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Shalom Herrassa kaikki Jeesus uskovat!
Kirjoitan tämän viestin huolestuneena uskovien yhteyttä repivistä erimielisyyksistä.
Tarkoitan tämän lähinnä rukousaiheeksi ja henkilökohtaiseksi tutkisteluaiheeksi Herran edessä.
Mielessäni liikkuvat asiat ovat seuraavanlaisia:
(1) Olemme astuneet Kristuksen ja saatanan välisen taistelun viimeiseen vaiheeseen ja tilanne on kaikkialla
erittäin vakava  kuten Raamatussa on sanottu. 2. Tim.3:15. Juuda 34.
(2) Jeesus uskovien yhtenäisyys olisi nyt tärkeämpi kuin koskaan ennen, sillä armeija, joka riitelee keskenään
on enemmän tai vähemmän tehoton. Vihollinen on kyllä voitettu ja aseista riisuttu Kristuksessa (Kol.2:15.
Heb.2:1415) mutta pimeys hallitsee jos valo ei loista!
(3) Jeesus uskovia kehoitetaan rakentumaan elävinä kivinä pyhäksi temppeliksi Herrassa. (1.Piet.2:5).
Rakennus voi olla rakennus vain jos kaikki kivet ovat asetettu kukin niille kuuluvaan järjestykseen  muuten
kysymyksessä ei ole järjestyksessä oleva rakennus, vaan kivikasa! Tämä nykyinen epäjärjestyksessä oleva
kivikasa, ei juuri vetoa uskosta osattomiin, eikä sillä ole tarpeellista tehoa vaikuttamaan kansakuntaa
hyödyttävästi.
 On todella aika pyhittyä Jumalalle, rukoilla niinkuin ei koskaan ennen ja lopettaa kaikki keskinäiset riitaisuudet,
jotta maailma uskoisi! Joh.17:2023
Uskovien mielipiteitä kuunnellesani olen tullut seuraavanlaisiin johtopäätöksiin:
(1) On laajamittainen tietämättömyys siitä mistä tunnistaa aidon Jumalan lapsen selvillä Jumalan Sanan
ilmoittamilla perusteilla.
(2) On laajamittainen tietämättömyys siitä mistä tunnistaa aidon Jumalan Hengen toiminnan selvillä Jumalan
Sanan ilmoittamilla perusteilla.
(3) On laajamittainen tietämättömyys siitä mistä tunnistaa oikean herätyksen selvillä Jumalan Sanan
ilmoittamilla perusteilla ja herätyshistoriallisten esimerkkien valossa.
(4) On laajamittainen tietämättömyys erottaa toisistaan pelastuksen esteeksi muodostuvat 'vakavat harhat' 
harhoista, joilla ei ole suoranaista vaikutusta, välttämättöminä ehtoina, pelastukseen.
Ymmärrän, ettei Jumalan Sana opeta yhteyttä Sanan vastaisilla perusteilla. Epäpyhistä liittoutumista
Jumalan Sana varoittaa vakavasti. "Armoa ei saa vääristellä irstaudeksi!" Juuda 34 sillä pimeydellä ja
valkeudella ei ole mitään yhteyttä keskenään ! 2. Kor.6:1418. Ilm.18:15.
Ymmärrän myöskin, että Jumalan Sana velvoittaa meitä ojentamaan harhaan menneitä, kunhan se vain
tapahtuu Sanan neuvomilla periaatteilla.
Harhaan menneitä on monenlaisia. On tuhlaajapojan kaltaisia sikojen lätäköllä olevia ja on vanhemman veljen
kaltaisia ansiollisessa mielessä työskenteleviä! Luuk.15:1132
Raamattu sanoo myös eräänä viimeisen ajan merkkinä, että "paha palvelija rupeaa lyömään
kanssapalvelijoitaan." Matt.24:4849.
Ja sitten keskinäisen yhteyden neuvona: " Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella osoittelun ja
vääryyden puhumisen." Jes.58:9
Jumalaa inhoittava asia on "riidan rakentaja veljesten kesken" San.6:19
Autuaaksi ja Jumalan lapsiksi julistetaan 'rauhantekijät'! Matt.5:9
Jumalan Sana sanoo: "Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat! Se on niinkuin kallis
öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan  Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niinkuin
Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen, elämän, ikuisiksi
ajoiksi." Ps.133:13
Olen ollut useilla alueilla eri maissa ja nähnyt, että kun Jumalan Henki alkaa liikkua, niin kansa jakautuu
kolmeen eri ryhmään: (1) Niihin, jotka ottavat sen ilolla vastaan; (2) Niihin, jotka näkevät sen vääräksi ja
vastustavat sitä varoittaen toisiakin siitä; ja sitten vielä (3) Ne, jotka ovat hämmentyneitä, eivätkä tiedä mitä
ajatella.
Kenenkään ei tarvitse olla epätietoinen! Raamattu antaa aivan selvät neuvot aivan kaikkeen, kunhan se luetaan
Kristuskeskeisesti Golgatan ristiltä virtaavassa valossa. Joh.14:6. Joh.5:3940. Ilm.5:114. Heb.9:1522.
Joh.16:14. Sen perusteella voidaan helposti tunnistaa: Kuka on aito Jumalan lapsi, mikä on aito Jumalan Henki
ja miltä näyttää aito herätys!
Tätä viestiä voit jakaa eteenpäin niin paljon kuin haluat, jos koet sen mieleväksi Herrassa.
Jumalan siunausta teille kaikille toivottaen  Jeesus terveisin
Rauno Helppi
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