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KRISTILLINEN YHTEYS VAI RAUHANOMAINEN RINNAKKAISELO?
Väinö Hotti
Omalakinen yhteisö
Kristuksen seurakunta on omalakinen yhteisö. Tämän yhteisön käsikirja on Raamattu. Maalliset
instanssit toimivat taas omien sääntöjensä mukaan. Valitettavasti viime aikoina hengelliset
yhteisöt ovat alkaneet ottaa mallia maalliselta puolelta. Olemus (substanssi) on maallinen, mutta
nimike on lainattu hengelliseltä puolelta. Näin on myös yhteysasiassa.
Rauhanomainen rinnakkaiselo
Tällä nimityksellä kuvattiin vuosikymmeniä sitten Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita. Nämä
liittyivät läheisesti Urho Kaleva Kekkoseen. Nämä suhteet olivat mallina muillekin maille.
Käytännössähän tämä merkitsi sitä. että pidättäydyttiin aseellisesti kahinoinnista. Tämä ei
kuitenkaan merkinnyt sitä, että Suomi ja Neuvostoliitto olisivat sulautuneet yhdeksi valtioksi. Ne
eivät olleet ”täydellisesti yhtä”. Valtioiden kesken tilanne kuitenkin katsottiin ”optimaaliseksi”.
On selvää, ettei tämä riitä hengellisten yhteisöjen mittariksi. Se, ettei olla riidassa keskenään,
merkitsee, ettei suhteet ole pakkasen puolella. Mutta pitäisi kuitenkin välttämättä päästä plussan
puolelle, rakkauteen.
”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).
Berliinin muuri
Itä - ja Länsi - Saksan erotti vuosikymmenet muuri. Vallitsi rauhanomainen rinnakkaiselo, mutta
yhteydestä ei voitu puhua. Yhdistyminen tapahtui vasta silloin, kun ”muuri murtui” 9.11.1989.
Muuri ei koskaan yhdistä valtakuntia. Joka näin väittää, ei ole realisti. Hän vaeltaa valheessa.
Hengelliset muurit
Hengellisten liikkeiden välillä on myös muurit, raja-aidat. Ne eivät ole Jumalan aikaansaannosta,
vaan DIABOLOKSEN, hajottajan. Joka kieltää näiden muurien olemassaolon, hän vaeltaa valheessa.
Yhteys yli rajojen
Yhteyden tarve ja kaipuu on kristikunnassa niin suuri, että muurit ja raja-aidat pyritään tekemään
tyhjäksi ja häivyttämään. Raamatusta luetaan, että yhteyden pitäisi olla, mutta kun realiteetit ovat
karut, mennään yli siitä, mistä aita on matalin – tingitään totuudesta. Tässä joudutaan kuitenkin
turvautumaan petokseen. Tätä kautta saadaan aikaan valheellinen yhteys.
Ekumeeninen liike
Väärän yhteyden saralla on kunnostautunut nimenomaan EKUMEENINEN LIIKE. Se haluaa kaikki
kristityt yhteen raja-aidoista välittämättä. Valheellisen menettelyn pohjaksi väännetään Joh.17:
”että he yhtä olisivat”.
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Suuri jäljittelijä
Saatana on suuri jäljittelijä. Se harhauttaa ihmisiä jäljittelemällä Kristusta. Saatana on
”sijaiskristus”. Näin on myös yhteysasiassa. Saatana tarjoaa oikean yhteyden tilalle väärää ja
valheellista yhteyttä. Nimenomaan lopun aikana valheen henki tunkeutuu kristikuntaan:
”tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja
ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua” (2. Tess.2:9,10).
RADIO DEI JA TV7
Nämä massatiedotusvälineet ovat yksimielisesti omaksuneet ekumeenisen linjan, yhteys ”yli
rajojen”. Nämä molemmat rakentavat siis valheelliselle ja kestämättömälle perustalle.
”Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle: "Herra siunatkoon sinua! Minä olen täyttänyt
Herran käskyn." Mutta Samuel sanoi: "Mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu
minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen?" (1. Sam.15:13,14).
Mitä tämä määkiminen on?
Ekumeeniset kristityt vakuuttavat: ”Me olemme täyttäneet Herran käskyn ´että he yhtä olisivat´.”
Herra vastaa: - Mitä tämä ”määkiminen” sitten on: ME OLEMME LUTERILAISIA; ME OLEMME
HELLUNTAILAISIA; ME OLEMME VAPAAKIRKOLLISIA?
Golgatalla tuhottiin
Perusta todelliselle yhteydelle luotiin Golgatalla pitkänäperjantaina. Siellä raja-aidat ja muurit
tuhottiin, viimeinenkin kivi käännettiin. Vihollisuudet uskovien väliltä hävitettiin. Kristillinen yhteys
perustuu Golgata-realiteettiin! Jos Golgata ohitetaan yhteyspyrkimyksissä, vajotaan lahkotasolle.
KRISTITYT YHDESSÄ – nimikettä ei ole oikeutta käyttää siellä, missä toimitaan ekumenian
hengessä. Tällöin rehellisyyden nimissä tulisi siirtyä käyttämään LAHKOLAISET YHDESSÄ RY:tä.
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
”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.1:12,13).
Lue: missiosakarja.net (valikko: Ekklesia)

