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Ole varovainen missä kirkossa käyt - vahva harhautus on menossa

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TP6T0IYsnWs

Ole varovainen uuden kirkkoliikkeen kanssa. Kristillisyys on suurin uskonto maailmassa ja siinä on 
yli 2 miljardia ihmistä, jotka kutsuvat itseään kristityksi. Maailmassa on erilaisia kirkkoja.
Kaikkialla minne menetkin, näet kirkkoja. Ja nämä kirkot ovat sen eri suuntauksia - kirkkokuntia. 
Harjoitukset ovat erilaisia monissa kirkoissa. Ja me tiedämme myös, että maailman eri kirkoissa on 
eri opinkappaleita. 

Me katsomme muutamaa kirkkoa ja kysymme, onko Jumala todella tuossa kirkossa. Tai, että 
uskovatko he todella Jeesukseen Kristukseen. Koska heidän opetuksensa on samaa, mitä pahat 
henget opettavat. Jotkin kirkot ovat aivan kuin okkultismin asuinpaikkoja. Jotkut ihmiset pystyttivät
kirkkonsa vain tehdäkseen voittoa. Maailmassa on menoillaan monia asioita, jotka liittyvät 
kirkkoon. Surullinen asia tässä on se, että ne kaikki väittävät palvelevansa Jeesusta. Ne kaikki 
väittävät olevansa Kristuksen kehon osa. 

Jos luemme Uutta Testamenttia, sieltä löytyy paikkoja, missä meitä varoitetaan näistä ihmisistä tai 
kirkoista, joita maailmaan perustetaan. Tämä ei ole jotain sellaista, mikä on alkanut tässä ajassa. 
Mutta taso, jolla niitä perustetaan tässä ajassa, on hälyttävää. Raamattu on varoittanut meitä. Jeesus 
varoitti meitä. Apostolit varoittivat meitä. Ja me näemme varoituksia myös tänään. 

Monet ihmiset ovat menettäneet oman tiensä, koska ovat menneet joihinkin kirkkoihin, joilla ei ole 
mitään tekemistä Kristuksen kanssa. Ihmiset ovat astuneet sisään syntiin, koska ovat menneet 
väärään kirkkoon. Jotkut ihmiset ovat osallistuneet veriliittoon ja ajautuneet pois pelastuksesta. 
Kaikki tämä on tapahtunut, koska he ovat menneet väärään kirkkoon. 

Sinä näet heidät tekevän ihmeitä. Sinä näet heidän tekevän suuria tekoja. Sinä näet heidän puhuvan 
varallisuudesta. Sinä näet heidän tekevän asioita, joita todelliset kristityt tekevät. Mutta onko kirkko
Kristuksen kirkko? Luin netistä kirjoitusta siitä, kuinka valitaan oikea kirkko. Mies puhui siinä 
kokemuksistaan. Hän oli vastikään muuttanut toiselle paikkakunnalle ja oli kuullut eräästä kirkosta. 
Kirkko oli hyvä. Tässä kirkossa tapahtui ihmeitä aina ja ihmiset ryntäsivät sisään. Eräänä päivänä 
hän meni kirkkoon. 

Hän havaitsi, että kirkon harjoitukset olivat täysin erilaisia verrattuna edelliseen kirkkoon, joka oli 
toisessa osavaltiossa. Hän havaitsi, ettei tämä uusi kirkko aina saarnannut pelastusta. He saarnasivat
siitä, miten jokaisen reitti jumalan luokse oli erilainen. Se sai hälytyskellot soimaan miehen 
mielessä, koska hän tiesi Raamatun opettavan selvästi, että ainoa reitti Isän luokse on Kristuksen 
kautta. 
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Hän päätti lähestyä pastoreita, jotta voisi tuntea heidät paremmin. Hän päätti vierailla kirkon erään 
pastorin luona viikon aikana. Kun hän näki tämän pastorin, hän havaitsi, että pastorin vaatteissa oli 
verta. Mies yritti etsiä haavaa pastorista, mutta ei löytänyt mitään. Miehen mielestä asiassa oli jotain
epäilyttävää.

Myöhemmin selvisi, että kirkon johtajisto teki veriuhreja. "Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka 
tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän 
hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista 
viikunoita?" (Matteus 7:15-16). Jeesus sanoi, että tunnistamme heidät heidän hedelmistään. Jos olet 
kysynyt itseltäsi, mistä tiedän väärän kirkon tai kuinka sellaiset tunnistetaan ja kuinka sellaista 
päästään pakoon. Jeesus kertoi meille, että ne tuottavat hedelmää. He tuottavat myös hedelmää, 
koska heissä on henkiä. Ja se on paholaisen henki. Se saa heidät tuottamaan hedelmää. 

Tuollaiset kirkot tunnistetaan sen perusteella, mitä he saarnaavat. Kuinka he saarnaavat. Heidän 
opetuksensa. Ja siitä, mikä on heidän perustuksensa. Kuinka me tunnistamme nuo kirkot, jotka ovat 
paholaisen synagoogaa. 

Numerolla yksi: ne kieltävät Kristuksen ja hänen voimansa. Olet varmasti nähnyt tai kuullut 
kirkoista, jotka eivät usko, että Jeesus on Jumalan Poika. He eivät usko, että hän tuli ja kuoli
ihmisten puolesta. He näkevät hänet tavallisena ihmisenä, joka saarnasi Jumalasta. "ja yksikään 
henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet 
olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa" (1. Joh. 4:3). "And every spirit that confesseth not that 
Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have 
heard that it should come; and even now already is it in the world" (1Jh4:3). Tämä on totuus. 
Antikristuksen henki on jo täällä maassa ja se on jopa joissain kirkoissa. 

Niitä henkiä on paljon kaikkialla. Ja ihmiset seuraavat heitä ja näin kieltävät Jeesuksen. He eivät 
aina usko, että Jeesus on tie tai ainoa tie Jumalan luokse. Jeesus itse teki asian selväksi meille
Johanneksen 14:6:ssa King James Version: "Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen tie ja totuus ja elämä;
ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.'" "Jesus saith unto him, I am the way, the 
truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me" (John14:6, KJV). 

Älä anna kenenkään pettää sinua uskomaan, että Jeesus ei ole tie Jumalan luokse. Älä anna 
kenenkään saada sinua uskomaan, että joku toinen ihminen on tie Jumalan luokse. Meidän on 
ymmärrettävä tämä. 

Joosef, Jeesuksen isä, ei ole tie Jumalan luokse. Yksikään apostoleista ei ole tie Jumalan luokse. 
Minä en ole tie Jumalan luokse. Jeesus on tie. Jeesus tuli. Älä kuuntele väärää opetusta. Älä lähde 
mukaan saastaisiin kirkkoihin. He ovat saaneet ihmiset uskomaan, ettei Jeesus ole tie Jumalan 
luokse. He sanovat, ettei Jeesus koskaan tullut maan päälle. Mikä on ällistyttävää minulle, koska
on historiallisia todisteita, jotka todistavat, että Jeesus tuli maan päälle. 
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He saarnaavat nyt avoimesti, ettei Jeesus ole tie. Ja he seuraavat apostoleita. Joosefia. Tämä on 
paholaisen suunnitelma. Tämä on sitä, mitä paholainen tekee saadakseen kristittyjen keskittymisen 
toiseen paikkaan. Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse. Tämä viesti on totuus. 

Jos on olemassa kirkko, joka ei tunnusta Jeesusta Jumalan Pojaksi tai maailman Pelastajaksi, sinun 
täytyy paeta sellaista. He ovat saatanan synagoogasta. Ja he houkuttelevat sinut vääriin oppeihin,
jotka tuhoavat sinut. Sellaiset ihmiset eivät rukoile Jeesuksen nimessä. He eivät usko, että 
Jeesuksella on voima. He eivät usko, että hän voi pelastaa. Sellaiset kirkot rukoilevat pastorinsa 
nimeen tai johtajansa nimeen. He rukoilevat jonkun apostolin nimeen. He eivät rukoile Jeesuksen 
nimessä. Tämä on heidän hedelmänsä, josta Jeesus puhui. He ovat vääriä profeettoja. Pakene heitä.

Toiseksi: he eivät usko Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Sinusta voi tuntua, ettei ole 
mahdollista, että jotkut kristityt eivät usko Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Mutta minä 
voin kertoa, että on olemassa kirkkoja, jotka saarnaavat Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta 
vastaan. He eivät usko, että Jeesus kuoli. He eivät usko, että hän nousi kuolleista kolmantena 
päivänä. 

Nämä ovat Kristuksen opetusta. Nämä ovat sitä, mitä meille on kerrottu, että meidän pitää saarnata. 
Jos Jeesus ei kuollut, kuinka sinä ja minä saamme pelastuksemme. Kuinka meidät pelastetaan 
synnistä? Jeesus meni ristille puolestamme. Hän tuli takaisin elämään kolmantena päivänä sen 
jälkeen, kun hän oli voittanut kuoleman. Tämä on meidän opinkappaleemme. Ja meidän täytyy 
uskoa siihen. 

Enimmäien korinttilaisille 15:3-4: "Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse
olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet
haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan." For I delivered 
unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the 
scriptures; And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures 
(1Cor15:3-4). 

Jokainen kirkko, joka ei usko Jeesuksen kuolemaan ja kuolleista ylösnousemiseen, sinun täytyy 
paeta sellaisia kirkkoja. Se ei ole paikka, missä sinun on tarkoitus olla. Se ei ole paikka, missä 
Jumala haluaa sinun olevan. Se ei ole se paikka, minne sinut on kutsuttu olemaan. 

He tekevät sen, että he saavat sinut unohtamaan Jeesuksen. Ja sen, kuinka hän on kuollut sinun 
puolestasi. Monet ihmiset kutsuvat itseään kristityksi, mutta he eivät edes usko Kristukseen. Se saa
sinut miettimään, mihin he sitten uskovat jos eivät Kristukseen. Ja he väittävät olevansa kristittyjä. 

Kolmanneksi: he eivät usko, että Raamattu on Jumalan sana. Jos et usko Raamatun olevan Jumalan 
sana, tarkoittaa se myös, että et usko itse Jumalaan. Raamattu ilmaisi selvästi 2. Kor. 3:16: (King 
James Version) "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös 
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hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa." "All scripture is
given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction
in righteousness" (2Cor3:16). Juuri Jumala ohjeisti ihmisiä kirjoittamaan sitä, mitä Jumala kertoi 
heille. Jumala innoitti heidät kirjoittamaan. Hänen henkensä oli ihmisissä ja kehotti heitä 
kirjoittamaan. 

Jos luet Raamattua, näet eri paikkoja, joissa Jumala kertoo palvelijoilleen kirjoittamaan muistiin 
sitä, mitä hän kertoo heille. "Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi 
tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea" (Habakuk 2:2). "And the Lord answered me, and said, 
Write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it" (Habakkuk 2:2, 
KJV).

Kaikki, mitä näet Raamatussa, Jumala ohjeisti ihmisiä kirjoittamaan sen. He kirjoittivat Kirjoitukset
Pyhän Hengen vaikutuksesta - Jumalan hengen vaikutuksesta. Jos joku ei usko Jumalan sanaa, he
eivät usko Jumalaan. 
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