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YHTEYS JOH.17. MUKAAN

Väinö Hotti

Uskovien yhteys on tänään todellinen ongelma. Tavallisesti tämä
ongelma yritetään ”lakaista maton alle”. Tämä on valheen henki! Ripaus
rehellisyyttä ei olisi pahitteeksi!
Harhakäsityksiä
1. Uskovien yhteys ei kuulu tähän aikaan; se toteutuu vasta taivaassa. On selvää,
että taivaassa yhteys on täydellinen. Jeesus kuitenkin rukoilee Joh.17. nimenomaan
maanpäällisen yhteyden puolesta. On huomattava, että Jeesus rukoili tämän
rukouksen vähää ennen kuolemaansa; se oli Jeesuksen testamentti seurakunnalle!
2. Ekumeeninen (kirkkokuntien välinen) yhteys, organisaatioyhteys. Tämä yhteys ei
ole Jeesuksen rukouksen kohteena Joh.17.
”Arkkipiispa Gustaf Johansson sanoi Söderblomille (ekumenian isälle), kun tämä
kävi hänen luonaan: ´Kuule Nathan, sinussa on antikristus, sinä olet antikristus`”
(Saarnivaara, Suuri Babylon, s.28).
3. Samaistuminen toisiin kirkkokuntiin (tai herätysliikkeisiin; helluntailaisuus,
vapaakirkollisuus, kansanlähetysläisyys). Tässä lähdetään siitä, että lahko + lahko +
lahko = EKKLESIA. Tämä on harhaoppia!
4. ”Rauhanomainen rinnakkaiselo.” Tämä on poliittinen ja maallinen yhteys! Tähän
saadaan malli muinaisesta Suomen ja Neuvostoliiton suhteesta. Tämä on varsin
löyhä ja muodollinen yhteys.
MISTÄ YHTEYDESTÄ ON KYSYMYS?
1. Uskoon tulleiden yhteydestä:
”Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden
edestä, jotka sinä olet minulle antanut” (Joh.17:9).
2. On väärin yrittää rakentaa yhteyttä epäuskoisen (maailman) kanssa:
”Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset
rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, astuivat he Serubbaabelin ja
perhekunta-päämiesten luo ja sanoivat heille: "Me tahdomme rakentaa yhdessä
teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne, niinkuin tekin, ja hänelle
me olemme uhranneet Eesarhaddonin, Assurin kuninkaan, päivistä asti, hänen, joka
toi meidät tänne". Mutta Serubbaabel ja Jeesua ja muut Israelin perhekuntapäämiehet sanoivat heille: "Ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä
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meidän Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle,
niinkuin kuningas Koores, Persian kuningas, on meitä käskenyt" (Esra 4:1-3).
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan
erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää
pois heistä” (Rom.16:17).
”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja
pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa
uskovaisella on uskottoman kanssa?” (2. Kor.6:14,15).
”harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat
avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä” (2. Tim.2:22).
3. Uskovat ovat maailman puolelta vihattuja:
”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole
maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole” (17:14).
”Vainoaahan ja surmaahan meitä maailma, vihaavathan meitä valeveljet mitä
kiivaimmin, kauhistaahan meitä kamalasti sydämissämme saatana tulinuolineen
vain sen vuoksi, että opetamme Kristuksen olevan vanhurskautemme ja elämämme”
(Martti Luther, Galatalaiskirjeen selitys, s.703).
4. Maailmasta erotetut
”He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole” (17:16).
Uskovat ovat vanhurskauttamisen ja uudestisyntymisen kautta erotetut maailmasta.
5. Sana yhdistää; on turhaa puhua yhteydestä, jossa sana heitetään syrjään!
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (17:17).
6. Rukous kaikkien aikojen uskovien yhteyden puolesta
”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskovat minuun” (17:20).
7. Mallina Jeesuksen ja Jumalan yhteys, (identtinen, organismiyhteys)
”että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että
hekin meissä olisivat” (17:21).
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”Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä
teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat
hänen” (Joh.14:10).
8. Kolmiyhteys
Jeesus, Jumala ja Pyhä Henki ovat samaa persoonaa. Nämä ovat erillisiä persoonia
mutta kuitenkin niillä on mahdollisimman kiinteä (organismi-) yhteys. Samoin tulisi
uskovienkin kohdalla olla – suhteessa kolmiyhteiseen Jumalaan ja – toisiinsa –
saumaton yhteys.
9. Tie menestykselliseen evankelioimiseen
”että maailma uskoisi” (17:21).
Uskovien yhteys on edellytys maailman uskomiselle. Tänään siihen pyritään muuta
tietä – pelkän julistuksen ja todistuksen perusteella! Tällöin syrjäytetään Raamatun
keskeinen opetus ja – lähtökohta.
10. Täydellisesti yhtä
Tämä edellyttää ”olemuksen” (substanssin ja organismin) yhteyttä.
”minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä” (17:23).

UUDESTISYNTYMISEN MERKITYS
Uudestisyntyminen yhdistää syntisen AUTOMAATISESTI monipuoliseen ja
massiiviseen jumalalliseen kenttään. Tähän tapahtumaan on ladattu kaikki
Kristuksessa meille tarjona olevat rikkaudet:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
1. Uskova pääsee ”jumalallisesta luonnosta osalliseksi”:
”joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te
niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä
turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee” (2.Piet.1:4).
2. Hän muuttuu ”uudeksi luomukseksi”:
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
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3. Kahleet katkaistaan:
”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi” (Joh.8:36).
”Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia” (1. Kor.7:23).
4. Aarteen saaminen:
”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani” (Ps.16:6).
”Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään
yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen”
(Matt.13:45,46).
5. Kristuksen ruumiin osallisuuteen:
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1.
Kor.12:27).
6. Totisen viinipuun oksaksi:
”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).
”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).
7. Israelin kanssa oksastettu ”samaan jaloon öljypuuhun”:
”Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa
oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat
tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa! (Room.11:24).
8. Hänestä tulee KRISTUKSEN MORSIAN:
”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä
seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä
näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon" (Ilm.21:9).
”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut
teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen”
(2. Kor.11:2).
”Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja
tuomiolla, armolla ja laupeudella, kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet
tunteva Herran” (Hoos.2:19,20).
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9. Hän liittyy Jumalan seurakuntaan (EKKLESIAAN):
”Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa,
julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen
valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa",
jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut" (1.
Piet.2:9,10).
10. Käynyt ”taivaalliseen Jerusalemin” tykö:
”Kun täällä puolittain Silmillä hämärillä Jo Herraa
kaukaa katsellessa ilon saa, Kun taivaan ihanain
Äänien sävelillä Jo täällä voimaa on – oi aikaa
tulevaa! Hetkistä joita Niin ihanoita Saan täällä
viettää, loistaa Herran suloisuus. Vaan kun mä
muistelen Autuutta pyhien, Joidenka suusta soipi
siellä virsi uus, Niin aivan maahan painaa taivaan
ihanuus” (Vvk.623:3; JOHAN KAHL)
(nettikuva)
”Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa
palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun ettekä
äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää
puhuttaisi; sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka
eläinkin, se kivitettäköön"; ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä
olen peljästynyt ja vapisen"; vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän
Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien
enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja
tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten
henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö,
joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri” (Hebr.12:18-24).

VANHURSKAUTTAMINEN JA UUDESTISYNTYMINEN ON AVAIN NÄIHIN
KAIKKIIN JUMALALLISIIN ASIOIHIN!
KRISTUS EI OLE JAETTU; NÄMÄ KAIKKI LAHJAT JA AARTEET TULEVAT
MEILLE YHTENÄ PAKETTINA KRISTUKSEN MUKANA!
TÄLLÄ LUETTELOLLA VOIMME TESTATA: OLENKO UUDESTISYNTYNYT?

