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TAIVAALLINEN KIRKKO, EKKLESIA ll                                Väinö Hotti 

UUDESSA TESTAMENTISSA 

”Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani 

(ekklesia), ja tuonelan portit eivät sitä voita” (Matt.16:18). 

”Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei 

seurakuntaakaan (ekklesia) kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja 

publikaani” (Matt.18:17). 

”kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän 

yhteyteensä (ekklesia)  joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen” (Apt.2:47). 

”Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan (ekklesia) ja kaikki ne, jotka tämän 

kuulivat” (Apt.5:11). 

”Hän on se, joka seurakunnassa (ekklesia) , erämaassa, oli enkelin kanssa, joka 

puhui hänelle Siinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja 

meille annettaviksi” (Apt.7:38). 

”Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino 

Jerusalemin seurakuntaa (ekklesia) vastaan; ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean 

ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit” (Apt.8:1). 

”Mutta Saulus raateli seurakuntaa (ekklesia), kulki talosta taloon ja raastoi ulos 

miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen” (Apt.8:3). 

”Niin oli nyt seurakunnalla (ekklesia) koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa 

rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen 

virvoittavasta vaikutuksesta” (Apt.9:31). 

”Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan (ekklesia) korviin, ja he lähettivät 

Barnabaan Antiokiaan” (Apt.11:22). 

”Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa (ekklesia), ja niitä oli 

paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi 

nimittämään kristityiksi” (Apt.11:26). 

Kalliolle rakennettu 

”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, 

verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja 

rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta 
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vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee 

nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka 

huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet 

puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli 

suuri” (Matt.7:24-27). 

Jeesuksen seuraajan 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). 

Rakastamiseen liittyy sekä rukous että käsky 

”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). 

”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni” (Joh.14:15). 

”Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne” (Joh.15:17). 

”Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen 

Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn 

antanut” (1. Joh.3:23). 

”Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös 

veljeänsä” (1. Joh.4:21). 

”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). 

Lahkolaisuuden tuntomerkit 

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

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

”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). 

Diaboloksen työtä 

Pyhä Henki yhdistää uskovat. Pyhä Henki yhdistää kaikki Herran omat rakkauden 

yhdyssiteellä. DIABOLOS taas heittää erilleen ja hajottaa! 

”pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi 

henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te 

kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien 

Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa” (Ef.4:3-6). 

”Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side” 

(Kol.3:14). 

Hengellisen kodin harha 

Hengellinen koti on monen mielestä välttämätön; kääntymätön ihminen ei voi 

tyytyä EKKLESIAAN hengellisenä kotina. Lahkon lämmin tunnelma pettää; jokainen 

lahkotupa on kytketty helvetin kaukolämpöön! Kyllä siellä ”lämmintä riittää”. 

Lämmin tunnelma on esimakua iankaikkisesta vaivasta helvetin tulessa. Sanalla tulee 

kaikki arvioida - eikä tunteella ja tunnelmalla! 

Väärä ekklesiaoppi 

Tavallisesti ei puhuta sen enempää ekklesiasta kuin lahkoistakaan. Kun ekklesia 

otetaan esille, sen katsotaan olevan sama kuin oma lahko. Toisen näkemyksen 

mukaan ekklesia = lahkojen summa. Nämä ovat molemmat karkeita harhaoppeja! 

Kuoleman synti 

On johdonmukaista, että jos ja kun lahkolaiset ovat ”Diaboloksen lapsia”, he ovat 

matkalla helvettiin. Tämä on selkeästi sanottu Raamatussa. Siihen tarvitaan 

ainoastaan ”välttävä sisälukutaito”! On merkillistä, että samalla kun kerskutaan 
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raamatullisuudesta, samalla hylätään keskeisetkin Raamatun opetukset! 

”Siivilöidään hyttynen ja niellään kameli!” 

”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). 

”Eriseurat ja lahkot” kuuluvat lihallisuuteen.  

”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät 

Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli 

on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä 

se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi 

olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran 

Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen 

omansa” (Room.8:5-9). 

Kollektiivinen synti 

Lahkolainen syyllistyy ”kollektiiviseen syntiin”: 

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

molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan 

tähden” (1. Moos.19:15). 

”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 ja 

olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, 

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

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

muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Kor.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 
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vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on 

muistanut hänen rikoksensa” (Ilm.18:4,5). 

Miksi lahkolaisuus on niin suuri synti? 

”Onko Kristus jaettu?” (1. Kor.1:13) (”jokainen ryhmä saisi jotakin”, NOVUM). 

Se on murhatyö ja ”barbaarinen teko”: 

”Kun hänen isäntänsä aamulla nousi ja avasi talon oven ja tuli ulos lähteäksensä 

matkalle, niin katso, hänen sivuvaimonsa makasi talon oven edessä, kädet kynnyk-

sellä. 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 kahdeksi-

toista kappaleeksi ja lähetti ne kaikkialle Israelin alueelle” (Tuom.19:27-29). 

”Missä Kristus julistetaan kokonaisena paloittelematta, siellä julistetaan totuutta. 

Missä Häntä paloitellaan, siellä julistetaan puolitotuutta. Ja puolinainen totuus on 

täydellinen valhe” (Wilhelmi Malmivaara, Salattu viisaus, s.130). 

KRISTUS ON SYÖTÄVÄ KOKONAAN 

"Kristus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja 

lunastukseksi" (1. Kor.1:30).  

”Moniin vanhan liiton aikana pääsiäislampaan syömisestä annettuihin määräyksiin 

kuului myös se, että se oli syötävä kokonaan eikä siitä saanut jättää mitään 

huomiseksi. Jos jotakin jäi yli, oli se poltettava. Ajattele, mikä määräys: Karitsa oli 

syötävä kokonaan. Ymmärrätkö sinä tätä? Ymmärrätkö, mitä Herra tällä on 

tahtonut sanoa sinulle? Sinä et saa ottaa Kristuksesta ainoastaan sitä, mikä sinua 

miellyttää, sinun on otettava hänet vastaan kokonaan, sellaisenaan - niin kuin hän 

on tullut meille Jumalalta viisaudeksi ja vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja 

lunastukseksi. Tässä ei tule kysymykseenkään oma valikoiminen, oma ajatteleminen 

ja päätteleminen autuuden tiestä, vaan Jumala on jo antanut määräyksensä; sinun 

on vain kuunneltava ja toteltava. Sen, joka ei tahdo viettää pääsiäistä, ei tarvitse 

siitä välittää. Mutta sen, joka tahtoo, on vietettävä sitä niin kuin on kirjoitettu - ja 

Karitsaa ei saa paloitella, se on syötävä kokonaan.” 

 (C.O. Rosenius, Elämän leipää: http://www.missiosakarja.net/rosenius.pdf) 

http://www.missiosakarja.net/rosenius.pdf

