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YHTEYSONGELMA                                                          Väinö Hotti 

Alkoi syntiinlankeemuksesta 

Jumala loi kaiken ”hyväksi”. Tähän kuului myös ihmisten välinen läheinen yhteys: 

”Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää” (1. 

Moos.1:31). 

Syntiinlankeemuksessa katkesi yhteys Jumalaan - ja lähimmäiseen. Kohta 

lankeemuksen jälkeen Kain surmasi veljensä Aabelin: 

”Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: "Menkäämme kedolle". Ja heidän kedolla 

ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet” (1. Moos.4:8). 

Jos ja kun uskova vihaa toista uskovaa, hän on Kainin rikostoveri: 

”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” (1. Joh.3:11,12). 

Sotahistoria 

Tästä alkoi ihmiskunnan karmea ”sotahistoria”. Tästä lähtien ovat ihmiset olleet 

sotajalalla; aina ei suinkaan ole käytetty sota-aseita, mutta ”välit ovat olleet poikki”.  

Rauhanpyrkimyksiä 

Ihmiset ovat pyrkineet kautta historian rauhaan. Viime vuosikymmeniltä muistamme 

KANSAINLIITON ja YHDISTYNEET KANSAKUNNAT (YK). Näiden pyrkimykset kestävän 

rauhan aikaansaamiseksi ovat olleet tehottomat. 

Sodan perimmäinen syy 

Tätä maailmaa hallitsee Jumalan vastustaja SAATANA. Hän on kapinoitsija ja pitää 

huolta siitä, että kapinoita riittää. Kaikki rauhan pyrkimykset ovat tuomitut 

epäonnistumaan Saatanan hallituskaudella. 

”perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maa-

ilman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja 

sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. 

Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun” (Luuk.4:5-7). 

”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja 

minussa hänellä ei ole mitään” (Joh.14:30). 
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Ratkaisu 

Niin kauan kuin maailma torjuu RAUHANRUHTINAAN, sotia tulee jatkumaan. 

Tuhatvuotinen valtakunta, jolloin Kristus hallitsee, tuo ratkaisun tähän ongelmaa: 

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja 

hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, 

Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistui-

mella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja van-

hurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä” (Jes.9:5,6). 

”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet 

kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja 

saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja 

lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin 

ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet” (Ilm.20:1-3). 

HENGELLINEN KENTTÄ 

YHEYDEN YDIN – RAKKAUS 

YLEISTÄ 

1. Jumala on rakkaus 

”Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus” (1. Joh.4:8). 

2. Suurin on rakkaus 

”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus” 

(1. Kor.13:13). 

”Ei ole maailmassa mitään suurempaa kuin tehdä työtä ja – rakastaa.” 

RAKKAUDEN ANALYYSI 

1. Eroottinen rakkaus (seksuaalinen: eros / epithumea) 
2. Sukulaisrakkaus. 
3. Ystävärakkaus / Filadelfiarakkaus 
”Minä suren sinua, veljeni Joonatan; sinä olit minulle ylen rakas. Rakkautesi oli 

minulle ihmeellisempi kuin naisen rakkaus” (2. Sam.1:26). 

”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä 

ystäväinsä edestä” (Joh.15:13). 

 



                                                                                                                                                                                      3 
 

4. Lahkorakkaus 

”Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen 

Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1. Kor.3:4). 

5. Ekklesiarakkaus (agape – 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” (Rom.5:5). 

Rauhan pyrkimykset 

Eri tahoilla silloin tällöin on herätty kyselemään: Onko tämä raamatullista 

kristillisyyttä? Tätä on aiheellista kyselyä.  

Yritykset tilanteen muuttamiseksi 

1. KIRKKOJEN MAAILMANNEUVOSTO on otettu avuiksi. Siinä pyritään yhteyteen 

yhdistämällä eri kirkkokunnat. Tähän on otettu tueksi Joh.17. Tämä raamatunluku ei 

kuitenkaan puhu mitään organisaatioyhteydestä, vaan kyseessä on uskovien 

orgaaninen, elimellinen (substanssi-) yhteys Jeesukseen - ja toinen toisiinsa.  

2. RAUHANOMAINEN RINNAKKAISELO.  Tällöin on lähdetty Raamatun yhteysrimaa 

alentamaan; Suomen ja Neuvostoliiton välillä vallitsi aikanaan tämä tilanne. 

3. VÄÄRÄ TULKINTA.  Ajatellaan, että kun eri lahkot eivät varsinaisesti ole ”sota-

jalalla keskenään”, se on raamatullista yhteyttä. Tämä on kuitenkin ”itsepetosta”.  

4. VÄÄRÄ MATEMATIIKKA.  Muutamat ajattelevat, että oikea yhteys on sitä, että 
uskova samaistuu luterilaisuuteen, vapaakirkollisuuteen, helluntailaisuuteen jne.  
Toisin sanoen: lahko + lahko + lahko = EKKLESIA. Tämä on HELVETIN MATIIKKAA! 
 
ONGELMAN YDIN 

Epärehellisyys 

Kuvitellaan tilanne toiseksi kuin se todellisuudessaan on. Tehdään sokeudessaan 

omasta ”lahkosta” EKKLESIA! Raamattu ei tule tueksi tälle näkemykselle. Lahko ja 

ekklesia ovat ”eri maailmasta”; niiden yhdistäminen on mahdotonta. Ne kumoavat 

toisensa. Lahkolla ja ekklesialla on ERI ISÄNTÄ; nämä ovat kuin ”tuli ja vesi”. Tässä on 

”valinnan paikka”! 
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Jäykkäkouristus 

Kun uskovia kutsutaan EKKLESIA – linjalle, he kouristuksenomaisesti tarrautuvat 

omaan lahkoonsa. Näkymättömään ekklesiaan ei haluta tarttua! Perkele on 

sokaissut heidän silmänsä. Silmien avautuminen on tässä oleellinen asia: 

”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä 

sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä 

valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit 

anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa' (Apt.26:17,18). 

”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja 

totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: … Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, 

minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen 

ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, 

tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä 

alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit” 

(Ilm.3:14,17,18). 

”Mun silmäni sä voitele, Uskossa että katsoo se Kristuksen rakkautehen Ja ristin 

salaisuutehen, Se korkeuteen, pituuteen, Sen syvyyteen ja laajuuteen” (Vvk.105:2). 

Toivoton tapaus 

Jokunen lahkolainen haluaa olla samalla ekklesia-kristitty. Tämä on toivoton 

pyrkimys. Nämä sulkevat pois toisensa. Galatalaisista oli tullut lahkolaisia. Paavali 

osoitti heille kivuliaan paluutien: uudestisyntymisen: 

”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa 

muodon teissä” (Gal.4:19). 

”Suuntakristillisyydestä valtakunnan kristityksi pääseminen lunastetaan karvailla 

menetyksillä” (Niilo Tuomenoksa, Paavali – vanki ja vapaa, s.107). 

Aktiivisuus väärällä taholla 

Lahkolainen on kova juoksemaan. Lahkolaisen kristillisyys on touhukkaan ”Martan 

kristillisyyttä”. Sitä voidaan myös nimittää SOSIAALISEKSI EVANKELIUMIKSI. 

”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut luvatusta 

Pyhän Hengen lahjasta” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.54). 



                                                                                                                                                                                      5 
 

”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” (Hgg.1:9). 

Väärä diagnoosi 

Kuvitellaan, että sirpaloitumisen takana on PYHÄ HENKI. Aina kun uusia hengellisiä 

ryhmiä syntyy, iloitaan PYHÄN HENGEN TYÖSTÄ! Tämä on sokeutta! 

Raamatun ilmoitus 

Raamattu ilmoittaa, että PYHÄ HENKI on yhteyden henki ja DIABOLOS taas ”heittää 

erilleen” ja ”hajottaa”.  Tämä on ”älyllistä epärehellisyyttä”. 

”Oi Henki rakkauden, Sä vihaat vihoja, Et suvaitse sä riitaa, Et eriseuroja. Eronneet 

sydämet Sä yhteen saata taasen, Sopuhun autuaaseen Tuo vieraantunehet” 

(Vvk.102:5). 

Miksi ei uskota selkeää Raamatun ilmoitusta? Miksi hylätään terve järjen ääni? 

”Sanan ja opin on synnytettävä kristillinen yksimielisyys ja yhteys. Jos se on 

yhtäläinen ja sama, seuraa varmaan kaikki muukin; ellei ole, ei tuloksena 

kuitenkaan ole mitään yksimielisyyttä” (Luther, Gal.kirj. sel. s.387). 

Soveltuvin osin 

Kaikkikin uskovat tahtovat olla ”raamatullisia”, mutta yllättävän monessa 

tapauksessa raamatullisuus toteutuu vain ”soveltuvin osin”. Monessa kohdassa 

Raamattu tosiaan on ”johtotähtenä”, mutta silloin tällöin löytyy harmaitakin alueita. 

Tavallisesti tarvitaan joku ”ulkopuolinen” paljastamaan meidän vajavaisen raamattu-

uskollisuutemme. Uskovan tulisi olla herkkä muuttamaan kurssia aina tarvittaessa.  

Osmo Tiililä opastaa: ”sen (kirkon) on alati tarkistettava kulkutietään” (Tiililä, 

Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.262). Toisaalta tämä kehotus on yhtä 

välttämätön jokaiselle kristitylle! 

Harmaat alueet 

Lahko-asia on monelle ”harmaa alue”, joka jää tutkistelun ulkopuolelle; se on 

”kuuma peruna”, johon kajoamista kaihdetaan – liian vaikeaa, liian ongelmallista! 

Keskeiset kysymykset 

1. Kuka on lahkolainen? Jos ja kun tämä termi on selkeästi Raamatussa esillä, 

jokaisen uskovan tulisi olla siitä vilpittömästi kiinnostunut.  
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2. Lahkolainen ja taivas? Pääseekö lahkolainen taivaaseen? Tämä on vakavaa 

vakavampikin kysymys. 

3. Olenko minä lahkolainen? Kukaan ei saisi olan kohautuksella syrjäyttää tätä 

kysymystä. Tätä on rukoillen Jumalan edessä kysyttävä. Tämä on tärkeä kysymys 

jokaiselle, joka on vilpittömästi kiinnostunut iäisestä kohtalostaan. Tämä on ”elämän 

ja kuoleman kysymys”. 

KOLLEKTIIVISUUS 

1. Kollektiivinen taivaaseen pääsy 

Rooman kirkko opettaa: ”Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta!” 
Lahkolainen opettaa: ”Meidän lahkon ulkopuolella ei ole pelastusta!” 
Raamattu opettaa: ”EKKLESIAN  ulkopuolella ei ole pelastusta!” 
 
2. Kollektiivinen helvettiin joutuminen 
 
Tämä kysymys on aivan liian vähän ollut esillä. Yleensä puhutaan henkilökohtaisesta 

syyllisyydestä ja sen vaikutuksesta iäiseen kohtaloomme. Raamattu puhuu kuitenkin 

myös siitä, että määrättyyn joukkoon kuuluminen voi syöstä helvettiin. Tilanne on 

tällainen: määrätyssä junassa oleminen vie sinut vuoren varmasti tiettyyn 

päämäärään. Kollektiivinen syyllisyys vie kadotukseen - Raamatun mukaan: 

”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja 

molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan 

tähden" (1. Moos.19:15). 

”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?... 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.6:14,17,18). 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat:… eriseurat, lahkot… eivät peri Jumalan 

valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

”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). 


