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AITO VAI VÄÄRENNÖS?
TAIDEMAAILMA
Taidemaailmassa käydään jatkuvaa kiistaa oikean ja väärennöksen välillä. Epäaitoja teoksia on
paljon markkinoilla. Väärennökset ovat nykyisin niin taidokkaasti ja ovelasti tehtyjä, että
asiantuntijakin suurennuslaseineen voi joutua joskus pulaan. Taidekaupassa liikutellaan suuria
rahoja.
HENGELLINEN KENTTÄ
1. Saatana
– tuhanten juonten mestari, valkeuden enkeli ja - maailman paras ”jäljittelijä”.
”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14).
Jumala on kolmiyhteinen: ISÄ, POIKA, PYHÄ HENKI.
Saatanan kolmiyhteisyys (Erich Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto)
1) Antijumala
”Lohikäärme” on Isän vastine. Hän on helvetillisen kolminaisuuden ”ensimmäinen” persoona.
”Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme
saastaista henkeä, sammakon muotoista” (Ilm.16:13).
2) Antipoika (Antikristus)
”Peto” on demonisen kolminaisuuden ”toinen persoona” (Ilm.16:13), ”vastustaja” (2 Tess.2:4) ja
Kristuksen suuri vastanäyttelijä.
3) Antihenki
Saatanallisen kolminaisuuden ”kolmas” persoona on ”väärä profeetta” (Ilm.16:13).

KRISTITTYJEN YHTEYS
Tällä kentällä Saatanalla on vilkas toiminta. Jälleen Saatana kunnostautuu ”jäljittelijänä”. Kaikki
myöntävät yhteyden raamatullisen perustan. Kaikki haluavat olla ”raamatullisia”. Kaikkien
virtausten lähtökohtana on Jeesuksen jäähyväispuhe (Joh.17.), jossa yhteys on keskeinen asia.
Tästä luvusta muokataan sitten mitä merkillisempiä yhteysvariaatioita. Aikamme yhteysajatukset
kertovat osaltaan miten sekavassa ajassa elämme. Elämme ajassa, jossa ”jos mahdollista,
valitutkin eksytetään” (Matt.24:24).
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1. Kaikkien yhteys (synkretismi)
Kaikki pääsevät taivaaseen. Lähdetään siitä, että Jumala on luonut kaikki ja vie myös kaikki (ainakin
lopulta) taivaaseen. Tähän sisältyvät kaikki uskonnot; kaikki uskonnot sisältävät ”totuuden
sirpaleita”. Kaikki ovat veljiä keskenään. Ei ole mitään ehdotonta totuutta. Relativismi hallitsee.
2. Ekumeeninen yhteys
Tässä Joh.17. tulkitaan erheellisesti kirkkokuntien yhteydeksi. Jeesus kuitenkin puhuu tässä vain
omiensa yhteydestä, uskovien yhteydestä. Raamattu korostaa uskovien ”elimellistä yhteyttä”
ensiksikin Kristukseen ja sitten myös toinen toisiinsa.
3. Lahkolaisyhteys
Tässä olemme tekemisissä eri ”hengellisiin koteihin” kuuluvien keskinäisen yhteyden kanssa. Heillä
on läheinen yhteys oman ryhmän jäseniin, mutta ei muihin. Heidän suhteensa toisiin
”lahkoryhmittymiin” on lähinnä siunaava. Tälle näkemykselle on myös ominaista, että omalle
karsinalle annetaan erheellisesti ”seurakuntamerkitys”. Mitä ne toisessa karsinassa ovat – sitä ei
usein vaivauduta pohtimaan. Fakta on, etteivät he ainakaan ole veljiä eivätkä sisaria, joiden kanssa
voitaisiin olla kanssakäymisissä. Tätä yhteyttä harrastaville Paavali lukee ”madonluvut” Gal.5:
”joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista
harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:21).
4. Vammainen ekklesia-yhteys
Tässä näkemyksessä pyritään pääsemään Kristityt yhdessä – lipun alle ”kepulikonstein”. Annetaan
harhakuva siitä, että heillä on kaikkia uskovia käsittävä yhteys. Tosin kaikki uskovat lausutaan
tilaisuuksiin tervetulleiksi, mutta siihen raamatullisuus loppuukin. Raamatullinen jatko tähän olisi:
”Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä
opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi” (1.
Kor.14:26).
Tässä mallissa annettavaa on vain ko. lahkolla. Muut osallistujat ovat kuunteluoppilaita ja
uhraajia! Käytännössähän tämä merkitsee sitä, ettei hyväksytä Jumalan lapsiksi muita kuin oman
ryhmän jäsenet. Se merkitsee ”epäluottamuslausetta” muita uskovia ja Herran omia kohtaan.
”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).
Tässä kokoontumismallissa ko. ryhmä pitää ohjelman ohjat tiukasti omissa käsissä. Ulkopuoliset
ovat ”toisenluokan” seurakuntalaisia. Tätä ei tosin sanota ääneen, koska silloin paljastuisi
Saatanan ovela juoni, jossa uskovia huijataan väärällä yhteysajatuksella.
Todennäköisesti tie ohjelman suorittajaksi kulkisi puljun jäsenyyden kautta. Tähän saattaisi liittyä
mm. uskovien kaste. Se että ihminen on tullut uskoon ja vaeltaa pyhityksessä ei riitä häntä
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pätevöittämään ohjelman suorittajaksi tähän lahkolaisryhmään. Nähtävästi kandidaatilta
vaaditaan ryhmän jonkinlaisen ”shibboletin” lausumista (Tuom.12:4-6). Jos shibbolet-testi ei
onnistu, ehdokas ei ole veli tai sisar.
Tässä ei ole kysymyksessä oikea ekklesia-yhteys, vaan sen kurja jäljennös, jota uskovien tulee
kaikin tavoin karttaa ja varoa!
Huomatkaamme tarkoin, että jonkun seurakuntaan vastaanottaminen perustuu siihen, että Herra
on jo hänet vastaanottanut...Jos hän on Herran oma, on hän seurakunnassa; jos hän ei ole Herran
oma, ei hän ole seurakunnassa. Jos me vaadimme jotakin sen lisäksi, että Herra on hänet
vastaanottanut, ennenkuin sallimme hänen tulla veljesyhteyteen kanssamme, silloin emme ole
mikään seurakunta, vaan ainoastaan lahko (Watchman Nee).
5. Ekklesia-yhteys
Raamatun mukaan Jumalasta syntyminen on ainut seurakunnan jäsenyyden ehto. Jokainen
uudestisyntymisen kokenut kuuluu Jumalan maailmanlaajaan perheeseen. Toisaalta tästä
syntymisestä seuraa automaattisesti yhteys toisiin uudestisyntymisen kokeneisiin! Jokainen
uskova on ARMAHDETTU YHTEYTEEN KRISTUKSESSA! Hän on armahdettu sekä Kristuksen että
Kristuksen seurakunnan (ekklesian) yhteyteen.
” 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).
”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).
Jokainen uudestisyntynyt on täysivaltainen seurakunnan jäsen! Hänellä on oikeus seurakunnan
kokouksissa ”rakentaa seurakuntaa” omilla lahjoillaan, 1. Kor.14:26. Seurakunnassa ei ole kahden
kerroksen väkeä, varsinaisia ja kannatusjäseniä. Uudestisyntyminen pätevöittää jokaisen
toimimaan seurakunnassa. Jos tätä sääntöä ei kunnioiteta, seurakunta on alkuseurakunnan surkea
”irvikuva”. Se ei ole elävä eikä toimiva, vaan halvaantunut seurakunta!
Jos "seurakuntamme" ei ole eroitettu toisista Jumalan lapsista ainoastaan paikkakunnan
perusteella, vaan on jonkun erikoisen opin julistamista varten, silloin olemme ehdottomasti
lahko, huolimatta siitä, kuinka Jumalan Sanan mukainen opetuksemme saattaakin olla. Jumalan
tarkoitus on, että seurakunta edustaisi Jumalan lapsia paikkakunnalla, eikä jotain erikoista
totuutta siellä (Watchman Nee).
Kaikki uskovien ryhmät, jotka perustavat veljesyhteytensä muun kuin paikkakunnan mukaan, ovat
lahkoja, vaikkapa ne saattavatkin kutsua itseään seurakunniksi. On oikein jättää lahko, mutta ei
ole milloinkaan oikein jättää paikallisseurakuntaa (Watchman Nee).
kunkin paikan seurakunnan tulee käsittää kaikki Jumalan lapset sillä paikkakunnalla. Jos sen
unohdamme, supistamme kristillistä veljesyhteyttä ja teemme valikointia Jumalan lasten
keskuudessa. Tämä on lahkolaisuutta, ja se on Herralle sydämen suru. (Watchman Nee).
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VELISUSI
Varo sutta, seurakuntaas
se voi tulla niin kuin varas,
lammasturkki puhdas päällä,
jutellen kuin veli paras:

Seuloin jyvät akanoista
valvoo mihin kuuluu mikin.
Pirtahansa pistää parhaat,
hiljaa kiilaa oman klikin.

”Ollaan yhtä, tehdään työtä
rakastaen, käsi käissä.
Autan palkkaa pyytämättä,
kiskon kuormaa vastamäissä.

Siihen loppuu vienot virret,
veljesrakkaus se suuri.
Näyttää Susi hampahansa,
alkaa selvä diktatuuri.

Suotta pelko, että syntyy
eri seuraa, sekasoppaa,
vaikk` on nuotat, verkot samat,
ja ma kannan kalakoppaa.”

Enää puhetta ei mistään
yhteistyöstä eikä muusta.
Tuomion saat kovan kuulla
jumalisen Suden suusta.

Kaunis virsi, helppo tässä
uskoa on veli Sutta.
Turhaan jotkut varoittavat:
”Vielä tulee suuri mutta.”

Lopputulos: eri seura,
suuri sota, selvä riita.
Pois on pilvet siunausten,
kuollut kenttä – tuonen viita.

Hetken mennään myötävirtaan,
kaiken yllä rauhan viiri.
Ollaan yhtä, rakoile ei
vielä pyhä veljespiiri.

Totta luulen, kristikansa
narrattavaks` kai on herkin,
jos vain liikkuu hurskain elein,
osaa tehdä ristinmerkin.

Mutta vihdoin, vähitellen,
tulee selväks` Suden peli.
Hiljaa pui hän omaan pussiin,
on kuin onkin viekas veli.

Vilho Rantanen

--------------------------------------

YHTEENVETO
Kaikki neljä (1-4) yhteysmallia ovat jäljitelmiä, joita meidän tulee varoa. Niiden jäljitelmäksi
paljastaminen ei ole helppoa. Siihen tarvitaan ”asiantuntijoita”, niitä, joilla on henkien
erottamisen lahja (1. Kor.12:10). Lisäksi tarvitaan välttämättä ”Jumalan sanan suurennuslasi”.
Sanan avulla pystymme näistä kaikista löytämään tekstin, joka lahjomatta kertoo tuotteen
alkuperän: MADE IN HELL (tehty helvetissä).
Väinö Hotti

