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IHMEELLINEN MAAILMA ll

Väinö Hotti

1. JEESUS
”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, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä,
Rauhanruhtinas” (Jes.9:5).
”Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän
tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia
kasvojani nähneet, että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat
kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät
tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet
ovat kätkettyinä” (Kol.2:1-3).
”Niin ihmeellinen on Jeesus, ja rakkaus pohjaton. Hänen verensä siunattu voima
vielä tänäänkin sama on.
Golgata, paikka ihmeinen tää, sieluni sua ain ylistää. Golgatan virta puhdisti mun,
Jeesus, oi, pelasti tuomitun.”
2. EKKLESIA
Kristuksen seurakunta on IHMEELLINEN:
”Minulle on hankittava paljon puuta, sillä temppeli, jonka minä rakennan, on oleva
suuri ja ihmeellinen” (2. Aik.2:9).
"Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle
ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet
Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä
voita” (Matt.16:17-18).
”Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän
rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän
tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen
Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte,
mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä
kirkkaus hänen pyhissään” (Ef.1:15-18).
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”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).
"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa” (Ef.5:31,32).
” nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt
"olette armahdetut" (1. Piet.2:10).
3. RAKKAUS
”Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä
kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on
Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa
upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain
halveksuttaisiin” (K.V. 8:6,7).
”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).
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta,
olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi
profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka
minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi
rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin
ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta,
ei se minua mitään hyödyttäisi” (1. Kor.13:1-3).
4. PYHIEN LAULU
”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea,
kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat
valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja
heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee
meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta" (Ilm.7:9,10).
”Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten
pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra,
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meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja
riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja
hänen vaimonsa on itsensä valmistanut” (Ilm.19:6,7).
1. On niin autuasta käydä Kotiin Isän johdolla, Pianpa jo päättyy matka
Kaanaan sulorannalla.
Silloin niin kuin vetten pauhu Kuuluu voittovirren kohina: »Jumalan ja
voitonsaajan, Karitsan, on kunnia!»
2. Täällä luona Baabel-virran Laulu usein taukoaa, Mutta kerran kotimaassa
Voitonääni kajahtaa.
3. Siell' ei pimeyttä lainkaan, Kyyneltä ei polttavaa, Ei oo syntiä, ei vaivaa,
Kiusaajaa, ei kuolemaa.
4. Täällä toisest' eroa toinen, Sota, murhe vaivaa vaan. Kultakaupungissa ollen
Rauha pysyy ainiaan.
5. Jospa siis ei kukaan jäisi Maailmahan pimeään, Taivaass' kaikki yhtyisivät
Matkan päähän päästyään. J. Blomqvist (NETTI).

5. RISTIN IHME
1. PUHDISTAA. 2. PYHITTÄÄ. 3. YHDISTÄÄ
1. Oi, ihmeinen Golgatan
virta, min´ rannalle tulla
sain. Sain astua siihen
virtaan mä kurjana
tahroissain. Se virta
puhdisti syömmein
ja muutti mun uudeksi.
Siell´kaikki kahleeni
katkes, sain anteeksi
syntini.
Oi virta, punainen virta.
Oi Golgatan ihmeinen
vuo! Nyt myös mä sinua
kutsun tään ihmeisen
virran luo.
2. Ken tahtoo vain tulla,
hän saapi nyt
puhdistusvirtahan.
Ei muualla rauhaa saada
kuin kummulla Golgatan.

On siellä kärsinyt Jeesus,
tuo Karitsa viaton,
ett´Hänen verensä kautta
ois ihminen tahraton.
Oi virta…
3. Ei salassa puhdistu
synnit, vaan täytyy ne
tunnustaa. Ja valohon
kaikki tuoden uus elämä
aloittaa. Jos syntielämän
tahdot sä hyljätä kokonaan, niin Herra voiman
sull´antaa myös tietänsä
kulkemaan.
Oi, riennä puhdistusvirtaan.Sua Jeesus nyt
viel odottaa. Hän tahtois
onnen ja rauhan, sun
syömmeesi lahjoittaa.

4. Oi siunattu verinen
virta mua laineillaan
kuljettaa.Ja taivahan
rantaa kohti mun purttani
johdattaa. Oi, Jeesus,
rakkahin Jeesus minut
valloita kokonaan.
Ett´täysin sydämin voisin,
mä Sinua kirkastaa.
Oi, riennä puhdistusvirtaan, Sua Jeesus nyt
viel odottaa. Hän tahtois
onnen ja rauhan,sun
syömmeesi lahjoittaa.
(NETTI).

4

”Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa: "Mene ja peseydy
seitsemän kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet puhtaaksi"
(2. Kun.5:10).
”Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan
todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen
luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää
epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!
Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava";
ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa". Hirmuista on langeta elävän Jumalan
käsiin” (Hebr.10:28-31).
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on
yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7).
”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).
6. HERRAN TIET ON IHMEELLISET
”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat
minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne”
(Jes.55:8,9).
”Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat
ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! Sillä kuka on tuntenut
Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?” (Rom.11:33,34).
”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; Lina Sandell-Berg).
1. Valkeus heljä, maassa varjojen, Sä johda mua! Synkkä on yö ja koti kaukainen, Sä
johda mua! Suojahas käyn, en tietä tutkikaan. Se kyllin on: vain askel kerrallaan.
2. ”Ei ollut ennen pyyntönäni mun: ”Sä johda mua!” Tien tahdoin käydä itse raivatun,
Nyt johda mua! Kaiken nyt varron, Herra, sulta vaan, Se kyllin on: vain askel
kerrallaan.”
4. ”Kohta jo väistyy yö ja varjot maan, Sä johda mua! Luo pyhäin joukon suuren,
autuaan Sä johda mua! Siellä sua, Herra, ylistää mä saan. Se kyllin on, siis kiitos
ainiaan!” (HLV 270:1,2,4).
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7. TAIVAAN IHME
"mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut
ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat" (1. Kor.2:9).
”Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä
kaikkien vaimona hän on ollut." Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te
ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida
eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. Mutta mitä
kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut
teille, sanoen: 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'?
Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien." (Matt.22:28-32).
(nettikuva)
”NYT YLÖS, SIELUNI, NOUS` YLÖS MULLAST`
TÄSTÄ! KÄY JALKAIN JUUREEN JUMALAN JA
KARITSAN. JA VAIKK´ EI SILMÄNI VALOA HERRAN KESTÄ, NIIN KUITENKIN SÄ RIEMUITEN
KÄY LAULAMAAN. IÄISEEN ILOON JA JUHLAAN JALOON OOT KARITSAN SÄ SUURIIN
HÄIHIN KUTSUTTU. TAIVAHAN KUNNIA ON
HERRAN ARMOSTA SUN OSASI, SUN PERINTÖS JA TAVARAS. SIIS RIEMUITSE JA AJATTELE AUTUUTTAS” (Vvk.623:1; Johan Kahl).

1. TUOLLA TAIVAAN ASUNNOISSA AUTUAISSA JUMALAN, ITKU ON JA
MURHE POISSA, SIELL` ON ILO AINIAN. OI, JOS SINNE MINÄKIN
MURHEEN MAASTA PÄÄSISIN!
2. SIELL` EI SYNTI, KUOLON OTA, TURMIOTAAN ENÄÄ TEE, LOPPUNUT
ON SYNNIN SOTA, RAUHA SIELLÄ VALLITSEE. OI, JOS SIINE MINÄKIN
MURHEEN MAASTA PÄÄSISIN!
3. SIELLÄ HELKKYY MYKKÄIN KIELI, KUULEE KOVAT KUUROJEN,
SELKEÄÄPI SYNKKÄ MIELI, RAMMAT HYPPÄÄ RIEMUITEN. OI, JOS SINNE
MINÄKIN MURHEEN MAASTA PÄÄSISIN!
4. SIELL` ON RUUMIIT AIVAN UUDET, PUHTAAT, KIRKKAAT KOKONAAN.
TÄNNE JÄÄVÄT VAJAVUUDET, SYNNIN ARVET PÄÄLLE MAAN. OI, JOS
SINNE MINÄKIN MURHEEN MAASTA PÄÄSISIN! (Vvk.622: Simo Korpela).

