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IHMEELLINEN MAAILMA

Väinö Hotti

Seitsemän ihmettä








Artemiin temppeli.
Babylonin riippuvat puutarhat.
Faroksen majakka.
Gizan suuri pyramidi.
Halikarnassoksen mausoleumi.
Rodoksen kolossi.
Zeuksen kuvapatsas Olympiassa.

(Netti)
--------------HENGELLISET IHMEET
1. PELASTUS
1.
Kun syntinen kohdata saa Jeesuksen, se hetki on valtavan ihmeellinen.
Veri Jeesuksen silloin kun saa puhdistaa ihmis-sydämen nyt kokonaan!
Se on ihmeellinen, se on ihmeellinen, kun syntinen kohdata saa
Jeesuksen! Se on ihmeellinen, se on ihmeellinen tuo armahdus
taivaallinen.
2.
Kun syntinen ihminen armahdetaan ja kaikesta saastasta puhdistetaan,
niin silloin hän riemuiten laulella saa ja kiitellä Vapahtajaa!
3.
Myös taivaassa riemu on enkelien, kun täällä saa ihminen armahduksen.
Veri Jeesuksen turhaan ei vuotanutkaan, siitä miljoonat voi todistaa!
4.
On sielusi hinta niin mittaamaton, sen Jeesus kun verellään ostanut on.
Ei ihminen toistansa voi lunastaa, sen todistaa voi Golgata!
(NETTI)
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Pelastus on käsittämätön syvyytensä ja laajuutensa puoleen;
1. Siinä Jumala itse toimi:
”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille
heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan” (2. Kor.5:19).
2. Koko maailma oli sovituksen kohteena:
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”
(Joh.3:16).
3. Nyt valtava syntitaakka saadaan anteeksi ”pelkästään uskomalla”:
”Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä
pelastuisin?" Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin
myös sinun perhekuntasi" (Apt.16:30,31).
”sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan”
(Rom.10:10).
2. RAAMATTU
Raamattu on ”maailman ihmeellisin” kirja:
1. Raamatussa puhuu meille Jumala.
2. Yhtenäinen kirja.
Kirjoittajia on ollut n. viitisen kymmentä. Kirjoittaminen on tapahtunut n.1500
vuoden kuluessa. Tästä huolimatta Raamattu on yhtenäinen kirja. Salaisuutena on
Pyhä Henki, joka on ohjannut kaikkia kirjoittajia.
3. Pelastusilmoituksen kirja.
Raamatusta saamme monipuolista tietoa eri tieteen aloilta, mutta Raamattu on
varsinaisesti PELASTUSILMOITUKSEN kirja. Tämä ilmoitus on siinä ”punaisena
lankana”. Toisaalta Raamattu on KRISTUS ALBUMI; Jeesuksen kuva löytyy sen
jolaiselta sivulta. Edelleen jokaisesta jakeesta johtaa polku Golgatalle!
Jumala näki langenneen ihmisen tarvitsevan nimenomaan pelastusilmoitusta:
”Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman,
mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?”
(Matt.16:26).
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4. Maailman vihatuin kirja.
”Ranskassa tämä vastustus oli räikeintä. Voltaire sanoi Raamattua ”suutarien ja
räätälien juttukirjaksi” (Martti Häkkinen, Sisälle sanaan, ss.5-15).
3. MAAILMA
Tiedemiehet ovat nähneet paljon vaivaa löytääkseen maailman rajat – turhaan.
Ihminen haluaisi, että esim. avaruus olisi hänen hallittavissaan. Puhutaan
”avaruuden valloituksesta”. Tämä on kuitenkin mieletöntä ”suuruuden hulluutta”.
Parhaimmillaankin ihminen pystyy tietämään vain mitättömiä osa-alueita
universumista.
”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. Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat
maanpiirin ääriin. Auringolle hän on tehnyt niihin majan. Se on niinkuin ylkä, joka
tulee kammiostaan, se riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan. Se nousee
taivasten ääristä ja kiertää niiden toisiin ääriin, eikä mikään voi lymytä sen helteeltä”
(Ps.19:2-7).
Jumalalla on KAKSI SUURTA kirjaa: Raamattu ja luomakunta. Jos ei ihminen
Raamatusta pääse varmuuteen Jumalan olemassaolosta, LUONNON KIRJAN pitäisi
kuitenkin saada hänet tästä vakuuttuneeksi!
”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” (Rom.1:18-21).
Mitä enemmän ihminen tutkii MIKRO- JA MAKRO-maailmaa, sitä
vakuuttuneemmaksi hän pitäisi tulla Jumalan olemassaolosta! Jumala tulee esille
jokaisessa osassa luomakuntaa. Kaikki luomakunnassa yhtyy tähän valtavaan
kuoroon: JUMALA ON!
Siksi psalmin kirjoittaja esittää johtopäätöksen:
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”Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa". Turmiollinen ja iljettävä on heidän
menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. Herra katsoo taivaasta
ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii
Jumalaa. Mutta kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei
ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään” (Ps.14:1-3).
USKO JA JÄRKI
”Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat”
(Ps.111:10).
”Uskon että ymmärtäisin” (kirkkoisä ANSELM).
”Niin, me olimme silloin vajonneina niin kauhistavaan pimeään, ettemme kyenneet
mitään asiaa oikein arvostelemaan. Mutta nyt, kun evankeliumin valo välkehtii,
alistamme kaikki elämänkutsumukset maailmassa varman ja erehtymättömän
arvostelumme alaisiksi” (Martti Luther, Gal.kirj.sel. s.259).
”Me sitä vastoin, jotka uskomme Kristukseen ja joilla on hänen mielensä,
”arvostelemme kaikkea, mutta meitä itseämme ei kukaan kykene” todellisesti eikä
Jumalan edessä ”arvostelemaan” (1. Kor.2:15) (emt.s.643).
Uskoontulo tuo uuden ymmärryksen: ”Kaiken uusin silmin näen nyt!”
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja
terveen arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin käänn.).
”että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta
omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan
Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat
kätkettyinä” (Kol.2:2,3).
”Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti!
Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä. Viisaat saavat häpeän,
kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä
on viisautta?” (Jer.8:8,9).
4. IHMINEN
On sanottu: ihminen on ihmettelijä! Näinhän pitäisi olla; luomakunnassa riittää
ihmettelyä. Kun ihminen on lapsi, hän osaa ihmetellä Luojan suuria tekoja. Kun
ihminen vanhenee (ja viisastuu?), hän tottuu ja – paatuu.
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Vaikka ihminen on varsin helposti rajattu fyysisten raamiensa puoleen, hänessä
riittää äärettömän paljon tutkimista. Lääkäreillä on paljon tietoa ihmisestä, mutta
eivät hekään ole tässä suhteessa ”kaikki tietäviä”. Jo fysiologian täydellinen hallinta
tuottaa ongelmia. Lisäksi tulevat mm. aivotutkimus ja psykologia.
On sanottu, että ihmisen aivokapasiteetti on sitä luokkaa, että se vastaa ”koko
maailman tietokoneiden kapasiteettia”.
Luomakunnassa riittää uskovalle Luojan tekojen ihmettelyä ja ylistystä:
”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? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit
hänet kunnialla ja kirkkaudella; panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki
hänen jalkainsa alle: lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaan
linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee” (Ps.8:4-9).
”Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet
minut. Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät; sinä ymmärrät minun ajatukseni
kaukaa. Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle
tutut. Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä
olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. Senkaltainen
tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. Minne minä voisin
mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä
taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä; jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin
katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan
meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi
minuun. Ja jos minä sanoisin: "Peittäköön minut pimeys, ja valkeus minun
ympärilläni tulkoon yöksi", niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä: yö valaisisi niinkuin
päivä, pimeys olisi niinkuin valkeus. Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä
kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen
ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun
luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten
tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni
olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli
tullut” (Ps.139:1-16).

