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MISSIO SAVON KULMAKIVET (Väinö Hotti) 

 

”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan 

perhettä,  apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,  

jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;  ja hänessä tekin 

yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä” (Ef.2:19-22). 

  

 

1. VERI 

Jeesuksen veren kolmoisvirta: a) Puhdistusveri, 2. Kun.5:10; Sak.13:1; Matt.26:28;  
                                                           Hebr.9:13,14,22; 1. Joh.1:9.                                                                       
                                                        b) Pyhitysveri, 1. Kor.1:30; Hebr.10:29. 
                                                        c) Yhteysveri, Joh.11:49-52; 12:32; 13:34,35; Joh.17; Ef.2:14;                                              
                                                            1. Joh.1:7; 2:9,10; 3:10-15. 
 
2. TULI 
 
”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua 
väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä 
Hengellä ja tulella” (Matt.3:11). 
 
”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi 
syttynyt!” (Luuk.12:49). 
 
”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, 
niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät 
ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle” (Apt.2:1-3). 
 
”Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi" (Hebr.1:7). 
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3. VESI 
 
Siunattu kastevesi 
 
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "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  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). 
 
”Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin 
ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut” (1. Kor.1:14,15). 
 
”Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".  
Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, 
joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran 
Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, 
ja he puhuivat kielillä ja ennustivat” (Apt.19:3-6). 
 
”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?” 
(Room.6:1-3). 
 
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka 
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä 
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä 
Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26-28). 
 
Jeesus antaa elävää vettä 
 
”Jumalan virta on vettä täynnä” (Ps.65:10). 
 
”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja 
syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa” (Jes.55:1). 
 
"Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä 
pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä” (Joh.4:10). 
 
”Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän 
veden virtoja” (Joh.7:38; Saarnivaaran käänn.). 
 
”Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi” (Ilm.22:17). 
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KOLME TODISTAJAA 
 
”Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan 
vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka 
todistavat: Henki (tuli) ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä” (1. Joh.5:6-8). 
 
”Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen 
luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä” 
(Joh.19:33,34). 
 
YKSI SEURAKUNTA 
 
Seurakunta on yksi, koska se on Kristuksen ruumis, joka on yksi. Seurakuntia ei ole lupa nimittää 
muutoin kuin paikkakunnan mukaan. Seurakunta on tällöin KRISTUKSEN PAIKALLISSEURAKUNTA. 
Jos muuta nimitystä käytetään, seurakunta on ”lahko”. Jos sanomme, että seurakuntia on useita, 
joudumme samalla sanomaan: Kristuksiakin on useita! Mutta tällöin olemme kadottaneet 
Raamatun Kristuksen ja samalla Raamatun Jumalan.  Jos hyväksymme opin monesta (ja jaetusta) 
Kristuksesta, meillä on antikristillinen ja saatanallinen oppi. Pyhä Henki on yhteyden henki! 
Saatana (Diabolos = hajottaja, erilleen heittäjä). 
 
”Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka 
kieltää Isän ja Pojan.  Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, 
hänellä on myös Isä” (1. Joh.2:22,23). 
 
”Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää” (1.Joh.5:12). 
                                                                   


