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EKKLESIA - VALTAVA JUMALAN LAHJA
Ajattelun avuksi
Ihmiset toimivat hämmästyttävässä määrin porukan mukana. Valitettavan usein tämä
pitää paikkansa myös kristillisellä kentällä. On vähän niitä, jotka tarkoin ovat
tutkineet kristillisiä opinkohtia. Monet luottavat ryhmäänsä ja sen johtajiin.
Tästä seuraa ongelmia - joukko voi viedä harhaan. Nimenomaan lopunaikana
laumakäyttäytyminen on ilmeistä. Hitler on eräs Antikristuksen edeltäjä. Hän riisti
koko Saksan kansalta kyvyn itsenäiseen ajatteluun. Aikamme massatiedotusvälineet
muokkaavat massaihmisiä.
Missio Savo tahtoo olla herättelemässä uskovia itsenäiseen ajatteluun. Tällä tavoin
me parhaiden myös valmistumme torjumaan antikristillisen ajan eksytykset.
Seurakunta ja kirkko
Molempia, seurakuntaa ja kirkkoa, käytetään kristillisten yhteisöjen nimityksinä.
Missään kohden UT:ssa ei käytetä kirkko-nimitystä kristittyjen kokouspaikasta!
Seurakunta (kreikaksi ek = ulos, kaleo = kutsua), ekklesia = seurakunta. Seurakunta
on siis maailmasta uloskutsuttujen yhteisö. Sen jäsenet ovat maailmasta erotettuina
uskossa liitetyt Kristukseen.Kirkko (kreik. kyriakon = Herran oma). Kirkon jäsenet
ovat tulleet Herran omiksi vanhurskauttamisen ja uudestisyntymisen kautta. Pyhä
Henki on annettu uskoville sinetiksi Herran laumaan liittämisestä.
"Ennustusten mukaan näkyväinen kirkko lopun aikoina kehittyy kohden luopumusta,
Luuk. 18:8; 2. Tim. 3:1-8, mutta näkymätön kirkko, 2. Kor. 11:2-4, valmistuu
häihin, kunniaansa, Matt. 13:18-23; Room. 8:18-23; 1. Tess. 4:14-17" (Aapeli
Saarisalo).
Ekklesia - uskovien yhteisö
Ekklesiaan kuuluvat kaikki uskovat eri puolilta maailmaa. Siihen ei kuulu kukaan
julkisyntinen tai nimikristitty. Siihen kuuluvat ainoastaan uudestisyntyneet, Kristusviinipuuhun oksastetut ihmiset.
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Uloskutsuttujen yhteisö
Uudestisyntyminen merkitsee syntymistä uuteen yhteisöön, Jumalan perheeseen.
Uskova elää tässä maailmassa, mutta hän ei ole tästä maailmasta. Uskova on
samalla uuden aikakauden (aioonin) ihminen.
"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.15:19).
"Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole
maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole" (Joh.17:14).
"Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa
kantaen" (Hebr.13:13).
"Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet
ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan
maailmanajan voimia" (Hebr.6:4-5).
Ekklesia vai ekklesiola?
"Oikean kirkon täytyy olla yhtä avara kuin ´Jumalan etsivä armo on yleinen ja
kaikille kuuluva" (Eino Sormunen). Tämän johdosta kansankirkkolaitos on
tarkoitustaan vastaavin kirkkomuoto, mutta kansankirkossa tulee muodostua
uskovien piirejä (ecclesiola), joissa saadaan kokea seurakunnan hengellistä yhteyttä
ja jotka vaikuttavat suolana" (Osmo Tiililä, Teinien teologia, 1950).
Raamatun ekklesia korvataan siis ekklesiolalla.
Ecclesiola in ecclesia = pieni kirkko kirkossa eli tosi kirkko yleisessä kirkossa. Tämä
oli pietismin kirkkonäkemys. Tunteeko Raamattu tämän näkemyksen? Ei tunne.
Efeson, Tessalonikan, Filippin, Rooman jne. seurakunnat eivät olleet "pieniä kirkkoja
kirkossa". Kansankirkkonäkemys on pahoin vääristänyt raamatullisen
seurakuntaopin.
Ekklesiola-näkemys pirstoo ekklesian, Kristuksen ruumiin. Se lahkouttaa Herran
seurakunnan. Se laillistaa (legimitoi) Raamatun vastaisen seurakuntaopin.
Kirkko kirkossa - mahdottomuus
Jos joku haluaa opettaa oppia "valtio valtiossa", hänet luetaan haihattelijoiden
joukkoon. Valtio ei salli toista valtiota alueellaan. Samoin on ajateltava kirkkoopissa. "Kirkko kirkossa" voi toteutua ainoastaan "monilla lehmänkaupoilla".
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Todellista itsenäisyyttä ei ekklesiolalla voi olla. Ekklesiolan on alistuttava varsinaisen
kirkon alaisuuteen.
Luther-säätiö on esimerkki siitä, ettei "kirkko kirkossa" pelaa tänäänkään. Kirkko
kirkossa-oppi on hämäystä ja itsensä pettämistä. Ongelmallisinta tässä tietysti on se,
ettei oppi saa Raamatun tukea!
Skitsofreenista ajattelua
Pietismin näkemyksessä tunnustetaan kansankirkko Kristuksen kirkoksi,
EKKLESIAKSI; onhan ekklesiola tämän yhteisön osanen. Mutta toisaalta tämän
lisäksi koetaan välttämättömäksi saada sen rinnalle "tosi kirkko" ekklesiola. Tiukan
paikan tullen ei olla valmiita pitämään kumpaakaan oikeana (raamatullisena)
kirkkona. Omistetaan kaksi kirkkoa ja käytännössä ollaan ilman kirkkoa! Meillä on
vain kaksi "varjo"- eli "leikkikirkkoa". Kuinka on mahdollista hyväksyä "kirkoton
vaihtoehto" - sadoiksi vuosiksi? Teologia on joskus erittäin epäloogista, joka ei kestä
alkeellisintakaan johdonmukaista ajattelua.
Outoa ajattelua
Pietismin kirkko kirkossa- ajattelu on outoa siksi, että siinä hyväksytään eklesiaksi
kansankirkko. Tästä harhasta käsin on tietysti johdonmukaista, että voimakkaasta
kritiikistä huolimatta halutaan jäädä osaksi tuota yhteisöä. Se on luopiokirkko, joka
kuitenkin on Kristuksen kirkko ja jonka jäsenyydestä ei uskovien ole vara luopua!
Voiko teologia olla sekavampaa?
Ekklesian nimityksiä
1. Kristuksen ruumis
."Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä" (1.
Kor.12:27.
2. Jumalan huone
"että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan
seurakunta, totuuden pylväs ja perustus" (1. Tim.3:15).
"ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi,
uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle
mieluisia" (1. Piet.2:5).
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3. Kuninkaallinen papisto
"ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi,
uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle
mieluisia" (1. Piet.2:9).
Uskovan neljä äitiä
1. Ekklesia, Jumalan seurakunta synnyttää jatkuvasti uusia jäseniä Jumalan
perheeseen.
"Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen"
(Apt.2:47).
2. Pyhä Henki herättää syntisiä synnin unesta ja synnyttää Jumalan valtakunnan
jäseniksi.
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän
voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan" (Joh.3:5)
3. Jumalan palvelijat toimivat myös "isinä" ja "äiteinä" kun he ovat auttamassa
ihmisiä uskon tielle.
"Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä
kuitenkaan ole monta isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta
Kristuksessa Jeesuksessa" (1. Kor.4:15).
Ekklesia ja kansankirkko
Kansankirkko on sekoitus; siinä on maailma ja uskovat sekaisin. Se ei ole koskaan
sanan varsinaisessa merkityksessä "uskovien yhteisö".
"Ekklesia ei ole samaistettavissa mihinkään historialliseen kirkkolaitokseen, sillä
siihen kuuluvat vain ne, jotka todella ovat Kristuksen jäseniä" (Osmo Tiililä).
Ekklesia ja alkukirkko
Alkuseurakunta = ekklesia. Seurakuntakurin avulla se pidettiin puhtaana. Se oli
todellinen uskovien yhteisö. Todellisen seurakunnan puhtaus johtuu kahdestakin
syystä. Ensiksi: jumalattomat eivät tunne sitä omakseen. "Sentähden eivät
jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa" (Ps.1:5).
Opetuksen ja nuhtelun kautta pyritään seurakunta pitämään puhtaana. Ellei tämä riitä,
seurakunta erottaa keskuudestaan synnintekijät.
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Onko kirkon ulkopuolella pelastusta?
Kirkkoisä Cyprianus lausui: "Extra ecclesiam nulla salus." = Kirkon ulkopuolella
ei ole pelastusta.
"Firenzen kirkolliskokous 1400-luvulla sisällytti erääseen uskontunnustukseen
kohdan, jossa todetaan kirkon vakaasti uskovan ja saarnaavan, ettei ”kukaan
katolisen kirkon ulkopuolella, eivät pakanat eivätkä juutalaiset eivätkä hereetikot
eivätkä skismaatikot voi päästä osallisiksi ikuisesta elämästä, vaan he menevät
ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen, elleivät he
ennen elämänsä loppua liity siihen [katoliseen kirkkoon]”. (Internet: Hyviä uutisia,
Katolista apologetiikkaa suomeksi).
Cyprianuksen lausuman takana oli ajatus, että Rooman kirkko edustaa oikeaa oppia ja
kirkosta eroavat ovat vääräoppisia. Tällöin langettiin siihen harhaan, että ekklesia ja
laitoskirkko samaistettiin.
Tämä totuus on myös iskostettu suomen kirkkokansan selkäytimeen. Kirkosta
eroaminen on mitä jumalattomin tapahtuma.
Professori Osmo Tiililä ryhtyi murtamaan tätä taikaa. Hän toimi kymmenet vuodet
pappien kouluttajan yliopistossa, mutta erosi sitten kirkosta v.1962.
Erotessaan Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta Tiililä ei oman käsityksensä
mukaan eronnut Kristuksen kirkosta eli ekklesiasta, vaan ainoastaan
laitoskirkosta.
Rooman kirkko ja pelastus
Martti Luther kyseenalaisti 1500-luvulla Rooman kirkon pätevyyden Kristuksen
kirkkona. Myös luterilaisissa Tunnustuskirjoissa Rooman kirkon oikeaoppisuus
kumotaan jyrkästi.
Luther kirjoittaa, että paavin virka on ihmiskeksintöä; perkele itse on asettanut
paavin seurakunnan pääksi (TK. s. 252)."Heidän (kristittyjen) pitää siis hyljätä ja
kirota paavi kannattajineen vastakristuksen valtakuntana" (TK. s. 279).On helppo
todeta, että Rooman kirkko on luopunut Raamatun ja Kristuksen opista.
Onko kirkon sisäpuolella pelastusta?
Tänään kysymys pelastumisesta tulisi kääntää toisinpäin: Onko suurten
kansankirkkojen sisäpuolella pelastusta? Pelastavan evankeliumin sanoman tilalle on
yhä useammin tullut "toinen evankeliumi". Luopumuksen merkit ovat niin vahvat ja
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ilmeiset, että on kiusaus ajatella kirkkojen turmeltuneen Jumalan valtakunnan
kannalta käyttökelvottomiksi.
Kirjeet Vähä-Aasian seurakunnille osoittavat, että vain parannuksen tiellä kulkeva
seurakunta säilyy Kristuksen kirkkona, Ilm.2-3. Vain kaksi seurakuntaa (Smyrna ja
Filadelfia) selvisivät tästä tentissä puhtain paperein. Kaikki muut saivat
parannuskehotuksen.
"Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja
saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa" (Ilm.18:4).
Lopun ajan kirkon toiminta huipentuu antikristuksen hallintaan. On selvää, etteivät
uskovat voi olla sellaisessa yhteisössä mukana:
"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule,
ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen
lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai
jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa
olevansa Jumala" (2. Tess.2:3-4).
Kirkkokunnat - lahkorypäs?
"Me yksin oikeassa" - henki on lahkolaishenki. Raamatun mukaan lahkolaiset jäävät
taivaan ulkopuolelle. "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).
Jokaisen uskovan tuli vihata lahkohenkeä, mutta kuinka on käytännössä? Sitä
paijataan ja hellitään! Tätä puolustetaan hurskaalla fraasilla: jokaisella täytyy olla
hengellinen koti. Aivan, mutta todellisen uskovan hengellinen koti on ekklesia!
Miten päästään ekklesia-ajatteluun?
Ratkaisu on varsin yksinkertainen: otetaan vakavasti Raamattu ja Jeesuksen käsky.
Myös "rakkaus totuuteen" ratkaisee asian."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).Näin yksinkertaista se on! Ajattelen, että
tavallisten rivijäsenten puolelta voisi muutos tapahtua helpommin, mutta johtajat
lyövät kampoihin: Mehän olemme oikeaoppisia. Meillä on oikea kaste. Me
tarvitsemme euroja, muutoin kirkkomme ei pysy pystyssä.
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Valtakuntakristitty
Lahkolaiskristityn raamatullinen vaihtoehto on VALTAKUNTAKRISTITTY. Hän
ei tunnusta karsinakristillisyyttä. Hän tunnustaa kristillisyyttä ilman rajoja. Jokaisen
uskovan tulisi pyrkiä avarasydämisyyteen. Toisen sydämestä emme voi vastata,
mutta kylläkin omastamme.
"Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut. Ei
ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne" (2.
Kor.6:11-12).
Rauhaan pakottaminen
Koska Raamatun sana ja Jeesuksen käsky ovat uskovien yhteyden suhteen selkeät ja
yksiselitteiset, uskovien tulisi ottaa tämä vakavasti. Koko kristillisyytemme
Raamatun mukaan seisoo tai kaatuu tämän kysymyksen myötä. Jos ja kun näin on,
uskovien tulisi omalla paikkakunnallaan toimia määrätietoisesti asian korjaamiseksi.
Jokaisen, jolle tämä asia on Raamatusta kirkastunut, pitäisi suorastaan olla
paikkakuntansa uskovia rauhaan pakottamassa! Tämä tietenkin RAKKAUDESSA.
Yhteyden perusteet
"yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja
kaikkien kautta ja kaikissa" (Ef.4:5-6).
Kaikki uskovat ovat syntyneet Jumalasta. Tässä on eräs vahva peruste uskovien
yhteydelle. Jumalan lapseus kohoaa luterilaisuuden, vapaakirkollisuuden,
helluntailaisuuden jne. yläpuolella. Tämä lapseus on voimallinen yhdistämään
uskovat saman Isän lapsina.
"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).
Uskovat ovat "valon lapsia"; valkeudessa vaeltaminen yhdistää heitä. Valon lapsena
eläminen merkitsee jokahetkisessä veren puhdistuksessa elämistä.
"Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin
varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön
emmekä pimeyden lapsia" (1. Tess.5:4-5).
"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).
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Ekklesian toimintaperiaatteet
Ekklesian toimintaa ohjaa tietyt alkuseurakunnalliset periaatteet:
"Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän
murtamisessa ja rukouksissa" (Apt.2:42).
Apostolien opetuksessa pysyminen merkitsee pitäytymistä Raamattuun.
Keskinäinen yhteys taas tarkoittaa yhteyttä kaikkien Jumalasta syntyneiden
kanssa; siinä ei ole lahkohengelle sijaa.
Ketä on taivaassa?
- Saarnatessaan kerran Philadelphian käräjätalon parvekkeelta hän (George
Whitefield) huusi: "Isä Aabraham, ketä sinulla on taivaassa? Onko siellä ketään
anglikaaneja? – ´Ei ole.` – Onko siellä ketään independenttejä (kongregationalisteja)?
– ´Ei ole.` – Onko siellä ketään metodisteja? – ´Ei, ei, ei.` – Ketä sinulla siellä on? –
´Emme täällä tunne noita nimiä. Kaikki täällä ovat kristittyjä, Kristukseen uskovia,
ihmisiä, jotka ovat voittaneet Karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta.` – Niinkö
asia onkin? Siinä tapauksessa Jumala auttakoon meitä ... kaikkia unohtamaan nimet
ja tulemaan teossa ja totuudessa kristityiksi!" (Uuras Saarnivaara).

