meidän käsketään siunaamaan eikä 
kiroamaan. Meidän ei pitäisi toivoa kuolemaa tai tuhoa yhdellekään yksilölle. Tai lausua ääneen 
[tai mielessä] loitsuja tai kirouksia tai pahoja uutisia. Ei.
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Room. 12:19: "Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu 
on: 'Minun on kosto, minä olen maksava', sanoo Herra.” Joten, meidän on tehtävä tilaa Jumalan 
vihalle. Huomatkaa, ettei Jeesus avannut suutaan vaan antoi tapauksensa hänelle, joka tuomitsee 
oikein. Ja se on meidän isämme - Jumala, joka tulee alas vihassaan. Hän tulee vihollisiaan 
vastaan ja pahoja vastaan hänen ajallaan ja hänen tavallaan ja hänen muodossaan. Mutta meidän 
ei tule itse kostaa. Meidän pitää vastustaa luontaista vaistoamme, joka on kosto. Sen sijaan, 
meidän on annettava tilaa [Jumalan] vihalle.

On maailmallinen sanonta: "Niele ylpeytesi. Pure hampaasi yhteen (bite your toungue)." Kyllä, 
se on todellisuudessa juuri sitä, mistä on kysymys. Aika ajoin, kun kohtaamme pahuutta ja 
vastustusta, joka tulee meitä vastaan. Kyllä, me haluamme sivaltaa takaisin kielellämme. Kyllä, 
me haluamme tehdä fyysisen vastaiskun. Mutta, meidän pitää niellä ylpeytemme. Meidän on 
otettava isku vastaan poskellamme. Meidän on käännettävä toinen poski. Jos he haluavat kävellä 
mailin, me kävelemme kaksi. 

Deuteronomia 32:35 [5. Moos. 32:35]: "Minun on kosto ja rankaiseminen, säästetty siksi ajaksi,
jolloin heidän jalkansa horjuu. Sillä heidän onnettomuutensa päivä on lähellä, ja mikä heitä 
odottaa, se tulee rientäen." Se [kosto] tulee nopeasti heitä vastaan. Se [kosto] tulee heitä vastaan 
varmasti. Mutta, Raamattu sanoo, älkää iloitko vihamiestenne onnettomuudesta. Sananlaskut 
24:17: "Älä iloitse vihamiehesi langetessa, älköön sydämesi riemuitko hänen suistuessaan 
kumoon, ettei Herra, kun sen näkee, sitä pahana pitäisi, ja kääntäisi vihaansa pois hänestä."

Sen pitäisi olla nöyrä kokemus ja se on ollut sitä minun elämässäni, kun näen viholliseni tulevan 
minua vastustamaan. Ja, totta kai, luonnollinen taipumukseni olisi iskeä vastaan. Mutta, minä 
olen oppinut. Minulla on paljon kokemusta asiasta vaeltaessani Herran kanssa, että minun on 
annettava tilaa Jumalalle. Ja minä olen antanut paikan Jumalalle ja monissa tilanteissa. Ja 
ennemmin tai myöhemmin, Raamattu sanoo, silmäsi näkevät pahojen palkinnon. On aikoja, 
jolloin Hän sallii tuomion tulevan yksilön elämään. Henkilön, joka on vainonnut sinua ja 
aiheuttanut sinulle kärsimystä. 

Ja minä olen nähnyt sitä tapahtuvan. Olen nähnyt ihmisten suhteiden muuttuvan kaaokseksi. 
Olen nähnyt ihmisten tuhoutuvan samassa paikassa nenäni edessä. Olen nähnyt, kun ihmisten..., 
kun heidän vaimonsa on saanut keskenmenon tai keskenmenoja ja vauvat tuhoutuivat kohdussa. 
Okei, olen nähnyt ihmisten joutuvan kokemaan tuskaa henkilökohtaisessa elämässään, koska he 
ovat tehneet pahuutta meitä vastaan. Ja me olemme antaneet tilaa Jumalan vihalle. Me emme 
ottaneet kostoa [oikeutta] omiin käsiimme. He joutuivat tuskaan. He menivät sekopäiseksi. He 
ovat pyörremyrskyssä hengellisessä elämässään. 

He eivät enää tunnistaneet, mikä oli ylöspäin ja mikä alaspäin. He muuttuivat joksikin muuksi 
kuin järkevä kristitty. Ja, ja, he muuttuivat mielipuoliksi ja heistä tuli hylkiöitä. Tai he hylkäsivät 
uskonsa. Tai he kietoutuivat vääriin oppeihin ja kieroutuneisiin oppeihin. Ja he alkoivat 
kannattamaan tuulesta temmattuja oppeja, jotka ovat täysin outoja. Joten, me olemme nähneet 
tätä omin silmin. Ja me tiedämme, kuinka Jumala määrää tuomionsa. Ja se on syy miksi, me 
tiedämme paremmin, miksi emme kosta itse. Minä annan asian mieluummin Jumalalle, koska 
hän on se, joka ojentaa.

Raamattu sanoo, että hän on se, joka nuhtelee pakanoita. Hän tuhoaa pahat. Joten, hän nuhtelee 
jokaista ja kaikkia ihmisiä. Se on vain... Siis, nuhteleeko hän heitä välittömällä kuolemalla vai 
salliiko hän nuhtelussaan tilaa parannuksen tekoon. Se on Jumalan päätettävissä. Ja kun sitä 
tapahtuu, ja me joko näimme sen tai saimme asian selville toisella tavalla, joko silmien tai 
korvien välityksellä, meidän ei pidä iloita, kun vihollisemme kaatuu. Meillä ei pitäisi olla silloin 
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iloinen sydän. Se asettaa minut nöyrään tilaan. Se asettaa minut pelkoon ja vavistukseen. Minä 
alan vapisemaan, kun näen Jumalan tuomion toiminnassa vihollisen elämässä. 

Vuohet

Nyt, haluan, että ymmärrät yhden asian vuohista. Yleensä siinä hengellisessä maailmassa, jota 
kutsutaan niin sanotusti kristityksi yhteisöksi. Siellä on ihmisiä, jotka tunnustautuvat kristityiksi, 
he ovat itse asiassa vuohia. He tunnustautuvat lampaiksi, mutta todellisuudessa he ovat vuohia. 
He ovat susia lampaiksi pukeutuneina. He ovat vuohia lampaan asussa. Ja eräs tapa, jolla he 
vastustavat Jumalan lapsia, löytyy psalmista 56:5: "Joka päivä he vääntelevät minun sanojani, 
kaikki heidän ajatuksensa tarkoittavat minulle pahaa."

Ja tämä on jotain sellaista, jota tulet kokemaan, jos olet opettaja tai saarnaaja. Tai henkilö, jolla 
on vankka oppi perustuksenaan. Sinä tulet kohtaamaan niitä, jotka tulevat vastustamaan sinua, 
koska he ovat meidän vastustajia. Tai, kun julistat Jumalan sanaa sellaisenaan (uncompromised) 
[muuntelemattomana], löytyy niitä, joita sanomme susiksi. Susia lampaan vaatteissa - he ovat 
vuohia. He tunnustautuvat kristityiksi ja pyhimyksiksi ja vanhurskaiksi, mutta he nojaavat 
sanoihimme ja vääntelevät niitä kannattaakseen itseään. Tehdäkseen nimeä itselleen tai 
tehdäkseen itsensä tunnetuksi. Tai harhauttaakseen lampaita. Tai saadakseen lampaat 
hajaannukseen. Tai saadakseen lampaat sekaannuksen valtaan. 

Muista, Jumala ei ole sekaannuksen aiheuttaja. Heidän tavoitteensa on Jumalan sanan 
vääristeleminen peukaloimalla sanoja, jotta he saavat ihmiset uskomaan valheeseen. Ja tämä on 
jotain, mitä olemme kohdanneet. Mutta meidän ei tarvitse vastata siihen iskemällä heitä vastaan. 
Meidän ei edes tarvitse avata suutamme. Meidän ei tarvitse taistella omasta puolestamme. Ei. 
Kuten kirjoitukset sanovat, me annamme asian Jumalalle. Me annamme tilaa Jumalan vihalle 
(wrath) ja elleivät ihmiset tee parannusta, he joutuvat kohtaamaan Jumalani. Ylistäkää Herraa! Ja
on vain ajan kysymys, kun Jumala asettaa tuomionsa voimaan. Joten, Jumala hoitelee heidät 
omalla aikataulullaan.

Kuinka Jumala maksaa viholliselle?

Kasvoista kasvoihin. Ja tämä tulee yleensä nopean tuomion muodossa. Tässä nopeassa tuomiossa
Jumala tuo nopean oikaisun. Se tulee olemaan nopea havainto yksilön hyökkäyksestä Jumalaa ja 
Jumalan ihmisiä vastaan. Ja jos Jumala ei sisällytä kuolemaa tämän kaltaiseen tuomioonsa, hän 
sallii tuolle henkilölle tilaa parannuksen tekoon sen jälkeen, kun heitä on oikaistu. Joten, 
kyseessä on kasvoista kasvoihin tuomio, joka yleensä sisältää nopean tuomion, jos se ei pidä 
sisällään kuolemaa. Se on eräs tapa, jolla Jumala maksaa takaisin vihollisilleen.

Toinen tapa on oikaisun salaaminen (witholding correction). Tämä on eräs kaikkein 
vakavimmista tuomion muodoista. Ja tämä yleensä pitää sisällään viivästetyn tai ei havaittavissa 
olevan tuomion. Se tarkoittaa, kun näet vihollisen, joka on hyökännyt sinua vastaan ja joka on 
vainonnut sinua ja joka on aiheuttanut sinulle kärsimystä, etkä sinä ole itse lähtenyt kostamaan 
etkä ole tuominnut heitä itse vaan olet antanut tilaa Jumalan vihalle. Sinä olet odottanut Herraa, 
joka tuo oikaisun. Etkä sinä kiroa heitä vaan siunaat heitä. Mutta siltikin, heidän täytyy maksaa 
muodossa tai toisessa Jumalalle heidän hyökkäyksensä. Joten tämä viivästetty ja ei näkyvissä 
oleva tuomio tulee olemaan näkyvissä niille, joita ei tuomita. Joko silmien tai korvien 
välityksellä. 

He jatkavat vääryydessään. He jatkavat herjaustaan. He jatkavat vääriä syytöksiään. He jatkavat 
väärinkäyttöään. He jatkavat panetteluaan sinua kohtaan. He jatkavat vainoaan sinua kohtaan. Ja 
se näyttää jopa siltä, etteivät he ole ymmärtäneet virhettään. Ja he vain jatkavat sen kaltaisessa 
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vääryydessä sinua kohtaan. He jatkavat julistuksesi estämistä. He jatkavat panetteluaan ja 
vainoaan sinua kohtaan. Ja sanotaan, kaikenlaisessa pahuudessa sinua vastaan. Ja se voi jatkua 
melko pitkäänkin. Ja sinä saatat ihmetellä, miksei heitä tuomita, Jumala? Miksi sinä et laita 
tuomiotasi käytäntöön kuten teit noiden muiden ihmisten kohdalla menneisyydessä, kun toit 
mukanasi nopean tuomion. Miksi tilanteessa on viivettä ja ei näkyvää tuomiota näiden yksilöiden
kohdalla tai tuon yhden yksilön kohdalla?

No, syy, miksi sanon, että tämä on eräs kaikkein vakavimmista tuomion muodoista on se, että 
Raamattu sanoo heprealaiskirjeessä 12:6 "sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän 
ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa." Joten Jumala nuhtelee ja piiskaa jokaista 
lastaan, jonka ottaa vastaan. Se on kirjoitettu. Jumala tuo oikaisun, jos otat nuhtelun vastaan, 
Jumala kohtelee sinua kuin poikiaan. Koska poika ei ole hän, jota ei nuhdella. Mutta, huomatkaa 
tässä, jos sinua ei nuhdella, josta kaikki ovat osansa saaneet, silloin sinä olet äpärä etkä poika. 
Joten, kun et näet välitöntä tuomiota vihollistesi elämässä, silloin tiedät, että Jumala viivästyttää 
oikaisua. Siellä on tulossa viivästetty tai ei näkyvissä oleva tuomio.

Miksi sanon viivästetty, on se, että tavallisesti kyseinen tuomio laitetaan voimaan tuomiopäivänä.
Muistakaa, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Niinpä, Jumalan lapset täällä maassa ovat 
jatkuvasti Jumalan nuhtelun kohteena. Heitä oikaistaan jatkuvasti. He ovat jatkuvasti tulessa, 
jotta he puhdistuvat. Okei. Kuonaa poistetaan jatkuvasti Jumalan lapsen elämästä. Koska Jumala 
rakastaa häntä ja valmistelee häntä. Aamen.

Niinpä, hän ei pidätä nuhteluaan eikä hän pidätä tuomiotaan ja näitä oikaisujaan. Ja jopa aikoina,
kun he kohtaavat hieman [Jumalan] vihaa. Niinpä, hän sallii lastensa kokea sellaista heidän 
itsensä takia. Jotta he voisivat pelastua. Kun on olemassa viivästetty ja ei näkyvissä oleva tuomio
ja kun ei ole nähtävissä selvää nuhtelua niin hyvin varmasti nämä ihmiset, nämä niin kutsutut 
viholliset, joita sinä kohtaat, nämä niin kutsutut pyhimykset ja vanhurskaat ihmiset, jotka 
tunnustautuvat kristityiksi, mutta jotka estävät sinun julistustasi ja he todellisuudessa ovat 
vuohia, heitä ei oikaista eivätkä he muuta tapojaan. Se tarkoittaa, etteivät he ole Jumalan poikia. 
He ovat äpäriä. He ovat vuohia. 

Niinpä, Jumala maksaa takaisin. Jumala antaa tuomionsa. Jumala tuomitsee. Meidän ei pidä 
maksaa pahaa pahalla. Meidän ei pidä taistella tulella tulta vastaan. Meidän on annettava tilaa 
Jumalalle. Meidän pitää siunata niitä, jotka vainoavat meitä. Aamen. Me voimme jopa rukoilla 
vihollisen puolesta. Aamen. Ja rukoilemalla vihollisen puolesta, he yleensä tekevät parannuksen 
tai he kohtaavat kasvoista kasvoihin Jumalan tuomion. Mutta se tuomio on tarkoitettu oikaisua 
varten, minkä jälkeen heidän pitäisi tehdä parannus. Ylistäkää Herraa. Joten, rukoilen, että tämä 
viesti on ollut siunaukseksi sinulle. Ja vaeltakaa Jeesuksen nimessä. Aamen.
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