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Missio Savo
Riistavesi Kotikirkko
12.01.2013
Raamattutunti: Väinö Hotti

UUSI VUOSI – TOIVON VUOSI
Kristinuskon peruspilarit
Kristinuskolla on kolme peruspilaria, joista meidän tulee pitää tiukasti kiinni. Nämä ovat kristillisen
uskomme kolme jalokiveä. Ne ovat ”kolme arkaa kukkaa”, joita tulee tarkoin varjella hallaöiltä.
”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus” (1. Kor.13:13).
1. USKO
”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy”
(Hebr.11:1).
”Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän
veden virtoja” (Joh.7:38; Saarnivaaran käänn.).
”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen” (Hebr.11:6).
”Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut” (Jaak.2:17).
2. TOIVO
”Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut” (Room.4:18).
”Mua auta, Herra, mä toivon vaan, Vaikk` ei ois toivoa ollenkaan. En päästä sua, Ennen kuin mua
Käyt siunaamaan” (Vvk.600:4).
”Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi
runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta” (Room.15:13).
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa
mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen
kuolleistanousemisen kautta” (1. Piet.1:3).
3. RAKKAUS
34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut että tekin niin rakastatte toisianne.
35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."
(Joh.13:34,35).
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suurin niistä on rakkaus” (1. Kor.13:13).
”mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän
Hengen kautta, joka on meille annettu” (Room.5:5).
”Olkoon rakkaus vilpitön” (Room.12:9).
1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä
vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.
2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja
vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en
minä mitään olisi. (1. Kor.13:1,2).
”vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää,
Kristus” (Ef.4:15).
”Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side” Kol.3:14).
”Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää
syntien paljouden" (1. Piet.4:8).
Uskovan kolme aikarealiteettia
31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin
te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". (Joh.8:31,32).
TOTUUS menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.
1. Menneisyys
- luominen
- syntiinlankeemus: ”Aadamilta olemme perineet kaiken ajateltavissa olevan kauhistuksen ja
viemme sen mukanamme vähentymättömänä hautaan asti” (Jonas Lagus).
- Golgatan ansio: ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10).
”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän
edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?” (Room.8:32).
”Se, minkä on tuhonnut kielletty puu, Sun ristisi puussa nyt korjautuu, Sä lääkitset sielumme
haavat” (Vvk.383:4).
”Aadam jos turmion tuonut on meille, Kristushan poisti sen kuolemallaan” (HLV 170:3).
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2. Nykyisyys
1) Usko: ”me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä” (2. Kor.5:7).
2) Toivo: Uskova on uuden aioonin ihminen. ”Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo,
jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
(Room.8:24).
3) Rakkaus: 18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien
kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte
täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. (Ef.3:18,19).
Ekklesian olemus ja ilmapiiri on rakkaus.
3. Tulevaisuus
Tuhatvuotinen valtakunta: ” Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin
tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan
sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen
merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen
vuotta” (Ilm.20:4).
Uusi taivas ja uusi maa: ”Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta
maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet.3:13). ”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä
ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole” (Ilm.21:1).

Ilman toivoa
Jumalasta erossa olevalla ihmisellä ei ole toivoa. Hänellä ei ole yhteyttä elämän lähteeseen. Hänen
elämänsä on turhaa ja hyödytöntä elämää iankaikkisuuden kannalta. Ajallisesti hän saattaa olla
hyvinkin menestyvä henkilö, jolla monet näkevät olevan loistokkaan tulevaisuuden. Tämä on
kuitenkin petosta. On Jumalan armoa, jos hänelle kirkastuu, että elämänrakennus on perustettu
hiekalle.
11. Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet
ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti,
sanotaan ympärileikatuiksi 12. että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat
lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa (Ef.2:11,12).
13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on,
ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen
kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. (1. Tess.4:13,14).
”näin Taitamattoman tulevan virran (kuoleman virran) reunalle sekä pääsevän nopeasti ylitse
ilman puoltakaan sitä vaivaa, mikä kahdella edellisellä miehellä (Kristitty ja Toivorikas) oli ollut.
Silloin sattui nimittäin rannalla olemaan lauttamies nimeltä Turha Toivo, joka meloi hänet
veneessä ylitse” (Bunyan, Kristityn vaellus, s.185).
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Toivoton uskova
6. Sanansaattajat palasivat Jaakobin luo ja sanoivat: "Me tulimme veljesi Eesaun luo; hän on jo
matkalla sinua vastaan, neljäsataa miestä mukanaan".
7. Silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja ahdistus (1. Moos.32:6,7).
15. Niinkuin vesi minä olen maahan vuodatettu; kaikki minun luuni ovat irti toisistansa; minun
sydämeni on niinkuin vaha, se on sulanut minun rinnassani.
16. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket
minut alas kuoleman tomuun. (Ps.22:15,16).
1. Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan; ja profeetta
Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra: Toimita talosi; sillä
sinä kuolet etkä enää parane".
2. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa
3. ja sanoi: "Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä
sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi!" Ja Hiskia itki katkerasti. (Jes.38:1-3).
”Mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi meiltä
viimein kaikki pelastumisen toivo” (Apt.27:20).

Jättiläinen Epätoivo
John Bunyan kertoo Kristityn vaellus – kirjassaan kuinka Kristitty ja Toivorikas eksyivät taivastieltä. He joutuivat ennen pitkää Epäilyksen linnaan, jonka isäntänä oli jättiläinen Epätoivo.
Jättiläisen vaimon nimi oli Epäusko. Tämä harharetki oli päättyä taivastien matkaajien tuhoon.
Epätoivo on vakavasti otettava asia myös jokaisen uskovan elämässä: ”Olin joutua kokonaan
turmion omaksi keskellä seurakunnan ja kansankokouksen” (Snl.5:14).
Seuraavana yönä Epäusko, puhuessaan uudestaan miehensä kanssa vangeista ja saatuaan tietää
heidän vielä elävän, käski miestään kehottamaan heitä itsemurhaan. Aamulla Epätoivo meni
heidän luokseen entiseen kolkkoon tapaansa ja havaitessaan heidät hyvin sairaiksi ruoskimisen
jäljeltä hän sanoi, että koska he eivät kuitenkaan enää koskaan pääsisi vapaiksi sieltä, heidän
ainoa pelastuksensa olisi heti surmata itsensä joko veitsellä, hirttäytymällä tai myrkyllä. Sillä, hän
sanoi, miksi eläisitte, koska elämä on niin katkeraa?...
Silloin vangit neuvottelivat keskenään, olisiko paras seurata hänen neuvoansa vai ei…
Kristitty: Rakas veli, mitä meidän on tekeminen? Nykyinen elämämme on kurja. Sillä minä
puolestani en tiedä kumpi on parempi, elää näin vai kuolla oman käden kautta. Minun sieluni
valitsee hirttäytymisen ennemmin kuin elämän, ja haudassa on parempi olla kuin tässä luolassa
(Job 7:15). Täytyykö meidän elää tämän jättiläisen vallassa?
Toivorikas: Nykyinen tilamme on todella kamala, ja kuolema olisi minulle paljon tervetulleempi
kuin elämä täällä. Kuitenkin ajatelkaamme, että sen maan Herra, johon olemme menossa, on
sanonut: ´Älä tapa`. Emme saa tappaa toista ihmistä, saati sitten, jättiläisen neuvoa seuraten,
itseltämme henkeä riistää. Sitä paitsi, joka tappaa toisen ihmisen, hän surmaa vain hänen
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ruumiinsa, mutta itsemurhaaja surmaa yht` aikaa sielunsa ja ruumiinsa. Puhut haudassa olemisen
helppoudesta. Mutta oletko unohtanut helvetin, johon murhaajat varmasti joutuvat, sillä ei
yhdessäkään murhaajassa ole iankaikkinen elämä pysyvä (Bunyan, Kristityn vaellus, ss.132,133).
---------------------Kuudes rukous (Luther, Vähä katekismus)
Äläkä saata meitä kiusaukseen.
Jumala ei tosin kiusaa ketään, mutta me anomme tässä rukouksessa, että Jumala suojelisi ja
varjelisi meitä, niin ettei perkele, maailma ja oma lihamme pettäisi eikä viettelisi meitä epäuskoon,
epätoivoon ja muihin suuriin synteihin ja paheisiin, ja että jos joutuisimmekin sellaisiin kiusauksiin,
kuitenkin viimein saisimme voiton.

Pelottelevat profeetat
Raamattu tuntee oikeita ja vääriä profeettoja. Väärien profeettojen ennustukset eivät toteudu.
Väärät profeetat voivat esiintyä myös pelottelijoina ja paniikin synnyttäjinä. Tällaisia ovat
kaikenlaiset ”maailmanlopun profeetat”. Suomessakin tällaisia pelotusprofetioita on ilmaantunut
aika paljon Viimeksi kerrottiin, että itsenäisyyspäivänä tullaan lippu laskemaan puolitankoon (aivan
ilmeisesti miehityksen takia).
”Muista, Jumalani, Tobiaa ja Sanballatia näiden heidän tekojensa mukaan, niin myös naisprofeetta
Nooadjaa ja muita profeettoja, jotka minua peloittelivat” (Neh.6:14).

Jumala antaa toivon
”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion
ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer.29:11).
Ihmisen oma toiminta on kaikkina aikoina johtanut umpikujaan ja toivottomuuteen. Näin jo
syntiinlankeemuksessa. Kuolema oli lankeemuksen seurauksena. Jumala kiiruhti antamaan
toivonsäteen ensimmäisten ihmisten synkkään tulevaisuuteen. Ensiksi Jumala vaatetti fyysisesti
alastomat ja sitten lupasi, että Eevan siemen polkisi rikki käärmeen pään ja samalla antaisi
ihmispoloisille vanhurskauden vaatteet, joilla päästäisiin ikuiseen elämään. Tämä lupaus toteutui
Jeesuksen tullessa maailmaan. Ihmisen oma tie on ”kuoleman tie”:
3. Tiesi, jonka soit sä mulle, Tuokoon tuskaa ennemmin, Kuin mun oman tahdon tieni Nautinnoita
tuhansin! Tiellä itse valitulla Kulku kadotukseen vie. Eessä Herran koituu parhaaks Kärsimyksen,
tuskan tie
4. Tietäs vain siis tahdon käydä, Vaikken eteheni nää. Sinä sokeitakin johdat, Mitä tarvis enempää!
Ihmeellinen on sun tiesi, Niin kuin olet itsekin! Kuinka sitten toista tietä Etsisin ja kulkisin (HLV
210:3,4).
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”Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä” (1.
Moos.3:21).
”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).
”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie” (Snl.14:12).

Jumalan erikoisalaa
”Jumalalle onkin ominaista nöyrien korottaminen, nälkäisten ravitseminen, sokeiden valaiseminen,
kurjien ja masentuneiden lohduttaminen, syntisten vanhurskauttaminen, kuolleiden
eläväksitekeminen, epätoivoisten ja kadotukseen tuomittujen autuuttaminen” (Martti Luther,
Gal.kirj.sel. s.378).

Herännyt – hullu ja hätäinen
Kun Jumala lähtee herättämään syntistä, tämä joutuu yleensä suureen pimeyteen jopa
epätoivoon. Tämä kertoo siitä, että pelastus koskettaa ihmistä syvälti aivan sisikuntia myöten.
Tällöin on kamppailu ihmisen ja Jumalan välillä; siinä on ”kaksi kovaa vastakkain”. Jumala haluaa
pelastaa, ihminen rimpuilee vastaan. Ihmisen voitto merkitsisi kadotusta hänen sielulleen, Jumalan
voitto taas pelastusta. Suuret Jumalan miehet ovat joutuneet myös tämän ahdistuksen kokemaan
ja heidän kokemuksensa rohkaiskoon jokaista, joka tällä kohdalla on joutunut kiusaukseen. On
tärkeää toistuvasti rukoilla: Älä saata meitä kiusaukseen.
”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura,
etsien, kenen hän saisi niellä” (1. Piet.5:8).

Lauri Leevi Laestadius
”Usein hän mietiskellen pitkään käveli erään kummun ympärillä, niin että siihen muodostui polku.
´Hän etsi tietä taivaaseen.` Lappalaiset alkoivat tämän vuoksi nimittää häntä Kävelijä Lassiksi
arvellen hänen joutuneen mielenhäiriöön” (A. Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen,
s.31).

Paavo Ruotsalainen
”Nuoruusvuotensa hän eli synkkänä ja surumielisenä, halveksi itseään ja pelkäsi ihmisiäkin. Hänen
isänsä ei lainkaan ymmärtänyt, että poika oli Jumalasta sairaaksi tullut, vaan piti häntä menneenä
miehenä. ´Löyhkä-Paavon nimen hän sai muiltakin ympäristöstään…Paavo oli noin kymmenen
vuotta niin syvässä masennustilassa, että hän mietiskeli itsemurhaakin” (emt.ss.41,42).

Henrik Renqvist
”Hänen herkkä hermostonsa alkoi pettää. Dentin kirjan kuvaukset hirmuisista perkeleistä ja
helvetin iankaikkisista vaivoista tulivat hänelle järkyttäviksi todellisuuksiksi. Hän alkoi vaipua
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epätoivoon. `Poissa tolkultaan´ ollen hän lähti eräänä päivänä asunnostaan, meni Aurajoen
sillalle ja heittäytyi kaiteen yli jokeen. Jumala oli kuitenkin suunnitellut hänelle tärkeän
elämäntehtävän, eikä hänen maallinen elämänsä siksi ollut päättyvä tähän. Hänen lähtönsä oli
huomattu, ja hänet saatiin vedetyksi maalle” (U.Saarnivaara, He elivät Jumalan voimassa III, s.234).

Jesaja
”Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan
keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin."
(Jes.6:5).

Filipin vanginvartija
26. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät, ja
samassa kaikki ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat.
27. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata
itsensä, luullen vankien karanneen.
28. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: "Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki
olemme täällä". (Apt.16:26-28).

Ystävien apu
Toivoton ihminen voi saada uuden toivon suoraan Jumalalta, mutta usein hän saa sen myös
ystävien välityksellä. Toisaalta toivottomuuskin tarttuu.
”Minä hymyilin heille, kun he olivat toivottomat, ja minun kasvojeni loistaessa eivät he synkiksi
jääneet” (Job 29:24).
”Vielä puhukoot päällysmiehet kansalle ja sanokoot: 'Joka pelkää ja arkailee, menköön ja
palatkoon kotiinsa, etteivät hänen veljensäkin menettäisi rohkeuttaan niinkuin hän' (5.
Moos.20:8).
15. Daavid huomasi, että Saul oli lähtenyt väijymään hänen henkeänsä, ja Daavid oli Hooreksessa,
Siifin erämaassa.
16. Silloin Saulin poika Joonatan nousi ja meni Daavidin luo Hoorekseen ja rohkaisi häntä
Jumalassa. (1.Sam.23:15,16).
33. Vähää ennen päivän tuloa Paavali kehoitti kaikkia nauttimaan ruokaa, sanoen: "Tänään olette
jo neljättätoista päivää odottaneet ja olleet syömättä ettekä ole mitään ravintoa ottaneet.
34. Sentähden minä kehoitan teitä nauttimaan ruokaa, sillä se on tarpeen meidän
pelastuaksemme; sillä ei yhdeltäkään teistä ole hiuskarvaakaan päästä katoava."
35. Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi ja rupesi syömään.
36. Silloin kaikki tulivat rohkealle mielelle ja ottivat hekin ruokaa. (Apt.17:33-36).
”Ja kun veljet siellä saivat kuulla meistä, tulivat he meitä vastaan Appii Forumiin ja Tres Tabernaen
kohdalle saakka; ja heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta” (Apt.28:15).
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SINUHUN TURVAAN JUMALA
1. Sinuhun turvaan , Jumala, Mua häpeästä säästä. Sä kuule heikon huutoa, Sen korvihis suo
päästä. Ah armoinen, Sua rukoilen, Mua kuule Kristuksessa, Sä, linnani Ja turvani, Mua auta
taistellessa.
2. Sä olet minun toivoni Ja ainut turvaajani, Hamasta nuoruudestani Mun vahva vartijani. Sun
kätesi Mua suojeli Mun elon aamunani, Se suojelee Ja varjelee Kaikissa vaiheissani.
3. Jos sallit, Isä, vanhaksi Ja heikoksi mun tulla, Myös silloin ole tukeni Ja sauva vahva mulla.
Vihollinen Petollinen Sun kasvos multa peittää, Se tahtoo mun, Ahdistetun, Ain epätoivoon
heittää.
4. Ken hyvyyttäsi milloinkaan Vois mitata maan päällä! Mun muistaa suo se ainiaan, Jo kiittää siitä
täällä. Sun hyvyytes Ja totuutes Mun sydämeeni paina, Niin että myös Sun armotyös Mä ilmi toisin
aina.
5. Suo voimas mulle voimaksi Mun elonmatkallani. Suo, että sinun sanasi Valaisis vaiheitani. Mun
pelastit, Mua opetit Jo varhain nuoruudessa. Myös varjele Ja suojele Heikossa vanhuudessa.
6. Sun voimaas tahdon julistaa Ja kiittää armoasi, niin että lastenlapset saa Myös nähdä kunniasi.
Ei ääriä, Ei määriä Sun viisaudellasi, Jos syvyyteen Viet hirmuiseen, Taas nostat voimallasi.
7. Sä suuriakin suruja Mun annat täällä maistaa, Vaan sinun hetkes tultua Suot päivän uuden
paistaa. Mun pelastat Ja uudistat Rauenneen toivon mulle, Siis sieluni Ja mieleni Tuo kiitoksensa
sulle. (Vvk.337).

