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PYRITÄÄN YHTEYTEEN                                                                   Väinö Hotti 

Maallisella areenalla 

Ihmiskunta ikävöi ja kaipaa auvoisaa rauhan ja yhteyden aikaa. Kuitenkin näyttää siltä, että mitä 

enemmän näitä kaivataan, sitä kauemmaksi nämä tavoitteet siirtyvät. EU on hajoamassa. 

Terroriteot lisääntyvät (Isisi).  Valtioiden voimavarat eivät riitä terrorismin hillitsemiseen. 

Kuljemme kaaosta kohti. Homma ei ole kenenkään hanskassa. On helppo nähdä tässä kaikessa 

Raamatun eskatologian toteutuminen. 

”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat 

niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, 

jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin 

on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva” (Matt.24:37-39). 

Nooan päivinä 

”Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän 

sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui 

tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi: "Minä 

hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; 

sillä minä kadun ne tehneeni". Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. … 

Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa” (1. Moos.6:5-8,11). 

Aikain merkit 

Jeesuksen ajoista kaikki on kehittynyt huimasti. Myös sään ennustettavuus on aivan toista luokkaa. 

Meidän ei tarvitse tyytyä katsomaan milloin ”taivas ruskottaa”. Meillä on satelliitit apuna 

seurattaessa ilman virtauksia ja rajuilmojen liikehdintää. Yhdessä asiassa olemme tänään vielä 

samalla tasolla kuin 2000 vuotta sitten: aikain merkkien tarkkailussa. Me emme osaa tulkita aikain 

merkkejä. Me emme pysty ennustamaan huomisen tapahtumia. Me olemme sokeita huomisen 

suhteen! 

”Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä 

näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 

'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja 

on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa” (Matt.16:1-3). 

Hengellisellä sektorilla 

Valitettavasti ”aikain merkkien seuranta” ei onnistu sen paremmin hengelliselläkään puolella. 

Profeetallinen Raamatun valo on poissa. 

PYRITÄÄN YHTEYTEEN – VAI PYRITÄÄNKÖ? 

Ekumenia – väärä yhteys 

Yhteys on ajan huuto. Touhua ja meininkiä tällä saralla on paljon. Mutta ollaanko rehellisiä? 

Ollaanko todellisen yhteyden asialla? Ekumenia ei vastaa Raamatun yhteyttä. Ekumenia on 
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yhteyttä ”yli rajojen”. Jo tämä termi paljastaa, että ollaan hakoteillä. Me laillistamme ja 

”siunaamme” perkeleen aikaansaamat raja-aidat”!  

Oikea yhteys 

Oikea yhteys on ”ekklesia – yhteys”. Se on yhteyttä ”ilman rajoja”. Se on ”uloskutsuttujen 

yhteyttä”. Se on ”armahdettujen yhteyttä”.  Se on ”yhden seurakunnan yhteyttä”. 

Yhteen hiileen puhaltaminen 

Oikeassa yhteydessä toimitaan yhteisen asian hyväksi, juostaan samaan suuntaan.  

”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). 

On helppo havaita aikamme trendi Suomen Siionissa: KUKIN JUOKSEE OMAN HUONEENSA 

HYVÄKSI! Kuka tämän rohkenisi kieltää? Tästä taas seuraa, että me emme tosissamme pyrikään 

yhteyteen! Ripaus rehellisyyttä olisi tarpeen! 

USKOVIEN YHTEYDEN PERUSTEET 

1. OLEMUKSELLINEN YHTEYS (substanssi) 

1) Jumalan ja Kristuksen asunto 

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun 

Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” 

(Joh.14:23). 

2) Yhdistyneet Jeesukseen 

a. Jeesuksen ateriakumppani 

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn 

hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani” (Ilm.3:20). 

b. Jeesuksen ruumiin jäseniä 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 

c. Kuolleet ja ylös nousseet Jeesuksen kanssa 

Uskova on samaistunut Jeesukseen sekä hänen kuolemassaan että hänen ylösnousemuksessaan. 

Tässä on koko uskonelämän salaisuus! 

”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.6:3-5). 
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3) Pyhän Hengen asunto 

”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä 

kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta” (Luuk.24:49). 

”Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, 

vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes 

kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen” 

(Apt.1:4,5). 

4) Perheyhteys 

”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden 

henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me 

huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan 

lapsia” (Room.8:14-16). 

”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, 

joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä” (1. Joh.3:1). 

”jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on 

syntynyt” (1. Joh.5:1). 

2. VALITTU KANSA 

Pyhän Hengen pyhittäminä myös pakanoista tulee Herralle otollinen kansa, valittu kansa. 

”Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne 

sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen 

"ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa (1. Piet.2:9,10). 

3. KRISTUKSEN OMAISUUTTA 

Viime kädessä uskoon tulemisessa on kysymys Kristuksen omaisuudeksi tulemisesta. 

Syntiinlankeemuksessa Saatana ryösti ihmisen Jumalalta, Golgatalla ihminen ostettiin takaisin 

alkuperäiselle omistajalle ja ”oloonsa oikeaan”.  

”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, 

uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme 

vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14). 

”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei 

ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa” (Room.8:9). 

”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja 

antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa 

eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan” (2. Kor.5:18,19). 

”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä 

peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman 

karitsan” (1. Piet.1:18,19). 
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4. ARMAHDETTUJEN YHTEYS 

Kaikki armahduksen kokeneet kuuluva yhteen: ARMAHDETTU YHTEYTEEN KRISTUKSESSA! Näin 

kaikki ekklesia-kristityt ovat syntyneet Golgatalla. Samoin heitä yhdistää Jeesuksen veri. 

"jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut" (1. Piet.2:10). 

5. VALON LAPSET 

Kaikkia ekklesia-uskovia yhdistää ”valossa vaeltaminen”.  He ovat samalla ”maailman valo”:  

”Te olette maailman valkeus” (Matt.5:14). 

Yhteys seuraa automaattisesti valossa vaeltamista. Siellä, missä yhteys on poikki, ollaan vielä 

pimeydessä ja ulkopuolella veren puhdistuksen! 

”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). 

6. RAKKAUDEN IHMINEN 

Ihminen on luotu ”Jumalan kuvaksi”: 

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän 

loi heidät” (1. Moos.1:27). 

Mikä on oleellista Jumalan kuvassa? Sen täytyy olla RAKKAUS! 

”Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka 

rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä 

Jumala on rakkaus” (1. Joh.4:7,8). 

Syntiinlankeemuksessa Jumalan kuva turmeltui – rakkaus hävisi. Ekklesia-kristitty on uudistunut 

Golgatalla Jeesuksen veren kautta Jumalan kuvaksi ja hän heijastaa Jumalan rakkautta: 

”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). 

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille 

annettu” (Room.5:5). 

”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). 

”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, 

pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään 

murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi” (1. Joh3:14,15). 


