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SUUREN PUHDIN KRISTILLISYYS                                      Väinö Hotti 

Jako kahteen 

Kristillisyyttä on ”kahta sorttia”: 1. Taivaasta lähtevää. 2. Ihmisestä lähtevää. 

”Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.  

Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on 

kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää 

orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, 

joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän 

äitimme. Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, 

jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies."  

Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt 

silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois 

orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." Niin me siis, 

veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan” (Gal.4:22-31). 

Kohti taivasta 

”Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja 

he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he käyttivät 

kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme 

kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme 

hajaantuisi yli kaiken maan" (1. Moos.11:2-4). 

Oikea suunta 

On oikein, että Jumalan luoma ihminen suunnistaa ”taivasta kohden”.   

”Taivaaseen, mun sieluni, Riennä maasta matalasta! Taivaasta on sukusi, Tullut olet taivahasta. 

Eikö siis tee mielesi jälleen kotimaahasi?” (Vvk.620:2). 

”Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sentähden ihmissydän saa rauhan vain 

Jumalassa” (KO1; 1938). 

Väärä menetelmä 

"Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja 

tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan" (1. Moos.11:4). 

Pyrkimys päästä taivaaseen oli aivan kannatettava ja oikea. Mutta sitten tapahtui virhe: hylättiin 

”taivaallinen rakennusmestari”. Ihmisavuin taivaaseen on mahdotonta päästä: 

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, 

jossa meidän pitäisi pelastuman” (Apt.4:12). 

Lähetyskäskyn velvoitus 

"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  
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ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen 

teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:18-20). 

Tarkkaan ottaen lähetyskäskyyn sisältyy ”kaksi (2) asiaa”: 1. Evankeliointi. 2. Uskoon tulleille 

kristillisen etiikan opetus.  

Patmoksen  agenda 

On syytä antaa Patmokselle tunnustusta siitä, että monet entisaikojen herätyssaarnaajat ovat 

saaneet siellä puheenvuoron. Ongelmana on se, että herätysjulistuksen rinnalle on tuotu 

”yhteiskunnalliset saarnat”. Pasuuna ei anna selvää ääntä! 

”Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?” (Jak.3:11). 

Patmos on kaiketi kokenut Suomen kansan evankelioinnin liian vaikeaksi - ja lähtenyt 
”korvausteologian” puolelle. Evankeliointi on korvattu isänmaallisuuden ja kansalaiskunnon 
opetukselle. Opettajat on noudettu ”kumpujen yöstä”: Topelius, Snellman, Runeberg jne. Tämä on 
suuri virhe! Me emme väheksy ”kansallisia herättäjiä”, mutta heistä ei ole nykyisen Suomen 
hengellisiksi herättäjiksi.  
Samalla on syyllistytty toiseenkin virheeseen: Voimansa tunnossa ja sokeudessaan Patmos on 
lähtenyt opettamaan KRISTILLISTÄ  ETIIKKAA KÄÄNTYMÄTTÖMILLE! Etiikka kuuluu niille, jotka ovat 
pelastuneet, tulleet uskoon. Tässä on pahasti ”puurot ja vellit sekaisin”! Suomalaisille saarnataan 
tässä moralismia, ei evankeliumia. Tässä on lähdetty ”parantamaan maailmaa”. TÄMÄ KAIKKI JA 
TAIVAS MYÖS! 
 
Raamatun tie voimaan 

”Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja; hän tallaa meidän vihollisemme maahan” 

(Ps.60:14). 

”Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat! (Ps.84:6). 

”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion 

murtaa? (Jer.23:29). 

”Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa” (Ps.105:4). 

”Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, 

nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, 

he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy” 

(Jes.40:29-31). 

 ”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sak.4:6). 

”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä 

kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta” (Luuk.24:49). 

”vaan, 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). 

”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, 

juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Room.1:16). 
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”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, 

se on Jumalan voima” (1. Kor.1:18). 

”Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa” (1. Kor.4:20). 

”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). 

”että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja 

Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella” (1. Tess.1:5). 

”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden 

hengen” (2. Tim.1:7). 

”heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta” (2. Tim.3:5). 

”tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani” (Ilm.3:8). 

Uskovat kuninkaina 

”Ja Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, menivät hänen luoksensa ja sanoivat hänelle: 

"Opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä sinulta anomme". Hän sanoi heille: "Mitä 

tahdotte, että minä teille tekisin?" Niin he sanoivat hänelle: "Anna meidän istua, toisen oikealla ja 

toisen vasemmalla puolellasi, sinun kirkkaudessasi". Mutta Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä, 

mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla 

minut kastetaan?" He sanoivat hänelle: "Voimme". Niin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka 

minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin; mutta 

minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan 

niille, joille se on valmistettu" (Mark.10:35-40). 

”Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa 

teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne! Sillä 

minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan 

tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten, me olemme 

houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja, mutta te 

väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä 

nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina, me näemme 

vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta 

me kestämme; meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin 

maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti” (1. Kor.4:8-13). 

”Kuninkailun vaara on suurin siellä, missä taivas on runsaimmin lahjojaan jakanut, Siunauksen 

saanut on vaarassa menettää palvelijan mielen” (Niilo Tuomenoksa). 

”Ylpeässä kristillisyydessä on aina käynnissä kukkulatappelu, sillä huipuilla ei ole kaikille tilaa. Aina 

sieltä joku on nurinniskoin tulossa alas” (Niilo Tuomenoksa). 
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PAAVO HILTUNEN 2.6.1923 – 31.8.2013 

”Hagin sanoo, ei aivan vaatimattomasti: ”45 vuoden aikana sen jälkeen kun opin todella 

rukoilemaan en ole rukoillut ainoatakaan rukousta, joka on koskenut minua tai omia tarpeitani, 

saamatta miltei välittömästi vastausta. Miksi? Koska tiedän miten rukoilla. Tiedän mikä kuuluu 

minulle. Tiedän kuinka otetaan valta paholaiselta. Tiedän kuinka sille pitää puhua: Lopeta touhusi 

heti paikalla! Tiedän kuinka minun tulee vaatia oikeuksiani.” Edelleen Hagin sanoo, ettei hän ole 

sairastanut 47 vuoteen paitsi kerran, jolloin hän väittää  Jeesuksen ilmestyneen hänelle ja 

kertoneen että sairauden syynä oli Haginin tottelemattomuus” (Paavo Hiltunen, Super – uskovat, 

s.130). 

”Osmo Tiililä sanoo: ”Kristuksen työ osoittaa, että Jumalan tahto on uhrautuvaa rakkaustahtoa, ja 

siitä syystä hänen ekklesiansa elämä ei muodostu vallantavoitteluksi, vaan Kristuksen kärsimysten 

jatkoksi (Kol.1:24). mutta juuri tämän ´alatien` kulkeminen uskossa on äärimmäistä voimaa, sillä se 

on Jumalan järjestys. Saatana voitetaan täysin päinvastaisella linjalla kuin millä hän itse luulee 

voiman liikkuvan. Ei ole suurempaa voimaa ja valtaa kuin itsensä uhraava, antautuva rakkaus” 

(emt. s.140). 

Farisealainen lähtökohta 

Jeesuksen ajan fariseukset sekoittivat uskonnollisen julistuksen isänmaalliseen. Tästä 

ominaisuudesta fariseukset tunnettiin. Suomessa on menossa sama trendi. Jeesuksen 

opetuslapseus ja kansalaiskunto yhdistetään – ja sekoitetaan. 

”Fariseukset, Jeesuksen aikaisten juutalaisten uskonnolliskansallinen puolue…Koettaessaan 

noudattaa pyhyyden vaatimuksia fariseuksista tuli kansallinen puolue, sillä laki oli israelilaisille 

kansallinen tunnus” (Saarisalo,  Raamatun sanakirja, 238). 
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HUGO ODEBERG 7.5.1898 – 22.12.1973 

”Farisealaisen katsomuksen mukaan ihminen kykenee tekemään oikein eli Jumalan tahdon sen 

luonnollisen varustuksen perusteella, jonka hän on saanut Jumalalta. Alkukristillinen katsomus on, 

että ihmiselle täytyy tapahtua sisäinen muutos, uudestiluominen, hänen on saatava uusi elämä” 

(Hugo Odeberg, Kristinusko ja fariseukset, s.85). 

”Farisealaisuudessahan ´kääntyminen` on juuri sitä, että alamme noudattaa uutta elämäntapaa, 

että muutamme itsemme niin, että kun ennen menettelimme yhdellä tavalla, nyt menettelemme 

toisella tavalla” (mt.s.65). 

”Elämäntavan muuttamista voidaan verrata eläimen opettamiseen, niin että se luontonsa tai 

vaistonsa mukaisen käyttäytymisen sijasta saadaan käyttäytymään ja menettelemään ihmisen 

tavoin. Uutta elämää olisi silloin se, että eläin saisi todellisen Ihmisen ymmärryksen, hengen ja 

elämän ja tulisi ihmiseksi. Vanhan ja uuden ihmisen välinen ero Uuden testamentin tarkoittamassa 

merkityksessä on nimittäin vähintään yhtä suuri kuin eläimen ja ihmisen ero. Vanhasta ihmisestä 

puuttuu alkukristillisen käsityksen mukaan jotain yhtä olennaista kuin eläimeltä ihmiseen 

verrattuna” (86,87). 

”Mutta farisealaisuus on alkukristillisen käsityksen mukaan sitä, että tahdotaan toteuttaa Jumalan 

tahto ilman Jumalaa” (91). 

”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten” (Niilo Tuomenoksa). 

Pienellä paikalla 

”Köyhyys hengessä on Kristuksen opetuslapsen sisällinen tila. Samassa  kun hän on itsessään 

köyhä, on hän Herrassa rikas. Hänen rikkautensa on Jeesus Kristus” (Wilhelmi Malmivaara). 

”Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi 

tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni, 

ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt 

sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.  

Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, totuutta sinä tahdot 
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salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että 

minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja 

riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, 

pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, 

vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna 

minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä” (Ps.51:3-14). 

"Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat 

murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan 

periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan” (Matt.5:2-6). 

”Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi 

rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'” (Luuk.18:13). 

”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, 

Jumalan luomakunnan alku: 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. 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.3:14-17). 

SUOMEN SIIONIN TILA 

”Suuren puhdin kristillisyys” ei ole ainoastaan jonkin yksittäisen liikkeen ongelma ja tauti. Koko 

suomalainen kristillinen kenttä on tämän taudin kurimuksessa – ja riivaama. Tämän taudin 

rautainen ydin on kilpailu: 1. KILPALAULANTA. 2. KILPAKOSINTA. 3. KILPARAHASTUS. 

Nämä kaikki yhdessä myrkyttävät ja mitätöivät kristinuskon ydinkohdat!  

1. Lähetyskäsky (Matt.28:18-20) turhennetaan tällä kilpailulla. 

2. Uskovien yhteys (Joh.13;34,35; Joh.17) hävitetään. 

3. Ekklesia murskataan sirpaleiksi – Kristus paloitellaan, 1. Kor.1:13. 

”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut 

luvatusta Pyhän Hengen lahjasta” (Niilo Tuomenoksa). 

 

NIILO TUOMENOKSA 
21.5.1893 – 8.12.1967 
 

 NÄIN SYNTISENÄ HERRA MUN 
TÄYTYY VAELTAA, 
    SUN KANSSAS`  TIELLÄ 
TAIVAAAN PERILLE KULKEA. 
    EN PAREMMAKS VOI TULLA. 
EN PYHÄKS OLLENKAAN. 
    JA KUITENKIN OI HERRA, SUN 
KÄSIIS JÄÄDÄ SAAN. 
 
2. SÄ SUOSTUT 
MAHDOTTOMAN, MUN LUONA  
ASUMAAN, 
    JA AIVAN TÄLLAISENA, MUA 


