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TULTA MAAN PÄÄLLE

Väinö Hotti

”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että
se jo olisi syttynyt!” (Luuk.12:49).
”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).
”Hän (Johannes Kastaja) oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte

ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa” (Joh.5:35).
RAKKAUDEN TULI
1. JUMALAN 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).
”Jumala on rakkaus” (1. Joh.4:8).
”Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti
meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi” (1. Joh.4:10).
2. JEESUKSEN RAKKAUS
”Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä
tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa
olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti” (Joh.13:1).
”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä
ystäväinsä edestä” (Joh.15:13).
”ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että
tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä” (Ef.3:19).
”Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu:
mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre
taivaassa; ja tule ja seuraa minua" (Mark.10:21).
”Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää
minun rakkaudessani” (Joh.15:9).
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3. USKOVIEN RAKKAUS
”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).
”Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä
rakastanut” (Joh.15:12).
”Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta
oppineet rakastamaan toisianne” (1. Tess.4:9).
”Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja
rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä” (1. Piet.1:22).
”Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä
pimeydessä. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole
pahennusta” (1. Joh.2:9,10).
”Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee
vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta” (1.
Joh.3:10).
”Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn
antanut” (1. Joh.3:23).
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä.
Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14).
”Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja
jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan” (1. Joh.4:7).
”Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset
rakastamaan toinen toistamme” (1. Joh.4:11).
”Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on
valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa
Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa
Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä” (1. Joh.4:20,21).
”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen,
joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on
syntynyt” (1. Joh.5:1).
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”Hyvin vanhana Johannesta kannettiin päivittäin seurakuntaan. Oli istuin, jossa oli
kantokahvat. Niillä häntä kannettiin. Seurakunnassa häntä pyydettiin puhumaan.
Hän sanoi: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Seuraavassa kokouksessa häneltä
kysyttiin, haluaisiko hän sanoa jotain seurakunnalle. Hän sanoi haluavansa. Taas
hän sanoo: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Taas seuraavassa kokouksessa hän
halusi puhua ja sanoi: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” He alkoivat ajatella, että hän
on tullut seniiliksi. Lopulta he väsyivät siihen, että hän aina sanoi saman asian:
Lapset, rakastakaa toisianne! He kysyivät häneltä: ”Mestari, miksi aina sanotte
saman asian?” Johannes vastasi: ”Se on Herran käsky, ja jos vain tämä tehdään, on
siinä kylliksi.”
”Johannes vietiin myös säännöllisesti uima-altaalle roomalaiseen kylpylään. Häntä
kylvetettiin siellä. Se on aika herttaista. Kerran kun häntä oltiin laskemassa
altaaseen, hän näki altaan toisessa päässä erään miehen. Tämä oli johtava väärä
opettaja, joka kulki seurakunnissa. Johannes huusi: ”Ottakaa minut pois! En mene
samaan veteen kuin tuo mies tuolla.” Sinä päivänä hänet vietiin kotiin ilman kylpyä.”
(David Pawson, netti: missiosakarja.net / UT avautuu).

VIERASTA TULTA HERRAN ALTTARILLA
”Ja Aaronin pojat Naadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin
tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin
hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat
Herran edessä” (3. Moos.10:1,2).
Tänään vierasta tulta alttarilla:
1. Jumalanpalvelus.
- Nykyinen jumalanpalvelus (messu) merkitsee ”paavin jalkojen suutelemista” - ja
Lutherin muiston häpäisemistä:
”Hän (Luther) pelkäsi ahtaita kaavoja ja pyrki siihen, että välttämättömässä
reformaatiotyössä säilyisi terveellinen vapaus. Hänelle oli todella henki pääasia ja
muodot sivuasia. Hän ymmärsi, että uusi henki luo vähitellen uudet muodot ilman,
että tarvitsee ahdistavaa pakkoa käyttää. Hän ei koskaan pitänyt kaavamaisista
jumalanpalvelusmenoista. Ja on hyvin merkittävää, että mitä vanhemmaksi hän tuli,
sitä enemmän hän niitä pelkäsi. Hän näki vaaran, että seuraava sukupolvi ehkä
alkaisi enemmän kiivailla kirkonmenojen kuin lihan kuolettamisen puolesta” (Kares,
Luther, 151, 152).
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”Luther luotti liikaakin siihen, että evankeliumin henki vähitellen sisäisestä pakosta
muuttaa muodot. Kun v.1525 Wittenbergissä otettiin käytäntöön Lutherin
”Saksalainen messu”, niin jumalanpalvelusjärjestys sen mukaan liittyi pääkohdissaan
vanhoihin tapoihin. Edelleen säilytettiin katolinen tapa kohottaa siunatut
ehtoollisaineet kansan edessä Kristuksen kuoleman muistoksi. Samoin säilytettiin
mm. kynttilät ja messupuku. Edellinen tapa todella vähitellen hävisi, mutta
messupuvut oloivat niin hyvää ainetta, että ne ovat eräiden luterilaisten kirkkojen
piirissä nyt (1944) jo kestäneet yli neljäsataa vuotta ja näyttävät omaavan Fenix –
linnun taidon uudistua tuhkasta entistä ehommiksi. Mitähän Luther olisi arvellut, jos
hän olisi sielunsa silmillä nähnyt, että uskonpuhdistuksen luoman kirkon papit vielä
1900 – luvulla pitävät tiukasti kiinni vanhasta muodosta ja esiintyvät messupuvuissaan jonkinlaisina kuriositeetteina muinaisilta ajoilta” (153,154).
”Luther uskoi, että kirkolliset olot järjestyisivät itsestään, kunhan vain julistus oli
oikeaa ja kun seurakunnissa suoritettaisiin tarkastuksia” (Pinomaa, Kuka Luther
todella oli, s.37).
2. Liberaaliteologia.
- On tehokkaasti hapattanut koko Suomen kirkon. Teologinen tiedekunta on
”sylttytehdas”, johon tämän harhan jäljet johtavat.
2. Hurmahenkisyys.
- Tähän liittyy läheisesti feministisyys, sentimentaalisuus, tanssi jne.
3. Positiivinen evankeliumi.
- Tämä on pesiytynyt mm. PATMOKSEEN. Tälle on ominaista ANTINOMISMI (lain
kumoaminen), halpa armo, parannusaarnan puuttuminen, yleisuskonnolllisuus,
”jokamiehen” pelastusoppi, usko! usko! usko! – harhaoppi ja sosiaalinen
evankeliumi; tässä on kärryt valjastettu hevosen eteen. Sanan saarna on
jäänyt diakonian jalkoihin. Tämä on toista ”Martan evankeliumia!” (Gal.1:8).
Ihmistä ei pidetä langenneena ja lihanmielessään Jumalaa vastaan
kapinoivana olentona, joka on pimeyden valtojen orjuudessa ja palveluksessa,
niin että hänestä tulee Jumalan lapsi vasta kääntymyksen. uudestisyntymisen,
pelastuksen kautta. Häntä pidetään ilman muuta, luomisen perusteella,
Jumalan lapsena. Lunastus ja pelastus Kristuksessa ei siten ole tarpeen.
Riittää, kun ihminen saa paremmat yhteiskunnalliset olot, kasvatusta jne.
Kristusta pidetään pääasiassa ihanteena ja opettajana.”
(David Hedegård – Uuras Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42).
4. Lahkohenkisyys.
- Omasta lahkosta on tehty EKKLESIA. Tämä on törkeää harhaoppia! Tämä harha
on maailmanlaajuinen pandemia:
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”Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu
halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä
minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko
maanpiiri palvelee” (Apt.19:27).
5. Laodikean tauti
”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja
totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole
kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä,
etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot:
Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä
olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan
minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin
pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi,
että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan;
ahkeroitse siis ja tee parannus” (Ilm.3:14-19).
PENSEYS merkitsee, ettei oteta kantaa - ei puolesta eikä vastaan. Tämä merkitsee
hiljaisuutta ja suruttomuuden unta.
Hilja Aaltonen / Ester Eklund

1. SUO PUHALLUS HELLUNTAITUULEN, MINUN SYÖMMENI KYNTTILÄÄN.
”SANO HERRANI, ETTÄ MÄ KUULEN, VOITKO SAMMUNEEN SYTYTTÄÄ?”
3. MINÄ TAHTOISIN HEHKUEN PALAA, SINUT TUNTEA YKSIN VAAN.
”TULIKASTETTA HENKENI HALAA, MILLOIN UUDEKSI MUUTTUA SAAN.”
5. TULIKASTETTA HENKENI VUOTTAA, PYYDÄN SYTTYÄ TULESTA SUN.
”LUPAUKSIISI SYÖMMENI LUOTTAA. HERRA MILLOINKA SYTYTÄT MUN.”

