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ORGANISMI VAI ORGANISAATIO? 
 
Kaksi seurakuntamallia 
 
Kristus rakentaa elävästä materiaalista organismin (elimistön) (Ef.1:23, 4:12-16, antikristus 
rakentaa kuolleesta materiaalista organisaation (järjestelmän) (Ilm.13:17, Ef.2:1) (Erich Sauer, 
Ristiinnaulitun riemuvoitto, s.158). 
 
Tänään muotoutumassa 
 
Meidän aikanamme nämä kaksi seurakuntaa ovat rinnakkain.  
 
Kristuksen seurakunta (ekklesia) käsittää 1) Kristuksen ruumiin, 1. Kor.1:27, 2) Kristus – viinipuun, 
Joh.15:5, 3) Jumalan temppelin, Jumalan perheen, Ef.2:19-23. Tähän yhteisöön kuuluvilla on elävä 
yhteys KRISTUKSEEN, JUMALAAN, TOISIIN USKOVIIN. Heidän tuntomerkkinsä on rakkaus: 
Joh.13:34,35; Room.5:5; 1. Joh.1:7. 
 
Antikristillinen järjestelmä muodostuu organisaatiosoluista, eri kirkkokunnista ja uskonnollisista 
yhteisöistä; näistä palasista Antikristus valmistautuu kokoamaan maailmankirkkonsa. Tämän 
yhteisön jäseniltä puuttuu yhteys KRISTUKSEEN, JUMALAAN JA TOISIIN USKOVIIN. Yhteisön jäsenet 
palvovat organisaatiota, hengellistä kotiaan. Heidän tavaramerkkinään on viha,  Matt.24:10. 
 
Maailmankirkko 
 
Antikristillinen järjestelmä tulee olemaan jättiorganisaatio. Se on kolmikulmainen kartio. Kartion 
sivut kuvaavat: 1. persoonien kolmiyhteyttä: a) antijumala, b) antipoika, c) antihenki. 2. 
yhteiskunnallista kolminaisuutta: a) poliittinen yhtenäisyys, b) taloudellinen yhtenäisyys, c) 
uskonnollinen yhtenäisyys (emt.s.156). 
 
Seurakunta - seurakuntia 
 

”Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan 
portit eivät sitä voita” (Matt.16:18). 
 
Jeesus lupasi rakentaa SEURAKUNNAN. Antikristus on sijaiskristus, Kristuksen jäljittelijä. 
Pyrkiessään eksyttämään ja hämäämään ihmisiä hänkin lähtee seurakuntahommiin. Hän ei 
kuitenkaan tyydy yhteen seurakuntaan (mikä on raamatun ohje), vaan hän laittaa pystyy 
epälukuisen määrän SEURAKUNTIA. Aina siellä missä ei tunnusteta YHDEN SEURAKUNNAN – 
oppia, ollaan ”joron jäljillä”.  
 
Helpompi tie 
 
Rooman kirkolle Jeesus-tie on ollut liian vaikea tie. Se on löytänyt ja valinnut helpomman, Maria-
tien.  
 
”Liguorin mukaan on vaikeata pelastua Kristuksen, mutta helppoa Marian avulla” (Heiler). 
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Lahkolaisten tie 
 
Lahkolaiset ovat myös hylänneet Jeesus-tien ja valinneet helpomman tien. Ekklesia-tie on samalla 
Jeesus-tie, koska ekklesia on Kristuksen ruumis. Lahkolaisilla ei ole Kristusta, vaan heillä on 
korkeintaan ”palasia” Kristuksesta:  
 

”Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te 
kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:13). 
 
”Lahkolaisten mukaan on vaikeata pelastua ekklesian kautta, mutta helppoa hengellisen kodin 
avulla” (VH). 
 
Korvausteologia 
 
Rooman kirkon virallisena nimenä on Ecclesia catholica.  Tähän liittyy kiinteästi teesi: KIRKON 
ULKOPUOLELLA EI OLE PELASTUSTA! Samoin lahkolaisetkin käytännössä pitävät omaa 
ryhmäkuntaansa ekklesiana.  Jokaisen lahkolaiskarsinan peruskiveen on muurattu teksti: TÄMÄN 
RYHMÄN ULKOPUOLELLA EI OLE PELASTUSTA! Jokainen lahko tunnustautuu tällä tekstillä portto-
Rooman tyttäreksi. Inhimillisestä instituutiosta on tehty pelastuslaitos. Elävä organismi on 
korvattu kuolleella organisaatiolla.   
 
Organisaatiohuuma 
 
”Hurskasta katolilaista tuskin mikään niin inspiroi kuin juuri kirkko, sillä kirkko sisältää kaiken mitä 
hän ajassa ja iankaikkisuudessa pohjimmaltaan 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” (Osmo Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.122). 
 
Tämä huumaus on kuitenkin täysin irti Raamatusta, kuten Luther aivan oikein toteaa:  
 
”Noin paavikin nykyään, hänellä kuin ei ole yhden yhtäkään raamatunkohtaa, jolla saattaisi 
itseään puolustaa, käyttää yhtenään tätä samaista todistelua vastaamme: ´Kirkko, 
kirkko!`…Kaikkein enimmän hän tähdentää tuota: kristikunta ei saata hävitä eikä kukistua. Tämä 
todistus tehoaakin kaikkein useimpiin” (Gal.kirj. sel. s.29). 
 
Lahkolaiset ovat raamatullisuuden suhteen Rooman kirkon kanssa yhtä heikolla perustuksella. 
Hekin palvovat omaa yhteisöään. Juhlavat perinteet ja kansanjoukot ovat tässäkin jonkinlaisena 
oikean opin takeena – eipä paljon muuta. Tällöin tietysti raamattusidonnaisuus on vain näennäistä 
(kvasi-) tai peräti olematonta. Suurin erhe on siinä, että on luovuttu totuus-valhe – akselilta ja 
jouduttu näin VALHEEN RUHTINAAN valtapiiriin.  
 
Huumaukselle on ominaista, että järkiperusteet on heitetty syrjään. ”Soaistu on järkemme, Synnin 
sumu sielun peittää.”  Ryhmän housuilla ollaan valmiit istumaan vaikka helvetin tuleen! Sokeat 
johtajat johtavat sokeita lampaita kohti turmiota. Itsenäinen ajattelu on tyystin kadonnut. 
Tällaisen ihmisen on mahdotonta käsittää, että on olemassa maailmanlaajuinen ”pyhien yhteisö”, 
johon kaikki uskovat kuuluvat. 
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Organismihuuma 
 
Paavali oli Kristuksen huumaama. Kristus oli hänet kokonaan täyttänyt. Hän oli myös ekklesia-
ihminen. 
 
”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä 
todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen 
rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin 
omakseni Kristuksen  (Fil.3:7,8). 
 
”Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa 
ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, 
sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun 
edestäni” (Gal.2:19,20). 
 
”Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,  
joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää” (Ef.1:22,23). 
 
”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan 
perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,  
jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;  ja hänessä tekin 
yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. (Ef.2:19-22). 
 
Raamatun totuus – vai ryhmäkunnan tulkinta 
 
Kun Rooman kirkko väittää, ettei Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta, se samalla haluaa sanoa, 
että Rooman kirkko on raamatullinen kirkko. Luther otti hampaisiinsa entisen hengellisen kotinsa 
ja todisti vakuuttavasti, että Rooman oppi poikkeaa monessa kohden Raamatun opista. Rooman 
kirkon oppi oli pitkälti ”tulkintaa” Raamatun opista. Tämä tulkinta oli jopa aivan keskeisissä 
asioissa väärää ja harhaanjohtavaa.  
 
Aikamme hengelliset yhteisöt (suuret kirkkokunnat mukaan lukien) vannovat raamatullisuuden 
nimiin, mutta tarkempi analyysi paljastaa, että heidän raamatullisuutensa on ainoastaan oman 
ryhmän raamattutulkintaa! Tältä pohjalta nousee kristikunnan sirpaloituminen! Kukin 
ryhmäkunta on siinä määrin sidoksissa perinteiseen opintulkintaan, että siitä urasta on lähes 
mahdotonta nousta YKSIN RAAMATTU – linjalle. 
 
Hyvänä esimerkkinä ryhmäkuntien raamattutulkinnasta voidaan ottaa SEURAKUNTAOPPI. Yleensä 
tätä oppia ei oteta lainkaan esille. Käytännössä tavallisesti kuitenkin oma ryhmäkunta nauttii 
ekklesia-statusta.  
 
Ihmissidonnaisuus 
 
Toinen lahkolaisuutta tehokkaasti synnyttävä ja ruokkiva tekijä on ihmissidonnaisuus. Vaikka 
Suomessa lukutaito on yleistä, itsenäinen ja kriittinen ajattelu on perin harvinaista – ja tämä 
koskee nimenomaan hengellistä kenttää. Johtajan ajattelu ja auktoriteetti sanelee pitkälti ryhmän 



                                                                                                                                                                                         4 
 

jäsenten kannanmuodostuksen. Luterilaisen kirkon puolella tähän liittyy olennaisena osana 
teologin arvostus – eihän maallikko mitään tiedä! Mitä mieltä pappi on? Luther korosti, että ei saa 
tarkata sitä, kuka mitäkin sanoo, vaan sitä, mitä joku sanoo. 
 
Tässä on suomalaisen kristillisyyden Akilleen kantapää: kun pitäisi juosta asian (totuuden) perässä, 
juostaankin henkilön perässä! Kun ei osata arvostella oppia, ei jää muuta mahdollisuutta kuin 
korostaa henkilöä. Tällöin juostaan puhujien perässä ”kuin ravihevoset”.  Maalliselta puolelta 
henkilökultti on siirtynyt myös hengellisille areenoille. Berean kristityt päihittävät kirkkaasti 
Suomen kristityt. Heillä oli kyky peilata puhujan sanomista Raamatulla. He liikkuivat ”asialinjalla”. 
 
10. Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet 
sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.  
11. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti 
ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. (Apt.17:10,11). 
 
Miksi niin harvoin? 
 
Miksi niin harvoin lahkouskova vaihtaa leiriä ja muuttuu valtakuntakristityksi?  Tähän on 
löydettävissä ainakin kolme syytä: 
 
1. Hengellinen sokeus; tarvitaan silmien avautuminen. 
2. Pimeyden voimat sitovat:  ”Syvyyden silkit ovat lujaa tekoa” (Niilo Tuomenoksa). 
3. Ihmisen luonto panee vastaan. 
 
Ihminen on luonnostaan: 1. Syntinen. 2. Juutalainen. 3. Katolinen. 4. Lahkolainen. 5. Laumaeläin. 
6. Eksyväinen.  - Lammas on sekä laumaeläin että eksyväinen. 
 
1) ”Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt” (Ps.51:7). 
 
2) ”Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;  
3. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa hurskauttaan, 
eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle” (Room.10:2,3). 
 
3) ”Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa; sillä näin sanoo profeetta: 'Taivas on 
minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen huoneen te minulle 
rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani?” (Apt.7:48,49). 
 
4)”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, 
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette 
silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on 
kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä 
olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset 
ainakin?” (1. Kor.3:1-4). 
 
5-6) ”Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen” 
(Jes.53:6). 
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Mahdollisuus muutokseen 
 
Tilanne on vaikea, mutta ei aivan toivoton. 
 
1. Jeesus avaa sokean silmät. 
 
”Hän vastasi: "Se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi 
minulle: 'Mene ja peseydy Siiloan lammikossa'; niin minä menin ja peseydyin ja sain näköni"… 
Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: "Anna kunnia 
Jumalalle; me tiedämme, että se mies on syntinen". Hän vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä; 
sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen". (Joh.9:11,24,25). 
 
”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. Minä neuvon sinua ostamaan minulta 
kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä 
alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:17,18). 
 
2. Kahleet katkaistaan. 
 
”He istuivat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin,  koska olivat 
niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi Korkeimman neuvon. Hän masensi 
heidän sydämensä kärsimyksellä; he sortuivat, eikä ollut auttajaa. Mutta hädässänsä he huusivat 
Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja 
synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa. Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen 
ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.  Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset 
salvat” (Ps.107:10-16). 
 
”Minä käyn sinun edelläsi… minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat” (Jes.45:2). 
 
”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut … julistamaan vangituille 
vapautusta ja kahlituille kirvoitusta” (Jes.61:1). 
 
”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. (Joh.8:34-36). 
 
”Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus” (2. Kor.3:17). 
 
3. Muutos olemuksessa ja luonnossa. 
 
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, 
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 
 
”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). 
 
Väinö Hotti 


