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KRISTUSPÄIVÄ – JAETUN KRISTUKSEN PÄIVÄ

Väinö Hotti

Turussa vietetään 2.12.2017 ”Kristuspäivää”. Päivien järjestäjinä ovat: HENGEN UUDISTUS
KIRKOSSAMME, KANSAN RAAMATTUSEURA JA TURUN SEUDUN SEURAKUNNAT YHTEISTYÖSSÄ:
RADIO DEI.
Totuus – valhe - akseli
Kaiken hengellisen kokoontumisen tulisi sijoittautua TOTUUS – VALHE – akselille. Näin ei
valitettavasti tämän tilaisuuden suhteen ole.
”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?” (1.
Kor.1:11-13).
Suomalainen kristikunta koostuu lukemattomista eri lahkoista. Maallisella areenalla valtaa pitää
poliittinen kenttä, hengellisellä taas eri kuppikuntien kenttä. Harhautunut uskonnollisuus ynnää
nämä lahkot ja päättelee: TÄSSÄ ON KRISTUKSEN KIRKKO! Voi pyhä yksinkertaisuus! Sokean
uskovan logiikka ei riitä päättelemään, että sirpaloituminen on DIABOLOKSEN (erilleen heittäjä,
hajottaja) työtä.
Turussa kokoonnutaan ”jaetun ja paloitellun” Kristuksen merkeissä! On irvokasta viettää
Kristuspäivää siellä, missä Kristus on näin kaltoin kohdeltu.
Ripaus realismia ei olisi pahitteeksi hengellisten juhlien järjestäjille! ”Totuuden Henki, johda sinä
meitä…”
1. Antikristus – sijaiskristus
Antikristus on suuri jäljittelijä. Se pettää ihmisiä jäljittelemällä mahdollisimman tarkoin Jumalan
Kristusta. Tästä jäljittelystä on kyse Kristuspäivässäkin.
2. Ekumeeninen yhteys – yhteys yli rajojen
Rajat hyväksytään, mutta kuitenkin ”leikitään täydellistä yhteyttä”. Tämä on itsensä ja toisten
pettämistä!
Kristuspäivän mainoksessa luemme: Kristuspäivä – ”että he kaikki olisivat yhtä” (Joh. 17:21). Tässä
harhautetaan uskovia antamalla ymmärtää, että tässä kokoonnuttaisiin raamatullisen yhteyden
merkeissä.
1) Jeesus puhuu Joh.17. uskovien elimellisestä (orgaanisesta) yhteydestä, oksan yhteydestä
runkoon ja ruumiin jäsenten keskinäisestä (elävästä) yhteydestä. Tämä on yhteyttä ”ilman rajoja”.
Raamatullisessa yhteydessä raja-aidat on julistettu pannaan.
2) Ekumeeninen yhteys on instituutioiden (organisaatioiden) kuollutta yhteyttä.
On hyvä muistaa, mitä arkkipiispa Gustaf Johansson sanoi ”ekumeenisen liikkeen isäksi” kutsutulle
Nathan Söderblomille: ”Kuule, Nathan, sinussa on antikristus, sinä olet antikristus.”

2

3. Olympiayhteyttä
Olympialaiset kokoavat maailman eri kansoja yhteiseen urheilutapahtumaan. Näitä yhdistää
olympialaisten ajan yhteinen aate ja yhteinen lippu. Kuitenkaan heistä ei tule yhtä joukkoa, vaan
olympialaisten päätyttyä he hajaantuvat kuin ”varpusparvi”. Yhteys olikin pian ohimenevä harha.
Sama tapahtuu ekumeenisessa yhteydessä. Juhlan jälkeen kukin menee tahoilleen, omaan
lahkoonsa; yhteys on enää vain ”menneen talven lumia”. Hurskas näytelmä ja leikki on lopussa.
Yhteen kokoontuminen oli vain hengellistä viihdettä, itsensä ja toisten pettämistä.
4. Teatteria
Olemme hurskaan näytelmän kanssa tekemisissä. Ulospäin on haluttu antaa kuva kristittyjen
yhteydestä. Mutta tämän on erinomaisen pinnallista – pitäisi uskaltautua ”pintaa syvemmälle”.
Herran seurakunnassa pitäisi kaikki teatterit polttaa.
5. Golgata syrjäytetään
Kun tavoitellaan uskovien yhteyttä, on kohtalokasta kulkea Golgatan ohitse. Jeesuksen veri on
ainut lääke uskovien eripuraisuuteen. Se, mitä on turhaan ihmisvoimin pyritty saamaan aikaan,
ratkeaa kertaheitolla Golgatalla.
Golgata rikkoo raja-aidat. Golgata merkitsee yhteyttä ”ilman rajoja”. Golgatalla haudataan
sotakirveet.
”Golgatan veressä voima on…” Ainoastaan tällä verellä on kyky ja voima saattaa uskovat
todelliseen, raamatulliseen yhteyteen.
Jos ja kun me hylkäämme ”yhden seurakunnan” – opin, me samalla kuljemme ohi Golgatan,
halveksimme Jeesuksen verta ja tallaamme sen maahan:
”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria
meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava
vastustajat. 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.10:26-29).
6. Paloiteltu Kristus
Kuppikuntateologia merkitsee paloiteltua Kristusta. Todellinen Kristuspäivä on vain siellä, missä
Golgata on saanut murtaa rajamuurit! Siellä ei tunneta – laisia tai -läisiä.
”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.3:26-29).
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