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MIKÄ USKOVIA YHDISTÄÄ?  ll                                      Väinö Hotti 

 

 
                            (nettikuva) 
 

USKOVIA YHDISTÄÄ  (teh. VHn) 

1. Rakkaus Jeesukseen 

”tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta 

jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän." Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun 

syntisi ovat anteeksi annetut" (Luuk.7:47,48). 

2. Rakkaus Sanaan 

”Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä 

istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen 

lakiansa päivät ja yöt!” (Ps.1:1,2). 

”Sinun suusi laki on minulle kalliimpi kuin tuhannet kappaleet kultaa ja hopeata” 

(Ps.119:72). 

”Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani 

iankaikkisesti” (Ps.119:98). 

”Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun 

suussani” (Ps.119:103). 

”Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä” (Ps.119:140). 

”Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule” 

(Ps.119:165). 

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17). 

”YHTEEN VALON LAPSET LIITTÄÄ 

YKSI USKO JEESUKSEEN. YHTÄ 

JUMALAA HE KIITTÄÄ MATKALLAN-

SA TAIVAASEEN. HERRA SINETIL-

LÄÄN HEISTÄ RISTIN KANSAA TEH-

NYT ON, MAAILMASTA, SYNNIN 

TEISTÄ PYRKIVÄT HE EROHON” 

(HLV 81:2). 
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3. Rakkaus Herran kansaan (ekklesiaan) 

”Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään 

hyvää"; ja pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun 

mielisuosioni" (Ps.16:2,3). 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä 

rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun 

opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on 

meille annettu” (Room.5:5). 

”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka 

ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14). 

4. Jeesuksen ruumiin jäsen 

”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.12:13). 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. 

Kor.12:27). 

5. Viinipuun oksa 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se 

kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 

”sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet 

päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta” (Room.11:17). 

”Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa 

oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat 

tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!” (Room.11:24). 

6. Yhteinen isä 

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, 

niille, jotka uskovat hänen nimeensä” (Joh.1:12). 

”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” (1. Joh.3:1). 
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”Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette 

saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" (Room.8:15). 

7. Osallisuus Pyhästä Hengestä  

”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä 

asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa” (Room.8:9). 

”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki 

teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1. 

Kor.6:19). 

”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne 

evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti” (Ef.1:13). 

8. Uudestisyntyminen 

”jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan 

Jumalasta” (Joh.1:13). 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 

kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17). 

9. Kilvoitus 

”Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme 

elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien” (1. 

Tim.4:10). 

”Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet 

kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan 

edessä” (1. Tim.6:12). 

”tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, 

joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu” (Jud.3). 

10. Taistelu 

”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” (Ef.6:11,12). 
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”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.1:29,30). 

11. Valossa vaeltaminen 

”Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat 

julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt” (Joh.3:21). 

”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on 

yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 

meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7). 

”sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä 

pimeyden lapsia” (1. Tess.5:5). 

12. Ei elä synnissä 

”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? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan 

haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän 

kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos 

me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin 

olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa” (Room.6:1-5). 

”Kukaan Hänessä pysyvä ei jatkuvasti elä synnissä. Kukaan syntiä jatkuvasti tekevä 

ei ole häntä nähnyt eikä tunne häntä” (1 Joh.3:6; Saarnivaaran käänn.). 

13. Maailman vihan kohde 

”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). 

14. Kristuksen perillinen 

”Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt 

hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa 

päättämän mukaan” (Ef.1:11). 
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”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). 

15. Vaikeneminen ei ole mahdollista 

”Mutta sitten he sanoivat toisilleen: "Emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän 

sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me 

joudumme syyllisiksi” (2. Kun.7:9). 

”Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta 

sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte” (Est. 4:14). 

”Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita minun 

kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä” (Jes.58:1). 

”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). 

”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.). 

”Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: "Päättäkää itse, onko oikein 

Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa; mutta me emme voi olla 

puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet" (Apt.4:19:20). 

”Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat 

evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta” (Apt.5:42). 

”Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä” 

(Apt.26:19). 

”Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista; minun täytyy se 

tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista!” (1. Kor.9:16). 
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”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). 

 

        (nettikuva) 
MARTTI LUTHER 
10.11.1483 – 18.2.1546 
 
C.H. Spurgeon, Sielujenvoittaja (Ristin Voitto r.y., 1957, s.223). 
 

 
               (nettikuva) 
C.H. SPURGEON 
19.6.1834 – 31.1.1892 
 

                                                                                         
                                                                                                                           (nettikuva) 

”Syytettäköön minua ylpeydestä, ja ahneudesta, aviorikok-

sesta ja murhasta, vihollisuudesta paavia vastaan…kunhan 

minua vain ei voida syyttää jumalattomasta vaikenemises-

ta” (Kares, Luther, s.145,146). 

”Ei kukaan ajatteleva ihminen voi katsella suurta Weimarin 

laitosta, jossa 103 nidettä kertoo yhden ainoana ihmisen 

henkisestä perinnöstä, yhtymättä erään Lutherin tutkijan 

lausumaan: ´Hän oli suitseva tulivuori` (Pinomaa, Kuka 

Luther todella oli, s.28). 

               

 

 ”Olen kokenut, mitä merkitsee kaikkien ampuma-
tarvikkeiden loppuminen, ja sitten olen ikäänkuin 
sijoittanut itseni suureen evankeliumitykkiin, ja olen 
laukaissut itseni kuulijoitani kohti, kaiken kokemukseni 
Jumalan hyvyydestä, kaiken tuntemukseni synnistä ja 
kaiken kokemukseni evankeliumin voimasta. On ihmi-
siä, joihin tuollainen julistus vaikuttaa syvällisemmin 
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 mahdollisuus 
tavoittaa kuulijan sydän” (emt. s.69). 
 


