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LAHKOLAISTEMPPELIN SILUETTI

Väinö Hotti

Määritelmä
Jo määritelmää mietittäessä tuntuu siltä, että LAHKOLAISTEN ISÄLLÄ on sorkkansa pelissä. Koko
kysymystä ympäröi suuri sekavuus ja salamyhkäisyys; vaellamme sakeassa sumussa. Toisaalta asia
tuntuu ”liukkaalta”, josta on erinomaisen vaikeaa saada otetta. Kyllähän termi on edelleen
selkeänä suomen kielen sanastossa, mutta koska sitä perin harvoin käsitellään, mitään
yksiselitteistä kuvaa ei siitä monellekaan ole muodostunut. Asian käsittelyä aivan ilmeisesti
vaikeuttaa se, että yhdellä ja toisella on ”oma lehmä ojassa”.
Tässä muutama ajatusmalli:
1. Lahkolaisuudesta ei juuri koskaan puhuta; asia ei ole esiin nostamisen arvoinen.
2. Halki vuosisatojen lahkolaisuus ei ole ollut ongelma; se ei voi olla sitä tänäänkään! Käytännöstä
on muotoutunut oppi.
3. ”Ekumenian henkeen” ei kuulu lahkolaisten metsästys; mehän tavoittelemme yhteyttä.
Jokainen yhteisö hyväksytään kumppaniksi ilman varauksia. Yhteys on ”itsetarkoitus”; taustoja ei
tutkita. Ekumenia vierastaa dogmaattisuutta.
4. Lahkolaisuutta ei ole siellä, missä on kristillisiä kirkkoja.
5. Suuret kirkot ovat kaikki kristillisiä kirkkoja, pienet ovat lahkoja.
6. Lahkolaiset löytyvät ”naapurista”.
Miksi kukaan ei ole kiinnostunut MITÄ RAAMATTU SANOO? Eikö kristittyjen tulisi hakea ratkaisuja
Raamatusta? Eikö Raamattu ole kristittyjen käsikirja?
Yleinen oikeustaju
Kirkolla pitäisi olla hallinnossa täysi itsenäisyys, autonomia. Kirkolla on oma hallinnon ”käsikirja”,
Raamattu, jonka mukaan kirkossa tulisi toimia. Näin oli alkuseurakunnassa. Kansankirkossa on
toistuvasti otettu mallia yhteiskunnasta. Yhteiskunnan malliin (demokratiaan) kuuluu myös
”kaikkien kukkien kukkiminen”. Diskriminointi on julistettu pannaan! Tähän liittyy läheisesti ”kaikki
on suhteellista” - ajatus (relativismi). Tämä malli siirrettynä kirkkoon merkitsee sitä, että erilaisilla
hengellisillä aatesuunnilla on tasavertainen oikeus olla olemassa. Kansan oikeustaju tukee näin
lahkomeininkiä. Kansanääni on tässä takana. Kirkolla ei ole rohkeutta sanoa: Kirkossa toimitaan
Raamatun mukaan! Tältä pohjalta on selvää, ettei ”yhden seurakunnan oppi” saa tuulta purjeisiin.
Mikä on lahko?
Lahko ei määräydy yhteisön koon mukaan; lahko voi olla pieni tai suuri. Lahko on jokainen ryhmä,
joka ei tunnusta yhtä seurakuntaa eikä toimi sen mukaan. Varsin monella on ”yhden
seurakunnan” tunnustus, mutta ei yhden seurakunnan elämää. Edelleen lahkolle on tyypillistä ”me
yksin oikeassa” – oppi. Tämä ilmenee käytännössä siinä, ettei harrasteta kanssakäymistä toisten
kanssa. Tämän päivän lahkolainen vihaa sivistyneesti, ottaa etäisyyttä.
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Äpärälapsi
DNA – näytteet paljastavat selkeästi, että lahkolaisuus on epidemian tavoin levinnyt yli koko
maanpiiriin. Lahkolaisella on kuitenkin ”äpärälapsen” epäkiitollinen osa; kukaan ei tunnusta sitä
omakseen! Tunnustus edellyttäisi taivaasta saatua herätystä. Lahkolainen on lapsi, jota
samanaikaisesti sekä hyväillään että potkitaan päähän.
Aina siellä, missä Raamatun totuus kirkastuu, lahkolaisuus häipyy kuten aamu-usva auringon
noustessa. Valhe, pimeys ja sokeus ovat lahkolaisuuden kasvualusta.
Lahkolainen kulkee väärällä (Jumalan lapsen) passilla,mutta virkavalta ei ole lainkaan aktivoitunut
lahkolaisen ajojahtiin! Onkohan ”pukki kaalimaan vartijana”?
Lahkolainen
1) lihasta syntynyt ja lihallinen, Joh.3:6; Gal.5:19-21,
2) Ismael, joka vihaa Iisakkia, Gal.4:29,
3) Kain, joka vihaa Aabelia, 1. Joh.3:11,12,
4) luontoperäinen (syntinen – juutalainen – katolinen – lahkolainen),
5) ei peri Jumalan valtakuntaa, Gal.5:21.
Inhimillisesti katsoen lahkolaisuus versoo ”epäluottamuksesta”, ei luoteta toisen uskon
vilpittömyyteen ja aitouteen. Paavali koki tämän ongelman Korintossa ja puuttui siihen:
”Nähkää, mitä silmäin edessä on. 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).
Toinen, joka nimenomaan pitää lahkolaisuutta voimassa, on liikkeiden johtajat. Lauma seuraa
johtajaansa. Johtajat voivat olla esteenä ekklesia-aatteen valtaan pääsemiselle. Tässä on johtajilla
”peiliin katsomisen paikka”. Jos johtaja on ”valtakuntakristitty”, hyvin helposti aate leviää myös
rivijäseniin.
Vilho Rantanen runoilee:
Ma heräsin Pietarin sanaan: ”Taas aikahan palatkaa ja oppikaa toisianne jo veljinä rakastamaan.
On varmaa: LAUMANNE KYLLÄ PIAN SOVINNON PAIKALLA OIS, JOS PAIMENET RIITELEMÄTTÄ
TIETÄ TAIVAAN KÄYDÄ VOIS.
Lahkolainen ei rakasta
Maailma on täynnä lahkolaisia. Voiko heillä olla yhteistä nimittäjää? Kyllä: LAHKOLAINEN EI
RAKASTA! On mahdotonta, että paloittelumurhaajan sydämessä asuisi rakkaus! Lahkolainen on
pelastuksen ulkopuolella; hän on ulkopuolella Jumalan rakkauden. Häneltä puuttuu: 1) rakkaus
Jeesukseen, 2) Rakkaus Raamattuun, 3) rakkaus Herran kansaan (ekklesiaan), 4) rakkaus Israeliin.
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille
annettu” (Room.5:5).
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Lahkolaisella on pieni
1) kristus, vain pala Kristusta,
2) seurakunta, vain oma ryhmä, ekklesia tuntematon,
3) taivas, sinne pääsevät vain ”meikäläiset”,
4) sydän, siihen ei sovi toiset kristityt,
5) raamattu, raamatun valitut palat,
6) Golgata, veri ei riitä puhdistamaan, pyhittämään, yhdistämään.
Koko maanpiiri palvelee
Lahkolaistemppeleitä on syntynyt ”kuin sieniä sateella”. Viimeisen 15 vuoden aikana hengellisten
yhteisöjen lukumäärä on Suomessa tuplaantunut. Näiden temppelien verkosta kattaa koko
maailman. Tämä liittynee siihen, että ”tämän maailman ruhtinas” on ollut edesauttamassa näiden
temppelien rakentamista. Saatana on kaikkien näiden kiinteistöjen omistaja ja ylläpitäjä! Nämä
”hengelliset kodit” ovat tunnettuja lämpimyydestään. Saatana, helvetin isäntä, on kytkenyt kaikki
lahkot helvetin ”kaukolämpöverkkoon”. Tähän hänellä on vara, koska helvetti ei tunne
lämpöongelmia ja toisaalta - hän tietää lahkolaisten olevan matkalla helvettiin.
”Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos”
(Joh.12:31).
”Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia, he kumartavat kättensä tekoa, sitä, minkä heidän
sormensa ovat tehneet” (Jes.2:8).
”Mutta missä ovat sinun jumalasi, jotka olet itsellesi tehnyt? Nouskoot ne, jos voivat pelastaa sinut
onnettomuutesi aikana. Sillä yhtä monta, kuin sinulla on kaupunkeja, on sinulla jumalia, Juuda”
(Jer.2:28).
”Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan
myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää
mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee” (Apt.19:27).
Ilman rakennuslupaa
Maallisella sektorilla ensimmäisiä asioita rakentamisessa on rakennusluvan hankkiminen. Jos lupaa
ei ole, rakentaminen on laitonta; ääritapauksissa aloitettu rakennus voidaan purkaa. Taivaasta ei
koskaan ole annettu lahkolaistemppeleille rakennuslupaa; ne ovat ”laittomia rakennuksia”.
Jokainen uskova, joka pyrkii tuhoamaan uskovien raja-aidat, tekee arvokasta ja siunauksellista
työtä. Tämä on jokaisen uskovan ylhäältä saatu tehtävä. Aidat ovat Jumalan vastustajan Saatanan
pystyttämät. Siksi ne Antikristuksen tuhon yhteydessä tullaan hävittämään juurta jaksain.
”niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava
tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella
voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ” (2. Tess.2:8-9).
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Ilman rakennuspiirustuksia
Jumalan temppeli (ekklesia) rakentuu taivaallisten piirustusten mukaan. Raamatussa on
piirustukset esitetty yksityiskohtaisesti. Lahkolaistemppeli rakennetaan ”inhimillisten” piirustusten
mukaan. Näin asetutaan Kaikkivaltiasta vastaan ja halveksitaan hänen neuvojaan. Tämä on samalla
”kapinaliike”.
”Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän” (2.
Moos.25:9).
Karmeat syntyvaiheet
Lahkolaistemppelin peruskiven muuraus tapahtui traagisissa merkeissä. Sille on suora esikuva
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
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… Mutta kotiin tultuaan hän otti veitsen,
tarttui sivuvaimoonsa ja paloitteli hänet luineen kaikkineen kahdeksitoista kappaleeksi ja lähetti
ne kaikkialle Israelin alueelle” (Tuom.19:1-3, 29).
”Niin kokoontuivat kaikki Israelin miehet kaupunkia vastaan, kuin yhdeksi mieheksi yhtyneinä”
(Tuom.20:11).
1. VT:ssa paloiteltiin ”sivuvaimo”, UT:ssa Kristus, Ylkä. Molemmat traagisen kohtalon kokeneet
olivat BEETLEHEMISTÄ! On selvää, että ”paloittelun” jälkeen ollaan tekemisissä kuolleen
Kristuksen kanssa.
2. Sivuvaimon paloittelusta oli seurauksena katkera taistelu Israelin ja Benjaminin välillä.
Kristuksen paloittelu toi taistelun eri lahkojen välille. Tällöin on kyseessä ”kaikkien sota kaikkia
vastaan”.
Lahkolaistemppelin olemus
1. Pala Kristusta
Jokainen temppeli on ”osa Kristusta”, ”pala Kristusta”. Tässä on tyystin häivytetty Raamatun
esittämä malli Jumalan temppelistä. Sirpaletemppeli on Raamatun temppelin irvikuva. ”Yhteys”
oli alkuseurakunnan selkeä tuntomerkki.
”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).
”Jaettu Kristus merkitsisi sitä, että jokainen ryhmä saisi jotakin!” (Novum).
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2. Ryövärien luola
Rukoushuone on muuttunut ”ryövärien luolaksi”. Alkuperäinen käyttötarkoitus ei enää toteudu.
”Miten on? Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille ja
seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne. Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän
huoneeseen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte: 'Me kyllä pelastumme' - tehdäksenne yhä
kaikkia näitä kauhistuksia! Ryövärien luolaksiko te katsotte tämän huoneen, joka on otettu minun
nimiini? Katso, sellaiseksi minäkin olen sen havainnut, sanoo Herra” (Jer.7:9-11).
Lahkolaistemppelissä vanhurskautetaan – ei syntinen – vaan synti. Syntiä katsotaan ”läpi
sormien”. Julistetaan ”halpaa armoa”. Käännetään Jumalan armo ”irstaudeksi”:
”Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu
tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi”
(Juud.4).
Rukous ei voi elää kilpailuilmapiirissä: 1) kilpalaulanta, 2) kilpakosinta, 3) kilparahastus.
Alkuseurakuntalaisista sanottiin: ”Katsokaa, kuinka he rakastavat toisiansa.” Lahkotemppelistä
voidaan sanoa: ”Katsokaa, kuinka he raastavat toisiansa!”
”Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä”
(Gal.5:15).
Paloittelumurha
Lahkolaistemppeli on rakennettu paloittelumurhan raunioille. Jokainen lahko on yhteissyyllinen
ylösnousseen Kristuksen murhaan. Karmeaa syntyhistoriaa ei rohjeta tuoda esille! Muutoin kaikki
historian murhat syynätään tarkkaan – syylliset pyritään löytämään jopa vuosisatojen takaa. Miksi
Jumalan Pojan paloittelumurhasta vaietaan?
Israelin kansa syyllistyi Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Historia on lausunut yksimielisen
tuomionsa tästä teloituksesta; kyseessä oli oikeusmurha. Mutta missä viipyy historian tuomio ylös
nousseen Jeesuksen paloittelumurhasta!?
Aikojen lopulla Israel tulee synnintuntoon ja katuu katkerasti tekoaan. Raamattu ei kerro,
tulevatko Jeesuksen ruumiin paloittelijat, lahkolaiset, koskaan synnintuntoon. Helvetti heitä
kuitenkin odottaa, Gal.5:19-21.
”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan
ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista” (Sak.12:10).
Kirkko / herätysliikkeet – lahko
Kirkon suhde lahkoon on epäselvä ja kaksijakoinen: toisaalta se teoriassa suhtautuu lahkoihin
torjuvasti, mutta käytännössä se tarjoaa näille siipiensä suojan. Vielä muutama vuosikymmen
sitten yleisesti kirkko leimasi lahkoksi kaikki kirkon ulkopuolella olevat yhteisöt. Tästä kirkon
asenne on lientynyt. Tähän on vaikuttanut ihmisten ero kirkosta. Toisaalta herätysliikkeiden
kritiikki on lisääntynyt. Kirkon identiteetti on kärsinyt; sillä ei ole enää rohkeutta suoraan nimittää
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kirkon ulkopuolisia yhteisöjä lahkoiksi. Ekumenia on hapattanut kirkon ja herätysliikkeiden
suhteet. Lahkokysymys on jäänyt taka-alalle. Toisaalta liberaaliteologia on syönyt kirkon
dogmaattista perustaa; kaikki kukat saavat kukkia!
Herätysliikkeiden suhde kirkkoon: ollako vai eikö olla? Aikaisemmin nämä liikkeet ovat olleet
kirkon kanssa tuomitsemassa lahkolaiset. Nyt on otettu ”hajurakoa” kirkkoon ja samalla ollaan
ehkä lähennytty kirkon ulkopuolisia yhteisöjä. Toisaalta kirkon ”napanuora” on edelleen voimassa:
kolme askelta kirkosta poispäin – kaksi askelta kirkon suuntaan. Lahkoasiassa ollaan horjuvaisia. Ei
haluta pahoittaa kirkkoäidin mieltä. Anteeksianovalla mielellä ja hattu kourassa mennään piispan
puheille: ”Olisiko piispa kiltti ja tulisi meidän kesäjuhliin?” ”Me halutaan edelleenkin olla
kirkollisia.” Näin halutaan karistaa yltä lahkolaisviitta. Herätysliikkeet ovat onnettomassa
tilanteessa: herätysliikkeet eivät voi tunnustaa kirkkoa omakseen, mutta eivät myöskään elää
ilman sitä! Samalla kun herätysliikkeet protestoivat kirkkoa vastaan, ne suostuvat pullikoimaan
samassa antikristillisessä liemessä sen kanssa! Skitsofereniaa!
”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos
Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä” (1. Kun.18:21).
Israel on vanhurskaampi
Juutalaiset surmasivat Kristuksen ristiinnaulitsemalla Hänet. He olivat kuitenkin raakuudessaan ja
murhanhimossaankin vanhurskaampia kuin pakanakristityt. Kun juutalaiset teloittivat Jeesuksen,
he pysyivät hirmuteossaan kuitenkin ”Raamatun raameissa”: ”Älköön häneltä luuta rikottako”.
Samaa ei voida sanoa pakanakristityistä, kun he tekivät paloittelumurhan! Tällainen silmitön
murhanhimo Jumalan Poikaa kohtaan ei voi olla mistään muusta lähtöisin kuin Perkeleestä!
”Koska silloin oli valmistuspäivä, niin - etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli
suuri - juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit
otettaisiin alas. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen
kanssaan ristiinnaulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät
he rikkoneet hänen luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti
siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää
totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön
häneltä luuta rikottako" (Joh.19:31-36).
Isännän itsepaljastus
Lahkotemppelissä tapahtuu saatanan itsepaljastus.
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja
alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin
hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh.8:44).
Lahkolaistemppeli on murhan ja valheen monumentti: Ensin Kristus murhataan (paloitellaan),
sitten lähdetään palvelemaan ”valhekristusta” (paloiteltua Kristusta). Lahkolaisen perusongelma
on siinä, että hän ”on eksynyt totuudesta” ja sotkeutunut valheen verkkoon.
”Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen” (2. Tess.2:11).
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Saatana - jäljittelijä
Toisaalta lahkolaiskirkko kertoo Saatanan oveluudesta ja röyhkeydestä. Saatana tekee
sijaiskristuksen ja sijaisseurakunnan. Näin se eksyttää, jos mahdollista, valitutkin. Saatana ei
kaihda tulemista ”kaikkein pyhimpäänkään”:
”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. Kor.11:14).
”Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana
heidän joukossansa ja asettui Herran eteen” (Job 2:1).
Apostolin arvovalta
Tässä on kysymyksessä myös apostoli Paavalin arvovalta. Puhuiko Paavali omiaan, vai Jumalan
sanaa ja Jumalan ilmoitusta? Paavali puhui tästä kysymyksestä äärimmäisen vakavasti:
Lahkolainen ei pääse taivaaseen! - Eikö seurakunnan eräs keskeisimmistä tehtävistä ole kertoa,
ketkä pääsevät taivaaseen?
”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).
Lahkolaisuus on synti
Aikoinaan, kun ekumeniaa sen alkuaikoina hehkutettiin, tuotiin esille mm. että kristittyjen erillään
olo on synti. Havainto oli sinänsä oikea, mutta ekumeniahan ei ole ratkaisu tähän kipeään
ongelmaan. Oikea aito yhteys tulee Kristuksen kautta ja jumalallisen rakkauden kautta, Joh.17.
Tämä Johanneksen evankeliumin kohta puhuu jopa ”täydellisestä” yhteydestä. Tämä on
”olemuksen yhteyttä”, samaistumista Kristukseen, 17:23.
Varsinainen ja suurin synti on siinä, että uskonnolliset ihmiset murhanhimossaan ja fanaattisessa
kiihkossaan käyvät käsiksi Jumalan Poikaan, surmaavat Hänet raa`asti ja järjestävät omat
hekumalliset orgiansa paloitellun Kristuksen ympärillä. Kaikki muut synnit kalpenevat tämän
synnin rinnalla!
Jos ihminen elää lahkossa, hän elää synnissä. Hän ei tällöin ole anteeksiantamuksesta osallinen.
Hän on Jeesuksen veren ansion ulkopuolella. Niin pian kuin hän saa syntinsä anteeksi, hän
sanoutuu lahkosta irti ja liittyy Jumalan perheeseen, EKKLESIAAN.
Järjen todistus
”Kristuksen jakaminen” ei mitenkään sovellu terveeseen järkeen – se on ehdottomasti ”pimeän
järjen tuote!” Asian havaitsemiseen ei tarvita mitään erikoista ”ilmestystä”; välttävä sisälukutaito
riittää! Vuosisatainen väärä tulkinta on täysin sokaissut ihmiset tässä tärkeässä asiassa. Tämän
kysymyksen kohdalla tulee selkeästi esille, kuinka kaukana aikamme ”kristitty” voi olla Raamatun
totuudesta.
”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57).
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Lahkotemppeli – ekklesia
Lahkotemppeliä vastassa on EKKLESIA. Ekklesiassa palvellaan kokonaista jakamatonta Kristusta.
Seurakunta on tällöin kiinteä ja yhtenäinen JUMALAN PERHE.
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä
Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26-28).
Jumalallinen - inhimillinen
Ekklesia on Kristuksen ruumis, elimistö, organismi. Lahko on inhimillinen organisaatio, järjestelmä.
”Kristus rakentaa elävästä materiasta organismin (elimistön) (Ef.1:23, 4:12-16), antikristus
rakentaa kuolleesta materiaalista organisaation (järjestelmän) (Ilm.13:17, Ef.2:1) (Erich Sauer,
Ristiinnaulitun riemuvoitto. s.158).
Kristityt yhdessä – harhaan johtamista
Eri tahoilla vannotaan ”kristityt yhdessä” – nimiin, näin mm. Radio Dei. Tämä on harhaan johtavaa.
Kun hyväksytään lahkokarsinat ja niiden raja-aidat, ei ole mitään perusteita puhua kristittyjen
yhteydestä. Tässä yhteydessähän hyväksytään ja laillistetaan (legitimoidaan) Jeesuksen
paloittelumurha. Uskovien yhteys on mahdollista vain Jeesuksen kautta. Jos ja kun Jeesus on
paloiteltu, ei yhteydelle ole mitään edellytyksiä. Jos ja kun Jeesus on raa`asti teloitettu lahkolaisten
toimesta, on irvokasta ja laitonta käyttää ”kristityt” – nimikettä!
Siellä, missä raja-aidat ovat, siellä ei ole mitään kristillistä yhteyttä. Kristillinen yhteys perustuu
rakkauteen, joka ei menesty siellä, missä raja-aidat ovat lahkouttamassa. Tämä mahdoton
kristittyjen yhteysliike lähtee pohjalta yhteys yli rajojen. Tällöin olisi tarpeen yksilöidä ”rajat”, ja
edelleen ottaa selvää, kenen tekemät raja-aidat ovat ja onko niillä raamatullista pohjaa. Jos
Raamatusta ei löydy perustaa aidoille, niiden kimppuun on jokaisen kristityn säälimättä käytävä ja
tuhottava ne Saatanan rakennelmina. Jonkinlaisesta yhteydestä toki voidaan tällöinkin puhua,
mutta ei siitä yhteydestä, josta Jeesus puhuu Joh.17.
Missio SaKarja lähtee toiselta pohjalta. Raja-aidat purettiin Golgatalla, Ef.2:14. Tämä on terve
Kristityt yhdessä – liike. Me kaikki olemme samaa perhettä. Me emme suvaitse mitään raja-aitoja
Jumalan lasten välillä. Taivas ei niitä tunne eikä tunnusta. Golgata ja Jeesuksen veri ovat tässä
liikkeessä kristittyjen yhteyden takeina. Kuka rohkenee epäillä niiden pätevyyttä ja voimaa!?
KRISTITTYJEN YHTEYS on kristillisen kirkon peruselementtejä. Tämän yhteyden perustana taas on
uskovien keskinäinen rakkaus. Missä nämä eivät täyty, ei voida puhua lainkaan kristillisestä
kirkosta, vaan liikutaan lahkoyhteisöissä!
Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus”
(Joh.13:34,35).
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta,
pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14).

