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TAIVAALLINEN KIRKKO, EKKLESIA lV

Väinö Hotti

UNOHDETTU EKKLESIA
Monet raamatunkohdat ovat toistuvasti esillä; toisia taas mainitaan harvemmin.
Viimemainittuun kuuluu EKKLESIA. Yleensä enemmän ovat esillä tärkeämmät asiat.
Tässä ei kuitenkaan siitä ole kysymys. Jos mikä, seurakuntaoppi, on merkittävä asia!
Kuitenkin asiaa käsitellään hyvin harvoin; se halutaan ”vaieta kuoliaaksi”.
Suuri ja ihmeellinen
”Minulle on hankittava paljon puuta, sillä temppeli, jonka minä rakennan, on oleva
suuri ja ihmeellinen” (2. Aik.2:9).
Tämä oli kuvaus Salomon temppelistä. Tämä pitää myös paikkansa EKKLESIASTA:
suuri ja ihmeellinen! Salomolle temppeli oli suuri ihastuksen kohde, uskovalle tämä
on EKKLESIA:
”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).
”Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot!” (Ps.84:2).
”Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille
evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta” (Ef.3:8).
Ekklesia on Kristuksen ruumis
”Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi
seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa
täyttää” (Ef.1:22,23).
Seurakunta on ”Kristuksen ruumis”. Siihen perustuu sen ihmeellisyys. Tässä on myös
sen yhteyden salaisuus! Yhteys on orgaanista. Se ei ole ekumeenista organisaatioiden välistä yhteyttä. Ekumeeninen liike on epätoivoinen yritys koota monista
”heiloista” Kristukselle MORSIAN!
Pyhä temppeli
”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia
ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja,
kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa
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pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte
Jumalan asumukseksi Hengessä” (Ef.2:19-22).
Tässä on kyseessä MAAILMANKIRKKO. Kaikki uudestisyntyneet kuuluvat siihen.
Kiinteä yhteys
Uskovat ovat symbioosissa sekä Kristukseen että toisiinsa; yhteys Kristukseen ja
Jumalaan merkitsee samalla automaattista yhteyttä toinen toisiinsa; Rakkaus
Jumalaan johtaa rakkauteen toisia Jumalan lapsia kohtaan:
”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).
"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." ”Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa” (Ef.5:31,32).
”Uskonnot ovat vaarallista, turruttavaa
huumausainetta, varokaa sitä. Uskonnolla ja
iankaikkisella elämällä on ero kuin yöllä ja
päivällä. Uskonto vie tulijärveen, Jeesus Kristus
vie iankaikkiseen elämään” (Eino J. Honkanen,
Hengen uudistus, s.24).

(nettikuva)
EINO J. HONKANEN
21.3.1917 – 20.2.1987

”Rakkaus ilman totuutta on sentimentaalisuutta.
Totuus ilman rakkautta on saatanallisuutta.
Totuus ja rakkaus yhdessä on jumalallisuutta”
(emt. s.250).

”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). (s.219)
”Nuo näkyväiset (kirkot) ovat tarpeellisia rakennustelineitä. Näitäkään ei saa
väheksyä eikä hylkiä, mutta niitä ei saa sekoittaa Kristuksen tosi seurakuntaan”
(Eino J. Honkanen, Hengen uudistus, s.221).
– Alkuseurakunta
ei tuntenut
”rakennustelineitä”
– siellä
olijoainoastaan
EKKLESIA!
”että
me olisimme hänen
kirkkautensa
kiitokseksi, me,
jotka
edeltä olimme
Telineettoivomme
ovat ”ihmiskeksintöä”!
Kyseessä on ”vuosituhannen väärennös”.
panneet
Kristukseen” (Ef.1:12).
”Vanha sana joka tapauksessa on: Jos ihminen ei saa elämäänsä oppinsa mukaiseksi,
hän alkaa muuttaa oppiaan elämänsä mukaiseksi” (Uuras Saarnivaara, He elivät
Jumalan voimassa lll, s.556). -VHn huom.
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”Seurakunta on kuin vesipisaroita kesäisessä auringonpaisteessa, auringon
moninainen kirkkaus heijastuu niistä kauniina sateenkaarena” (22).
”Jumalan rakkaus vuodatettiin Pyhän Hengen kautta Kristuksen seurakuntaan. Siinä
on rakkauden täyteys. Siinä yhdessä kaikkien pyhien kanssa saadaan juurtua ja
perustautua Jumalan rakkauteen (Ef.3:18) ja tulla tuntemaan Kristuksen rakkautta.
Alkuseurakunnan näkyvin tunnusmerkki oli rakkaus. Apt.2:41-47 ja 4:31-37) (223).
KALEVI LEHTINEN: ”Alkuseurakunnassa sanottiin: ´Katsokaa, kuinka he
rakastavat toisiansa`, tänään: ´Katsokaa, kuinka he raatelevat toisiansa`.”
”Kristuksessa elävä seurakunta heijastaa myös ulkopuolella oleville Kristuksen
rakkautta.
”He että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä
sinua rakastan.” (Ilm.3:9).
Maailmalle tehoava todistus Kristuksesta on Hänen seurakunnassaan näkyvä
rakkaus” (ss.223,224).
----------------------Hengellinen koti – korvausteologiaa
Ekklesia on kautta aikain ollut vaikea pähkinä purtavaksi. Se on maailmassa abstrakti
– ilmiö, jolle ”rakennusteline” on surkea symboli ja jäljitelmä. Sille on pyritty löytämään kuumeisesti ”korvike”. Lopulta on päädytty HENGELLISEEN KOTIIN. Taustalla
lienee käsitys, että uskovien ekklesiayhteys toteutuu vasta taivaassa! Jeesus tosin
rukoili maanpäällisen yhteyden puolesta – ja jopa toistuvasti antoi tästä käskyn.
Kääntymättömän ongelma
”Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät
jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset
ymmärtävät” (Dan.12:10).
"mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut
ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat (1. Kor.2:9).
”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se
on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava
hengellisesti” (1. Kor.2:14).

4

”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan,
mikä ei näy” (Hebr.11:1).
”meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat
ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia” (2. Kor.4:18).
Miksi Suomen Siionissa ekklesia – ajatus ei saa tulta?
Aikamme ihminen roikkuu ”näkyväisissä”: kirkkokunnissa, herätysliikkeissä ja muissa
”hengellisissä kodeissa”. Hänelle ekklesia merkitsee ”tyhjää ilmaa”. Mitäpä siihen
sitten ottaa kantaa! Siitä ei kerta kaikkiaan saa otetta!
Silmävoiteen puute
”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja
totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole
kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä,
etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. 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.14-18).
”Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso,
sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi
hänelle: "Voi, herrani, mitä me nyt teemme?" Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka
ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa".
Ja Elisa rukoili ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi". Ja Herra
avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja
tulisia vaunuja Elisan ympärillä” (2. Kun.6:15-17).
”Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun
sanansaattajani, jonka minä lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni,
niin sokea kuin Herran palvelija?” (Jes.42:19).
”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).
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Ekklesia ja raamattu – uskollisuus
Eri tahoilla vannotaan Raamatun nimiin – varsinkin konservatiivien ja
herätyskristittyjen piireissä.
Ekklesian kohdalla tilanne on erikoinen. Kyseessä on merkittävä raamatullinen
totuus. Asia on ilmaistu niin selkeästi, että sitä ei ole mahdollista käsittää väärin;
välttävälläkin sisälukutaidolla pitäisi päästä selville. Miksi kuitenkaan ekklesia linjalla ei ole liikettä eikä tungosta?
Lahkopandemia kattaa koko maailman. Voidaan sanoa: lahkoperkele riivaa koko
maanpiiriä! Onko Herran kansa ”pelkurikansaa”?
”Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu” (Snl.29:25).
”Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka
on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon” (Jes.51:12).
”Saul sanoi Samuelille: "Minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja
sinun sanasi; sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntänsä” (1. Sam.15:24).

ELÄVÄT KALAT UIVAT VASTAVIRTAANKIN!
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden
ja terveen arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin käänn.).
Uskovan pitäisi kyetä asettumaan yleistä mielipidettä vastaan, vaikka ”koko
maanpiiri” ajattelisi toisin:
”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).

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.
SE SANA SEISOO VAHVANA, HE EI VOI SITÄ KESTÄÄ.
KUN KANSSAMME ON JUMALA, KEN MEILTÄ VOITON ESTÄÄ.
JOS VEIS HE HENKEMME, OSAMME, ONNEMME, NE HEIDÄN
OLKOHON, VAAN MEIDÄN IÄT ON, JUMALAN VALTAKUNTA.

