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RAAMATULLINEN USKO – ODOTTAVA USKO

Väinö Hotti

”Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu
on” (Hebr.10:36).
Touhu ei ole ratkaisu
”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta touhuilijat saavat vain vahinkoa.” Snl.21:5.
”Ahkeruus ja touhu ovat kaksi eri asiaa.
Emme saa unohtaa: ”Kirottu olkoon se, joka Herran työtä laiskasti tekee!” emmekä myöskään:
”Olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä!” Mutta emme saa erehtyä
luulemaan, että touhu on ahkeruutta.
On ihmisiä – ja juuri Jumalan valtakunnan työssä – joilla on aina hirmuinen kiire. Kuitenkaan
kiireestään huolimatta he oikeastaan saavat vähän todellista aikaan. He joutuvat parsimaan
jälkiään, koska he tekevät ajattelematta sellaista mikä ei ole niin tarpeellista. Usein heille ei riitä
edes heidän oma työnsä, vaan he käyvät sotkemassa toistenkin työtä. He näyttävät ahkerilta –
mutta todellisuudessa ovat touhuilijoita…Tärkeintä ei ole laajuus, vaan laatu” (E.J. Honkanen,
Hengen uudistus, ss.105,106).
”Sören Kierkegaard jo viime vuosisadalla näki hyödyttömän kiireen vaarat. Hän kertoo mummosta,
jonka mökki syttyi palamaan. Mummo touhusi ja hääri hirveästi pelastaakseen mitä oli
pelastettavissa, ja sai pelastetuksi – hellanringit. Kierkegaard kysyy: ”Mitä me pelastamme
hyödyttömällä kiireellämme?” (E.J. Honkanen, emt.s.55).
Protoevankeliumi
”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).
”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi
syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan” (Gal.4:4,5).
Uskonisä Aabraham
”Aabraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään: "Voiko satavuotiaalle
syntyä poika, ja voiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen vuoden vanha, vielä synnyttää?" (1.
Moos.17:17).
”ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli” (Hebr.6:15).
Jaakob
”Sinulta minä odotan pelastusta, Herra” (1. Moos.49:18).
Joosefin unet
”Hän näet sanoi heille: "Kuulkaa, minkä unen minä olen nähnyt. Katso, me olimme sitovinamme
lyhteitä vainiolla, ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan, ja teidän lyhteenne asettuivat
ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni." Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: "Sinäkö tulisit
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meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä?" Ja he vihasivat häntä vielä enemmän hänen
uniensa ja puheidensa tähden. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi:
"Minä näin vielä unen: katso, aurinko ja kuu ja yksitoista tähteä kumarsivat minua". Ja kun hän
kertoi sen isälleen ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle: "Mikä uni se on, jonka
sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljiesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan?" Ja
hänen veljensä kadehtivat häntä; mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä” (1. Moos.37:6-11).
Saulin tottelemattomuus
”Mene sitten minun edelläni Gilgaliin, niin minä tulen sinne sinun luoksesi uhraamaan polttouhreja
ja yhteysuhreja; odota seitsemän päivää, kunnes minä tulen sinun luoksesi ja ilmoitan sinulle,
mitä sinun on tehtävä” (1. Sam.10:8).
”Hebrealaisia meni myös Jordanin yli Gaadiin ja Gileadin maahan. Mutta Saul oli vielä Gilgalissa, ja
kaikki sotaväki seurasi häntä peloissaan. Kun hän oli odottanut seitsemän päivää, sen ajan, jonka
Samuel oli määrännyt, eikä Samuel tullutkaan Gilgaliin, alkoi kansa hajaantua pois hänen
luotaan. Silloin Saul sanoi: "Tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhri". Ja hän uhrasi polttouhrin.
Mutta juuri kun hän oli saanut polttouhrin uhratuksi, niin katso, Samuel tuli. Ja Saul meni häntä
vastaan tervehtimään häntä. Mutta Samuel sanoi: "Mitä olet tehnyt?" Saul vastasi: "Kun näin, että
kansa hajaantui pois minun luotani etkä sinä tullut määrättynä aikana, vaikka filistealaiset olivat
kokoontuneet Mikmaaseen, niin minä ajattelin: nyt filistealaiset hyökkäävät minua vastaan alas
Gilgaliin, enkä minä ole etsinyt Herran mielisuosiota; ja minä rohkaisin itseni ja uhrasin
polttouhrin". Samuel sanoi Saulille: "Sinä olet tehnyt tyhmästi. Et ole noudattanut Herran,
Jumalasi, käskyä, jonka hän antoi sinulle; muutoin olisi Herra vahvistanut sinun kuninkuutesi
Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt sinun kuninkuutesi ei ole pysyvä. Herra on etsinyt itselleen
mielensä mukaisen miehen, ja hänet on Herra määrännyt kansansa ruhtinaaksi, koska sinä et
noudattanut käskyä, minkä Herra sinulle antoi” (1. Sam.13:7-14).
Job
”asia on hänen edessänsä: odota häntä” (Job 35:14).
Psalmit
”Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään; häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä
uskottomat…Sinua minä odotan kaiken päivää” (Ps.25:3,5).
”Hiljenny Herran edessä ja odota häntä… Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne
perivät maan” (Ps.37:7,9).
”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni” (Ps.40:2).
”Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu” (Ps.62:2).
”Minä olen väsynyt huutamisesta, minun kurkkuni kuivettuu, minun silmäni ovat rauenneet
odottaessani Jumalaani…Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra,
Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala” (Ps.69:4,7).
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Jesaja – Jeremia - Habakuk
”Niin minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja panen toivoni häneen”
(Jes.8:17).
”Niin, sinun tuomioittesi tiellä me odotamme sinua, Herra; sinun nimeäsi ja sinun muistoasi sielu
ikävöitsee” (Jes.26:8).
”mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman” (Jes.40:31).
”Ei ole ikiajoista kuultu, ei ole korviin tullut, ei ole silmä nähnyt muuta Jumalaa, paitsi sinut, joka
senkaltaisia tekisi häntä odottavalle” (Jes.64:4).
”Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii” (Vlt.3:25).
”Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy,
odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy” (Hab.2:3).
Ryöväri ristillä
”Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet
saman rangaistuksen alainen? Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä
meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." Ja hän sanoi: "Jeesus,
muista minua, kun tulet valtakuntaasi". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle:
tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa” (Luuk.23:40-43).
Virkamies
”Kuninkaan virkamies sanoi hänelle: "Herra, tule, ennenkuin minun lapseni kuolee". Jeesus sanoi
hänelle: "Mene, sinun poikasi elää". Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni.
Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen
poikansa eli” (Joh.4:49-51).
Martta
”Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli, vielä kaksi päivää”
(Joh.11:6).
”Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut”
(Joh.11:21).
Leski
Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: "Eräässä
kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli
leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani
vastaan'. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en
pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä
autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni'." Niin Herra sanoi:
"Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka
häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? (Luuk.18:1-7).
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”Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika,
armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni." Mutta hän ei vastannut hänelle
sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet
menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme". Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty
muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä
ja sanoi: "Herra, auta minua". Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja
heittää penikoille". Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja,
jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat". Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri
on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä
terve” (Matt.15:22-28).
”Ja hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja
sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun
luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä'; ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua
vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan
sinulle' - minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on
hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin
paljon, kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin
te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja
kolkuttavalle avataan” (Luuk.11:5-10).
Pietari
”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka
vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä
onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan
alusta." Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta
rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen
maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut
tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään” (2. Piet.3:2-7).
Daniel
”Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa”
(Dan.12:13).

PAAVO RUOTSALAINEN (9.7.1777 – 27.1.1852)
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”Lapsen oikeus ei ole mikään muu, niin kuin itse tiedät Raamatusta: että syntinen tohtii etsivällä
uskolla omistaa Kristus auttajakseen. Vaan tämä unohtuu meiltä hyvänä päivänä koettelematta.”
”Kyllä pyhyys ja pyhän elämän harjoitus on paikallaan eikä Jumalaa ilman pyhyyttä nähdä. Mutta
ensin on tultava siihen tilaan, että saatetaan pyhyyttä harjoittaa, ja tämä tapahtuu silloin. kun
elämä Kristuksessa on löydetty; eikä elämää Kristuksessa löydetä muuten kuin että opitaan
syntisenä, kirottuna, pyhänä ja pahana armoa anomaan ja nälkimään.”
”Opi sekä pyhänä että pahana, sekä suruttomana että heränneenä, sekä katuvaisena että
katumattomana katsomaan kaikkivoipaan Kristukseen. Sovita näin itsesi Kristuksen eteen, luokse
ja viereen, kunnes tunnet elämän lähtevän hänestä.”
”Jos et taida rukoilla, niin ikävöi, jos et taida ikävöidä, niin sairasta Herralle, vaikka et mitään
vastausta tuntisi moneen aikaan.”
”Odota Kristuksen ilmestymistä kuin kointähteä, niin kauan kuin päivä valkenee ja kointähti
koittaa sinun sydämessäsi, äläkä loukkaa enää kanssasyntynehen turmelukseen itseäsi.”
”Kärsi ja ole luja, niin kuin Kristuksen sotamies. Älä riehu, älä liehu pimeyden aikana, pahana
päivänä, vaan odota Herraa! Hänen apuhetkensä tulee ajallansa.”
”Ota Kristus auttajaksesi. Pyydä häneltä kuolleessa tilassasi sitä elämää ja henkeä, jolla
parannusta teet.”
”Toivoisin, että olisitte kiivaat ja rohkeat, köyhät hengessä ja rikkaat Jumalassa, ja ettei teidän
suuri oppinne saisi pimittää seurustelemista Kristuksen kanssa, joka on ainut autuuden perustus.”
”Niin pian kuin minun sieluni tulee vieroitetuksi siitä elämästä, mikä on Jumalasta, en minä enää
uskalla lähestyä häntä siihen entiseen vanhurskauttamiseen nojaten, jonka aikaisemmin tunsin
hänen rakkaudessaan. Minun täytyy nyt uudestaan tuhlaajapojan uskolla tulla Isän tykö.”
”Meidän on asettauduttava välimiehen Kristuksen eteen, nojattava koko painollamme häneen,
murtauduttava kaikkien esteiden läpi, pitkitettävä uskollisesti ikävöimistämme siihen asti, kunnes
saamme uuden sovinnon ja peson Kristuksen veressä.”
”Autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat, nimittäin etsivällä uskolla riippuvat kiinni
Vapahtajassa.”
”Jumalan mielen mukainen murhe on se perustus, johon jokapäiväinen murhe nojautuu. Se murhe
on Jumalan lahja.”
”Oikea kristitty ei tyydykään vaeltamaan tuntematonta tietä. – Mihin hän joutuu, kun Herra on
ottanut häneltä niin kuin eksyväisiltäkin pois lasten leivän eli ensimmäisen vanhurskauttamisen
ilon? – Hän kaipaa, suree, murehtii ja ikävöitsee sanoen: ´Missä on Herra, minun johdattajani?`”
”Anna kunnia Jumalalle ja pidä itsesi Kristuksen tykönä, vaikka se olisi sinulle kuinka mautonta ja
tuntematonta tahansa.”
”Meidän pitää etsivällä uskolla odottaman sitä aikaa, jona Herra asiamme toimittaa, jolloin vasta
ihminen saa tuntea Kristuksen läsnäolon ja omantunnon rauhan.”

