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GOLGATAN YDINKOHDAT                                             Väinö Hotti 

 

 

Jumalan rakkaus 

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

ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” 

(Joh.3:16). 

Yksi kuoli kaikkien puolesta 

”Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi 

on kuollut kaikkien edestä” (2. Kor.5:14). 

Veri pelastaa 

”Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä 

näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, 

kun minä rankaisen Egyptin maata” (2. Moos.12:13). 

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

tapahdu anteeksiantamista” (Hebr.9:22). 

Ulkopuolella leirin 

Uskovia kutsutaan ”ulkopuolelle leirin” (EKKLESIA: ”ulos kutsutut”). 

”Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin 

ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen 

”SUN RISTIS OLKOON AINOA 

TIENVIITTAAJANI MATKALLA, AIN 

AURINKONA PÄIVÄLLÄ JA YÖLLÄ 

KUUNA, TÄHTENÄ” (Vvk.52:10). 
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pilkkaansa kantaen; sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me 

etsimme” (Hebr.13:12-14). 

Kateus vaikuttimena, katalysaattorina 

”Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: "Kummanko tahdotte, että minä teille 

päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?" Sillä hän tiesi, 

että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä” (Matt.27:17,18). 

 
NIILO TUOMENOKSA 
21.5.1893 – 8.12.1967 
 

”On eräs synti, josta parhaimmatkaan luonteet eivät näytä olevan täysin vapaita, ja 

näyttää siltä, kuin se jäisi niiden viimeisten vihollisvarustusten joukkoon, jotka ovat 

estämässä ihmisen etenemistä sydämen todelliseen vapauteen. 

Siihen syntiin eivät tehoa järkisyyt. Se uhmaa parhaintakin kasvatusta. Se hyökkää 

saarnatuoliin ja se liikkuu tuomarin istuimen ympärillä. Se tulee tutuksi ihmisen 

kanssa jo hänen lapsuudessaan, mutta se pitää oikeutenaan olla hänen kanssaan 

vielä silloinkin, kun vanhuus ruumista murtaa ja maaksi valmistaa. Se hajottaa 

hallitukset, jotka uhmasivat kaikkia muita vaaroja. Se murtaa rintamat, joihin 

tykkituli ei tehonnut.  

Se on yhtä hyvin saarnaajien kuin keskenään kilpailevien kapakoitsijoiden synti. Se 

liikkuu rakkauden hienoilla alueilla, mutta myös liikemaailman töykeydessä. Se 

ilmestyy nihilistien ja anarkistien maanalaisiin keskuksiin, mutta sille annetaan 

esiintymisoikeus Jumalan seurakunnassakin. Se esiintyi kahdentoista opetuslapsen 

keskuudessa hetkenä, jolloin Ihmisen Poika kulki Getsemaneen ja Golgatalle 

kuollakseen koko maailman puolesta, mutta se liikkui jo aikojan sitä ennen 

henkimaailmassa, missä se langetti Lusiferin, josta tuli Saatana.  

Sen synnin nimi on kateus” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s103). 

 

NÄIN SYNTISENÄ HERRA MUN TÄYTYY 
VAELTAA, SUN KANSSAS`  TIELLÄ TAIVAAAN 
PERILLE KULKEA. EN PAREMMAKS VOI 
TULLA. EN PYHÄKS OLLENKAAN. JA 
KUITENKIN OI HERRA, SUN KÄSIIS JÄÄDÄ 
SAAN. 
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Ristin sanoman ongelma 

”Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei 

vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu 

meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, 

koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat” (Hebr.3:1,2). 

Samaistuminen 

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus saattavat jäädä kuolleeksi pääntiedoksi ja 

”aivouskoksi”, kun näiden tulisi tulla meille ”lihaksi ja vereksi”. Kun on kyseessä 

vanhurskauttaminen ja pyhitys, tarvitaan samaistuminen: 

”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). 

KASTEESSA  PYHÄN HENGEN KAUTTA samaistumme Jeesuksen kuolemaan ja 

ylösnousemukseen. Ilman tätä samaistumista me olemme ”nimikristittyjä”: 

"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 

seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se 

nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm.3:1). 

 
               (nettikuva) 
      LASSE MARJOKORPI    
 
 

V 

”Vuosisatojen mittaan ovat kansankirkon jäsenilleen esittä-

mät uskonnollisuuden vaatimukset muotoutuneet sellaisik-

si, että enemmistö ne vaivatta joten kuten täyttää. Minimi-

nä on kaste ja kirkollisverojen maksu. Lähes välttämätöntä 

on konfirmaatioon ja muihin kirkollisiin toimituksiin osallis-

tuminen. Aktiivisuus seurakunnan toiminnassa onkin sitten 

vain harvoille kuuluva ”ylimääräinen hyvä työ”. Kääntymis-

tä ei kirkonjäseniltä yleensä edellytetä, monessa tapaukses-

sa voisi pikemminkin sanoa, että se sallitaan. Tarjoaahan 

kirkkomme parin viime vuosisadan historia aina nykypäiviin 

saakka lukuisia esimerkkejä siitä, miten tuomiokapitulit ovat 

antaneet ihmisten kääntymiseen tähdänneille pietisti-sille 

papeille nuhteita seurakunnan repimisestä ja hajoitta-

misesta” (Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, ss.35,36). 

 

                (nettikuva) 
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Samaistuminen merkitsee: 

1. Kaste Jeesuksen nimeen 

Kastetavalla ei ole merkitystä.  

”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne 

pukeneet” (Gal.3:27). 

2. Oksana Jeesus-viinipuussa: 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se 

kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 

3. Jeesuksen ruumiin jäsenenä: 

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

Golgatan näytelmä 

Tänäänkin suuri yleisö pitää Golgatan tapahtumia ”näytelmänä”. VIA DOLOROSA – 

kulkueita järjestetään.  

Sentimentaalisuus 

”Leipää ja sirkushuveja.”  Hengelliselle puolelle on tullut viihteellisyys. Tämä liittyy 

omalta osaltaan FEMINISTITEOLOGIAAN. Seurakuntatilaisuudet ovat lisääntyvässä 

määrin tunnepitoisia; fiilis tarvitaan! Raamatullisuus ja terve järki on hylätty. 

Kansankirkko vai Kristuksen kirkko? 

Kansankirkko ei voi olla kiinnostunut Golgatan työstä, koska enemmistö kansasta 

kuuluu MAAILMAN RUHTINAAN hallintaan. Golgatalla käytiin (verinen) taistelu 

nimenomaan JUMALAN JA MAAILMAN RUHTINAAN välillä. 

Yhteyden solminta 

Paratiisissa katkesi yhteys Jumalan ja ihmisen välillä. Golgatalla tämä yhteys 

solmittiin (tosin kalliista hinnasta) jälleen. 

Erottavat väliseinät purettiin 

1. Jumalan ja ihmisen välillä. 

”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki 

erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14). 
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2. Ihmisten välillä. 

”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä 

naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:28). 

3. Pyhän ja kaikkein pyhimmän välillä: 

”Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin 

esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti” (Matt.27:50,51). 

”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren 

kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja 

eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta” (Hebr.10:19,20). 

VEREN TIE – YHTEYDEN TIE 

Jeesuksen veren kautta pääsemme Jumalan yhteyteen ja samalla uskovalle avautuu 

tie kaikkien toisten Jumalan lasten yhteyteen! 

GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON! Tällä laululla ei ole katetta, jos olemme erossa 

toisista Jumalan lapsista! Me emme tällöin todellisuudessa ole veren alla – emmekä 

luota veren voimaan! Me vaellamme tällöin valheessa! 

”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). 

HYLÄTESSÄMME EKKLESIA-YHTEYDEN ME HALVEKSIMME JA HÄPÄISEMME  GOL-
GATAA – ME OLEMME TUOMION ALLA! 
”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole 

enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kii-

vaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 

kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaram-

man 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.10:26-31). 

JEESUKSEN VERELLÄ MAKSETTIIN SAMANAIKAISESTI YHTEYS JUMALAAN JA 
USKOVIIN! VERI ON SILTA SEKÄ JUMALAAN ETTÄ TOISIIN USKOVIIN! VANHURS-
KAUTTAMISESSA SYNTYY YHTEYS JUMALAN LISÄKSI KAIKKIIN JUMALASTA SYN-
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TYNEIHIN! VANHURSKAUTTAMISEN RAUTAINEN ”YDIN” ON YHTEYS; MISTÄ PUUT-
TUU VELJESRAKKAUS, PUUTTUU MYÖS RAKKAUS JUMALAAN JA JEESUKSEEN! 
 
”Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on 

valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa 

Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa 

Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä” (1. Joh.3:20.21). 

”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” (Joh.5:1). 

”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja osittuneella rakkaudella ei voi 

rakastaa kokonaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi 

elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat Hänen 

yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” (Aaro Leikkari, Armahdettu 

yhteyteen Kristuksessa, s.161). - Teh. VHn. 

”Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia niitä, jotka 

ovat hänessä. Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon yhteydessä, vaan 

toistensakin”  (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78). 

 
              (nettikuva) 

Golgatan veressä voima on, 

Voima niin siunattu verraton. 

Pyhässä veressä Jeesuksen 

Voima on suuri ja ihmeellinen. 

Golgatan veressä voima on, 

Voima niin siunattu verraton. 


