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KUINKA TULIT USKOON?

Väinö Hotti

Herätys- vai kasvatuskristillisyys?
Muutama vuosikymmen sitten oli kova kädenvääntö näiden kahden linjan välillä. Tietysti
rintamalinjan pitkälti määräsi oma uskonelämä. Näytti siltä, että oli mahdotonta ymmärtää toisen
näkemystä. Tänään ei näistä rintamalinjoista väitellä. Tänään lienee niin, että ”jokainen tulee
omalla uskollaan autuaaksi”. Tarkkaan ottaen uskonelämän kirkastumista ei kuitenkaan voi
rajoittaa näihin kahteen kategoriaan. Uskoontulo on monimutkaisempi prosessi. Tässä yritämme
nostaa mallia suoraan Raamatusta ja kuinka siellä ihmiset ovat päässeet uskoon sisälle.
1. Taistelun kautta
On sanottu, että kun Jumala tahtoo pelastaa ihmisen, siinä on ”kaksi kovaa vastakkain”, ihminen ja
Jumala. Jumalalla on kova halu pelastaa luomansa ja lunastamansa ihminen, mutta ihminen on
itsensä pahin vihollinen ja haraa hartiavoimin vastaan. Jumala joutuu käymään
väsyttämiskamppailua kuten kalastaja, joka haluaa saada ison kalan rannalle. Tässä yhteydessä
usein puhutaan ”Jaakobin painista”.
”Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja yksitoista lastansa
ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken,
mitä hänellä oli. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan
mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä
lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies
sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua".
Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob". Silloin hän sanoi: "Sinun
nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja
olet voittanut" (1. Moos.32:22-28).
Tämä paini oli ratkaiseva sekä Jaakobin Jumala- että lähimmäissuhteessa: ”sinä olet taistellut
Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut.” Siinä todennäköisesti ratkaistiin Jaakobin
iäisyyskohtalo (Jaakob pääsi Jumalan elävään tuntemiseen). Seuraava luku kertoo, kuinka suhde
Eesauhun korjaantui; Eesau otti veljensä ystävällisesti vastaan.
Erikoinen oli myös maininta siitä, että Jaakob kirjattiin painin voittajaksi, vaikka hän poistui
paikalta ”ontuen”. Tämä kertoo siitä, että aina painissa Jumalan kanssa ihminen ”vammautuu”.
On olemassa kirjakin ”Rampana taivaaseen”.
2. Hukkuvan pelastus
Muutamat ovat joutuneet aivan kuin hukkuva veden varaan. Aika tuntuu olevan vähissä; iäisyys on
avautumassa. Ainoaksi keinoksi jää avunhuuto.
1) Oma kokemus
Itse koin tämän tilanteen nuorena miehenä (21 v.). Tie oli ummessa. Pimeys oli edessä. Muistin
Jumalan puhelinnumeron: Ps.50:15:
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”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää
kunnioittaman minua.”
Minulla ei ollut mitään uskoa, mutta minä koin, että oli yhtymäkohta tämän sanan ja minun välillä.
Raamattu puhui ”hädänalaisesta” ja minun sydämessäni oli totisesti hätä. Sopersin Jumalalle: ”Jos
Sinä Jumala olet olemassa, niin sinä tiedät, että minulla on tosi hätä. Auta minua!”
Jumala kuuli minua ja 11.10.1961 klo 17 kuulin taivaasta äänen: ”TULE SINÄKIN MINUN
VIINITARHAANI!” Hetkessä pimeys poistui. Tunsin että uusi elementti USKO tuli minuun. Koko illan
tulvi sydämestäni laulu ”OI MINKÄ ONNEN, AUTUUDEN AIN USKO MYÖTÄÄN TUO”(HLV 295).
2) Daavid
”Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja
kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun
jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun
Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan” (Ps.40:1-4).
3) Job
”Sinä kohotat minut myrskytuuleen, kiidätät minut menemään ja annat minun menehtyä
rajuilman pauhinassa. Niin, minä tiedän: sinä viet minua kohti kuolemaa, majaan, kunne kaikki
elävä kokoontuu. Mutta eikö saisi hukkuessaan kättänsä ojentaa tahi onnettomuudessa apua
huutaa? (Job 30:22-24).
4) Aasaf
”Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa; minun käteni on yöllä ojennettuna eikä väsy; minun
sieluni ei lohdutuksesta huoli” (Ps.77:3).
5) Jesaja
”Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun
kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran
Sebaotin” (Jes.6:5).
6) Joona
Joona oli tottelematon Herran käskylle ja joutui sen seurauksena meripedon vatsaan. Hän rukoili
siellä Herraa – ja Herra kuuli hänen äänensä:
"Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin
apua, ja sinä kuulit minun ääneni. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta
ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. Minä ajattelin: Olen
karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi.
Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. Minä
vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta
sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani. Kun sieluni nääntyi minussa,
minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi” (Joona 2:38).
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7) Israelin kansa
”Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun
Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä” (5. Moos.4:30).
3. Valinta
Muutamille pelastukseen liittyy selkeä valinta:
”Jos täällä kirkossa on tänä iltana joku nuori mies, joka tuntee seisovansa valinnan paikalla, niin
minä pyydän: valitse tänä iltana niin, että kun makaat kuolinvuoteellasi, voit sanoa: olen tehnyt
elämässäni monta väärää valintaa, mutta tuona iltana valitsin oikein antaessani elämäni
Kristukselle ja ottaessani vastaan pelastuksen” (Albert Lunde Helsingin Johanneksen kirkossa
18.10.1912; Urho Muroma tuli uskoon puheen vaikutuksesta).
”Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun
eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun
jälkeläisesi eläisitte” (5. Moos.30:19).
”Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella,
niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden,
joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa” (Joos.24:15).
”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).
”Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna
köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua". Mutta kun nuorukainen kuuli
tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta” (Matt.19:21,22).
”Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?" Simon Pietari vastasi
hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat” (Joh.6:67,68).
”ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi
esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta
perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi”
(Hebr.12:16,17).
4. Kasvatuksen tulos
Samuel
”Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla; mutta Herran sana
oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia” (1. Sam.3:1).
Timoteus
”kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Looiksella ja
äidilläsi Eunikellä ja joka, siitä olen varma, on sinullakin” (2. Tim.1:5).

