24. heinäkuuta 2012

TIEDONANTO MISSIO SAVON YSTÄVILLE

Armo, laupeus ja rauha lisääntyköön meille, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
tuntemisen kautta.
Sateinen ja hieman kolea kesä alkaa kääntyä pian syksyyn. Kesän monenlaiset juhlat ja
menot ovat pian vain muistoja - on valmistauduttava syksyn puuhiin ja sitä seuraavaan talveen.
Vuodenkierrot ja sen mukana elämäkin kulkevat tuttua kiertorataansa. Vaikka meistä usein
saattaa tuntua, ettei tapahdu oikein mitään erikoista, niin kuitenkin tapahtuu. Raamatun
mukaan Jumalan aikataulut eivät pysähdy, eivätkä Hänen suunnitelmansa muutu, vaan Hän
valvoo Sanansa toteutumista: Jer 1: 11. Minulle tuli tämä Herran sana: "Mitä sinä näet,
Jeremia?" Minä vastasin: "Minä näen mantelipuun oksan". 12. Herra sanoi minulle: "Sinä olet
nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen". Näin tapahtuu myös nyt lopun
aikana. Mikä tapahtuu suurissa puitteissa, sitä tapahtuu myös meidän omassa elämässämme ja
ystäväpiirissämme. Vuosia karttuu, perheessä tapahtuu muutoksia, joku muuttaa toiselle
paikkakunnalle tai jopa pois tästä ajasta. Aika ei pysähdy ja muutos on pysyvää.
Missio Savossakin tapahtuu nyt muutos. Olemme toimineet erinäisen määrän vuosia ja
monenlaista on matkan varrella ollut ja tapahtunut. Osa kymmenen vuotta sitten mukana
olleista ei ole enää mukana, mutta on myös ystäviä aivan alkutaipaleelta saakka. Aluksi Missio
oli rekisteröitynyt, mutta tarpeettoman vaivannäön vuoksi lopetimme rekisteröinnin n. vuosi
sitten. Vihollinen on tahtonut estää parhaansa mukaan toimintaa ja on ollut myös sisäistä
kädenvääntöä toiminnasta ja julistuksen sisällöstä. Tämä kaikkihan on normaalia ja hengelliseen
elämään kuuluvaa. Tosin ei kaikki olisi ollut tarpeellista, mutta niin on vain tapahtunut. Monet
siunaukset on kaiken tekemisen keskellä saatu kuitenkin kokea – eikä Herra ole jättänyt meitä,
vaan siellä missä kaksi tai kolme on ollut koolla Hänen nimessään, siellä Hänkin on ollut
kanssamme.
Julistuksellisesta sisällöstä on ollut eriäviä näkökohtia erikoisesti minun ja Väinö Hotin
välillä. Israel ja siihen liittyvät teemat ovat olleet se kummallinen vedenjakaja, jonka esilläolosta
tilaisuuksien ohjelmassa emme ole päässeet juuri milloinkaan yhteisymmärrykseen. Ehkä
kuulijat ovat sen joskus jopa kiusallisesti havainneetkin. Lopun aikaan liittyvänä koen saaneeni
Jumalalta Ennalleenasettamis – teeman, johon liittyvät Sanan-, Seurakunnan- ja Israelin
ennalleenasettamiset. Ne kaikki ovat merkittäviä ja paljon asiaa sisällään pitäviä aiheita, joista
tulee nyt puhua ja pitää raamattutunteja. Israelin osuudessa on keskeisenä Hes 37 luku, joka
kuvaa kokonaisen Israelin heräämistä ja yhdistymistä nimenomaan lopun aikana. Yhdistymiseen

liittyy myös oleellisena osana Suomi, jonka juuria ja taustaa on jo tutkittu pitkään. Kymmenen
kadonneeksi luultua Israelin heimoa löytyvät lopun ajalla ja Suomella tulee olemaan merkittävä
osa niiden löytymisessä. Tiedon lisäämiseksi on Israelista, juutalaisista ja messiaanisuudesta
puhuttava.
Väinöllä on peruspelastukseen liittyvässä julistuksessaan selkeä ja raamatun mukainen
näky, josta olemme samaa mieltä. Opetuksemme mukaan kuitenkin jokaisen uskoon tulleen on
lähdettävä jatkamaan taivasmatkaansa; pelastuksen portin sisäpuolelle ei auta jäädä istumaan,
sillä matkalle jääneitä ei kruunata. Hengellinen kasvu nöyryydessä on välttämättömyys, johon
liittyy tärkeä pyhityselämä. Se on kolmas pelastuksen ehto ja Paavalihan sanoo siitä, ettei
kukaan ole näkevä Herraa ilman pyhitystä, Hebr 12:14. Kasvuun liittyy oleellisena myös Israelin
tuntemuksen lisääminen ja nimenomaan mitä Raamattu asiasta sanoo, ei vain se, mitä usein
vääristetyt päivän uutiset asiasta meille kertovat. Israel – teema on minullekin tärkeä ja olen
pitänyt ja tulen siitä raamattutunteja pitämään. Koska tämä on ollut jatkuva kompastuskivi
minun ja Väinön välillä, on siihen löydettävä ratkaisu.
Olen asiaa pohtinut jo vuosien ajan ja rukoillut Herran neuvoa, kuinka jatketaan. Jotta
veljien välillä ei olisi epäsopua ja riitaa, on ratkaisuni seuraavanlainen:
-

Teemme Väinön kanssa kuten apostoli Paavali sanoo: Gal 2: 9. . . ja kun olivat tulleet
tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes,
joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi
kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. Eli
alamme pitämään molemmat omia tilaisuuksia, omalla aikataululla.

-

Missio Savon toimintaa ei ole järkevää lopettaa missään tapauksessa ja siksi Väinö
voinee jatkaa Missio Savon nimikkeen alla, niiden veljien ja siskojen kanssa, joilla
siihen on kehotusta ja näkyä. Perusjulistusta ja evankeliointia tarvitaan aina ja nyt
lopun aikana enenevässä määrin.

-

Väinö ja Marko hoitanevat edelleen Mission kotisivua, josta minun nimeni
puheenjohtajana poistetaan. Toiminta ei ole rekisteröitynyttä, eikä se siten
välttämättä tarvitse puheenjohtajaa, mutta halutessaan Väinö tai joku muu voi olla
puheenjohtaja.

-

En halua perustaa mitään uutta järjestöä tai ryhmää, vaan olen vapaasti
käytettävissä eri tilaisuuksien puhujaksi pyyntöjen mukaan. Herran ohjauksen
mukaan voin järjestää myös itse vaimoni Tuula-Hannelen kanssa omia tilaisuuksia,
joista sitten tiedotetaan sopivasti.

-

Toiminnassani ja tilaisuuksissa puhuessani en halua nostaa esille mitenkään Väinön
puutteita em. asiassa; hän on itse vastuullinen julistuksestaan ja mielipiteistään,
sekä seisoo tai kaatuu Herransa edessä. Toivon hänenkin toimivan samoin minun
suhteen ja ymmärtävän, että näkemyseroista huolimatta olemme uskonveljiä.

-

En ole opettanut, en opeta, enkä tule opettamaan, että kristittyjen tai kenenkään
muunkaan tulisi kääntyä juutalaisuuteen (tarkoittaa normatiiviseen juutalaisuuteen),
joka on vanhan liiton usko. Väinön on turha tässä asiassa yrittää osoittaa minua
harhaoppiseksi. Syvemmälle Raamatun tuntemiseen ja uskon alkujuuriin kylläkin
haluan uskovia opettaa kasvamaan. Tällöin on pakko puhua Israelista laajemmin ja
messiaanisuudesta sen oikeassa merkityksessä. Wikipedia antaa siitä aivan väärän
käsityksen. Puheissani tukeudun Raamattuun ja luotettaviin juutalaisuuden ja
messiaanisuuden tutkijoihin.

-

Jeesus, apostolit ja Paavali olivat kaikki juutalaisia. Jeesus oli messias, josta
johdannaisena hänen seuraajiaan kutsuttiin messiaanisiksi, myöhemmin Antiokiasta
alkaen myös kristityiksi. Täten alkuperäisessä merkityksessään messiaaninen ja
kristitty ovat toisilleen synonyymejä, eli samaa tarkoittavia. Siten messiaanisuudessa
ei pitäisi olla uskoville mitään outoa ja vaikeaselkoista ymmärrettävää.

Älköön tämä tiedotukseni saako aikaan hämminkiä seurakunnassa, sillä työ ja kilvoittelu
Herrassa jatkuu ja päämäärä lähenee. Jeesuksen tulo on lähellä ja Sana kehottaa meitä
valvomaan ja varustautumaan, sillä aika pimenee. Morsiusseurakunta, tuo ekklesia, odottaa
pian kuuluvaa huutoa: ”Katso, Ylkä saapuu!”
Fil 3: 15. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin
kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. 16. Kunhan
vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!
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