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LAHKOLAISUUDEN ANALYYSI

Väinö Hotti

1. Ylivoimaisesti suurin uskontokunta
”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).
2. Lahkojen synty
Saatana hyökkäsi vasta perustettua Korinton seurakuntaa vastaan yrittäen saada sen
”lahkoansaan”. Paavali valppaana apostolina torjui Saatanan hyökkäyksen ja apostolisella
arvovallalla viitoitti kristillisen kirkon tien vuosisadoiksi. Lahkolla ei tulisi olemaan mitään tilaa.
Kuinka hyvä tilaisuus olisi ollut muodostaa jokaiselle apostolille oma kirkkonsa! Paavali tarttui
rajulla otteella saatanan ansaan, 1.Kor.1:10-13. Hän ei vain ”kironnut pimeyttä”, vaan myös sytytti
valon. Lahkolaisuus sai tehokasta vastamyrkkyä ”rakkauden korkeaveisussa” (1. Kor.13).
3. Selkeä ilmoitus Raamatussa
”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
Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai
oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:10-13).
Lahkolaisella on ”jaettu, paloiteltu ja silvottu Kristus”. Jokaisella ryhmäkunnalla on oma
Kristuksensa. Tällaisen Kristuksen odottaminen merkitsee ”moniavioisen Kristuksen” odottamista!
”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille,
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette
silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on
kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä
olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset
ainakin?” (1. Kor.3:1-14).
Maallista yhteiskuntaa hallitaan puolueiden välityksellä. Jumalan seurakunnassa on vain yksi
laillinen puolue, EKKLESIA!
”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).
Lahkot kuuluvat kadotuksenalaisiin lihan tekoihin, jotka eivät kuulu uskovan elämään.
4. Ei kuulu ehdonvallan (adiafora-) asioihin
Näin siksi, koska Raamattu selvästi torjuu ja tuomitsee lahkolaisuuden.
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5. Käärmeen evankeliumi
”Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi
vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut?” (1. Moos.3:1).
Onko Jumala todella sanonut: Lahkolaisuus on synti? Lahkolainen joutuu kadotukseen? Jumalan
luotettava ja yksiselitteinen sana tehdään epäilyksen alaiseksi:
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
6. Veljensä surmaaja
”Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta,
hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. Sillä tämä on se sanoma, jonka te
olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme eikä olla Kainin kaltaisia,
joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen
tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos
maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä.
Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte,
ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi” (1. Joh.3:10-15).
Uskova on rakkauden lapsi, mutta lahkolainen on ”vihan lapsi”. Tänä päivänä sivistynyt ihminen ei
ilmaise vihaansa käymällä toisen kimppuun nyrkein ja puukoin, vaan – ottamalla etäisyyttä!
7. Lahkolainen ei rakasta
Hän saattaa ”näytellä” ystävällisyyttä ja rakkautta, mutta kun sydämessä ei ole rakkautta, ei se
myöskään voi ilmentyä ”rakkauden tekoina”.
8. Saulin teologia; Sanan hylkääminen
Saulin kohtaloksi muodostui se, ettei hän ottanut Jumalan sanaa vakavasti:
”Silloin Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta
Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten
rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain
palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää
saa olla kuninkaana” (1. Sam.15:22,23).
9. Perinnäissääntöjen noudattaminen
Lahkolainen on vaihtanut Sanan selkeät ohjeet ihmisten perinnäissääntöihin. Kaikki lahkot saavat
niistä perustansa ja ravintonsa. Koko lahkorakennelma on satoja vuosia vanha. Ihmiset erehtyvät
ajattelemaan, että tässä on Jumalan sanan kallioperusta. Heillä ei ole kykyä eikä halua tarkistaa
asiaa Raamatusta – ja näin he menevät harhaan. Aikamme kristitty muistuttaa
perinnäissääntöineen erehdyttävästi Jeesuksen ajan juutalaisia.
”Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu
on: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta
kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'. Te
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hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä." Ja hän sanoi heille: "Hyvin
te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne” (Mark.7:6-9).
10. Kristuksen opin hylkääminen
”Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä
opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan
tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka
sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa” (2. Joh.9-11).
11. Kollektiivinen syyllisyys
Raamatun mukaan ihmisen ongelma ei ole ainoastaan omat synnit. Hänen kohtalokseen voi
muodostua myös yhteisö, johon hän kuuluu.
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi,
jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden" (1. Moos.19:15).
”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Moos.23:2).
”Vaella viisasten kanssa, niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin” (Snl.13:20).
”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? Ja miten
soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli,
niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän
Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa
heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän
Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias" (2. Kor.6:14-18).
”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden
synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Tim.5:22).
”Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä
huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu
osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa” (2. Joh.10,11).
”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette
tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa” (Ilm.18:4).
12. Kristuksen oppi
”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille
Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään
muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (1. Kor.2:1,2).
Kristuksen oppi on siellä, missä julistetaan ”kokonaista Kristusta ristiinnaulittuna”. Antikristillinen
lahkolaisoppi julistaa paloiteltua, silvottua ja jaettua Kristusta!; 1. Kor.1:13. Tämä on Saatanan
”jäljitelmä” oikeasta evankeliumista. On selvää, ettei paloiteltu Kristus voi ihmistä pelastaa!
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13. Jeesuksen veren maahan polkeminen
Lahkolainen saattaa täysin rinnoin laulaa ”Golgatan veressä voima on”. Samalla hän kuitenkin
tallaa Kristuksen verta jalkoihinsa. Jeesuksen veri on: 1) sovitusveri, 2) pyhitysveri, 3) yhteysveri.
”Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla
kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa
jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa
armon Henkeä!” (Hebr.10:28,29).
14. Virkeä lahkolainen
Aikamme lahkolainen on esimerkillisen vireä. Hänen kristillisyytensä suuntautuu pääsääntöisesti
diakoniapuolelle. Kaikkinainen ”touhu” ei kuitenkaan Raamatun mukaan merkitse ahkeruutta:
”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa” (Snl. 21:5).
Ikävintä on, jos työn ja touhun kohde on väärä:
”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois.
Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette
kukin oman huoneenne hyväksi” (Hagg.1:9).
Herran palvelijan tulisi tietenkin nähdä vaivaa HERRAN HUONEEN (so.ekklesian) HYVÄKSI. Se toisi
todellisen siunauksen ja menestyksen.
15. Ekumeeninen yhteys
Lahkolainen on vaihtanut raamatullisen ”ilman rajoja” (Joh.17) – yhteyden ekumeeniseen ”yli
rajojen” – yhteyteen. Tässä näkemyksessä lahkokuntien rajoja suojellaan – ne ovat pyhiä. Taitavat
olla itsensä Jumalan tekemiä!
16. Rajojen merkitys
Kuppikuntien rajat eivät ole rakkauden ja yhteyden synnyttämiä, vaan ne ovat saatanan kyhäämiä
vihan monumentteja! Siksi niiden kimppuun on jokaisen uskovan käytävä Herran nimessä
rohkeasti. Tähän ”pyhään sotaan” tulee kaikkien uskovien ryhtyä – ja kehottaa muitakin. Aina
siellä, missä ymmärretään näiden rajojen alkuperä, syntyy ”pyhä viha” niiden särkemiseksi.
17. Korvausteologia
Lahkolainen tekee omasta kuppikunnastaan ekklesian. Tällä tempulla hän ”riistää Jumalan
valtakunnan itselleen”.
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja
hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12).
18. Lahkohenki: ”me yksin oikeassa”
Rooman kirkko on lahkoista ensimmäinen, suurin ja kaunein. Suomalaisella maaperällä
merkittävin lahko ovat laestadiolaiset. Kaikki lahkot liittyvät Rooman kuoroon huutamaan täyttä
kurkkua: meidän ryhmän ulkopuolella ei ole pelastusta! Ekklesia - kristityn tulee kavahtaa tällaista
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seuraa. Hänen tulee muistaa, että Herran seurakunta on maailmanlaajuinen. Siinä on positiivisessa
mielessä ”seinät lavealla ja katto korkealla”.
19. Lääkkeet lahkolaisuutta vastaan
1. Jumalan sana. 2. Golgatan veri
”Se sana seisoo vahvana, He ei voi sitä kestää. Kun kanssamme on Jumala, Ken meiltä voiton
estää. Jos veis he henkemme, Osamme, onnemme, Ne heidän olkohon, Vaan meidän iät on
Jumalan valtakunta” (Vvk 170.49.
”Kun joukot saatanan Mua sotii vastahan, Ei saa ne vahingoittaa, Voin sinussa ne voittaa. Kun
veres havaitsevat, Ne aivan vapisevat” (Vvk 379:8).
20. Lahkolainen – sapelin kalistelija
Golgata on aseistariisunnan paikka. Siellä lakkaa taistelu Jumalaa ja toisia uskovia vastaan.
”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä
hänen kauttaan voiton riemun” (Kol.2:15).
21. Diabolos erottaa
Lahkolaisten isäntä on Saatana. Diabolos = erottaa, heittää erilleen. Uskovia ohjaa Pyhä Henki, joka
on YHTEYDEN HENKI. Pyhä Henki kokoaa ekklesian eri puolilta maailmaa.
22. Kaste yhdistää
Jos kaste erottaa ekklesia - yhteydestä, silloin on tapahtunut ”pilalle kastaminen”, on tapahtunut
valitettava lahkolaiskaste:
”Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita
pilalleleikattuja” (Fil.3:2).
Oikea Pyhä kaste liittää uskovat toisiinsa:
”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” (Room.6:3,4).
”Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? (1. Kor.1:13).
”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet” (Gal.3:27).
”Mutta muistakaamme, että veljesyhteytemme perustus ei ole kasteen muoto, vaan Nimi, johon
olemme kastetut. Kaikki, jotka ovat Herran nimeen kastetut, ovat yhtä Hänessä” (Watchman Nee).
23. Lahkolaisuuden olemus (substanssi)
1. Saatanan (Diaboloksen) työtä.
2. Kristuksen ruumiin paloittelua, 1. Kor.1:13.
3. Lihallisuutta ja alaikäisyyttä, 1. Kor.3:1-4; Gal.5:19-21.
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24. Varma tie helvettiin
eriseurat, lahkot… joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka
semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:20,21).
25. Kylmä ja rakkaudeton lahko
Suomen Siionia voidaan kuvailla näin: 1. Siperian kylmyys. 2. Hautausmaan hiljaisuus. 3.
Nuijasodan aktiviteetti.
Oikean (ekklesia-) seurakunnan tuntomerkkinä ovat lämpö ja rakkaus:
”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).
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille
annettu” (Room.5:5).
”Jos halutaan saada selville seurakunnan hengellinen tila jollakin seudulla tai koko maassa, ei
kannata katsoa kirkossa kävijöiden määrää, ehtoollisvieraiden lukua, uhrilahjojen suuruutta,
kokousten ja jumalanpalvelusten paljoutta – vaan on mentävä uskovien joukkoon ja asetettava
lämpömittari pyhien yhteisöön” (Fredrik Wislöff).
26. Yhteys jo maan päällä
Lahkoleirin kannattajat väittävät, ettei yhteys ole mahdollinen täällä maan päällä. Kyllä Jeesus
rukoili Joh.17. nimenomaan uskovien maanpäällistä yhteyttä. Taivaallisen yhteyden puolesta ei
tarvitse rukoilla – se on itsestäänselvyys. Kuolema ei muuta mitään paremmaksi. Kuolema vain
sinetöi maanpäällisen elämän!
27. Vastuu lähimmäisistä
Nimenomaan herätyskristillisissä piireissä kannetaan huolta kadotukseen menevistä syntisistä.
Harvemmin kuulee hätäiltävän samaan kadotukseen matkalla olevista lahkolaista! Kainin mieli
”Olenko minä veljeni vartija?” tuntuu olevan vallitsevana.

PAKOTTAMINEN – RATKAISU?
Jumalan valtakunnan työssä pakottamisella on huono maine. Evankeliumi perustuu
vapaaehtoisuuteen. Yhä uudestaan Raamattu toistaa: ”Jos joku tahtoo”. Toki kirkkohistoria tuntee
pakottamisenkin, ristiretket jne. Niistä ei ole kuitenkaan mitään hyvää sanottavaa. Samoin
kansankirkoissa vallinnut kirkkokuri on irvikuva alkuseurakunnan kirkkokurista.

POIKKEUS VAHVISTAA SÄÄNNÖN!
”Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi”
(Luuk.14:23).
”Lienee selvää, ettei tässä ole kyse mistään mahtikäskyllä tai väkivallalla pakottamisesta, vaan
siitä, että palvelijoiden piti vetoamalla, taivuttelemalla ja suostuttelemalla saada juhlatalo
täyteen” (Novum, 5, 279).
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Juuso Hedberg: UT:n sanakirja: ”Kehoituksilla, pyynnöllä, uhkauksilla, esimerkillä pakottaa, vaatia,
taivuttaa, velvoittaa” käymään sisälle.
kehotuksilla – ihmisiä tulee vakavasti kehottaa luopumaan lahkolaisuudesta
pyynnöllä – heitä tulee lempeästi pyytää ekklesia-yhteisöön, Jumalan perheeseen
uhkauksilla – lahkolaisia tulee uhata helvetin tulella, Gal.5:19-21
esimerkki – tämä on tekokkain tapa käännyttää; sitä on vaikea vastustaa
vaatia – on selkeästi tuotava esille kääntymisen vaatimus; lepsu menettely ei tuota tulosta
taivuttaa – on toistuvasti otettava asia esille
velvoittaa - rakkaudellinen velvoitus käymään sisälle pelastavaan seurakuntaan.

KUN PAKOTAMME IHMISIÄ TULEMAAN SISÄLLE JUMALAN VALTAKUNTAAN,
SAMALLA PAKOTAMME HEITÄ KÄYMÄÄN SISÄLLE EKKLESIAAN!

EKKLESIAN PUOLESTAPUHUJAT
Jeesus
”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).

Paavali
”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).
Vapaasti suomennettuna ja päivitettynä: Ei ole tässä luterilaista, ei katolista, ei vapaakirkollista,
ei helluntailaista, ei pelastusarmeijalaista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa!

Apostoli Johannes
Johannes tunnetaan sekä rakkauden että totuuden apostolina:
”Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä.
Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa
veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on
sokaissut hänen silmänsä” (1.Joh.2:9-11).
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta,
pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään
murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi” (1. Joh.3:14,15).
”Hyvin vanhana Johannesta kannettiin päivittäin seurakuntaan. Oli istuin, jossa oli kantokahvat.
Niillä häntä kannettiin. Seurakunnassa häntä pyydettiin puhumaan. Hän sanoi: ”Lapset,
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rakastakaa toisianne.” Seuraavassa kokouksessa häneltä kysyttiin, haluaisiko hän sanoa jotain
seurakunnalle. Hän sanoi haluavansa. Taas hän sanoo: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Taas
seuraavassa kokouksessa hän halusi puhua ja sanoi: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” He alkoivat
ajatella, että hän on tullut seniiliksi. Lopulta he väsyivät siihen, että hän aina sanoi saman asian:
Lapset, rakastakaa toisianne! He kysyivät häneltä: ”Mestari, miksi aina sanotte saman asian?”
Johannes vastasi: ”Se on Herran käsky, ja jos vain tämä tehdään, on siinä kylliksi.” (David Pawson).

Martti Luther
"Ei niin, sinä narri, kuuntele ja anna minun sanoa: ensiksikin pyydän, että minun nimestäni
vaiettaisiin eikä annettaisi kutsua itseään luterilaiseksi, vaan kristityksi ... Miten kävisi päinsä, että
minun poloisen, haisevan matosäkin, että minun kurjalla nimelläni nimitettäisiin Kristuksen lapsia.
Ei niin rakkaat ystävät, hävittäkäämme puoluenimet ja olkaamme vain kristityitä, kun meillä on
Kristuksen oppi" (Martti Luther).

Osmo Tiililä
”Uudessa Testamentissa käytetään seurakunnasta sanaa ekklesia…ekklesia on corpus mysticum,
sisäisen salatun yhteyden omistava todellisuus, jonka muodostavat Kristus ja hänen omansa.
Ekklesia on Jumalan valtakunnan edustaja täällä ajassa, vaikka se itse ei olekaan yksin ajassa,
koska sen pää on Kristus. Ekklesia ei ole samaistettavissa mihinkään historialliseen
kirkkolaitokseen, sillä siihen kuuluvat vain ne, jotka todella ovat Kristuksen jäseniä. Ekklesia
levittäytyy omalla voimallaan Pyhässä Hengessä, ei ihmisten kannattelemana ja
eteenpäinviemänä, vaikka näidenkin palvelustyötä tarvitaan…
Rooman kirkon vanhassa ylpeässä julistuksessa on totuus, kunhan se vain tulkitaan oikein: extra
ecclesiam nulla salus – kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta! Ekklesian ulkopuolella ei todellakaan
ole pelastusta, sillä kun Pyhä Henki saattaa yksilön Kristuksen yhteyteen, hän tekee tästä
Kristuksen ruumiin jäsenen. Ei ole ”yksinäisiä kristittyjä”; kristityt kuuluvat suureen, läpi
vuosisatojen ulottuvaan Jumalan lasten yhteyteen, elävään organismiin, suureen kokonaisuuteen,
jota Kristus itse Pyhässä Hengessä hoitaa ja kannattelee” (Osmo Tiililä, Teinien teologia, ss.76-77).

George Whitefield
- Saarnatessaan kerran Philadelphian käräjätalon parvekkeelta hän (George Whitefield) huusi: "Isä
Aabraham, ketä sinulla on taivaassa? Onko siellä ketään anglikaaneja? – ´Ei ole.` – Onko siellä
ketään independenttejä (kongregationalisteja)? – ´Ei ole.` – Onko siellä ketään metodisteja? – ´Ei,
ei, ei.` – Ketä sinulla siellä on? – ´Emme täällä tunne noita nimiä. Kaikki täällä ovat kristittyjä,
Kristukseen uskovia, ihmisiä, jotka ovat voittaneet Karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta.` –
Niinkö asia onkin? Siinä tapauksessa Jumala auttakoon meitä ... kaikkia unohtamaan nimet ja
tulemaan teossa ja totuudessa kristityiksi!" (U. Saarnivaara, He elivät Jumalan voimassa I, ss.332333).

Watchman Nee
”Jos "seurakuntamme" ei ole eroitettu toisista Jumalan lapsista ainoastaan paikkakunnan
perusteella, vaan on jonkun erikoisen opin julistamista varten, silloin olemme ehdottomasti lahko,
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huolimatta siitä, kuinka Jumalan Sanan mukainen opetuksemme saattaakin olla. Jumalan tarkoitus
on, että seurakunta edustaisi Jumalan lapsia paikkakunnalla, eikä jotain erikoista totuutta siellä.”

Tapio Nousiainen
”Lahkohenki – sinä inha henki, sinä helvetistä nouseva demonihenki. Sinä ihmisen
omavanhurskaasta lihasta nouseva Kainin henki…
Sinä olet saanut aikaan enemmän pahaa kuin kaikki kristittyjen vainot yhteensä, kuin
inkvisitiotuomioistuimet ja polttoroviot. Sinä olet hukuttanut enemmän uskovaisia ja
kääntymättömiä helvettiin kuin synti, sillä sinä sokaiset ihmiset näkemästä kulmakiveä Kristusta,
ymmärtämästä, että muuta perustusta ei ole pantu, kuin mikä pantu on ja se on Jeesus Kristus.”

Vilho Rantanen
”Ma kauhistun, kun oikein huomaan sen,
niin, vähän muotoa saa Kristus meihin.
Ja pukin sarvet usein kasvavat
monihin pitkällekin ehtineihin…
Kas, näin jos vaellamme niin kuin pedot
kuin susilauma purren toisiaan,
ei varro meitä paratiisin kedot,
vaan totisesti viime hengenvedot
vie meidät alimmaiseen Gehennaan.
RAKAS VIRSI
”Me yksin vain oikeassa”,
sen virren sa kuulla saat,
jos kuljet itään tai länteen
ja matkaat meret ja maat.
Jos vastaasi tulee Paavi
tai Saksasta Lutherus,
tai Savosta körtti-ukko
ja Lapista Laestadius,
niin kaikki he totisesti,
ihan varmoina sanovat sen:
Herra antanut porttiin taivaan
vain meille on avaimen.”
Min` virren on oppinut yksi,
sen toinenkin, tottakai.
Käy kuorohon vapaakirkko
ja baptistit, helluntai;
ja kaikki he karsinassaan
nyt hiovat sarviaan,
ja huutavat suurella suulla:
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”Meillä, meillä on totuus vaan.”
Voi tyhmyyttä! Ettekö tiedä,
Jok` ainoa täällä, ken
on Jumalan edessä tosi
ja etsijä rehellinen,
voi saada armon ja rauhan
ja pääsyn kirkkauteen.
Ei suuntia taivas kysy,
vain uskoa Kristukseen.”
”Ei edes taivaan tiellä täällä rauhaa sielu saa,
vie totuus ilman rakkautta miekkaan.
Tuo kristittyjen kiistat aina kiron leirihin
ja siunausten maljat vuotaa hiekkaan.
Jos joku lasta kastaa, totta kiroaa hän sen,
ken kastaa uskovaista aikamiestä.
Ja tämä taas, kun iskuvuoron taistelussa saa
pian Bibliallaan tahtoo toista piestä.
Ja Filisteain leirissä on ilo julkinen,
kun siellä sanotaan näin pilkkamiellä:
”Oi katsokaa, noin kristiveljet raastaa toisiaan
ja tappelevat pyhän taivaan tiellä.”
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.

Taisto Törni
”Sielunvihollinen on onnistunut lyömään Jumalan lauman pieniksi kappaleiksi, toisiaan vihaaviksi,
keskenään riiteleviksi kirkoiksi, lahkoiksi ja ryhmiksi…
Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä. Uskallanpa sanoa, ettei siinä ole
erotusta luterilaisen eikä helluntailaisenkaan välillä, kun Kristus saa meidät vallata. Hän yhdistää…
Risti yhdistää kristityt yhdeksi. Mitä lähempänä olemme ristiä, sitä lähempänä olemme
toisiamme…
Rovasti Urho Muroma sanoi kerran saarnassaan, että hänen henkensä ei viihdy ahtaissa
karsinoissa, vaan kaipaa kirkon avaria holveja. Itse haluaisin tähän lisätä vielä sen, että minussa
asuva henki ei myöskään elä ahtaissa karsinoissa, vaan kaipaa kristittyjen yhteyden avaraa
seuraa.”
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Aaro Leikkari
”Olisi ollut täysin mahdotonta, että Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset olisivat organisoituneet
samalla paikkakunnalla useiksi seurakunniksi tai yhteisöiksi, jotka erilaisuuttaan korostaen olisivat
toimineet omaan lukuunsa. Suuntautuminen eriseuraisuuteen nähtiin lihan teoiksi ja tuomittiin
synniksi silloinkin, kun jouduttiin havaitsemaan, ettei kaikissa asioissa voitu olla yhtä mieltä.
Erimielisyyksiä ei saanut selvittää ja ratkoa turvautumalla eriseuraisuuteen…
Ilmoittaessaan alkuseurakunnalle etukäteen seurakunnan tulevan hajaannuksen Jumala samalla
ilmoitti, että kysymyksessä on vihollisen teko…
Mikä on se raamatullinen totuus tai ne totuudet, jotka edellyttävät tai edes mahdollistavat sen,
että seurakunta, Jeesuksen ruumis, paloitellaan eri nimisten kylttien alle…
Aito uudestisyntyminen synnyttää aina myös aidon rakkauden kaikkia muita samasta hengestä
syntyneitä kohtaan…
Jumala ei tunnusta Jeesuksen opetuslasten välille vedettyjä rajoja, vaikka me ihmiset
rakentaisimme omasta mielestämme kuinka raamatullisen opin niiden tueksi. On vain ihmisiä,
jotka ovat uusia luomuksia Kristuksessa, ja niitä, jotka eivät sitä ole…
Uskovaiset ovat itse vesittäneet ja vesittävät julistuksensa uskottavuuden, kun he eripuraisina ja
jopa eripuraisuuttaan korostaen julistavat yhteyttää Kristukseen ja kutsuvat ulkopuolisia tähän
samaan yhteyteen…
Jospa ymmärtäisimme, että me uskovat emme yksilöinä emmekä ryhmäkuntiin jakautuneina voi
antaa maailmalle sitä todistusta, jota Jumala meiltä odottaa ja jota maailma tarvitsee. Sen
todistuksen me voimme vain yhdessä antaa…
Todistuksesta ei välitykään enää vain tuore Kristus-kokemus, vaan mukaan sekoittuu sekä
sanallista että sanatonta piiloviestintää tunnustuskunnasta, joka täytyisi kyetä ”myymään”
vastaanottajalle…
Silloin alussa, kun Jumalan läsnä olon ja voiman merkit seurasivat uskovia, seurakunta eli vielä
yhdessä ja toimi yhdessä. Tämä on vakava paikka eikä se väisty. Jos ei ole valmiutta ja voimaa elää
yhdessä muiden uskovien kanssa, voisiko olla voimaa alkuvoimaiseen evankeliumin julistamiseen
ihmeineen ja merkkeineen…
Nyt on aika perata Pyhän Hengen avulla sydämestä pois kaikki se, mitä Taivaallinen Isä ei ole
istuttanut. Meillä on Kristuksessa mahdollisuus päästä Hengen yhteyteen rauhan yhdyssiteellä
kaikkien opetuslasten kanssa. Kun pääsemme tuntemaan toisemme Hengen mukaan, me
pääsemme Hengessä osallisiksi veljiemme ja sisariemme sisäisiin taisteluihin ja havaitsemme
olevamme rinnakkain samassa taistelurintamassa…
Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki ne,
jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä.”

(Leikkari: Armahdettu yhteyteen Kristuksessa)

