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Raamattutunti Paavo Puustisella 
Väinö Hotti 
 
 
KATSO, JUMALAN KARITSA 
 
 
Mitä se merkitsee? 
 
Raamatussa on paljon hyviä lauseita ja ohjeita. Moni hyvä lause jää kuitenkin hyödyttömäksi, koska 
emme sitä käsitä ja kukaan ei sitä minulle selitä. Tämäkin KATSO, JUMALAN KARITSA voidaan 
sanoa meille ilman, että sitä vaivaudutaan selittämään. Aihe on hyvin laaja ja haasteellinen. Pyrin 
siitä sanomaan jotakin itselleni avautunutta. 
 
Tässä on tie 
 
KATSO, JUMALAN KARITSA on tie mm. taivaaseen, iloon, rauhaan, synnin voittamiseen, 
pyhitykseen - ja myös yhteyteen. Kenelläkään totisella kilvoittelijalla ei pitäisi olla varaa kulkea 
tämän kehotuksen ohitse. 
 
Keskity Kristukseen 
 
Tässä on ohje keskittyä Kristukseen. Parhaana esikuvana ja suunnan näyttäjänä on itse Paavali: 
 
”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, 
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että 
voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil.3:8). 
 
Saarnamiehen suurin haaste 
 
Nämä sanat ovat Johannes Kastajan suusta. Hän antoi tämän jalon saarnaohjeen kaikkien aikojen 
saarnamiehille. Puhujan arvokas ja jalo tehtävä on saattaa kuulija Jumalan Karitsan katselemiseen. 
Tämä on vaikea asia. Tähän päämäärään pääsy on aivan mahdotonta, ellei saarnamies itse elä tässä 
harjoituksessa. 
 
1 .Niinpä, kun tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan 
todistusta julistamaan. 
2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen 
Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna (1. Kor.2:1-2). 
 
Onko käytännön harjoitusta? 
 
Tämän lauseen olemme kuulleet lukemattomia kertoja. Olemme myös tietoisia siitä, että se on yksi 
keskeisimmistä uskonelämän hoitamiseen liittyvistä lauseista. Kuitenkin on syytä kysyä, kuinka 
paljon sillä on sijaa jokapäiväisessä elämässämme. Paljonko on tällä kohden käytännön harjoitusta? 
Luulen, että meidän itse kunkin täytyy painaa häpeästä päämme alas. Kaiken muun katselussa 
armonaikamme yleensä kuluu. 
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Vakiintunut uskova 
 
Äskettäin uskoontulleen on perin vaikeaa päästä tähän harjoitukseen käsiksi. Ensimmäinen syy 
tähän on ne voimakkaat kihlausajan tunteet, jotka ovat miltei jatkuvana seuralaisena – taivas on 
tullut maan päälle. Toinen syy liittyy omavoimaisuuteen. Uskonelämän alussa ihmisellä on omaa 
voimaa ja energiaa. Vasta myöhemmin, kun Jumalan koulussa ihminen riisutaan, hän ehkä oppii 
tätä harjoitusta. Nuori uskova haluaa olla aktiivinen. Pelkkä katsominen on laiskanhommaa. Nuori 
ei voi käsittää, ettei ihmisellä ole Herran työhön lainkaan omia eväitä. 
 
Miksi harjoitus on työlästä? 
 
Perkele, maailma ja oma lihamme ovat kääntämässä katseemme toisaanne, tämän maailman 
houkutuksiin. Moni katselukohde päivittäisessä elämässämme ajaa ohi tämän kohteen. Toisaalta: 
Jeesuksen muoto ei meitä miellytä:  
 
2. Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta 
eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme 

mielistyneet.  
3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki 
kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet (Jes.53:2-3). 
 
”Itsevanhurskaus ja itsekylläisyys ovat luonnon lemmikkejä, joita se suojelee kuin elämäänsä. 

Tämä saattaa Kristuksen näyttämään rumalta luonnollisen ihmisen silmissä. Luonto ei voi ikävöidä 

häntä. Hän on vastakohta kaikille luonnon jaloille harrastuksille” (Kallis hunajan pisara). 
 
Mikä avuksi? 
 
Kuitenkin keskuudessamme on ihmisiä, jotka katselevat Jeesusta – jotka ovat löytäneet TIEN. Mikä 
on saanut aikaan tämän muutoksen? Kuinka päästään Jeesuksen katselemiseen? Meidän on hyvä 
muistaa, että Jeesus on esikuva VT:n vaskikäärmeestä:  
 
14. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,  
15. että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä (Joh.3:14-15). 
6. Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon 
kansaa Israelista kuoli.  
7. Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja 
sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." Ja Mooses rukoili 
kansan puolesta.  
8. Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen 
purtu, joka siihen katsoo, jää eloon".  
9. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja 
tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon (4. Moos.21:6-9). 
 
Tarpeen herääminen 
 
Vain niillä, jotka olivat tietoisia myrkkykäärmeen puremasta, heräsi tarve avun etsimiseen. Ihmisen 
täytyy tulla ensin synnintuntoon, jotta hän voisi alkaa kysellä pelastusta. Tässä tarvitaan lain 
julistusta. Samaa asiaa ajaa elämän synkeät kohtalot, sairaudet, omaisuuden menetykset, läheisiä 
kohdanneet onettomuudet jne. Jumalan Karitsan katselemiseen ei päästä ilman sydämen 



 3 

syvämuokkausta. Tässä ei ole kysymys ihmisen turmeluksen kauhumaalailusta ja liioittelusta, 
vaan realismista. 
 
31. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.  
32. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen." (Luuk.5:31-32). 
 
Kerralla terveeksi? 
 
Israelilaiset tulivat kerralla terveiksi. Vaskikäärmeestä lähti parantava vaikutus, joka poisti 
sairausongelman kerta katsomisella. Syntisairauden kanssa on asia toisin: tarvitaan jatkuvaa 

katsomista. 
 
Harhaluulo 
 
Muutamilla ihmisillä on käsitys, että he tulevat kerralla terveiksi. Kun he nöyrtyvät parannukseen ja 
uudestisyntyvät, syntisairaus on mennyttä elämää. Raamattu ei kuitenkaan opeta näin. Tarvitsemme 
vaskikäärmeeseen katsomista toistuvasti – aina kuolemaamme saakka. Uskoontulo merkitsee vasta 
tervehtymisen alkua – sairaalahoitoon pääsyä! 
 
”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 

vähentymättömänä hautaan saakka” (Jonas Lagus). 
 
Tämän totuuden sisäistäminen vie meidät toistuvasti katselemaan Jumalan Karitsaa! 
 
Ei ole mitään 
 
Pyhä Henki vie uskovan armonkerjäläisen paikalle. Hänellä ei ole itsellään mitään:  
 
”Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta” (Joh.3:27).  
 
Kun uskova on näin ”pienellä paikalla”, ei ole ihme, että hänet nähdään usein armoistuimen edessä. 
 
Lisääntyvä synnin tunto 
 
Pyhän Hengen tehtävä on näyttää todeksi synti. Pyhitys on lisääntyvää synnin ja armon tuntoa: 
 
”Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion” 
(Joh.16:8). 
 
19. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu 
tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;  
20. sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta 
tulee synnin tunto (Room.3:19-20). 
 
Katsominen on yhteyttä 
 
Jeesukseen katsomisen kautta uskova on yhteydessä Jeesukseen. Tässä on katsomisen varsinainen 
merkitys. Tässä toteutuvat sekä oksan yhteys viinipuuhun että jäsenen yhteys ruumiiseen. 
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Katsominen on pyhitystä 
 
Jeesukseen katsominen ja täten tapahtuva seurustelu Jeesuksen kanssa muuttaa ihmisen: 
 
”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on 
Henki” (2. Kor.3:18). 
 
”Ainoa puhdas pyhitys On Vapahtajan yhteys.” 

 

Hyvien tekojen perusta 
 
Kääntymätön Vapahtajasta erossa elävä ihminen voi tehdä ulkonaisesti samoja tekoja kuin 
uskovakin. Mutta ne ovat ”kuolleita tekoja”, koska ne eivät ole Hengen hedelmiä eivätkä nouse 
yhteydestä Herraan.  
 
13. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää 
lihanpuhtauteen,  
14. kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi 
itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan 
elävää Jumalaa! (Hebr.9:13-14). 
 
”Ja ilman yhteyttä häneen on kaikki, mitä teemme, kirottua” (Kallis hunajan pisara). 
 

Kerjäläisen katse 
 
Uskovan katse Jumalan Karitsaan on kerjäläisen katse. 

 

1. Matkalaulu. Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaissa asut.  
2. Katso, niinkuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin palvelijattaren 
silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, meidän 
Jumalamme, puoleen, kunnes hän armahtaa meitä (Ps.123:1-2). 
 

Jatkuvaa rukousta 
 
Jeesukseen katsominen on jatkuvaa rukousta, jatkuvaa rukouselämää. Kyseessä on rukousasenne. 
 
”Jos et taida rukoilla, niin ikävöi, jos et taida ikävöidä, niin sairasta Herralle, vaikka et mitään 

vastausta tuntisi moneen aikaan” (Paavo Ruotsalainen). 
 
Jumala vetää 
 
On tärkeää muistaa, että vaikka kukka kääntyy automaattisesti aurinkoon päin, syntisen suhde 
Vapahtajaan ei ole sama; synti ja maailma vetävät häntä luontonsa puolesta katsomaan muualle. 
Tässä tulemme aiheemme kovaan ytimeen. 
 
”Ensin on jumalallinen luonto juurrutettava sieluun, jotta se voisi tarttua häneen, joka on niin 

rajattoman kaukana luonnon näkökyvyn saavuttamattomissa” (Kallis hunajan pisara). 
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”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä” (Joh.6:44). ”Isän 
vetäminen” on kaiken alku ja perusta. Miten Isä vetää Jeesuksen tykö? Tämä on tärkeä käytännön 
kysymys. Jumala vetää monella tapaa: 
 
”Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata” (Job 33:14).  
 
Jumala puhuu ”tavalla ja toisella, mutta sitä ei huomata”. 
 
Miten Jumala vetää Jeesuksen tykö? 
 
1. Kun tunnet halua kääntyä Jeesuksen tykö, tiedä se, ettei liha eikä veri ole sitä vaikuttanut”: 
 
15. Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"  
16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".  
17. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri 
ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa (Matt.16:15-17). 
 
2. Kun esität itsellesi kysymyksen, voisinko nyt kuolla autuaana ja päättelet nähdessäsi elämäsi 
muodon ja sydämesi tila, ettet olisi lähtövalmis, tiedä: tämä on Jumalan kutsu. 
 
3. Kun monenlaiset surkeudet kohtaavat sinua ja riepoittelevat sydänparkaasi, tiedä, tämäkin on 
Jumalan kutsu katsoa Jeesukseen ja mennä Jeesuksen tykö. Kaikki sinua kohtaavat vaikeudet tulisi 
tulkita Jumalan kutsuksi kääntyä Jeesusken puoleen: 
 
”Sinulla on rajattomasti syitä katsoa häneen eikä ainoatakaan syytä kääntää katsettasi pois 

hänestä.” (Kallis hunajan pisara). 
 
Hunajan pisaran neuvot 
 
”Kaikissa omantunnon epäilyisissä, pelästyksissä ja myrskyissä  katso alati Kristukseen…älä 

käännä hetkeksikään katsettasi pois Kristuksesta  (Kallis hunajan pisara). 
 
”Katsokaa nyt Kristukseen ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, Jes.45:22.” 

 

”Mihin muuanne katsonetkin, joudut kadotetuksi. Jumala on katsova vain Kristukseen, etkä 

sinäkään saa katsoa mihinkään muuhun. Kristus on ylennetty kuin vaskikäärme erämaassa, jotta 

syntiset maailman ääristä saakka, kaukaisimmatkin, voivat nähdä hänet ja katsoa häneen, 

Joh.3:14,15. Vähäisinkin, mitä hänestä näet, on pelastava sinut, vähäisinkin kosketus häneen on 

parantava sinut.” 

 
”On suurin näky maailmassa nähdä armo ja pelastus Kristuksessa. Kukaan ei voi nähdä sitä 

samalla näkemättä, että kirkkaus ja pelastus kuuluvat hänelle. Näkeminen aiheuttaa omistamisen.” 

 

”Tule ja pyydä Isältä, että saisit katsella Kristusta, ja sinä olet varmasti menestyvä. Et voi esittää 

hänelle  pyyntöä, joka olisi hänelle otollisempi. Hän antoi hänet omasta helmastaan juuri sitä 

varten, että hän olisi kaikkien syntisten silmien nähtävänä, ikään kuin Isän rakkauden iankaikkisena 

muistomerkkinä. 

Luonnolliseen aurinkoon katsominen heikentää silmiä. Mutta mitä enemmän katsot Kristukseen, 

vanhurskauden aurinkoon, sitä voimakkaammaksi ja kirkkaammaksi tulee uskosi silmä. Katso vain 

Kristukseen, niin sinä olet rakastava häntä ja elävä hänestä.” 
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”Mene Kristuksen luo katsellen syntiäsi ja kurjuuttasi, ei armonkokemuksiasi ja pyhyyttäsi.” 

 

”Käännä vain katseesi pois Kristuksesta, niin olet heti (niin kuin Pietari) vaipuva epäilyksiin.” 

 

Herran kasvojen etsiminen 
 
Tämä liittyy kiinteästi Jumalan Karitsaan katselemiseen. Jeesuksen kasvot ovat uskovalle rakkaat; 
ne ovat hänelle elinehto. Mutta syntiturmeluksen tähden hän kadottaa herkästi nämä armaat kasvot. 
Silloin hän alkaa surra ja etsiä. 
 
”Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa” (Ps.105:4). 
 
Hän lymyy ja ilmestyy taas 
 
Jumalan kasvatusmenetelmään uskovan kohdalla kuuluu, että hän salaa ja kätkee kasvonsa – ehkä 
pitkäksikin aikaa. Mutta uskova ei saa tällöin käydä uskottomaksi, vaan hänen tulee odottaa armon 
auringon nousua.  
 
20. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää 
kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi.  
21. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: 
"Tässä on tie, sitä käykää" (Jes.30:20-21). 
 


