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TUNTEMATON USKOVA                                                   Väinö Hotti 

Jeesusta ei tunnettu 

Jeesusta ei tunnettu Messiaaksi ja siksi Hänet hylättiin: 

”Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä 

tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan” (Joh.1:10,11. 

”Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta 

emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan 

viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän 

kirkkaudeksemme, sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat 

sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet” (1. Kor.2:6-8). 

 

 

 

Johannes Kastajaa ei tunnettu 

Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävijä. Hän ruoski parannussaarnalla Jumalan omaa valittua 

kansaa. Kansa oli epätietoinen, kenen asioilla Johannes liikkui: 

”Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista 

pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän 

tunnusti: "Minä en ole Kristus". Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: 

"En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En". Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että 

voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" Hän sanoi: "Minä 

olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on 

sanonut." Ja lähetetyt olivat fariseuksia” (Joh.1:19-24). 

”Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät 

hänelle, mitä tahtoivat” (Matt.17:12). 
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Tuntematon uskova 

”Tuntematon sotilas”  on monelle suomalaiselle lukijalle tuttu. Voiko uskova olla myös 

tuntematon? Eikö Raamattu kerro, ettei ”ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla kätkössä” 

(Matt.5:14)? Toisaalta uskova on näkyvä, mutta toisaalta taas uskovaa ei huomioida eikä 

noteerata Saatanan isännöimässä maailmassa. Hänen arvomaailmansa poikkeaa yleisestä. 

Uskova on eri piireissä ”tyhjää ilmaa”. Tähän ei kuitenkaan auta loukkaantua. Tässä toteutuu 

Raamatun sana, jonka mukaan syrjintä on luonnollista: 

”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi” (2. 

Tim.3:12). 

Tänään käydään kovaa taistelua suomalaisessa yhteiskunnassa, kenen ääni pääsee voitolle. 

Uskovat helposti yliarvioivat kykynsä pyrkiessään hallituspaikoille maailmassa, jota isännöi 

Saatana. REALISMIN PUUTETTA! Elämme lopunajan tiimellyksessä. Antikristuksen askeleet 

kuuluvat jo! Raamattu osoittaa uskovan paikan tässä maailmassa. Uskovalle on luvattu 

”hallituspaikat” vasta tulevassa maailmassa! 

”Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; sillä ei 

meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme” (Hebt.13,14). 

”Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen 

Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 

kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa” (Matt.19:28). 

Tekeytyi tuntemattomaksi 

”Ja Israelin kuningas sanoi Joosafatille: "Täytyypä pukeutua tuntemattomaksi, kun käy taisteluun; 

mutta ole sinä omissa vaatteissasi". Ja Israelin kuningas pukeutui tuntemattomaksi ja kävi 

taisteluun” (2. Aik.18:29). 

Tässä kuningas ”tekeytyi” tuntemattomaksi. Uskovan ei tarvitse tekeytyä, vaan hän on 

”luonnostaan” tuntematon tälle maailmalle. Hänen on uudestisyntynyt ja hänen yhdyskuntansa on 

taivaassa! 

Hiljainen syrjintä  

Sivistynyt yhteiskunta ei julkisesti syrji ketään – ei edes uskovaa. Syrjintä ilmenee siten, ettei olla 

uskovan kanssa tekemisissä – paitsi elämän välttämättömissä kuvioissa. Epäuskoisella ihmisellä ei 

ole eväitä eikä edellytyksiä tulla toista lähelle. Hän on osaton Jumalan rakkaudesta. Uskovalla on 

toinen tilanne:  

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille 

annettu” (Room.5:5). 

Yksinäinen uskova 

Kun uskovaa ei tunneta, hänellä ei samalla ole kannatusta yhteiskunnan virkoihin. Uskova on 

”muukalainen”, jota karsastetaan kaikilla sektoreilla. 

”Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja” (Ps.25:16). 
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”Hän vastasi: "Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä 

israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun 

profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät, ottaaksensa 

sen” (1. Kun.19:4). 

”Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois; niiden joukossa ovat Fygelus ja 

Hermogenes” (2. Tim.1:15). 

”Luukas yksin on minun kanssani” (2. Tim.4:11). 

Puhuu Kaanaan kieltä 

”Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: "Totisesti, sinä myös olet 

yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut" (Matt.26:73). 

”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle 

hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen 

ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene 

tutkistelemaan. Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" 

Mutta meillä on Kristuksen mieli” (1. Kor.2:14-16). 

”En tahdo enää puhua tuon pedon kanssa, sillä on niin syvä katse ja kummallisia mietteitä päässä” 

(kardinaali Cajetanus), Kares, Luther, s.90). 

”Jumalattomien  taas en mitenkään toivo niitä (kirjoituksiani) hyväksyvän, vaan minä toivon niillä 

ärsyttäväni heitä ja heidän jumalaansa, perkelettä” (Luther, Gal.kirj.sel. s.10). 

”Mutta kun hän näin puolustautui, sanoi Festus suurella äänellä: "Sinä olet hullu, Paavali, suuri 

oppi hulluttaa sinut".  Mutta Paavali sanoi: "En ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun 

totuuden ja toimen sanoja” (Apt.16:24,25). 

”Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen 

mitättömäksi".Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö 

Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei 

oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa 

hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat” (1. Kor.1:19-21). 

”Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä 

maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on 

hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa"; ja 

vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi" (1. Kor.3:18-20). 

”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan 

Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, 

Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt” (Luuk.10:21). 

”Kiitosvirren säveleitten tieltä Pahat enkelitkin pakenee. Kärsiä ei voi ne Kaanaan kieltä, Armo 

heiltä voimat herpaisee”  (HLV 338:2). 
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Maailman lapsella on tarkka nenä 

Kerrotaan, että jääkarhu pystyy vainuamaan saaliinsa jo kilometrien päästä. Eräs uskova oli 

mennyt tuttuun baariin uskoon tulonsa jälkeen. Entiset kaverit olivat siellä myös. Uskova ei ollut 

sanonut sanaakaan, kun joku ”loihe lausumaan”: ”Sinähän tuomitset meitä”! 

Muukalaisviha 

”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja 

sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä” (Hebr.11:13). 

"Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä 

me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä” (1. Moos.19:9). 

”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta 

Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin 

kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:21). 

Vaino Jeesuksen tähden 

Painostus maailman taholta kuuluu Jumalan lapsen ”luontaisetuihin”. 

”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te 

maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan 

minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka 

minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he 

teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin 

sanastanne” (Joh.15:18-20). 

”Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin 

nytkin”(Gal.4:21). 

”Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun 

asti, se pelastuu” (Matt.10:22). 

”silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan” 

(Matt.24:10. 

”Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja 

viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan 

he teitä ruoskivat; ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi 

heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä 

puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, 

vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset 

nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun 

nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu” (Matt.10:16-22). 
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Martti Luther 1483 - 1546 

”Eikähän maailmalla olekaan sitä armoa, että se kiittelisi hurskasten hyviä tekoja, puhumattakaan 

siitä, että se antaisi niistä korvausta; sillä se ei niitä huomaa, ja, jos huomaakin, se ei arvostele 

niitä hyviksi teoiksi, vaan häijyimmiksi  tihutöiksi, ja ne, jotka sellaisia tekevät, se potkii pois 

maailmasta ihmiskunnan turmiollisimpana ruttona. Niinhän Kristuskin, maailman Vapahtaja, sai 

äärettömän suurista ja sanomattomista hyvistä teoistaan osakseen häpeällisimmän 

ristinkuoleman. Samoin tuli apostoleista, jotka toivat maailmalle armon ja iankaikkisen elämän 

sanan, ´kaiken maailman tunkio ja joka miehen hylky´ (1. Kor.4:13.) (Martti Luther, 

Gal.kirj.sel.ss.401,402). 

”Samoin nykyään Lutherin nimi on maailman mielestä kaikkein vihattavin: se joka minua kiittää, 

tekee suuremman synnin kuin kukaan epäjumalanpalvelija, rienaaja, valapatto, huorintekijä, 

aviorikkoja, murhaaja, varas”  (emt. s.502). 

”Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman 

juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies” (Apt.24:5). 

”Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin 

kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että 

ihmisten” (1. Kor.4:9). 

Ilman syytä 

”Voi minua, äitini, kun minut synnytit riidan ja toran mieheksi koko maalle! En ole lainaksi antanut 

enkä lainaksi ottanut; kuitenkin kiroavat minua kaikki” (Jer.15:10). 

”Älkööt ne minusta iloitko, jotka syyttä ovat minun vihamiehiäni; älkööt silmää iskekö, jotka 

asiatta minua vihaavat” (Ps.35:19). 

”Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua 

syyttä' (Joh.15:25). 

Eri isän lapsia 

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, 

ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen 

vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, 
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totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle 

Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. 

Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, 

missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin 

on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt” (Joh.3:3-8). 

”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden 

henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me 

huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan 

lapsia” (Room.8:14-16). 

”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, 

joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt 

me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme 

hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on” (1. 

Joh.3:1,2). 


