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MIKÄ ON IHMINEN?

Väinö Hotti

”Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet
luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä
huolen?” (Ps.8:4.5).
Kaksi suurta tutkimuskohdetta
Maailmassa on paljon tutkittavaa. Jumalan maailma on äärettömän sisällökäs ja monimuotoinen.
Kaksi kohdetta nousee kuitenkin ylitse muiden: JUMALA ja IHMINEN.
Keskinäinen yhteys
Näillä kahdella on selvä yhteys. Jumala on luonut koko universumin. Ihminen on oleellinen osa
tästä luomakunnasta. Lisäksi ihminen on luotu JUMALAN KUVAKSI:
”Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia” (1. Kor.11:7).
”sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne
ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa' (Apt.17:28).
Jumalan kautta ihmisen tuntemiseen
”Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko,
hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan” (Hoos.6:3).
Jumalan tuntemiseen Jeesuksen kautta
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te
tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet." Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin
me tyydymme". 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.14:6-11).
Ihmisen on mahdollista tuntea Jeesus
”Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään”
(Luuk.24:31).
”Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne
tuntevat hänen äänensä” (Joh.10:4).
”Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut” (Joh.10:14).
”Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen
Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (1. Kor.2:2).
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”tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman” (Fil.3:10).
”minä tunnen hänet, johon minä uskon” (2. Tim.1:12).
Ihminen avuton itsensä tutkija
Ihminen on niin ihmeellinen olento, että ihmiseltä itseltään loppuvat tutkimisvälineet kesken; hän
tarvitsee tutkimiseen ”taivaan apua”:
”Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti” (Ps.139:14).
”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja
katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle” (Ps.139:23,24).
”Ah, kuin olet, ihmisrukka, Sokea, et nähdä voi, Kuinka nyt sua uhkaa hukka, Synti kahleet sulle toi.
Mitä oot, sen unhotat, Toiveet turhat omistat. Katso, taidoista on parhain Tunteminen omain
harhain” (Vvk.445:1).

ALATIEN KRISTILLISYYS
JUMALA
”Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet
otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman” (1. Moos.3:19).

AABRAHAM
”Aabraham vastasi ja sanoi: "Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu
ja tuhka” (. Moos.18:27).

DAAVID
”Kenen jälkeen Israelin kuningas on lähtenyt? Ketä sinä ajat takaa? Koiranraatoa, yhtä
kirppua!” (1. Sam.24:15).
”Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky” (Ps.22:7).
”Minä olen unhottunut ihmisten mielistä niin kuin kuolllut” (Ps.31:13).

”Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt” (Ps.51:7).
PIETARI
”Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene pois
minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen" (Luuk.5:8).

TUHLAAJAPOIKA
”Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä
taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi
kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi` (Luuk.15:18.19).

3

PUBLIKAANI
”Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti,
vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'” (Luuk.18:13).

PAAVALI
”Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää”
(Room.7:18).
”Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi
kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa” (1. Kor.15:9).
”Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille
evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta” (Ef.3:8).
”Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän
Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa
minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain
laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä, epäuskossa” (1. Tim.1:12,13).
”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on
tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin” (1. Tim.1:15).

JAAKOB
”Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu” (Jaak.4:14).

MARTTI LUTHER
”Minä pyydän, että ihmiset olisivat minun nimeni suhteen vaiti eivätkä nimittäisi
itseään luterilaisiksi, vaan kristityiksi. Mikä on Luther? Ei tämä oppi minusta ole, eikä
minua ole ristiinnaulittu kenenkään edestä. Paavali ei voinut sietää, että kristityt
nimittivät itseään hänen tai Pietarin mukaan. Kuinka sitten minä, vaivainen, haiseva
matosäkki voisin antaa Kristuksen lasten nimittää itseään minun kurjan nimeni
mukaan? Ei niin rakkaat ystävät, vaan hävittäkäämme juuria myöten puoluenimet ja
ottakaamme kristityn nimi hänen mukaansa, jolta oppimmekin on! Minä en ole enkä
tahdo olla kenenkään mestari. Yksin Kristus on meidän Mestarimme.” ( Martti
Luther; Ole turvallisin mielin – kokoelmassaan).
”Vainoaahan ja surmaahan meitä maailma, vihaavathan meitä valeveljet mitä
kiivaimmin, kauhistaahan meitä kamalasti sydämissämme saatana tulinuolineen
vain sen vuoksi, että opetamme Kristuksen olevan vanhurskautemme ja elämämme”
(Gal. kirj. sel. s.703).
”Me olemme kerjäläisiä kaikki – se on totta!” (kuoleva Luther).

4

PAAVO RUOTSALAINEN
”Jos saatana ja tekopyhät sinulta pyhyyttä tahtovat, niin mene heti Golgatan
vuorelle kysymään ristillä riippuvalta ryöväriltä, armahtaako hän, ja liiku nopeasti,
ennen kuin ryöväriltä ehtii henki lähteä, ja jos ryöväri olisi niin ylpeä, ettei hän
antaisi sinulle tietoa Kristuksen rakkaudesta, niin mene sitten tuhlaajapojan tykö,
hän antaa varmasti tiedon” (Juurmaa, Salattu viisaus, s.14).
”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” (emt. s.23).
”Te ette osaa minua niin paljon häväistä ja halveksia, kuin minä luontoni ja
syntyperäni puolesta tunnen itseni Herran edessä kelvottomaksi” (Saarisalo,
Erämaan vaeltaja, s.343).
JONAS LAGUS
Vähää ennen kuolemaansa (kesäkuun 24.25. päivän välisenä yönä 1857) hän sanoi
omaisilleen: ”Katsokaa, tässä tyhjässä kädessäni on kaikki, mitä minulla on,
parannukseni, uskoni – kaikki, mutta Lunastajani on Isän oikealla puolella” (Kares,
Evankeliumin ääni, s.10).

J.L. Runeberg 1804 - 1877
1. KÄY KÖYHÄÄN SYDÄMEENI SÄ, HENKI TOTUUDEN. ON SIITÄ KYYNELEENI, KUN
TÄYTTÄÄ SYNTI SEN. EI ITKU, TUSKA PESTÄ VOI SITÄ VÄÄRYYDESTÄ. SEN TEET SÄ,
ARMOINEN.
2. SÄ TUNNET PUUTTEHENI. OON AIVAN AVUTON. ON KYLMÄ SYDÄMENI JA TYHJÄ,
VALOTON. SE SIKSI JÄÄPI MULTA, MUT TAIVAHISTA TULTA SINULTA RUKOILEN.
3. EN SYNTITURMELUSTA SAA SIELUSTANI POIS. EN TUSKAA, AHDISTUSTA MÄ ITSE
VOITTAA VOIS. TYHJÄKSI MERTA LUODA JA YÖSTÄ PÄIVÄÄ TUODA, EI VAIKEAMPAA
OIS.
4 RUKOILEN, HERRA, YHÄ: KÄY SYDÄMEHENI. SYTYTÄ VALO PYHÄ MUN SYNKKÄÄN
MIELEENI. YÖN USVAT AAMU VOITTAA. UUS ARMON PÄIVÄ KOITTAA NIIN KIRKKAIN
SÄTEHIN (Vvk.106).

