
                                                                                                                                                                                     1 
 

PITKÄPERJANTAIN ANTI USKOVALLE                                             Väinö Hotti 

GOLGATA ON RAKKAUDEN KUMPU 

”Ei ole maailmassa mitään suurempaa kuin tehdä työtä ja rakastaa.” 

Veren evankeliumi 

Golgatalla vuoti Jeesuksen veri koko maailman sovitukseksi: 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 

häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:6). 

Kolmoisvirta 

On syytä puhua Jeesuksen veren ”kolmoisvirrasta”.  Nämä kaikki ovat kristillisen uskon 

peruselementtejä. Yhtäkään näistä ei saa jättää pois: 

1. Vanhurskauttaminen. 

2. Pyhitys. 

3. Yhteys. 

Veretön evankeliumi 

Ihminen voidaan vanhurskauttaa ilman verta. Voidaan sanoa, että ihminen syntyy kasteessa 

katoliseen tapaan ”ex opere operato” (tehtynä toimituksena). Tällöin ei tarvita uudestisyntymisen 

kipuja – eikä Jeesuksen verta.  Kansankirkossa tämä on yleistä. Tämä on petollinen ”veretön 

vallankumous”. 

”Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu 

anteeksiantamista” (Hebr.9:22). 

Pyhitys voi myös tapahtua ilman Golgataa. Siinä ei ole särkymistä eikä murtumista. Siinä vanha 

aatu laitetaan ”haaleaan veteen”, kun sen paikka olisi Golgatan ristillä. Tämä on ”veretöntä 

pyhitystä”. Tämä on ”lihan pyhitystä”. Uskova on ”kuin muutkin ihmiset”. 

”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). 

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 

uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17). 

”Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa 

hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on 

opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen” (Kol.2:6,7). 
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”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa” 

(Hebr.12:14). 

Yhteyttä pyritään myös rakentaa ilman Golgataa. Kirkkokuntien väliset raja-aidat ja muurit 

jätetään voimaan ilman, että huudettaisiin Golgataa avuksi niiden murtamiseksi. Tämä on yhteyttä 

”yli rajojen”. Tämä on perkeleellistä ekumeenista yhteyttä. Tämän yhteyden isä on DIABOLOS 

(hajottaja). Tällä yhteydellä lahkolaiset juhlivat ja mässäilevät. He vääristelevät Jumalan sanan 

väittäessään, että täten toteutuu Joh.17 ”että he yhtä olisivat”. On harhaanjohtamista ja rikollista 

opettaa yhteyttä ilman Golgataa. Tällaiset yhteyspuuhaajat vaeltavat ”pimeydessä” ilman mitään 

todellista yhteyttä. He pitävät kovaa ääntä, mutta yhteys ei tule ”huutamalla”, vaan menemällä 

Golgatalle. Golgatalla haudataan sotakirveet. Golgatalla on ainoastaan ”yksi penkki”, 

armahdettujen penkki. Valossa vaeltamista seuraa automaattisesti yhteys toisiin uskoviin. Näistä 

molemmista seuraa taas veren puhdistus.  

”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). 

Golgatan  kallioperusta 

Risti ja Golgata on kristinuskon eri osa-alueiden ainut pätevä perusta. Kaikki muut perustat ovat 

epäluotettavia ja pettäviä.  

Pekka Simojoki ilmaisee tämän runon kielellä: 

Katsooko Hän vielä ikkunastaan, vain nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko Hän vielä meitä 
vastaan, kun tuhlaajan näkee palaavan? Lausuuko Hän vielä syytetylle; Armahdetaan tänään 
kahleistaan Antaako Hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? 

Sama vanha ristinpuu Kaiken ylle kaareutuu Risti vain, ei kestä mikään muu Ei ole muuta 
pysyvää Jälkemmekin häviää Risti vain Jäljelle jää. 

Tietääkö Hän kuinka kaiken tuhlaan? Näkeekö Hän kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut 
juhlaan Ja tulla saan kotiin uudestaan? 

Sama vanha ristinpuu Kaiken ylle kaareutuu Risti vain, ei kestä mikään muu Ei ole muuta 
pysyvää Jälkemmekin häviää Risti vain Jäljelle jää. 

Golgatalla ristiinnaulittiin:  
 
1. Jeesus. 2. Ryöväri(1). 3. Ryöväri (2). 4. Saatana.  5. Synti.  6. Laki (meidän entinen puolisomme, 
Room.7:1-4). 7. Vanha ihminen.  8. Uskova maailmalle ja maailma uskovalle. 9. Kuolema. 
 
Ristillä riisutaan ja puetaan 
 
Uskonelämän keskus on risti; se on sekä riisumisen että pukemisen paikka. Tuhlaajapoikaa ei 
puettu ennen riisumista. Samoin ylimmäisen papin piti ennen pukemista suostua riisumiseen. 
 
”Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa 
sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa” (Luuk.15:22). 
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”Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi 
näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja 
hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut 
juhlavaatteisiin". Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he panivat 
puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. 
(Sak.3:3-5). 
 
”Sun edessäsi meidät riisutaan  
ja myöskin armoitetaan Sanas mukaan.  
Pois omat huonot rääsyt otetaan  
ja juhlavaatteet päälle puetaan,  
- autuutta sitä eipä arvaa kukaan.” 
 
Vilho Rantanen 
 
Golgata löydettävä uudelleen 

Jerusalemissa tunnetaan useita paikkoja Jeesuksen ristiinnaulitsemispaikkoina. Kaksi niistä 
tunnetaan parhaiten. Tässä on kyse ”fyysisestä” Golgatasta. Oikean Golgatan paikantamisella on 
oma merkityksensä, mutta painopiste on kuitenkin hengellisellä alueella! 

Hengellisesti meidän on löydettävä ja määriteltävä Golgata uudelleen: 1. Golgata 
kolmiulotteisen ristin paikana. 2. Golgata kristittyjen yhteyden paikkana. 

Kolmiulotteinen risti 

Raamatun mukaan risti on ”kolmiulotteinen”, kun taas meille on välitetty kuva yksiulotteisesta 

rististä.  

1. VANHURSKAUTTAMINEN. Syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Luojastaan ja 

Jumalastaan. Jeesuksen ristinkuolema teki mahdolliseksi yhteyden solmimisen uudelleen 

(Room.3:23-24). Jeesuksen vanhurskaus tulee ristin kautta uskovan osaksi. 

2. PYHITYS. Uskova saa pukeutua ristillä hankittuihin lainavaatteisiin – päivittäin (Room.6:3-4). 

Jeesuksen pyhyys tulee ristin kautta uskovan osaksi. 

3. VOITTOTAISTELU. Golgatalla käytiin raju taistelu. Siellä Jeesus kävi voitollisen taistelun kaikkia 

pimeyden valtoja vastaan.  Tapahtui kaikkien aikojen ”aseistariisunta” (Kol.2:15). Uskova pääsee 

Jeesuksen voittosaattoon, ”triumfiin” (2. Kor.2:14). Jeesuksen voitto tulee ristin kautta uskovan 

osaksi. 

Kristus ei ole jaettavissa. Vanhassa liitossa pääsiäislammas piti syödä ”kokonaan”. Uuden liiton 

pääsiäislammas on Kristus (1. Kor.5:7).  

Golgatan kangaspuut 

Syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen tuli alastomaksi; se on hänen perimmäinen 

tragediansa. 



                                                                                                                                                                                     4 
 

” Vaadi minulta, mitä tahdot, mutta anna minulle kaikki, mitä vaadit, sillä minulla itselläni ei ole 

yhtään mitään”. (Augustinus). 

Golgatalla kuului huuto: KAIKKI ON TÄYTETTY!   KAIKKI ON VALMIINA! SE ON JO TEHTY! 

(Room.8:3). 

Golgatalla valmistettiin syntiinlankeemuksen riisumalle alastomalle ihmiselle täydelliset vaatteet, 

joihin meitä kehotetaan (uskossa) pukeutumaan: 

Golgatan kangaspuilla meille kudottiin: 

1) Juhlavaatteet (vanhurskauttaminen). 

2) Työvaatteet (pyhitys). 

3) Sota-asu (voittoelämä). 

Emme saa koskaan unohtaa näiden vaatteiden alkuperää – ja hintaa. Kaikissa näissä lukee: MADE 

IN GOLGATA. Varmemmaksi vakuudeksi kaikissa näissä vaatteissa on punainen raita. 

Veren evankeliumin asema Suomessa 

Vanhurskauttamisessa veren evankeliumi kuuluu heikosti suomen ev. lut. kirkossa. 

Herätysliikkeissä ja vapaissa suunnissa veren ääni kuuluu paremmin.  

Pyhityksen osalta kaikkikin kirkkokunnat kokevat ”veren vähyyttä”.  Useasti luotetaan oman 

kuppikunnan tuomaan pyhyyteen. 

Kaikkein heikoin tilanne on yhteydessä. Golgata – pohjaista yhteyttä ei juurikaan löydy. 

Lahkolaiset ilakoivat ”yli rajojen” – yhteydellä, jossa Golgata heitetään syrjään. Ekklesia (ulos 

kutsutut) on tulkittu helvetin matematiikan mukaan: lahko + lahko + lahko = ekklesia. 

Pääsiäissaarna 

ULKOMINISTERI TIMO SOININ PÄÄSIÄSISSAARNA: http://timosoini.fi/2018/03/paasiaissaarna/ 

 


