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KOVAA PUHETTA                                                               Väinö Hotti 

Jumala puhuu 

”Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu” (Jes.1:2). 

”Maa, maa, maa! Kuule Herran sana!” (Jer.22:29). 

Valikoivaa kuulemista 

Toisaalta ihminen on kiinnostunut Jumalan puheesta, toisaalta hän karttaa sitä. Hän ottaa siitä 

vain sen, mikä häntä miellyttää.  

”Minä puhuin sinulle onnesi päivinä. Sinä vastasit: 'En tahdo kuulla'. Tämä on ollut sinun tapasi 

nuoruudestasi asti: et ole kuullut minun ääntäni” (Jer.22:21). 

Kun Jumala puhuu ”kovaa tekstiä”, ihmisellä on taipumus  kääntää vastaanotin ”toisille aalloille”. 

”Jos tulisi mies, joka tuulta tavoittelisi ja petollisuudessaan valhettelisi: "Minä saarnaan sinulle 

viinistä ja väkijuomasta", siinä olisi saarnaaja tälle kansalle” (Miik.2:11). 

”jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää ennustako meille tosia, puhukaa 

meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita” (Jes.30:10). 

Nimenomaan lopunaikana valitaan julistajat ”korvasyyhyn mukaan”: 

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan 

korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät 

taruihin” (2. Tim.4:3,4). 

JUMALAN KOVAA PUHETTA 

1. Aadamille ja Eevalle 

”Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja 

hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan 

miekan vartioitsemaan elämän puun tietä” (1. Moos.3:23,24). 

2. Kainille 

”Niin Herra sanoi Kainille: "Missä on veljesi Aabel?" Hän vastasi: "En tiedä; olenko minä veljeni 

vartija?" Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt ole 

kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun 

kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää 

sinun oleman maan päällä” (1. Moos.4:9-12). 

3. Nooan aikalaisille 

”Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä 

aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset 

maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä 
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ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne 

tehneeni" (1. Moos.6:5-7). 

4. Sodoman ja Gomorran asukkaille 

”Ja miehet sanoivat Lootille: "Vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Vie pois täältä vävysi, 

poikasi, tyttäresi ja kaikki, keitä sinulla kaupungissa on, sillä me hävitämme tämän paikan. Koska 

huuto heistä on käynyt suureksi Herran edessä, lähetti Herra meidät hävittämään sen” (1. 

Moos.19:12,13). 

5. Jaakobille 

”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” (1. Moos.32:24,25). 

6. Moosekselle 

”Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille: "Kuulkaa nyt, te 

niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?" Niin Mooses nosti kätensä ja iski 

kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat 

juoda. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: "Koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet 

minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen 

maahan, jonka minä heille annan" (4. Moos.20:10-12). 

7. Saulille 

”Silloin Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta 

Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten 

rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain 

palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää 

saa olla kuninkaana” (1. Sam.15:22,23). 

8. Daavidille 

”Mutta Naatan sanoi Daavidille: "Sinä olet se mies. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 'Minä olen 

voidellut sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastanut sinut Saulin käsistä. Minä olen antanut sinulle 

herrasi linnan ja antanut herrasi vaimot sinun syliisi; ja minä olen antanut sinulle Israelin ja Juudan 

heimot. Ja jos tämä olisi vähän, niin minä antaisin sinulle vielä sekä sitä että tätä. Miksi sinä olet 

pitänyt halpana Herran sanan ja tehnyt sitä, mikä on pahaa hänen silmissään? Heettiläisen Uurian 

sinä olet surmannut miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla, ja hänen vaimonsa 

sinä olet ottanut vaimoksesi” (2. Sam.12:7-9). 

9. Israelille 

”Silloin Amasja, Beetelin pappi, lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, tämän sanan: "Aamos on 

tehnyt salaliiton sinua vastaan Israelin heimon keskuudessa. Ei maa kestä kaikkea, mitä hän 

puhuu. Sillä näin on Aamos sanonut: 'Jerobeam kuolee miekkaan, ja Israel viedään 

pakkosiirtolaisuuteen, pois omasta maastansa'” (Aam.7:10,11). 
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10. Juutalaisille 

"Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää 

sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 

'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää 

lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, 

siis hakataan pois ja heitetään tuleen” (Matt.3:7-10). 

11. Juutalaisille 

”Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; 

joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti." Tämän hän puhui synagoogassa opettaessaan 

Kapernaumissa. Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: "Tämä on kova 

puhe, kuka voi sitä kuulla?" (Joh.6:58-60). 

12. Juutalaisille 

”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja 

alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin 

hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh.8:44). 

13. Efesolaisille 

”nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on, ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko Aasiassa, 

uskotellut ja vietellyt paljon kansaa, sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä tehdään” 

(Apt.19:26). 

------------------------- 

MISSIO SAKARJAN KOVAA PUHETTA 

1. STERNIN PUU – kirouksen puu 

Koska Sternin puu leimaa kristinuskon luopiouskonnoksi, kaikki, jotka sitä opettavat asettavat 

itsensä kristinuskon ulkopuolelle. Samalla nämä sanoutuvat irti Kristuksesta, kaikista kristityistä ja 

– pelastuksesta! Sternin puu opettaa kirouksen alaista ”toista evankeliumia”, Gal.1:8,9. 

2. Sternin puuta opettavat ovat harhaopettajia 

Uskovien on autuutensa menettämisen uhalla pysyttävä näistä harhaopettajista erillään! Sternin 

puu kuuluu lopunajan eksytyksiin, joista Jeesus varottaa, Matt.24:4. 

”Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti” (Tiit.3:10). 

”Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä 

huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu 

osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa” (2. Joh.10,11). 

Uskovan suhtautuminen harhaopettajaan ei ole hyväksyminen ja kanssakäyminen, vaan 

”poisvetäytyminen” ja ”karttaminen”. Muutoin hän joutuu osalliseksi harhaopettajan synteihin. 

Hän siis saastuu harhaopettajasta. 
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3. Israel on paatumuksessa 

Israelilla ei ole tänään kykyä opettaa kristittyjä, koska se on vielä paatumuksen tilassa: 

”Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä 

tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes 

pakanain täysi luku on sisälle tullut” (Room.11:25). 

4. Lahkolaisuus kadottaa 

Näkemys, jonka mukaan uskovilla on oikeus erilaisiin ”hengellisiin koteihin”, perustuu 

vuosisataisiin perinnäissääntöihin. ”Mutta alusta ei niin ollut”. Alussa oli vain ”yksi seurakunta”. 

Tästä on Paavalin selkeä opetus.  

”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudes-

sanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä 

Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei 

kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? (1. 

Kor.1:11-13). 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,  

epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, 

lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin 

jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” 

(Gal.5:19-21). 

 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta 

turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'. Te hylkäätte Jumalan 

käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä” (Mark.7:6-8). 

Tarvitsemme aitoa  ”raamattuherätystä”, jossa Raamattua ei uhrata perinnäissääntöjen 

alttarilla”! Tarvitsemme ”arkaa tuntoa Jumalan sanan edessä: 

”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun 

sanani edessä” (Jes.66:2). 

5. Horjuminen kadottaa 

”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). 

”Eniten Lutheria suretti se, että hänen wittenbergiläiset virkaveljensä olivat välinpitämättömiä 

väärän opin suhteen” (Tunnustuskirjat, s.31). 

”Hän (Paavali) ei moiti häntä (Pietaria) ilkeämielisyydestä tahi tietämättömyydestä, vaan 

horjuvaisuudesta”  (Martti Luther, Gal.kirj. sel. s.142). 

”Horjumisesta on tehtävä parannus, ja pian, sillä kiusaajalla on kiire hirttää jokainen horjuja” 

(Niilo Tuomenoksa). 


