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MISSIO SAVO 
Ylämylly / Shell 
15.10.2011 
Raamattutunti: Väinö Hotti 
 
 

SANA YHDISTÄÄ 
 
OMA TODISTUS 
 
Sallittakoon tähän omakohtainen todistus. Tähän  on neljäkin syytä: 
 
1. Eräs veli sanoi äskettäin: ”En ole kuullut sinun henkilökohtaista todistustasi?” Säpsähdin, olenko 
tosiaan ollut vaiti uskoontulostani? 
 
2. Paavali todisti uskoontulostaan Apostolien teoissa kolme (3) kertaa. Nämä kaikki on kirjannut 
muistiin evankelista Luukas, joka kirjoitti sekä Luukkaan evankeliumin että Apostolien teot 
Paavalin puolustukseksi oikeudenkäyntiä varten: Apt.9:1-22; 22:1-21; 26:1-23. 
 
3. Raamatun kehotus:  
 
”Ja mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta Jeesus 
lähetti hänet luotansa sanoen:  "Palaja kotiisi ja kerro, kuinka suuria töitä Jumala on sinulle 
tehnyt". Ja hän meni ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria töitä Jeesus oli hänelle tehnyt. 
(Luuk.8:38,39). 
 
1. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa  
on, hänen pyhää nimeänsä.  
2. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,  
(Ps.103:1,2). 
 
4. Minulla oli viisikymmentävuotissyntymäpäivä 11.10. Tasan viisikymmentä vuotta sitten 
synnyin uudesti ylhäältä. Silloin Jeesus tuli sydämeeni. Silloin koin, että ”uusi elementti” usko tuli 
minuun. Tällöin Jeesus löysi minut  -  ja minä Jeesuksen. Kirjoitin tuona päivänä päiväkirjaani tähän 
tapaan: ”Onnellinen päivä. Ihmeellinen päivä.” Monenlaista on sopinut tähän 50 vuoteen. Mutta 
Herra on pitänyt tiellänsä ja osoittanut suurta uskollisuutta. 
Kun tulin uskoon, alku oli kuin ”nuoralla kävelyä”. Ihmettelin ja ihailin niitä, jotka olivat pysyneet ja 
säilyneet vuodet jopa vuosikymmenet uskossa. Nyt tämä ihme on totta omassa elämässäni. 
 
”Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, 
ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on 
uskottu” (2. Tim.1:12). 
 
ENNEN SYNTYMÄÄ 
 
Sekä yksityisen että kansan ja koko ihmiskunnankin elämässä kaava on samanlainen. Ensin 
mennään alas, alas, alas – aina synkimpään pimeyteen asti. Nämä ovat ”synnytyskipuja”. Suunta ei 
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muutu ennen kuin Jeesus tulee elämään. Sitten alkaa ylös, ylös, ylös. Tämä kaava toteutui 
tuhlaajapojan elämässä, samoin se toteutuu Israelin kohdalla ja koko maailman ollessa kyseessä. 
 
PIMEÄÄ 
 

Ennen uskoontuloa oli elämä pimeää. Se pimeni pimenemistään. Tajusin, että Jumala on olemassa 
ja hallitsee maailmankaikkeutta – mutta en tuntenut henkilökohtaisesti tätä Jumalaa. Maailman 
kaikkeuden suuruus ja se, että olin yksin ilman Jumalaa tässä äärettömyydessä, vei minut syvään 
henkiseen pimeyteen. Ulkoisena tekijänä oli epävarmuus tulevasta ammatista. 
 

SANA AVUKSI 
 

Minulla oli hengellistä pohjaa. Kotonani pidettiin usein hengellisiä tilaisuuksia. Olin lukenut 
Raamatun läpi. Isä oli pyhäkoulun opettaja – ja itsekin toimin jonkin aikaa siinä tehtävässä. Mutta 
tämä kaikki ei pystynyt poistamaan henkistä ja hengellistä pimeyttä.  Minulta puuttui ”Kristuksen 
sisällinen tunteminen”. 
 
Raamattu toi pimeyteen apua. Muistin Jumalan puhelinnumeron Ps.50:15. 
 
”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää 
kunnioittaman minua.”  
 

Sanoin: ”Jos sinä Jumala olet olemassa, sinä tiedät, että minulla totisesti on nyt hätä. Auta Sinä 
minua!” Näin yhtymäkohdan: Minä olin hädässä ja Raamattu puhui hädänalaisesta. 
 
VALO YLHÄÄLTÄ 
 
Lokakuun 11 päivänä 1961 loisti valo nuoren miehen sysimustaan elämään. Olin arkisessa työssä Niilo-
veljen kanssa tyhjentämässä hevoskärryä polttopuista. Kärryssä oli vanhan puuaidan jäännöksiä ja 
tyhjensimme kärryä vanhaan navettaan. 
Klo 17 tuli taivaasta ääni: ”Tule sinäkin minun viinitarhaani työtä tekemään (Vrt.Matt.20:1-7).”  Hetkessä 
pimeys poistui. Hetkessä ratkesi ammattiongelma. Kaikki muuttui uudeksi. ”Kaiken uusin silmin näen nyt.”  
Olin valmis syleilemään koko maailmaa. 
 
Tähän asti olin ollut jumalinen nuori mies. Sokeudessani kuvittelin olevani uskossa – vaikken ollut 
kohdannut Jeesusta. Menin Pieksämäellä Kalevi Lehtisen telttakokoukseen. Hän kutsui eteen lavalle kaikkia 
pelastuksen kokeneita. Menin muiden mukana.  Lauloimme yhdessä: ”Muistan päivää autuasta, jolloin 
Jeesus löysi mun.”  Vasta jälkeen päin minulle selvisi, että en silloin ollut vielä uskossa. 
 
Nyt halusin heti lähteä todistamaan; en voinut pitää uutta kokemusta sisälläni; ”maljani oli 
ylitsevuotavainen”. Ensimmäiseksi menin todistamaan äidilleni. Se oli maanantai-ilta. Keskiviikkona menin 
kylän ompeluseuraan ja kerroin pelastumisestani. 
 
PARATIISIIN SISÄLLE 
 
Minulle ei uskoontulo merkinnyt ratkaisua, vaan koin astuneeni ”avatuista porteista sisälle paratiisiin”. 
Uskoontulossani ei ollut mitään negatiivista.  
 
Minä oli tullut johonkin aivan uuteen – paluusta ei ollut kysymys. Ei ollut kysymys suunnan muutoksesta, 
vaan valo tuli pimeyteen ja epätoivo vaihtui toivoksi. Minä sain yhteyden tulevan maailman voimiin. 
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Koko illan tulvi sydämestäni hengellinen laulu: ”Oi minkä onnen, autuuden Ain usko myötään tuo”. Se oli 
minulle kovin tuttu laulu – mutta nyt ensi kertaa lauloin sitä sydämestäni!  Ensi kohtaaminen Jeesuksen 
kanssa oli tosiaan ”onnea ja autuutta”. Myöhemmin olen tullut huomaamaan, että uskovan autuus on usein 
”ahdistettua autuutta”. 
 

1. Oi minkä onnen, autuuden  Ain usko myötään tuo, Kun itse Herran Jeesuksen Se aarteeksemme 
suo. Se huolet,murheet lieventää, Se tuskan myrskyn hiljentää. Ja toivon vahvan ikuisen Saa 
Herraan uskoen. 
 
2. Mä myös sen onnen saanut oon, Siks` virteni nyt soi. Nyt Herran kiitos kaikukoon, Kun autuuden 
hän soi. Mä eessä Herran kasvojen Näin kiitän, kerskaan, riemuitsen: Hän mulle katoomattoman 
Toi taivaan tavaran. 
 
3. Nyt autuudesta riemuitsen Mä täällä toivossa, Mut täysin vasta tunnen sen Mä kerran 
taivaassa. On silloin kiusat päättyneet  Ja vaiva, tuska, kyyneleet! Ei pääty riemu milloinkaan, Kun 
sinne käydä saan”  (HLV 295). 
 
------------------------------- 

 
SANA YHDISTÄÄ - JUMALA YHDISTÄÄ  
 
Jumala haluaa yhdistää. Hänen vastustajansa sielunvihollinen DIABOLOS pyrkii rikkomaan 
yhteyden kaikilla elämän alueilla. Miten Jumala yhdistää? 
 
MONINAINEN SANA 
 
Jumalan sana on hyvin moninainen. Kaikki kristillisen elämän alueet vievät Sanaan. KAIKKI 
KRISTILLISEN ELÄMÄN POLUT JOHTAVAT RAAMATTUUN! Siksi uskovan tavoitteena tulisi ennnen 
kaikkea olla ”Sanan ihminen”.   
Jumalan maailman hallinnassa Sanalla on keskeinen osuus: 
 
”Ollen Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, Hän ylläpitää kaikkea sanansa 
voimalla” (Hebr.1:3; Saarnivaaran käänn.). 
 
Apollos on Sanan tuntemisessa kristityn jalo esikuva: 
 
”Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies 
ja väkevä raamatuissa” (Apt.18:24). 
 
1. YHDISTÄÄ TOTUUTEEN 
 
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17). 
 
”Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa 
vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä” (2. Joh.4). 
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”Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa” (3. Joh.4). 
 
2. YHDISTÄÄ JUMALAN KANSAAN 
 
”Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne 
sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;  te, jotka ennen 
"ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", 
mutta nyt "olette armahdetut" (1. Piet.2:9,10). 
 
3. YHDISTÄÄ RAKKAUTEEN 
 
”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni” (Joh.14:15). 
 

”Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä” (Joh.15:14). 
 
”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). 
 
4. JUMALA YHDISTÄÄ SÄRKEMÄLLÄ 
 
Luonnostaan ihmissydän on kova ja myös ylpeä. Edelleen ihminen on luonnostaan itseriittoinen, 
joka ei ole kiinnostunut lähimmäisestä eikä Jumalasta. Vain särkynyt sydän kaipaa ja pyrkii 
yhteyteen. 
 
”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?” 
(Jer.23:29). 
 
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja 
tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja 
aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja 
paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. (Hepr.4:12,13). 
 
5. JUMALA YHDISTÄÄ EROTTAMALLA 
 
Pyhittäytyminen merkitsee erottautumista Jumalalle. Ilman maailmasta ja synnistä erottautumista 
ei toteudu todellinen yhteys Jumalaan eikä lähimmäisiin. Kahden tien samanaikainen kulkeminen 
on mahdoton tehtävä! 
 
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän 
liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa” (Matt.6:24). 
 
”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo 
olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4). 
 

”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos 
Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä” (1. Kun.18:21). 
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6. ARMAHTETTUJEN YHTEYTTÄ 
 
Uskovia yhdistää yhteinen kohtalo. He olivat ennen kaikki kuoleman ansainneita kapinoitsijoita. 
Heidät kuitenkin armahdettiin. Jumalan käsittämätön armo yhdistää heidät. Armahtaminen tuo 
myös oikean pohjan seurakuntaopille (ekklesia). Siellä, missä armahdus ei ole todellisuutta, ollaan 
vielä lahkohengen kahleissa. On jotenkin kummallista, jos kuolemantuomiosta armahdetut 
rakentavat omia karsinoitaan oman pyhyytensä vakuutteluksi. 
 
7. PELASTETTUJEN YHTEYS 
 
Kaikki uskovat ovat kokeneet pelastumisen. He olivat hukkumassa helvetin tulijärveen, mutta 
Jeesus pelasti heidät. He tuntevat kohtalonyhteyttä jokaiseen toiseen pelastuneeseen. Titanic – 
laivasta pelastuneilla (1912) on varmasti erikoinen yhteys toisiinsa. Kaikki raja-aidat ovat 
tuntemattomat – onhan pelastuminen niin valtava asia. 
 
8. VIHAMIESTEN YHTEYS 
 
Siellä missä sana on selkeänä esillä tapahtuu yhdentymistä ja rivien tiivistymistä myös Sanan 
vastustajien leirissä. Tämä tuli selvästi esille Jeesuksen oikeudenkäynnin yhteydessä – vastustajat 
löysivät toisensa. Muistamme, että JEESUS ON SANA, Joh.1:1. 
 

”Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet 
toistensa vihamiehiä” (Luuk.23:12). 
 
Myös tänään Sanan vastustajat löytävät toisensa ja pyrkivät estämään ihmisiä menemästä sinne, 
jossa Sanaa selkeästi julistetaan. 
 

9. RAAMATUN TUTKISTELU YHDISTÄÄ 
 
Siellä, missä Raamattu on rakas, kokoonnutaan samoihin piireihin. Tutkitaan yhdessä ajan ilmiöitä 
Sanan valossa: 
 
”Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet 
sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.  Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; 
he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. 
(Apt.17:10,11). 
 
”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa 
viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle 
sydämissänne” (Kol.3:16). 
 
Kaikissa kokoontumisissa tulisi Sanan olla keskeisenä. Sana pääsee yhdistämään ainoastaan silloin, 
kun se on riittävän runsaana esillä. 
 
”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia kuin Jumalan puhdasta sanaa – muussa 
tapauksessa olkoot niin opettajat  kuin kuulijatkin oppeineen kirotut” (Luther, Gal.kirj.sel.). 
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10. SANA ELÄMÄN OHJENUORANA 
 
Sanan pitäminen elämän ohjenuorana yhdistää uskovia. Uskova ei elä oman viisautensa mukaan 
eikä yleisen mielipiteen mukaan, vaan hän etsii elämänpolulleen Sanan valoa. 
 
”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni” (Ps.119:105). 
 

11. KIRJOITUKSET YHDISTÄVÄT 
 
27. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa 
kirjoituksissa sanottu.  
30. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi 
heille.  
31. Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään.  
32. Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä 
ja selitti meille kirjoitukset?" (Luuk.24:27, 30-32). 
 

12. SANA YHDISTÄÄ - JEESUS  YHDISTÄÄ 
 
Mikä kirja tahansa yhdistää määrätyllä tavalla ko. kirjan lukijat. Mutta Raamatun kohdalla on 
tilanne kuitenkin aivan toinen. Jeesus on koko Raamatun keskushenkilö ja Hän tulee uskovan 
sydämeen asumaan:  
 

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun 
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” 
(Joh.13:23). 
 
Jeesuksen asuminen uskovassa merkitsee samaa kuin Sanan asuminen hänessä:  
 
”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala” (Joh.1:1). 
 

13. SANA YHDISTÄÄ – PYHÄ HENKI YHDISTÄÄ 
 
Jumalan Pyhä Henki on inspiroinut Raamatun kirjoittajat. Uudestisyntymisessä uskova saa Hengen, 
joka on kirjoituttanut Raamatun. Näin uskovalla ja Raamatulla on mitä läheisin yhteys – Pyhän 
Hengen kautta. 
 
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, 
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 
 

14. TYÖYHTEYS 
 
Meidät on kutsuttu Jumalan valtakuntaan työtä tekemään ja työvälineenä on Jumalan sana. 
 
1. "Sillä taivasten valtakunta on perheenisännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos 
palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa.  
2. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa.  
3. Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina;  
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4. ja hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan 
teille'” (Matt.20:1-4). 
 

15. KÄRSIMYSYHTEYS 
 
Jumalan sanasta kiinnipitäminen vie kärsimysten tielle. 
 
”Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan; mutta 
hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai 
vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois” (Matt.13:20,21). 
 
3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken 
lohdutuksen Jumala,  
4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä 
itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.  
5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee 
meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. (2. Kor.1:3-5). 
 
”Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille 
tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, 
että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita” (1. Piet.4:12,13). 
 
16. KILVOITUSYHTEYS 
 
Kilvoitus ei ole mahdollista ilman Sanassa pysymistä. 
 
”halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta 
kasvaisitte pelastukseen” (1.Piet.2:2). 
 
”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin 
pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa” (2. Piet.1:19). 
 
”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, 
mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme 
olevassa kilvoituksessa” (Hepr.12:1). 
 
17. ASEVELIYHTEYS 
 
13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä 
vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.  
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. (Ef.6:13,17). 
 
27. 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,  
(Fil.1:27). 
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”Kun minulla, rakkaat ystävät, on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, 
olen tuntenut velvoitusta kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka kerta 
kaikkiaan on annettu pyhille” (Juud.3; Saarnivaaran kään.). 
 

18. YHDISTÄÄ EKKLESIAAN 
 
Sanan tarkempi tutkiminen ja tunteminen tukahduttaa lahkolaisajatuksen ”me yksin oikeassa” ja 
tekee maailmanlaajuisen ekklesian rakkaaksi. 
 
”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). 

 
Kaikkien uskovien tulisi nöyrtyä tunnustamaan:  SEURAKUNTA ON YKSI! Eri seurakuntiin kuuluvien 
tulisi nähdä eriseuraisuus saatanan (diabolos) työnä ja tuomionalaisena asiana (Gal.5:20,21) - ja 
tehdä tässä kysymyksessä totinen parannus. Kristuksen ruumis ei ole jaettu. KRISTUS EI OLE 
MONIAVIOINEN; Kristuksella on vain yksi morsian. Tämä morsian ei ole katolinen eikä luterilainen 
kirkko, ei helluntailaisuus eikä vapaakirkko, vaan EKKLESIA!  
 

”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne.  
Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku 
taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole 
ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:11-13). 
 

19. YHDISTÄÄ ISRAELIIN 
 
Israel on nimenomaan ”Sanan kansa”.  Vanhassa Testamentissa meillä on Israelin kansan historia. 
Israelin välityksellä me olemme saaneet Raamatun. Raamattuun pitäytyvä uskova hylkää 
korvausteologian, jonka mukaan Jumala on hyljännyt Israelin ja pakanakansat ovat tulleet sen 
tilalle Jumalan suunnitelmissa. 
 
”Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin 
israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, 
jonka hän on edeltätuntenut” (Room.11:1,2). 
 
Kun Israel hylkäsi ja ristiinnaulitsi Jeesuksen sekä torjui apostolien julistaman evankeliumin, Jumala 
salli sen joutua paatumuksen tilaan. Mutta tämä on väliaikainen tila ja päättyy kun ”pakanoiden 
täysi luku on pelastunut”. 
 
25. Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä 
tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes 
pakanain täysi luku on sisälle tullut,  
26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän 
poistaa jumalattoman menon Jaakobista.  
27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." 
(Room.11:25-27). 
 


