maanantai 16. toukokuuta 2016
Helluntailaisten yhteyden vaatimus nostaa päätään Suomessa
Seuraavassa Samuel Korhosen lähettämä tuore sähköpostiviesti lukijoilleen, jossa hän huomauttaa Raamatun
vääristelystä, jota Suomen helluntaikansa ry:n uusi puheenjohtaja Juhani Glade harrastaa, kun panee valkeudessa
vaeltamisen ehdoksi kristittyjen yhteyden, vaikka asia on aivan toisinpäin apostoli Johanneksen sanomana. Eli jos
erottaudumme kaikesta väärästä ja pahasta, niin vasta silloin meillä on OIKEA yhteys toisiimme. Erottautuminen
on siis tärkeää ja yhteys hinnalla millä hyvänsä muodostaa lopunajan valheellisen porttokirkon, joka on ennustettu
Raamatussa tulevaksi (Ilm. 17). Tästä väärästä yhteydestä eli ekumeniasta kirjoittaa mainiosti mm. Petri Paavola:
http://www.kotipetripaavola.com/ekumenia.html
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Shalom!
Aasi luki Ristin Voiton nettisivulta 10.5.2016 julkaistun uutisen otsikolla Juhani Gladesta
helluntaikansan uusi puheenjohtaja. Artikkelissa sanotaan mm. näin:
Helluntaikansan uusi johtaja Juhani Glade tiivisti oman henkilökohtaisen unelmansa sanaan
yhteys.
”Ensimmäisen Johanneksen kirjeen mukaan voimme vaeltaa valkeudessa vain, jos meillä
on yhteys toisiimme. Omalla sydämelläni on, että voisimme ymmärtää oikealla tavalla sen,
että helluntaikentässä olemme kaikki sisaria ja veljiä keskenämme, vaikka meillä olisi
näkemyseroja.”
Yo. lausunnossaan Glade kääntää kohdan 1. Joh. 1:7 vihtahousumaisesti päälaelleen.
1. Joh. 1:7: Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys
keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Aasin mielestä yo. kohta tarkoittaa, mitä sanoo, eli että niillä, jotka vaeltavat valkeudessa ON
(automaattisesti) yhteys keskenään. Yhteys kenen tahansa kanssa ei suinkaan ole valkeudessa
vaeltamisen edellytys, vaan ennemminkin este. Nimittäin erottautuminen on hyvin tärkeä teema
Raamatussa ja UT:n kreikan seurakunnasta käyttämä sana eklesia tarkoittaa uloskutsutut. Raamattu
kehottaa monissa kohdissa uskovia erottautumaan kaikesta pahasta ja väärästä – varsinkin lopunajan
porttokirkosta, jota nyt rakennetaan. Olemme katselleet TV7-kanavalla noita ”mössömission”
hillujaisia Espoossa, jossa päätähtinä esiintyivät pääasiassa helluntailaiset. Yhteys noihin piireihin ei
ainakaan ole valkeudessa vaeltamista. ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani” (Ilm. 18:4).
On toivottavaa, että mahdollisimman moni lähettäisi näitä posteja eteenpäin totuuden edistämiseksi,
koska suuri eksytys on jo suuressa määrin vallannut Suomen Siionin.
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