RAUTALANKAMALLI
9. Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe
ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen.
10. Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät
ole ymmärrettävissä.
11. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle
muukalainen (1. Kor.14:9-11).
Ihmisten välisessä kommunikoinnissa sanoilla ja kielellä on ratkaiseva merkitys. Jollei meillä ole
yhteistä kieltä, ei ole helppo ymmärtää toista. Tällöin on turvauduttava ”elekieleen”, jotta edes
jotakin menisi perille. Viimeinen mahdollisuus on ”rautalankamalli”, jolla tärkein ja ydinasia
pyritään viestittämään. Hengellisellä rintamallakin on joskus tarpeen etsiä rautalankaa. Näin olen
tehnyt seuraavassa keskeisen hengellisen totuuden ilmaisemisessa.
KRISTITTYJEN YHTEYS on yleisesti hyväksytty Raamatun totuus. Kukapa vähääkään raamatullisena
itseään pitävä rohkenee kieltää tätä perustotuutta! Onhan asia kiistämättömästi esiintuotu Joh.17.
Ongelmaksi vain muodostuu teorian ja käytännön ristiriita.
Kentauri
Kentaurit ovat puoliksi hevosia ja puoliksi ihmisiä. Kentaureilla ominaista on, että yläruumis
koostuu ihmisen yläruumiista ja alaruumis on kuten hevosella. Perusperiaatteena kentaureilla on
eläimen alaruumis, neljällä jalalla ja ihmisen yläruumis. Kentaurien kasvoissa on myös usein
viittauksia siitä, minkä rodun kentauria tämä edustaa. Hevoskentaurilla esimerkiksi voi olla
hevosen korvat tai viirumaiset sieraimet…” (Netti).
Me tiedämme, että ihmisiä voi syntyä pahasti kehitysvammaisina, hyvinkin säälittävinä ja rujoina.
Mutta ainakin toistaiseksi kentaureista puhuttaessa olemme tekemisissä ”satuolentojen” kanssa.
Toisaalta, kun aikamme tuntee jo sellaisetkin luonnonvastaiset (perverssi) käyttäytymiset kuin
homous ja lesbous, saattaa olla, että lähestymme huimaa vauhtia myös ”eläimiin sekaantumista”.
Tällöin osaksi ihminen ja osaksi eläin voisi olla totisinta totta.
Kentauri on siis otus, jolla on ihmisen pää ja eläimen alaraajat. Jo kättelyssä ymmärrämme, että
olemme tekemisissä kovin ristiriitaisen persoonallisuuden kanssa. Voisimme sanoa: vasen käsi ei
tiedä mitä oikea käsi tekee! Oikein olisi puhua myös ”skitsofreenisesta” toiminnasta. Edelleen
voisimme käyttää nimitystä ”älyllinen itsemurha”.
Tämä kaikki sovellettuna uskovien yhteysajatteluun: ”Pään puolesta” uskovat ovat terveillä
raamatullisilla linjoilla. Uskovan järki on johtamassa ”ekklesiakokoontumiseen” - tässähän
lähdetään ajatuksesta, että SEURAKUNTA ON YKSI. Mutta ”jalat” kampeavat toiseen suuntaan. Ne
eivät tottele pään komentoa, vaan kävelevät ”lahkokarsinaan”. Tämä on traagista!
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