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JUMALAN KOHTAAMINEN                                                        Väinö Hotti 

”valmistaudu, Israel, kohtaamaan Jumalaasi” (Aam.4:12). 

Onko Jumalaa olemassa? 

1) Ei ole 

Tämän aatteen kannattajia on paljon. He eivät näe missään riittäviä todisteita Jumalan 

olemassaolosta. Maailman surkea meno todistaa, ettei ole Jumalaa. Oma henkilökohtainen 

kokemus todistaa samaan suuntaan: Jos Jumala olisi, miksi minulle on käynyt näin? Toisaalta 

Jumalan tunnustaminen saattaisi ihmisen vastuuseen teoistaan; Raamattu puhuu tuomiopäivästä: 

”Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee 

tuomio” (Hebr.9:27). 

Kaikilla ihmisillä on suuri kirja, luonnon kirja, todisteena Jumalasta; todistusaineisto on 

kumoamaton: 

”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, 

niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan 

tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen 

näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen 

teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä 

puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet 

eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on 

pimentynyt” (Room.1:19-21). 

2) Jumala on luonut kerran maailman 

Tänään hän ei välitä luomakunnastaan, vaan on jättänyt sen oman onnensa varaan. Kaikki on 

sattumaa; ei mitään järkeä. 

3) Jumala on kuollut 

Jumala on kuollut (saks. Gott ist tot) on Friedrich Nietzschen (1844–1900) laajalti lainattu lausahdus. 

Se löytyy ensimmäisen kerran hänen teoksestaan Iloinen tiede, sekä osasta 108 (Uusia taisteluja) että 

osasta 125 (Hullu ihminen). Myöhemmin se esiintyy myös Nietzschen teoksessa Näin puhui 

Zarathustra  (Wikipedia). 

Jumala on ehkä joskus aikojen alussa elänyt ja toiminutkin. Hän on ollut inhimillisten rajoitusten 

alainen – elänyt aikansa ja kuollut. Jumalalle uhrattujen rukousten kohtalo on sama kuin 

”joulupukille osoitettujen kirjeiden”. 

Tässä lauselmassa on kyllä ”puolitotuus”. Jumala ”kuoli” 2000 vuotta sitten Jeesuksen 

ristiinnaulitsemisen yhteydessä: 

”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän 

rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan” (2. Kor.5:19). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
https://fi.wikipedia.org/wiki/1844
https://fi.wikipedia.org/wiki/1900
https://fi.wikipedia.org/wiki/Iloinen_tiede
https://fi.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4in_puhui_Zarathustra
https://fi.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4in_puhui_Zarathustra
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Jeesus kuoli ja haudattiin, mutta hän ei jäänyt hautaan, vaan nousi ylös. Lukuisat silminnäkijät ovat 

nähneet ylösnousseen Jeesuksen: 

”Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut 

meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi 

kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille 

kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, 

joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän 

näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi 

minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen 

arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa” (1. 

Kor.15:3-9). 

4) Jumala elää – ja voi hyvin 

Kaikki maailmassa todistaa tämän puolesta. Sekä mikro- että makromaailma huutavat äänekkäästi: 

JUMALA ON! Koko maailma todistaa, että tämän kaiken takana on ihmeellinen suunnitelma ja 

suunnittelija. Lisäksi lukuisat ihmiset tänäkin päivänä voivat yhtyä pyhien valtavaan 

todistuskuoroon: HERRA ON TOTISESTI YLÖSNOUSSUT! 

SALATTU JUMALA 

”Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja” (Jes.45:15). 

”Jumala on salattu. Emme voi nähdä häntä silmillämme emmekä ymmärtää ajatuksellamme” 

(KO2, 1948). 

”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, 

sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat 

teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne” (Jes.55:8,9). 

ILMOITETTU JUMALA 

”Voimme oppia tuntemaan Jumalan vain siten, että hän ilmoittaa itsensä meille” (KO3). 

”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” (KO4). 

”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja.  

Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi” 

(Ps.19:2-4). 

”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). 
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JUMALAN TUNTEMINEN = JEESUKSEN TUNTEMINEN 

”Mutta Jeesus huusi ja sanoi: "Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut 

lähettänyt. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt” (Joh.12:44,45). 

”Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, 

Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? Etkö 

usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en 

puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä 

olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden” (Joh.14:9-11). 

”Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että 

tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä” (Joh.10:38). 

”että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä 

olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt” (Joh.17:21). 

”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh.10:30). 

ILMESTYKSEN JUMALA 

”Ja Haagar nimitti Herraa, joka oli häntä puhutellut, nimellä: "Sinä olet ilmestyksen Jumala". Sillä 

hän sanoi: "Olenko minä tässä vilaukselta saanut nähdä hänet, joka minut näkee?" (1. 

Moos.16:13). 

Usein ilmestykset liittyvät uskon elämän alkuun. Kun ihminen kasvaa uskossa, hän joutuu 

nojautumaan yhä enemmän Sanaan. 

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

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

”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). 

”Voimme oppia tuntemaan Jumalan vain siten, että hän ilmoittaa itsensä meille. Rakkaudessaan  

Jumala lähestyy meitä ja vetää meitä puoleensa” (KO3). 

"Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua 

puoleeni armosta” (Jer.31:3). 

EI JATKUVAA ILMESTYMISTÄ 

Oi armo ja rakkaus suur, 
kun Jeesus meit taluttaa juur. 
Hän neuvoillaan opastaa uskoviaan, 
jotka kulkijat vieraan on maan. 
Hän kaataa ja tukee. 
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Hän riisuu ja pukee. 

Hän lymyy ja ilmestyy taas. 

Hän tyhjentää tyhjäks 

ja alentaa köyhäks 

mutta tyhjä ja köyhä taas tuntea saa,  

että armonsa rikastuttaa. 

Hän sumuhun peittää,  

sun hetkeksi heittää, 

mutt` tien jälleen kirkastuttaa. 

PALJON ODOTUSTA 

Herran odotus on uskovan varsinaista ”kilvoitusta”. Me emme saa määrätä milloin ja millä tapaa 

Herra ilmestyy ja uudelleen kirkastaa kasvonsa. On tyydyttävä kärsivälliseen odotukseen. 

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

JUMALA – NÄLKÄ 

Toisaalta Jeesus tyydyttää nälän, toisaalta nälkä päivä päivältä lisääntyy. 

”Jeesus tyydyttää sydämen tyydyttämättömällä tyydytyksellä.” 

”Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua 

halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa” (Ps.63:2). 

”En saa, en tahdo elää itselleni, En enää itselleni kuulukaan. Sulle, oi Jeesus, annan sydämeni Ja 

uhrina sen kannan nyt sulle yksin vaan. Sieluni kaipaa, Jumalaa se kaipaa, Kuin tuorehille lähteille 

peura halajaa” (HLV 189:1). 

”Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: "Pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin 

minut otetaan pois sinun tyköäsi". Elisa sanoi: "Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen 

osa" (2. Kun.2:9).  

IHMINEN JUMALAN LÄHETTILÄÄNÄ 
 
”Aakis vastasi ja sanoi Daavidille: "Minä tiedän, että sinä olet minulle mieluinen niinkuin Jumalan 
enkeli” (1. Sam.29:9). 
 
”Sillä herrani, kuningas, on Jumalan enkelin kaltainen” (2. Sam.14:17). 
 

JUMALA ASUU USKOVASSA 
 

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun 
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” 
(Joh.14:23). 
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SUURI ONGELMA 
 
Ihmisen ja Jumalan kohtaamiseen sisältyy suuri ongelma: nämä ovat toistensa vihollisia! 
Paratiisista lähtien pieni ihminen on kapinoinut Luojaansa vastaan ollen vihollisleirissä. Ihminen on 
syyllistynyt ”majesteettirikokseen”, jota ei ollut mahdollista sovittaa ihmisen puolelta. 
 

YKSIPUOLINEN RAUHA 
 
Jumala lähti liikkeelle rakkauden ajamana. Hän päätti julistaa maailman kanssa rauhan. Rauhan 
ehdot olivat Jumalan puolelta ankarat: OMA POIKA TÄYTYI UHRATA. Ihmisten puolelta oli vain yksi 
ehto: oli tultava sovintopaikalle ja anottava anteeksiantoa. Muuta ei tarvita, mutta toisaalta 
tämä oli ehdoton. Välimiehen hylkääminen tietää väistämätöntä tuhoa. 
 
”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut 
meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä 
lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me 
siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen 
puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 
tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor.5:18-21). 
 
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa 
maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa 
pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei 

ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen” (Joh.3:16-18). 
 
”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole 
elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä” (Joh.3:36). 
 

ETSIKKOAIKA 
 
Ihmisen pelastuksen suhteen on oleellista taivaallinen aloite. Ihmisen lankeemus on niin syvä, ettei 
hänellä ole mitään halua eikä kyky kääntyä taivaan puoleen. Koko ihmiskuntaa ajatellen Jumala 
Jeesuksen ristinkuolemassa ojensi pelastavan kätensä. Vielä lähemmä Jumala tulee kansakuntia, 
kaupunkeja ja muita yhteisöjä ”etsikkoajassa”. Edelleen Jumala antaa yksityiselle ihmiselle 
etsikkoaikoja. Tällöin kynnys taivasten valtakuntaan on entisestäänkin madaltunut. Jumala tulee 
tällöin aivan alas – sen alemma ei Jumala enää pääsekään! 
 
”Kristus on niin ylen korkea ja jalo, ettei luonto voi edes koskettaa häntä. Ensin on jumalallinen 
luonto juurrutettava sieluun, jotta se voisi  tarttua häneen, joka on niin rajattoman kaukana 
luonnon näkökyvyn saavuttamattomissa” (Wilcox, Kallis hunajan pisara). 
 
”Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä 
päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, 
jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka 
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puolelta;  ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä 
sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut” (Luuk.19:41-44). 
 
”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, 
kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä 
alle! Mutta te ette ole tahtoneet” (Matt.23:37). 
 
”Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan 
evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus 
ja uskokaa evankeliumi" (Mark.1:14,15). 

 
”Jumalan ja meidän kaukainen väli ei lyhene sillä, että me lähestymme Jumalaa, vaan sillä, että 
Jumala lähestyy meitä” (Wilhelmi Malmivaara). 
 

KIRKASTUSVUORELLA 
 
Kirkastusvuorella päästään profeettain, apostolien ja itsensä Jeesuksen seuraan: 
 
”Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä 
Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän 
edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi 
niinkuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa” 
(Matt.17:1-3).  
 

ILMESTYSTEN VASTAPAINONA SAATANAN RUSIKOIMINEN 
 
”Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan 
enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se 
erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani 
tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että 
Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan” (2. Kor.12:7-9). 

 
RAJU KOHTAAMINEN 

Joskus Jumalan kohtaaminen voi ihmisen puolelta on epämiellyttävä ja raju. Syntinen ihminen ei 

välttämättä tunnista Herraa; Jumala voi lähestyä kovin oudossa asussa. Tämä koskee nimenomaan 

ensimmäistä kohtaamista: ”Herännyt on hullu ja hätäinen!” Myöhemminkin Jeesus voi lähestyä 

uskovaa oudossa puvussa. 

1) Aadam ja Eeva 

”Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen 

lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä 

ja sanoi hänelle: "Missä olet?" (1. Moos.3:8,9). 
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2) Kain 

”Niin Herra sanoi Kainille: "Missä on veljesi Aabel?" Hän vastasi: "En tiedä; olenko minä veljeni 

vartija?" (1. Moos.4:9). 

3) Jaakob 

”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" (1. 

Moos.32:24-26). 

4) Daavid 

”Mutta Naatan sanoi Daavidille: "Sinä olet se mies. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Minä olen 

voidellut sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastanut sinut Saulin käsistä. Minä olen antanut sinulle 

herrasi linnan ja antanut herrasi vaimot sinun syliisi; ja minä olen antanut sinulle Israelin ja Juudan 

heimot. Ja jos tämä olisi vähän, niin minä antaisin sinulle vielä sekä sitä että tätä. Miksi sinä olet 

pitänyt halpana Herran sanan ja tehnyt sitä, mikä on pahaa hänen silmissään? Heettiläisen Uurian 

sinä olet surmannut miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla, ja hänen vaimonsa 

sinä olet ottanut vaimoksesi. Sentähden ei miekka ole milloinkaan väistyvä sinun suvustasi, koska 

olet pitänyt halpana minut ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon” (2. Sam.12:7-10). 

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) Daniel 

”Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä 

nähneet; kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lymysivät” (Dan.10:7). 

”Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima; minun 

verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään” (Dan.10:8). 

7) Joona 

”Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi 

laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän 

kanssansa Tarsiiseen, pois Herran kasvojen edestä. Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle, niin 

että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään” (Joona 1:3,4). 

8) Opetuslapset 

”Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset 

näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: "Se on aave", ja huusivat 

pelosta” (Matt.14:25,26). 
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8) Saulus 

”Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta 

leimahti hänen ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, 

miksi vainoat minua?" (Apt.9:3,4). 

9) Johannes 

”Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani 

oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen” 

(Ilm.1:17). 

JUMALAN ETSIMINEN 

”Oi, jospa tietäisin, kuinka löytää hänet, jospa pääsisin hänen asunnolleen!” (Job 23:3). 

”Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni” (Ps.34:5). 

”Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa; minun käteni on yöllä ojennettuna eikä väsy; minun 

sieluni ei lohdutuksesta huoli” (Ps.77:3). 

”Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut” 

(Snl.8:17). 

”Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta 

sydämestänsä” (Ps.119:2). 

”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on” 

(Jes.55:6). 

”Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt 

heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat 

hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä 

hänessä me elämme ja liikumme ja olemme” (Apt.17:26-28). 

JUMALA VOIDAAN LÖYTÄÄ 

”Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja 

profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista" (Joh.1:45). 

”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä 

jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan” (Matt.7:7,8). 

JATKUVA ETSIMINEN JA LÖYTÄMINEN 

Ensimmäinen löytöön päättyvä etsiminen on monessa mielessä ainutlaatuinen. Siinä meistä tulee 

taivaallisen aarteen omistajia. Mutta tarkkaan ottaen koko uskon elämä on etsimistä ja löytämistä. 

Me kadotamme helposti taivaallisen aarteen, mutta heti meidän tulee lähteä sitä uudelleen 

etsimään. Uskonsuhde on rakkaussuhdetta. Kun ylkä on poissa, morsian huokaa: ”Missä olet, 

rakkaani”, ja alkaa etsiä rakastettuaan: 
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”Yöllä minä vuoteellani etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa, minä etsin, mutta en löytänyt 

häntä. "Minä nousen ja kiertelen kaupunkia, katuja ja toreja, etsin häntä, jota minun sieluni 

rakastaa." Minä etsin, mutta en löytänyt häntä. Kohtasivat minut vartijat, jotka kaupunkia 

kiertävät. "Oletteko nähneet häntä, jota minun sieluni rakastaa?"  (K.V.3:1-3). 

Oikean uskon olemus on ”liikkeelläoloa”. Samalla se on kaipaavaa, ikävöivää ja odottavaa uskoa. 

TURVALLISTA JUMALAN KÄDESSÄ 

”Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: "Herra on minun 

turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan". Sillä hän päästää sinut linnustajan 

paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; 

hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et 

ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat 

kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu” (Ps.91:1-7). 

”Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sentähden emme 

pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat, vaikka sen vedet pauhaisivat ja 

kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Sela. Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, 

Korkeimman pyhät asunnot. Jumala on sen keskellä, ei se horju, Jumala auttaa sitä jo aamun 

koittaessa” (Ps.46:2-6). 

”Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä 

minun Isäni kädestä” (Joh.10:29). 

 

1. JONK` ON TURVA JUMALASSA, TURVASSA ON PAREMMASSA. 
”KUIN ON TÄHTI TAIVAHALLA, LINTU EMON SIIVEN ALLA.” 
 
2. HERRA HOITAA OMIANSA SIIONISSA ARMOLLANSA. 
”AINA HEILLE TARPEET ANTAA, KÄSILLÄNSÄ HEITÄ KANTAA.” 
 
3.  NIIT` EI HÄNEN KÄDESTÄNSÄ TEMPAA KENKÄÄN IKÄNÄNSÄ. 
”JOTKA OMAKSEEN HÄN OSTI, KUOLOST` ELÄMÄHÄN NOSTI.” 
 
4.  HEIT` EI KOHTAA PUUTE, HÄTÄ KOSKAAN HERRAN TIETÄMÄTÄ. 
”RUUAN HÄN JA VERHON SUOPI, SURUN SUMUST` ILON TUOPI.” 
 
5.  ILOITSE SIIS AUTTAJASTAS, PIENI LAUMA, JUMALASTAS! 
”SANALLAAN HÄN KAIKKI SAATTAA VASTUSTAJAT MAAHAN KAATAA.” 
 
6.  KÄYKÖÖN MYÖTEN TAIKKA VASTAAN, EIPÄ ISÄ HEITÄ LASTAAN. 
”KAIKK` ON HÄNEN AIKEHENSA TOSIONNEKS OMILLENSA.” 
 


