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TULTA MAAN PÄÄLLE                                          Väinö Hotti 

Jeesuksen toivomus 

”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä 

tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!” (Luuk.12:49). 

Maailma on tulessa 

Tänään maailma on yhtenä ”tulimerenä”. Tulta, ”erilaista tulta”, riittää yllin 

kyllin. Maailma on täynnä ”palavia” ihmisiä! 

                                  

                                                         (nettikuva) 

Avotuli  
 

 

(nettikuva) 
 
 

Nuotio. 

Avotuli on ulkoilmassa sytytetty tuli. Erityyppisiä avotulia ovat 
esimerkiksi nuotio, kokko ja rovio. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Nuotio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rovio
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campfire_4213.jpg
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Tulen sytyttämiseen ja sytytetyn tulen hallintaan liittyy lakisääteisiä 
rajoitteita palovaaran vuoksi. Avotulen sytyttäminen ei ole sallittua toisen 
omistamalla maalla siksi, että sytytetystä avotulesta voi syttyä tulipalo, 
joka voi tuhota toisen kiinteää omaisuutta, kuten rakennuksia, eläimiä, 
peltoja, metsää tai aiheuttaa hengenvaaran. Kuivan ja lämpimän sään 
aikana annetaan metsäpalovaroitus, jonka aikana avotulta ei saa tehdä. 

Nuotio on yksi vanhimmista avotulen muodoista, jota käytettiin ensin 
ruuan grillaamiseen, sitten myös keittämiseen padassa tai paistamiseen. 
NETTI 

----------------- 

ERILAISIA TULIA 

1. Fyysinen tuli / tulipalot / sodat 
2. Kulttuuri 
3. Synnin tuli  
4. Lahkotuli 
5. Sielullinen tuli 
6. Ekklesia-tuli 
7. Helluntai-tuli 

1. Fyysinen tuli / tulipalot / sodat 

On sanottu: TULI ON HYVÄ RENKI, MUTTA HUONO ISÄNTÄ!  Näistä 
molemmista meillä on paljon kokemuksia. Suomessa tuli on varsin tärkeä 
elementti, kun on kyseessä viihtyisä asuminen; talvella lämmitys on 
keskeinen asia asumismukavuutta ajatellen. 

Viime aikoina UKRAINAN SOTA on tuonut varsin lähelle sodassa 
käytettävät TULIASEET - ja myös sodan aiheuttamat tulipalot! 

2. Kulttuuri 

Maailmassa on paljon kulttuuria harrastavia ihmisiä. Suhde siihen voi olla 
varsin erilainen. Muutamille se on pelkä harrastus, toisille se on elinkeino. 
Muutamille se on jopa ”henki ja elämä”; he ovat antautuneet sille täysin 
rinnoin. Näin voidaan esimerkiksi sanoa URHEILUSTA, MUSIIKISTA jms. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mets%C3%A4palovaroitus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nuotio
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3. Synnin tuli  

Tämä on yleinen ja vaarallinen tuli: 

”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” 
(Rom.3:23). 

”He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, 
täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaan-
kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, 
kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla 
ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat 
Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat 
kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä 
osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät” (Rom.1:29-32). 

”Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä” 
(Snl.14:34). 

”Voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan, puvun häneltä palamatta?” 
(Snl.6:27). 

Synnin tuli tuhoaa tänään monen elämän alkoholin, huumeiden ja 
epämoraalisen elämän kautta! Epäuskoinen ihminen ”elää synnissä”; hän 
on siinä ”olossaan oikeassa” kuin ”kala vedessä”. 

4. Lahkotuli 

Tämä on ”maailmanlaajuinen” tuli. Lahkolaisuushan merkitsee sitä, että 
joku uskonnollinen ryhmä pitää itseään AINOANA OIKEANA KIRKKOKUN-
TANA - ja samalla omii itselleen EKKLESIAN – arvon. 

Kaikkien lahkolaisten ÄITINÄ on ROOMAN KIRKKO, joka on julistanut: 
”Extra ecclesiam nulla salus”: Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Viime 
aikojen mediapaljastukset ovat ”riisuneet suuren porton”. On oikeutettua 
kysyä Rooman kirkkoa ajatellen: ONKO KIRKON SISÄPUOLELLA 
PELASTUSTA? Rooman kirkko on muiden lahkojen sarjassa; se on monelle 
kirkolle äitinä! 

Suomessa selkeästi lahkolaisia ovat: LAESTADIOLAISET ja PATMOSLAISET, 
jotka ypeydessään ja itseriittoisuudessaan tahtovat julistautua 
EKKLESIALAISIKSI!  
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Lahkolaiset ”ryöstävät itselleen Jumalan valtakunnan”. Nämä ryöstäjät 
kerskuvat turhaan ”raamatullisuudellaan”; he ovat rikollisia! 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten 
valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Mt.11:12). 

Lahkolainen on usein varsin innokas ja ”palava”; (sosiaalinen kristillisyys). 
Lain julistus torjutaan. - Tämä tuli on ”väärää tulta”; lähtöisin HELVETIS-
TÄ! Se on AARONIN POIKIEN TULTA! 

”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). 

”Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus” (1. Joh.4:8). 

Lahkolainen ei ole vanhurskautunut eikä uudestisyntynyt. Hänellä ei ole 
elimellistä (orgaanista) yhteyttä Jeesukseen. Siksi: LAHKOLAINEN EI 
RAKASTA! 

5. Sielullinen tuli 

Tämä on yleistä nimenomaan vapaiden suuntien parissa, jossa tullaan 
uskoon esim. kädennostolla ja ratkaisun tekemisellä. Tähän myös liittyy 
antinomismi (lain saarnan torjuminen). He eivät ole käyneet sisälle 
AHTAASTA PORTISTA! Edelleen tähän kuuluu sentimentaalinen musiikki. 
Raamattu kertoo tällaisesta kristillisyydestä: 

”Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: 
"Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa 
himojen mukaan". Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat 
sielullisia, henkeä heillä ei ole” (Juuda 17-19). 

Uskoontulo on jäänyt ”tunnekohuksi”. 

6. Ekklesia – tuli 

Tavallisesti Ekklesia – uskoon tullaan pitkäaikaisen prosessin jälkeen. 
Kääntymätön ihminen ei voi käsittää tätä uskoa. Kun Pyhä Henki kirkastaa 
asian, mitään muuta vaihtoehtoa ei ole; vain tämä on oikea ja pelastava 
usko! Ekklesia – usko ei selviä ilman PYHÄN HENGEN apua! 
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”Suuntakristillisyydestä valtakunnan kristityksi pääseminen lunastetaan 
karvailla menetyksillä” (Niilo Tuomenoksa, Paavali - vanki ja vapaa, s.107). 

7. Helluntai-tuli 

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli 

yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti 

koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, 

jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat 

kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen 

mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi” (Apt.2:1-4). 

Helluntain tuli synnytti alkuseurakunnan, EKKLESIAN. Silloin läsnäolijat 

pääsivät Pyhästä Hengestä osallisiksi. Samalla he saivat myös armolah-

joja. Tämä tuli tekee ihmisistä uskovia; se liittää uskovan EKKLESIA – 

seurakuntaan, maailmanlaajuiseen yhteisöön. Heidän keskuudessaan 

toteutuvat Jeesuksen sanat: 

”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). 

Nämä uskovat joutuvat myös maailman vihan kohteeksi: 

”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). 

Helluntain tuli on ”tarttuvaa tulta”. Uskovalla on KRISTUKSEN TUOKSU: 

”Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että 

kadotukseen joutuvien joukossa: näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, 

mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen?” 

(2. Kor.2:15,16). 

”Tulella on tulen tie. Se sytyttää lähimmän”  (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset 

synnit, s.35). 


