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USKOVA JA VASTUSTAJAT lV                                    Väinö Hotti 

Ekumenian eksytys 

Ekumenia merkitsee väärää yhteyttä. Sen piirissä tulkitaan Joh.17. kirkkokuntien 

väliseksi yhteydeksi. Ajatellaan, että siinä puhutaan ”organisaatioiden” yhteydestä. 

Kuitenkin siinä on kyseessä uskovien ”orgaaninen” (elimellinen) yhteys, Jeesuksen 

ruumiin eri jäsenten yhteys, viinipuun oksien yhteys toisiinsa ja viinipuun runkoon, 

Jeesukseen. 

”te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se 

kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 

Joh.17. puhuu ”täydellisestä” yhteydestä. Ekumeeninen yhteys on vain muodollista, 

”rauhanomaista rinnakkaiseloa”. 

”Mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset 

rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, astuivat he Serubbaabelin ja 

perhekunta-päämiesten luo ja sanoivat heille: "Me tahdomme rakentaa yhdessä 

teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne, niinkuin tekin, ja hänelle me 

olemme uhranneet Eesarhaddonin, Assurin kuninkaan, päivistä asti, hänen, joka toi 

meidät tänne".Mutta Serubbaabel ja Jeesua ja muut Israelin perhekunta-päämiehet 

sanoivat heille: "Ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän 

Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle, niinkuin 

kuningas Koores, Persian kuningas, on meitä käskenyt" (Estra 4:1-3). 

URHO MUROMA JA VASTUSTAJAT 

 
             (nettikuva) 

URHO MUROMA 
10.5.1890 – 25.6.1966 

”Asioita seuraillessani minusta on joskus tuntunut 

siltä kuin Muroman vastustajat Gulinit, Louhivuoret, 

Lauhat, Nikolaiset ym. olisivat kuin seepraparvi, joka 

poukkoilee savannilla vapaasti vasta silloin, kun 

leijonan karjahtelut ovat häipyneet kaukaisille 

kukkuloille. Juovikas nahka on tosin joskus tarjonnut 

pikkuleijonille suojaa ruohikostakin, kun väkivahvan 

askel on pannut oksat paukahtelemaan ja tantereen 

tärisemään” (Osmo Tiililä; Timo Junkkaala, Osmo 

Tiililä – protestantti, s.684). 
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Maailma vihaa 

”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. 

Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole 

maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä 

vihaa” (Joh.15:18,19). 

”Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa” (1. Joh.3:13). 

Hyvässä seurassa 

”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on 

taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat 

ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, 

sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, 

jotka olivat ennen teitä” (Matt.5:10-12). 

”Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja 

kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te 

ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin; että teidän 

päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu 

vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te 

tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on 

tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja 

kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut 

koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole 

tahtoneet” (Matt.23:34-37). 

”Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte 

Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän 

isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, 

jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, te, jotka enkelien toimen kautta 

saitte lain, mutta ette sitä pitäneet” (Apt.7:51-53). 

”sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on 

paljon” (1. Kor.16:9). 

”Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä 

kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne” (Hebr.12:3). 

”Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle 

hänen tekojensa mukaan. Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut 

meidän sanojamme” (2.Tim.4:14,15). 
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SISÄLLISSOTA 

Ekklesiasta on vallalla kaksi toisistaan eriävää näkemystä. Nämä näkemykset ovat 

yhteen sovittamattomat.  Ensimmäinen perustuu tiukasti Raamattuun, toinen taas 

on populismin synnyttämä  - ja harhaista ”ihmiskeksintöä! 

 

 

Jeesus sanoo: ”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57). 

1. EKKLESIA on kaikkien uudestisyntyneiden maailmanlaajuinen yhteisö. 

Oikea ekklesia 

”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.13:34,35). 

”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka 
heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, 
Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat… Ja sen kirkkauden, 
jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin 
me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti 
yhtä…”(Joh.17:20-23). 
 
”Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee 
vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta…. 
Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka 
ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:10,14). 
 
MARTTI LUTHER OLI EKKLESIALAINEN 
 
”Minä pyydän, että ihmiset olisivat minun nimeni suhteen vaiti eivätkä nimittäisi 

itseään luterilaisiksi, vaan kristityiksi. Mikä on Luther? Ei tämä oppi minusta ole, eikä 

minua ole ristiinnaulittu kenenkään edestä. Paavali ei voinut sietää, että kristityt 

nimittivät itseään hänen tai Pietarin mukaan. Kuinka sitten minä, vaivainen, haiseva 

matosäkki voisin antaa Kristuksen lasten nimittää itseään minun kurjan nimeni 

mukaan? Ei niin rakkaat ystävät, vaan hävittäkäämme juuria myöten puoluenimet ja 

ottakaamme kristityn nimi hänen mukaansa, jolta oppimmekin on! Minä en ole enkä 

tahdo olla kenenkään mestari. Yksin Kristus on meidän Mestarimme.”  

Martti Luther; Ole turvallisin mielin – kokoelmassaan. 

Kaksi perusasiaa: 1. PYHÄ HENKI  yhdistää. 2. DIABOLOS heittää erilleen, hajottaa. 

Tässä uskovan tulee nojautua terveeseen ”maalaisjärkeen”! 
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2. EKKLESIA on kaikkien uskonnollisten yhteisöjen (lahkojen) yhteenliittymä   
     (summa).  Jeesuksella on monta morsianta! Nämä lahkot ovat sodassa kes-                                               
    kenään sekä myös oikeaa ekklesiaa edustavien kanssa. 
 
Raamatun lahkomääritys 

”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja 

keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", 

toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". 

Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai 

oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:11-13). 

”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.3:3-4). 

Kollektiivinen synti 

Tavallisesti ajatellaan, että ainoastaan henkilökohtainen synti on kadottavaa. 

Raamattu kuitenkin opettaa, että myös kuuluminen määrättyyn ryhmään on 

kadottavaa ja – kuolemaksi. On kyseessä ”kollektiivinen synti”: 

LOOT halusi olla syntisessä Sodomassa Kristuksen valona ja suolana. Jumala oli 

kuitenkin asiassa eri mieltä; syntielämässä oli menty liian pitkälle: 

”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja mo-

lemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden" 

(1. Moos.19:15). – Lootin vaihtoehdot: lähtö – hukkuminen! 

”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Moos.23:2). 

”'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää 

hänet ja menkäämme pois” (Jer.51:9). 

”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä 

yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja 

pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa 

uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja 

epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 

"Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja 

he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa 

heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 
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ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, 

Kaikkivaltias" (2. Kor.6:14-18). 

”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun 

kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen 

vitsauksistansa” (Ilm.18:4). 

”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi 

muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Tim.5:22). 

”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). 

Kun MARTTI LUTHERILLE kirkastui, ettei Rooman kirkko ole oikea KRISTUKSEN 

KIRKKO, hän oli  heti valmis sen jättämään: 

”Voisin minäkin hokea: Kirkko, kirkko, isät, isät, kuten he tekevät, ja luulevat asian 

olevan sillä selvän. Mutta minulla ei ole sellaista merkillistä uskoa, josta Jumala on 

minua varjeleva, kun hän on minut siitä kerran vapauttanut, - ei ole siis minulla 

sellaista uskoa, että voisin kutsua Kristuksen kirkoksi sellaista kirkkoa, joka 

koristaa itseään Kristuksen kirkon nimellä ja siitä kerskaa ja kuitenkin on 

jumalattomien kopla ja perkeleen kirkko, kuten hedelmät valtavasti todistavat 

puun olevan pahan...” (A.Aijal Uppala: Lutherin vapautuminen paavikirkosta / 

Luterilainen 2/96). 

Uskovan elämän värisuora: 

VALKEUDESSA VAELTAMINEN – YHTEYS – VEREN PUHDISTUS 

                           
                                            (nettikuva)    

”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).                                             

 


