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APOSTOLINEN SEURAKUNTA                                 Väinö Hotti 

Tavoite 

Kaikki pyrkivät tähän tavoitteeseen. Jokainen haluaa todistaa, että omassa ryhmässä 

täyttyvät alkuseurakunnan kriteerit. 

Seurakunnan nimi 

Ylevän tavoitteen saavuttamiseksi lähdetään siitä, että yhteisölle saadaan 

mahdollisimman ”hurskas nimi”:  HERRAN KANSA, HELLUNTAIKIRKKO, FILADELFIA, 

BABTISTIT jne. 

Nimi ei ratkaise 

Ei nimi miestä pahenne – jos ei parannakaan! Sama koskee eri yhteisöjä. 

"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). 

”Kun kristityn on nimi mulla, Tee siksi minut todella, Suo tahtos tekijäks mun tulla, 

Sun nuhteitasi totella, Ja käydä tielläs taivaaseen, Elämään, iloon iäiseen” 

(Vvk.212:3). 

Minkään seurakunnan ”nimi” ei takaa seurakunnan apostolisuutta! 

Olemus ratkaisee 

Mikä on seurakunnan olemus (substanssi)? Jokainen ryhmä on heterogeeninen, 

mutta onko näissä löydettävissä useita selvästi alkuseurakunnallisia piirteitä? 

1. Ovatko sen jäsenet kokeneet uudestisyntymisen? Onko kaikilla sen jäsenillä elävä 

yhteys Kristus – ruumiiseen? Ovatko he totisen viinipuun oksia? 

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

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

”niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin 

olemme toistemme jäseniä” (Room.12:5). 

”Mutta 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). 
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2. Raamatullinen yhteys Kristukseen ja kaikkiin hänen omiinsa Joh.17. mukaisesti.  

Tässä tehdään selvä ero todellisen yhteyden ja ”rauhanomaisen rinnakkaiselon” 

välillä: 

”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). 

3. Rakkaus kaikkiin Herran omiin: 

”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). 

4. Ilman raja-aitoja: 

”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). 

”Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaa-

mattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja 

kaikissa on Kristus” (Kol.3:11). 

PUOLUEET KIELLETTYJÄ 

Yhteiskunnassa eri ryhmittymät ja puolueet ovat sallittuja - mutta ei seurakunnassa! 

Seurakunnassa on toinen systeemi ja järjestys. Puolueet merkitsevät ”lihallisuutta” 

ja ”alaikäisyyttä”. Lisäksi ne merkitsevät vaeltamista ”maailman mukaan”. Kaikki –

laiset ja – läiset ovat pannaan julistetut! Seurakunta on YKSI; kaikki ovat saman 

perheen ja saman Isän lapsia. ”Kateus ja riita” eivät kuulu Jumalan perheväen 

käyttäytymiseen. Kaikilla on samat edut ja sama perintö. 

”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 
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vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole 

lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? (1. Kor.3:1-3). 

KRISTUSTA EI SAA JAKAA 

”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). 

”Jaettu Kristus merkitsisi sitä, että jokainen ryhmä saisi jotakin”  (NOVUM 3, 703). 

PALOITTELUMURHA 

Ne uskovat, jotka syyllistyvät Kristuksen paloitteluun, ovat murhaajia! He ottavat 

karmean esikuvan Vanhasta Testamentista. Uskovat eivät ole VT:n kansaa, he ovat 

UUDEN LIITON kansaa. He ottavat ohjeensa Uudesta Testamentista. Sivuvaimon 

paloittelu oli törkeä teko. Vapahtajan paloittelu on vielä monin verroin törkeämpi; 

kuinka se on edes mahdollista? Jos roomalaiset telottivat Kristuksen Golgatalla, 

lahkolaisuskova suorittaa ”uuden telotuksen”; rituaalimurha! 

”Siihen aikaan, kun ei ollut kuningasta Israelissa, asui eräs leeviläinen mies 

muukalaisena Efraimin vuoriston perukoilla, ja hän otti itselleen sivuvaimon Juudan 

Beetlehemistä. Mutta hänen 3 sivuvaimonsa oli hänelle uskoton ja meni hänen 

luotansa isänsä kotiin Juudan Beetlehemiin, ja hän oli siellä jonkun aikaa, neljä 

kuukautta. Sitten hänen miehensä nousi ja lähti hänen jälkeensä viihdytelläkseen 

häntä ja palauttaakseen hänet luokseen; ja hänellä oli mukanaan palvelija ja 

aasipari. Ja nainen vei hänet isänsä kotiin; ja kun naisen isä näki hänet, riensi hän 

iloisena häntä vastaan…” (Tuom.19:1-3).  

”Silloin mies tarttui sivuvaimoonsa ja vei hänet heidän luoksensa kadulle, ja he 

yhtyivät häneen ja pitelivät häntä pahoin koko yön aina aamuun asti, ja vasta aamun 

sarastaessa he hänet päästivät. Ja päivän koittaessa vaimo tuli ja kaatui sen miehen 

talon oven eteen, jonka talossa hänen isäntänsä oli, ja makasi siinä, kunnes päivä 

valkeni. 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.19:25-29). 
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ROSVOT LIIKKEELLÄ 

Lahkolaiset toimivat kuten rosvot; he omivat taivaan valtakunnan väkisin itselleen: 

ME YKSIN OLEMME OIKEASSA! 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 

vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

KILPAILUMENTALITEETTI 

Lahkolaisten eräs tunnusmerkki on ”kilpailu”. Tämäkin malli on otettu maallisesta 

elämästä.  

1. Kilpalaulanta. 
2. Kilpakosinta. 
3. Kilparahastus. 
 
Jumalan valtakunnassa on erilaiset ohjeet. Raamatun kilpailuneuvo: 
 
”Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne 

kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne” (Room.12:10). 

ROOMAN HARHA 

”Papit puolestaan ovat riippuvaisia kättenpäällepanemisen välityksellä heille 

apostolisessa successiossa  tulevasta siunauksesta (Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut 

yhteisöt, ss.118-119) 

 …Näin suoritettu vihkimys välittää vihittävään katoamattoman luonteen, character 

intelebilis. Hänessä on sen nojalla pyhä ominaisuus, olipa hän itse muuten 

minkälainen tahansa…Kun vihkimys saadaan aikaisemmin oikein vihityltä piispalta, 

joka sen taas on oikeassa järjestyksessä saanut edeltäjiltään, katsotaan pappeuden 

juontuvan aina apostoleista asti yhtäjaksoisena sarjana…eli successio apostolica”  

(167). 

Kaikille on käynyt ilmeiseksi Rooman epäonnistuminen successio apostolica:ssa. 

Rooman kirkon tilillä menneinä vuosisatoina saattaa olla jopa 50 miljoonan kristityn 

murha.  

Rooman kirkko on satoja vuosia pettänyt maailmaa. Paavi on julistautunut 

”Kristuksen sijaiseksi”: Vicarivs Filii Dei. Rooman kirkko on kouluesimerkki siitä, 

kuinka kauas kirkko voi etääntyä apostolisesta opista. Uskonpuhdistus oli totisesti 

tarpeen. 
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Katolinen kirkko 

6.2.2019 klo 16.51 
 
YLE-uutiset / Mikko Leppänen 
 

Paavi Franciscus myönsi tiistaina, että katolisen kirkon papit ja piispat ovat 
käyttäneet seksuaalisesti hyväkseen nunnia. Samalla paavi kertoi olevansa 
sitoutunut lopettamaan nunnien hyväksikäytöt. 
Hän puhui asiasta lentokoneessa pidetyssä lehdistötilaisuudessa paluulennolla Abu 
Dhabista Roomaan. 

Viime vuosina katolilaiset nunnat ovat syyttäneet pappeja seksuaalisista 
hyväksikäytöistä Intiassa, Afrikassa, Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Naisten 
oikeuksia ajavan #MeToo-liikkeen myötä nunnat ovat saaneet huomiota asialleen. 
Nyt kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun paavi tunnusti julkisesti, että osa 
piispoista ja papeista on syyllistynyt nunnien hyväksikäyttöihin. 

– Uskon, että se jatkuu. Ei se mene niin, että se loppuu, kun asia tiedostetaan, 
Franciscus sanoi uutistoimisto AP:n mukaan… 

2000-luvun alkupuolelle tultaessa katolisen kirkon pappien harjoittama pedofilia oli 
otsikoissa ympäri maailmaa. 

Kirkon tilaama raportti paljasti vuonna 2004, että Yhdysvalloissa yli 4 000 katolisen 
kirkon pappia oli syytetty seksuaalisista hyväksikäytöistä viimeisen 50 vuoden 
aikana. Uhreiksi oli joutunut yli 10 000 lasta, joista suurin osa oli poikia. 

Vuonna 2009 julkaistun raportin mukaan Irlannin katolilaisissa kouluissa ja 
orpokodeissa oli esiintynyt runsaasti seksuaalista ja psykologista hyväksikäyttöä. 

Vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen mukaan Australiassa kymmenet tuhannet 
lapset olivat joutuneet vuosikymmenten aikana seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi 
katolisissa kirkoissa, kouluissa ja urheiluseuroissa. 

Lähteet: AFP, AP, REUTERS  / (NETTI) 

--------------------- 

LAHKOLAISTEN EPÄONNISTUMINEN 

Lahkolaisten epäonnistuminen apostolisessa seurannassa on yhtä ilmeistä. Samalla 

kun vannotaan ME YKSIN OIKEASSA ja kerskataan raamatullisuudesta ollaan 

kuitenkin vihoissa toisen leirin uskovien kanssa. Rikotaan räikeästi ”rakkauden 

käskyä” vastaan. Golgatan työ omistetaan vain ”soveltuvin osin”; Kristus 

paloitellaan! Tällöin ei synny yhteyttä Kristukseen – eikä myöskään uskoviin! 

 

https://yle.fi/uutiset/18-205259
https://yle.fi/uutiset/3-10327563
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EKKLESIA – VAIKEA ASIA 

1. Se on vaikea siksi, että lahkolaisuuden Perkelettä ”koko maanpiiri palvelee”. On 

vaikea asettua yleistä mielipidettä vastaan – vaikka se olisi Raamatussa selvästi 

sanottu. Käymme ”Jaakobin painia”: ”Onko Jumala todellakin sanonut?” (1. 

Moos.3:1). 

”Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu 

halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä 

minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko 

maanpiiri palvelee” (Apt.19:27). 

”Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan 

mies päivän koittoon saakka.Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski 

hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan 

hänen kanssaan” (1. Moos.32:24,25). 

2. Tarvitaan ”taivaallinen näky”, niin selkeä näky, ettei siinä voi erehtyä: 

”Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä” 

(Apt.26:19). 

Tämä näky on selkeydessään ja ehdottomuudessaan samaa luokaa kuin Paavalin 

Damaskon tien näky:  

”Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo 

taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka 

sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" (Apt.9:3,4). 

Kun näky on nähty, olemme ”ota tai jätä” – tilanteessa, ”taivas tai helvetti” – 

tilanteessa! 

”Kristuksen edessä ei neuvotella, vaan totellaan” (Niilo Tuomenoksa). 

3. Kuuliaisuus Jumalan sanalle: 

"Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran 

äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin 

oinasten rasva” (parempi kuin Sosiaalinen evankeliumi) (1. Sam.15:22). 

”Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, 

sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen” (1. Moos.15:18). 

”ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, 

jotka ovat hänelle kuuliaiset” (Hebr.5:9). 
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EI OLE OIKOTIETÄ 

Apostoliseen seurantaan ei päästä Rooman eikä lahkolaisten tietä. Ainut tie ja väylä 
on EKKLESIA –  oppi! Sekä Rooma että lahkolaiset hylkäävät tämän tien – ja menevät 
harhaan. 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, 
irstaus, epäjumalan-palvelus, 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). 

On turha luulotella, että ”lihallisuuden vallassa” oleva ja kadotukseen matkalla oleva 
lahkolainen kuuluu apostoliseen jatkumoon!  

AINUT TIE JA VÄYLÄ APOSTOLISEEN SEURANTAAN ON EKKLESIA! 

                                    

 

 

MARTTI LUTHER  1483 - 1546 

1. JUMALA OMPI LINNAMME JA VAHVA TURVA 
AIVAN, ON MIEKKAMME JA KILPEMME AJALLA 
VAARAN, VAIVAN SE VANHA VAINOOJA, KAVALA, 
KAUHEA, ON KIIVAS KIUKKUINEN JA JULMA, 
HIRMUINEN. VAIN HERRA HÄNET VOITTAA. 
 
2. ON TURHA OMA VOIMAMME, VÄÄRYYDEN 
VALTAA VASTAAN. ME TURMAN VALLAT VOI-
TAMME HERRASSA AINOASTAAN. HÄN, KRISTUS, 
KUNINGAS, ON VOITONRUHTINAS, LYÖ JOUKOT 
HELVETIN, NE TALLAA JALKOIHIN, JA VOITON 
MEILLE SAATTAA. 
      
3. MAAILMA VAIKK` OIS TÄYNNÄNSÄ, PIMEYDEN 
ENKELEITÄ, PÄÄLLEMME SYÖSTEN PÄÄNÄNSÄ, HE 
EIVÄT VOITA MEITÄ. NE RAIVOTKOHOT VAAN, JA 
SYÖSKÖÖT KIUKKUAAN, NE SAANEHET JO ON 
HERRALTA TUOMION. YKS SANA HEIDÄT KAATAA.   
 
4. SE SANA SEISOO VAHVANA, HE EI VOI SITÄ KES-
TÄÄ. KUN KANSSAMME ON JUMALA, KEN MEILTÄ 
VOITON ESTÄÄ. JOS VEIS HE HENKEMME, OSAMME, 
ONNEMME, NE HEIDÄN OLKOHON, VAAN MEIDÄN 
IÄT ON, JUMALAN VALTAKUNTA. 

 
 


