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KRISTINUSKON VARIAATIOT

Väinö Hotti

Monet kasvot
Kristinuskolla on monet kasvot. Kaikki ne nousevat tavalla tai toisella Raamatusta. Erilaiset
painotukset ovat synnyttäneet monet lahkot. Kuinka moninaisuuden keskellä voidaan toteuttaa
Jeesuksen rukousta ”että he yhtä olisivat”? Siinäpä haastetta kerrakseen!
”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa
kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä
sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt”
(Joh.17:20,21).
”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.13:24,35).
Katolinen kirkko
Tämä on kautta aikain ollut ”suurin ja kaunein”. Tosin sen kauneus on ollut kiistanalainen.
Viimeaikoina kauneuteen on tullut lisää ryppyjä seksiskandaalien myötä.
”Hurskasta katolilaista tuskin mikään niin inspiroi kuin juuri kirkko, sillä kirkko sisältää kaiken mitä
hän ajassa ja iankaikkisuudessa pohjimmiltaan tarvitsee, se on hänen kaipaustensa tyydyttäjä.
hänen rakkautensa kohde, hänen elämänsä, tehtävänsä, jopa hänen lopullinen päämääränsäkin
kirkkaudessa, sillä ecclesia militans on muuttuva riemuitsevaksi seurakunnaksi, ecclesia
triumphans” (Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.122).
Sakramentit ovat katolisessa kirkossa tärkeässä asemassa. Tähän liittyy kiinteästi
”pappiskeskeisyys”. Katolisen kirkon jumalanpalvelus on kaukana alkuseurakunnan
”armolahjajumalanpalveluksesta”:
”Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä
opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi” (1.
Kor.14:26).
Katoliseen kirkkoon liittyy epäraamatullinen Marian palvonta. Myös muut pyhimykset ovat siinä
korkeassa asemassa.
Paavin latinankielinen arvonimi: Vicarivs Filii Dei (Jumalan Pojan sijainen).
Touhukristillisyys
Raamatusta tähän löytyy esikuva MARTASTA:
”Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet
kotiinsa. Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja
kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi:
"Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis
hänelle, että hän minua auttaisi." Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista
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sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän
osan, jota ei häneltä oteta pois” (Luuk.10:38-42).
E. J. HONKANEN
”Touhu ei ole ratkaisu ”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta touhuilijat saavat vain
vahinkoa.” Snl.21:5. ”Ahkeruus ja touhu ovat kaksi eri asiaa.
Emme saa unohtaa: ”Kirottu olkoon se, joka Herran työtä laiskasti tekee!” emmekä myöskään:
”Olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä!” Mutta emme saa erehtyä
luulemaan, että touhu on ahkeruutta.
On ihmisiä – ja juuri Jumalan valtakunnan työssä – joilla on aina hirmuinen kiire. Kuitenkaan
kiireestään huolimatta he oikeastaan saavat vähän todellista aikaan. He joutuvat parsimaan
jälkiään, koska he tekevät ajattelematta sellaista mikä ei ole niin tarpeellista. Usein heille ei riitä
edes heidän oma työnsä, vaan he käyvät sotkemassa toistenkin työtä. He näyttävät ahkerilta –
mutta todellisuudessa ovat touhuilijoita…Tärkeintä ei ole laajuus, vaan laatu” (E.J. Honkanen,
Hengen uudistus, ss.105,106).
”Sören Kierkegaard jo viime vuosisadalla näki hyödyttömän kiireen vaarat. Hän kertoo
mummosta, jonka mökki syttyi palamaan. Mummo touhusi ja hääri hirveästi pelastaakseen mitä
oli pelastettavissa, ja sai pelastetuksi – hellanringit. Kierkegaard kysyy: ”Mitä me pelastamme
hyödyttömällä kiireellämme?” (E.J. Honkanen, emt.s.55).
SOSIAALINEN EVANKELIUMI
”Vähäisenkin hengellisen arvostelukyvyn omaava henkilö huomaa yleensä, missä usko on elävää ja
missä ei, mutta eräällä alueella tällainen henkien erottaminen ei näytä yhtä helpolta. Tarkoitan
sitä matkamiehen mielen syrjäytymistä, mikä syntyy innokkaan sosiaalisen toiminnan piirissä”
(Osmo Tiililä, Kuolema, s,66).
”Sosiaalisen evankeliumin” syntymiseen on antanut ulkonaisen sysäyksen teollistumisen
aiheuttama kurjistuminen ja sosialistinen yhteiskunnallisten epäkohtien kritiikki.. Tämän
”evankeliumin” kannattajat ovat hylänneet marksilaisuuden, mutta hyväksyneet sosialistisen
yhteiskuntakritiikin. Pyrkiessään sosiaalisiin uudistuksiin kristillisessä hengessä he ovat useinkin
samastaneet kristillis-sosialistisen yhteiskunnan ja Jumalan valtakunnan.
”Sosiaalisen evankeliumin” käsitys Jumalan valtakunnasta sisältää monissa tapauksissa Raamatun
perustotuuksien kieltämistä” (David Hedegård – Uuras Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42).
Laiska kristillisyys
”Kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee, kirottu olkoon se, joka pidättää miekkansa
verestä” (Jer.48:10).
”Lienee sitäkin kristillisyyttä, missä ei toivota mitään tapahtuvaksi. Kun olisi vain hiljainen ja harras
siunauksen sade kuolleitten luiden päällä, lämmin ja suloinen autuus, niin toki riittäisi, vaikka
olisikin kirkon penkeissä viisisataa miestä menossa helvettiin” (Niilo Tuomenoksa).
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”Hengellisesti laiska, kuten laiska yleensä, on verukkeita ja konnankoukkuja täynnä. Panee valhe
vaatimattomuuden hupun päähänsä ja niin välttyy näkemästä ja kuulemasta mitään, mikä on
vaivaksi” (Niilo Tuomenoksa).
”Seurakunnissa on paljon jäseniä, jotka eivät tee kerrassaan mitään, ellei oteta lukuun ´uhrilahjaa`,
kolikkoa, jonka he kolehtikoppaan joka viikko antavat. Vuodesta toiseen he istuvat ja kuuntelevat
ja vaativat ja arvostelevat, ovat aina hengellistä ruokaa syömässä, mutta pysyvät kuitenkin
laihoina” (Niilo Tuomenoksa).
Korkealentoinen kristillisyys
”Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa
teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne! (1.
Kor.4:6).
”Pelkään korkeutta, josta puuttuu syvyys” (Niilo Tuomenoksa).
”Kristus ei ole ylpeydestä tärähtäneitten matkassa. Jos sellaiset pääsisivät vaihtamaan leiviskänsä
kahteen, kaksinkertaistuisi vaara jäädä tielle. Viiden leiviskän hoitajina heistä tulisi pelottavia ei
vain itselleen, vaan toisillekin” (Niilo Tuomenoksa).
”Ylpeässä kristillisyydessä on aina käynnissä kukkulatappelu, sillä huipuilla ei ole kaikille tilaa. Aina
sieltä joku on nurinniskoin tulossa alas” (Niilo Tuomenoksa).
”Huipuilla langetaan hienosti, mutta sitä vaarallisemmin” (Niilo Tuomenoksa).
”Kuninkailun vaara on suurin siellä, missä taivas on runsaimmin lahjojaan jakanut. Siunauksen
saanut on vaarassa menettää palvelijan mielen” (Niilo Tuomenoksa).
”Vain kukistuneista on palvelijoiksi. Jumala liittyy armoineen mieluimmin siihen, joka ei ole mitään”
(Niilo Tuomenoksa).
Suuren puhdin kristillisyys
”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sak.4:6).
”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” (Ilm.3:17).
”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut luvatusta Pyhän Hengen
voimasta” (Niilo Tuomenoksa).
Tallaiset kristityt itseriittoisuudessaan ja omahyväisyydessään hylkäävät ”oppi-isät”. He ovat
mielestään saaneet omaan sydämeensä kaikki taivaan aarteet. Näillä kristityillä ”homma on
hanskassa”. Nämä kristityt eivät tarvitse sivusta ohjeita; heillä on KORKEIN TOTUUS!
Nimikristillisyys
"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä
ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet
kuollut” (Ilm.3:1).

4

Kristityn nimi on helposti saatavissa. Jo syntyminen ns. kristityssä maassa antaa oikeuden kantaa
tätä nimeä. Voimme sanoa, että kristillisyydessä on monia eri asteita. Jotkut tyytyvät kasteen
antamaan kristillisyyteen. Toiset nojaavat lapsikasteen autuuttavaan vaikutukseen, vapaat suunnat
taas ”uskovien kasteeseen”. Molempia voidaan nimittää ”kasteapostoleiksi” ja
”sakramentalisteiksi”. Tosiasiassa meillä on Suomessa kosolti ”kastettuja pakanoita”. Kun ihminen
tulee herätykseen, hän tulee rauhattomaksi sielunsa tilasta. Enää hän ei tyydykään
nimikristillisyyteen, vaan alkaa tosissaan kysellä Lutherin tavoin: ”Miten minä löytäisin armollisen
Jumalan?”
”Kun kristityn on nimi mulla, Tee siksi minut todella, Suo tahtos tekijäks mun tulla, Sun nuhteitasi
totella, Ja käydä tielläs taivaaseen, Elämään, iloon iäiseen” (Vvk.212:3).
Nimenomaan lopun aikana nimikristillisyys lisääntyy:
”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja… heissä on jumalisuuden
ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta” (2.Tim3:1,5).
Farisealainen kristillisyys
”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin
ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista
ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset,
te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät
kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä
näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja
laittomuutta” (Matt.23:25-28).
”Kristillisyydelläkin on fariseuksensa, joiden hengellisyys on yhtä tiukaan napitettua kuin
Jeesuksenkin aikana” (Niilo Tuomenoksa).
”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten” (Niilo Tuomenoksa).
”Valkoiset synnit kadottavat myös. Kuitenkin usein mustista syövereistä on lyhempi matka
parannuksen paikalle kuin pilkuttomasta hurskaudesta” (Niilo Tuomenoksa).
Perintökristillisyys
”älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon
teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille” (Matt.3:9).
”He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään
orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?" Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä
sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy
iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Minä tiedän, että te
olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei
saa tilaa teissä. Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette
kuulleet omalta isältänne." He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme".
Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja. Mutta
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nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on
kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt” (Joh.8:33-40).
”Suurten herätysten perinnöillä elävät monet kristilliset piirit. Perintövaroilla voidaan pitää koossa
kuolluttakin kristillisyyttä” (Niilo Tuomenoksa).
”Missä pyhät nostelevat saamiaan tavaroita kätketyn ylpeyden voimilla esille, siellä tyrehtyy
siunaus. Kun herätysliike alkaa elää hienokseltaan ylpeillen menneisyydestään, se kadottaa
vähitellen tulevaisuutensa” (Niilo Tuomenoksa).
”Herra, herätä meille uusia paavoja, sillä entiset ovat kuolleet. Heidän hautojensa koristelijoiksi
meistä on, ei juuri muuhun” (Niilo Tuomenoksa).
Lahkokristillisyys
”Lahkolaisuus edellyttää aina Jumalan sanan Ja Hengen synnyttämää herätystä, joka – olipa se
sitten ollut enemmän tai vähemmän täydellistä – on muuttunut lahkolaisuudeksi puuttuvan
johdon tai sanan sekä autuuden järjestyksen väärin käsittämisen vuoksi. Niin kuin oikein herännyt
sielu vakavasti johdettuna ja sanan ymmärtäen pääsee Kristukseen uskoen sovintoon Jumalan
kanssa, niin lahkolainenkin saa rauhan. Mutta hänen rauhansa perustuu tunteisiin, liikutuksiin,
näkyihin, ilmestyksiin ja muuhun sellaiseen, mikä on sanan ja vanhurskauttamisen ulkopuolella.
Työt ja harjoitukset ovat tavallisesti tämmöisen rauhan perustana” (Jonas Lagus, Evankeliumin
ääni, s.108).
”Skismalla tarkoitamme kirkollisessa kielenkäytössä kirkollista hajaannusta, joka ei perustu
Jumalan sanan käskyyn, vaan omaan ratkaisuun… Väärin on kuitenkin sanoa skismatikoiksi tai
separatisteiksi niitä, jotka erottautuvat kirkkokunnastaan siitä syystä, että tämä itsepintaisesti
pitää kiinni väärästä opista. Tällaiseen erottautumiseen Raamattu käskee (Room.16:17), ja se on
ainoa keino, saada kristillisessä kirkossa aikaan oikea yksimielisyys ja säilyttää se” (Franz Pieper,
Kristillinen dogmatiikka, s.564).
Lahkolaista hallitsee ajatus ”me yksin olemme oikeassa”. Rooman kirkossa tämä tulee esille
dogmina: KIRKON ULKOPUOLELLA EI OLE PELASTUSTA (extra ecclesiam nulla salus)!
Suomalaisella maaperällä lahkolaisuus kulminoituu laestadiolaisuuteen ja siellä nimenomaan
SUOMEN RAUHANYHDISTYKSEEN (SRK), joka ei hyväksy kristillisyyttä ulkopuolella oman ryhmänsä.
Vapaissa suunnissa hyväksytään, että uskova tulee yhdeksi Kristuksen kanssa, kun hän tulee
uskoon. Sen sijaan ei myönnetä, että hän samanaikaisesti yhdistyy toiseen uskovaan, joka on myös
liittynyt Kristukseen. Tämä on kuitenkin epäloogista ja järjen vastaista.
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
”Kristitty, joka ylen paljon muistuttaa joukkoa, johon hän kuuluu, muistuttaa tavallisesti liian
vähän Kristusta” (Niilo Tuomenoksa).
”Veljesriidat ovat syöneet kristillisyydeltä sen maailmaa valloittavan voiman” (Niilo Tuomenoksa).
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”Rakkaus on usein yhteen kokoontuneitten kristittyjen huonoimmin kohdeltu vieras” (Niilo
Tuomenoksa).
”Erimielisyyksissämme ja riidoissamme veljellisen rakkauden tulisi olla viimeinen, joka saa häädön.
Usein se kuitenkin ensimmäisenä heitetään ulos” (Niilo Tuomenoksa).
”Jumalalla on vainiollaan monta palstaa. Niitä ympäröivä aita ei ole Luojan työtä, vaan ihmisen”
(Niilo Tuomenoksa).
”Huokailemme, ettei yhteys ole mahdollinen aidan takana olevaan veljeen hänen heikon kristillisen
ymmärryksensä tähden, mutta emme itke sitä, että vihoittelemme veljellemme, joka istuu samassa
kirkonpenkissä ja veisaa samasta virsikirjasta” (Niilo Tuomenoksa).
Ekklesiakristillisyys
Tämä kristillisyys on ankkuroitu Golgataan. Kaikki Golgatalla käyneet kuuluvat tähän ryhmään.
”Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki
ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” (Aaro Leikkari, Armahdettu
yhteyteen Kristuksessa, s.161).
”Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä lähellä, van myös kaikkia niitä, jotka ovat hänessä.
Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon yhteydessä, vaan toistensakin” (Niilo Tuomenoksa).
Tämä on loogista. Jos uskova on Kristuksessa, nämä kaksi ovat erottamattomat kuin ”Siamilaiset
kaksoset”; missä toinen siellä toinenkin!
Golgata merkitsi aseistariisuntaa ja kaikkien raja-aitojen purkua:
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
Tässä kristillisyydessä ei toimita ”yli rajojen”, koska Golgata ei tunne rajoja. Toiminta tapahtuu
”ilman rajoja”. Rajat ovat ”vihan monumentteja ja symboleja”. Kristus yhdistää kaikki hänessä
olevat uskovat rakkauden sitein.
Yhteys Jumalaan = yhteys lähimmäiseen
Yhteyden solmiminen Jumalan kanssa on valtava asia! Se tapahtuu vanhurskauttamisessa. Tämän
”kylkiäisenä” (ja automaattisesti) syntyy vaakatason yhteys, yhteys toisiin Kristuksessa oleviin. Jos
meiltä puuttuu yhteys MUIHIN Herran omiin, siitä voidaan päätellä sata prosenttisella
varmuudella: MEILTÄ PUUTTUU YHTEYS JUMALAAN! Asiaa ei paranna se, että täysin rinnoin
lauletaan GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON! Tämä on itsensä pettämistä. On nöyrryttävä Jumalan
edessä parannukseen. On siis lähdettävä ensin rakentamaan yhteyttä Jumalaan – ja jätettävä
EKUMEENISET VOUHOTUKSET!
Kun yhteys Jumalaan syntyy, huomaamme että yhteys toisiin Herrassa oleviin syntyy itsestään:
”SEN JUMALA TEKI”:
”Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki”
(Room.8:3).
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Ekklesiakristillisyys on myös ankkuroitu tiukasti Raamattuun. Raamatusta ei oteta ainoastaan
”valittuja paloja”, vaan se on käytössä kokonaisvaltaisesti:
”Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä
viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne
valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni
vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja
mehiläisen mettä” (Ps.19:8-11).
”Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, syö, minkä tässä saat; syö tämä kirjakäärö, mene ja puhu
Israelin heimolle". Niin minä avasin suuni, ja hän antoi tämän kirjakäärön minun syödäkseni. Ja hän
sanoi minulle: "Ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakääröllä, jonka minä
sinulle annan". Niin minä söin, ja se oli minun suussani makea kuin hunaja. Ja hän sanoi minulle:
"Ihmislapsi, mene nyt Israelin heimon tykö ja puhu heille minun sanani” (Hes.3:1-4).
”Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo”
(Jer.15:16).
”Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: "Mene ja
ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä". Ja minä menin
enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: "Ota ja syö se; se
on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja". Niin minä otin
kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni
minun vatsaani karvasteli. Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja
kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista" (Ilm.10:8-11).
Ekumeniakristillisyys
Nämä kristityt pitävät rajat voimassa. He eivät kuulu Kristuksen laumaan:
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne
muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen”
(Joh.10:1,2).
Kaikki Jeesuksen omat ovat nöyrtyneet menemään Jeesus – ovesta sisälle. Ekumeniakristityt ovat
”nousseet sinne muualta”. He ovat ”aitureita”, jotka käyttävät väkivaltaa saadakseen Jumalan
valtakunnan:
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja
hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12).
Tämä ”aiturointi” jatkuu, kun pyritään luomaan kristittyjen yhteyttä. Toimitaan ”yli rajojen”. Tämä
johtaa siihen, että hylätään olemuksen yhteys ja pyritään eri kirkkokuntien yhteyteen. Tällöin
joudutaan tekemään väkivaltaa Raamatulle. Joh.17. puhuu nimenomaan ”olemuksen yhteydestä”:
”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa
kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa,
että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt”
(Joh,17:20,21).

