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MORSIAN VAI HEILA?

Väinö Hotti

Kalevi Lehtisen puhe
Oli mahtavaa kuunnella Patmos Radiosta
edesmenneen KALEVI LEHTISEN puhetta
ekklesiasta 20.1. Lehtinen puhui selkeästi ja
raamatullisesti siitä, että SEURAKUNTA ON YKSI:

KALEVI LEHTINEN
1.1.1936 – 17.7.2011
Mikä on ero?
Morsiamia on YKSI, heiloja
taas on MONTA. Jostakin
nuoresta miehestä voidaan
sanoa: ”Hänellä on heiloja
joka sormella!”

”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole
orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä
kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa”
(Gal.3:28).
”Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei
ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta,
ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata,
vaan kaikki ja kaikissa on Kristus” (Kol.3:11).

Lehtinen opetti myös kuinka ekklesia – opissa on
MORSIAN, mutta lahkolaisuudessa taas on HEILA!

NETTI

”Jos ei ole heilaa helluntaina, ei ole koko kesänä.”
Heilatta heilu helluntaina, huoletta huitelet heinäkuun."
"Jolla on heila helluntaina, sillä on lapsi laskiaisena."
Tyttö- tai poikaystävä, kulta. Vakituinen heila. Yhden illan heila.
Vappu- kesäheila, heili, sussu, sulhanen, morsian, tyttö.

USKOVA JA TOTUUS
Uskovien keskuudessa tulisi totuuden vallita. Joskus tässäkin on toivomisen varaa:
”Ripaus totuutta ei olisi pahitteeksi!”
”Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät
iankaikkisesti” (Ps.119:160).
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani” (Joh.14:6).
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”Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei
pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele
kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa” (1.
Kor.13:4-6).
”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8).
”ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden
etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden
Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen” (2.
Kor.2:10,11).

KRISTUKSELLA EI OLE MONTA MORSIANTA, HEILAA
HEILA kuuluu tavallisesti epävakaaseen ”irtolaissuhteeseen”. MORSIAN taas on
sitoutunut kumppaniinsa ja valmistautuu häihin. Suomen Siion on täynnä ”heiloja” –
ja niitä ilmaantuu jatkuvasti lisää. Mitä tekemistä tällä on totuuden kanssa?
Kuitenkin samalla odotetaan Kristusta hakemaan MORSIANTAAN? Kuinka tämä taas
liittyy yhteen totuuden kanssa? Tuskin Kristus tulee heilaporukkaa hakemaan; he
ovat tyhmiä neitsyitä, joiden osa on jäädä pimeään antikristilliseen vaivanaikaan!

SUURI PORTTO
”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle
sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen
vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja
jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet" (Ilm.17:1,2).

SUURI PORTTO on ”rypäle”. Siinä yhdistyvät kaikki maailman lahkoryhmät, heilat.
Nämä heilat ovat liittoutuneet yhteen EKKLESIAA vastaan. Siinä on ”pahain yhteys”.
Porttouteen kuuluvat sekä uskottomuus ja huoruus.
”Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen
olleet toistensa vihamiehiä” (Luuk.23:12).

EKUMEEENINEN LIIKE on tässä väärässä yhteydessä katto-organisaationa. Tämä on
”ykseyttä moninaisuudessa”. EKUMEENINEN LIIKE on ”maailman kaikkien heilojen
yhteenliittymä”.
Lopunajan ”heiloja” yhdistää uskottomuus Kristukselle ja Jumalan Sanalle.
Lopunaikana riisutaan Kristusta ja Jumalan sanaa - liberaaliteologian avustuksella!
”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8).
”löytäneekö Ihmisen Poika tullessaan uskollisuutta” (Luuk.18:8; Saarisalo).
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TAVALLINEN HARHA
Lahkolaisia yhdistää väittämä: ME YKSIN OLEMME OIKEASSA! Tämä merkitsee samalla
”korvausteologiaa”: Raamatullinen EKKLESIA korvataan omalla lahkoryhmällä. Samalla
tässä ”riistetään Jumalan valtakunta itselle”:
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan,
ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12).

Tässä siis vaelletaan ”rosvojen tietä”.
Toisaalta lopunaikaan liittyy väärä priorisointi:
”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!” (Matt.23:24).

Monet nippeliasiat otetaan Raamatusta ruodittavaksi, mutta tärkein unohtuu:
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta,
olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi
profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka
minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta,
en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja
vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua
mitään hyödyttäisi” (1. Kor.13:1-3).
”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.13:34,25).

KEVYTKENKÄINEN HEILASTAMINEN
Lahkolainen on sentimentaalinen, tunnelmallinen ihminen, joka lentää ”kukasta
kukkaan”. PAAVO RUOTSALAISELLE sanottiin aikoinaan: ”Yksi sinulta puuttuu ja sen
mukana kaikki: Jeesuksen sisällinen tunteminen.”
Tässä on myös lahkolaisen vamma ja sairaus. Lahkohengestä ei päästä eroon ennen
kuin päästään ”Kristuksen sisälliseen tuntemiseen”.
”Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin
vaeltakaa hänessä” (Kol.2:6).
”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja…heissä on
jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta” (2.
Tim.3:1,5).
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"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).

VAARALLINEN HEILASTAMINEN
Moni uskova ei sokeudessaan näe lahkolaisuuden vaarallisuutta. Lahkolaiselta on taivas
suljettu yhtä varmasti kuin pahimmalta synnintekijältäkin:
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat,
lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin
sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät
peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).

VEREN OHENNUS
Jeesuksen veri on ”pelastava veri”, mutta se on voimassa ainoastaan ”kokonaisena”.
”Golgatan veressä voima on.” Tämä laulu on myös lahkolaisten piirissä suosittu.
Tällöin usein kuitenkin unohdetaan tämän veren ”koostumus” (substanssi):
1. Puhdistusveri.
2. Pyhitysveri.
3. Yhdistysveri.
Lahkolaiset tavallisesti ”lantraavat” tämän veren pelkäksi ”puhdistusvereksi”.
Tällöin ihminen saattaa elää jopa julkisynneissä – ja edelleen hän laulaa:
”Golgatan veressä voima on.”
Häneltä voi myös puuttua rakkaus siskoja ja veljiä kohtaan:
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on
meille annettu” (Room.5:5).
Ja edelleen hän hurskaasti veisaa: ”Golgatan veressä voima on.”
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on
yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7).
”Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan
todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan
sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren,
jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! (Hebr.10:28,29).
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TUNTEMATON GOLGATA
Heila – uskoville (lahkolaisille) Golgata on vielä tuntematon – Golgata yhdistää! Samoin
he eivät ole menneet lammastarhaan Jeesus – oven kautta:
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee
sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.15:1).

PROFESSORI OSMO TIILILÄ JA EKKLESIA

3.3.1904 – 16.12.1972
”ekklesia on corpus mysticum, sisäisen salatun yhteyden omistava todellisuus, jonka
muodostavat Kristus ja hänen omansa. Ekklesia on Jumalan valtakunnan edustaja
täällä ajassa, vaikka se itse ei olekaan yksin ajassa, koska sen pää on Kristus.
Ekklesia ei ole samastettavissa mihinkään historialliseen kirkkolaitokseen, sillä
siihen kuuluvat vain ne, jotka todella ovat Kristuksen jäseniä. Ekklesia levittäytyy
omalla voimallaan Pyhässä Hengessä, ei ihmisten kannattelemana ja eteenpäinviemänä, vaikka näidenkin palvelustyötä tarvitaan. Juuri tästä syystä seurakunta ei
synny ihmisten yhteentulon hedelmänä – elävää viinipuuta ei saada aikaan
kokoamalla yhteen oksia! – seurakunta on todella äiti. Rooman kirkon vanhassa
ylpeässä julistuksessa on totuus, kunhan se vain tulkitaan oikein: extra ecclesiam
nulla salus – kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta! Ekklesian ulkopuolella ei
todellakaan ole pelastusta, sillä kun Pyhä Henki saattaa yksilön Kristuksen
yhteyteen, hän tekee tästä Kristuksen ruumiin jäsenen. Ei ole ”yksinäisiä kristittyjä”;
kristityt kuuluvat suureen, läpi vuosisatojen ulottuvaan Jumalan lasten yhteyteen,
elävään organismiin, suureen kokonaisuuteen, jota Kristus itse Pyhässä Hengessä
hoitaa ja kannattelee” (Osmo Tiililä, Teinien teologia, ss,76,77).

