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VIISAUTTA ETSIMÄSSÄ  l                                                    Väinö Hotti 

Ihmeellinen maailma 

Luoja on luonut moniulotteisen ja ihmeitä täynnä olevan maailman. On 

mikromaailma ja makromaailma – ja kaikkea siltä väliltä. Maailma on niin 

moninainen että parhaimmillaankin ihminen hallitsee siitä vain sirpaleita. Suurta 

tyhmyyttä osoittaa ihminen, joka väittää tietävänsä kaiken. 

Paatuminen 

Lapsi osaa ”ihmettelyn taidon”. Kun sitten ikää karttuu, ihminen paatuu 

näkemästään; kadottaa ihmettelyn kyvyn. Tämä on paha asia! 

Näkökyky palautuu 

Kun ihminen tulee uskoon, hän alkaa uudelleen nähdä Jumalan maailman ihmeitä. 

Nuorten laulussa laulamme tästä silmien avautumisesta: ”Kaiken uuden silmin näen 

nyt.” 

Jumala puhuu 

Jumala puhuu monella tavalla luomalleen ihmiselle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhuus ja viisaus 

Yleisesti ajatellaan, että iän karttuessa viisauskin lisääntyy. Monen maallisen asian 

kohdalla asia onkin näin. Hengellisessä mielessä viisauden lisääntymisen kannalta on 

avainasemassa UUDESTISYNTYMINEN. Ilman tätä ihminen pysyy sokeana ja 

”tyhmänä” elämänsä loppuun saakka! 

”Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen 

vaiheissa. Hän puhuu meille omassatunnossamme. Mutta erityisesti Jumala 

ilmaisee itsensä meille Pyhässä Raamatussa ja Vapahtajassamme Jeesuksessa 

Kristuksessa. 

”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä 

tekoja” (Ps.19:2). 

”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille 

profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, 

jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman 

luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva” 

(Hebr.1:1-3).  (KO 4 / 1948). 
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Väärillä kaivoilla 

Ihminen haluaa viisautta; hän panostaa paljon sen  saamiseksi. Hän käy monissa 

opinajoissa, lukee paljon. Ongelmaksi muodostuu, että hän etsii viisautta vääristä 

paikoista.  

”Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, 

he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka 

eivät vettä pidä” (Jer.2:13). 

Väärä priorisointi 

Ilman Jumalaa ihmisen arvomaailma ei ole paikallaan. Ihmisellä on elämässään 

väärät painopisteet. Tästä johtuen hänen elämästään puuttuu perusta. HÄNELTÄ 

PUUTTUU ELÄMÄN TARKOITUS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBC:n tutkimus 

Itäraportissa 17.5.2015 (026) IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka oli 

Elina Haaviston haastateltavana:  

BBC teki 2-3 vuotta sitten laajan nettisivukyselyn, joka koski 1.1.miljardia 

internetin käyttäjää. Heiltä kysyttiin: Mitkä ovat ne kymmenen piinaavinta 

kysymystä, jotka sinua piinaavat, joihin et tahdo löytää vastausta?  

Kuvittele, mikä oli vastaus? Sen sijaan, että ihmiset sanoisivat: Piinaavin 
kysymys elämässäni on, miten saisin tienatuksi sen ensimmäisen miljoonan. 
Ei.  
Tai: Miten minä pääsisin Hollywoodiin johonkin jättimenestysfilmin tähdeksi. 
Ei. 
Nämä eivät olleet niitä kysymyksiä, vaan ensimmäinen kysymys oli: MIKÄ ON 
ELÄMÄN TARKOITUS? MIKSI MÄ OLEN TÄÄLLÄ  
Toinen: ONKO JUMALAA?  
 
Ja kun ajattelen sitä, että 1.1.miljardia ihmistä priorisoi nämä kysymykset ja 
sanoi, että nämä ovat ykköskysymykset minun elämässäni, tämä tarkoittaa 
sitä, että maailmanlaajuisesti on kysyntää vastauksille näihin kysymyksiin. Ja 
tätä tekee evankeliumi. Se tarjoaa vastaukset juuri näihin kysymyksiin. 
 
Näin toiminnanjohtaja HANNU HAUKKA! 
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Raamatun neuvo 

”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös 

kaikki tämä teille annetaan” (Matt.6:33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKK – Kannattaa  keskittää Kristukseen 

Kristus on valtavan maailman kaikkeuden keskus. Jos Hänet viisautta etsittäessä 

syrjäytetään, ihminen joutuu auttamattomasti harhaan!  

 
                  (nettikuva) 
Muistan raamatunjakeenkin vielä, joka pysäytti minut todella. Se on 

Matt.6:33: ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, 

niin kaikki tämä teille annetaan.” Jossa Jeesus lupaa, että kaikki se, mitä muut 

tavoittelee, mä saan ilmaiseksi, jos mä keskityn oikeisiin asioihin. 

Ja niin mä rukoilin, että tästä tulisi totta mun elämässäni. Muistan, kun kävelin 

vielä Teekkarikylästä Kemian osastolle Otaniemessä ja tätä pohdin. Siitä on aika 

monta vuotta. Totta kai se on vaikeaa, mutta toisaalta se on rikasta ja antoisaa. 

Olen joskus sanonut, että kristityn elämä tällä tavalla elettynä on kuin James 

Bondin elämää: Sitä on kiva seurata tv:stä, mutta se on aika hurjaa elämää. On 

monta tilannetta, jossa on joutunut uhkailujen kohteeksi, jossa on 

kyseenalaistettu maine – erottamisella uhkailtu. 

Matti Leisola: EVOLUUTIOUSKON IHMEMAASSA (kirja) 

 

 

BIOPROSESSIEMERITUSPROFESSORI MATTI 

LEISOLA  

TV7 / Café Raamattu 26.4.2014 / Leif 

Nummela 
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            (nettikuva) 
 
Maallinen ja hengellinen viisaus eivät kulje käsi kädessä. Jos Paavo Ruotsalaisen 
tapaus kertoo, kuinka oppimattomalle ja yksinkertaiselle talonpojalle voivat 
taivaalliset salat aueta, Tapio Puolimatka on taas esimerkki siitä, kuinka myös 
älykkäät ja oppineet ihmiset voivat päästä taivaallisista aarteista osallisiksi. 
 
Professori Puolimatka asettaa yllättäen kaikki raamatuntutkijat (ja myös muut 
tieteentekijät) samalle viivalle. Oppineella ei ole suurempia edellytyksiä päästä 
Raamattuun sisälle. Tämä johtuu siitä, että Jumalan Pyhä Henki yksin pystyy 
avaamaan Raamatun. Kaikki tarvitsevat tähän vaativaan tehtävään yhtälailla 
”ulkopuolista” apua. 
 
”Intohimoisesti kiinnostunut yksilö haluaa hintaan mihin hyvänsä päästä selville 

totuudesta” (emt.s.175).  

”Ihmisen näkökulma todellisuuteen vääristyy ylpeyden vaikutuksesta. Totuuden 

löytäminen edellyttää oikeaa nöyryyttä, rohkeutta ja peräänantamattomuutta” 

(282). 

Tapio Puolimatka, Usko, tieto ja myytit 

(Uusi Tie, 2009, s.376) Tapio Puolimatka 

toimii kasvatuksen teorian ja tradition 

professorina Jyväskylän yliopistossa 

(opetusalanaan tieteenfilosofia ja 

kasvatusfilosofia) ja käytännöllisen 

filosofian dosenttina Helsingin yliopistossa. 

 

”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan 

päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne 

valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki 

on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen 

kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa” (Kol.1:16,17). 

”pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, 

Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat 

kätkettyinä” (Kol.2:3). 
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”Usko Jumalaan ei ole ajattelun primitiivinen vaihe, joka ajattelun kehittyessä 

sivuutetaan, vaan se on edellytys maailmankaikkeuden oikealle kuvaukselle, jonka 

ymmärtäminen selvenee ajattelun kehittyessä” (64). 

”Ihmisen näkökulma todellisuuteen vääristyy, kun hän asettaa itsensä 

maailmankaikkeuden keskukseen” (267). 

”Kristillinen pelastussuunnitelma koetaan monissa suhteissa älyllisesti 

ongelmalliseksi. Ensinnäkin on pidetty ongelmana tähän suunnitelmaan sisältyvää 

eksklusivismia. Eksklusivismiksi kutsutaan näkemystä, jossa pidetään tiettyä 

käsitystä totena ja kaikkia sen kanssa ristiriidassa olevia käsityksiä epätosina" (231). 

 

ARKHIMEDEEN PISTE  

Universumissa kaikki liikkuu. Tähdet, linnunradat, aurinko, kuu jne. Onko mitään 

paikallaan pysyvää? Raamattu kertoo, että yksi on muuttumaton, jonka varaan pieni, 

heikko ja hauras ihminen voi tässä epävarmuuksia täynnä olevassa maailmassa 

rakentaa. On olemassa ”piste”, josta käsin avautuvat sekä hengelliset että 

tieteelliset totuudet. Kristus on se strateginen piste, josta käsin avautuu Jumalan 

monimuotoinen ja ihmeellinen maailma. Sekä tieteen että seurakunnan puolella on 

tämä piste löydettävä – muutoin me olemme joutavanpäiväisiä tyhjäntoimittajia. 

Kristuksessa yhdistyvät usko ja tiede. Jos niitä harjoitetaan ilman Kristus-

keskeisyyttä, joudutaan auttamattomasti harhaan. 

”Mitä syytä olisi olettaa ihmisten älyllisten kykyjen kehittyneen luotettaviksi, jos ne 

olisivat seurausta sattumanvaraisesta kehitysprosessista?” (149).  

”Syntiinlankeemus aiheutti vakavia häiriöitä myös ihmisen älyllisten kykyjen 

toiminnassa” (227).  

”Ihmisen näkökulma todellisuuteen vääristyy, kun hän asettaa itsensä 

maailmankaikkeuden keskukseen” (267). 

Arkhimedes (287-212 eKr.) teki monia keksintöjä: 1) 

hydrostatiikan laki (kappale menettää painostaan niin 

paljon kuin sen syrjäyttämä vesimäärä painaa, 2) pii 

3.14 (ympyrän halkaisijan suhde kehään, 3) 

”vipulaki”: ''ANTAKAA MINULLE KIINTEÄ PISTE, NIIN 

VIPUAN MAAN PAIKOILTAAN''. 

 


