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GOLGATAN TIEKARTTA

Väinö Hotti

Yksi seurakunta on ennen muuta raamattukysymys!
ALKUSEURAKUNTA
Kaikki alkuseurakunnat olivat ”kristillisiä seurakuntia”. Ne erosivat toisistaan ainoastaan paikan (ei
opin) mukaan: Rooma, Filippi, Tessalonika, Efeso jne.
KADOTTAVA SYNTI
Jos lapset lähtevät maallisesta kodista ja perustavat oman kodin, se on luonnollista ja luvallista. Jos
sen sijaan uskova lähtee ekklesiakodista ja liittyy johonkin ”hengelliseen kotiin”, se on
lahkolaisuutta ja - kadottava synti:
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat,
lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin
jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa”
(Gal.5:19-21).
1. Jeesus
”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).
”Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin,
koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin,
kaikissa teissä” (2. Tess.1:3).
Keskinäinen rakkaus = kaikkien uskovien välinen rakkaus.
Jeesuksen opetuslasten ainut pätevä tuntomerkki: keskinäinen rakkaus.
”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).
”Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne
kaikkia pyhiä kohtaan” (Ef.1:15).
”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.17:21).
Usein puhutaan ”koko maailman evankelioimisesta”, mutta tavallisesti unohdetaan tässä yhteyden
merkitys. Maailman evankelioiminen ei onnistu, elleivät uskovat ole yhtä! Alkuseurakunnasta
sanottiin: ”Katsokaa, kuinka he rakastavat toisiansa!” Ja seurakunta meni eteenpäin.
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2. Paavali
Paavali paljasti lahkolaisuuden suureksi synniksi, Kristuksen ruumiin jakamiseksi:
”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.1:12,13).
3. Johannes
Johannes korosti veljellistä rakkautta oikean kristityn tuntomerkkinä:
”Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. 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.2:9-11).
”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… Me tiedämme siirtyneemme
kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1.
Joh.3:10,14).
4. Pyhä Henki
”kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä” (1. Kor.12:13).
”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” (Room.8:16).
”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).
Uskovia yhdistää sama henki:
Pyhä Henki yhdistää – Paha Henki (Diabolos) hajottaa, heittää erilleen.
5. Kaste
Kaste Jeesuksen nimeen yhdistää kaikki Jumalan lapset saman perheen jäseniksi. Jos ihminen
menee uudelle kasteelle ja sen seurauksena hän alkaa ottaa etäisyyttä ekklesiakansaan, on
tapahtunut ”pilallekastaminen”.
”Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita
pilalleleikattuja” (Fil.3:2).
”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai
kreikkalaisia, orjia tai vapaita” (1. Kor.12:13).
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”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27).
”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet” (Gal.3:27).
6. Golgata on ratkaisu
Uskovien yhteysongelma ratkaistiin Golgatalla. Meidän tehtävämme on vai hyväksyä se omalle
kohdallemme!
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
Golgata tekee ihmisestä ”valtakuntakristityn”. Golgatalla riisutaan sekä syntipuku että
lahkopuku.
7. Golgata - tie ekklesiaan
Ratkaisu yksilön pääsemiseksi ekklesiayhteyteen on henkilökohtainen vierailu Golgatalla. Kun
ihminen pääsee kokemaan Golgatan veren valtavaa voimaa omalla kohdallaan, samassa hetkessä
kirkastuu, että lähimmäinen voi kokea saman ihmeen. Jos minä, syntisistä suurin, olen saanut
taivaslipun Golgatalla, tokihan naapurillekin sama on mahdollista! Tässä emme saa mennä
epäuskon ansaan. Ei riitä, että laulamme ”Golgatan veressä voima on…”, jos emme omista tuota
veren voimaa itsellemme, omaksi autuudeksemme!
Paavali neuvoo niitä, joilla on vaikeuksia uskoa naapurin taivaskelpoisuutta. Sama Golgata tekee
heidätkin taivaskelpoisiksi!
”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).
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä
Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin
siementä, perillisiä lupauksen mukaan” (Gal.3:29-29).
8. Veri
Valkeudessa vaeltaminen, yhteys ja Jeesuksen veren puhdistus kuuluvat kaikki yhteen! Missä ei ole
yhteyttä, siellä ei ole myöskään valkeudessa vaeltamista eikä veren puhdistusta. Toisaalta: missä
vaelletaan valkeudessa ja veren puhdistuksessa, siellä on varmasti myös yhteys: ”Jesuksen veri se
lasinen meri, jonka päälle seurakunta rakettu 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).
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9. Järjen todistus
”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57).
Jeesuksella on ”vain yksi morsian”. Jeesus ei ole ”moniavioinen”. Jeesus ei tule hakemaan
helluntai-, vapaakirkollista – tai luterilaista morsianta.
Kristuksen ruumis ei voi olla jaettu:
”yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä
Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu?” (1. Kor.1:12,13).
Rakkaus ei rakenna raja-aitoja! Rakkaus merkitsee yhteyttä!
Kuinka uskovat voivat taivaassa olla yhtä, jos he eivät ole yhtä maan päällä?
”Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki
ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” (Leikkari).
Jeesuksen ja seurakunnan (ekklesian) rakastaminen ovat sama asia, koska seurakunta on
Kristuksen ruumis.
”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.4:20,21).
”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” (1. Joh.5:1).
10. Omantunnon todistus
Uskovan omatunto on ”Sanaan sidottu”. Myös seurakuntaopissa hän on sidottu Raamattuun.
”Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen
tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä” (Luuk.12:47).
”Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi” (Jaak.4:17).

VASTAVÄITTEET
Mitään dogmatiikkaa vastustajilla ei ole esittää kantansa tueksi. Selityksenä lienee vanha
raadollinen totuus: JOS ELÄMÄÄ EI SAADA OPIN MUKAISEKSI, VÄÄNNETÄÄN OPPI VASTAAMAAN
ELÄMÄÄ! Vuosisatoja jatkunut käytäntö voitaneen sijoittaa isien perinnäissääntö – kategoriaan:
”Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet” (Mark.7:13).

ONLY ONE WAY: ”Tie Golgatan kotiin vie…”

