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MISSÄ JEESUS ON?

Väinö Hotti

Tärkeä kysymys
Tämä on jokaiselle kristitylle mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys. Jeesuksen ”paikallistaminen”
antaa terveellistä aivovoimistelua itse kullekin.
Löytyykö vastaus – mistä saamme tiedon?
Vastaus on myönteinen. Raamattu tarjoaa varman vastauksen. Me siis käymme Raamatun
kimppuun saadaksemme vastauksen tähän tärkeään kysymykseen. Nimenomaan Uusi testamentti
antaa tähän asiaan paljon valoa.
Ennen Jeesuksen maailmaan tuloa
Jeesus oli SANANA ISÄN TYKÖNÄ TAIVAASSA:
”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan
tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä
syntynyt on” (Joh.1:1-3).
Koko luomakunta on syntynyt Jeesuksen kautta ja avulla.
”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät,
olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja
häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa” (Kol.1:16,17).
Helatorstaina palasi taivaaseen
”Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois
heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän
tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te
seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla
tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän” (Apt.9-11).
Helluntaina Jeesus Pyhässä Hengessä tuli opetuslapsiiin
Helluntaina alkoi uusi aikakausi, Pyhän Hengen kausi.
”Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne.
Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä
mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille
lähetän” (Joh.16:6.7).
”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne
iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä
tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En
minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne” (Joh.14:16-18).
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”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta,
niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät
ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle” (Apt.2:1-3).
Aina omiensa kanssa
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:18-20).
Kaksi tai kolme koolla
”Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä”
(Matt.16:20).
Uskovan sydämessä
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan”
(Joh.14:23).
”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal.2:20).
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn
hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani” (Ilm.3:20).
SURAKUNTA ON KRISTUKSEN RUUMIS
Seurakunta (ekklesia) on Kristuksen ruumis.
”Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä
on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut
yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet
juoda samaa Henkeä” (1. Kor.12:12,13).
”Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja
tekisin ne porton jäseniksi? Pois se!” (1. Kor.6:15).
”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka
te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1. Kor.6:19).
”Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä
leivästä osalliset” (1. Kor.10:17).
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27).
”Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten
joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen” (Kol.1:18).

3

Kasteessa
”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.6:15).
Ehtoollisessa
”Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat.
Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se
elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä,
jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta." Silloin juutalaiset riitelivät
keskenään sanoen: "Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?" Niin Jeesus sanoi heille:
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä
ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja
minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on
totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä
hänessä. Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka
minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän
isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti” (Joh.6:48-58).
”Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka
murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet
olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset” (1. Kor.10:16,17).

RAKKAUS JEESUKSEEN
EI OLE MAAILMASSA MITÄÄN SUUREMPAA KUIN TEHDÄ TYÖTÄ JA - RAKASTAA!
”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. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin
ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi”
(1. Kor.13:1-3).
Rakkaus Jeesukseen kulminoituu kirkastettuun (Isän oikealla puolella olevaan) ja maan päällä
olevaan Kristuksen ruumiiseen EKKLESIAAN.
”Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko
sinä minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet
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minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani". Hän sanoi hänelle taas toistamiseen:
"Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä
tiedät, että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Kaitse minun lampaitani". Hän sanoi hänelle
kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?" Pietari tuli
murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: "Olenko minä sinulle rakas?" ja
vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Jeesus sanoi hänelle:
"Ruoki minun lampaitani” (Joh.21:15-17).
Kuuluvat yhteen
Taivaassa Isän oikealla puolella oleva Kristus ja SEURAKUNTARUUMIS - KRISTUS kuuluvat yhteen –
ne ovat erottamattomat kuin SIAMILAISET KAKSOSET. Samalla nämä molemmat ovat
realiteetteja! Kumpaakaan Kristusta ei ole mahdollista ”paloitella”.
Ristiriita
On luonnollista, että kun ihminen tulee uskoon, hänessä syntyy välittömästi rakkaus Jeesukseen.
Monet hengelliset laulut kertovat tästä palavasta rakkaudesta. Olisi loogista, että samalla syntyisi
rakkaus myös Kristuksen ruumiiseen, EKKLESIAAN. Missä tämä rakkaus viipyy? Tulee
korvausteologia, jossa ekklesiarakkaus korvataan lahkorakkaudella! Surkea tilanne! On
todennäköistä, että jos tämä rakkaus ei synny myöhemminkään, myös rakkaus taivaalliseen
Jeesukseen kuihtuu ja sammuu! Tai sitten se muuttuu kuvitelluksi valherakkaudeksi.

”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57).
”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).
”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. 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 on orgaanista (olemuksen yhteyttä). Se on jotakin paljon enemmän kuin
”rauhanomaista rinnakkaiseloa” tai yhteyttä ”yli rajojen”. Nämä molemmat ovat valheellista
yhteyttä ja Jumalan vastustajan Perkeleen aikaansaannoksia. Saatana on suuri jäljittelijä; hän
pettää uskovia väärällä yhteydellä.
Ongelman ydin
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki
olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte
sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. 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
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Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai
oletteko te kastetut Paavalin nimeen? (1. Kor.1:10-13).
Paloiteltu Kristus
Lahkolainen ei rakasta! Lahkolaiset operoivat PALOITELLUN KRISTUKSEN kanssa. Tällöin yhteyden
ongelmaa on mahdotonta ratkaista. Kristuksen paloittelu on karmea ja BARBAARINEN TEKO. Tästä
seuraa, että on suorastaan irvokasta puhua rakkaudesta Kristuksen ruumiiseen, seurakuntaan
EKKLESIAAN.
Vanhassa testamentissa meille on tästä järkyttävä esikuva:
”Ja kun he olivat ilahduttamassa sydäntänsä, niin katso, kaupungin miehet, kelvottomat miehet,
piirittivät talon, kolkuttivat ovelle ja sanoivat vanhalle miehelle, talon isännälle, näin: "Tuo tänne
se mies, joka tuli sinun taloosi, ryhtyäksemme häneen". Mutta mies, talon isäntä, meni ulos heidän
luokseen ja sanoi heille: "Älkää, veljeni, älkää tehkö niin pahoin! Kun kerran tämä mies on tullut
minun talooni, älkää tehkö sellaista häpeällistä tekoa. Katso, täällä on minun tyttäreni, joka on
neitsyt, ja tämän miehen sivuvaimo. Minä tuon heidät tänne; tehkää heille väkivaltaa, tehkää
heille, mitä tahdotte, mutta tälle miehelle älkää tehkö sellaista häpeällistä tekoa." Mutta miehet
eivät tahtoneet häntä kuulla. 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.19:22-29).

SUURIN SYNTI – SYNTI RAKKAUTTA VASTAAN
Avioliitossa välit saattavat rikkoutua eri syistä. Surkeaa on, jos toinen rakastaa ja toinen on
uskoton. Se on synti rakkautta vastaan!
Uskoton Israel
”Mutta niinkuin vaimo on uskoton puolisollensa, niin olette te, Israelin heimo, olleet uskottomat
minulle, sanoo Herra” (Jer.3:20).
”Kuinka minä antaisin sinulle anteeksi? Sinun lapsesi ovat hyljänneet minut ja vannoneet niiden
kautta, jotka eivät jumalia ole. Minä ravitsin heitä, mutta he tekivät aviorikoksen, ja porton
huoneeseen he kokoontuivat” (Jer.5:7).
Herra piti hyvää huolta Israelista, mutta Israel palkitsi sen aviorikoksella. Se oli synti rakkautta
vastaan.
Uudessa testamentissa sama rikos toistui: Jeesus olisi tahtonut pelastaa, mutta Israel torjui hänet.
Tämä torjunta kulminoitui RAKKAUDEN RISTIINNAULITSEMISEEN!
”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan” (Joh.1:11).
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”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt,
kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä
alle! Mutta te ette ole tahtoneet” (Matt.23:37).
Sekä VT:ssa että UT:ssa Israel syyllistyi syntiin rakkautta vastaan.
Mitä teen Jeesukselle?
Lahkolainen tekee syntiä rakkautta vastaan, kun hän paloittelee Jeesuksen! Tällöin hän on
Pilatuksen kanssa suuren kysymyksen edessä: MITÄ TEEN JEESUKSELLE?
”Ja Pilatus puhui taas heille ja sanoi: "Mitä minun sitten on tehtävä hänelle, jota te sanotte
juutalaisten kuninkaaksi?" (Mark.15:12).
Jos olemme paloitellun Jeesuksen kanssa tekemisissä, on mahdotonta, että meillä olisi mitään
oikeaa yhteyttä yhteenkään Kristuksen ruumiin elävään jäseneen!
On tärkeää, että me tunnistamme ”paloitellun Kristuksen” alkulähteen. Pyhä Henki luo yhteyttä,
mutta DIABOLOS hajottaa ja heittää erilleen. Hajaannus on siis Perkeleen työtä.

GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON – TÄNÄÄNKIN!

