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USKOVIEN YHTEYDESTÄ SUOMEN SIIONISSA

Väinö Hotti

1. Kolmenlaista yhteyttä
Kyllähän uskovien keskellä on yhteyttäkin. Pääsääntöisesti voisimme sanoa esiintyvän kolmenlaista
yhteyttä:
1) Pienten sisäpiirien lahkolaisyhteyttä. Tämä on ”pikkusieluisuutta” ja ”ahdassydämisyyttä”:
”Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut. Ei ole teillä
ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Antakaa verta verrasta puhun kuin lapsilleni - avartukaa tekin” (2. Kor.6:11-13).
2) Ekumeniayhteys. Tässä pyritään kirkkokuntien väliseen yhteyteen katsoen, että Joh.17. puhuu
juuri siitä.
3) Ekklesiayhteyttä. Tässä ei tunneta rajoja; kaikki ovat samaa Jumalan perhettä.
2. Epämääräinen teologinen perusta
Nimenomaan kahdelta ensimmäiseltä vaihtoehdolta puuttuu raamatullinen perusta, siksi niitä on
vaikeaa markkinoida. Lahkoyhteys ja ekumenia seisovat opillisesti ”tukevasti ilmassa”.
Lahkoyhteyttä pitävät voimassa kunkin pienpiirin organisaatiot. Jokaisella firmalla on johtajansa ja
vanhimmistonsa, jotka tarkoin vartioivat omaa reviiriään estäen porukan lähtemästä ”vieraille
laitumille”. Suhde toisen kuppikunnan uskoviin ei voi mitenkään olla raamatullinen ja
rakkaudellinen. Se on korkeintaan ”rauhanomaisen rinnakkaiselon suhde”. Tilanne on jatkunut
vuosisadasta toiseen; siitä on jo tullut kuppikunnan oppi. Ajatellaan, että Raamattukin lienee
samaa mieltä.
Ekumenian kannattajilla ei liene kovin kiinteää suhdetta tähän oppiin. Itse asiassa homma on
delegoitu ammattilaisille, ekumeniikoille. Näillä taas on varsin väljä ja villi Raamatun tulkinta.
Tulkitaan mm. Joh.17. kirkkokuntien yhteyttä tarkoittavaksi. Edelleen hyväksytään ja laillistetaan
kuppikuntien rajat – toimitaan ”yli rajojen”.
TILANNE EKKLESIARINTAMALLA
1. Surkea
Tilanne on surkea: ”Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut"
(Neh.1:3).
Vähän on niitä uskovia, jotka surkuttelevat Herran seurakunnan ekklesian tilaa. Kaikkialla juostaan
”tukka putkella” oman huoneen hyväksi. Moni ei edes ymmärrä muuta seurakuntaa olevankaan
kuin oma pieni kuppikunta. Kaiken kaikkiaan Suomessa on ekklesian opetusta onnettoman vähän,
vaikka se on ainut raamatullinen seurakuntaopetus:
”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois.
Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette
kukin oman huoneenne hyväksi” (Hgg.1:9).
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2. Kilpailutilanne
Oma hengellinen koti on vaarallista ”korvausteologiaa”, jolla korvataan Jumalan seurakunta
EKKLESIA. Viimeisen 15 vuoden aikana hengellisten kuppikuntien määrä on Suomessa
tuplaantunut! Eri ryhmien välillä vallitsee armoton kilpailu: 1) kilpalaulanta, 2) kosinta, 3)
kilparahastus. Onko tämä kristillistä? Raamattu ei tunne lainkaan moista kisailua eri hengellisten
ryhmien välillä:
”Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne
kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne” (Room.12:10).
EKKLESIAN OLEMUS
1. Ilman rajoja
Ekklesiassa toimitaan ”ilman rajoja” – periaatteella. Golgatalla hävitettiin kaikki raja-aidat.
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
Rakentajan (Joosefin) poika purki Golgatalla kaikki raja-aidat. Niitä ei ole lupa uudelleen pystyttää.
Kristus ei ole myöskään ”moniavioinen”.
”Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te
kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:13).
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä
Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26-28).
Päivitys: EI OLE TÄSSÄ LUTERILAISTA, EI VAPAAKIRKOLLISTA, EI HELLUNTALAISTA, EI
PELASTUSARMEIJALAISTA, SILLÄ KAIKKI TE OLETTE YHTÄ KRISTUKSESSA JEESUKSESSA!
2. Kuppikunnat perkeleen työtä
PYHÄ HENKI on ”yhteyden henki”. SAATANA (DIABOLOS) on ”erilleen heittäjä, ”hajottaja”.
Kristikunnan rikkinäisyys ei ole rikkautta, vaan kirous, jonka yllä lepää Jumalan tuomio.
3. Rakkaus kaikkiin uskoviin
Uskova tunnetaan siitä, että hänellä on rakkaus ”kaikkiin Herran omiin”:
”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).
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”Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää"; ja
pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni" (Ps.16:2,3).
”Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän
edestänne, sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja
rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan” (Kol.1:3,4).
YHTEYDEN PERUSKIVET
1. Veri: 1) puhdistusveri, 2) pyhitysveri, 3) yhteysveri). 2. Tuli (Pyhän Hengen tuli). 3. Kaste
(Jeesuksen nimeen kastaminen).
1) Puhdistusveri hyväksytään yleensä kaikissa kristillisissä yhteisöissä. Tosin kansankirkoissa asia
latistetaan usein siten, että se supistetaan vain sakramentaaliseksi, ehtoollisessa tapahtuvaksi.
Vapaissa suunnissa puhutaan ja lauletaan paljon Jeesuksen verestä, mutta yleensä vain
puhdistusverenä. Kieltämätön tosiasia tietysti on, että Jeesuksen veri on puhdistusveri.
2) Pyhitysveri on erittäin harvoin esillä. Kansankirkossa on laajoja piirejä, jotka suoraan kieltävät
pyhityksen tarpeellisuuden ja raamatullisuuden. ”Samoja syntisiä tässä ollaan.” Luterilaisuutta on
nimitetty nimenomaan ”vanhurskauttamisen uskonnoksi”. Pyhittymättömyys tulkitaan oikeaksi
luterilaisuudeksi. Kansanomainen esimerkki tästä löytyy Paavo Ruotsalaisen historiasta:
Katrin (Paavon tyttären tytär) kertoman mukaan tapahtui kerran, kun Pentti ja Eeva olivat lehtori
J.I. Bergin luona Kuopiossa markkinaseuroissa sisällä huoneessa, että ulkona pihalla leikkimässä
olleet Katri ja Bergin tytär Vivi juoksivat sisään ilmoittamaan: ”Poliisit ovat tulossa.” Silloin Paavo
pani hengelliset kirjat polvelleen pöydän alle ja niitten sijaan pöydälle pullon ja pelikortit. Poliisi
kurkisti sisään ja sanoi: ”Turhaan se vallesmanni tänne käski, täällä on oikeita kristittyjä”(Aapeli
Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, ss.290,291).
Raamattu puhuu suoraan pyhitysverestä:
”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).
3) Yhdistysveri on sananjulistuksessa lähes tuntematon käsite. Golgatan sovitustyö kulminoituu
Jeesuksen vereen. Jostakin syystä ei haluta käsittää, että Jeesuksen verellä olisi yhteyttä luovaa
merkitystä. Mutta eikä Golgatalla purettu erottava väliseinä sekä ihmisen että Jumalan ja myös
ihmisen ja ihmisen väliltä? Eihän tämä purkutyö onnistunut ilman verenvuodatusta?
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
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Yhteys ja veren puhdistus kuuluvat saumattomasti yhteen: missä on puhdistus, siellä on yhteys –
ja päinvastoin:
”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).
Nimenomaan ekumeenisella taholla on korostettu, että uskovien erillään olo on SYNTI. Mikä on
lääke syntiä vastaan? JEESUKSEN VERI!
Kaksi vaihtoehtoa
Pyrittäessä uskovien yhteyteen edessämme on kaksi vaihtoehtoa: 1) Ekumenian ”yli rajojen” –
vaihtoehto, joka perustuu Joh.17. virheelliseen tulkintaa yhteydestä (kirkkokuntien yhteys).
2) Jeesuksen veren – vaihtoehto, jossa nojaudutaan Raamatun antamaan ratkaisuun. Onhan
selvää, että ”Raamattu ajaa Kristusta”. Toisaalta Raamatussa oleva pelastus ”kulminoituu
Kristuksen vereen”; kaikki on annettu Kristuksessa, kaikki on annettu Kristuksen veressä.
Voimmeko me tärkeässä yhteyskysymyksessä ohittaa Kristuksen ja Hänen verensä?
”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niinkuin kirjoitettu on:
"Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra" (1. Kor.1:30,31).

1. JESUKSEN VERI SE LASINEN MERI :,:JONKA PÄÄLLE SEURAKUNTA
RAKETTU ON:,:
2. SEN PÄÄLLÄ SITTE SEILAA SE USKOVAISTEN LAIVA :,:JA JESUS ON ITSE
PERÄMIES:,:
TIE GOLGATAN KOLMOISVIRRALLE
1) Tarvitaan oikeaa tietoa – valhetieto hylätään.
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle
sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä”
(Joh.4:10).
”Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat
mielensä turhuudessa, nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan
elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat
päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista
saastaisuutta, ahneudessa” (Ef.4:17-19).
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”Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen,
tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin
kaikessa vaelluksessanne pyhiksi” (1. Piet.1:14).
2) Kaikki on valmiina.
Golgatalla kaikki on täytetty ja valmistettu viimeistä piirtoa myöten. Kaikki on lahjaa. Sinä et voi
taivaallista lahjaa mitenkään ansaita. Sinulle on valmistettuna Golgatalla: puhtaus, pyhitys, yhteys.
Nämä kaikki ovat ”yhtenä rypäleenä”; et voi ottaa toista ja jättää toista. Jeesusta ei voi
”paloitella”.
3) Usko ainoastaan
Niin pian kuin sinä uskot puhdistusveren, pyhitysveren ja yhteysveren voimaan, ne välittömästi
toteutuvat ja astuvat voimaan sinun elämässäsi. Niin yksinkertaista tämä on!
”Älä pelkää, usko ainoastaan” (Mark.5:36).
”Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon” (Matt.8:13).
”Tapahtukoon teille uskonne mukaan” (Matt.9:29).
4) Ota vastaan.
Lahja hyödyttää ainoastaan vastaanottajaa! Ylpeys estää lahjan vastaanottamisen.
5) Vain otettu lääke auttaa.
Ehtoollinen on kuolemattomuuden lääke. Ehtoolliseen kuuluu ”Jeesuksen veri”. Se on lääke, joka
vain otettuna parantaa. Sinä voit nauttia ehtoollista ja kuitenkin jäädä sen varsinaisesta annista
osattomaksi. Sisäistäminen jää tapahtumatta! Joka kerran kun otat Jeesuksen veren ehtoollisessa
huulillesi, muistuta itsellesi: tämä on puhdistusveri, tämä on pyhitysveri, tämä on yhteysveri.
6) Epäusko estää.
Jeesuksen veressä sinulle on tarjona ”luvattu maa”. Mutta epäusko voi estää tämän maan
omistamisen. Astu luvattuun maahan! Astu Jumalan voimaan! Astu veren voimaan!
”Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä” (Hebr.3:19).

