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UNOHDETTU EKKLESIA

Väinö Hotti

Kirjauskonto
Kristinusko on mitä suuremmassa määrin kirjauskonto. Liekö mikään muu uskonto niin tarkoin
dokumentoitu? Tässä mielessä lukutaitoisilla kristityillä on mahdollisuus paneutua tarkoin
uskonsa perusteisiin. Toisaalta Raamattu tarjoaa myös pätevän perustan uskovien yhteydelle.
Jeesuksen käsky
Jeesus opastaa meitä Raamatun kokonaisvaltaiseen opettamiseen:
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti”
(Matt.28:18-20).
Kahdenlaisia uskovia
Valitettavasti kaikki uskovat eivät ole opillisesti orientoituneita. Monelle fiilis on kaikki kaikessa.
Harras tunnelma riittää. Hengelliset tilaisuudet muodostuvat hengelliseksi viihteeksi.
”Itse emme ota kantaa oppikysymyksiin juuri sen takia, että evankeliumi pysyy pääasiana” (Radio
Dei).
Vakava asia
Tiedon hylkääminen ja opillisuuden halveksiminen koituu turmioksi ja kadottavaksi asiaksi:
”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla” (Hoos.4:6; Saarnivaaran käänn.).
Pyhä Henki avaa
Jokainen Raamatun lukija saa jotakin Raamatusta. Lähtökohtaisesti Raamattu on kuitenkin
”suljettu kirja”:
”Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen
kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä
kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" Eikä kukaan
taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin
sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista
sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut,
niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä" (Ilm.5:1-5).
Raamatun ydin avautuu ainoastaan uudestisyntyneelle ja Pyhän Hengen saaneelle. Järkeisoppinut
selittää väärin Raamattua:
Paavo Ruotsalainen: ”Työ vilosohvit tiette saman selevän roamatusta kuin sika pottuhalameesta.”
Kääntymättömän raamatuntutkijan eräs suuri ongelma on priorisoinnin puute; hän ei osaa erottaa
keskeistä vähemmän tärkeästä.
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L.L. Laestadius: ”Järki on filosofin pääkopassa jumalallinen tiedon lähde, josta tämän maailman
viisas voi ammentaa totuutta samalla erehtymättömyydellä kuin yksinkertainen Raamatusta.”
Jumalaton ei ymmärrä
Kääntymätön ihminen ei ymmärrä oikein Raamatun tekstiä; hänen oppaanaan on PAHA HENKI.
”Lukee kuin piru raamattua.”
”jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset
ymmärtävät” (Dan.12:10).
”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle
hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti” (1. Kor.2:14).

EKKLESIA
MERKITTÄVYYS
On kysymys seurakuntaopista. Tämä on eräs kristinuskon keskeisimmistä opinkohdista. Jos tässä
kohden mennään harhaan, moni muukin kristillinen opinkohta vääristyy.
Novumissa on yli 100 mainintaa ekklesiasta,
TUNNETTAVUUS
1. Luterilainen kirkko
Meillä on professoreita, dosentteja, teologian tohtoreita, joiden jo virkansa puolesta pitäisi osata
Raamattu ”etu- ja takaperin”. Jostakin syystä he eivät ole innostuneita tämän keskeisen kohdan
käsittelystä. Suurin osa kirkkokansasta tuskin on koskaan kuullut ekklesia - sanaa puhumattakaan
siitä, että heille olisi opetettu sanan sisältöä.
Martti Luther viitoitti tälläkin kohdalla ”miehen tien”:
"Ei niin, sinä narri, kuuntele ja anna minun sanoa: ensiksikin pyydän, että minun nimestäni
vaiettaisiin eikä annettaisi kutsua itseään luterilaiseksi, vaan kristityksi ... Miten kävisi päinsä, että
minun poloisen, haisevan matosäkin, että minun kurjalla nimelläni nimitettäisiin Kristuksen lapsia.
Ei niin rakkaat ystävät, hävittäkäämme puoluenimet ja olkaamme vain kristityitä, kun meillä on
Kristuksen oppi" (Martti Luther).
2. Herätysliikkeet
Herätysliikkeiden suhde kansankirkkoon on skitsofreeninen. Toisaalta ne välistä haukkuvat kirkon
”pataluhaksi”, mutta toisaalta ne kuitenkin pitävät sitä Kristuksen kirkkona!
Perinteisesti näiden liikkeiden tehtävänä on teologisesti paikata kirkon ”porsaanreiät”, mutta
ekklesia - asiassa se on jäänyt tekemättä.
3. Vapaat suunnat
Ekklesia on täälläkin suhteellisen tuntematon. Siellä juostaan ”oman huoneen hyväksi, Hagg.1:9.
SUMMA SUMMARUM: Suomen kristikunnassa ei tunneta ekklesiaa!
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KORVAUSTEOLOGIAA
Tarkkaan ottaen tutkija voi löytää ekklesian piilotettuna em. yhteisöjen oppiin. Ekklesiaa ei
totaalisesti kielletä, mutta sille annetaan toinen (epäraamatullinen) merkitys.
Oikeastaan on kaksi korvausmerkitystä:
1. Meidän oma ryhmä on ekklesia (oikea kirkko, Kristuksen ruumis ja Kristuksen morsian).
2. Kaikki uskonnolliset yhteisöt yhdessä muodostavat ekklesian.
Näiden molempien ongelmana on, etteivät ne täytä Raamatun mittaa. Toisaalta ne ovat myös
epäloogisia ja järjen vastaisia:
a. On mahdotonta, että lahkot yhteenliitettyinä muodostaisivat ekklesian: lahko + lahko = ekklesia.
Voisi samalla kaavalla ajatella: susi + susi = lampaat.
b. On mahdotonta, että Kristuksella on monta morsianta.
HENGELLINEN KOTI
Ekklesia on ovelasti korvattu omalla hengellisellä kodilla. Tämä koti versoo isien
perinnäissäännöistä:
”Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä." Ja hän sanoi heille: "Hyvin
te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne” (Mark.7:8,9).
Tässä kohden vuosisatainen juuttuminen perinnäissääntöihin on niin tukevaa, että tavallinen
ihminen luulee sen olevan raamatullista. Kun asiaa tarkemmin tutkitaan, päästään varmuuteen
siitä, että Raamattu on aivan toisilla linjoilla.
EKKLESIA – TIE YHTEYTEEN
Mikään ”hengellinen koti” ei ole ratkaisu kristittyjen yhteysongelmaan. Eikä sitä myöskään ole
kristittyjen yhteys yli rajojen. Se on valheellista ja petollista yhteyttä. Se on hurskasta teatteria.
Se on antikristillistä yhteyttä. Raja-aidat ovat DIABOLOKSEN (erilleen heittäjän ja hajottajan)
aikaansaannosta. Meidän tulee pyhällä kiivaudella hajottaa ne ja polkea maahan. Meidän tulee
lähteä totiseen sotaan LAHKO-PERKELETTÄ vastaan.
Ainut oikea yhteys on ”yhteys ilman rajoja” (Ef.2:14). Tästä Jeesus puhuu Joh.17. Se on elimellistä,
orgaanista yhteyttä, Golgatan aikaansaannosta!
RATKAISU YHTEYTEEN – GOLGATA
Golgatalla on voima yhdistää uskovat: ”Golgatan veressä voima on…” Golgata yhdistää Kristukseen
ja samalla myös automaattisesti toisiin uskoviin. ARMAHDETTU YHTEYTEEN Kristuksessa.
RATKAISU YHTEYTEEN – PELASTUSVARMUUS
Monet suuret keksinnöt ovat usein yksinkertaisia. Samoin on yhteysongelman ratkaisu. Se on
yksinkertainen ja yllättävä, mutta kallis ratkaisu Jeesukselle: VEREN HINTA!
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Yksinkertaisuuteen ja yllättävyyteen kuuluu myös se, että yhteys saadaan oman
pelastusvarmuuden kautta. Pelastusvarmuus on eräs luterilaisuuden perusoppeja.
”Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta varmuuteen, perin juurin
hävittääksemme tuon tuhoisan valheluulon, joka on riivannut koko maailman: ´Eihän sitä ihminen
tiedä, onko armossa`” (Luther).
”Joka hylkää pelastusvarmuuden, sylkee suustansa uskon” (Luther).
Jos ja kun saa omat suuret syntinsä anteeksi Golgatalla, ei koe lainkaan ongelmaksi hyväksyä
lähimmäinen saman Golgatan ansion tähden Jumalan lapseksi. Jos Jumala tällaisen rötkäsyntisen
on armahtanut, onhan sama voinut tapahtua naapurillekin! Joka ei tällaista ole kokenut Golgatalla,
hän on eksynyt ”väärälle Golgatalle”! Armahdettujen välillä ei ole raja-aitoja! Golgatalle saamme
tulla sellaisena kuin olemme, mutta kukaan ei lähde muuttumattomana tuolta pyhältä vuorelta.
Jos pyrit tosissasi yhteyteen toisten Jumalan lasten kanssa, niin varmista itsellesi pelastusvarmuus
Golgatalla; kun tämä on tapahtunut, automaattisesti hyväilet kaikkia golgatakävijöitä rakkaina
veljinä ja sisarina.
”Nähkää, mitä silmäin edessä on. Jos joku on mielessään varma siitä, että hän on Kristuksen oma,
ajatelkoon hän edelleen mielessään, että samoin kuin hän on Kristuksen, samoin olemme mekin”
(2. Kor.10:7).

