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TAKAISIN EKKLESIAAN Vlll                                  Väinö Hotti 

 

 
 C.H. SPURGEON     (nettikuva)                                    (nettikuva) 

19.6. 1834 – 31.1.1892 

 

 

     

Parooni Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen 

11.5.1720 – 22.2.1797 

 

 

 
  

 

 

 

”Olen kokenut, mitä merkitsee kaikkien ampumatar-

vikkeiden loppuminen, ja sitten olen ikäänkuin 

sijoittanut itseni suureen evankeliumitykkiin, ja olen 

laukaissut itseni kuulijoitani kohti, kaiken kokemuk-

seni Jumalan hyvyydestä, kaiken tuntemukseni syn-

nistä ja kaiken kokemukseni evankeliumin voimasta. 

On ihmisiä, joihin tuollainen julistus vaikuttaa syväl-

lisemmin kuin mikään muu, sillä he tuntevat, että 

sinä et anna heille ainoastaan evankeliumia, vaan 

myös itsesi. Todennäköisimmin juuri se saarna, joka 

ensin on murtanut saarnaajan sydämen, murtaa 

myös kuulijan. Ja sillä saarnalla, joka tulee suoraan 

saarnaajan omasta sydämestä, on paras mahdol-

lisuus tavoittaa kuulijan sydän” (C.H. Spurgeon, 

Sielujenvoittaja, s.69). 

Münchhausen kertoi tarinoissaan muun muassa lentäneensä tykinkuulalla, 
käyneensä kuussa kuumailmapallolla, vetäneen itsensä omista hiuksistaan 
ylös suosta sekä saaneensa sormuksen, joka tekee hänestä näkymättömän. 

Suomeksi tarinat ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna 1856 
nimellä Parooni Mynkhausin kummalliset matkat ja retket maalla ja merellä. 
Tarinat on käännetty ja julkaistu sittemmin monta kertaa uudelleen. (netti) 

 

nettikuvat 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuumailmapallo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suo
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Tilannearvio 

Joka jumalanpalveluksessa tunnustetaan usko ”pyhään yhteiseen seurakuntaan”, 

mutta jumalanpalveluksen jälkeen entinen lahkomeininki jatkuu. Eikö tämä ole 

jakomielistä (skitsofreenista)? Eikö seurakunnassa tulisi pyrkiä rehellisyyteen ja 

totuudellisuuteen? 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8). 

Suomessa on VALTAKUNTAKRISTITTYJÄ  hyvin vähän. He kuuluvat 

”marginaaliryhmään”. Missä on vika? Miksi asia on niin vaikea? Mitä asian 

eteenpäin menemiseksi tarvitaan? 

Monet suuret asiat ovat monesti hyvin yksinkertaisia; tässäkin asia on 

samoin: 

1. Riittävä sisälukutaito. Asia on Raamatussa selvästi tuotu esiin. Välttävä 
sisälukutaito riittää! 2. Järjen asia. Raamattu tuo asian myös ymmärryksen tasolle. 
Ajatteleva uskova ajautuu välttämättä ”älylliseen itsemurhaan”. Jeesus sanoo: 
”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12.57).  3. Omantunnon 
asia: ”On väärin ja turmiollista toimia omaatuntoaan vastaan” (Martti Luther).  Kun 
asia on selvästi Raamatussa tuotu esille, uskovan omantunnon tulisi yhtyä siihen.   
4. Syntikysymys:  ”Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se 
on synniksi” (Jaak.4:17). 5. Raamattukysymys. Uskova on sitoutunut Raamatun 
tekstiin. Uskollisuus Raamatulle vie automaattisesti ekklesiaoppiin: ”Pyhitä heidät 
totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17). 6. Kuuliaisuuskysymys:  

MIKÄ ESTÄÄ EKKLESIAN 

VOITTOKULUN? 

 

VÄINÖ HOTTI 

KRISTINOPPI JUMALAN 

KANSALLE 

Risto Santalan tarkistama 

http://www.missiosakarja.net/

kristinopista.pdf 

EI VAIN 

VALITTUJA 

PALOJA – 

VAAN 

KRISTILLISEN 

ELÄMÄN 

KOKO KIRJO! 

”MINÄ USKON PYHÄÄN HENKEEN, 

PYHÄN YHTEISEN SEURAKUNNAN, 

PYHÄIN YHTEYDEN.” 

 

http://www.missiosakarja.net/kristinopista.pdf
http://www.missiosakarja.net/kristinopista.pdf
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"Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt 

minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi 

luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun 

jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi 

kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen” 

(1. Moos.22:16-18). 

KUULIAISUUS VAI UHRIT? 

”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” (1. Sam.15:22). 

MEILLÄKÄÄN EI OLE MUITA KUIN SAULIN VAIHTOEHDOT: KUULIAISUUS 

– UHRIT. 

Lahkolaiset ovat valinneet uhrilinjan; kuuliaisuus (ekklesian rakentaminen) ei heitä 

kiinnosta! 

 
                            (nettikuva)   
                           
1. Suuret rahalliset uhraukset. 2. Rukoillaan paljon:  

”Ja Elia sanoi Baalin profeetoille: "Valitkaa itsellenne toinen mullikka ja valmistakaa 

se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten jumalanne nimeä, mutta älkää 

panko tulta". Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. 

Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: "Baal, vastaa 

meille!" Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli 

tehty. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huutakaa kovemmin; hän on 

tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut 
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johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää". Niin he 

huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja 

keihäillä, niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he 

hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin ruoka-uhri uhrataan. Mutta ei ääntä, 

ei vastausta, ei vaarinottoa!” (1. Kun.18:25-29). 

3. Paastotaan. 4. Tehdään lähetystyötä (Kaksin käsin maailmaan!). 5. Sosiaalinen 

evankeliumi. 6. Tehdään käännytystyötä: 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja 

mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teet-

te hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!” 

(Matt.23:15). 

PALJOTKAAN UHRIT EIVÄT RIITÄ – NE OVAT KORVAUSTEOLOGIAA! 
 
Vierasta tulta Herran alttarille 

”Ja Aaronin pojat Naadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja 

virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran 

eteen, vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin 

että he kuolivat Herran edessä” (3. Moos.10:1-2). 

JUMALA ODOTTAA KUULIAISUUTTA – UHRIEN SIJAAN! 

”Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?” 

(Luuk.6:46). 

”on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava 

ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankka-sade lankesi, 

ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei 

sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani 

eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 

rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät 

sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri” (Luuk.7:24-27). 

”Niin hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi 

hänelle: "Autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt". 

Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä 

noudattavat" (Luuk.11:27,28). 
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Rohkea lahkolainen 

Olemme tuoneet tähän mennessä lahkolaisesta pelkästään negatiivisia asioita esille. 

Jos on kyseessä tie, joka vie helvettiin, asiat tulee tuoda esille vakavasti, selkeästi ja 

monipuolisesti. Olisiko kuitenkin mahdollista löytää hänestä jotakin myönteistä? 

 

         (nettikuva) 

 

Mummon kategoriaa myötäillen lahkolaisestakin voidaan löytää myönteistä: ”ON SE 

AINAKIN ROHKEA; PÄÄ PYSTYSSÄ JA HALLELUJA LAULAEN MENEE HELVETTIIN!” 

 

                                       

                                                               (nettikuva)      

                                                                                                                                                                                                         

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: …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).                                                                                                                                                                                                                                                                                     

”Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt 

ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, 

jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen 

järveen, joka tulikiveä palaa” (Ilm.19:20). 

Mummo oli luonteeltaan hyvin positiivinen. Hän löysi 

asioista aina myönteisen puolen. Kenestäkään 

henkilöstä hän ei koskaan puhunut mitään pahaa. 

Erikoinen ja harvinainen mummo! 

Lapsen lapset halusivat laittaa mummon 

myönteisyyden testiin. He halusivat tietää, löytäisikö 

mummo PERKELEESTÄKIN jotakin hyvää: ”ON SE 

AINAKIN AHKERA!”, mummo vastasi. 

 


