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YHTEYSPERUSTEET

Väinö Hotti

Onko uskovien yhteydellä (yksi seurakunta) järjellisiä, rationaalisia perusteita, vai lepääkö asia
muutamien luulottelujen varassa?
Muutamat pelkäävät ”järjen päätelmiä” uskon asioissa. Toisaalta joskus yksinkertainen
maalaisjärki olisi pätevä kirkastamaan hengellisiäkin totuuksia. Tämä on syytä tuoda esille myös
seurakuntaopissa:

”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57).
1. Geneettinen todistus
”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. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet
sellaisena, kuin hän on” (1. Joh.3:1,2).
2. Opetuslapsen tuntomerkki
”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).
3. Looginen peruste
”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” (1.
Joh.4:20).
”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).
4. Rakkauden todistus
”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. Joh.3:14,15).
5. Kuuliaisuustodistus
Uskovia yhdistää kuuliaisuus Jumalan sanalle ja Jeesukselle. Kaikki uskovat pyrkivät noudattamaan
Jeesuksen opetuksia.
”Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva” (1.
Sam.15:22).
”Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?” (Luuk.6:46).
”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni” (Joh.14:15).
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6. Juridinen todistus
Uskovat ovat oikeusprosessin läpikäyneitä. Kaikki uskovat ovat saaneet armahduksen; he ovat
armahdettuja syntisiä. Heidät on armahdettu kuoleman tuomiosta. Tämä on voimakas yhdysside
heidän välillään. Heillä on yhteinen kohtalo. He iloitsevat vapauttavasta tuomiosta yhdessä
muiden armahdettujen kanssa. Siitä riittää iloa ja kiitollisuutta päivästä päivään – aina ikuisuuksiin
saakka. ARMAHDETTU YHTEYTEEN KRISTUKSESSA!
7. Kemiallinen todistus
Armahdettuina he ”pullikoivat samassa liemessä”. Yhteinen olotila yhdistää heitä. He ovat
toistensa seurassa olossaan oikeassa!
8. Orgaaninen todistus
Kaikilla uskovilla on Jeesuksen kautta yhteys toisiinsa: viinipuun oksina ja Kristuksen ruumiin
jäseninä.
”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).
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27).
9. Veren todistus
Kaikki uskovat vaeltavat valkeudessa ja veren puhdistuksessa. Kaikissa uskovissa kiertää sama veri,
Jeesuksen veri. Jeesuksen veri tuo: 1. Puhdistuksen. 2. Pyhityksen. 3. Yhteyden. Vain he voivat
täysin rinnoin laulaa: GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON!
”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).
10. Hengen todistus
Ekklesiakristityillä ja lahkolaisilla, on eri henki. Jumalan Pyhä Henki on yhteyden henki, mutta
Saatana taas vie erilleen (DIABOLOS = heittää erilleen, hajottaa).
11. Monta ekklesiaa?
Lahkolaiset eivät käytä tavallisesti ekklesia-nimeä. Syykin on luonnollinen: heillä ei ole
raamatullista selitystä tälle nimelle. Lahkolaisilla on ”monta ekklesia”. Joka lahkolla on oma
ekklesiansa. Tämä osaltaan liittyy kiinteästi lahkolaisten epäloogiseen dogmatiikkaan:
”Sillä yhtä monta, kuin sinulla on kaupunkeja, on sinulla jumalia, Juuda” (Jer.2:28).
11. Jeesuksella yksi morsian
On mahdotonta, että eri suunnissa olevat uskovat olisivat Kristuksen morsiamia. Tällöinhän Kristus
olisi ”moniavioinen”. Kristus tulee noutamaan yhden morsiamen, ei luterilaista, helluntailaista,
vapaakirkollista jne. morsianta.

3

12. Jeesuksen ruumiin todistus
Jos ja kun Seurakunta on Kristuksen ruumis, ei ole mahdollista paloitella seurakuntaa (ja
Kristuksen ruumista) eri osiin. Ruumiin paloittelu ja silpominen on ”barbaarinen teko”, jolla ei
pitäisi olla mitään tekemistä kristinuskon kanssa!
13. Samassa ovenavauksessa
Jos ja kun Kristus ja seurakunta (ekklesia) ovat yhtä, samassa ovenavauksessa, kun Jeesus astuu
sydämeen tulee sinne myös koko pyhien joukko, ekklesia.
14. Todistustaakka
Todistusvelvollisuus ei ole ekklesiakristityillä, vaan heidän vastustajillaan. Heidän tulisi
dokumentoida väitteensä yhden seurakunnan epäraamatullisuudesta. He eivät kuitenkaan tähän
rupea – eivätkä he tähän pysty, sillä heidän neuvonantajansa on valheen ruhtinas.
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja
alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta,
niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh.8:44).
”Jeesus vastasi hänelle: "Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa; mutta jos
minä puhuin oikein, miksi minua lyöt?" (Joh.18:23).
15. Keskihakuisuus
Jeesus ristillä on magneetti, joka vetää luokseen Jumalan kansan. Sinne kokoontuvat kaikki Herran
omat. Uskovien sisimmässä on voima, joka vetää ristiä kohti – ja toisia uskovia kohti. Jos ei ole tätä
vetoa, tällainen kristitty voi olla varma siitä, että hän kuuluu ”toiseen laumaan”!
”Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni” (Joh.12:32).
16. Empiirinen todistus
Kun ihminen uudestisyntyy, hän syntyy valtakuntakristityksi. Vasta myöhemmin hänestä tulee
suunta- ja lahkokristitty lahkojen aivopesun ja perkeleen lumouksen tuloksena.
17. Galatalaisten todistus
Galatalaiskirje kertoo korutonta kieltä, kuinka valtakuntakristitystä tulee valheopettajien
vaikutuksesta lahkolainen. Lahkolaisuus turmelee täysin uudestisyntymisen vaikutukset. Kaikki
täytyy alkaa alusta, jos mieli päästä taivaaseen:
”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä”
(Gal.4:19).
18. Kristuksen muoto – rakkaus
Galatalaisilta oli kadonnut Kristuksen muoto, rakkaus. Yhteys oli samalla rikkoutunut. Olisi
palattava takaisin. Rakkauden tulee hallita seurakunnassa:
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”Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan
palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen
toistanne perin hävitä” (Gal.5:13-15).
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain
helisevä vaski tai kilisevä kulkunen” (1. Kor.13:1).
19. Sosiaalinen todistus
Lahkokristitty vetäytyy pois ekklesiakristittyjen seurasta. Ekklesiakristitty voi olla hänelle lähes
sietämätön, ruttotautinen.
”Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman
juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies” (Apt.24:5).
20. Valkeuden enkeli
Sielunvihollinen on suuri ”Kristuksen jäljittelijä”. Tähän kuuluu paljo Raamatun lainaaminen.
Paavalille Saatanan juonet eivät olleet tuntemattomat. Tämän päivän kristitty sen sijaan joutuu
uudelleen ja uudelleen tunnustamaan: ”Käärme petti minut” (1. Moos.3:13). Seurakuntaopin
kohdallahan tämä tulee selvästi esille. Ensin Saatana hajottaa uskovien lauman, sitten se
Valheenruhtinaana silittelee tekosensa sanomalla: TÄMÄ ONKIN JUMALAN TAHTO! TÄMÄ ON
RIKKAUTTA!
”ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat” (2.
Kor.2:11).
”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14).
21. Yksi tie – yksi päämäärä
On luonnollista ja loogista, että samaa tietä kulkevat ja samaan päämäärään pyrkivät kulkevat
”käsikädessä”. Uskovien tulisi välttämättä löytää toisensa tässä pimenevässä lopunajassa.
22. Että maailma uskoisi
Maailman evankeliointi on monien kristillisten järjestöjen tavoite, mutta hylätäänkö tässä
pyrkimyksessä Jeesuksen ja Raamatun ohje? Tie menestykselliseen evankeliointiin on uskovien
yhteys:
”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa
kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa,
että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt”
(Joh.17:20,21).
23. Rakkaus konkretisoituu
Jos uskovien yhteys jää ”julkilausuman” tasolle, se on tyhjää ilmaa; itsensä ja toisten pettämistä.
Rakkaus vie toista lähelle; viha ottaa etäisyyttä!
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24. Syvyyden kahleet
Lahkolaiset ovat kahleissa. Käytännössä kutakin sitoo oman ryhmän näkemys asioista.
Vuosisataiset perinteet jyräävät Raamatun selkeän ilmoituksen. Olemme tekemisissä ”isien
perinnäissääntöjen” kanssa. Niistä on erittäin vaikeaa vapautua.
”Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu
on: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta
kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'. Te
hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä” (Mark.7:6-8).
Tässä tarvitaan ensiksikin ”silmien avautumista”:
”Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat
vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi
silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:18).
”Syvyyden silkit ovat lujaa tekoa” (Niilo Tuomenoksa).
25. Ratkaisu yhteysongelmaan
Ratkaisu on yllättävä ja löytyy ”omasta povesta”.
Yhteyden esteenä on epäusko ja epäluottamus. Ei uskota, että naapuri on oikea uskova. Paavali
antaa tässä hyvän vinkin:
”Nähkää, mitä silmäin edessä on. Jos joku on mielessään varma siitä, että hän on Kristuksen oma,
ajatelkoon hän edelleen mielessään, että samoin kuin hän on Kristuksen, samoin olemme
mekin” (2.Kor.10:7).
Lähtökohta sille, että epäilemme lähimmäisen taivaskelpoisuutta on siinä, ettemme ole varma
omasta pelastuksestamme. Meiltä puuttuu pelastusvarmuus! Emme rohkene päästää itseämme
taivaaseen – emme myöskään lähimmäistämme. Ensiksi suljemme taivaan itseltämme ja sen
jälkeen lähimmäiseltämme. Miksi? Emme tunne Jeesuksen veren voimaa!
Kun koemme pelastuksen Jeesuksen veressä, meillä ei ole halua eikä kanttia sulkea taivasta
yhdeltäkään veljeltä ja sisarelta, joka samalla tavoin turvautuu Jeesuksen vereen!
”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän
nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti
minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät
monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan” (Ps.40:2-4).
Kaikki meidät on lunastettu yhtä kalliilla hinnalla. Iloitkaamme yhdessä tästä suuremmoisesta
pelastuksesta! Minun suurin iloni on ”veisata uutta virttä toisten pelastettujen kanssa”!

