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MISSIO SAVO 

Kaavi 8.11.2008 

Raamattutunti: Väinö Hotti 

 

 

 

MONEN AHDISTUKSEN KAUTTA 

 

 

Kulkutien tarkistus 
 

”Koska se (lut.kirkko) ei ole, kuten Rooma opettaa omastaan, sen on alati tarkistettava 
kulkutietään” (Osmo Tiililä). 

 

Tarkistuspisteitä 

 

1. Maailmantori. Kirkko tarkistaa kulkuaan ajan vaatimusten mukaan; kirkko ei saa olla ajastaan 

jäljessä. Kirkon tulee myötäillä yleistä mielipidettä, muutoin sen arvovalta kärsii. 

 

2. Luther ja Tunnustuskirjat. Kirkon tulee palata Lutheriin ja Tunnustuskirjoihin. Näin esim. 

Luther-säätiö ja muutamat muut järjestöt. Tässä lähdetään siitä, että Luther ja Tunnustuskirjat 

edustavat ”Sanan väärentämätöntä oppia”.  

 

3. Raamattu ja alkuseurakunta. 

”Re-formaatio merkitsee kirkon uudistamista siten, että palataan alkuperäiseen, verrataan 
nykytilannetta lähtökohtaan ja katsotaan siitä käsin, missä ollaan menossa…Jos nyt sitten 
kysymme, mikä on tämä ´alkuperäinen`, tämä nykykirkon tilanteen mittapuu, niin se on 
luonnollisesti se apostolinen kirkko, jota Uusi testamentti kuvaa… 
´anakainoosis`(Room.12:2)…tarkoittaa uudistumista siten, että palataan alkuperäiseen, verrataan 
nykytilannetta lähtökohtaan ja sen mukaan korjataan kulkua (Perusta 6/90, Olavi Rimpiläinen). 

 

 

MONEN AHDISTUKSEN KAUTTA 

 

”Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat 

Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan  ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä 

pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle 

Jumalan valtakuntaan" (Apt.14:21-22). 

 

1. Vuori korkea, Tiekin vaivalloinen, Kuitenkin kulkea Läpi ahdingoitten Aion perille Tälle 
vuorelle. 
 
2. Ei saa uupua, Joka mielii käydä Elon poluilla, Pitää vaivaa nähdä, Valvoa sydänyöss` Muuten 
turha on työs. 
 
3. Paremp` on, kun saa Murhetta tiellä taivaan, Kuin jos kiiruhtaa Ilomielin vaivaan; Mieleheni se 
Paina syvälle. 
 
Laulujen sanomaa 
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On paljon lauluja, jotka kertovat ratkaisun merkityksestä (”Valitse tänään jo Jeesus”). Löytyy 

myös lauluja, joissa tuodaan esille uskovan elämän onni ja autuus jo täällä maan päällä (´Oi, 

kuink` autuasta käydä Kotiin Isän johdolla!`). Edelleen löytyy paljon lauluja taivaan ihanuudesta 

(´Kultakaupunkiin mun sydämeni kaipaa`). Sen sijaan lauluja erämaataipaleelta, rististä ja 

kilvoituksesta on vaikeaa löytää – muualta kuin ehkä vanhasta virsikirjasta. 

 
Kilvoitusta 

 

Jos monta ahdistusta on uskovan taivastiellä, se merkitsee jatkuvaa taistelua ja kilvoitusta. 

Ahdistukset merkitsevät uskon koetusta.  

 

Kilvoituksessa kysytään kestävyyttä ja kärsivällisyyttä: 

 

”Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu 

on” (Hebr.10:36). 

 

”ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli” (Hebr.6:15). 

 

Ulkoinen ahdistus 

 

Ulkoiseen ahdistukseen kuuluu sodat, sairaudet ja erilaiset muut onnettomuudet. Monet ulkoiset 

ahdistukset ovat yhteisiä sekä uskoville että epäuskoisille. Ne kohtaavat erotuksetta kaikkia. Toki 

ahdistusten keskelläkin Jumalan kansa voi kokea Jumalan erikoista huolenpitoa, kuten Israel 

Egyptin vitsausten aikana (2. Moos.7-12). 

 

Sisäinen ahdistus 

 

Ulkonainen ahdistus ei pahimmillaankaan ole vaikein asia. Jos sisimmässä on Jumalan rauha, kaikki 

kestetään paremmin. Tietoisuus siitä, että Jumala on puolellamme ja kanssamme auttaa kestämään 

vaikeimmatkin ulkonaiset asiat ja kohtalot. Jos taas sisäinen ihminen on rempallaan, koko elämä on 

vaarassa luhistua.  ”Ja Kain sanoi Herralle: "Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa voisin” 

(1. Moos.4:13). 

 

Lähtö taivastielle 

 

Jeesus ei houkutellut seuraansa imelillä ja katteettomilla lupauksilla. 

 

”Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön 

itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua” (Matt.16:24). 

 

57. Ja heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi hänelle: "Minä seuraan sinua, mihin ikinä menet".  

58. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei 

ole, mihin hän päänsä kallistaisi" (Luuk.9:57-58). 

 

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; 

mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää” (Joh.12:24). 

 

Vapaudensankari Garibaldi puhui kerran suurelle nuorisojoukolle. Hän puhui kokosydämisesti ja 
suurella sydämen lämmöllä isänmaan vapauden puolesta. Hänen puheensa loputtua tuli eräs 
nuorukainen hänen luokseen ja kysyi: ”Miten suuren palkan tarjoat, jos liityn vapaustaistelijoihin.” 
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Silloin tämä vapaudensankari huudahti: ”Minä lupaan teille pitkiä marssimatkoja, haavoja ja 
kuolemaa – mutta lupaan myös sen, että Italia on oleva kerran vapaa.” Miehen, joka oli tullut 
hänen luokseen, kerrotaan sanoneen: ”Minä olen valmis.” Ja lopulta koko nuori Italia seurasi 
häntä innosta hehkuen. 
Jeesus lupaa seuraajilleen nisunjyvän, itselleen kuolemisen tien. 
 
--------------------------- 
 
Jumala on autuuden tien tukkinut orjantappuroilla ja ristillä, etteivät ihmiset saa sitä tietä pilata 
lihallisella viisaudella, niin kuin filosofien tapa aina on ollut (Paavo Ruotsalainen). 

 
--------------------------- 
 
Valtakuntaan itkien 

 

Uskoon tulo on vaikea ja tuskallinen asia. Jumalan valtakuntaan tullaan itkien. Siinä tapahtuu 

sydämen särkyminen ja murtuminen. 

 

”Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen” (Jer.31:9). 

 

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta 

on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat 

ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:13-14). 

 

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa myöten, 
samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa). 

 

Korpimaan ahdistukset 

 

Israelin kansan lähtö Egyptistä ja kulkeminen kohti Kaanaan maata on esikuvallista uuden liiton 

kansalle. Egyptistä lähtö oli suurta juhlaa, mutta sitä seurasi pitkä ja tuskallinen erämaataival. 

Taival oli jopa niin vaikea, että vain kaksi (Joosua ja Kaaleb) pääsi luvattuun maahan.  

 

Jumala on hiljaa 

 

Tämä on yksi vaikeimpia ahdistuksia. Psalmin kirjoittaja valittaa:  

 

”Herra, Jumala Sebaot, kuinka kauan sinä annat vihasi suitsuta, kun sinun kansasi rukoilee?” 

(Ps.80:5). 

 

”Miksi, Herra, seisot niin kaukana, miksi kätkeydyt ahdingon aikoina? (Ps.10:1). 

 

”Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat, kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan 

minun täytyy kantaa huolia sielussani, päivät päästään murhetta sydämessäni? Kuinka kauan saa 

vihollinen ylvästellä minua vastaan? (Ps.13:2-3). 

 

”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni 

sanoja?” (Ps.22:2). 
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”Mutta minä olen kurja ja köyhä; Jumala, riennä minun tyköni. Sinä olet minun apuni ja 

vapauttajani; Herra, älä viivy” (Ps.70:6). 

 

Uskovien yhteiset ahdistukset 

 

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 

pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 

avaruuksissa” (Ef.6:12). 

 

”Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen 

tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan” (Fil.1:29-30). 

 

”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, 

etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset 

täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää” (1. Piet.5:8-9). 

 

”Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja 

valtakuntaan” (Ilm.1:9). 

 

Valtakuntakristitty 

 

Apostoli Johannes oli ”valtakuntakristitty”:  olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan” (Ilm.1:9). 

Hänelle seurakunta oli kaikkien pyhien yhteisö, ekklesia. On vain yksi Kristuksen seurakunta, jonka 

jäseniä kaikki Kristuksen ruumiin jäsenet ja Kristus-viinipuun oksat ovat. 

 

Paavalin ahdistukset 

 

3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken 

lohdutuksen Jumala,  

4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä 

itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.  

5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee 

meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.  

6. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas 

saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat 

kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva,  

7. koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset 

myöskin lohdutuksesta.  

8. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme 

Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo 

olimme epätoivossa hengestämmekin,  

9. ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan 

Jumalaan, joka kuolleet herättää.  

10. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme 

panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,  

11. kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas 

kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut (2. Kor.1:3-11). 

 

Mooseksen ahdistukset 
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”Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä” (4. 

Moos.12:3). 

 

”Mooseksen mieli oli kovin ahdistettu, enemmän kuin kukaan muu ihminen maan päällä” (4. 

Moos.12:3; Saarnivaaran käänn.). 

 

”Mutta Mooses oli sangen ahdistettu mies” (4. Moos.12:3; K.O.Syväntö). 

 

Herra on ahdistuksessa mukana 

 

”Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä 

on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan” (Ps.91:15). 

 

”Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää 

kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän 

sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää" (Jes.30:20-21). 

 

24. Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen 

sanoen: "Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen?" He vastasivat ja sanoivat 

kuninkaalle: "Totisesti, kuningas!"  

25. Hän vastasi ja sanoi: "Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole 

vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin Jumalan poika" (Dan.3:23-24). 

 

Helvetin partaalle saakka 

 

"Sinä saatat joutua alhaalle, aina helvetin partaalle saakka, valmiina syöksymään sinne. Sinä et voi 
joutua syvemmälle kuin helvetin kitaan. Monet pyhät ovat olleet siellä, vieläpä syöksyneet helvetin 
syvyyksiin. Sielläkin voit kuitenkin huutaa, sieltäkin voit katsella pyhää temppeliä, Joona 2:5" 

(Thomas Wilcox, Kallis hunajan pisara). 

 

Liian raskas taakka 

 

Uskova voi joutua ahdistuksen yössä sietokykynsä rajoille. 

 

”Veljeni,pitäkää pelkkänä ilona,kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne 

kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä” (Jaak.1:2-3). 

 

”Älä masennu monissa kiusauksissa, Jaak.1:2. Niiden aaltojen tehtävänä ei ehkä olekaan hukuttaa 
sinua, vaan nostaa sinut pois itsestäsi Kristus-kalliolle” (Kallis hunajan pisara). 

 

Lähemmä Jeesusta 

 

”Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa” (Ps.77:3). 

 

”Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan” 

(Ps.118:5). 

 

”Ahdistuksessani minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle” (Ps.120:1). 

 

”ahdistuksessansa he minua etsivät” (Hoos.5:15). 
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Jos risti päällesi lankeaa, joko maallinen tai hengellinen risti, niin käytä se likeisemmin 
yhdistyäksesi Vapahtajaasi (Paavo Ruotsalainen). 

 

Mikä on seurakunta? 

 

Seurakunnasta voidaan käyttää erilaisia nimityksiä. Raamatullinen määritelmä: seurakunta on 

pyhien yhteisö. 

 

Kansankirkossa seurakunta on yhteneväinen kunnan ja valtion kanssa. Kansankirkko = maailma.  

 
Laestadius määrittelee: ”Maailma näyttää suurelta krouvilta, suurelta teurastamolta, suurelta 
ilotalolta, suurelta varasliigalta.” 
 
Toisaalta seurakuntaa voidaan nimittää särkyneiden majataloksi. Entisaikaan vanhukset laitettiin 

vaivaistaloon. 

 

Seurakunta – sairaala 

 

"Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat” (Matt.9:12). 

 

”Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti 

paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän” (Luuk.7:47). 

 

”missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi” (Room.5:20). 

 

Sairaala, sairas ja lääkäri kuuluvat yhteen. Sairas taas pitää yhteyttä toisiin sairaisiin – terve 

seurustellee mieluummin terveiden kanssa. 

 

”Näet itse Pyhästä Raamatusta, kuinka Pietari olisi tahtonut Taaborin vuorella asua; ja sitten näet, 
kuinka hänen oli työlästä olla Getsemanen yrttitarhassa, josta kaikkien syntisten lasaretti 
aloitettiin” (Paavo Ruotsalainen). 

 

”Kun hengellinen kasvaminen ei edisty niin kuin tahtoisin, niin alkaa järki juonitella, mutta se 
täytyy ottaa vangiksi. Sairas ei saa komennella lääkäriä” (Paavo Ruotsalainen). 

 

”Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen 

sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat” (Mal.4:2). 

 

Vaivaisuuden lähtökohta 

 
”Meidän täytyy vaikkakin vähitellen opetella vaikeata läksyä, jota emme koskaan täysin opi, sitä 
läksyä, että Aadamilta olemme perineet kaiken ajateltavissa olevan kauhistuksen ja viemme sen 

mukanamme vähentymättömänä hautaan asti" (Jonas Lagus).  

 

 

Jos me totuudessa vaellamme, me tunnustamme tämän tosiasian, emmekä luikertele sen alta pois. 

Tässä on perusselitys meidät monta kertaa valtaavaan hengelliseen alavireisyyteen. Tähän ei ole 

muuta lääkettä, kuin Herran kasvojen toistuva etsiminen ja Herran avuksi huutaminen. 
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Realismia 

 

Uskova on kutsuttu vaeltamaan totuudessa. Tämä koskee erittäinkin hänen suhdettaan omaan 

tilaansa, omaan turmelukseensa. Pyhitys on yhä lisääntyvää synnin ja armon tuntoa. Pyhä Henki 

paljastaa uskovalle aina uusia synnin syövereitä hänen omasta povestaan. Tämä siksi, että hän sitä 

ahkerammin kääntyisi kurjuudessaan Vapahtajan puoleen. 

 

Miksi ahdistuksia? 

 

1. Uskon koetukseksi.  

 

6. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta 

moninaisissa kiusauksissa,  

7. että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin 

katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi 

Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä” (1. Piet.1:6-7). 

 

”Koettelematon usko on epävarma usko” (Kallis hunajan pisara). 
 

2. Todistus lapseudesta. 

 

5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana 

Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;  

6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa 

huomaansa".  

7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä 

ei kurita? (Hebr.12:5-7). 

 

”Jumala on minua koko elämäni ajan lyönyt rautaruoskalla, ja se on ollut minulle tarpeellista” 
(Paavo Ruotsalainen). 

 

3. Pyhitykseksi. 

 

”Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä 

kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään” 

(Hebr.12:10). 

 

4. Uskon syventämiseksi. 

 

”Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt” (Job 42:5). 

 

 

 

 


