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PYHIEN YHTEYS ll

Väinö Hotti

PYHIÄ YHDISTÄÄ
1. Perheyhteys / yhteinen isä
”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole
saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet
lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän
meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” (Rom.8:14-16).
”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan
Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei
tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi,
mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy,
sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on” (1.Joh.3:1,2).
2. Jeesuksen ruumiin jäsenyys
”Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet,
vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki
yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia,
orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä” (1. Kor.12:12,13).
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1.
Kor.12:27).
”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä
naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:28).
3. Pyhät matkat
”Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni: minä kuljin väentungoksessa, astuin
sen kanssa Jumalan huoneeseen riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta”
(Ps.42:5).
”Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot! Minun sieluni ikävöitsee ja
halajaa Herran esikartanoihin, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää
Jumalaa kohti. Löysihän lintunen majan ja pääskynen pesän, johon se poikasensa
laskee: sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Autuaat
ne, jotka sinun huoneessasi asuvat! He kiittävät sinua alati. Sela. Autuaat ne
ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat! Kun he
käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade
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peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen
Siionissa” (Ps.84:2-8).
4. Maailman viha
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole
maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä
vihaa” (Joh.15:18,19).
”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole
maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole” (Joh.17:14).
”Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa” (1. Joh.3:13).
”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat
vainottaviksi” (2. Tim.3:12).
5. Muukalaisuus
”Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa,
asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä”
(Hebr.11:9).
”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat
sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia
maan päällä” (Hebr.11:13).
”Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa
kantaen; sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme”
(Hebr.13:13,14).
6. Yhteinen usko
”Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: "Minä uskon,
sentähden minä puhun", niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme”
(2. Kor.4:13).
”yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon,
jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste” (Ef.4:4,5).
”Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet
yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen
Kristuksen vanhurskaudessa” (2. Piet.1:1).
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”Yhteen valon lapset liittää Yksi usko Jeesukseen. Yhtä Jumalaa he kiittää
Matkallansa taivaaseen. Herra sinetillään heistä Ristin kansaa tehnyt on,
Maailmasta, synnin teistä Pyrkivät he erohon” (HLV 81:2).
7. Työtoveruus
”Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran
työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa” (1. Kor.15:58).
”sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on
paljon” (1. Kor.16:9).
”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä
varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme”
(Ef.2:10).
”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi,
toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen
työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen” (Ef.4:11,12).
”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi,
joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2.Tim.2:15).
8. Yhteinen kilvoitus
"Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille,
koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi” (Luuk.13:24).
”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).
”Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet
kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan
edessä” (1. Tim.6:12).
”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.
Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele” (2. Tim.4:7,8).
”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme
mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja
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juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon
alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen” (Hebr.12:1,2).
9. Yhteinen taistelu
”Daavidin virsi. Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni, joka opettaa
minun käteni taistelemaan, minun sormeni sotimaan! (Ps.144:1).
”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne
Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei
ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja
vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu,
voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä
pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne
vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan
evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan
palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on
Jumalan sana” (Ef.6:10-17).
”Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa
sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te
pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin
uskon puolesta, vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille
kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu,
Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen
tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun
taistelevan” (Fil.1:27-30).
”Kun minulla, rakkaat ystävät, on ollut harras halu kirjoittaa teille yheisestä
pelastuksestamme, olen tuntenut velvoitusta kirjoittaa ja kehottaa teitä
taistelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on annettu pyhille” (Juud.3;
Saarnivaaran käänn.).
10. Ymmärryksen lisääntyminen
”Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee
tyhmästä viisaan” (Ps.19:8).
”Herran pelko on viisauden alku” (Ps.111:10).
”Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään
Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan
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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).
”että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta
omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan
salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä”
(Kol.2:2,3).

”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).
11. Muuttuminen

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja
täydellistä” (Rom.12:2).
”minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me
muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna
soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme” (1. Kor.15:51-52).
”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin
kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen,
niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki” (2. Kor.3:18).
12. Voimasta voimaan
”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” (Apt.1:8).
”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Room.1:16).
”He käyvät voimasta voimaan” (Ps.84:8).
”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).
”minun Jumalani on tullut minun voimakseni” (Jes.49:5).
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13. Voitosta voittoon
”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa
ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa
tuoksun! (2.Kor.2:14).
”Now thanks unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maked
manifest the savour of his knowledge by us in every place” (2. Corint.2:14; King
James Version).
”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on
rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä
henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään
muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme” (Rom.8:37-39).
”Nay, in all these things we are more than conquerors though him that loved us”
(Rom.8:37; King James Version).
14. Kristuksen kärsimysten osallisuus
”Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme,
samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta” (2.
Kor.1:5).
”tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä
osallisuuden” (Fil.3:10).
”Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen
ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on
seurakunta” (Kol.1:24).
”vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te
myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita” (1. Piet.4:13).
15. Perillisiä
”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille
valtakunnan” (Luuk.12:32).
”Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja
Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me
yhdessä myös kirkastuisimme” (Rom.8:17).
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”Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt
hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa
päättämän mukaan” (Ef.1:11).
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne
evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on
meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen
kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14).
”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä,
mikä pyhillä on valkeudessa” (Kol.1:12).
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren
laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen
Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan
ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten” (1.
Piet.1:3,4).
16. Lähdeihmisiä
”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos joku janoaa,
tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu
sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja” (Joh.7:37,38;
Saarnivaaran käänn.).
”Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat
ulottuvat yli muurin” (1. Moos.49:22).
”Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun
pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen” (Ps.23:5).
”Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat
ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä
vääryyttä ole” (Ps.92:15,16).

”Te saatte ilolla
ammentaa vettä
pelastuksen
lähteistä”
(Jes.12:3).

