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MIKÄ ON EKKLESIA?                                                       Väinö Hotti 

SEURAKUNTA 

Uudessa Testamentissa (kreik.) käytetään seurakunnasta yksinomaan nimeä 

EKKLESIA. Se on siis Kristuksen seurakunnan nimi Raamatussa. Tätä olisi hyvä 

käyttää yleisestikin, koska ”seurakunta” – nimitys on rähjääntynyt laitoskirkkojen 

matkassa. OSMO TIILILÄ käyttää juuri tätä nimitystä Dogmatiikassaan. 

 

 

 

EKKLESIAN JÄSENET 

PYHÄT 

Kaikki maailman pyhät ihmiset kuuluvat ekklesiaan. Kullakin pakkakunnalla heitä on 

vain muutamia, mutta he yhdessä ja maailmanlaajuisesti muodostavat joukon, jota 

loppuselvityksessä ”kukaan ei voi lukea”: 

”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 

kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä” (Ilm.7:9). 

1. SUHDE JUMALAAN 

Uskova on JUMALAN LAPSI. Jumala on jokaisen uskovan ISÄ. Uskovan suhde toisiin 

uskoviin ja toisaalta Jumalaan ovat yhteydessä keskenään; uskovan rakkaus toiseen 

uskovaan perustuu siihen, että 0LLAAN SAMAN ISÄN LAPSIA! Joka tunnustaa 

Jumalan isäkseen hänen tulee loogisuuden nimissä tunnustaa myös kaikki Jumalasta 

syntyneet veljikseen ja sisarikseen! 

”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, 

joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on 

syntynyt” (1. Joh.5:1). 

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, 

niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan 

tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta” (Joh.1:12,13). 

”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole 

saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet 

lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän 

henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” (Room.8:14-16). 

 

EKKLESIA: ”ulos kutsuttu joukko” (ek ulos – kaleo kutsua). 
Ekklesia ei ole minkään lahkon versio eikä myöskään lahkojen yhteissumma! 
Tarkoittaa niiden pientä joukkoa, jotka Jumala on kutsunut maailmasta. 
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2. YHTEYS KRISTUKSEEN 

Elimellinen, orgaaninen, olemuksellinen (substanssi): 

1) Kristuksen ruumiin jäsenet: 

”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa 

juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa 

Henkeä” (1. Kor.12:13). 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. 

Kor.12:27). 

2) Kristus – viinipuun oksia: 

Jeesus on viinipuun runko ja uskovat sen oksia. Kaikilla oksilla on kiinteä ja 

elimellinen yhteys runkoon – ja sitä kautta myös toisiin oksiin. 

”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). 

3) Kristuksen verellä pestyt: 

”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut 

turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 

virheettömän ja tahrattoman karitsan” (1. Piet.1:18,19). 

4) Jeesus asuu uskovassa: 

Uskovan yhteys Jeesukseen on mitä läheisin. Ulkokohtaisesti Jeesus voidaan tuntea, 

mutta pelastukseen tarvitaan ”Kristuksen sisällinen tunteminen”: 

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun 

sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme 

hänen tykönsä asumaan” (Joh.14:23). 

”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän 

salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27). 

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, 

niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun 

kanssani” (Ilm.3:20). 

5) Uskova asuu Jeesuksessa 

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa 

ovat” (Room.8:1). 



                                                                                                                                                                                       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). 

3. SUHDE PYHÄÄN HENKEEN 

1) Hän on saanut Pyhän Hengen kasteen: 

”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on 

minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa 

teidät Pyhällä Hengellä ja tulella” (Matt.3:11). 

”Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta 

teidät kastetaan Pyhällä Hengellä” (Apt.11:16). 

2) Voiman Henki: 

”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan 

minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina 

maan ääriin saakka" (Apt.1:8). 

3) Rakkauden henki: 

”mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän 

sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu” (Room.5:5). 

4) Sinetti: 

”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne 

evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on 

meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen 

kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14). 

5) Pyhän Hengen temppeli: 

”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki 

teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1. 

Kor.6:19). 

4. UUDESTISYNTYNEET 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

”jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan 

Jumalasta” (Joh.1:13). 
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5. KASTEEN KAUTTA OMAKSUNEET KRISTUKSEN ANSION 

Nämä ovat samaistuneet Kristukseen Hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. 

Näin Kristus on tullut heille sekä vanhurskaudeksi että pyhitykseksi: 

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? 

Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? 

Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, 

olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan 

haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän 

kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos 

me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin 

olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että 

meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis 

kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on 

vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin 

me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sittenkuin 

hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä 

minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, 

sen hän elää Jumalalle” (Room.6:1-10). 

6. MAAILMA VIHAA HEITÄ 

”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). 

”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole 

maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole” (Joh.17:14). 

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

7. SUHDE TOISIIN HERRAN OMIIN 

Uskovilla on orgaaninen, elimellinen ja olemuksellinen yhteys (substanssi) sekä 

toisiinsa että Kristukseen – USKOVAT OVAT OSA KRISTUSTA! Kaikki ominaisuudet, 

mitä Kristuksella on, ovat siirtyneet myös uskovien ominaisuudeksi ja omaisuudeksi: 

”Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, teidän on Paavali ja 

Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, 

kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan” (1. Kor.3:21-23). 
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”Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on 

hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1. 

Tim.4:8). 

”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, niin että maailma 

uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. 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, niin että maailma 

ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet 

minua rakastanut” (Joh.17:20-23). 

 

EKKLESIAUSKOVA JA LAHKOLAINEN 

Nämä ovat eri isän lapsia: 
 

”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.1:12,13). 

”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). 

”Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen 

vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen 

voimasta…”Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. Mutta niinkuin 

lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin 

nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren 

poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." Niin me siis, veljet, emme ole 

orjattaren lapsia, vaan vapaan” (Gal.4:22,23,28-31). 


