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Missio Savo 
Polvijärven srk-talo 
28.7.2012 
Puhe: Väinö Hotti 
 

PIENENEVÄT YMPYRÄT 
 
Kuntataso 
 
Muuan kunnanjohtaja taannoin varoitti valtuutettuja pienenevistä ympyröistä. Kuntaan piti saada 
lisää yrityksiä ja työpaikkoja, muutoin joudutaan ”pienenevien ympyröiden noidankehään”. 
 
Ihmisen etuoikeus 
 
Ihminen on etuoikeutettuna ainoa, joka voi saada laajan kokonaiskuvan maailmasta. Muilla 
luoduilla ovat paljon rajallisemmat mahdollisuudet tämän kuvan muodostamiseen. 
Ihmisen järki ja ymmärrys auttavat kokonaisnäkemyksen luomisessa. 
 
Tynnyrielämää 
 
Joel Lehtosen kertomus ”Tynnyrissä kasvanut tyttö” kertoo, kuinka rajoitettu elämänpiiri tuo omat 
ongelmansa. 
 
1. Fyysinen maailma.  Jos ihminen ei pääse riittämiin liikkumaan, hänen maailmankuvansa kärsii 
siitä. Ja myös jäsenet surkastuvat. Toisaalta rajoitettu liikkuminen voi vaikuttaa myös henkiseen 
vireyteen. 
 
2. Psyykkinen maailma. Jos ihminen pyörii oman itsensä ympärillä, hänen maailmankuvansa 
muodostuu kovin suppeaksi. Edelleen häiriö psyykkisellä puolella voi vaikuttaa myös 
liikuntahaluun. 
 
3. Hengellinen maailma. Myös hengellisessä elämässä uhkaa pienien ympyröiden epäterveellinen 
kehä. Lahkolaishenki ”me yksin oikeassa”  merkitsee pienenevien kehien kirousta. 
 
Kristuksen tuleminen elämään on parannus ja lääke näihin jokaiseen ongelmaan. Fyysinen sairaus 
voi parantua, samoin henkinen  – ja lahkohenki saa kyytiä, kun uskoontullut omaksuu ekklesia-
näkemyksen.  
 
Kolmanteen kohtaan on kristillisellä tiedolla merkittävä sija. Sen parantava vaikutus perustuu 
pitkälti juuri kristilliseen tietoon: ”Minun kansani joutuu häviöön sillä se on tietoa vailla” (Hoos.4:6; 
Saarnivaaran käänn.). Joskus tietämättömyyttä on voitu puolustaa epäedullisilla olosuhteilla, 
mutta tänään tietämättömyys on anteeksiantamatonta. Jos hengellinen maailma avartuu, se 
korvaa moninkertaisesti puutteet, jotka koskevat fyysistä ja psyykkistä elämää. Tästä on hyvänä 
esimerkkinä amerikkalainen  Jane Crosby- Van Alstyne (1820-1915). Hän eli lähes koko pitkän 
elämänsä sokeana, mutta oli erittäin armoitettu hengellinen runoilija, n.10 000 runoa! (HLV: 169, 
301, 280 ym.). Hänen runonsa ovat erittäin elämänmyönteisiä, joissa ei ole katkeruudesta 
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häivääkään. Kaikista runoista tulee esille, että sokea runoilija elää ”täyttä elämää Kristuksessa”.  
Hengellinen puoli hallitsee häntä täysin. 
 
Henkilökohtainen taso 
 
Yleisesti ajatellaan, että fyysinen ja psyykkinen puoli kuuluvat yhteiskunnan hoitoon. Hengellinen 
puoli taas kuuluu seurakunnalle. Toisaalta hengellistä puolta pidetään ”yksityisasiana”. 
 
Seurakunnan alue 
 
Raamatun mukaan ihminen on kokonaisuus; sitä ei voi hoitaa pala palalta. Fyysinen, psyykkinen ja 
hengellinen puoli kuuluvat erottamattomasti yhteen. 
 
Fyysinen puoli 
 
”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). 
 
Psyykkinen puoli 
 
”Monet lääketieteen tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että nykyaikanakin suuri osa 
mielisairastapauksista  on riivattuja” (A. Saarisalo, Raamatun sanakirja). 
 
Yhteiskunta priorisoi 
 
Molemmat sekä fyysinen että psyykkinen puoli on hoidettava tasapuolisesti. Ihminen voi hyvin kun 
nämä ovat kunnossa. Toiset pitävät kokonaisterveyden kannalta fyysistä harjoitusta tärkeämpänä, 
toiset taas psyykkistä. Hengellinen puoli on taas yksityisasia!  
 
Seurakunta priorisoi 
 
Hengellinen puoli on hallitseva ja tärkein. Ellei tämä ole kunnossa, koko ihminen on ”rempallaan”. 
 
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 
annetaan” (Matt.6:33). 
 
”Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä 
kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1. Tim.4:8). 
 
TELEVISIOESIINTYMINEN (David Pawson/TV7) 
 
Kanadalaisen televisioaseman johtaja hoopouttaan sanoi minulle (Pawson), että voin puhua ihan 
mistä tahansa kaksikymmentä minuuttia. Sanoin, että aion puhua Jumalan valtakunnasta. Hänen 
naamansa venähti. Hän sanoi, että se on kaupallinen kanava. Katsojat täytyy pitää kiinnostuneina. 
Sanoin, että se on mieliaiheeni niin kuin se oli Jeesuksenkin. Pomo sanoi OK.  
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Katsoin silmiin kameraa ja puhuin 20 minuuttia valtakunnasta. Studiossa oli puhelimia katsojien 
soittoa varten. Ensimmäinen soittaja oli nainen, joka kertoi olevansa huora. Eli prostituoituna 
Young Streetillä Torontossa. Hän sanoi katselleensa ohjelmaa ja haluavansa kysyä. Kysyin, mitä 
hän haluaa kysyä. ”Miten voin päästä tuohon valtakuntaan?”  Kysyin, miksi hän haluaisi sinne. Hän 
sanoi:  ”On aika panna asiat kuntoon elämässäni.” 
 
Sanoin ”Halleluja!  Vihdoinkin saarnaan oikeaa evankeliumia!” Jos hyvät ihmiset pitävät 
saarnastasi, saarnaat väärää evankeliumia. Jos pahat pitävät siitä, alat päästä lähelle oikeaa. 
 
Tasapainoinen kristitty 
 
”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, 
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki  ja pidän sen roskana 
(sontana)” (Fil.3:8). 
 
Kun uskoontullut on maailman silmissä ”hullu”, se johtunee nimenomaan tästä hullusta 
priorisoinnista; mikään muu ei ole mitään. 
 
Antti Heikkilä/ Tapio puolimatka 
 
Lääkäri Antti Heikkilä katsoo, että lääkärit hoitavat seurauksia, kun pitäisi paneutua syihin.  
Yhteiskunnan hoitosuunnitelma on taas vinoutunut koko ihmisen kohdalla: Siinäkin pyritään 
saamaan parannus aikaan puuttumalla seurauksiin (fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin). Pitäisi 
lähteä hengellisestä puolesta, ihmisen Jumala-suhteesta. David Pawsonilla on tämä näky selkeänä.  
 
Aikamme lääkärit erikoistuvat yhä enemmän. He ovat spesialisteja. He tietävät yhä enemmän – 
yhä harvemmista asioista.  Jeesus on ”yleislääkäri”, jolla on koko ihminen hallinnassa! Jeesus 
paransi maan päällä ollessaan paljon erilaisia sairauksia: fyysisiä, psyykkisiä ja ennen kaikkea 
syntisairaita. 
 
”Minä olen Herra, sinun parantajasi” (2. Moos.15:26). 
 
”hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi” (Ps.103:3). 
 
Tapio Puolimatka tuo voimakkaasti esille, kuinka todellinen viisaus on saavutettavissa ainoastaan 
yhteydessä Jumalaan  ja Jeesukseen: ”jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä” 
(Kol.2:3). 
 
Jeesus paikallaan – kaikki paikallaan (Eino J Honkanen) 
 
Isä tuli kotiin työstään ja halusi istahtaa hetken sanomalehtensä parissa. Pikku tytär oli iloinen isän 
tulosta ja halusi leikkiä isän kanssa. Isä mietti, mitä hän keksisi tyttärelleen askareeksi saadakseen 
olla rauhassa. Hän keksi hienon aatteen. Hän leikkasi aikakauslehdestä palapelin. Pienistä erillään 
olevista palasista piti koota maapallokartta. Hän leikkasi palaset ja antoi tyttärelleen koottaviksi. 
Hän uskoi siinä olevan kyllin kauaksi miettimistä, ja syventyi lehtensä pariin. 
Yllättävän pian tytär kuitenkin tuli isän luo palaset aivan oikein koottuina. Isä oli enemmän kuin 
yllättynyt. Tytär huomasi sen ja sanoi: 
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 - Niin, Isä. Toisella puolella oli Jeesuksen kuva. Ja kun minä asetin Jeesuksen keskelle, kaikki 
palaset tulivat paikalleen” (Hengen uudistus, s.276). 
 
Avaruus alkuseurakunnassa 
 
Alkuseurakunta oli ekspansiivinen, jatkuvasti laajeneva. Helluntaina heitettiin kivi veteen; renkaat 
lähtivät laajenemaan kohti maailman ääriä. 
 
”kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka” (Apt.1:8). 
 
”Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen” (Apt.2:47). 
 
Alkuseurakunta ei ollut kansankirkko vaan se oli pelastuneiden yhteisö. 
 
Uskoontulo avartaa 
 
1. Kuolleesta eläväksi 
2. Sokeasta näkeväksi 
3. Kuurosta kuulevaksi 
4. Rammasta käveleväksi 
5. Laiskasta ahkeraksi 
6. Hyödyttömästä hyödylliseksi: ”sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle  että minulle 
hyödyllisen” (Filemon 11). 
7. Vankilasta vapauteen: ”julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta” ( Jes.61:1) . 
8. Näkymätön maailma, uskon maailma, avautuu 
 
Avara seurakunta 
 
Uskovien yhteys ilman rajoja. Ristillä purettiin erottava väliseinä: ”purki erottavan väliseinän, 
nimittäin vihollisuuden” ( Ef.2:14). Purkutyön suoritti Nasaretin puuseppä. Mutta varsin pian oli 
toinen rakennusmies paikalla. Saatana meni purkupaikalle ja kyhäsi erottavat väliseinät taas 
pystyyn. Näin syntyi ”lahkokarsinoita”. Avarista  valtakuntakristityistä tehtiin ahdasmielisiä 
lahkolaisia, ”häkkilintuja”. 
 
Laajasydämisten yhteys 
 
Ekklesia on niiden yhteys, joiden ahtaan sydämen Herra on saanut laajentaa. Karsinakristitty on 
”pikkusieluinen”, johon ei sovi muut kuin ”meikäläiset”. 
 
Urho Muroma meni lääkäriin ja lääkäri totesi: ”Sydän on laajentunut.” ” Se on oikein”, vastasi 
Muroma, ”uskovan tuleekin olla avarasydäminen.” 
 
11. Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut.  
12. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne.  
13. Antakaa verta verrasta - puhun kuin lapsilleni - avartukaa tekin. (2. Kor.6:11-13).’ 
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Taisto Törni  (helluntailainen): ”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.” (Kirjassa: Kristus riittää, s.116). 
 
Suuruus seurakunnassa 
 
1. Suuri Jumala 
 
Hän on kaiken luonut  ja pitää kaiken voimassa. Hän hallitsee historian kulun. Hänelle on kaikki 
mahdollista. Hän loi tämän maailman ja luo myös tulevaisen. Jumala on iankaikkinen. Isän syli on 
suuri ja avara: 
 
”Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja 
armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi” 
(Luuk.15:20). 
 
Jumalalla on paljon palvelijoita: enkelit, uskovat, luonnonvoimat jne. Jumala laittaa jopa pahankin 
palvelemaan omia hyviä tarkoituksiaan! Apu on uskovalla aina käden ulottuvilla. Mikään ei 
tapahdu ilman Jumalan tahtoa ja sallimusta. 
 
”Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi, palvelijoiksesi tulen liekit” (Ps.104:4). 
 
13. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä 
panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"?  
14. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat 
autuuden periä? (Hepr.1:13-14). 
 
2. Suuri armo 
 
8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -  
9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. (Ef.2:8,9). 
 
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,  
8. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.  
9. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti.  
10. Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.  
11. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, 
jotka häntä pelkäävät.  
12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.  
13. Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. (Ps.103:2-4, 8-13). 
 
”Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli 
heillä kaikilla” (Apt.4:33). 
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On olemassa ”armon meri”, johon rikkomuksemme heitetään.  
 
18. Kuka on Jumala, niinkuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi ja käyt ohitse perintösi 
jäännöksen rikosten? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen.  
19. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä 
sinä heität meren syvyyteen. (Miik.7:18-19). 
 
”Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista” 
(Jes.43:25). 
 
”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, 
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta” 
(Joh.1:14). 
 
”Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo 
on tullut ylenpalttiseksi” (Room.5:20). 
 
3. Suuri rakkaus 
 
Jumalalla on koko maailmaa syleilevä rakkaus. 
 
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16). 
 
44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä 
vainoavat,  
45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin 
hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. (Matt.5:44,45). 
 
14. Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,  
15. josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,  
16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, 
voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta  
17. ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,  
18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, 
mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,  
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte 
täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. (Ef.3:14-19). 
 
”Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus” (1. Joh.4:8). 
 
4. Määrätön anteeksiantamus 
 
21. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on 
annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?"  
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22. Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä 
kertaa seitsemän. (Matt.18:21,22). 
 
5. Avara evankeliumi 
 
”Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on 
tuleva kaikelle kansalle” (Luuk.2:10). 
 
”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon” 
(Matt.11:28). 
 
”Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin 
tulkoon minun tyköni ja juokoon” (Joh.7:37). 
 
”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). 
 
6. Kaikissa olosuhteissa toimiva evankeliumi 
 
”Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit 
kuuntelivat heitä” (Apt.16:25). 
 
8. Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun 
evankeliumini mukaan,  
9. jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa, kahleisiin asti, niinkuin pahantekijä; mutta Jumalan 
sana ei ole kahlehdittu. (2. Tim.2:8,9). 
 
7. Suuri taivas 
 
1. "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.  
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä 
menen valmistamaan teille sijaa? (Joh.14:1,2). 
 
”Ja kaupunki oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä 
ruovolla kaupungin: se oli kaksitoista tuhatta vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat 
yhtä suuret” (Ilm.21:16). 


