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KIRKKO – PELASTUSLAITOS

Väinö Hotti

Vanhakirkollisen ajatuksen mukaan
(näkyvän) kirkon ulkopuolella ei ole
pelastusta (extra ecclesiam nulla
salus). Cyprianuksen sanoin "sillä ei voi
olla Jumala isänä jolla ei ole
kirkko äitinä". Henkilö saattoi myös
ajaa itsensä kirkon ulkopuolelle tekemällä teon, synnin, joka erotti
hänet kirkosta. (Netti).
(nettikuva)
Katolisen kirkon väittämä on helppo kyseenalaistaa viimeaikoina esille
tulleiden lukuisten vuosisatoja jatkuneiden hyväksikäyttöjen takia.
Voidaan jopa syystä esittää kysymys: ONKO KATOLISEN KIRKON
SISÄPUOLELLA PELASTUSTA?
Lähetyskäsky
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki
valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:18-20).
Lähetyskäskyn avulla tehdään ”pelastuneita ihmisiä”. Kaikki pelastuneet yhdessä
muodostavat KRISTUKSEN KIRKON (ekklesian).
PELASTUKSEN LAIVA
Kaikki pelastuneet ovat samassa PELASTUKSEN LAIVASSA. Jokainen uusi uskoon
tullut pääsee haaksirikkoisesta laivasta tämän turvallisen laivan matkustajaksi.
LAIVAN OMINAISUUDET
Laivan tulee olla kaikin puolin ”merikelpoinen”. ALKUSEURAKUNTA täytti nämä
kriteerit. Jos esiintyi ongelmia, käytettiin ”kirkkokuria” – ja taas laiva oli
purjehduskelpoinen!

2

KANSANKIRKKOLAIVA
Kansankirkkolaivat ovat suurikokoisia, mutta niiden kunnossa on huomauttamista.
Oikeastaan niiden tarkistus ja huolto on lyöty täysin laimin.
”Koska se (kirkko) ei ole, kuten Rooma opettaa omastaan, sine macula et ruca, se on
alati tarkistettava kulkutietään: ecclesia semper reformanda est” (Tiililä, Kristilliset
kirkot ja muut yhteisöt, s.262).

"Niin vakava on nykyinen raamatullisen uskon alasajo,
että nyt voidaan puhua jo kirkkolaivamme
pohjakosketuksesta" (Risto Santala, Kirkkolaivan
pohjakosketus, s.7).
"Mutta jos kirkkolaiva on ajautunut karille ja saanut
pohjakosketuksen, se olisi hinattava varikolle ja
nostettava "redille". Huolellisen tarkastuksen jälkeen sen
vauriot voisi vielä korjata" (emt. s.93).

(nettikuva)
Risto Santala
18.5.1929 – 26.9.2012

Kansankirkon teologit ovat joissakin kysymyksissä
luopuneet ”maalaisjärjen” käytöstä – puhumattakaan
rivijäsenistä, jotka aivan ilmeisesti ovat väärin tulkinneet
Raamatun maininnan ”järjen vangitsemisesta”.

”Jos kirkon peruslähtökohtina ovat ekumeenisen
liikkeen, modernin teologian sekä historialliskriittisen raamattukritiikin pyhyys ja koskemattomuus, se on voimaton taistelussa aikamme
epäuskoa vastaan. Se on kuin raskaassa
vesilastissa ajelehtiva sotalaiva, jonka päällystö
käskee miehet pumppuihin, mutta ei ryhdy
toimenpiteisiin laivan kyljissä ammottavien
repeämien tukkimiseksi” (Marjokorpi, Kirkon
kuoleman sairaus, ss.10,11).
(nettikuva)
LASSE MARJOKORPI
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Näiden kolmen (Tiililä – Santala - Marjokorpi) arvostetun kirkkomme teologin
lausunnon pohjalta voidaan jo vetää pitkälle menevät johtopäätökset
kansankirkkolaivan kunnosta. Se on helppo rinnastaa KATOLISEEN KIRKKOON –
molemmat ovat ”rapakunnossa” - valmiit romutettaviksi!
KANSANKIRKKOLAIVA EI OLE ENÄÄ PELASTUSLAIVA! Ne, jotka pyrkivät
pelastamaan ihmisiä tuomalla heitä kansankirkkoon, ovat harhan vallassa - ja
näkevät turhaan vaivaa! Vain hölmöt ja rakkaudettomat ihmiset rahtaavat
lähimmäisiään uppoavaan laivaan!
RMS Titanic oli White Star Line -yhtiön
matkustajalaiva, joka törmäsi neitsytmatkallaan
14. ja 15. huhtikuuta välisenä yönä 1912
jäävuoreen Pohjois-Atlantilla ja upposi vieden
mukanaan noin 1 500 ihmistä. Laivan
päällikkönä toimi White Star Linen kommodori
Edward J. Smith. Wikipedia
(nettikuva)
LAHKOLAISLAIVAT
Tälläkin taholla tarvittaisiin enemmän järjenkäyttöä – ja tiukempaa Raamattuun
pitäytymistä.
Raamatulla tulisi testata tämänkin laivan pätevyys - ennen kuin pyritään
nostamaan hukkuvia tähän paattiin. ONKO TÄMÄ PELASTUSLAIVA?
”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).

AINUT TODELLINEN PELASTUSLAIVA ON EKKLESIA!
”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie
kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas
ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät”
(Matt.7:13,14).
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PELASTAJAN AAKKOSET
TUNNE ITSESI!
ARVAA OMA TILASI; ANNA ARVO TOISELLEKIN!
”Katso, taidoista on parhain Tunteminen omain harhain” (Vvk.445:1).
”Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea
sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat” (Matt.15:14).
1. ITSE PELASTETTU
Pelastuksen välikappaleena voi olla vain se, jolla on omakohtainen pelastuskokemus.
2. PELASTUSVARMUUS
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” (Room.5:1).
”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan
Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin” (1. Joh.3:1).
”Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta varmuuteen,
perin juurin hävittääksemme tuon tuhoisan valheluulon, joka on riivannut koko
maailman: ´Eihän sitä ihminen tiedä, onko armossa`” (Luther, Gal.kirj.sel. s.452).
3. KUTSUMUSTIETOISUUS
”Pitäköön siis jokainen huolta siitä, että on varmaakin varmempi kutsumuksestaan
ja opistaan, jotta vähääkään epäilemättä ja pelkäämättä uskaltaisi Paavalin kanssa
sanoa: ´Vaikka me tahi enkeli taivaasta` jne” (Luther, Gal.kirj,sel. s.90).
4. VAIHTOEHDOT

”Kuinka on sun sielus laita, Minne kuljet
matkamies? Lavea on tie tai kaita,
Kumpi niistä sinun ties? Kumpi on? Sä
vastaa, oi, Molemmat ei olla voi” (HLV
129:1 / Simo Korpela).
(nettikuva)
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1. Kansankirkko
2. Lahkot
3. Ekklesia
Ainut, jolla on Raamatun hyväksyntä, on EKKLESIA. On mahdotonta
rinnastaa kansankirkkoa alkuseurakuntaan. Samoin Raamattu selkeästi
hylkää lahko-vaihtoehdon. EKKLESIAA puoltaa Raamattu, järki ja
omatunto!
KANSANKIRKKO JA LAHKOT ovat molemmat ”haaksirikkoisia laivoja”; ne
eivät kelpaa pelastuksen välineiksi.
”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
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).
”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).
”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).
”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).

