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JUMALAN VALINTA                                                  Väinö Hotti 

Kuka valitsee? 

”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te 

menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että 

mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi” 

(Joh.15:16). 

”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” 

(Apt.17:26,27). 

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

kun hän läsnä on” (Jes.55:6). 

On sanottu, että kun ihminen on etsikonajassa AHTAAN PORTIN EDESSÄ, 

hän näkee ahtaan portin yläpuolella tekstin: MENKÄÄ AHTAASTA 

PORTISTA SISÄLLE! Kun hän sitten menee siitä sisälle ja katsoo taakseen, 

hän näkee kirjoituksen: HERRA SEN TEKI! (Rom.8:3). 

Etsikkoaika 

Ihminen ei voi valita pelastusta milloin tahansa, vaan ainoastaan 

ETSIKKOAIKANA: 

”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 

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 
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lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole 

tahtoneet” (Matt.23:37). 

”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” (Luuk.13:34). 

Kolmenlaista viisautta 

1. Hengellistä viisautta. 2. Maallista viisautta. 3. Riivaajien viisautta. 

1. Hengellinen 

”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). 

”Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti 

viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on 

hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja 

sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, 

mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja 

halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä 

mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan 

edessä” (1. Kor.1:26-29). 

”Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee 

olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä 

tulisi viisas” (1. Kor.3:18). 

”ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat 

tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa 

Jeesuksessa” (2. Tim.3:15). 
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”vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka 

Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän 

kirkkaudeksemme” (1. Kor.2:7). 

”Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole 

lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte 

täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja 

ymmärtämisessä” (Kol.1:9). 

”pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki 

viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä” (Kol.2:2,3). 

2. Maallinen 

”Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman 

älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?” (1. 

Kor.1:20). 

”Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä 

kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa" (1. Kor.3:19). 

”Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat 

hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?” (Jer.8:9). 

3. Riivaajien 

”Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, 

riivaajien viisautta” (Jaak.3:15). 

Maallinen ja hengellinen yhdistyvät 

Muutamissa Raamatun henkilöissä yhdistyvät sekä maallinen että 

hengellinen viisaus: 

1. Joosef 

”Ja farao sanoi palvelijoilleen: "Voisimmeko löytää ketään, jossa on 

Jumalan henki niinkuin tässä?" Ja farao sanoi Joosefille: "Koska Jumala on 

sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja 

taitavaa, kuin sinä olet. Hoida sinä minun taloani, ja sinun käskyäsi 
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totelkoon kaikki minun kansani; ainoastaan valtaistuimen puolesta minä 

olen sinua korkeampi." Ja farao sanoi Joosefille: "Katso, minä asetan sinut 

koko Egyptin maan hallitusmieheksi" (1. Moos.41:38-41). 

2. Daniel ja hänen kolme ystäväänsä 

”Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa 

yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat 

kuninkaan palvelijoiksi. Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa 

asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa 

etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen 

valtakunnassaan oli” (Dan.1:19,20). 

3. Itämaan tietäjät 

”Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen 

aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat: 

"Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme 

hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan” 

(Matt.2:1,2). 

4. Timoteus 

”Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen” (2. 

Tim.2:7). 

MARTTI LUTHER 

”Ei kukaan ajatteleva ihminen voi katsella suurta Weimarin laitosta, jossa 

103 nidettä kertoo yhden ainoana ihmisen henkisestä perinnöstä, 

yhtymättä erään Lutherin tutkijan lausumaan: ´Hän oli suitseva tulivuori` 

(Pinomaa, Kuka Luther todella oli, s.28). 

”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” 

(Gal.kirj.sel., s.259). 
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Lutherin taistelu valinnasta 

”Kun Luther näki mahdottomaksi tehdä niin paljon hyvää tai tulla niin 

hyväksi, että saisi välttämättömyytenä kaipaamansa varmuuden 

armollisesta Jumalasta, niin syntyi hänen sielussaan sisäisestä pakosta 

kysymys: ”Kenties hätäni ei johdukkaan siitä, etten minä tahtoisi, vaan 

siitä, ettei Jumala tahdo minua pelastukseen! Hän on käsittämättömässä 

neuvossaan jättänyt minut niiden ulkopuolelle, jotka hän on valinnut 

pelastukseen … Tuskin mikään Lutherin luostarielämän kidutus tuli niin 

ahdistavaksi kuin epäilys, oliko Jumala valinnut hänet iankaikkiseen 

elämään vai tuominnut jo edeltä käsin hukkumaan”  (Olavi Kares, Luther, 

ss.285,286). 

”Silloin aloin ymmärtää Jumalan vanhurskauden sellaiseksi, josta 

vanhurskas elää Jumalan lahjan kautta, nimittäin uskosta; ja (minä 

havaitsin) siinä oleva ajatuksen:  evankeliumissa ilmenee Jumalan 

vanhurskaus, nimittäin Jumalan passiivinen vanhurskaus, jonka nojalla 

armollinen Jumala vanhurskauttaa meidät uskon kautta, kuten on 

kirjoitettu: ´Vanhurskas on elävä uskosta.` Silloin tunsin itseni suorastaan 

uudestisyntyneeksi ja uskoin astuneeni avatuista porteista paratiisiin”  

(emt, s.353). 

Lutherin ”löytö” oli siinä, että JUMALA VANHURSKAUTTAA 

JUMALATTOMAN (Rom.4:5). 

”Marburgin uskontokeskustelussa vuonna 1529 yritettiin päästä 

yksimielisyyteen erimielisten uskontopuhdistajien välillä. Keskustelun 

osapuolet olivat wittenbergiläiset Martti Lutherin johdolla ja sekä 

sveitsiläiset teologit. Keskustelut eivät tuottaneet toivottua tulosta ja 

lopuksi Lutherin kerrotaankin todenneen: "Teissä on eri henki kuin 

meissä" (netti). – Lutherin vastustajat keskustelussa olivat kalvinistit: 

ULRICH ZWINGLI JA JEAN CALVIN. 

Kalvinistit opettivat ehtoollisesta, että se on ”vertauskuvallinen” 

(symbolinen) ateria. Luther toisti Raamatun sanaa ”TÄMÄ ON minun 

ruumiini.” 
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Jumalan valinnan edessä 

1. Mooses 

”Niin Mooses sanoi Herralle: "Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; 

en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; 

sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli". Ja Herra sanoi hänelle: "Kuka 

on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai 

sokean? Enkö minä, Herra? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja 

opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava." Mutta hän sanoi: "Oi Herra, 

lähetä kuka muu tahansa!” (2.Moos.4:10-13). 

2. 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). 

3. Jeremia 

”Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, 

sillä minä olen nuori” (Jer.1:6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA KOKEMUKSENI 

Olin 21 vuotias nuori mies. Jouduin henkiseen ahdistukseen; kosmiseen 

pimeyteen. Tajusin universumin äärettömyyden, mutta en tuntenut sen 

takana Luojaa, Jumalaa. Ahdistusta lisäsi se, ettei elämänura ollut vielä 

selvinnyt.  

Maanantaina 11.10.1961 klo 17 kuului taivaasta ääni: ”TULE SINÄKIN 

MINUN VIINITARHAANI!” – Hetkessä synkkyys ja pimeys poistui; se oli 

minun TORNIKOKEMUKSENI! Siitä alkoi UUSI ELÄMÄ! 

Koko illan kumpusi sisimmästäni hengellinen laulu 295: 

”Oi minkä onnen, autuuden Ain usko myötään tuo, Kun itse Herran 

Jeesuksen Se aarteeksemme suo. Se huolet, murheet lieventää, Se tuskan 

myrskyn hiljentää. Ja toivon vahvan ikuisen Saa Herraan uskoen.” 

 


