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KIRKKOVUOSI JA YKSI SEURAKUNTA

Väinö Hotti

1. JOULU
Joulun sanoma ei tunne erottelua eri ihmisten välillä. Kaksi ryhmää kävi Jeesus – lasta
tervehtimässä (paimenet ja tietäjät), mutta nämä puhalsivat tarkkaan ”yhteen hiileen”.
”Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikelle kansalle” (Luuk.2:10).
Aina kun ihminen tulee uskoon, syntyy Jeesus – lapsi ihmisen sydämeen. Samalla syntyy uusi jäsen
ekklesia – seurakuntaan. Ekklesia – seurakunnassa on ”seinät lavealla ja katto korkealla”!
”Yksi seurakunta” merkitsee ilosanomaa. Se merkitsee sitä, että DIABOLOKSEN (hajottajan ja
erilleen heittäjän) vuosisatainen valta on murrettu.
2. PITKÄPERJANTAI
kertoo armahdettujen yhteydestä. Golgata on armahduksen paikka. ”Meidät on armahdettu
yhteyteen Kristuksessa”. Golgatalla on ainoastaan armahdettujen penkki!
Uskova on samaistunut Jeesuksen kuolemaan ristillä. Kaikki uskovat ovat ristillä kuolleet Kristuksen
kanssa. Tällöin he ovat tulleet elimelliseen (orgaaniseen) yhteyteen sekä Jeesuksen että toistensa
kanssa! Tämä on automatiaa! Joka tämän kieltää, syyllistyy järjelliseen itsemurhaan!
”mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet
lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja
purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi
käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden
rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen
itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille,
jotka lähellä olivat” (Ef.2:13-17).
”kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu"
(Room.6:6).
Jeesus on lunastanut meidät verellään, siksi Hän on uskovan ”veriylkä”.’’
”jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa
rikkauden mukaan” (Ef.1:7).
Jeesuksen veri on: puhdistusveri, pyhitysveri, yhteysveri.
Kaikki ekklesiakristityt ovat ”verisukulaisia” keskenään, koska heillä on yhteinen isä. Lapseus
johtaa välttämättä yhteyteen toisten samasta isästä syntyneiden kanssa. Tämä on luonnollista,
tämä on automaattista, tämä on loogista! Lahkokristitty kokee uskovan ”verivihollisekseen”.
”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).
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”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi,
joita me olemmekin. Sentähden ei maailma
”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).
3. PÄÄSIÄISEN
lahja uskovalle on ”ylösnousemusvoima”. Tässä voimassa uskova elää pyhityselämää. Tähän
kuuluu olennaisena osana toisten uskovien rakastaminen. Ilman ylösnousemusvoimaa uskova
vajoaa lahkolaisten kastiin, jossa vihataan toisia. LAHKOLAINEN EI RAKASTA!
”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).
Tie pääsiäiseen kulkee aina PITKÄPERJANTAIN KAUTTA! Ylösnousemusta ei ole ilman
ristiinnaulitsemista.
4. HELLUNTAI
kertoo Hengen vuodatuksesta. Pyhä Henki on nimenomaan ”yhteyden henki”. DIABOLOS (erilleen
heittäjä, hajottaja) synnyttää jatkuvasti uusia lahkoja! Aina siellä, missä Herran Henki liikkuu,
uskovat löytävät toisensa. Ei ole rakkautta Jeesukseen, ellei ole rakkautta uskoviin!
Pyhä Henki auttaa meitä ”sisäistämään” kirkkovuoden juhlien suuret tapahtumat. Pyhän Hengen
kautta tieto tulee henkilökohtaiseksi omaisuudeksemme. Me pystymme omistamaan taivaalliset
aarteet itsellemme. Pääntieto muuttuu käyttötavaraksi!
”sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö” (Ef.2:18).
”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).
”Oi Henki rakkauden, Sä vihaat vihoja, Et suvaitse sä riitaa, Et eriseuroja. Eronneet sydämet Sä
yhteen saata taasen, Sopuhun autuaaseen Tuo vieraantunehet” (Vvk 102:5).
5. MIKKELINPÄIVÄ
Mikkelinpäivä on lasten ja enkelien päivä. Aito kristitty on lapsenmielinen. Ekklesia-kristitty on
monien mielestä hieman ”vinksahtanut”. Hän ottaa vakavasti Jumalan sanan. Hän on ”Jumalan
hullu”:
”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan
Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt” (Luuk.10:21).
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”Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat
pyhäkössä ja sanoivat: "Hoosianna Daavidin pojalle", niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle:
"Kuuletko, mitä nämä sanovat?" Niin Jeesus sanoi heille: "Kuulen; ettekö ole koskaan lukeneet:
'Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen'?" (Matt.21:15,16).
”Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta
mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi
saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi
saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja
halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin
on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä” (1. Kor.1:26-29).
6. PYHÄINPÄIVÄ
”Oi yhteys sä kaikkien pyhien” (Vvk.129:4).
”Minä uskon Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien
anteeksisaamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen” (Vähä katekismus,
Kolmas uskonkappale).
Raamattu opettaa kauttaaltaan yhden seurakunnan oppia. Jeesus sanoo seuraajainsa
tuntomerkiksi keskinäisen rakkauden (Joh.13:34,35). Rakkaus ei vie erilleen! Paavali opettaa
yksiselitteisesti, ettei lahkolainen peri Jumalan valtakuntaa. Aikamme uskova näyttää olevan
paatunut tämän selkeän Raamatun ilmoituksen edessä! Tämän päivän uskovalta puuttuu monesti
”arka tunto Jumalan sanan edessä” (Jes.66:2).
Vaikka eri tahoilla kilpaillaan raamatullisuudesta, käytännössä tämä raamatunkohta monesti
poljetaan säälimättä maahan. Tai se ohitetaan vähin äänin; vaietaan kuoliaaksi! Tämä kertoo, että
seurakunta nukkuu ja vaeltaa valheessa. Se kertoo myös, että uskovilla on käytössä ainoastaan
Raamatun ”valitut palat”. Tässä olisi selkeä parannuksen paikka jokaiselle, joka tahtoo käydä
uskovasta.
”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).
”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).
”Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa
veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on
sokaissut hänen silmänsä” (1. Joh.2:10,11).
”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. Sillä tämä on se sanoma, jonka te
olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme eikä olla Kainin kaltaisia,
joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen
tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat” (1. Joh.3:10-12).
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7. ADVENTTI
Kuinka lahkoseurakunta voi odottaa Herran tulemusta? Lahkolaiset rakentavat sen varaan, että
Jeesuksella on ”monta morsianta”. He ovat siinä luulossa, että EKKLESIA koostuu lukemattomista
lahkoista. Toisin sanoen: ekklesia = lahkojen summa. Tullessaan Jeesus noutaa taivaaseen
lahkoryppään! Raamattu ei kuitenkaan tunne moista ekklesiaa. Tämä on itsensä ja toisten
pettämistä. Tämä on selkeää harhaoppia. Toinen harha on siinä, että ajatellaan Jeesuksen
rukoilleen (Joh.17) taivaassa toteutuvaa yhteyttä.
Meidän uskomme tulisi kaikilta osin perustua Sanaan. Lahkoperinne merkitsee perustautumista
”isien perinnäissääntöihin”. Tilanne ei ole muuttunut miksikään Jeesuksen ajoista: Kun Jumalan
sana joutuu vastatusten perinnäissäännön kanssa, jälkimmäinen saa voiton.
”Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon
muuta samankaltaista te teette” (Mark.7:13).
Uskovien on korkea aika julistaa PYHÄ SOTA Diabolosta ja kaikkia hänen kannattajiaan vastaan ja
täten aloittaa todellinen valmistautuminen Jeesuksen tulolle.
EKKLESIASEURAKUNTA – SEITSENKERTAISESTI PUHDISTETTU
KOKO KIRKKOVUOSI puhuu vakuuttavasti ekklesian puolesta (joulu, pitkäperjantai, pääsiäinen,
helluntai, mikkelinpäivä, pyhäinpäivä ja adventti). Kaikki nämä juhlapyhät yhtyvät valtavaan
kuoroon: SEURAKUNTA ON YKSI!
”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan,
seitsenkertaisesti puhdistettua” (Ps.12:7).
EKKLESIAKRISTITTYJEN yhteys ei perustu inhimilliseen, valheelliseen, antikristilliseen ja
saatanalliseen ekumeniaan, vaan Jumalan suuriin tekoihin, joista kirkkovuosi toistuvasti kertoo!

EKKLESIA – KALLIOTEMPPELI
YKSI SEURAKUNTA on vahvasti kalliolle perustettu:
1. JUMALAN SANAN KALLIO
”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen",
joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole
ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:11-13).
”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava
ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat
tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli
kalliolle perustettu” (Matt.7:24,25).
2. GOLGATAN KALLIO
Ekklesia on kaikkien Golgatalla armahtettujen yhteisö. Golgata jakaa uskovat kahteen ryhmään:
Golgatakristityt ja nimikristityt!
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3. YLÖSNOUSEMUSKALLIO
Uskovan uusi elämä perustuu Jeesuksen ylösnousemukseen.
”Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen
hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion
ovelle ja lähti pois” (Matt.27:59,60).
”Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja
se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui
alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille” (Matt.28:1,2).
Ekklesian jäsenet elävät ”ylösnousemusvoimassa”. He ovat löytäneet elämisen ”uuden tason”.
”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 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka
uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti
Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa
taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä
mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa” (Ef.1:15-21).
4. LIIAN KORKEA KALLIO
”Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa
minut kalliolle” (Ps.27:5).
”Maan ääristä minä sinua huudan, kun sydämeni nääntyy. Saata minut kalliolle, joka on minulle
liian korkea” (Ps.61:3).
Ihminen ei voi päästä omin avuin pyhityselämään; siihen tarvitaan Golgata, ylösnousemusvoima ja
helluntai. Uskova rukoilee jatkuvasti: ”Saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea.”
Uutta elämää ei ole mahdollista elää ”omassa voimassaan”. Luther kirjoittaa:
”Minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen,
Herraani, enkä tulla hänen tykönsä; vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta,
valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa; niin kuin hän koko
kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee
ainoassa oikeassa uskossa; jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka
päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi, herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja
antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Tämä on varmasti totta”
(Vähä katekismus, 3:n uskonkappaleen selitys).
”Niinpä hän ei kolmannen uskonkappaleen selityksessään
sanallakaan mainitse kirkkoa, saati sitten luterilaista kirkkoa. Hän puhuu
vain kristikunnasta” (Pinomaa, Kuka Luther todella oli, s.95).
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5. PROFEETALLINEN JA APOSTOLINEN KALLIO
”Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan
seurakuntani,tuonelan portit eivät sitä voita” (Matt.16:18).
”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).
6. KRISTUS – KALLIO
Raamattu ynnää kaikki kalliot yhteen:
”Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme
olivat kaikkipilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen
Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä
ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus” (1.Kor.10:1-4).
MÄ ETSIN KAUAN
1. MÄ ETSIN KAUAN PÄÄSTÄKSEIN MYRSKYN ALTA SUOJAHAN,
VAAN JEESUS VASTA TUNNOLLEIN TUOTTI TURVAN RAUHAISAN.
”NIIN, JEESUS OMPI KALLIO, HÄN VAHVISTAA JA HÄN VIRVOITTAA,
MISS` ON ERÄMAA; JEESUS OMPI KALLIO TÄÄN ERÄMAAN, ON
VAHVA TURVA MYRSKYSSÄ.”
2. MÄ EKSYIN MAAILMAN AALTOIHIN MYRSKYN TUIMAN VALTAHAN.
HÄN HENKENS UHRAS, ARMOISIN, POISTI MULTA KUOLEMAN.
3. OI KIITOS, KUN MÄ KUOLLUTKAAN TURVATONNA MYRSKYYN EN,
KUN RIENSI HÄN MUN NOSTAMAAN KALLIOLLE AUTUUDEN.
4. JOS KULJEN KAUTTA VARJOJEN, MULL` ON SUOJA MYRSKYSSÄ,
ON JEESUS KAUTTA VAAROJEN TURVA VARMA HYRSKYSSÄ.
5. ON PÄÄTTYESSÄ PÄIVIEN, MULLA SUOJA MYRSKYISSÄ;
SOI TAIVAHASSA KIITOKSEN: JEESUS AUTTI MYRSKYSSÄ!
6. OI, KIITOS, JEESUKSEN, KUN SÄ ANNOIT AUTUUDEN.
NYT MORSIOS OON, YLKÄSEN, POISTIT MULTA KURJUUDEN.
7. SUN LUOKSES KAIKKI KANSAT TUO NAUTTIMAAN JO AUTUUTTA!
MYÖS KANSAIN KAUKAISIMPAIN SUO SIITÄ NYT JO RIEMUITA.

