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EKKLESIA – LUONNOLLINEN ASIA

Väinö Hotti

Yksinkertainen asia
Ekklesia on vieraskielinen sana, joka tarkoittaa ”uloskutsuttuja”. Sana kattaa kaikki maailman
uskovat. Se on kuitenkin monelle suomalaiselle merkillinen kummajainen, josta on paras pysyä
erillään. Asia on kuitenkin siinä määrin yksinkertainen, että se on mahdollista tajuta ja omaksua
varsin keskinkertaisellakin älyllä. Toivoisin hartaasti, että asia menisi mahdollisimman monella
aivan ”selkäytimeen saakka”. Asian painavuutta lisää vielä se, että ”ekklesia” esiintyy Uudessa
testamentissa (Novumissa) yli sata kertaa! Yleensä kansankirkot ovat syyllistyneet teologian
vääristelyyn, mutta ekklesiaväärennös on tehty sulassa sovussa lahkoryhmien kanssa!
Kansankirkot ja lahkot ovat tässä kysymyksessä löytäneet toisensa – ja ovat ”liikuttavan
yksimielisiä”. Näin raamatullisen totuuden esiintuonti on jäänyt vain harvojen ”Havukka-ahon
ajattelijoiden” harrastukseksi. Asiaa ei edes suostuta ottamaan käsittelyyn. Kaiketi pitäisi kerätä
mittava nimilista huomion herättämiseksi.
En ole tähän mennessä kuullut perusteita lahkosysteemin puolesta. Nykyinen käytäntö on minulle
suuri arvoitus; miten puolustajat selviävät näistä Raamatun faktoista: 1. Kor.1:10-13; 3:1-4;
Gal.5:19-21. Voin ainoastaan arvailla vastapuolen ajatuksia tässä asiassa: 1. Koko Raamattu on
erehtyväinen kirja; nämä kohdat edustavat tätä osaa Raamatusta. 2. Paavali ei ollut luotettava. 3.
Paavali ”tässä asiassa” löi kirveensä kiveen. 4. Paavalin lausunto on aikaansa sidottu.
Kaikkien polkujen päämäärä
Kristinuskon keskeiset totuudet johtavat ”automaattisesti” ekklesiaan. Samalla voidaan sanoa, että
Raamatun eräs punaisista langoista on ekklesia. Jos tämä on kateissa, Raamatun ydinsisällys on
kateissa! Pyhän Hengen valaisema looginen ajattelu johtaa väistämättä tähän päämäärään.
Rehellinen fundamentalisti ei voi päätyä muuhun lopputulokseen.
Jo Vanhassa Testamentissa ajatus tulee selvästi esille:
”Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää"; ja
pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni" (Ps.16:2,3).
Jokainen Jeesusta rakastava päätyy väistämättä ekklesiaan, koska ekklesia = Jeesuksen ruumis.
Vain älyllisesti epärehellinen ja Saatanan sokaisema ihminen voi ohittaa ekklesian
olankohautuksella. Hän on galatalaisten tavoin tullut lumotuksi ja samalla myös syyllistyy –
älylliseen itsemurhaan!
Taivaan matematiikka: maailman kaikki uskovat (uloskutsutut) = EKKLESIA. Helvetin
matematiikka: lahko + lahko + lahko = EKKLESIA
Vastakkain isien perinnäissäännöt ja Raamattu
Vuosisatainen perinne on jättänyt syvät jäljet ihmisten ajatteluun. Nekin, jotka pyrkivät olemaan
uskollisia Raamatulle (fundamentalistit), valitsevat usein entisen käytännön, joka lepää
perimätiedon varassa.
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Toinen ongelma on, että suomalaiselta uskovalta usein puuttuu itsenäistä ajattelua. Tällöin hän ei
pysty tekemään Raamattuun pitäytyviä päätöksiä, kuten Berean juutalaiset:
”Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet
sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset;
he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin”
(Apt.17:10,11).
Edelleen asiaan vaikuttaa perinteinen johtaja- ja auktoriteettikuuliaisuus. Näin on esimerkiksi
luterilaisen kirkon puolella. Johtajat näyttävät tietä. Oppineita arvostetaan; mitäpä maallikot
näistä tietävät!
Ehkä tärkein asia, joka estää pääsemästä totuuteen tässä asiassa, on Perkeleen sokaisemat silmät.
Me saamme hartaasti rukoilla kaikkien Suomen lahkolaisten puolesta: HERRA, AVAA HEIDÄN
SILMÄNSÄ!
”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri
sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta
kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä
alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:17,18).
FAKTAT PUHUVAT PUOLESTAAN
1. UUDESTISYNTYMINEN
Sillä hetkellä, kun ihminen uudestisyntymisessä saa Jumalan isäkseen, hänen veljikseen ja
sisarikseen tulevat AUTOMAATTISESTI kaikki uudestisyntyneet eri puolilla maailmaa.
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3).
2. JUMALAN LAPSEKSI TULEMINEN
Samanaikaisesti, kun uskovan sydämessä syntyy rakkaus Jumalaan, AUTOMAATTISESTI syntyy
myös rakkaus kaikkiin Jumalasta syntyneisiin.
”jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on
syntynyt” (1. Joh.5:1).
3. GOLGATA
Sillä hetkellä, kun ihminen Golgatalla pääsee armahduksesta osalliseksi, hänen veljikseen ja
sisarikseen tulevat AUTOMAATTISESTI kaikki, jotka ovat armahdetut Jeesuksessa Kristuksessa.
Golgata murtaa kaikki raja-aidat! Kun avaamme sydämen oven Jeesukselle, samassa
ovenavauksessa sydämeemme tulee myös Jumalan seurakunta, ekklesia.
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
4. PYHÄ HENKI
Sillä hetkellä, kun ihminen saa Pyhän Hengen, hänelle syntyy AUTOMAATTISESTI yhteys kaikkiin
Pyhän Hengen saaneisiin, sillä Pyhä Henki on YHTEYDEN HENKI.
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”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).
5. VALOSSA VAELTAMINEN
Sillä hetkellä, kun ihminen tulee synteinensä valkeuteen, hänellä syntyy AUTOMAATTISESTI yhteys
kaikkiin muihin valossa vaeltaviin.
”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).
6. UUSI LUOMUS
Uusi luomus liittyy uuteen yhteisöön, toisten uusien luomusten joukkoon (ekklesiaan). Joskus
kuulee sanottavan: ”Jumala ohjasi minut siihen yhteisöön (lahkoyhteisöön).” Jumala ja Pyhä Henki
toimivat aina Sanan linjalla. Lahkot ovat Saatanan synnyttämiä ja lahkolaiset ovat matkalla
tulijärveen. On mahdotonta, että uskoon tullut johdettaisiin johonkin lahkoon Jumalan tai Pyhän
Hengen toimesta!
”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).
7. SAMALLA VIIVALLA
Uudestisyntyminen tasa-arvoistaa kaikki ihmiset. Kaikki erimielisyyttä aiheuttavat tekijät
poistuvat. Muodostuu yksi suuri maailmanlaajuinen perhe:
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä
Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26-28).
8. EKKLESIA-KRISTITYN TUNTOMERKKI
Rakkaus kaikkiin Herran omiin on ekklesia-kristityn pettämätön tuntomerkki:
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta,
pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14).
Aikamme ihminen ei osoita vihaa lähimmäiseen nyrkein ja sapelein. Sivistynyt tapa vihata on ottaa
etäisyyttä. Rakkaus sen sijaan vie lähelle.
9. KÄSI KÄDESSÄ KULKEMINEN
”Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet? (Aam.3:3).
10. KUOLEMA EI MUUTA MITÄÄN
Joskus tuodaan esille, että yhteys on mahdollista ainoastaan ”rajan takana”. Tämä on harhaa;
elämä jatkuu rajan ylittämisen jälkeen samanlaisena yhteyttä ajatellen. Ratkaiseva hetki on silloin,
kun syntinen siirtyy ”kuolemasta elämään”. Tällöin ihmisestä tulee myös automaattisesti ekklesiakristitty.
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Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut
lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt
kuolemasta elämään” (Joh.5:24).
11. YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ
Kaikki Jeesuksen omat ovat matkalla Jeesuksen luo. Siksi heillä on veljellinen ja sisarellinen yhteys.
Ekklesia-kristityt ottavat vakavasti sen, että jos on yhteinen päämäärä, täytyy olla myös yhteinen
matka. Tässä tulee myös järki tueksi. Muutoin me petämme itsemme.
"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen
valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja
otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen” (Joh.14:1-3).
12. JEESUKSEN OPETUSLAPSEUDEN TUNTOMERKKI
”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).
Ekklesia-kristityissä toteutuu Jeesuksen opetuslapsen tuntomerkki, ”keskinäinen rakkaus”.
Ekklesia-rakkaus ei ole vain jotakin epämääräistä myötätuntoa toista kohtaan, vaan se on
rakkautta, joka noudetaan Golgatalta! Samalla se on rakkautta, joka ilmenee käytännössä.
On olemassa todellista rakkautta ja vilpillistä rakkautta. Raamattu tuntee nämä molemmat:
”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä”
(Joh.15:13).
”Minä suren sinua, veljeni Joonatan; sinä olit minulle ylen rakas. Rakkautesi oli minulle
ihmeellisempi kuin naisen rakkaus” (2. Sam.1:26).
”Ystävän lyönnit ovat luotettavat, mutta vihamiehen suutelot ylenpalttiset” (Snl.27:6).
”Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä kahdestatoista, se, jonka nimi
oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. Mutta Jeesus
sanoi hänelle: "Juudas, suunantamisellako sinä Ihmisen Pojan kavallat?" (Luuk.22:47.48).
ONKO SEURAKUNTAOPPI EHDONVALLAN (ADIAFORA-) ASIA?
Näin ei suinkaan ole, koska tämä on pelastuskysymys! Ken valitsee jonkin lahkon ja antaa itsensä
”korvamerkitä” ko. lahkon sinetillä, hän samalla valitsee kadotuksen!
”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).
MIKÄ ON LAHKO?
Lahkolle on ominaista ”me yksin oikeassa”- opetus. Samalla lahkolainen sulkee naapurilahkossa
olevan pelastuksen ulkopuolelle. Lahkolaisen rakkaus ulottuu ainoastaan oman ryhmän jäseneen.
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Yleissääntönä voidaan sanoa: LAHKOLAINEN EI RAKASTA! Lahkolainen on ”vihan lapsi”. Hän on
perkeleen talutusnuorassa:
”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole
elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä” (Joh.3:36).
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja
alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin
hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh.8:44).
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10).
Lahkolainen ei ole Sanalle kuuliainen, vaan hän noudattaa ”isien perinnäissääntöjä” Jeesuksen ajan
fariseusten mukaan. Kaikki, jotka eivät tunnusta yhden seurakunnan oppia ovat poikkeuksetta
lahkolaisia!
”Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta
samankaltaista te teette” (Mark.7:13).
Aikamme tunnetuimmat lahkot ovat Rooman kirkko ja laestadiolaiset!
USKOVIEN ERILLÄÄNOLO ON SYNTI
Näin ekumeeninen liike hehkutti toimintansa alkuaikoina. Tässä on tietysti totuus, tosin vain
puolitotuus. Ekumeeninen liike on ollut voimaton ratkaisemaan yhteysongelmaa. Tämä johtuu
suurelta osalta väärästä taudin määrittelystä, väärästä diagnoosista. Tämä taas liittyy
väärennettyyn raamatunkohtaan. Ekumeenisessa liikkeessä on käsitetty Joh.17. kirkkokuntien
väliseksi yhteydeksi. Tämähän on aivan väärä ja harhautunut tulkinta. Kyseessä on kaikkien
uskovien välinen yhteys. Väärää diagnoosia seuraa väärät toimenpiteet ja väärät lääkkeet.
Käytetään ”laastariparannusta”:
”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole”
(Jer.6:14).
”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!', vaikka ei rauhaa ole, ja katso,
koska he, kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla” (Hes.13:10).
Ekumeeninen liike pyrkii saamaan yhteyden uskovien välillä järjestämällä kirkkokuntien välisiä
ekumeenisia tilaisuuksia muutaman kerran vuodessa. Tämä on pelkkää ”silmänlumetta”. Tätä
kautta ei synny mitään todellista yhteyttä. Valheen ruhtinas tässä on sokaisemassa ihmisiä.
Ekumeenisen liikkeen perusharha sisältyy teesiin: ”Yhteys yli rajojen”. Tässä siis laillistetaan ja
tunnustetaan eri lahkoryhmät. Kaikista näistä tehdään Jumalan seurakunnan täysivaltaisia jäseniä.
ERILLÄÄNOLO – KUOLEMAN SYNTI
Tämä on Raamatun yksiselitteinen opetus!
1. Ei ole elämää ilman rakkautta.
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta,
pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14).
2. Vastoin selkeää Sanaa. Se on alaikäisyyttä, lihallisuutta ja lahkolaisuutta.
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”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille,
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette
silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; 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.3:1-4).
”eriseurat, lahkot…joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka
semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:20,21).
3. Jeesuksen veren maahan polkemista. Golgatan ristillä Jeesuksen veri vuoti meidän 1)
puhdistukseksemme, 2) Pyhitykseksemme, 3) Yhteydeksemme.
”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).
4. Golgatan mitätöinti. Tehdään pyhiinvaellusmatkoja Israeliin, mutta samanaikaisesti
turhennetaan Golgatan ansio hylkäämällä ekklesia.
”Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen
ristin vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on
heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä” (Fil.3:18,19).
”Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on
suuri ja ihmeellinen. Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu verraton.”
5. Suurin synti. Suurin synti on synti rakkautta vastaan. Golgatalla Jumalan ja Jeesuksen rakkaus
roihusi kirkkaasti. Kun me hylkäämme ekklesian, me samalla hylkäämme Golgatan rakkauden.
6. Vie kadotukseen.
”että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:21).
7. Jeesuksen ruumiin paloittelu. Eri lahkoryhmät tekevät pilkkaa Jeesuksen pyhästä ruumiista
”paloittelemalla” sen. On käsittämätöntä, että samat ihmiset, jotka vakuuttavat rakastavansa
Jeesusta, osallistuvat lahkopiireissään vandalismiseen Jeesuksen ruumiin paloitteluun!
”Onko Kristus jaettu?” (1. Kor.1:13).
”Kun hänen isäntänsä aamulla nousi ja avasi talon oven ja tuli ulos lähteäksensä matkalle, niin
katso, hänen sivuvaimonsa makasi talon oven edessä, kädet kynnyksellä. Hän sanoi hänelle:
"Nouse ja lähtekäämme!" Mutta vastausta ei tullut. Silloin mies nosti hänet aasin selkään, nousi ja
lähti kotiinsa. Mutta kotiin tultuaan hän otti veitsen, tarttui sivuvaimoonsa ja paloitteli hänet
luineen kaikkineen kahdeksitoista kappaleeksi ja lähetti ne kaikkialle Israelin alueelle”
(Tuom.19:27-29).
Israel tulee aikojen lopulla raskaasti katumaan Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Mutta tuleeko
koskaan se päivä, jolloin kristikunta katuu tomussa ja tuhassa Jeesuksen paloittelua?
”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin
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valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista”
(Sak.12:10).
KOLLEKTIIVINEN SYNTI
Kun puhumme siitä, että uskovien erillään olo on synti, jopa kuoleman synti, emme voi vaieta siitä,
että olemme tekemisissä kollektiivisen synnin kanssa. Suomen maa on täynnä erilaisia hengellisiä
ryhmiä ja lahkoja. Niiden syntyyn on aina liittynyt ajatus siitä, että tarvitaan oikea kirkko, koska
muut ovat luopiokirkkoja. Viimeisen viidentoista (15) vuoden aikana on hengellisten
kuppikuntien määrä Suomessa tuplaantunut. Näinkö suomalainen kristikunta valmistuu
Jeesuksen toiseen tulemukseen? Tällaisen seurakunnan valmiudesta Jeesuksen toiseen tulemiseen
on irvokasta edes puhua. Saatana valmistaa seurakuntaa helvettiin hajottamalla sen lukuisiin
ryhmiin. Tämä kuuluu Perkeleen hallintastrategiaan: HAJOITA JA HALLITSE! Näistä kaikista
kuppikunnista kaikuu voimakas veisuu ”me yksin ollaan oikeassa”. Milloinka saamme kuulla: ”Me
kaikki olemme harhassa.” ”Me kaikki olemme menossa helvettiin, koska olemme lahkolaisia.”
”HERRA ARMAHDA MEITÄ!”
Kun puhumme synnistä ja synnin syyllisyydestä, me yleensä liikumme yksilötasolla. Mutta
Raamatussa kerrotaan myös, että yhteisö kadottaa! Maallisessakin oikeudessa myös rikostoveria
voidaan rangaista.
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi,
jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden" (1. Moos.19:15).
”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Moos.23:2).
”Vaella viisasten kanssa, niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin” (Snl.13:20).
”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden
synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Tim.5:22).
”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).
Jos kuulut johonkin lahkoon, joudut osalliseksi myös lahkolaisille tulevasta tuomiosta: ”että ne,
jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:21).
”KENEN JOUKOISSA SEISOT, KENEN LIPPUA KANNAT”
Jumala merkitsee Pyhän Hengen sinetillä jokaisen omansa:
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin,
uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti” (Ef.1:13).
Perkele taas korvamerkitsee jokaisen lahkolaisen. Varokaamme ottamasta tätä korvamerkkiä!
Kaikki ekklesia-kristityt kuuluvat Nasaretilaisen lahkoon!

EKKLESIA – PELKKÄÄ EVANKELIUMI
Uudestisyntyminen, pyhitys ja uskovien yhteys ovat kaikki GOLGATAN HEDELMÄÄ. Pelastus on
”suuri pelastus”. Miksi Golgata jätetään syrjään kun on kyseessä uskovien yhteys? Tämä on vakava
ja kohtalokas virhe!
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”kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka
Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille”
(Hebr.2:3).
Tämä ei ole lakia, vaan silkkaa evankeliumia! Toisaalta nämä kaikki voidaan myös torjua
epäuskolla!
Niiden kaikkien suhteen pätee sama sääntö: ne otetaan uskossa vastaan!
”Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi
kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin;
mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka
sen kuulivat” (Hebr.4:1,2).
Kaikkien Raamatun suurten lupausten yllä on Golgatan ristillä tehty Jumalan työ. ”SEN JUMALA
TEKI!”, sanoo Paavali (Room.8:3).
”Vaadi minulta Jumala mitä tahdot, mutta anna minulle ensin mitä vaadit.”

JUUTALAISET JA EKKLESIA
Pakanat tarvitsevat ”uloskutsumista”. Heidät täytyy kutsua pimeydestä valkeuteen, kuolemasta
elämään ja epäuskosta uskoon. Lähtökohtaisesti pakanat on kutsuttava jumalanvastaisuudesta
Kristus-elämään.
”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut
lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta
Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa`
(Apt.26:17,18).
Entä sitten juutalaiset, Jumalan valittu kansa, onko tällä taholla uloskutsumisen tarvetta? Onko
juutalaisten leirissä jumalavastaisuutta? Annetaan Jeesuksen itsensä vastata:
”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).
Eikö jumalavastaisuus kulminoidu nimenomaan juutalaisten leirissä? Eikö tämä taipumus
saavuttanut huippunsa Jumalan Pojan ristiinnaulitsemisessa? Eivätkö juutalaiset ensin tarvitse
kutsumista jumalattomasta elämästä Jumalan lasten valkeuteen?
Kun pakana tulee uskoon, hänestä tulee AUTOMAATTISESTI ekklesialainen. Täsmälleen samoin
tapahtuu juutalaisen uskoon tulleen kohdalla. Tällöin juutalainen liittyy maailmanlaajuiseen
kristittyjen perheeseen.
Kun pakana tulee uskoon, hän tulee ”oikeaksi juutalaiseksi”. Hänen ei tarvitse ”terästää
juutalaisuuttaan” sukututkimuksilla, juutalaisilla tavoilla tai tooran opettelulla; nämä kaikki
johtavat hänet harhateille ja ”turhaan mietiskelyyn”. Nämä lisukkeet eivät anna ”lisäbonuksia”
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taivastiellä. Aabrahamin uskon saaminen on korkea ja riittävä tavoite jokaiselle uskovalle. Se
yhdistää tehokkaasti juutalaiset ja pakanat. Pakanoiden ei tarvitse tulla juutalaisiksi; Jeesus
Messias ja Aabrahamin usko tekee heistä taivaskelpoisia. Juutalainen ottaessaan Jeesuksen
vastaan pääsee samaan ekklesia-uskoon, jossa pakanatkin ovat.
”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka
ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea
ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei
ihmisiltä, vaan Jumalalta” (Room.2:28,29).
Pakanoiden ei tarvitse opetella juutalaisia tapoja, pukeutua juutalaisittain, juhlia kuten juutalaiset
juhlivat eikä opiskella Tooraa. Sen sijaan heidän tulee sitä tarkemmin sitoutua juutalaiseen
Kristukseen ja juutalaiseen Paavaliin!
”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä;
niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä”
(Matt.11:29,30).
"Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon
minua” (Matt.16:24).
”Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja” (1. Kor.11:1).
”Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille
esikuvana” (Fil.3:17).
”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani,
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana
(sontana) - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan,
ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen
vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella” (Fil.3:8,9).

Israel Harel, Messiaanisen seurakunnan johtaja Israelissa

Kooste: TV7: Kuningaskunnan tuuli (osa 17); Jyrki ja Mia Valkeakari
Väliotsikot ja tehosteet: Väinö Hotin.
Ohessa arvostetun messiaanisen opettajan ajatuksia kristittyjen ja juutalaisten suhteista. Tämä on
terveellistä rajankäyntiä tästä kuumasta aiheesta:
Erilaista messiaanisuutta
Tänään messiaanisessa juutalaisuudessa ovat vastakkain: amerikkalainen ja israelilainen. ”Kun
kuulen, mitä Amerikassa opetetaan, saan kylmiä väreitä. Mistä he oikein keksivät kaiken
epäraamatullisen opetuksen?”
”Israel Harel on huolissaan siitä, että osa kreikkalais-roomalais pakanuudesta vapautumaan
pyrkivistä kristityistä näyttää olevan kaatumassa suoraan toiseen ojaan eli juutalaisuuteen” (Mia
Valkeakari).
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Tänään osa kristityistä näyttää olevan kaatumassa toiseen ojaan eli juutalaisuuteen. Kristityt
luulevat, että juutalaisuus on oikea suunta.
Rabbiinien tulkintoja? Kristityt eivät voi perustaa kristillistä elämäänsä rabbien opetuksille ja
juutalaiselle perimätiedolle. Rabbit ovat ilmoittaneet olevansa Jumalan auktoriteetin yläpuolella.
Se löytyy Talmudista. Tarinan mukaan rabbit keskustelevat asiasta Jumalan kanssa. Jumala
myöntää, että rabbit ovat etevämpiä kuin hän. Kristityt luulevat, että juutalaisuus on oikea suunta.
Tämän päivän juutalaisuus on kuitenkin kaukana Raamatusta. Se ei perustu Raamattuun, vaan
rabbien tulkintoihin. Rabbit ovat muuttaneet Raamattua. Näin ihmiset eivät näe totuutta. Aiheesta
liikkuu paljon väärää tietoa. Ihmiset alkavat etsiä vanhurskautta lakeja noudattamalla sen sijaan,
että he luottaisivat Jeesukseen, joka täytti koko lain...
Me sanomme, että Messias on jo tullut. Emme tule vanhurskaiksi lakeja noudattamalla, vaan
olemalla henkilökohtaisessa suhteessa Israelin Messiaaseen.
Kumpikin pysyköön omassa kastissaan!
Jeesus sanoo, että ei-juutalaisten tulisi pysyä ei-juutalaisina. Juutalaisten tulisi pysyä juutalaisina.
Hän ei halua, että ei-juutalaisista tulee juutalaisia. Hän haluaa, että tulemme tuntemaan Hänet
henkilökohtaisesti. Se on evankeliumin sanoma.
Risto Santala (1929-2012)
”Kun hän palasi kristinuskon juurille, hän ei palannut Mooseksen lakiin, vaan juutalaisten Messiaan
luo” (Mia Valkeakari).
Jeesus riittää
”Jeesus riittää. Hän on Jumala. Hän tuli tuomaan meille elämän ja yltäkylläisyyden. Jos elämäsi ei
ole täynnä iloa ja rauhaa, elämästäsi puuttuu Jeesus…
Kristinuskon todelliset juuret (Mia Valkeakari)
Kristinuskon todelliset juuret eivät siis ole juutalaisuudessa tai Mooseksen laissa, vaan kristinuskon
todellinen juuri on Messias, joka on ilmoitettu juutalaisissa Vanhan testamentin kirjoituksissa.
Juurille paluussa on siis kysymys paluusta tämän Jeesus-Messiaan luo ja astumisesta Hänen
kauttaan sisään koko uuden liiton rikkauteen.

KATKELMA LÄHETYSKIRJEESTÄ Jerusalemin rukouslista
10.7.15
Joseph Shulam
Jumalan suunnitelma koskee YHTÄ seurakuntaa/ yhtä yhteisöä, joka on alamainen vain Hänelle
eikä kenellekään muulle. Tällä yhteisöllä on oleva Yksi Pää – Itse Messias. YKSI toimintasääntö –
Jumalan Sana. YKSI päämäärä – nähdä Ilosanoman valon leviävän kautta maailman ja tuovan
pelastuksen kadotetuille ja tekevän maailmasta paremman paikan kaikille.
Jos Jumalan suunnitelma on, että on YKSI seurakunta, jolla on YKSI seurakunnan pää, Itse Jeshuua,
ja kun näemme tänä päivänä sadat jopa tuhannet kristilliset, toisiaan vastaan sotivat,
tunnustuskunnat, tulemme väkisin tähän johtopäätökseen:
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1. Tunnustuskunnat eivät ole osa Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa ja siksi ne eivät ole osa
Jumalan tahtoa ja toivetta.
2. Tunnustuskunnat ovat ihmisten tekemiä instituutioita, jotka seuraavat opettajia, jotka ovat
lähteneet omille teilleen ja vaikuttaneet jakautumista ja vihollisuutta Messiaan suuremmassa
Ruumiissa, ja perustaneet instituutioita, jotka ajavat omia etujaan.
3. Yhteyden palauttamiseksi Messiaan Ruumiiseen tarvitaan kiireesti oikea tehokuuri. Seuraavaksi
nouseekin kysymys, mitä voidaan tehdä yhteyden palauttamiseksi Messiaan maailmassa hajallaan
olevaan Ruumiiseen…
Niin kauan kuin seurakunnat ja tunnustuskunnat ajavat omia itsekkäitä pyrkimyksiään eivätkä elä
Raamatun käskyn mukaan toinen toistensa yhteydessä niin kuin Jeshuua on yhtä Isän kanssa, he
eivät toimi Pyhän Hengen antamien päämäärien toteuttamiseksi ja maailman voittamiseksi
Jumalalle ja Messiaalle.
Israel ja Messiaan Ruumiin yhteys:
”Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan
vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen.
Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi
rauhan ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin
omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana ja
rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa
hengessä Isän luo” (EF.2:14-18).
Ruumiin varsinainen yhteys on sovinto juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä Jeshuuan ristin kautta
ja vihollisuuden päättyminen Jumalan omien välillä. Meidän kaikkien tulisi rukoilla näitä asioita
joka päivä ja tehdä kaikkemme edistääksemme ja toimiaksemme Jumalan tahdon toteutumiseksi:
että me olisimme YKSI niin kuin Messias ja Isä Jumala ovat YKSI…

Joseph Shulam

