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SEURAKUNTAA RAKENTAMAAN
Ajankohtainen asia

Väinö Hotti

Teh.VHn

Kirkoista suurin, Rooman kirkko, on kärsinyt vuosisatojen saatossa
kohtalokkaan haaksirikon. Kaiketi on pääteltävissä, että kaikki Rooman
perustalla olevat kirkot ovat kokeneet saman surkean kohtalon – jos vain
halutaan tunnustaa! Uusi kirkko on nyt hakusalla.
Runsauden pula
Kirkkoja on äärettömän paljon. Mikä niistä on paras? Jossakin mielessä ne
ovat kaikki erilaisia. Toisaalta toinen ei eroa toisestaan; ne ovat kaikki
ROOMAN PERILLISIÄ – ja lahkoja! Emme halua olla missään tekemisissä
surkean ÄITIKIRKON kanssa. Voisiko lähteä ”täysin uudelta pohjalta”?

”Paavi ei jure divino eli Jumalan sanan
perusteella ole koko kristikunnan pää
– se asema kuuluu ainoastaan yhdelle,
jonka nimi on Jeesus Kristus”
(Tunnustuskirjat. s.252).
(nettikuva)

”Onhan joka tapauksessa päivän selvää, että pyhä seurakunta on
paavittomana ollut olemassa ainakin yli viisisataa vuottaa… Se siis on, niin
kuin usein on sanottu, ihmiskeksintöä, josta ei ole olemassa käskyä. Se on
tarpeeton ja turha, sillä pyhä kristillinen seurakunta voi kyllä olla
olemassa ilman moista päätä; jopa se olisi pysynyt pystyssä paremmin,
ellei perkele olisi moista päätä asettanut” (emt. s.252).
”Onhan ilmeistä, että Rooman paavit kannattajineen puolustavat
jumalatonta oppia ja jumalattomia jumalanpalveluksia. Paavin ja hänen
kannattajiensa valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit”
(278).
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”Kun tilanne on tällainen, on kaikkien kristittyjen varottava osallistumista
paavin jumalattomaan oppiin, pilkkaamisiin ja raakaan julmuuteen.
Heidän pitää siis hyljätä ja kirota paavi kannattajineen vastakristuksen
valtakuntana, niin kuin Kristus on käskenyt: ´Kavahtakaa vääriä
profeettoja`” (279).
”Loppujen lopuksi: siinähän (paavissa) on vain ilmetty perkele” (254).
”Heidän on väistyttävä kauas paavista ja hänen kannattajistaan kuin
vastakristuksen valtakunnasta ainakin ja ne kirottava” (553).
ROOMAHAN ON MENETTÄNYT KASVONSA! Kuinka on mahdollista, että
PAAVIA, jonka Luther kirosi, LUTHERIN PERILLISET kiiruhtavat jäykkäkouristuksen vallassa halailemaan?! DEMONISTA – JA ÄLYLLISTÄ ITSEMURHAA!
VAIHTOEHTONA EKKLESIA
Tämä vaihtoehto oli jo LUTHERIN tähtäimessä!:

(nettikuva)

MARTTI LUTHER
10.11.1483 –
18.2.1546

”Minä pyydän, että ihmiset olisivat minun nimeni suhteen vaiti
eivätkä nimittäisi itseään luterilaisiksi, vaan kristityiksi. Mikä
on Luther? Ei tämä oppi minusta ole, eikä minua ole
ristiinnaulittu kenenkään edestä. Paavali ei voinut sietää, että
kristityt nimittivät itseään hänen tai Pietarin mukaan. Kuinka
sitten minä, vaivainen, haiseva matosäkki voisin antaa
Kristuksen lasten nimittää itseään minun kurjan nimeni
mukaan? Ei niin rakkaat ystävät, vaan hävittäkäämme juuria
myöten puoluenimet ja ottakaamme kristityn nimi hänen
mukaansa, jolta oppimmekin on! Minä en ole enkä tahdo olla
kenenkään mestari. Yksin Kristus on meidän Mestarimme.”
Martti Luther; Ole turvallisin mielin – kokoelmassaan

Nykyiset kirkot vieraita Lutherille
Nykyiset kirkkomme ovat Rooman mutteivät Lutherin kirkkoja! Meillä on
täysi syy ja lupa perustuksiaan myöten hajottaa ne – ja siirtyä uudelle
LUTERILAISELLE EKKLESIA – PERUSTALLE.
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Luterilainen jumalanpalvelus
”Hän (Luther) pelkäsi ahtaita kaavoja ja pyrki siihen, että
välttämättömässä reformaatiotyössä säilyisi terveellinen vapaus. Hänelle
oli todella henki pääasia ja muodot sivuasia. Hän ymmärsi, että uusi
henki luo vähitellen uudet muodot ilman, että tarvitsee ahdistavaa pakkoa käyttää. Hän ei koskaan pitänyt kaavamaisista jumalanpalvelusmenoista. Ja on hyvin merkittävää, että mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä
enemmän hän niitä pelkäsi. Hän näki vaaran, että seuraava sukupolvi
ehkä alkaisi enemmän kiivailla kirkonmenojen kuin lihan kuolettamisen
puolesta” (Kares, Luther, 151, 152).
”Luther luotti liikaakin siihen, että evankeliumin henki vähitellen
sisäisestä pakosta muuttaa muodot. Kun v.1525 Wittenbergissä otettiin
käytäntöön Lutherin ”Saksalainen messu”, niin jumalanpalvelusjärjestys
sen mukaan liittyi pääkohdissaan vanhoihin tapoihin. Edelleen
säilytettiin katolinen tapa kohottaa siunatut ehtoollisaineet kansan
edessä Kristuksen kuoleman muistoksi. Samoin säilytettiin mm. kynttilät ja
messupuku. Edellinen tapa todella vähitellen hävisi, mutta messupuvut
olivat niin hyvää ainetta, että ne ovat eräiden luterilaisten kirkkojen
piirissä nyt (1944) jo kestäneet yli neljäsataa vuotta ja näyttävät
omaavan Fenix – linnun taidon uudistua tuhkasta entistä ehommiksi.
Mitähän Luther olisi arvellut, jos hän olisi sielunsa silmillä nähnyt, että
uskonpuhdistuksen luoman kirkon papit vielä 1900 – luvulla pitävät
tiukasti kiinni vanhasta muodosta ja esiintyvät messupuvuissaan
jonkinlaisina kuriositeetteina muinaisilta ajoilta?” (153,154).
”Luther uskoi, että kirkolliset olot järjestyisivät itsestään, kunhan vain
julistus oli oikeaa ja kun seurakunnissa suoritettaisiin tarkastuksia”
(Pinomaa, Kuka Luther todella oli, s.37).
Oma suhteemme Lutheriin
Luther on uskovan ”oppi-isä”. Kuitenkaan emme saa olla ”hirttäytyneitä”
Lutheriin (emme myöskään: Muromaan, Lehtoseen tai Melleriin!). Se olisi
EPÄJUMALANPALVELUSTA! Uskonpuhdistuksen pääperiaatteet:
Sola fide (yksin uskosta); · Sola scriptura (yksin kirjoituksista); · Solus
Christus (yksin Kristuksesta tai yksin Kristuksen kautta); · Sola
gratia (yksin armosta). NETTI
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Osmo Tiililä:
”Sellaisissa kohdissa, joissa näyttää olevan ristiriitoja
Raamatun ja Lutherin välillä, ei luterilainen kirkko
luonnollisestikaan voi ratkaista asioita Lutherin eduksi
Raamattua vastaan. Se ei ole sidottu Lutherin
auktoriteettiin, vaan Raamatun auktoriteettiin” (Tiililä,
Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.224).
(nettikuva)

OSMO TIILILÄ
29.12.1893 – 4.8.1975

Seurakunnan raamatullinen perusta
”Re – formaatio merkitsee kirkon uudistamista siten, että palataan
alkuperäiseen, verrataan nykytilannetta lähtökohtaan ja katsotaan siitä
käsin, missä ollaan menossa…Jos nyt sitten kysymme, mikä tämä
´alkuperäinen`, tämä nykykirkon tilanteen mittapuu, niin se on
luonnollisesti se apostolinen kirkko, jota Uusi testamentti kuvaa…
´anakainoosis` Room.12:2…tarkoittaa uudistumista siten, että palataan
alkuperäiseen, verrataan nykytilannetta lähtökohtaan ja sen mukaan
korjataan kulkua” (Perusta 6/90, Rimpiläinen).
Yhteys seurakunnassa
”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 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).

5

(nettikuva)
AARO LEIKKARI

”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja osittuneella rakkaudella ei voi
rakastaa kokonaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun Jeesuksen tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla
tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule
ilman heitä” (Leikkari, Armahdettu
yhteyteen Kristuksessa, s.161).

Kollektiivinen (kadottava) synti
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi
ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin
syntivelan tähden" (1. Moos.19:19).
'Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut.
Jättäkää hänet ja menkäämme pois” (Jer.51:9).
”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te
minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin
kärsiä hänen vitsauksistansa” (Ilm.18:4).
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat :… eriseurat, lahkot …joista
teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka
semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.19-21).
Morsian vai heila?

(nettikuva)
KALEVI LEHTINEN
1.11.1936 – 17.7.2011

Alkuseurakunta: ”KATSOKAA, KUINKA
HE RAKASTAVAT TOISIANSA! Tänään:
KATSOKAA, KUINKA HE RAATELEVAT
TOISIANSA!” (Kalevi Lehtinen).
”Minä olen helluntailainen,
vapaakirkollinen, baptisti, luterilainen,
adventisti jne… Kristuksella on monta
heilaa” (TV7Plus 5.10.20) Siikaniemen kurssikeskus 11.4.2007 –
Kalevi Lehtisen testamentti. Osa 2.

