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Video: https://www.youtube.com/watch?v=FgYNKb8BWLs

Kuinka tehdään parannus aviorikoksesta / pastorit oikeuttavat

aviorikoksen kirkoissa

Tämä ei ole pitkä opetus. Ei ole tarpeen kierrellä asian ympärillä ja tehdä kompromissia melko 
vakavasta aiheesta. Nämä ovat viimeisiä päiviä. Ja ihmisten on saatava sielunsa tila kohdalleen 
ennen kuin on liian myöhäistä. Aiheena on avioero ja uusi avioliitto. Ne, jotka luottavat Raamatun 
ulkopuolisiin lähteisiin, kommentaareihin ja teologien mielipiteisiin, tekevät itselleen 
karhunpalveluksen. Ja sijoittavat itsensä ikuiseen vaaraan.

Kirjoitukset ovat hyvin selviä. Mitä sanotaan Jumalan sanassa, on muuttumatonta. Mikään suosiota 
saanut mielipide ei muuta asiaa. Monet näyttelevät, etteivät he ymmärrä aihettamme: avioeroa. 
Niinpä he etsivät opettajia, koska he haluavat omalle käytökselleen hyväksynnän ja rauhoitella 
itseään omassa synnissään. Koska on tulossa aika, jolloin ihmiset eivät kestä kuunnella tervettä 
opetusta. Vaan omien mielihalujensa mukaan ihmiset etsivät itselleen opettajia, jotka kutittavat 
heidän korviaan. He kääntävät korvansa poispäin totuudesta, ja kuuntelevat perättömiä uskomuksia.

Perätön uskomus: "On oikein erota ja mennä uudelleen avioliittoon."

Todellisuus on se, että heidän omatuntonsa on jatkuvasti vakuuttamassa asiasta [=uusi avioliitto on 
väärin], kun avioeron aihe tulee esiin. Niinpä he etsivät opettajia, jotka antavat hyväksyntänsä 
heidän vääryydelleen. Siinä on kyseessä koko ajan jatkuva sisäinen helvetti, jossa he elävät ja joka 
tulee esille ja viimeistellyksi tuomiopäivänä. Sitten, kun on jo liian myöhäistä, he havaitsevat, että 
heidän opettajansa ovat huijanneet heitä koko ajan. Katsotaan Jumalan sanaa, opastukseksi ja 
ohjeistukseksi. Kuunnellaan Herran, Jeesuksen Kristuksen, sanoja aiheesta ero ja uusi avioliitto.

Luukas 16:18: "Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin; ja joka nai miehensä 
hylkäämän, tekee huorin." Jokainen, tarkoittaa jokaista. Kuka tahansa, kuka henkilö tahansa, kuka 
mies tahansa, kuka nainen tahansa. Sanat punaisella ovat puhuneet. Jos henkilö valitsee ja uhmaa 
Herran, Jeesuksen Kristuksen, sanoja, hän tulee lopulta ja viimein kärsimään seuraamuksista 
harkitusta synnistään. 

Heprealaisille 10:26-28: "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, 
niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, 
joka on kuluttava vastustajat." Sinun syntisi hyväksyvä opettajasi ei pysty sinua auttamaan pyhän 
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Jumalan edessä tuomiopäivänä. Sinun nyyhkyttävä vetoomuksesi ymmärryksesi vaillinaisuudesta 
pyhien kirjoitusten suhteen, ei pelasta sinua. Sinä olet halveksinut pyhän Jumalan sanoja ja hänen 
Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, sanoja. Ja sen takia, kohtaat oikeutetun rangaistuksen. 

Sananlaskut 13:13: "Joka sanaa halveksii, joutuu sanan pantiksi; mutta joka käskyä pelkää, saa 
palkan." Englanniksi: "Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the 
commandment shall be rewarded." "Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa 
ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä" (Saarnaaja 12:13). Ja, apostoli 
Paavalin sanat, mies, jonka Jumala oli valinnut julistamaan pakanakansoille. Kuunnellaan tarkasti. 
1.korinttilaisille 7:39: "Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies 
kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa."

Edellinen lausunto on otettu artikkelista Kunnes kuolema meidät erottaa 'till death do us part' - 
kuinka tehdä parannus aviorikoksesta. Tuo artikkeli löytyy www-sivultamme: 
savedbypreaching.com. Tai löydät sen kuvausalueelta alapuolelta. Klikkaa linkkiä. Ja löydät sieltä 
myös muita hyödyllisiä artikkeleita omalle vaelluksellesi Herrassa. Ja ne valmistavat sinut 
kohtaamaan Herran, kun hän tulee takaisin. Raamattu sanoo, valloittakaa kunnes minä tulen, Jeesus 
sanoi. Ja se on sitä, mitä me teemme. Me varoitamme veljiämme, me varoitamme ystäviämme, me 
varoitamme naapureitamme. Siitä, mikä on tulossa. 

Vanhurskas ja pyhä on tulossa takaisin uudelleen morsiantaan noutamaan. Ei porttoa eikä 
prostituoitua. Eikä avionrikkojaa. Vaan Hänen tahratonta morsiantaan. Me sanomme nämä asiat 
vilpittömästi. Seuraavaan kertaan. Menkää rauhassa, jos voit rauhan löytää. Ja pysy uskossa. 
Aamen. 

***Jaa tämä video niille, jotka ovat vaarassa. Sinä saatat pelastaa heidän sielunsa ikuiselta 
tuholta.***
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