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ODOTA HERRAA!                                                                      Väinö Hotti 

Jumalan koulussa 

Jokainen uskova käy Jumalan koulua. Se on elinikäinen koulu. Siitä ei valmistuta ajallisen elämän 

aikana. Keskeneräisyys on koulun eräs tuntomerkki. Oppitunnit ovat ympäri vuorokauden ja 

seitsemän päivää viikossa (24/7). Loma-aikoja ei tunneta. 

”Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä 

kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä 

en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja 

kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, 

johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil.3:12-14). 

Vaikea oppiaine 

Herran odottaminen on vaikea oppiaine. Se kuuluu kuitenkin tässä koulussa pakollisiin aineisiin. 

Ihmisluonto haluaa toiseen suuntaan: MINULLE, KAIKKI, HETI!  

Korkeakoulu 

On suuremmoinen asia päästä tähän kouluun. Kaikki maalliset koulut kalpenevat Jumalan koulun 

rinnalla. Koulun arvo perustuu siihen, että se valmistaa ”taivasta varten”. Kouluun pääsy on jo arvo 

sinänsä. Miten pitkälti on edetty opinnoissa, on toisarvoinen asia. 

”Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!” (Fil.3:16). 

Pääsytutkinto 

Kaikilla on mahdollisuus päästä tähän ”korkeakouluun” – kunhan vain pääsytutkinto läpäistään. 

Tutkinto kouluun on ankara. Siinä pyrkijä riisutaan kaikesta omasta.  Toisaalta mitään 

pääsyvaatimuksia ei ole: ”Tule sellaisenaan kuin olet!” 

”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon” 

(Matt.11:28). 

”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä 

ulos” (Joh.6:37). 

Opettaja – Pyhä henki 

Varsinaisia opettajia on vain yksi: PYHÄ HENKI. 

”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä 

hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille 

julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä 

on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille” (Joh.16:13-

15). 
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”Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään 

opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on 

myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä” (1. Joh.2:27). 

”Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä 

on tie, sitä käykää" (Jes.30:21).  

Kannattaa juhlia 

Jumalan kouluun pääsemistä kannattaa juhlia; onhan se merkittävä murrosvaihe ihmisen 

elämässä. 

1) Tämä juhla on oikeastaan ”syntymäpäiväjuhla”.  

”Kun sadanpäämies sen kuuli, meni hän päällikölle ilmoittamaan ja sanoi: "Mitä aiot tehdä? Tämä 

mies on Rooman kansalainen." Niin päällikkö meni Paavalin luo ja sanoi hänelle: "Sano minulle: 

oletko sinä Rooman kansalainen?" Hän vastasi: "Olen". Niin päällikkö sanoi: "Minä olen paljolla 

rahalla hankkinut itselleni tämän kansalaisoikeuden". Paavali sanoi: "Mutta minulla se on 

syntymästäni asti" (Apt.22:26-28). 

”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut 

lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan 

vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen 

joukossa´ (Apt.26:17,18). 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä 

sisälle Jumalan valtakuntaan” (Joh.3:5). 

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 

uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17). 

2) Israelkin juhli Egyptistä pääsyä: 

”Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren; he sanoivat näin: "Minä veisaan 

Herralle, sillä hän on ylen korkea; hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Herra on minun 

väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä 

ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. Herra on sotasankari, Herra on 

hänen nimensä” (2. Moos.15:1-3). 

3) Taivaassa juhlitaan syntisen pelastusta: 

”Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, 

kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse… Niin 

myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen” 

(Luuk.15:7,10). 

Juhlitaan kohtuullisesti 

1) Pelastus on armosta. 
2) Ollaan vasta taivastien alussa (Fil.3:12,13). 
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3) On päästy vasta Jumalan koulun ensimmäiselle luokalla. 
4) Monet vaarat ja vastukset ovat edessä. 
5) Vihollinen on voimakas (1. Piet.5:17). 
6) Moni on kokenut Deemaksen kohtalon (2. Tim.4:10). 
7) Päämäärä on vielä saavuttamatta. 
8) Israel ei voinut kauan juhlia Egyptistä lähtöä; farao oli kintereillä! 
9) Tuhlaajapojan paluuta juhlittiin näyttävästi, mutta sen jälkeen alkoi arkinen aherrus 
(Luuk.15:22-24) 
10) Herodes etsii lasta surmatakseen hänen (Matt.2:13). 
11) Israelia odotti erämaa monine kiusoineen ja vaaroineen. 
12) Kilvoitus oli edessäpäin. 
 
TÄRKEIN OPPIAINE – ODOTTAMINEN 

Tämä on Jumalan koulussa tärkein oppiaine. Jos tässä ei edistytä, koko yritys valuu hiekkaan. 

Mihin tämä perustuu? Odottaminen liittyy uskovan kiinteään ja intensiiviseen Kristus-yhteyteen. 

1)  Orgaaninen, elimellinen yhteys Kristukseen 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon 

hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 

2)  Avioliitto Kristuksen kanssa 

”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät 

miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, 

että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois 

vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan” (2. Kor.11:2,3). 

Morsiusmystiikka 

Morsiusmystiikka ja siihen kiinteästi liittyvä odotus kuuluvat keskeisenä osana kristinuskoon. Ilman 

näitä olemme tekemisissä kuolleen aivouskon kanssa! 

AVIOLIITTO JA ODOTTAMINEN KUULUVAT YHTEEN 

Tämä nykyinen aika on ”kihlausaikaa”. Kihlaus ja odotus kuuluvat yhteen. 

Eino J. Honkasen rakkaustarina 

Leena Huhtaniemi on kirjoittanut Eino J. Honkasesta ansiokkaan elämäkerran. Eino oli monet 

vuodet rintamalla. Siihen aikaan liittyi myös rakastuminen tulevaan puolisoon Marjaan. Herkästi 

Huhtaniemi kuvaa ensirakkautta (”Rakkautta ensimmäisellä ja toisella silmäyksellä”). Huhtaniemi 

tuo erinomaisesti esille, kuinka rakkauden hento kukkanen voi menestyä jopa sotarintaman 

ankeissa olosuhteissa! 

”Erkki istahti pianon ääreen ja pyysi Marjaa laulamaan. Marja lauloi hengellisiä lauluja, myös 

Edvard Griegin säveltämän Solveigin laulun, jonka laulun aihe on norjalaisen Ibsenin näytelmästä 
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Peer Gynt. Laulussa tyttö odottaa uskollisesti mielitiettyään, joka seikkailee ympäri maailmaa. 

Tyttö varttuu naiseksi ja yhä jaksaa odottaa, vaikka kuluisi taas uudelleen talvi, kesä ja kokonainen 

vuosi.  

- ”Mut lupasit sä tulla ja tuleva sä oot, ja yhä minä oottelen päivä ja yöt.”  

”Marjan laulu tenhosi Einoon täydellisesti. Yhdessä hetkessä oli poissa sodan kurimus, olojen 

epävarmuus, sisäinen paine. Nuori mies seisoi tuulisella tunturilla ja näki edessään elämää 

hehkuvan vaaleakiharaisen neidon, joka yksinäisenä huhuili rakastettuaan kutsuvasti, 

sydämeenkäyvästi ja luottaen. Laulun sanat ilmaisivat kaiken sen, mikä Einon sisimmässä liikkui. 

Vaikka menisi koko talvi, kevät ja kesä ja koko vuosikin, kerran hän varmasti tulisi. Eino tiesi 

olevansa juuri se, joka vastaisi neidon kutsuun. Juuri tällaista tyttöä hän oli sisimmässään etsinyt ja 

haluaisi suojella maailman myrskyissä” (ss.13,14).  

Solveigin laulu Edvard Grieg H.Ibsen. (Suom.)  

1. Voi suvi vielä vierrä ja synkeä syys, - ja synkeä syys, - ja vierrä talvi valkea ja vierrä koko vuos, ja 

vierrä koko vuos, - mut lupasit sä tulla ja tuleva sä oot, ja tuleva sä oot, ja yhä minä oottelen päivät 

ja yöt, ja päivät ja yöt. 

2. Sua kaitkohon Luoja, jos kunne käy sun ties, - jos kunne käy sun ties, - mä aatoksin aina sun 

kanssasi oon, sun kanssasi oon, - mun katseeni viihtyvi ulapalla vaan, niin ulapalla vaan, kun tulet, 

täällä tunturilla kohdata sun saan, ma kohdata sun saan. 

Eino J. Honkanen oli kihlausaikana sotarintamalla. Sieltä hän kirjoitti lämpimiä sanoja 

rakastetulleen Marjalle: 

- Tultuani tänne kämpilleni oli vastassani odotusteni mukainen lämmin tervehdys – kaksi kirjettäsi, 

ja pian posti toi kolmannenkin. Näissä oloissa ne ovat Sinä itse. Olit sulhastasi vastassa lausumassa 

tervetulleeksi, kertomassa kokemuksiasi ja ajatuksiasi ja antamassa suukkoja. 

Joka päivä odotan postia kiihkeästi. Ellei se tuota ylimääräistä vaivaa ja valvomista, toivon saavani 

joka päivä postissa kirjeesi. Ei mikään voi niitä korvata. Nyt vasta ymmärrän noita toisia ”hassuja” 

suurkirjoittajia. Ellet kirjoittaisi viikkoon, menehtyisin. Rakastan sinua in Ewigkeit. 

Mielelläni nautin ja lämmittelen siinä sydämesi lämmössä, joka kirjeistäsi hohtaa…Älä jätä 

koskaan yhteen arkkiin… 

…Kirjoitit niin elävästi, että sitä lukiessani aivan elin luonasi, istuin seuraväen joukossa, kävelin 

rinnallasi pitkin pimeitä katuja, istuimme pommisuojassa ja juttelimme huoneessasi myöhään 

yöhön… 

…Jos olisin runoilija, kirjoittaisin maailman kauneimman runokokoelman. Jos olisin säveltäjä, 

sepittäisin rakkauden korkea-veisuun, sinfonian ja vaikka minkä. Jos olisin kirjailija, kirjoittaisin 

romaanin. Kaiken Sinulle ja Sinusta (Leena Huhtaniemi, Eino J. Honkasen rikas elämä, ss.55,56). 

Korkea Veisu 

Tässä Raamatun kirjassa tulee selkeästi esille morsiamen (seurakunnan) rakkaus ylkäänsä 

(Kristukseen). Samoin siinä tulee voimakkaasti esille morsiamen palava ja kiihkeä odotus: 
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”Minä olen rakkaudesta sairas” (2:5). 

”Oletteko nähneet häntä, jota minun sieluni rakastaa?” (3:3). 

”Kaikin olet kaunis, armaani, ei ole sinussa ainoatakaan virheä” (4:7). 

”Sanokaa, että minä olen rakkaudesta sairas” (5:8). 

”Minun rakkaani on valkoinen ja punainen, kymmentä tuhatta jalompi” (5:10). 

Rakkauden voima 

”Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, 

tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet 

voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa 

tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin” (K.V.8:6,7). 

Ne kaksi tulevat yhdeksi 

Avioliittoon mentäessä mies ja nainen tulevat ”yhdeksi”. 

”Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen 

kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän 

oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja 

liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu". Sentähden 

mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi” (1. 

Moos.1:21-14). 

”Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja 

sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi 

tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on 

yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako” (Matt.19:4-6). 

Kun ihminen tulee uskoon, hän ”tulee yhdeksi Kristuksen kanssa”.  Hän siis ”avioituu Kristuksen 

kansa”. Tähän perustuu sekä vanhurskauttaminen että pyhitys, Room.6. Tähän perustuu myös  

uskovan taivaallinen perintöosa. Uskova on itsessään rutiköyhä, mutta Kristuksessa äärettömän 

rikas. Uskova on rikas kerjäläinen (kerjäläisprinssi). 

”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen 

kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 

kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää 

meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita 

yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun 

tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin 

ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;sillä joka on kuollut, se on 

vanhurskautunut pois synnistä” (Room.6:3-7). 

”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, 

uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme 

vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14). 
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”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on 

valkeudessa” (Kol.1:12). 

”Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te 

saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta” Kol.3:23,24). 

Kristus meissä 

”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden 

kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27). 

”Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa 

ristiinnaulittu,  ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, 

sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun 

edestäni” (Gal.2:19,20). 

”ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani” 

(Room.15:29). 

Ei näkemisessä vaan uskossa 

Jeesus on luvannut olla omiensa kanssa ”maailman loppuun asti”: 

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 

teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” 

(Matt.28:18-20). 

”Yksin en kulje en hetkeäkään…”  Tätä ei kuitenkaan ole lupa tulkita siten, että aina tuntisimme 

Jeesuksen läsnäolon. 

”sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä” (2. Kor. 5.7). 

”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy” 

(Hebr.11:1). 

”Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja 

kuitenkin uskovat!" (Joh.20:29). 

Suloisin nimi 

Koska Herra on uskovalle rakas, uskova haluaisi aina kokea Jeesuksen läsnäoloa myös tunteissa.  

1. Jeesuksen muisto ihana On mieltä ilahuttava, Se sydänten on lohdutus, Elämän alku, valkeus Ja 

sielunpyhä riemastus. 

2. Makeempi mannaa, hunajaa On hänen läsnäolonsa. Ei kuulla voisi kalliimpaa, Ei veisata 

suloisempaa Kuin nimeänsä ihanaa. 

3. Mun, Jeesus, anna tuntea Sun rakkautes suuruutta, Oi Jeesus, anteeks`antaja Ja taivaan kruunun 

kantaja, Sä armon ainut jakaja (Vvk 300; Eino J. Honkasen saarnavirsi). 
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Hääväki suree 

Herran kansa itkee ja valittaa, kun ylkä otetaan pois (tunteissa): 

”Niin Jeesus sanoi heille: "Eiväthän häävieraat voi surra, niinkauan kuin ylkä on heidän kanssaan? 

Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat” (Matt.9:15). 

Rakastettu poissa – kaikki poissa 

Kun rakastettu kätkeytyy, tulee onneton olo. Aurinko menee pilveen; ei saa sijaansa missään. 

Alkaa vimmattu kaipaus ja etsiminen: Missä olet rakkaani? Miksi peität kasvosi? 

Entisiin armonkokemuksiin ei voi enää turvautua ja nojautua: 

”Ei riitä jos kerran sulta Sun kasteesi siunatun sain. :,:Mä tarvitsen uutta tulta, Uutta armoa 

matkallain:,: (HLV 71:2). 

Tyhjyyttä, sokeutta, saastaisuutta, syntisyyttä. 

”Minä en ole mitään, enkä huomenna sitäkään” (E.J. Honkanen). 

”Pelasta minut, Jumala, sillä vedet käyvät minun sieluuni asti. Minä olen vajonnut syvään, 

pohjattomaan liejuun, olen joutunut vetten syvyyksiin, ja virta tulvii minun ylitseni. Minä olen 

väsynyt huutamisesta, minun kurkkuni kuivettuu, minun silmäni ovat rauenneet odottaessani 

Jumalaani. Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua syyttömästi vihaavat; paljon on 

niitä, jotka tahtovat tuhota minut, jotka syyttä ovat vihollisiani; mitä en ole ryöstänyt, se täytyy 

minun maksaa. Jumala, sinä tunnet minun hulluuteni, eivätkä minun vikani ole sinulta salassa. Älä 

anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua” (Ps.69:2-7). 

”Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun sanansaattajani, jonka minä 

lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija?” 

(Jes.42:19). 

”Daavidin virsi. Sinua, Herra, minä huudan; minun kallioni, älä ole minua kohtaan äänetön, etten 

minä, kun sinä vaiti olet, joutuisi niiden kaltaiseksi, jotka ovat hautaan vaipuneet” (Ps.28:1). 

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

(Ps.80:5). 

”Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti, silloin minä olin järjetön enkä 

mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta” (Ps.73:21,22). 

”Minä tahdon kantaa Herran vihaa, sillä minä olen tehnyt syntiä häntä vastaan, siihen asti että 

hän minun asiani toimittaa ja hankkii minulle oikeuden. Hän tuo minut valkeuteen, minä saan 

nähdä hänen vanhurskautensa”  (Miik.7:9). 

”Niinkuin vesi minä olen maahan vuodatettu; kaikki minun luuni ovat irti toisistansa; minun 

sydämeni on niinkuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin 

saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun” 

(Ps.22:15,16).  
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”Joka sairastaa pitalia, hän käyköön rikkirevityissä vaatteissa, tukka hajallaan ja parta peitettynä ja 

huutakoon: 'Saastainen, saastainen!' Niin kauan kuin sairaus hänessä on, olkoon hän saastainen; 

saastaisena hän asukoon yksinänsä, hänen asuinsijansa olkoon leirin ulkopuolella” (3. 

Moos.13:45,46). 

”Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, 

jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi” 

(Luuk.10:30). 

”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” 

(Wilcox, Kallis hunajan pisara, ss.25,26). 

Koska valaissee kointähtönen Mua köyhää 
kerjääjää? Koska päättyy matka yöllinen,  
On yhä hämärää? Luon taivahalle yhtenään  
Mä katseen kaipaavan, Valoa vaikk` en 
näekään, Sen tiedän loistavan (Vvk 380:1). 
 

Näin syntisenä Herra mun täytyy vaeltaa,  
Sun kanssas` tiellä taivaan perille kulkea. 
En paremmaks voi tulla. En pyhäks ollenkaan. 
Ja kuitenkin oi Herra, Sun käsiin jäädä saan.  
(Niilo Tuomenoksa) 
 
Sun armos varaan, oi Herra, jään,  
Kun ansiota ei yhtäkään, Oo mulla  
tuotavaks` etehesi, Siks` tuon ma  
syntisen sydämeni. 
(Vilho Rantanen) 

Uskova ei ole mikään yli-ihminen 

Uskova on yhtä ”lihaa” Kristuksen kanssa. Kun Kristus (rakastettu) salaa itsensä, luonnollinen 

reaktio siihen on ikävöiminen, kaipaaminen, etsiminen ja odotus. Tämä on samalla realismia; 

uskova ei ole haihattelija! 

Vaativa uskova 

Joskus uskovia pidetään vaatimattomina ja vähään tyytyvinä. Itse asiassa heillä on vaatimusrima 

varsin korkealla; heille kelpaa vain paras! He eivät kiinnitä huomiota toisarvoiseen ja sekundaan: 

”Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan 

päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun 

osani iankaikkisesti. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka 

haureudessa sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani 

Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi” (Ps.73:25-28). 
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Kahdenlaista odottamista 

1. Tavallisesti uskovan odottamisella tarkoitetaan Jeesuksen toisen tulemisen odotusta. Tämä 

onkin tärkeä ja oleellinen asia. Jeesus puhui tulemisensa yllätyksellisyydestä ja siitä, kuinka 

uskovien tulisi tätä varten olla aina valmiit: 

”Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos 

perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa 

murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika 

tulee” (Matt.24:42-44). 

2. Toinen odottaminen liittyy uskovan jokapäiväiseen kilvoitukseen. Elävä kristitty pyytää saada 

aina katselle rakkaan Vapahtajansa kasvoja: 

”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… 

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” (Wilcox, Kallis hunajan pisara, ss. 34, 35, 56). 

”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). 

”Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi 

katselemisella” (Ps.17:15). 

”Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu” (Ps.34:6). 

Odottava usko 

Odotus on niin tärkeä osa uskovan elämää, että puhutaan ”odottavasta uskosta”. Kirkkohistoriaa 

tuntee Paavo Ruotsalaisen odottavan uskon. Uskovan elämä on jatkuvaa Herran etsimistä ja 

odottamista. Se on jatkuvaa kilvoitusta ja juoksemista elämän kaidalla tiellä. Uskova ei koskaan 

lepää, vaan on jatkuvasti liikekannalla. Tämä on elävän uskon tuntomerkki. Uskovan sydän on kuin 

kompassin neula; se ei tyydy ennen kuin löytää Kristuksen. 

Paavo Ruotsalainen: ”Jos et taida rukoilla, niin ikävöi, jos et taida ikävöidä, niin sairasta Herralle, 

vaikka et mitään vastausta tuntisi moneen aikaan.” 

”Niin kauan kuin peukalo liikkuu, silmät Kristuksen puoleen.” 

”Oikea kristitty tyytyy Herran pyhään tahtoon eikä koskaan pidä itseään soveliaana ja 

mahdollisena kulkemaan elämän kaitaa tietä ilman Kristuksen elävää tietoa.” 
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”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.” 

”Minä tiedän, että sinulta puuttuu usein usko, niin kuin minultakin. Mitä silloin on tehtävä kun se 

puuttuu? Silloin on nöyrryttävä Vapahtajan edessä, että hän lahjoittaisi uskon.” 

”Autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat, nimittäin etsivällä uskolla riippuvat kiinni 

Vapahtajassa.” 

”Joka ei taida uskoa, hän älköön itseltänsä sitä vaatikokaan, vaan valittakoon Herralle sota-

aseensa poisotetuksi tulleen ja kärsiköön vaivaa niin kuin luja Jeesuksen Kristuksen sotamies.” 

”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?” 

”Meidän pitää etsivällä uskolla odottaman sitä aikaa, jona Herra asiamme toimittaa, jolloin vasta 

ihminen saa tuntea Kristuksen läsnäolon ja omantunnon rauhan.” 

Martti Luther puhuu tästä samasta uskosta: ”Pyhän ihmisen elämä on enemmän Jumalalta 

ottamista kuin hänelle antamista, enemmän halajamista kuin omistamisesta, enemmän 

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

pyytämistä, halajamista, etsimistä” (Kares, Luther, s.437). 

TUSKAISA ODOTUS 

”Sinulta minä odotan pelastusta, Herra” (1. Moos.49:18). 

”Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua 

minä odotan kaiken päivää” (Ps.25:5). 

”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni” (Ps.40:2). 

”Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi” (Ps.51:13). 

”Minä olen väsynyt huutamisesta, minun kurkkuni kuivettuu, minun silmäni ovat rauenneet 

odottaessani Jumalaani” (Ps.69:4). 

”Älä ota peräti pois minun suustani totuuden sanaa, sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni” 

(Ps.119:43). 

”Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen sanaansa.  

Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua” (Ps.130:5,6). 

”Niin minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja panen toivoni häneen” 

(Jes.8:17). 
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”Niin, sinun tuomioittesi tiellä me odotamme sinua, Herra; sinun nimeäsi ja sinun muistoasi sielu 

ikävöitsee” (Jes.26:8). 

LUPAUKSIA 

”asia on hänen edessänsä: odota häntä” (Ps.35:14). 

”Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään; häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä 

uskottomat” (Ps.25:3). 

”Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan” (Ps.37:9).  

”Sentähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, sentähden hän nousee armahtaaksensa 

teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!” (Jes.30:18). 

”Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka 

Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä 

näänny, he vaeltavat eivätkä väsy” (Jes.40:30,31). 

”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). 

Jumalan myllyt 

On sanottu, että ”Jumalan myllyt jauhavat hitaasti”.  Tämä tarkoittanee sitä, että ihmiselle on 

työlästä sopeutua Jumalan aikatauluun. Toisaalta nämä ”myllyt” voivat jauhaa myös nopeasti, niin 

nopeasti, että asiat toteutuvat ”rutosti”. Näin on tapahtunut Israelin historiassa ja tulee 

tapahtumaan lopunajan tapahtumissa (eskatologia). 

”Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti” (Room.19:28). 

Toisaalta asian viipyminen ei merkitse epäluotettavuutta; kaikki kirjoitettu varmasti toteutuu: 

 "Ihmislapsi, miksi teillä on tämä pilkkalause Israelin maasta, kun sanotte: 'Aika venyy pitkälle, ja 

tyhjään raukeavat kaikki näyt?' Sentähden sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Minä teen lopun 

tästä pilkkalauseesta, niin ettei sitä enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin: Lähellä on aika 

ja kaikkien näkyjen täyttymys” (Hes.12:22,23). 

”Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi 

juostessa lukea". 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.2:2,3). 

”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.3:3-7). 


