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Kuinka merkittävä voikaan olla yksi yksittäinen tapahtuma ihmisen elämässä. Niin oli 

Daavidin tapauksessa, kun Saul häntä leppymättä vainosi ja uhkasi hänen henkeään, kuten 

kerrotaan Raamatun luvussa 1.Sam.24. 

Se ei ole ainoastaan historiallinen kertomus, vaan se tyypillisesti edustaa kahden ääripään 

kohtaamista, symboloiden sellaisia henkilöitä kuin Saul ja Daavid. Aivan kuin oli alussakin 

(Kain ja Abel), niin on oleva loppuun asti, kun ääripäät ovat jatkuvassa vihollisuudessa 

keskenään. Miksiköhän se, joka rehvastelee päätä pidempänä muita veljiä, ajaa aina jotakuta 

nuorta kloppia takaa? Tuonkaltainen kuninkaallinen persoona, joita ihmiset hännystelevät - 

tuollainen poliittinen ja uskonnollinen julkkis - ei kykene sietämään jonkun ilmeisen 

merkityksettömän ihmisen olemassaoloa, joka itse näkee itsensä pelkkänä kirppuna. Siitä 

kehittyy ajaton ja klassinen konflikti ja lopulta niitä, jotka ovat voideltuja, vaikkakin 

vähäpätöisen oloisia, tullaan häiritsemään ja vainoamaan noiden käsittämättömän 

halpamaisten ihmisten taholta, jotka eivät vaan voi sietää heidän olemassaoloaan! Jotenkin 

vaan on niin, että nämä nöyrät olennot eivät sovi samaan kuvaan heidän kanssaan, vaikka 

mitään loukkausta ei olisikaan nähtävissä. Sillä se, mikä saa loukattujen raivon kiehumaan, 

on se määrätynlainen yksinkertaisuus, jota toinen osapuoli tiedostamattaan tuo esiin 

Jumalan edustajana. 

Se tietynlainen heikkous eli riippuvuus Jumalasta toimii vastakohtana sille, että toinen 

osapuoli on ammattimainen ja kyvykäs, ja siitä syntyy vastakkain asettelu. Mistä johtuikaan, 

että suuret kirkkokunnat, kuten protestantit ja katoliset, eivät kumpikaan voineet sietää 

anabaptistien olemassaoloa keskellään - nämähän kuitenkin halusivat vain elää 

rauhanomaisesti tässä vallitsevassa tilanteessa apostolisen uskon ja veljeyden saarekkeina? 

Minkälainen uhka he nyt olisivat voineet olla noille kahdelle suurelle mammutille, että 

heidän ei voitu antaa elää rauhassa? Heitä vainottiin, heitä ahdistettiin, heitä sidottiin yhteen 

selät vastakkain ja hukutettiin jokiin ja järviin, poltettiin roviolla tai heitettiin häpeällisesti 

tyrmään mätänemään. Miksi? 

Eräässä mielessä saamme tämän kautta nähdä silmäyksen lopun ajan seurakunnan 

ahdinkoon, sillä sellainen on ollut todellisen seurakunnan ahdinko alusta alkaen. Vaikka 

niin paljon toitotetaankin "Jumalan valtakunta nyt" ikään kuin seurakunta jo olisi sen 

ylivertaisessa ja voitollisessa asemassaan, voitollisuuden todellinen luonne jäänee vielä 

salaisuudeksi. Daniel kertoo meille pedosta, joka "voitti [engl.väsytti] heidät ja piti heitä 

vallassaan" ja joka "tuhoaa Korkeimman pyhiä" ja "pyhät annetaan hänen armoilleen" 

(Dan.7:21,25). Ilmestyskirja kehittelee tätä salaisuutta vielä pitemmälle sanoen: "Sille 

annettiin myös lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät" (Ilm.13:7). Kuinka 

mieltä hämmentävää ajatella, että Jumala sallii seurakunnan joutua tappiolle sielunvihollisen 

hankkeiden johdosta siinä mitassa, että se voittaa meidät!  
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Kuoleman kautta elämään? 

Olemme saattaneet kuvitella lauseen "he ovat panneet henkensä alttiiksi" merkitsevän, että 

kokoamme urheasti rohkeutemme ja juomme maljamme pohjaan asti, kestämme kaiken 

kiusaamisen sisukkaasti ja "pääsemme perille". Mutta entä jos voitolle pääsy onkin siinä, 

että kuolemme? Toisin sanoen emme sitkeästi sinnittele ja selviydy, vaan kuolemme 

sellaisella tavalla, joka jotenkin salaperäisesti palvelee Jumalan tarkoitusperiä? 

Sellainen mysteeri kiehtoo minua. Eikö nyt olekin niin, että olemme tulleet sellaiseen 

vaiheeseen, jolloin meidän tulee löytää aivan uudenlaista herkkyyttä Jumalan 

tarkoitusperien tajuamiseen, kun tähän asti olemme olleet omien hankkeittemme valtaamia 

ja etsineet oman viisautemme mukaisia välittömiä ratkaisuja? Kärsimme korvaamattoman 

vahingon, ellemme osaa nähdä jokapäiväisiä ja näkyviä asioita suhteessa siihen, mikä on 

ikuista ja kestävää. 

Missä taivas ja maa kohtaavat 

Ei ollut mikään sattuma, että tärkein apostoli, jolle nämä salaisuudet uskottiin, kohtasi 

päivittäin ne käytännön elämän arkipäiväiset taakat, joita seurakunnalla oli. Mies, jolla 

päässä pyöri yleviä näkyjä, oli se sama kaveri, joka askarteli työpäivänsä yksityiskohtien 

kanssa, kun hän teltantekijänä raatoi elantonsa hyväksi! Jotenkin se on niin ominaista juuri 

apostolille. Jos elää korkeiden näkyjen ja ikuisten asioiden valtaamana ilman, että on 

kosketuspintaa maalliseen elämään ja tähän hetkeen, voi ajautua ylihengellisyyteen. Jos taas 

antaudumme elämään vain tätä hetkeä käytännön asioiden valtaamina, ovat ne kuinka 

pakollisia ja oikeitakin, kasvaisimme yhtä helposti kieroon. Jollakin tavalla löydämme 

seurakunnan apostolisuuden syvimmän olemuksen siinä, missä kohtaavat toisensa ajaton ja 

aikaan sidottu, ja se meidän tulee ymmärtää ja siinä vaeltaa. 

Mitä tekemistä tällä on 1.Sam.24:n ja Daavidin kanssa? Mitä käsitystä hänellä olisi voinut 

olla sanasta "apostolinen", kun sitä ei ollut vielä olemassakaan? Minusta tämän tekstin 

kauneus juontaa siitä, että siinä on se Daavid, jonka mukaan Daavidin poika sai nimensä ja 

johon tämä vähäisempi Daavid viittaa. Siinä on jotakin "Daavidista periytyvää", kun siinä 

Jumalan sydämen mukaan aateloidaan ja määritellään Jumalan valtakunta ja nimetään se 

Daavidin mukaan. Ja mikä onkaan se "nerous", joka tässä valtakunnassa piilee ja joka 

ilmeni kuningas Daavidin kautta ja joka myöhemmin nousi täyteen loistoonsa Daavidin 

Pojassa? Siihen on kätkettynä se jokin, jonka tulisi vallata mielemme. 

Välittömän todellisuuden voima  

Yhdessä ohikiitävässä hetkessä, sellaisen mielettömän teon kautta, jota emme ehdi harkita 

tai juonia, ilmenee paras mitä meissä on - tai pahin. Kun eteemme tulee yllättävä hetki, jota 

emme osanneet ennakoida ja jota emme osanneet varoa - meidän reaktiomme siinä hetkessä, 

kun toimimme spontaanisti, ilmentää sitä, mitä todella olemme! Uskon, että meistäkin on 

tarpeen löytää samaa, mitä löytyi Daavidista sellaisella hetkellä, joka aidosti edusti hänen 

persoonallisuuttaan ja josta Jumala niin riemastui ja joka miellytti häntä. 



Rukoilkaa seurakunnan puolesta, että se, mitä Daavid teki spontaanisti, tiedostamatta 

luultavasti ollenkaan tekonsa kauaskantoisia seurauksia, me tekisimme tietoisesti niin, että 

se vaikuttaisi Jumalan ikuisiin tarkoitusperiin. Sillä emmekö olekin tulleet sellaiseen 

Valtakunnan aikaan, jossa se mikä tapahtuu yhdessä paikassa vaikuttaa kaikkeen kaikkialla? 

Eikö kaiken mitä teemme tulekin olla "Daavidin hengen mukaista" sekä luonteeltaan että 

konkreettisesti? Eikö tässä juuri ilmenekin "Jumalan moninainen viisaus", jonka 

toteuttamista henkivaltojen ja erilaisten maailmanvaltiaiden edessä Jumala odottaa? Jos 

emme kykene näkemään itseämme tällaiseen asiayhteyteen kuuluvina, on se yksinkertaisesti 

sokeutta ja meissä nollautuu sellaisen seurakunnan mahdollisuus, jonka tulisi olla 

avainasemassa ja ratkaiseva tekijä Israelin ennalleen palauttamisessa. 

"Verta vuotava sydän" verrattuna Jumalan sydämeen 

Mitä siis on tämä "viisaus"? Tarkastelkaamme sitä siinä valossa, miten Daavid käyttäytyi, 

kun hänen pakoretkensä Saulin vainon tähden huipentui. Saul oli se johtaja, joka - kuten 

muistamme - ei kyennyt elämään kokosydämisessä kuuliaisuudessa, kun Samuel vaati:   

Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. Julista heidät ja heidän omaisuutensa Herralle 

kuuluvaksi uhriksi. Älä sääli heitä vaan tapa kaikki, miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, 

härät ja lampaat, kamelit ja aasit. 1.Sam.15:3. 

Hän ei osannut toteuttaa täysin kuuliaisesti tätä, vaan säästi parhaat lampaat ja härät varaten 

ne jotenkin muka 'uhrattaviksi' Herralle. Kuitenkaan ei mennyt kauaa, kun tämä samainen 

Saul epäröimättä ja julmasti teurasti Nobin papit, kokonaisen pappisyhdyskunnan, koska he 

olivat ystävällisissä väleissä Daavidin kanssa ja olivat avustaneet tätä! Tämä on erittäin 

valaisevaa. Ei kannata ajatella hetkeäkään, että nuo ympäristöaktivistit, jotka 'verta vuotavin 

sydämin' puolustavat valaita ja uhanalaisia eläimiä, ilman mitään epäröintiä säästäisivät 

meidät, jos emme tulevina päivinä kannattaisikaan heidän "one world" -järjestystään. 

Armottomasti ja leppymättömästi haluaa sielunvihollinen vainota meitä tämän ajan 

"saulien" toimesta. 

Silloin Saul otti mukaansa Israelista kolmetuhatta valiosoturia ja lähti etsimään Daavidia 

ja hänen miehiään Kauriskallioiden itäpuolelta. Tien varressa oli lammastarhoja ja luola, 

ja tultuaan niiden kohdalle Saul meni luolaan tarpeilleen.1.Sam.24:3-4. 

Tässä Daavid sai ainutlaatuisen tilaisuuden vapautua ahdistajansa käsistä. Pelkkä 

itsesuojeluvaisto olisi oikeuttanut sen. Ja jopa 'profeetallinen sana' oli tullut, että nyt olisi 

taivaan tarjoama hetki tehdä se: 

"Nyt on tullut se päivä, josta Herra on sanonut sinulle: 'Minä jätän vihollisesi sinun käsiisi, 

niin että voit tehdä hänelle mitä tahdot.'" 1.Sam.24:5. 

Armo saa kuitenkin tuomiosta riemuvoiton: Silloin Daavid meni ja leikkasi salaa palasen 

Saulin viitan liepeestä. Mutta sen tehtyään hän sai piston sydämeensä... 1.Sam.24:5-6. 



Millainen mies tässä on kyseessä? En tiedä, voimmeko ymmärtää tätä. Olemme aivan 

erilaisen ajan tuotteita, jossa julkisia rakennuksia turmellaan graffitein, katuja töhritään 

sonnalla ja jossa kaikkea arvokasta häpäistään rienaamisella. Emme tiedä, mitä 

tämänkaltainen kunnioitus ja arvonanto edes on. Meidän omatuntomme ei ole niin herkkä, 

kuten meidän epäkunnioittava suhtautumisemme toinen toisiimme osoittaa. Olen itse 

syyllistynyt suuremman vahingon tekemiseen totuuden nimissä kuin muut ovat syyllistyneet 

erehdystensä vuoksi! Kuinka voimakkaasti ja kuinka usein olemme kutsuneet tulen taivaasta 

toisten palvelutyötä tuhoamaan, vielä enemmän kirkkokuntien ja uskonnollisten laitosten 

päälle, joiden luulimme vastustavan uskoa? Kuitenkin Daavid tunsi piston sydämessään 

pelkästään leikattuaan palasen luopiokuninkaan viitasta! 

Jumalan valtakunnan perustukset 

Herra varjelkoon minua tekemästä tällaista kuninkaalleni, Herran voidellulle! Varjelkoon 

Herra minua kohottamasta kättäni häntä vastaan, sillä hän on Herran voideltu! 1.Sam.24:7. 

Lyhyesti sanoen ei ollut väliä, minkälainen menneisyys hänellä oli. Ei merkitse mitään, 

miten hän oli epäonnistunut. Voitelu oli niin arvokas, että vaikka sen paras tarkoitus oli 

menetetty, kunnioitus virkaa ja henkilöä kohtaan säilyi, koska Jumala itse oli sen antanut. 

Mitä seurakunnan historia olisikaan ollut Israeliin nähden, vaikka Israel olikin palannut 

maailmaan ja eli luopiona, ja mikä se olisi tänä päivänä, jos tämä olisi ollut seurakunnan 

asenne? Minkälainen meidän oma sukupolvemme olisi, jos meillä olisi lapsina ollut 

vastaava kunnioitus vanhempiamme kohtaan? Miltä tilanne nykyään näyttää ja mihin ollaan 

nopeasti menossa, koska kunnioitus puuttuu? 

Kerran ateistina ollessani, kun minua kehotettiin "kunnioittamaan isää ja äitiä", rehvastelin 

sanomalla, että he eivät "ansainneet" sitä - ikään kuin kunnioitus olisi jotakin hyvään 

suoriutumiseen liittyvää! Koska kunnioitusta ei ole sidottu ansioitumiseen, tiedän nyt, että 

siinä on jotakin tyypillisesti Jumalan suosittelemaa. Meidän kykymme käsittää tämä - 

vastakohtana nykyiselle ajan hengelle - ei vaikuta ainoastaan kestävyyteemme, vaan 

kykyymme edustaa Jumalan valtakuntaa ja rakentaa sitä. 

Saul siis lähti luolasta ja meni menojaan. Ja mitä tietä hän kulkikaan? Hän kulki murhaajan 

tietä. Hän toimi kuin omasta mielestään korvaamaton tyyppi, joka on omistautunut sellaisen 

miehen tuhoamiseen, jonka hän kokee uhkana omalle kuningasvallalleen. Päästää tällainen 

mies livahtamaan käsistä on samaa kuin kerjätä omaa kuolemaa. Ei ollut kyseessä mikään 

pikkujuttu, jos ajatellaan, mistä  Daavidilla oli varaa luopua, sillä eihän siinä ollut yksistään 

panoksena hänen oma henkensä, vaan koko hänen kutsumuksensa ja kuningaskuntansa, 

jonka jatkuvuus oli hänestä riippuvainen. Todellakin koko messiaaninen sukupuu, jonka oli 

määrä huipentua Kristukseen, oli vaakalaudalla! Jos joku haluaa olla jalomielinen ja uhrata 

henkensä, niin hän varmasti voi niin tehdä - mutta entä siihen liittyvän palvelutehtävän 

tärkeys! 

Daavidin osoittama arvonanto Saulia kohtaan on vastakohtainen tämän ajan viisaudelle - 

yleensäkin viisaudelle, jonka mukaan maailma elää, viisaudelle jonka mukaan pitää 

huolehtia "eturivin ihmisistä" tekemällä kaiken, mikä vaan on sopivaa vankistamaan heidän 

asemaansa, jonka mukaan voidaan tarttua jopa väkivaltaisiin toimiin ja viime kädessä tehdä 



niin arvelematta. Emmekö me ole jopa evankeliumin palvelijoina hyväksyneet väkivallan, 

jota puolison hylkääminen merkitsee, turvaamalla ja suojelemalla muka sillä tavalla omaa 

'hengellistä työtämme'? Kuinka jotkut meistä ovatkaan voineet tehdä niin ja kuin vähäisen 

keskeytyksen jälkeen ottaa itselleen uuden ja entistä alamaisemman (ja paljon 

viehättävämmän?) puolison ja jatkaa sitten tärkeää palvelustyötä? Seurakunta tuskin 

mutisee vastaan ja hetkellinen häiriö on kohta unohdettu ja hengellinen työ on taas entistä 

laajempien joukkojen suosiossa. 

Kuinka voimme olla niin mielettömiä, että olemme jääneet jumiin kahden maailmoja 

syleilevän moraalisen viisauden välimaastoon? Mitä Daavidiin tulee, ongelma oli 

hetkellinen, mutta sen kaiku kantautui ikuisuuksiin asti ja pimeyden ja helvetin voimien on 

ollut pakko myöntää tappionsa. Avaruuden henkivaltojen viisaus on, että itsesuojelu on 

elämän ensimmäinen ja ilmiselvä periaate. Daavidin huoneen kuninkuus oli vaarassa kadota 

ikuisesti, kun Daavid teki äärimmäisen vapaan valinnan, kun hän oli äärimmäisen koetuksen 

hetkellä kiusauksessa tehdä "mitä hänen omasta mielestään näytti hyvältä". Koska kyseessä 

ei ollut, kuten ei ollut Iisakin tapauksessakaan, vain lyhyen ajallisen elämän turvaaminen, 

vaan kyseessä oli Jumalan antamat lupaukset, oli myös niiden toteutumiseksi luotettava 

Jumalaan eikä turvauduttava omaan lihan käsivarteen. 

Tässä on kyseessä enemmän kuin vain vastaveto. Tässä on mies, joka ymmärtää että 

kunnian teot ja Jumalan teot kuuluvat yhteen. Hän piti asiat, jotka ovat Jumalan silmissä 

miellyttäviä, niin etusijalla, että vaikka hän olisi menettänyt henkensä, ei olisi jäänyt muuta 

vaihtoehtoa kuin taipua. Daavid ei voinut edes oman henkensä puolustamisen nimissä sallia 

itselleen sellaista toimintaa, joka olisi ollut ristiriidassa Jumalan pyhyyden kanssa. Se on 

suurmiehen mentaliteettia. Siinä on tahdonvoimaa, joka kohoaa paljon maallisen, 

arkipäiväisen ja itsekkään yläpuolelle kurottamaan Jumalan kirkkautta kohti.  

Juuri sellaisissa äärimmäisissä hetkissä tulee ilmi, mitä me todella olemme. Avaruuden 

henkivallat voivat katsoa meitä ja meidän veljellistä yhteyttämme kaikessa hienoudessaan ja 

ylevyydessään ja sanoa epäröimättä: "Jeesuksen me tunnemme ja Paavalinkin tiedämme, 

mutta keitä te olette?" 

Miksi emme herätä näissä henkivalloissa minkäänlaista pelkoa? Miksi emme muodosta 

mitään uhkaa niiden intresseille, kun ne ovat näihin asti manipuloineet kokonaisia 

kansakuntia? On vain yksi asia, joka voi horjuttaa niitä pois radaltaan, yksi asia joka 

täydellistäisi sen tappion, jonka ne kärsivät ristillä - se tapahtuu, kun se sama viisaus, joka 

ilmeni ristin kautta, jälleen ilmenee lopullisessa ja täydellisessä muodossaan hänen 

ruumiinsa kautta, joka on seurakunta. Se on se sama viisaus, sama epäitsekkyys, se sama 

kuolemaan asti osoitettu jalomielisyys, joka ei, vaikka joutuu hitaasti ja julmasti tapetuksi, 

vastaa samalla mitalla. Me emme, kuten ei hänkään, astu alas ahdistuksemme ristiltä 

emmekä pakene sen uhkaa, vaikka kuinka piinattaisiin ja pilkattaisiin. 

Tässä havainnollistuu Daavidin kuninkuus, joka on luonteeltaan hiljaisen nöyrää ja sallii 

elämänsä joutua toisten käyttöön mieluummin kuin ryhtyä johonkin sellaiseen, joka 

Jeesukselle olisi ollut mahdollista - kutsumaan paikalle legioonittain enkeleitä. Daavidin 

tavoin hänelläkin oli käytettävissään kaikki valta hoidella kiduttajansa pois päiviltä. Julmien 

ilkeyksien sataessa hänen niskaansa, joissa häntä vaadittiin tulemaan ristiltä alas - "sinähän 



olet pelastanut muita, pelasta nyt itsesi!" - hän ei Daavidin tapaan voinut pelastaa itseään, 

sillä hän oli toisenlaisen valtakunnan kuningas. 

Daavid huusi hämmästyneelle Saulille: Herra olkoon tuomarina meidän välillämme. Hän 

kostakoon sinulle minun puolestani, mutta minä en sinuun koske. 1.Sam.24:13. Itsevarmuus, 

jota Daavid tuo tässä esiin, on enemmän kuin vain jotakin mahtailua. Siinä lausutaan julki 

sellainen tietämys Jumalasta ja sellainen luottamus hänen kaikkivaltiuteensa, että siinäkin 

tapauksessa, vaikka hän joutuisi Saulin uhriksi, hän ajatteli: käyköön niin. Hän ei voinut 

turvata itseään. Se olisi ollut ristiriidassa Kristuksen luonteenlaadun kanssa ja sen vuoksi 

myös Jumalan valtakunnan luonteen vastainen teko. Kuningas, joka olisi pelastanut itsensä, 

ei olisi voinut pelastaa meitä. 

Miksi oikein haluamme olla niin kilpailuhenkisiä vanhurskauden ja "Jumalan päämäärien" 

puolesta? Kuinka ovatkaan epäoikeudenmukaisia meidän oikeudenmukaisuuden puolesta 

käymämme painiottelut! Outoa kyllä, se on sellaista hengellisten asioiden puolesta käytyä 

taistelua, joka useasti vain paljastaa meidän todellisen luonteenlaatumme. Tarvitsisimme 

ennen kaikkea Daavidin luottamusta, että Jumala on täysin kykenevä viemään voittoon 

häntä koskevat tavoitteet ilman, että meidän täytyy tuoda lihan käsivartemme peliin. 

Saattaapa hyvinkin olla, että me jotka olemme odottaneet, että sielulliset uskonnolliset 

systeemit ja ihmisten epäoikeudenmukaiset hallinnot kaatuvat, olisimme menneet paljon 

pitemmälle kuin vain viitan liepeen leikkaamiseen. Voihan olla, että sitä varten olisi 

ilmaantunut heti "profeetallinen sana", jonka olisi voitu tulkita oikeuttavan meidän oma-

aloitteiset toimemme. Älkäämme siis langetko siinä ratkaisevassa kokeessa, joka tulee 

kohdallemme odottamatta, kun olemme yhtäkkiä vapaita toimimaan omien toiveittemme 

mukaisesti ja niin kuin meistä näyttää hyvältä itseämme ajatellen. 

Sellainen brutaali ja karkeaotteinen mies kuin Saul joutui tunnustamaan: Sinä olet minua 

vanhurskaampi... Sillä kun joku kohtaa vihollisensa, päästääkö hän hänet menemään 

rauhassa? 1.Sam.24:18,20 KR33. Jopa totuuden ja oikeudenmukaisuuden leppymättömät 

viholliset ovat pakotettuja tunnustamaan suuremman viisauden olemassaolon, senkin joka 

haastaa julki lausumattoman, mutta totena pidetyn periaatteen, jota koko maailma 

noudattaa: itsesuojeluvaiston hinnalla millä hyvänsä. Eikö tässä olekin kyseessä se 

vanhurskaus, joka ylittää fariseusten vaatimukset kirkkaasti? Se ei ole sitä vanhurskautta, 

jota pidetään voimassa täydellisten normien mukaan, vaan sitä, jonka korkeana hintana on 

oman elämän alttiiksi antaminen - mikä ainoastaan havainnollistaa Jumalan luonteenlaatua 

ja (viisaita) ominaisuuksia. 

He eivät rakastaneet elämäänsä 

Olin tekemisissä erään kristillisen lähetysyhteisön kanssa, joka toimi Zimbabwessa, 

Afrikassa. He asuivat 500 kilometrin päässä pääkaupungista vaarallisella alueella, jossa 

kuljeskeli kuriton heimo. Nämä olivat aseistettuja kapinallisia, jotka nauttivat, kun saivat 

pelotella ja murhata valkoihoisia viljelijöitä. Näillä viljelijöillä ei ollut aseita ja he olivat 

päättäneet olla puolustautumatta. "Jumala puolustakoon meitä", he sanoivat. Eräänä yönä 

kuolema yllätti. Yksitellen heidät vietiin kädet selän taakse piikkilangalla sidottuina 

erääseen rakennukseen ja lyötiin kirveellä kuoliaiksi, jotta laukauksia ei kuuluisi. 



Sain myöhemmin tietää, että yhtään valitusta ei kuulunut, ei yhtään huutoa, ei yhtään 

vetoomusta henkien säästämiseksi. Jostakin syystä heillä oli ylevä luottamus 

Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, vaikka he toimivatkin täysin vastoin kaikkea luonnollista ja 

uskonnollistakin näkemystä. Vaikka he olivat olleet siunauksena alkuasukkaiden elämälle ja 

olivat rakentaneet kala-altaita ja kanaloita ja kohentaneet alueen taantunutta taloutta, he 

joutuivat yhdessä hetkessä, joka tuli odottamatta, kohtaamaan kuolemansa kuin 

teuraslampaat. Mikä hukkaan heitetty elämä - vai oliko se sitä? 

Menihän siinä elämä hukkaan, ellei sitten heidän hiljaisen alistumisensa, heidän 

uhrautumisensa ja ylevän luottamuksensa takia Jumala, joka olisi voinut varjella heidät ja 

päättikin selityksiä antamatta jättää heidät alttiiksi, työstänyt siinä jotakin, jolla oli ikuisia 

seurauksia. Mahtoiko olla niin, että Jumala ei välittänyt läheskään yhtä paljon altaista ja 

kanaloista kuin hän välitti siitä, että Jumalan viisaus tulisi ilmi itsensä alttiiksi antaneen 

seurakunnan kautta, se viisaus, että on olemassa jotakin arvokkaampaa kuin tämä elämä? 

Kaikki oli valmistelua sellaisen todistuksen antamiseksi, tarvittiin sitä tai ei. 

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, 

jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia.. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen 

Isänne on täydellinen. Matt.5:44-45,48. 

Jumala odottaa. Luomakunta huokaa sekin ja vaikeroi odottaen sellaisten lasten 

ilmestymistä. Tämä aika tulee kerran johtamaan luonteeltaan samankaltaisen seurakunnan 

ilmestymiseen, jota kaikessa äärimmäisyydessään edustavat sellaiset hahmot kuin Jeesus, 

Stefanus, Daavid - ja Bulawayon pyhät Zimbabwessa. Meillä voi hyvinkin olla oikeus 

kamppailla vastaan, kun kohtaamme epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa, mutta vielä 

suuremman voiman olemassaolon johdosta on olemassa viisaus, jonka mukaan ei kannata 

taistella vastaan, vaan on annettava äärimmäinen ilmaus luottamuksesta Jumalaan. Tällä 

tavalla arkipäiväinen viisaus paljastuu vääräksi ja siitä lumoutuneet pääsevät vapaiksi. Sillä 

niin ajatellen, lopullisestihan ihmiset pääsevät vapaiksi pelon tyranniasta vain ikuisuuden 

kautta, ja tämä tulee julki jo tässä ajallisessa maailmassa. 

Tämä merkitsee vapautta. Jos jossakin on maan päällä sellainen seurakunta, joka on 

vapautunut siitä väärästä viisaudesta, jota avaruuden henkivallat ja voimat edustavat ja jota 

ne jatkuvasti ja alitajuisesti pitävät yllä, siellä Daavidin valtakunnan olennainen luonne tulee 

esiin ja sen tuleminen maan päälle nopeutuu. Kuten vastahakoisen Saulin oli tunnustettava, 

samoin myös noiden tappion kärsineiden voimien on kerran tunnustettava: 

Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi. 

1.Sam.24:21. 
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