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PELASTUKSEN HUONEENTAULU

Väinö Hotti

- Jeesus on ainut tie:
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta
nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Apt.4:12).
- Uskovien yhteyden salaisuus: PYHÄ HENKI yhdistää; DIABOLOS
heittää erilleen, hajottaa. Uskovan tuntomerkki: ”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).
- Ekumenia on Saatanan ovela väärennös uskovien yhteydestä!
- PYHITYS on välttämätön:
”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei
kukaan ole näkevä Herraa” (Hebr.12:14).
Pyhityksen salaisuus: Ihminen uskon kautta samaistuu kasteessa
Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen:
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi
tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä
eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut
Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin
olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta
kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden
kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me
olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin
olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa” (Room.6:1-5).
- Lahkolainen ei pelastu:
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat,
juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut
senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen
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sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan
valtakuntaa” (Gal.5:19-21).
- Ken rakastaa Jeesusta, rakastaa myös jokaista, joka on Hänestä
syntynyt:
”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).
- Uskova ei voi ”elää synnissä”:
”Kukaan Hänessä pysyvä ei jatkuvasti elä synnissä. Kukaan syntiä
jatkuvasti tekevä ei ole häntä nähnyt eikä tunne häntä” (1.
Joh.3:6;Saarnivaaran käänn.).
- Uudestisyntyminen on välttämätöntä:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se
ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
- Uudestisyntyminen kasteessa on SAATANALLINEN VALHE.
- Vain hyvä puu voi kantaa hyvää hedelmää:
”Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota
viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee
hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä
puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä”
(Matt.7:16-18).
- Uskovat ovat samassa organismissa: Kristuksen ruumiissa:
”Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki
ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on
Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi
ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki
olemme saaneet juoda samaa Henkeä” (1. Kor.12:12,13).
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”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä”
(1. Kor.12:27).
- Uskoon tulo antaa uuden viisauden:
”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman,
rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen” (2. Tim.1:7; Raamattu
kansalle).
- Uskova on maailman vihan kohde:
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen
kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi;
mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta
valinnut, sentähden maailma teitä vihaa” (Joh.15:18,19).
- Rakkaus Jeesukseen ja rakkaus maailmaan ei voi asua
samassa sydämessä:
”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta
Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee
Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4).
”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).
- Lain saarnan välttämättömyys:
”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain
alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi
Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään
vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto”
(Room.3:19,20).
”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me
uskosta vanhurskaiksi tulisimme” (Gal.3:24).

