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MITÄ TEEN JEESUKSELLE?

Väinö Hotti

”Pilatus sanoi heille: "Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?"
(Matt.27:22).
Elämän tärkein kysymys
Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle? Mikä on suhteemme Jeesukseen? Tämä kysymys on
huipputärkeä epäuskoiselle ihmiselle. Hänen autuutensa riippuu vastauksesta tähän kysymykseen.
Emme ensisijaisesti ota kantaa johonkin uskontoon, vaan itse KRISTUKSEEN. Pilatus teki tämän
kysymyksen edessä väärän valinnan, kohtalokkaan valinnan. Moni muu on Pilatuksen jälkeen
menetellyt samoin.
Uskovan suhde Jeesukseen
Uskovankin on alistuttava tähän tenttiin: Mikä on suhteesi Jeesukseen? Minkälainen Jeesus sinulla
on, kokonainen vai jaettu Jeesus?
”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).
Eri uskonsuunnat – rikkautta?
Korintossa oli vain muutama uskonsuunta. Ja mikä huomattava: ne olivat keskittyneet apostolien
ympärille. Monen mielestä evankeliumin leviäminen ja lähetyskäskyn noudattaminen suorastaan
vaati tällaista laajan rintaman toimintaa. Joka tällaista vastustaa, on evankeliumin vihollinen!
Evankeliumin julistuksessa tulee sallia erilaisia variaatioita.
Synti rakkautta vastaan
Paavali asettui kuitenkin jyrkästi vastaan. Mistä tämä johtui? Paavali katsoi, että tässä järkytettiin
seurakunnan peruspilareita:
”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).
Suurin synti on synti rakkautta vastaan. Tämä synti tehdään silloin, kun lähdetään kuppikuntia
perustamaan ja raja-aitoja rakentamaan! Tällöin murtuvat ekklesian perusrakenteet. Tällöin
seurakunta siirtyy pois Golgata-perustalta.
Tämän jälkeen synti kulminoituu, kun lahkolaiset julkeasti käyvät itse RAKKAUDEN (Jeesus)
kimppuun ja repivät se palasiksi!
Evankeliumin menestyminen vaatii yhteyttä
”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,
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että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen
kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me
olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma
ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua
rakastanut” (Joh.17:20-23).
Täydellisesti yhtä
Tämä on evankeliumin julistamisen menestyksen edellytys! Tänään petetään ihmisiä
ekumeenisella yhteydellä, jossa toimitaan ”yli rajojen”. Tämä on valheellista ja Saatanan petosta.
Joh.17. ei puhu lainkaan tästä yhteydestä. ”Ykseys moninaisuudessa” on ekumeeninen petos!
Mikä on vastauksemme Paavalille?
Olkaamme rehellisiä. Viimeisen 15 vuoden aikana hengellisten kuppikuntien määrä Suomessa on
tuplaantunut. Totisesti, totisesti, meillä Suomessa on jaettu Kristus!
Me juhlimme mahtavasti kristittyjen yhteyttä
Mutta onko sille perusteita, jos meillä on jaettu Kristus? Tämän juhlinnan yllä lepää valheen henki.
Jaettu Kristus merkitsee, että jokaisella puljulla on ”pala Kristusta”.
NOVUM: ”Jaettu Kristus merkitsisi sitä, että jokainen ryhmä saisi jotakin!”
Yhteys yli rajojen
Kun juhlitaan yli rajojen, rajat hyväksytään ja laillistetaan. Mutta nämä rajat ovat nimenomaan
”vihan aitoja”. Karsinat on tehty, koska ei ole sovittu yhteen. Tällöin ei juhlita yhteyttä, vaan
hajaannusta! DIABOLOS (hajottaa, heittää erilleen) on tässä juhlien isäntä.
Jeesuksen kärsimyshistoria jatkuu
Aina siellä, missä muodostetaan uusi lahkoyhteisö, paloitellaan Jeesusta lisää. Siellä on Jeesuksen
vihollisten verinen juhla. Se on barbaarinen juhla. Uskova menettää lahkossa pelastuksen!
”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä
Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja
sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat
Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät” (Her.6:4-6).
Jeesuksen uudelleen teloittaminen
Kun Jeesus paloitellaan, se merkitsee sitä, että hänet uudelleen teloitetaan. Eihän tämä voi olla
Jumalalle otollista. Kun juhlitaan tämän asian vaiheilta, ollaan Jumalan tuomion alla. Vain täysin
sokea ja hengellisesti kuollut voi tyytyä ”jaettuun Kristukseen”.
Vanhatestamentillinen juhla
Paloittelun esikuva löytyy Vanhasta testamentista:
”Siihen aikaan, kun ei ollut kuningasta Israelissa, asui eräs leeviläinen mies muukalaisena Efraimin
vuoriston perukoilla, ja hän otti itselleen sivuvaimon Juudan Beetlehemistä. Mutta hänen
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sivuvaimonsa oli hänelle uskoton ja meni hänen luotansa isänsä kotiin Juudan Beetlehemiin, ja
hän oli siellä jonkun aikaa, neljä kuukautta. Sitten hänen miehensä nousi ja lähti hänen jälkeensä
viihdytelläkseen häntä ja palauttaakseen hänet luokseen; ja hänellä oli mukanaan palvelija ja
aasipari. Ja nainen vei hänet isänsä kotiin; ja kun naisen isä näki hänet, riensi hän iloisena häntä
vastaan…” (Tuom.19:1-3).
”Silloin mies tarttui sivuvaimoonsa ja vei hänet heidän luoksensa kadulle, ja he yhtyivät häneen
ja pitelivät häntä pahoin koko yön aina aamuun asti, ja vasta aamun sarastaessa he hänet
päästivät. Ja päivän koittaessa vaimo tuli ja kaatui sen miehen talon oven eteen, jonka talossa
hänen isäntänsä oli, ja makasi siinä, kunnes päivä valkeni. Kun hänen isäntänsä aamulla nousi ja
avasi talon oven ja tuli ulos lähteäksensä matkalle, niin katso, hänen sivuvaimonsa makasi talon
oven edessä, kädet kynnyksellä. Hän sanoi hänelle: "Nouse ja lähtekäämme!" Mutta vastausta ei
tullut. Silloin mies nosti hänet aasin selkään, nousi ja lähti kotiinsa. Mutta kotiin tultuaan hän otti
veitsen, tarttui sivuvaimoonsa ja paloitteli hänet luineen kaikkineen kahdeksitoista kappaleeksi
ja lähetti ne kaikkialle Israelin alueelle (Tuom.19:25-29).
Vastakkainasettelu
Seurakuntaoppi on ollut harhautunut aina alkuseurakunnasta lähtien. Jo Korintossa esiintyi harhaa
tässä kohden. Sittemmin asia on vuosisatojen myötä vakiintunut, se on sementoitunut. Asetelma:
käytäntö kontra Jumalan sana. Käytäntö on jyrännyt Sanan kirkkaan ilmoituksen!
Lahkolaisuus perustuu valheeseen
Lahkolaisuuden takana on Saatana (DIABOLOS, heittää erilleen, hajottaa). Lahkolainen on hylännyt
totuuden ja mielistynyt vääryyteen:
”sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden
Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne
tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen” (2. Tess.2:10-12).
Paatuminen
Tässä meillä on kouluesimerkki siitä, kuinka ihminen voi paatua Jumalan sanan alla. Aina ei
sanankuulo tuota myönteistä hedelmää. Ihminen voi myös paatua – silloin kuuleminen on hänelle
turmioksi.
'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on
tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät
he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten
minä heitä parantaisi` (Matt.13:14-15).
"Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi
silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi"
(Joh.12:40).
Elävä Jeesus – kuollut Jeesus
Kokonainen Jeesus on ylösnoussut ja elävä. Lahkolais - Jeesus taas on jaettu, palasteltu ja kuollut
Jeesus. Vain ekklesia – opissa on elävä Vapahtaja. Valtakuntakristitty on todellinen uskova. Hän on
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kulkenut Golgatan kautta, jossa kaikki raja-aidat on totaalisesti murskattu. Hänen ei tarvitse
rakastaa ”yli rajojen”, koska rajoja ei ole.
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
Yksi vai monta morsianta?
Dogmatiikka menee aivan sekaisin, jos Kristuksella oletetaan olevan monta morsianta. Tässä
asiassa eräs ongelma on siinä, että monet uskovat eivät ole opillisesti orientoituneita. Heidän
uskonsa perustuu kokemuksiin ja tunteisiin. Heiltä puuttuu Sanan kallioperusta.
”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).
Älyllinen itsemurha
Jaettu Jeesus ei käy mitenkään terveeseen ymmärrykseen. Maalaisjärkikin sanoo, että jaettu
Kristus on mahdoton ajatus.
”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on? (Luuk.12:57).
Pintaa syvemmälle
Lahkolaisuus merkitsee pintapuolista uskonnollisuutta. Lahkolainen ei rakasta, koska hän on
osaton jumalallisesta rakkaudesta. Ilman rakkautta ihminen ei taas ole mitään. Rakkaudettomuus
(viha) pitää pystyssä ja vahvistaa raja-aitoja.
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille
annettu” (Room.5:5).
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain
helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin
kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää,
mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi” (1. Kor.13:1,2).
MITÄ TEET JEESUKSELLE?
Tarvitsemme herätystä!
Tarvitsemme kaksi herätystä: 1. Suruttomien herätyksen. 2. Lahkolaisten herätyksen. Ilman
heräämistä nämä menevät suruttomien kanssa samaan helvettiin.
”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).
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WHAT WILL YOU DO WITH JESUS

MITÄ TEET JEESUKSELLE? (Eija Merilä)

(Simpson) | Albert B. Simpson

(What will you do with Jesus) Albert B.
Simpson, Harold DeCou, suom. Seppo J.
Järvinen, Singspiration Inc.

1. Jesus is standing in Pilate’s hall,
Friendless, forsaken, betrayed by all;
Hearken! what meaneth the sudden call?
What will you do with Jesus?
o

Refrain:
What will you do with Jesus?
Neutral you cannot be;
Someday your heart will be asking,
“What will He do with me?”

2. Jesus is standing on trial still,
You can be false to Him if you will,
You can be faithful through good or ill:
What will you do with Jesus?
3. Will you evade Him as Pilate tried?
Or will you choose Him, whate’er betide?
Vainly you struggle from Him to hide:
What will you do with Jesus?
4. Will you, like Peter, your Lord deny?
Or will you scorn from His foes to fly,
Daring for Jesus to live or die?
What will you do with Jesus?
5. “Jesus, I give Thee my heart today!
Jesus, I’ll follow Thee all the way,
Gladly obeying Thee!” will you say:
“This I will do with Jesus!”

1. MITÄ TEET JEESUKSELLE?
KYSYMYS ON SINULLE.
TULEE PIAN PÄIVÄ KUN ARVIOIT:
KUINKA KÄY MINULLE?
2. SEISOEN YSTÄVÄIN HYLKÄÄMÄNÄ,
YKSINÄÄN JEESUS ON VANGITTUNA.
PILATUS KYSELEE MIELESSÄNSÄ:
MITÄ TEEN JEESUKSELLE?
MITÄ TEET JEESUKSELLE?
KYSYMYS ON SINULLE.
TULEE PIAN PÄIVÄ KUN ARVIOIT.
3. KUUNTELE KYSYMYS VASTUULLINEN:
MITÄ TEET JEESUKSELLE?
MITÄ TEET JEESUKSELLE?
KYSYMYS ON SINULLE.
TULEE PIAN PÄIVÄ KUN ARVIOIT:
KUINKA KÄY MINULLE?
4. AIOTKO VÄLTELLÄ VAPAHTAJAA?
EIKÖ HÄN VALINTAS OLLA NYT SAA
TURHAA ON PIILOHON VAIN KIIRUHTAA.
MITÄ TEET JEESUKSELLE?
MITÄ TEET JEESUKSELLE?
KYSYMYS ON SINULLE.
TULEE PIAN PÄIVÄ KUIN ARVIOIT:
KUINKA KÄY MINULLE?

