Suomen Vanhaluterilainen seurakunta

Tarve
Kehitys Suomen ev.lut. kirkossa on jatkuvasti edennyt huolestuttavaan suuntaan. Herätysliikevaihtoehto ei ole
sopiva. Kokemus osoittaa, että jo varsin lyhyessä ajassa uhkaa tällaista liikettä kirkollistuminen, joka himmentää
työnäyn ja halvaannuttaa raamatullisen toiminnan. Sanaan sitoutuneen uskovan on päivä päivältä yhä
vaikeampaa tehdä työtä kirkossa ja myös kirkon syleilyyn yhä voimakkaammin joutuvissa herätysliikkeissä.
Luterilaista uuspietismiä edustavalle seurakunnalle on nyt tilaus.

Kansankirkko - seurakunta?
Kansankirkon toimiminen seurakuntana on hämäävää. Siltä puuttuvat seurakunnan kriteerit 1.raamatullisessa,
2.tunnustuksellisessa ja 3.yhteiskunnallisessa merkityksessä.
Raamattu käsittelee seurakuntaa pelastuneiden, uskoontulleiden yhteisönä: "Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä
joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen" (Apt.2:47).
Ekklesialla tarkoitetaan Uudessa testamentissa niiden ihmisten yhteisöä, jotka maailmasta erotettuina ovat
uskossa liitetyt Kristukseen.
Kreik. ek = ulos, kaleo = kutsua. Raja maailmaan oli selvä, Apt.5:13. Uskovat tunnettiin siitä, että "he pysyivät
apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa" (Apt.2:42).
Uudesta testamentista ei etsimälläkään löydä tukea kansankirkkoseurakunnalle. Malli lienee
vanhatestamentillinen, jossa koko Israelin kansa oli Herran kansa.
Tunnustuskirjat ovat seurakuntamäärittelyssä Uuden testamentin linjoilla: "Se on kaikkien uskovien yhteisö,
joiden keskuudessa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan"
(Augsburgin tunnustus, 7). Uskovien yhteisö edellyttää, että vähintäänkin enemmistö on uskossa. Se myös
merkitsee uskovien tahdon mukaista toimintaan. Tähän kuuluvat itsestäänselvyytenä uskovat paimenet ja
uskovat luottamushenkilöt. Evankeliumin puhtaaseen saarnaan taas kuuluu lain ja evankeliumin julistus, niiden
liittäminen oikealla tavalla yhteen sekä asianmukainen erottaminen. Paavali kuvaa seurakunnan paimenta: "joka
oikein jakelee totuuden sanaa" (2 Tim.2:15). Sakramenttien oikea jakaminen merkitsee sitä, ettei niitä "viskellä
väkijoukkoihin". Ne vaativat uskoa. Kastamisen oikeus on vain siellä, missä siihen liittyy riittävä kristillinen
opetus. Ehtoollisen oikeaan jakoon taas kuuluu opetus sen kahtalaisesta vaikutuksesta: uskoville siunaukseksi,
epäuskoisille tuomioksi.
Yhteiskunnassa yhteisöksi hyväksymiseen vaaditaan, että yhteisöllä on omat rajat. Kansankirkon rajat
myötäilevät pitkälti valtion ja yhteiskunnan rajoja. Mitään yhteisöä ei ole asiallista nimittää siinä olevan
vähemmistön mukaan. Jos tilanne ajautuu siihen pisteeseen, että nimi viittaa ryhmän vähemmistöön,
nimenmuutos on tarpeen. Jos esimerkiksi nuorisoseurassa on 100 jäsentä, ja vuosien myötä nuorten osuus on
huvennut 10:een, ei ole asiallista enää puhua nuorisoseurasta. Tai jos Suomi nimettäisiin Ruotsiksi täällä asuvan
muutaman prosentin pienen vähemmistön mukaan - mitä siitä seuraisi?
Em. perusteilla voidaan kansankirkon seurakuntanimitys kyseenalaistaa. Samalla voidaan väittää: kuulua
kansankirkkoon = ei kuulua lainkaan seurakuntaan!
Kristuksen kirkon tuntomerkkien katoaminen kansankirkosta on luonut tarpeen uuden seurakunnan
perustamiselle.

Seurakuntaa tarvitaan
Jokainen uskova on tarkoitettu toimimaan yhdessä toisten Jumalan lasten kanssa: "Ja hänessä tekin yhdessä
muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä" (Ef.2:22).
Raamatusta löydämme mallin, jossa paikkakunnan uskovat yhdessä muodostavat paikallisseurakunnan.
Pyrimme eri puolille Suomea muodostamaan pieniä seurakuntia, jotka ovat vapaita niistä epäpyhistä yhteyksistä,
jotka suuresti rasittavat kansankirkkoa ja sen kautta osittain myös siihen tunnustautuneita herätysliikkeitä.

Organisaatio

Suomen Vanhaluterilainen Seurakunta toimii koko Suomessa. Paikallisseurakuntia voidaan perustaa kaikkialle
sinne, mistä löytyy pienempi tai suurempi joukko seurakunnan opillisen perustan hyväksyviä ihmisiä.
Paikallisseurakunnat toimivat pitkälti itsenäisinä yksikköinä luterilaisen uuspietismin toistaiseksi tarkemmin
määrittelemättömissä raameissa.
Paikallisseurakunnan johdossa voi olla paimen tai/ja vanhimmisto. Seurakuntien tilit kulkevat Suomen
Vanhauskoiset ry:n kautta.

Jäsenyys
Jäseneksi liittyminen tapahtuu oppiperustan hyväksymisellä, liittymislomakkeen allekirjoittamisella ja
maksamalla Suomen Vanhauskoiset ry:n jäsenmaksu. Muuta jäsenmaksua ei ole. Uhraaminen on vapaaehtoista,
2 Kor.9:7.
Seurakunnan johtaja ja/tai vanhimmisto keskustelee ennen jäseneksi ottamista henkilön kanssa ja voi myös
tarvittaessa erottaa seurakuntalaisen, joka viettää epäkristillistä elämää, rikkoo seurakunnan yleistä linjaa tai
käyttäytyy muutoin seurakunnan jäsenelle sopimattomalla tavalla. Erottamisen tulee olla ehdollista sikäli, että se
perutaan, jos henkilö nöyrtyy parannukseen, 2 Kor.2:5-11.
Suomen Vanhaluterilaisen Seurakunnan jäsenyys ei edellytä eroamista muista seurakunnista. Suomen
Vanhaluterilainen Seurakunta pyrkii toiminnallaan kirkkokunnan muodostumiseen, joka myöhemmässä vaiheessa
tarkoittaa Suomen uskonnonvapauslain mukaan vain yhteen kirkkokuntaan kuulumista kerrallaan.

Tiedotus
Seurakunnan tiedotus voidaan hoitaa esim. Valoa ristiltä -lehden välityksellä. Ainakin aluksi on myös mahdollista
toimia pitkälti monistelinjalla, jolloin jäsenille voidaan useamminkin tiedottaa ajankohtaisista asioista. Internet
tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia tiedotukseen.

Valoa ristiltä 3/1999

