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Missio Savo  
Riistavesi Kotikirkko 
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Raamattutunti: Väinö Hotti 
 

TULTA MAAN PÄÄLLE 
 
Jeesuksen toivomus 
 
”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi 
syttynyt!” (Luuk.12:49). 
 
KIRKKO TULESSA 
 
UURAS SAARNIVAARAN  ”Tulta maan päälle” - kirjan kannessa on kirkko on tulessa. Todellinen 
kirkko on aina tulessa. Ilman tulta kirkko ei ole mikään kirkko! Myös yksityinen uskova on 
”tulenkantaja”. 
 
Saarnivaara oli eräs tulesta syttynyt ja tulen levittäjä. Tulta maan päälle – kirja on voimakkaasti 
evankelioiva. Kirja on painettu 1958. Tällöin oli vastakkain ”kasvatuskristillisyys” ja 
”herätyskristillisyys”. Saarnivaara taittoi voimakkaasti peistä jälkimmäisen puolesta. Tänään aika 
on niin sekava, ettei enää puhuta tästä rintamajaosta – kaikki on yhtä sekoitusta (Baabelia). 
 
Herätyskristillisyys on aina kasvatuskristillisyyttäkin ja päinvastoin. Mutta mistä on kotoisin 
sellainen kasvatuskristillisyys, jossa kukaan ei herää, ei kukaan tee parannusta eikä kukaan synny 
uudestaan. Siinä taidetaan kasvattaa syntymättömiä  (Tuomenoksa, Valkoiset synnit). 
 
Seurakunnan palavuus riippuu pitkälti ”paimenen palavuudesta”. 
 
”Kansaa herää aina siellä, missä papit alkavat soittaa hätäkelloa oman sielunsa tulipalosta 
pelastaakseen”  (Wilhelmi Malmivaara, Salattu viisaus). 
 
”Missä näet kansan vaeltavan kurittomana, voit epäilemättä päätellä, ettei sen papisto ole pyhä” 
(F.J. Spener, Pia Desideria). 
 
PALAVA PENSAS 
 
1. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän  
kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle.  
2. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, 
että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.  
3. Niin Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala 
poroksi".  
4. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: 
"Mooses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä olen".  
5. Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa." (2. 
Moos.3:1-5). 
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1. Pidä etäisyys Jumalaan 
 
Apostolien tärkeä opetus oli, että uskovan tulee olla ”mahdollisimman lähellä Jeesusta”, kiinteässä 
yhteydessä Jeesukseen; oksana viinipuussa ja jäsenenä Kristuksen ruumiissa.  
 
Moosekselle sanottiin: ”Älä tule tänne!”  Älä tule lähelle! Säilytä etäisyys! 
 
”Varo niitä, joiden Jumala on taivaassa! Varo niitä, joiden Jumala on maassa! On ihmisiä, joille 
Jumala on äärettömän kaukainen; häntä ei tarvitse ottaa millään tavalla lukuun. Toiset  taas 
tekevät Jumalan vertaisekseen ja kaverikseen. Heiltä puuttuu ”pyhä etäisyys” Jumalaan. 
 
Tässä törmäämme tutkijan ja tiedemiehen ongelmaan: hän pyrkii kaiken selvittämään järjellä. 
Tiedemiehellä aivot höyryävät ja järki jyllää. ”Valistus on viritetty, järki hyvä herätetty.” 
 
Mooseksen tiedemiesvaisto heräsi. Jokaisen meidän sisimmässä asuu ”pieni tiedemies”. 
 
On tärkeää muistaa, ettei Mooses ollut mikään oppimaton ja tyhmä mies: 
 
”Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja 
teoissa” (Apt.7:22). 
 
Mutta tässä ei riittänyt ”egyptiläinen viisaus”. Tarvittiin jotakin enemmän. Inhimillisesti katsoen 
Mooseksen lahjat eivät kuitenkaan viitanneet siihen suuntaan, että hän olisi sopiva kansan 
johtajaksi. 
 
”Niin Mooses sanoi Herralle: "Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen enkä 
senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli" (2. 
Moos.4:10). 
 
Ilmari Salomies luonnehti professori Martti Ruutin esiintymistä: KAIVO ON SYVÄ JA VESI KIRKASTA, 
MUTTA VINTTAUSLAITTEET VÄHÄN HEIKONPUOLEISET! – Tämä lienee ollut Mooseksenkin 
ongelma. 
 
”Järki on filosofin pääkopassa jumalallinen tiedon lähde, josta tämän maailman viisas voi 
ammentaa totuutta samalla erehtymättömyydellä kuin yksinkertainen Raamatusta” (Laestadius). 
 
”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja pyhempiä ihmiset ovat Kristuksetta, sitä enemmän 
he vahingoittavat evankeliumia” (Luther). 
 
”Kun järjen viisaus on korkeimmilleen harjoitettu, niin se on Kristuksen pahin vihollinen” (Paavo 
Ruotsalainen). 
 
”Työ vilosohvit tiette saman selevän roamatusta kuin sika pottuhalameesta” (Paavo Ruotsalainen). 
 
SEN MINÄ YMMÄRRÄN ETTEN MINÄ MITÄÄN YMMÄRRÄ! 
 



                                                                                                                                                                                   3 
 

Jos jo apostolien aikana oli tarjottu väärää oppia Kristuksen tunnustajille, niin myöhemmin syntyi 
vielä oudompi totuuden ja valheen sekoitus. Se antoi aiheen tunnustuskirjojen laatimiseen, jotka 
olivat yksinkertaiset ja lyhyet sekä perustuivat kaiken hengellisen tiedon lähteeseen. Mutta 
järkeileminen, joka tappaa yksinkertaisen lapsen uskon, astui esiin todistelemalla vahvistaakseen 
totuuden, tosin kyllä Raamattuun pohjautuen, mutta pitäen silti järjen päätösvaltaa ratkaisevana. 
Koetettiin saada jumalallisesta totuudesta järjestelmä …. 
Kokemus on osoittanut, ettei elävä ja eläväksi tekevä totuus koskaan ole viihtynyt järjestelmissä, 
vaan se on uskollisesti pysynyt Raamatun yksinkertaisessa seimessä, johon se ensin ilmestyi. 
Samoin on jumaluusoppineiden, kun he itse ovat tahtoneet tavata Jeesus-lasta, ollut pakko Idän 
viisaiden tavoin tarkata sanan kirkasta tähteä ja laskea Jeesuksen jalkoihin kaikki viisautensa 
saadakseen elävää lohdutusta ja iloa sydämillensä… 
Tiede yrittää löytää uutta valoa, uusia perusteita, mielipiteitä ja ajatuksia. Eikä se aina välitä siitä, 
perustuuko se totuuden ja elämän lähteeseen. Sillä tiede on mielestänsä oikeutettu korottamaan 
itsensä kaiken yläpuolelle, kumoamaan kaiken raivatakseen itsellensä vaikka kaikkein pyhimmän 
kustannuksella uuden tien, jota toiset eivät vielä ole löytäneet (Jonas Lagus). 
 
Me tarvitsemme kasvaaksemme Herran tuntemisessa tietoa eli viisautta Sanan kautta, mutta tieto 
ei vielä riitä, meidän on sisäistettävä tietomme Pyhän Hengen kautta, tarvitsemme ilmestyksen 
Henkeä (E.J. Honkanen, Hengen uudistus,s.9). 
 
2. Palvonnan paikka 
 
Tiedolla on kristinuskossa oma tärkeä merkityksensä. Onhan keskeinen tehtävä ”opettaminen” ja 
”opetuslapseksi tekeminen” (Matt.28:18-20). 
 
”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla” (Hoos.4:6; Saarnivaaran käänn.). 
 
Tiedemiehen on kuitenkin pysähdyttävä määrätyllä rajalla: 
 
'Tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi et; tässä täytyy sinun ylväiden aaltojesi asettua'? (Job 
38:1). 
 
”Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan 
tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle” (2. Kor.10:5). 
 
Mooses pysäytettiin tiedemiehen ja tutkijan polulla. Tässä oli palvonnan paikka.  
 
Viisauden ja ilmestyksen Henki ja palvonta kuuluvat saumattomasti yhteen kuten ”siamilaiset 
kaksoset”. Palvonta on voimallinen yhdistämään kaikki: miehet – naiset,  nuoret – vanhat, rikkaat – 
köyhät, mustat – valkoiset. Tässä on ratkaisu myös kipeään uskovien yhteysongelmaan. 
Uskonpalvonnassa lisäksi ymmärrys lisääntyy ja kirkastuu: USKON, ETTÄ YMMÄRTÄISIN! 
 
46. Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,  
47. ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani;  
48. sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät 
minua autuaaksi.  
49. Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä,  
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50. ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.  
51. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset 
sydämessään.  
52. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.  
53. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. (Luuk.1:46-53). 
 
3. Riisumisen paikka 
 
”Riisu kengät jalastasi.”  Olet  tullut rajalle, josta inhimillisellä tietämyksellä ei päästä etenemään. 
Olet Pyhän puhuttelussa: Jesaja, Maria, Saulus (Damaskon tiellä). 
 
”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan 
Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, 
Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt” (Luuk.10:21). 
 
Järjen ylivallasta on päästävä HENGEN YLIVALTAAN! 
 
”anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille 
viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan” (Ef.1:17). 
 
”että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä 
lyhyesti kirjoittanut” (Ef.3:3). 
 
4. Ahkera vai touhuilija? 
 
”Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, 
että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa” (1. Kor.15:58). 
 
Ahkeruus on hyve, johon monet pyrkivät – sekä maallisella että hengellisellä areenalla.  Ahkeruus 
voi kuitenkin esiintyä hyödyttömänä ja rasittavana ”touhuiluna”. Tällöin voimme olla tekemisissä 
”työnarkomanian” kanssa. Tästä voi seurata jopa loppuunpalaminen, burn out. 
 
Vihollinen väsyttää ja tekee voimattomaksi kahlehtiessaan meidät monitouhuisuuteen (E.J. 
Honkanen, emt.s.105). 
 
Touhuilija puskee kiinniolevia ovia, ryntäilee sinne ja tänne, väsyy ja hermostuu… 
Sören Kierkegaard… kertoo mummosta, jonka mökki syttyi palamaan. Mummo touhusi ja hääri 
hirveästi pelastaakseen mitä oli pelastettavissa, ja sai pelastetuksi – hellanringit (E.J. Honkanen, 
emt.s.55). 
 
”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta touhuilijat saavat vain vahinkoa” (Snl.21:5). 
 
40. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: "Herra, etkö sinä välitä 
mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän 
minua auttaisi."  
41. Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet,  
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42. mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta 
pois." (Luuk.10:40-42). 
 
Efeson seurakunnan ongelma: Herran työ oli tullut Herraa rakkaammaksi: 
 
1. "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä 
oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä:  
2. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet 
koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät 
valhettelijoiksi;  
3. ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole 
uupunut.  
4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.  
5. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, 
niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. 
(Ilm.3:1-5). 
 
6. Meillä kiire - Jumalalla ei 
 
Ihminen kiirehtii joskus Jumalan edelle. Olisi tärkeää, että uskovan sydän tahdistettaisiin lyömään 
Jumalan sydämen tahtiin. 
 
1. Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana.  
2. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa; ja 
Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä.  
3. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: "Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, 
sairastaa".  
4. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että 
Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi".  
5. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta.  
6. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli, vielä kaksi päivää 
(Joh.11:1-6). 
 
Joskus taas Jumalalla on kiire, mutta ihmisellä ei: 
 
15. Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat 
tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden".  
16. Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja 
molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät 
hänet ulkopuolelle kaupunkia.  
17. Ja viedessään heitä ulos sanoi mies: "Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy 
mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi." (1. Moos.19:15-17). 
 
7. Käsittämätön uskova 
 
Uskova on ihmisille käsittämätön (absurdi), arvoituksellinen pakkaus. 
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”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne 
se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt” (Joh.3:8). 
 
15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene 
tutkistelemaan.  
16. Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" (1. Kor.2:15,16). 
 
12. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen 
toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?"  
13. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä". (Apt.2:12,13). 
 
8. Palaa – ei kulu 
 
Uskova palaa mutta ei kulu samoin kuin Mooseksen pensas. Palaminen on terveellinen, 
positiivinen asia. Siksi Jeesus huudahtaa Laodikean seurakunnalle: ”oi, jospa olisit … palava!” 
(Ilm.3:15). 
 
”Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään 
saakka” (Snl.4:18). 
 
2. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,  
3. hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,  
4. joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,  
5. joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin 
kotkan. (Ps.103:2-5). 
 
9. Ihmeellinen 
 
1) Jumala on ihmeellinen. 
 
17. Niin Maanoah sanoi Herran enkelille: "Mikä on sinun nimesi, kunnioittaaksemme sinua, kun 
sinun sanasi käy toteen?"  
18. Herran enkeli vastasi hänelle: "Minkätähden kysyt minun nimeäni? Se on ihmeellinen." 
(Tuom.13:18). 
 
”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen 
nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja” (Jes.9:5). 
 
2) Ihminen (ja uskova) on käsittämätön, ihmeellinen. 
 
”Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun 
sieluni kyllä tietää” (Ps.139:14). 
 
3) Jumalan tiet ovat ihmeelliset. 
 
8.Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, 
sanoo Herra.  
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9. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne 
ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. (Jes.55:8,9). 
 
Tietäs vain siis tahdon käydä, Vaikken eteheni nää. Sinä sokeitakin johdat, Mitä tarvis enempää! 
Ihmeellinen on sun tiesi, Niin kuin olet itsekin! Kuinka sitten toista tietä Etsisin ja kulkisin! (HLV 
210:4). 
 

ERILAISIA TULIA 
 
1. Fyysinen tuli 
 
Välttämätön jokapäiväisessä elämässä. Jokainen ihminen joutuu sen kanssa päivittäin tekemisiin. 
”Tuli on hyvä renki, mutta huonon isäntä!” 
 
2. Synnin tuli 
 
Tämä vaikuttaa ihmisen turmeltuneessa luonnossa ja saa ihmisen toimimaan Jumalan tahdon 
vastaisesti. Kääntymätön ihminen toimii tämän tulen inspiroimana. Synnin tuli on suruttoman 
”primus motor”. Tämä tuli turmelee ihmisen sielun ja ruumiin. 
 
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 
 
”Voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan, puvun häneltä palamatta?” (Snl.6:27). 
 
3. Virvatulet 
 
Nämä tulet ohjaavat kääntymättömiä ihmisiä tyhjiltä kaivoilta toisille. Saatana lupaa ”yhdeksän 
hyvää” ja ”kymmenen kaunista”. He lähtevät aina suurin toivein matkalle, mutta pettyvät 
toistuvasti. Elämällä ei ole tavoitetta eikä päämäärää. Raskaat pettymykset vaikuttavat sen, ettei 
voida olla ”selvin päin”. Alkoholi ja huumeet tulevat lievittämään elämän sietämätöntä taakkaa.  
 
3. Lahkolaistuli 
 
Tällöin oma hengellinen koti menee ekklesiakodin edelle. Kun ekklesiauskova lämmittelee Kristityt 
yhdessä-tulilla, lahkolaisuskova saa lämpönsä Me yksin oikeassa - nuotiosta. Lahkolaistuli polttaa 
uskovan ”rakkauden siivet”, jolloin hän ei pääse lentämään aitausten yli toisten armahdettujen 
syntisten luokse. 
 
Joyce Meyer ( TV7 – Iloa arkeen) kertoi 12.6.2013, laskeneensa, että hänen ympäristössään 
(Amerikassa) oli 14 suurta kirkkokuntaa. Lisäksi nämä olivat jakautuneina 207 eri ryhmittymään 
omien erikoisoppiensa mukaan. Erottavat opit eivät olleet mitään keskeisiä, vaan olivat syntyneet 
siten, että oli havaittu jossakin detallikysymyksissä puutteellisuutta. Näinhän lahkokunnat aina 
syntyvät. Tämä Saatanan hajotusprosessi estää tehokkaasti ”maailman uskomisen”, Joh.17:21. 
 
”Paavali kehottaa kaikkia uskovia "säilyttämään hengen yhteyden" (Ef. 4:3). Hän ei kehota meitä 
"saamaan" tuota yhteyttä, vaan ainoastaan säilyttämään sen. Se on jo meillä, sillä ilmeisesti 
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emme voi "säilyttää" sitä, mitä meillä ei ole. Jumala ei ole koskaan käskenyt meitä tulemaan 
yhdeksi toisten uskovien kanssa. Me olemme jo yhtä, siksi meidän ei tarvitse luoda yhteyttä, vaan 
ainoastaan säilyttää se… 
 

 Jos puhumme "veljistämme", emmekä sisällytä siihen kaikkia Jumalan lapsia, vaan ainoastaan ne, 

jotka jatkuvasti kokoontuvat kanssamme, silloin olemme skismaattisia, eriseuraisia. 

Minä en suvaitse lahkolaisuutta, enkä usko, että meidän pitäisi kuulua mihinkään lahkoon, mutta 

tehtävämme ei ole saada ihmisiä jättämään ne. Jos pidämme pääasiallisena tehtävänämme johtaa 

ihmisiä Herran ja Hänen Ristinsä voiman tuntemiseen, silloin ne jättävät itsensä iloisina Hänelle, 

oppien vaeltamaan Hengessä ja hylkäämään lihan työt.” (Netti: Watchman Nee (Nii T'o Shen). 

4. Ekklesiatuli 
 
Valtakuntakristittyä paleltaa lahkolaisnuotioilla. Hänen henkensä ei viihdy ahtaissa ympyröissä. 
Hän kokee siellä ”hengenahdistusta”. 
 
”Kun lääkäri totesi Muroman sydämen laajentuneen, hän oli kohta vastannut, että hän mielellään 
tahtoikin olla avarasydäminen, niin kuin Raamattukin siihen velvoitti!” (Tottelin taivaallista 
näkyä,s.107). 
  
”Rovasti Urho Muroma sanoi kerran saarnassaan, että hänen henkensä ei viihdy ahtaissa 
karsinoissa, vaan kaipaa kirkon avaria holveja.  
Itse haluaisin tähän lisätä vielä sen, että minussa asuva henki ei myöskään elä ahtaissa 
karsinoissa, vaan kaipaa kristittyjen yhteyden avaraa seuraa” (Taisto Törni: Kristus riittää, s.116). 
 
5. Sielullinen tuli - hurmahenkisyys 
 
18. Sillä minä olen sanoja täynnä, henki rinnassani ahdistaa minua.  
19. Katso, minun rintani on kuin viini, jolle ei reikää avata, se on pakahtumaisillaan niinkuin 
nuorella viinillä täytetyt leilit.  
20. Tahdon puhua, saadakseni helpotusta, avata huuleni ja vastata. (Job 32:18-20). 
 
1. Elihu jatkoi puhettaan ja sanoi:  
2. "Maltahan vähän, niin julistan sinulle, sillä vielä on minulla Jumalan puolesta puhuttavaa.  
3. Minä noudan tietoni kaukaa ja osoitan Luojani oikeuden;  
4. sillä totisesti, sanani eivät ole valhetta - mies, jolla on täydellinen tieto, on edessäsi. (Job 36:1-
4). 
 
16. Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat 
täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee 
Herran suusta. (Jer.23:16). 
 
”Ja sinä, ihmislapsi, käännä kasvosi kansasi tyttäriä vastaan, jotka joutuvat hurmoksiin oman 
sydämensä voimasta, ja ennusta heitä vastaan” (Hes.13:17). 
 
”Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole” (Juud.19). 
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Omasta hengestä, omaa itseään täynnä. Vain meillä on tuli! Muut saavat ottaa meistä oppia! 
 
6. Vanhat tulet 
 
Herätysliike voi alkaa elää ”vanhoilla tulilla”.  Telpäsniityn (1796) - tuli ei kanna vuosikymmenestä 
toiseen. 
Kun ihminen tulee uskoon, hän saa kosketuksen ”taivaallisesta tulesta”, mutta syntisen ei tule 
tyytyä vanhurskauttamisessa koettuun ja saatuun tuleen. Pyhä Henki on tarkoitettu jatkuvaksi 
uskovan elämänvoimaksi (pyhitykseksi), kestotuleksi. 
 
Juutalaiset pyrkivät lämmittelemään VT:n profeettojen Aabrahamin ja Mooseksen tulilla. Mutta se 
oli heidän harhansa. Johannes Kastaja,  Jeesus ja apostolit toivat ”uuden tulen”. 
 
Luterilaiset pysähtyivät Lutherin tulien ääreen. Herra antoi uudet tulet herätysliikkeiden 
(herännäisyys, laestadiolaisuus, rukoilevaisuus, evankelisuus) välityksellä 
 
Herätysliikkeiden aikaiset tulet eivät enää meille riitä. Herra tahtoo antaa meille ”uutta tulta”. 
Otammeko sen vastaan? 
 
Uudistusta janotessamme me pidämme kouristuksenomaisesti kiinni vanhoista 
kokemuksistamme…Yritämme ikään kuin uudelleen lämmittää entisiä kokemuksia…eilisen manna 
on tänään pilaantunutta (E.J. Honkanen, emt. s.30). 
 
”Ei riitä jos kerran sulta sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa 
matkallain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallain” (Vilho Rantanen). 


