
Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=Tdm_gGPrOIA

Lähtekää siitä ulos, te minun kansani. Ovatko kaikki kirkot pahoja?

Tänään haluan puhua teille väärästä opetuksesta, jota opetetaan. He sanovat, että jos menet kirkkoon tai 
jäseneksi ryhmään toisten uskovien kanssa kirkkorakennukseen, Jumala tuhoaa sinut. Jumalan 
vitsauksiin. He perustelevat tätä Johanneksen ilmestyksellä 18:4-5: "Ja minä kuulin toisen äänen 
taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja 
saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on 
muistanut hänen rikoksensa." 

Nyt, he siis uskovat, että mainittu "siitä" on todellisuudessa kirkko tai kirkot. Ja jos olet todellinen 
kristitty ja Jumalan pyhä ja jos osallistut mihinkään kirkkoon tai rakennukseen, sinä olet rikkonut 
Jumalan sanaa ja tulet tuhoutumaan Hänen vitsauksiinsa. Kyseessä on ilmiselvä väärä opetus. Mutta se 
on paholaisen tavoite. Jakaa pyhimykset ja kylvää epäsopua veljesten joukkoon. Jos tarkastelemme asiaa 
lähemmin kappaleessa 17, jossa Johannes näkee näyn. Hän näkee siinä suuren kauhistuksen, joka istuu 
monien vesien päällä. Selvästikään kyseessä ei ole isokokoinen prostituoitu, joka istuu Atlantin 
valtameren, Intian valtameren tai Tyynen valtameren päällä.   

Ei. Kyseessä on hengellinen kieli ja symbolinen kieli, joka osoittaa meille eräänlaisen olennon. Se on 
hengellinen olento, joka on demoninen ja joka saa aikaan haureutta, juoppoutta, jumalanpilkkaa ja 
pyhimysten kuoleman. Babylonia ei ole kirjaimellinen maantieteellinen sijainti, jota meidän tulisi paeta. 
Me menemme siihen myöhemmin tänään tässä opetuksessa. Haluan tehdä tässä perustan ymmärrykselle, 
että Babylonia on hengellinen. Ja meidän on yritettävä tulla ulos sieltä, mikä saa aikaan meissä synnin 
tekoja. Tai meidän on tultava ulos sieltä, mikä tekee syntiä, jotta emme osallistuisi siihen itse. Tämä 
sanotaan jakeessa neljä: " ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi".

Meidän ei tarvitse tutkia kreikan kieltä ymmärtääksemme, mitä tuo "osallisiksi" tarkoittaa. Jos puhut 
englantia, sinun pitäisi tietää määritelmä. Se tarkoittaa kulkea jonkun mukana tai kuulua joukkoon tai 
olla osallisena joukossa, jossa ei ole ristiriitaa ja johon olet tottunut. Joten henkilö, joka on osallisena, on 
henkilö, joka kulkee mukana toiminnassa, joita joukko tekee. Näin ollen osalliset ovat niitä, jotka 
tuhoutuvat. Raamattu sanoo, että hän tietää, kuinka johtaa jumalalliset [ne jotka tuntevat Jumalan] ulos 
houkutuksista. Hän ei osoittanut meitä kohtaan vihaansa vaan pelastuksensa. Aamen. 

Joten Jumala on hyvin kirurginen omissa tuomioissaan. Huomatkaa, että 1.Kor.5:ssa Paavali puhuu 
Korintin kirkolle ja jakeessa 11: "Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on 
huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi 
ettekä söisikään semmoisen kanssa. Joten Paavali sanoo tässä, jos tunnemme veljen tai sisaren, joka 
osallistuu synnilliseen toimintaan, etteivät he ottaisi osaa siihen tai kulkisi sen mukana. Eikä heidän 
pitäisi edes istua alas ja syödä heidän kanssaan. Hän ei kuitenkaan sano, että meidän pitäisi itse lähteä 
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pois seurakunnasta. Raamattu sanoo, että meidän tulee nuhdella synnintekijöitä kaikkien kuullen, jotta 
muutkin osaisivat pelätä. Syntisen on lähdettävä pois. 

Esimerkkinä olkoon haureuden harjoittaja, joka teki sitä isänsä vaimon kanssa. Hän oli synnissä. Paavali 
sanoo, että sellaiset on luovutettava Saatanalle, jotta heidän lihansa tuhoutuisi. Ja hänet poistettiin 
kirkosta. Raamattu sanoo, että miehen valtasi [he was overcome by much sorrow] suuri suri ja kuka 
tietää, mikä kohtalo miehellä olisi ollut sen seurauksena. Ehkä itsemurha. Kun hän oli katunut, he ottivat 
hänet takaisin seurakuntaan. Syntinen poistettiin seurakunnasta; pyhimykset pysyvät seurakunnassa. 
Aamen. Koska Jumala on muodostanut seurakunnan. Hän on muokannut kirkon, jotta me voimme 
vahvistaa toisiamme ja kokoontua yhteen ja kannustaa toisiamme. Älkää kieltäytykö osallisuudesta 
pyhimyksien kokouksiin kuten jotkut tekevät. 

Havaitkaa myös 2.Kor.6:14-17: "Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; 
sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?" 
Tämä menee avioliiton ulkopuolelle ja sen ulkopuolelle, kuinka löytää puoliso. Kyse on yleisestä 
kanssakäymisestä ja yleisestä yhteydestä tavallisten ihmisten kanssa julkisesti. Jos me olemme valossa, 
meidän tulee vaeltaa niiden kanssa, jotka ovat valossa. Meidän ei pitäisi olla yhteydessä niiden kanssa, 
jotka ovat pimeydessä. Ne ovat toistensa vastakohtia. Havaitkaa jakeessa 15: "Ja miten sopivat yhteen 
Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?" Ei heillä ole yhteistä. Siellä
on kitkaa ja vastustusta. Siellä on vastakkainasettelua. Eikä siellä pitäisi olla minkäänlaista 
yhteisöllisyyttä tai kumppanuutta heidän välillään.  

Toinen henkilö pitää ottaa huomioon - kunnioitus. Raamattu sanoo, että kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. 
Rakastakaa veljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Meidän täytyy kunnioittaa kaikkia 
ihmisiä, mutta kun puhutaan kaikkien ihmisten yhteen laittamisesta ja osallistumisesta heidän 
synnilliseen elämäntyyliin - ei. Niin ei pitäisi olla. Jae 16: "Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli 
ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 'Minä olen heissä 
asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani'. Sentähden: 
'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä 
otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, 
Kaikkivaltias.'"  

Kyseessä on hengellinen Babylonia ja meidän pitää tulla ulos sieltä. Heidän joukostaan, jotka ovat 
epäpuhtaita ja likaisia. Silloin me emme osallistu heidän toimiinsa ja tule osallisiksi heidän synneistään. 
Tai muuten me tuhoudumme heidän mukana. Joten Paavali ei tässä kerro kristitylle, uskovalle, Jumalan 
pyhimykselle, että heidän pitää tulla ulos kirkosta. Tarkoitan, kaikki kirjeet on kirjoitettu juuri kirkoille. 
Matteus 16:27: "Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän 
maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan." Jokainen ihminen saa palkkion tai palkinnon omien tekojensa
mukaan. Room. 2:6: "hänen, 'joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan'". Jeremia 17:10: "Minä, 
Herra, tutkin sydämen, koettelen munaskuut [ihmisen sisin, sielu], ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa
mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan." Kysymys ei ole ryhmän teoista vaan jokaisen omista teoista.
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Olemme lukeneet kolme jaetta ja niissä kaikissa kerrotaan, että jokainen ihminen tuomitaan hänen omien
tekojensa mukaan. 

Jeesus Kristus tietää, kuinka erottaa toisistaan vanhurskas ja syntinen [unrighteous]. "Lähtekää siitä ulos, 
te minun kansani..." ei tarkoita, että meidän on tultava ulos kaikiksta paikallisista seurakunnista. Se 
kuulosta ihan siltä, mitä Harold Camping sanoi, kun hän oli kannattamassa omaa väärää ylöstempaus 
päivämääräänsä [rapture date]. Uskon, että se oli 21.3.2011 ja hän sanoi, että kaikkien on tultava ulos 
kirkoista, koska muuten he eivät voineet kokea ylöstempausta, kun on sen aika. Mitä tapahtui? Ei 
tapahtunut ylöstempausta ja kyseessä oli väärä päivämäärä. Ja sama mies muutama vuosi myöhemmin 
kaatui ja kuoli. Ja osa hänen seuraajistaan koki konkurssin ja osa ampui itsensä, osalle tuli avioero, osa 
ajautui ulos uskostaan - loikkasivat toiseen. Väärä opetus tekee paljon vahinkoa. Ja juuri tämä tulkaa ulos
kaikista paikallisista seurakunnista on väärää ja virheellistä opetusta. Se ei ole Herrasta. 

Johanneksen ilmestyksessä kappaleessa 3 tarkastellaan sitä, miten Jeesus Kristus käsittelee kirkkoa - 
erästä paikallista seurakuntaa Sarduksessa. Ilm.3:4: "Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja 
nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa 
vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset." Se oli siinä! Kirkko Sarduksessa, joka ns. koostui 
pyhimyksistä, Jeesus näki kaiken sen läpi ja hän oli nähnyt, että siellä oli vain muutamia, jotka eivät 
eläneet virheellistä elämää. He eivät eläneet synnillistä elämää. He olivat sydämessään totuudelle 
kuuliaisia. He olivat tahrattomia. He olivat syyttömiä Herran edessä. Hän ei siis sanonut, että 
Sarduksessa on muutamia, joiden pitäisi tulla ulos kirkosta ja nyt he tuhoutuvat, koska he eivät 
kuunnelleet, kun sanoin: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani...". Ei! 

Jumala kykenee säästämään vanhurskaat. Hän kykenee eristämään vanhurskaat, kun tuomio tulee. Hän ei
heitä lasta pesuveden mukana. Hän ei halua eroon kaikista. Apostoli Paavali, Pietari, Jaakob ja Johannes 
eivät sanoneet, että kirkkojen on suljettava ovet, koska seurakunnassa on muutama syntinen. Sulkekaa 
ovet. Lopettakaa toiminta. Kirkkorakennus, talo tai maja, joka toimii seurakunnan kokoontumispaikkana,
sitä ei tarvitse tuhota. Yksilöt noissa rakennuksissa ja paikoissa ovat vastuussa omista toimistaan - 
omasta elämäntyylistään. Jumala tuomitsee jokaisen ihmisen hänen omien tekojensa mukaisesti. Mutta 
ongelma tässä on siinä, että yksi saa aikaan epäsopua [sowing discord] ja sellainen on iljetys Jumalan 
silmissä - toinen on valheiden puhuja. 

Sananlaskut 6:16,19: "Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu:...väärää 
todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken." Meidän täytyy siis ymmärtää, että 
vihollisen tehtävä on kylvää epäsopua veljesten keskuudessa. Sinä haluat kutsua itseäsi hengelliseksi 
ihmiseksi, koska ylistät Jumalaa eristyksissä ja uskot, että kaikki kirkot ovat matkalla helvettiin ja ovat 
paholaisesta. Siinä olet tehnyt vakavan virheen ystäväni. Koska Jumala on perustanut kirkon tänne 
maahan ja Hän on koonnut sinne uskovia. Niitä, jotka ovat uskossa ja jäseniä tietyssä seurakunnassa. Ja 
meidän on kannustettava toisiamme ja rakennettava toisiamme siihen saakka kunnes Herran päivä 
koittaa. 
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Haluan lopettaa vertauskuvaan, jyvistä ja akanoista, Matteus 13:24: " Toisen vertauksen hän puhui heille 
sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta 
ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho 
kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat 
hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' Hän sanoi 
heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme 
sen?' Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta [heinäkasvi] kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin [vehnä,
viljakasvi]. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon 
leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun 
aittaani.'"

Jumala tietää, kuinka erotetaan vanhurskaat syntisistä. Hän sanoo, että antakaa heidän kasvaa yhdessä. 
Koska eräänä päivänä hän erottelee viljan heinäkasveista, lampaat vuohista, todelliset epäaidoista. Kyllä, 
heitä löytyy seurakunnistamme, jotka elävät haureudessa, aviorikoksessa, juomingeissa, avoimessa 
kapinassa. Heitä pitää nuhdella. Kyllä, siellä on pilaantuneita appelsiineja, mutta sen vuoksi koko puuta 
ei kaadeta. Me poistamme pilaantuneet appelsiinit ja hoitelemme ne. Niin sen pitää olla. Jos olet pastori, 
sinun on tehtävä työsi. Joka tekee syntiä, nuhdelkaa häntä kaikkien kuullen, jotta muutkin pelkäisivät 
[oppisivat]. Tai Jumalan tuomio tulee kohdallesi. 

Jos sinulla on vilpitön kysymys, voit lähettää sähköpostia minulle. Se löytyy kuvausalueelta. Teemme 
parhaamme, jotta voimme olla yhteydessä uudelleen mahdollisimman pian. Menkää rauhassa Jeesuksen 
nimessä.
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