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Missio Savo
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Raamattutunti: Väinö Hotti

TULTA MAAN PÄÄLLE

MISSIO SAVON KULMAKIVET (Väinö Hotti)
”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan
perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin
yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä” (Ef.2:19-22).

1. VERI
Jeesuksen veren kolmoisvirta: a) Puhdistusveri, 2. Kun.5:10; Sak.13:1; Matt.26:28;
Hebr.9:13,14,22; 1. Joh.1:9.
b) Pyhitysveri, 1. Kor.1:30; Hebr.10:29.
c) Yhteysveri, Joh.11:49-52; 12:32; 13:34,35; Joh.17; Ef.2:14;
1. Joh.1:7; 2:9,10; 3:10-15.
2. TULI
”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua
väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä
Hengellä ja tulella” (Matt.3:11).
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”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi
syttynyt!” (Luuk.12:49).
”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta,
niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät
ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle” (Apt.2:1-3).
”Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi" (Hebr.1:7).
3. VESI
Siunattu kastevesi
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:1820).
”Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin
ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut” (1. Kor.1:14,15).
”Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".
Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen,
joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran
Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki,
ja he puhuivat kielillä ja ennustivat” (Apt.19:3-6).
”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?”
(Room.6:1-3).
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä
Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26-28).
Jeesus antaa elävää vettä
”Jumalan virta on vettä täynnä” (Ps.65:10).
”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja
syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa” (Jes.55:1).
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"Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä
pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä” (Joh.4:10).
”Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän
veden virtoja” (Joh.7:38; Saarnivaaran käänn.).
”Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi” (Ilm.22:17).
KOLME TODISTAJAA
”Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan
vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka
todistavat: Henki (tuli) ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä” (1. Joh.5:6-8).
”Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen
luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä”
(Joh.19:33,34).
YKSI SEURAKUNTA
Seurakunta on yksi, koska se on Kristuksen ruumis, joka on yksi. Seurakuntia ei ole lupa nimittää
muutoin kuin paikkakunnan mukaan. Seurakunta on tällöin KRISTUKSEN PAIKALLISSEURAKUNTA.
Jos muuta nimitystä käytetään, seurakunta on ”lahko”. Jos sanomme, että seurakuntia on useita,
joudumme samalla sanomaan: Kristuksiakin on useita! Mutta tällöin olemme kadottaneet
Raamatun Kristuksen ja samalla Raamatun Jumalan. Jos hyväksymme opin monesta (ja jaetusta)
Kristuksesta, meillä on antikristillinen ja saatanallinen oppi. Pyhä Henki on yhteyden henki!
Saatana (Diabolos = hajottaja, erilleen heittäjä).
”Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka
kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan,
hänellä on myös Isä” (1. Joh.2:22,23).
”Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää” (1.Joh.5:12).
-------------------------------1. Sisäinen tuli
”Mutta kun minä sanoin: "En tahdo ajatella häntä enkä enää puhua hänen nimessään", niin
sydämessäni oli kuin polttava tuli, suljettuna minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koetin sitä
kestää, mutta en voinut” (Jer.20:9).
Johannes Kastajalla oli ”sisäinen tuli”, joka vei hänet liikkeelle. Hänellä oli ”pyhä rauhattomuus”.
Johannes oli ”juoksija””: ”Mutta kun Johannes oli juoksunsa päättävä” (Apt.13:25).
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Uskova ei saa katsoa taakseen eikä pysähtyä:
”Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä
kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä
en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja
kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa,
johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil.3:12-14).
2. Lahkotuli
”Me yksin oikeassa” – henki on lahkohenki. Siellä on paljon palavuutta ja intoa. Lahkotuli polttaa
uskoontulleen siivet niin ettei hän pääse Jumalan kansan avarille niityille oman karsinansa
ulkopuolelle.
3. Pyhän Hengen tuli
”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua
väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä
Hengellä ja tulella” (Matt.3:11).
Tästä tulesta Jeesus puhui: ”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä
tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!” (Luuk.12:49).
”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta,
niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät
ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat
kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille
puhuttavaksi antoi. (Apt.2:1-4).
4. Palava uskova
Helluntai ei koskaan saa jäädä taaksepäin! Uskovan on aina elettävä helluntaissa.
”Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua
sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.
Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja
ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa” (Matt.5:14-16).
”Hän (Johannes Kastaja) oli palava ja loistava lamppu” (Joh.5:35).
”Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa” (Room.12:11).
”Pahinta ei ole se, että maailmassa on niin paljon jumalattomia, vaan se, että on niin paljon
keskinkertaisia kristittyjä! (Eino J. Honkanen, Hengen uudistus,s. 226).

5

” Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta! Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä,
tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. (1. Kor.15:57,58).
” Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä” (Ef.5:18).
”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta
nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos”
(Ilm.3:15,16).
5. Uskovan kaipauksen kohde

1. SINÄ KAIPAATKO TÄYTEYTTÄ HENGEN SEN, JOKA TULVAILEE
USKOSTA LUPAUSTEN, JOKA VUOTAVI KÄDESTÄ MESTARIN, TYHJÄN
TYHJIHIN SIELUIHIN.
1. KASTA MUA HENGELLÄ HELLUNTAIN SITÄ, OI HERRANI, PYYDÄN
VAIN. HENKESI VOIMALLA VOITON SAA VAIVOISSA, TAISTGOISSA
SYNNIN MAAN.
1. SUN HENKESI SATEEN ALLE, MUN SIELUNI UUPUNUT VIE!
OI KIRKASTA HUOKAAVALLE RISTIN SIUNATTU KAITA TIE!
OI KIRKASTA HUOKAAVALLE RISTIN SIUNATTU KAITA TIE!
2. EI RIITÄ JOS KERRAN SULTA SUN KASTEESI SIUNATUN SAIN.
MÄ TARVITSEN UUTTA TULTA, UUTTA ARMOA MATKALLAIN.
MÄ TARVITSEN UUTTA TULTA, UUTTA ARMOA MATKALLAIN.
6. Rakkauden tuli
”Sä tiedät, kuinka uskossa Me heikot oomme vielä, Hitahat rakkaudessa Ja lankeevaiset tiellä. Siis
Henki armon, totuuden Ja rakkauden, vahvuuden, Suo meille, Herra Jeesus” (Vvk.207:3).
Pyhän Hengen tuli on rakkauden tuli ja samalla yhteyden tuli. Rakkaus vie yhteyteen – viha ottaa
etäisyyttä. Sivistynyt tapa vihata on ottaa välimatkaa. LAHKOLAINEN EI RAKASTA!
”Henki, armon tuoja, Lohdutuksen suoja, Asu luonani. Rakkauden tulta, Uutta voimaa sulta Pyydän
sieluuni. Sytytä tää kylmä mieli, Voimistuta heikko kieli” (Vvk.100:1).
Maailma on ilman rakkautta.
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”Viha, vaino riehuu kaikkialla, Sieluni jo nääntyy vaivan alla, Painaa murhe mua, Rauhaa ei voi
löytää muukalainen” (Vvk.357:2).
Evankeliumin voima on rakkaudessa. Rakkauden kieli on vastustamaton. ”Tuliset hiilet” ovat
edelleenkin käyttökelpoinen menetelmä:
”Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden
sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle" (Room.12:20).
7. Sanan tuli
Sananjulistajan tulee julistaa sanaa, kuten profeetat ja apostolit julistivat: NÄIN SANOO HERRA!
Tällöin kuulijat joutuvat ei ainoastaan puhujan sanojen eteen, vaan Jumalan eteen.
”Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun
sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra. Eikö minun sanani ole niinkuin
tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?” (Jer.23:28,29).
”Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja” (1. Piet.4:11).
8. Uskova tulessa
Jumalan kasvatuskeinoihin uskovan elämässä kuuluu myös tulikoe:
”Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen
läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta” (Jes.43:2).
”Mutta nämä kolme miestä, Sadrak, Meesak ja Abednego, suistuivat sidottuina tuliseen pätsiin.
Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen
sanoen: "Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen?" He vastasivat ja sanoivat
kuninkaalle: "Totisesti, kuningas!" Hän vastasi ja sanoi: "Katso, minä näen neljä miestä kävelevän
vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika".
(Dan.3:23-25).
”Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta
moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa
kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi,
ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä” (1. Piet.1:6,7).
”Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille
tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä,
että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. .. Sillä aika on tuomion
alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät
ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä
joutuukaan jumalaton ja syntinen?" Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan
kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on. (1.Piet.4:12,13,17-19).
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”Kuin mainen kulta puhdistuu Liekissä polttavassa, Niin uskommekin kirkastuu Vain vaivain
valkeassa. Tää hehku kuonan hiillyttää, ja puhdas kulta jälkeen jää Entistään kirkkaampana”
(Vvk.371:1).
9. Vapahtaja hoitaa tulta
Silloin näin unessani Selittäjän taluttavan Kristittyä kädestä ja johdattavan paikalle, jossa muurin
seinustalla paloi tuli. Tulen ääressä seisoi eräs mies kaataen lakkaamatta siihen vettä sitä
sammuttaakseen. Tuli roihusi kuitenkin yhä kirkkaammin.
Kristitty kysyi silloin: Mitä tämä merkitsee?
Selittäjä vastasi: Tämä tuli on armon työ sielussa. Se, joka siihen kaataa vettä yrittäen sammuttaa,
on saatana. Mutta minä näytän sinulle, miksi näet tulen vain kirkkaammin loimottavan. Sitten hän
vei Kristityn muurin toiselle puolelle, jossa tämä näki erään miehen seisovan öljyastia kädessä ja
taukoamatta salaa kaatavan öljyä tuleen.
Kristitty: Mitä tämä merkitsee?
Selittäjä: Tämä on Kristus, joka lakkaamatta armonsa öljyllä pitää yllä alkamaansa työtä
ihmissydämessä. Siten hänen kansansa saatanan juonista huolimatta, vieläkin pysyy voittajana (2.
Kor.12:9). Se seikka, että näet miehen seisovan seinän takana tulta elvyttämässä, osoittaa, että
kiusatun on vaikea huomata, kuinka armontyötä sielussa ylläpidetään” (Bunyan, Kristityn vaellus,
s.37).
”Ah, sammuu uskonlamppuni, Jos sen et hoida tulta, Ja yöhön vaipuu sieluni, Jos en saa voimaa
sulta. Sä anna sanas valoksi Ja Pyhä Henkes oppaaksi, Mä niitä ikävöitsen” (Vvk.386:3).
”Henkensä hän lahjoittaapi Antaa valoks sanansa, Elon tiellä johdattaapi, Viepi kohti taivasta.
Uskon liekin sydämehen Lahjoittaa hän kirkkahan, Maailmankin voittavan. Vie mun kerran
autuutehen. Kaikki loppuu aikanaan, Armonsa ei milloinkaan” (Vvk.417:4).

