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MISSIO SAVO 

25.3.2006  

Outokumpu  

Raamattutunti 

Väinö Hotti 

 

 

ETSIKKOAIKA 

 

 

Tärkein asia 

 

Hengellisten tilaisuuksien tärkein asia ei ole tunnelma ja fiilis, vaan Herran etsiminen - ja 

löytäminen.  

 

Suurenmoinen asia 

 

On käsittämättömän suuri asia, että ihminen voi löytää maan ja taivaan Luojan ja päästä yhteyteen 

hänen kanssaan. Jumalan etsiminen maksaa vaivan - vaikka se kestäisi pitempäänkin ja sisältäisi 

monia tuskallisia asioita, Job 42:5. Jeesus lupaa olla omiensa kanssa aina, Matt.28:20.  

Raamattu kertoo, että Herra on löydettävissä, Joh.1:45; Hoos.6:3; Jer.9:23-24. 

 

Uskovan elämä on jatkuvaa Herran etsimistä: Luther: "Pyhän ihmisen elämä on enemmän Jumalalta 

ottamista kuin hänelle antamista, enemmän halajamista kuin omistamista, enemmän hurskaaksi 

tulemista kuin hurskaana olemista…Sen tähden on sisällisen ihmisen oikea olemus pyytämistä, 

halajamista, etsimistä."  

 

-------------------- 

 

Kaikella on määräaikansa, Saarn.3:1-8 

 

Maanviljelijä: Työt onnistuvat vain jos ne tehdään oikeaan aikaan. Keväällä muokataan ja 

kylvetään, syksyllä korjataan sato. 

 

Kalastaja: Aina ei ole yhtä hyvä kalastusaika ja ilma. On tyhmää lähteä kalastamaan sopimattomana 

aikana.  

 

Ylpeys estää: Ihminen haluaisi ylpeydessään määrätä itse myös pelastuksen ajan, Apt.24:24-25. 

"Joka parannuksen tekonsa lykkää, se huoneensa helvettiin rakentaa." 

 

Syvä kuilu 

 

Syntiinlankeemus synnytti syvän kuilun ihmisen ja Jumalan välille. Ihminen joutui eroon 

Luojastaan. Jumala ETSI ihmistä lankeemuksen jälkeen:  "Mutta Herra Jumala huusi miestä ja 

sanoi hänelle: "Missä olet?" (1 Moos.3:9). Jumalan ääni kaikui paratiisissa. Tämä ääni oli tähän asti 

ollut ihmisen suurin ilo, nyt oli toisin: 10. Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja 

pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin" (1 Moos.3:10).  Syyllisyys ja pelko 

kulkevat käsikädessä.  

 

Rangaistus 
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Ihmiset karkotettiin pois paratiisista, 1 Moos.3:23-24. Tästä lähtien ihmisen suunta oli "poispäin 

Jumalasta":  "Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään 

päin Eedenistä" (1 Moos.4:16). Tämä on ollut ihmiskunnan suuntaus siitä lähtien. Ihminen on 

sairas, mutta hän pakenee parantajaa! 

 

Oma tie - harha tie 

 

Ihminen joutui oman tiensä harhapoluille. Ihminen joutui kadoksiin Jumalalta. Hän joutui eroon 

elämän lähteestä. Hän vaeltaa eksyksissä - pelko sydämessä. "Me vaelsimme kaikki eksyksissä 

niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä 

kaikkien meidän syntivelkamme" (Jes.53:6). Ps.139:23-24. 

 

Ei etsi 

 

Ihmisen lankeemus on niin suuri, ettei hän edes etsi Herraa, Ps.14:2-4. Ihmisen onnettomuus ja 

avuttomuus on suuri, mutta hän ei riennä auttajansa tykö, vaan suunta on Jumalasta poispäin, 

Jer.2:19; Luuk.15:13. 

 

Jeesus kulkee ohitse 

 

Sakkeus, Luuk.19:1-6. Ihminen ei voi milloin tahansa pelastua. Tämä voi tapahtua ainoastaan 

silloin, kun Jeesus on pysähtynyt hänen kohdallaan ja jolloin Jumala häntä kutsuu.  

Aivan samoin kuin ihminen voi nousta linja-autoon vain silloin, kun auto on pysähtynyt pysäkille 

hänen kohdalleen, samoin ihminen voi päästä pelastukseen sisälle vain silloin, kun pelastuksen 

vaunu on pysähtynyt hänen kohdalleen. Silloin Jumala, joka vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, 

antaa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. 

Sakkeuksella oli pelastumisen mahdollisuus silloin, kun Jeesus kulki hänen kotinsa ohitse. 

 

Kuka etsii? 

 

Raamattu kertoo, että ihmisen turmelus on niin suuri, ettei hän etsi Herraa: "Ei ole ketään 

vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa" 

(Room.3:10-11). 

 

Herra kuitenkin etsii. Jeesus etsii kadonnutta lammasta, kadonnutta rahaa ja tuhlaajapoikaa, 

Luuk.15. Kun Herra etsii, kun Jeesus kulkee lähellämme, meissäkin syntyy kaipaus vapahtajan 

puoleen. Tuo kaipaus ja etsintä on siis Jumalan synnyttämää:  "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei 

hänelle anneta taivaasta" (Joh.3:27); Joh.15:16. 

 

Ratkaise, ratkaise 

 

Herätyskristillisyydessä kehotetaan ihmisiä Jeesuksen vastaanottamiseen ja ratkaisuun. Tämä on 

hyvä asia. Jokaisen on omakohtaisesti ratkaistava suhde Jumalaan. Jeesus sanoo:  "Ei kukaan voi 

tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä 

päivänä" (Joh.6:44). "Isä vetää" Jeesuksen tykö etsikkoaikana.  

Muutoin on kuitenkin huomattava, että ihmiset heräävät yleensä siellä, missä on herätysjulistusta. 

Tämä liittyy "sanan oikeaan jakamiseen". Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle:  "Pyri 

osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, 

joka oikein jakelee totuuden sanaa" (2 Tim.2:15). Evankeliumin julistamiseen sisältyy sekä lain että 
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evankeliumin saarna. Tämä lainsaarna, parannussaarna on tänään pitkälti unohduksissa - ja ihmiset 

eivät herää eivätkä tule uskoon. 

 

Matt.3:1-2; Luuk.13:2-3; 24:47; Apt.2:38-40; 3:38-39); 17:30-31 

 

Murtuneille sydämille ei taas tule julistaa lakia, vaan pelkkää evankeliumia:  30. Ja hän vei heidät 

ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?" Niin he sanoivat: "Usko 

Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi" (Apt.16:30-31). 

 

Hyvyys vetää parannukseen 

 

Myös Jumalan hyvyys  on vetämässä parannukseen. Välikappaleena tässä ovat usein uskovat, jotka 

osoittavat todellista ystävyyttä ja pyyteetöntä rakkautta tuhlaajapojan poluilla olevaa kohtaan. 

Apt.14:16-17; Room.2:4; Matt.5:43-45 

 

Vaikeat asiat  

 

Ps.77:3; 130:1-6. 

 

Montako etsikonaikaa? 

 

Raamattu ei sano sitä selvästi. Jumala käsittelee jokaista persoonallisesti. Jobin kirjan kohdasta on 

saatu viite, että etsikkoaikoja olisi kaksi tai kolme:  "Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja 

kolmastikin ihmiselle, palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden 

hänelle loistaa" (Job.33:29-30). Muualla ei kuitenkaan ole tähän täsmällisiä viitteitä. 

 

Voi mennä ohi huomaamatta 

 

Etsikkoaika voi mennä ohi huomaamatta, Luuk.19:41-44. 

 

Yksityisillä ja kansoilla 

 

Jumala voi antaa etsikkoajan yksityisille, kaupungille ja kansoille. "Niin Joona nousi ja meni 

Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme 

päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: "Vielä 

neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään" (Joona 3:3-4). 

 

Jerusalemilla tuo etsikonaika oli Jeesuksen siellä vaikuttaessa. Niinive tunsi etsikkoaikansa ja käytti 

sen oikein, Joona 5:5-10 

 

Jerusalem löi laimin etsikkoaikansa - ja tuhoutui 40 vuoden päästä. 

 

Etsikkoajan mentyä seuraavat Jumalan tuomiot; ihminen on kulkenut onnensa ohitse. Herkkä mieli 

katoaa ja ihminen uppoutuu enemmän ja enemmän maallisiin. 

 

Jumala odottaa, että ihmiset kurituksen alla nöyrtyisivät parannukseen. Lopun aikana ihmiskuntaa 

kohtaavat suuret vitsaukset, mutta ne eivät saa aikaan parannusta:  "Ja neljäs enkeli vuodatti 

maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa 

helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät 

tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian" (Ilm.16:8-9). 
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Suuret lupaukset 

 

Raamattu kehottaa meitä etsimään - ja etsimään nimenomaan oikeana aikana.  "Etsikää Herraa 

silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön 

tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän 

Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta" (Jes.55:6-7).  "Minä rakastan niitä, 

jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut" (Snl.8:17).  "Kysykää 

Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa" (Ps.105:4).  "Sillä jokainen anova saa, 

ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan" (Matt.7:8). 

 

 

 

 

 

 


