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KIRKON TULEVAISUUS ll

Väinö Hotti

VAPAAT SUUNNAT (kuvat ja teh.VHn)
Protestiliikkeitä
Lähtökohtaisesti vapaat suunnat ovat olleet protestiliikkeitä suhteessa
kansankirkkoon. Tässä mielessä ne ovat muistuttaneet jossakin mielessä kirkon
herätysliikkeitä. Itsetyytyväisyydessään nämä molemmatkin ovat ylentäneet itsensä
OIKEAKSI KIRKOKSI. Samalla kansankirkko on alennettu ”luopiokirkoksi”.
HERÄTYSLIIKKEET
Nämä ovat siis kirkon sisäisiä protestiliikkeitä. Niillä on alun perinkin ollut
”identiteettiongelma”: OLLAKO VAI EIKÄ OLLA? Ne ovat halunneet ottaa ”hajurakoa”
kansankirkkoon, mutta toisaalta ne eivät ole halunneet erotakaan siitä. Niiden suhde
kansankirkkoon on traumaattinen. Se on muistuttanut avioliittoa, jossa puolisoiden
välit ovat tulehtuneet: ei voi sietää toista, mutta ei myöskään kärsi erota toisesta!
Tietysti tätä voidaan soveltaa laajemmin kaikkiinkin kansankirkon uskoviin.

Ecclesiola in ecclesia
Ecclesiola in ecclesia on latinaa ja merkitsee suomennettuna kirkkoa kirkon sisällä. Oppi
tarkoittaa sitä, että kuolleen kirkon sisällä uskotaan vaikuttavan todellisen elävän seurakunnan. Tämä opetus on ominaista pietismille ja muulle herätyskristillisyydelle. Suomessa
esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuudella on tämänkaltainen opetus kirkon sisällä toimivasta
todellisesta seurakunnasta (Wikipedia, netti).

Torso ratkaisu
Tämän ratkaisun ongelmallisuus on sen ”epäraamatullisuus”. Tämä merkitsee
”kahden kirkon” mahdotonta politiikkaa. Raamatusta ei etsimälläkään löydä tälle
mallia. Se merkitsee ”ontumista molemmille puolille!” – ja skitsofreniaa!
Mitä ratkaisun takana?
Hutero teologinen ajattelu. Tässä ei ole mitään systemaattisuutta. Tämä merkitsee
mahdotonta ja järjetöntä ”kaksoiselämää”. Kun tallaiseen elämään pyritään
saamaan ohjeita Raamatusta, ollaan totaalisesti seinän edessä. Tueksi on
kehitettävä teologia, joka on irrallinen Raamatusta.
Lutherin kanta
Kun Lutherille kirkastui, ettei Rooman kirkko ole oikea kirkko, hän ei lähtenyt
rakentamaan ecclesiola in ecclesia. Luther sanoutui irti väärästä kirkosta; hän ei
jäänyt roikkumaan välimaastoon! Luther teki ”järkiratkaisun”!
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(nettikuva)
MARTTI LUTHER
10.10.1483 – 18.2.1546

”Minäkin olen jumaluusopin tohtori enkä ole niin vähäoppinen tai kokematon siinä, kuten teidän huutajanne, jotka
eivät ymmärrä omaa jumaluusoppiaan, luulevat, etten muka
pystyisi sitä perustelemaan. Voisin minäkin hokea: Kirkko,
kirkko, isät, isät, kuten he tekevät, ja luulevat asian olevan
sillä selvän. Mutta minulla ei ole sellaista merkillistä uskoa,
josta Jumala on minua varjeleva, kun hän on minut siitä kerran vapauttanut, - ei ole siis minulla sellaista uskoa, että voisin kutsua Kristuksen kirkoksi sellaista kirkkoa, joka koristaa itseään Kristuksen kirkon nimellä ja siitä kerskaa ja kuitenkin on jumalattomien kopla ja perkeleen kirkko, kuten
hedelmät valtavasti todistavat puun olevan pahan...”
A.Aijal Uppala: Lutherin vapautuminen paavikirkosta
(missiosakarja.net / valoa ristiltä / artikkeleita).

Lutherin johtopäätös oli RAAMATULLINEN, oikea, selkeä ja looginen. Tätä on helppo
suositella tämänkin päivän uskoville, jotka ovat vielä kansankirkossa. Jos ja kun on
käynyt selväksi, ettei nykyinen kansankirkko ole KRISTUKSEN KIRKKO – nostetaan
kytkintä!
Tämä on myös selkeästi sekä järjen että OMANTUNNON kysymys ja ratkaisu. Luther
oli ”omantunnon ihminen” ja hän neuvoo kaikkia luterilaisia: ”ON VÄÄRIN JA
TURMIOLLISTA TOIMIA OMAATUNTOAAN VASTAAN!”
Paavali yhtyy tähän: ”Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi
loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä” (Apt.24:16).

VAPAAT SUUNNAT
LAHKO-ONGELMA
Heti alussa on syytä huomauttaa, että tämä koskettaa suurempiakin hengellisiä
yhteisöjä – jopa kansankirkkoja.
SUURI ONGELMA
1. Se on maailmanlaajuinen.
2. Johtaa helvettiin.
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen,
että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia
keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama
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ajatus. 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.1:10-13).
”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).
”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).
PYHÄ HENKI – YHTEYDEN HENKI
Pyhä Henki yhdistää eri tahoilla olevat uskovat – Jeesuksen kautta – Golgatan
kautta. Tämä tapahtui ensi kerran helluntaina. Mikään ulkonainen tekijä ei pysty
eliminoimaan tätä yhteyttä; se on paitsi Raamatun neuvo myös ”järkiratkaisu”. Se
on luonnollinen yhteys: viinipuun oksat ovat toistensa yhteydessä (automaattisesti),
ruumiin jäsenet ovat toistensa yhteydessä (automaattisesti). OLEMUSYHTEYS!
DIABOLOS – HAJOTTAA, HEITTÄÄ ERILLEEN
Viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa on hengellisten kuppikuntien määrä
tuplaantunut. Diabolos on saanut riemuvoittoja. Pyhä Henki ja Diabolos ovat
toisensa kumoavia henkivaltoja! ETTE VOI PALVELLA KAHTA HERRAA! Missä on
uskollisuus Sanalle ja henkien erottamisen armolahja?!
Lahkot ovat ekklesiailluusion sokaisemat; kukin lahko kuvittelee olevansa
EKKLESIA. Lahkot ovat kuitenkin DIABOLOKSEN MAAILMANLAAJUINEN RYYTIMAA!

”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.12:34,35).
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”Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia.
Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, he sanoivat: ”Herra,
tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät, kuten
Eliakin teki?” Mutta hän kääntyi, nuhteli heitä ja sanoi: ”Ettekö tiedä, millaisen
Hengen omia te olette? Sillä Ihmisen Poika ei ole tullut kadottamaan ihmissieluja,
vaan pelastamaan.” Ja he vaelsivat toiseen kylään” (Luuk.9:53-56; STLK:n käänn.).

YHTEYTTÄ KOHTI
Yhtyminen on edessä – mutta millainen yhtyminen? Ekumeeninen liike tulee
yhdistämään eri kirkkokunnat – yhdistyminen tapahtuu nimenomaan
”organisaatioiden välillä”. Pimeyden ruhtinas on tässä ”puhemiehenä”. Tässä
yhteysliikkeessä ”naitetaan” kirkkokunnat yhteen - Raamatusta välittämättä. Yhteys
on tässä ”itsetarkoitus”. Tähän ei lainkaan sovi se yhteys, josta Joh.17. puhuu.
Siinähän on kysymys orgaanisesta yhteydestä: viinipuun oksien ja ruumiin jäsenten
kiinteästä keskinäisestä yhteydestä – olemuksen yhteydestä!

Ekumenian isä on Nathan Söderblom:
”Arkkipiispa Gustaf Johansson sanoi
Söderblomille, kun tämä kävi hänen luonaan:
”Kuule, Nathan, sinussa on antikristus, sinä olet
antikristus”
(Saarnivaara, Suuri Babylon, s,23).
(nettikuva)
GUSTAF JOHANSSON
10.1.1844 – 24.7.1930
Antikristuksen hallitessa yhdistymisestä tulee ”itseisarvo”; Raamattu syrjäytetään!
Kolme yhteyttä: 1. Poliittinen. 2. Taloudellinen. 3. Uskonnollinen / Maailmankirkko.
”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän
kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna
minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen
heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään
vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin
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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. Ettekö muista, että
minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä
pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo
vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin
silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja
tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden
viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan
rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille
väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka
eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen” (2. Tess.2:1-12).

MARTTI LUTHER JA EKUMENIA
”Kirottu olkoon kaikki rakkaus ja sopu, jonka säilyttämiseksi Jumalan sana täytyy
vaarantaa” (Gal. kirj. sel. s.504).
”Ei, hyvä ystävä, älä tarjoskele minulle rauhaa ja yksimielisyyttä silloin, kun meiltä
samalla häviää Jumalan sana, sillä siten olisi iankaikkinen elämä ja kaikki kadotettu.
Tässä ei käy päinsä väistyminen tai kenenkään ihmisen mieliksi myönnytysten tekeminen. Sanan edestä on sen sijaan kaikkien väistyttävä, olkoonpa hän ystävä tai vihamies, sillä sitä ei ole annettu ulkonaisen maailmallisen yksimielisyyden ja rauhan
tähden, vaan iankaikkisen elämän tähden. Sanan ja opin on synnytettävä
kristillinen yksimielisyys ja yhteys. Jos se on yhtäläinen ja sama, seuraa varmaan
kaikki muukin; ellei ole, ei tuloksena kuitenkaan ole mitään yksimielisyyttä. Älä siis
tule minulle puhumaan rakkaudesta tai ystävyydestä, jos sanasta tai uskosta
tingitään…Kyllähän me mielellämme säilytämme ulkonaisen rauhan…mutta opin ja
kristillisen yhteyden asiassa emme tahdo olla heidän kanssaan missään tekemisissä
emmekä pitää heitä veljinä, vaan vihollisina, koska he tietoisesti pysyvät erheessään,
ja me tahdomme taistella heitä vastaan hengellisessä kamppailussa. Perkeleellinen
ja petollinen on se esitys ja vaatimus…, että yksimielisyyden tähden olisi väistyttävä
jonkin verran ja hyväksyttävä jokin harha. Sillä tavalla perkele tahtoo vieroittaa
meidät sanasta” (21. s. Kolm.j.ep.s., WA. 34, II, 387).
LAHKOHENGEN TURMELEMILLA LAITOSKIRKOILLA EI OLE TULEVAISUUTTA; NE
KAIKKI OVAT MATKALLA ANTIKRISTILLISEEN PIMEYTEEN!

TULEVAISUUS ON EKKLESIAN!

