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HEIKKO - ONTUVA                                              Väinö Hotti 

Negatiivinen – positiivinen 

Tässä on kaksi termiä, joista ensimmäinen on kristillisessä elämässä 

myönteinen ja jälkimmäinen kielteinen. 

HEIKKO 

1. Jaakobin paini 

Kun Jumala haluaa pelastaa ihmisen, hänet täytyy nöyryyttää – tehdä 

heikoksi. Tästä on esimerkkinä 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". 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". Ja Jaakob kysyi ja sanoi: "Ilmoita nimesi". Hän vastasi: "Miksi 

kysyt minun nimeäni?" Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille 

paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi hän, "minä olen nähnyt Jumalan 

kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut". Ja kun 

hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; mutta hän ontui 

lonkkaansa” (1. Moos.32:24-31).  

2. Israelin ongelma 

”Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä 

kaikki täyttyvät” (Dan.12:7). 

Sanasta sanaan hepreasta käännettynä jae kuuluu: ”Ja kun on loppunut 

pyhän kansan käden murtaminen, silloin kaikki nämä täyttyvät” (K.O. 

Syväntö). 
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”Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille 

yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia 

piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille 

kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan 

kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan” (Sak.12:2,3). 

”Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka 

hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun 

päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He 

katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, 

niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin 

murehditaan katkerasti esikoista” (Sak.12:9,10). 

3. Fariseuksen ongelma 

”Vanhurskas ei sen vuoksi koskaan voi pelastua niin kauan kuin hän on 

”vanhurskas”. Hänet täytyy viedä takaisin nollapisteeseen ja hänen 

täytyy olla syntinen” (IRTK, s.935). 

4. Syntisen ongelma 

”Katsokaa nyt, että minä, minä olen, eikä yhtäkään jumalaa ole minun 

rinnallani. Minä kuoletan ja minä teen eläväksi, minä lyön ja minä 

parannan; eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni” (5. Moos.32:39). 

”Herra antaa kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo 

ylös jälleen” (1. Sam.2:6). 

”Sillä hän haavoittaa, ja hän sitoo; lyö murskaksi, mutta hänen kätensä 

myös parantavat” (Job 5:18). 

”Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja 

parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät” (Hoos.6:1). 

”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa 

kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta 

nöyrille hän antaa armon". Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, 

että hän ajallansa teidät korottaisi” (1. Piet.5:5,6).  
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”Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus: totisesti, ei sellainen jää 

rankaisematta” (Snl.16:5). 

”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. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, 

hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, 

silloin minä olen väkevä” (2. Kor.12:9,10). 

”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään 

tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja 

sokea ja alaston” (Ilm.3:17). 

ONTUVA 

 

 

 

 

ONTUVAN TUNTOMERKIT 

1. Kaikki käy 

”Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, 

mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös 

sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä 

ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt 

heidän iljetyksiinsä” (Jes.66:3). 

”Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla” (5. Moos.22:10). 

Puolisydäminen; jaettu sydän vie ihmisen harhaan. Ihminen ei voi 

rakastaa Jeesusta ja maailmaa samanaikaisesti! 

”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te 

onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa 

häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa 

vastannut hänelle mitään” (1. Kun.18:21). 
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”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja 

toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella 

Jumalaa ja mammonaa” (Matt.6:24). 

2. Loot varottavana esimerkkinä 

”Abram asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja 

siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Mutta Sodoman kansa oli 

kovin pahaa ja syntistä Herran edessä” (1.Moos.13:12,13). 

3. Kollektiivinen hukuttava synti 

”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi 

ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin 

syntivelan tähden" (1. Moos.19:15). 

”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Moos.23:2). 

4. Kaksimielisyys 

”Kaksimielisiä minä vihaan, mutta sinun lakiasi minä rakastan” 

(Ps.119:113). 

”Parempi on köyhä, joka nuhteettomasti vaeltaa, kuin kahdella tiellä 

mutkitteleva rikas” (Snl.28:6). 

”Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen 

mies, epävakainen kaikilla teillään” (Jaak.1:7,8). 

”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te 

syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset” (Jaak.4:8). 

5. Häilyväisyys 

”He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja 

itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, 

syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta 

reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, 

harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu” 

(Juud.12,13). 
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6. Suhde totuuteen 

”He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on 

heille kauhistus” (Aam.5:10). 

”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte 

minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te 

tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" 

(Joh.8:31,32). 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. 

Kor.13:8). 

”Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei 

ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja 

eksytyksen hengen” (1. Joh.4:6). 

7. Suhde syntiin 

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo 

suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka 

me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme 

kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa 

kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen 

kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän 

kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä 

vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita 

yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä 

ylösnousemuksessa” (Rom.6:1-5). 

8. Ihmispelko 

”Saul sanoi Samuelille: "Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran 

käskyn ja sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän 

ääntänsä” (1. Sam.15:24). 

”Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu” 

(Snl.29:25). 
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”Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät 

ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon” 

(Jes.51:12). 

SUMMA SUMMARUM 

1. Ontuva = tie kateissa 

Tie on ”hakusalla”. Aivan ilmeisesti ei ole käyty ahtaan portin kautta 

taivas tielle – vaan on menty sinne ”muualta”: 

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastar-

haan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.19:1). 

Ollaan ”rosvojen teillä”. Tällöin homma ei ole ”hanskassa”; ”onnutaan”.  

”Nyt surren sen mä Mä havaitsen, Ett` olen eksyksissä, En oikein tiedä, 

missä”  (Vvk.391:5). 

2. Ontuva = ei pelastusvarmuutta 

”Augustinus sanoo aivan oikein ja kristillisesti, että jokainen, jolla on 

usko, saattaa sen havaita. Tämän he (sofistit ja munkit) kieltävät. Olkoon 

minusta kaukana – näin he sanovat – sellainen varma päätteleminen, että 

olen armossa, että olen pyhä, että minulla on Pyhä Henki”  (Luther, 

Gal.kirj.sel. s.450). 

Pelastusvarmuuden puuttuminen merkitsee: vanhurskauttamisen ja 

uudestisyntymisen puuttumista. Helluntain kokemus on tuntematon: 

”kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan 

minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja 

aina maan ääriin saakka" (Apt.1:8). 

”Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta 

varmuuteen, perin juurin hävittääksemme tuon tuhoisan valheluuton, 

joka on riivannut koko maailman: ´Eihän sitä ihminen tiedä, onko 

armossa`” (emt. s.452). 

Epävarmuus pelastuksesta johtaa ”ontumiseen”!: 


