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Keijo Lindeman: Yksi seurakunta Suomessa
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Ryhmä: Kirkkoihin kuulumattomat uskovat Tampere
Harri Veijonen: Katkelmia kirkkoihin kuulumattomien uskovien lehdestä
Weijo Lindroos: Katkelmia Weijo Lindroosin uutiskirjeestä
Weijo Lindroos: Lutherilaista eksytystä 500 vuotta,
Harri Veijonen: Kasteenliitto - pahin harhaoppi.

ESIPUHE
Kirkkoihin kuulumattomat uskovat Suomessa on varsin tuntematon käsite, vaikka
22% uskontokuntiin kuulumattomista sanoo
uskovansa Kristukseen eli sillä on noin 150.000 osallistujaa. Tämä on
ensimmäinen kirja kyseisestä aiheesta. Kirkkoihin
kuulumattomat uskovat ovat yleensä varovaisia ja varovat ilmoittautumasta
henkilökohtaisesti kirkkoihin kuulumattomienkaan
uskovien joukkoon. He ovat maan hiljaisia jotka palvelevat Herraa salassa.
Kaikki paikkakunnan uskovat ovat automaattisesti
Jumalan seurakunnan jäseniä vaikka he eivät olisikaan mukana
seurakuntayhteydessä. Suomessa on ollut uskovien itsenäistä
paikallisseurakunnan toimintaa siitä lähtien kun uskossa olevia on Suomessa
ollut. Mitä enemmän ollaan ulkopuolella
kirkkokuntien sitä enemmän on mahdollista kuulla oikean suuntaista opetusta
Kristuksen seuraamisesta. Näin ollen jotkut
paavista ja arkkipiispoista etäällä olevat lahkot ovat ainakin suurelta osin
suuntautuneet kohti Kristusta eivätkä paavia.
Mutta alkuperäinen seurakunta ei ollut lahkoutunut vaan oli yhtä, yksi
seurakunta kullakin paikkakunnalla. Ihmisperusteisten
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uskonsuuntien ulkopuolella olevat uskovien toiminnat katsotaan ensisijaisesti
Jumalan seurakunnan toimintaan kuuluvaksi.
Uskonsuuntien tilaisuudet mielletään hajaannuksen periaatteella toimiviksi.
Tässä kirjassa kirjoittavat mm. Esko Halkosaari,
Keijo Lindeman, Weijo Lindroos, Antero Hiltunen ja Osmo Pöysti. Heille ja
muillekin suuret kiitokset.
Harri Veijonen
Tampereella 15. syyskuuta 2017

KIRKKOIHIN KUULUMATTOMIEN USKOVIEN TOIMINTAA
Kirkkoihin kuulumattomia uskovia olivat kaikki alkuseurakunnan uskovaiset.
Myöhemmin seurakunnasta erosi "omia seurakuntia"
eli lahkoja ja 300-luvulla perustettiin jopa kirkko, joka on tavallaan tullut
seurakunnan sijaan. Kristuksen sijalla paavi,
Jumalan Sanan sijalla pääpiispat, seurakunnan viranhaltijoiden sijalla kirkon
papit ja muu palkka-armeija.
Kirkoksi muotoutuminen alkoi jo 200-luvulla. Esimerkki Hippolytoksen ajalta
200-luvun alusta: "Alkukristillisyyden
kannattajat, seurakunta oli voimakkaasti äänessä itse Roomassakin. Siellä sen
puhetorvena oli Hippolytos. "Calixtus tahtoi
kukistaa vastustuksen vaatimalla Rooman piispana valtaa koko kirkon yli"
(Holmquist). Kehitystä hidasti Calixtuksen kuolema v.
222. Mutta toisaalta luopumus oli jo edennyt niin pitkälle, että Hippolytos ei
voinut astua poismenneen vastustajan tilalle.
"Onnettomuus oli jo tapahtunut" (Holmquist). Calixtus oli erottanut
Hippolytoksen seurakunnasta, mainitsee Holmquist, mutta
valtiokirkon puuttuessakin tästä voidaan jo käyttää nimitystä erottaa kirkosta.
Seurakunta, Hippolytos kannattajineen oli
jättänyt kirkoksi muotoutuvan yhteisön Roomassa ja siirtynyt jäsenistöineen
Rooman ulkopuolelle. Sieltä käsin harjoitettiin
innokkaasti lähetystyötä." (Harri Veijonen: Kristillinen aikalaiskirja)
Suomessakin kirkkoihin kuulumattomia uskovia on ollut niin kauan kuin uskovaisia
on maassa ollut. Heistä on hyvin vaikea saada
mitään tietoja. Nykyisinkin yhteisen elimen puuttuessa on vaikea saada tietoja
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paikallisseurakuntien toiminnasta. Tiedetään
kuitenkin missä kaikkialla Jumalan seurakunta toimii ulkopuolella uskonsuuntien.
Paikkakuntia missä kokoontuu kirkkoihin
kuulumattomia kristittyjä seurakuntaperiaatteella:
Toimintaa on ainakin
Helsingissä,
Espoossa,
Torniossa,
Turussa,
Kansgasalla,
Eräjärvellä,
Haapavedellä,
Kangasniemellä,
Nummi-Pusulassa,
Porvoossa,
Lahdessa....
Jne...
Jokainen yksityinen kirkkoihin kuulumaton uskova voi harjoittaa uskoaan vaikka
yksin. Mutta toivottavaa on, että kaikilla
paikkakunnilla hakeudutaan toisten samoin ajattelevien seuraan ja järjestetään
vaikkapa kotikokouksia. Internetaikana on
helppoa pitää yhteyttä toisiin samoin uskoviin esimerkiksi Facebookissa. Sopii
katsoa esimerkiksi Harri Veijosen ja Weijo
Lindroosin tuhannet Facebookkaverit. Yhteyspaikkana on myös mm. Turussa Turun
Kristillinen Toimintakeskus, Maariankatu 2,
20100 Turku, jonka johtava työntekijä Weijo Lindroos myös kastaa raamatullisesti
eli Jeesuksen nimeen ja lahkoihin
liittämättä. Parkanosta löytyy Linnankylän rukoushuone ja Israel apu ry
ilmoittaa kokouksistaan Keijo Lindemanin
sähköpostilistalla. Postia voi pyytää osoitteesta keijo.lindeman@kolumbus.fi
Harri Veijosen päätoimittama "Seurakuntalainen, Päivittäiset uutiset" on
toiminut kirkkoihin kuulumattomien uskovien lehtenä,
vaikka se onkin Veijosen oma lehti. Weijo Lindroosin uutiskirjeen löytää hänen
nettisivuiltaan http://jeesus-on-herra.com/.
TUKHOLMASSA
Tukholmassa myös kokoontuu Jumalan srk. ulkopuolella uskontojen: Kokoukset joka
sunnuntai klo 11.00, Kyllerstienegatan 7.
Stockholm.
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OSMO PÖYSTI: SEURAKUNTA SUOMESSA
On olemassa vain yksi apostolinen seurakunta. Jos haluamme puhua
paikallisseurakunnasta sen osana, voi sana "seurakunta" saada
paikkakunnan nimen määreekseen. Paikallisseurakunta voi kokoontua vaikka sadassa
paikassa yht´aikaa, mutta se on silti yksi.
Mutta kun joku näistä sadasta kokouksesta järjestäytyy omaksi "seurakunnakseen"
on tuloksena lahko. Seurakunnan jakautuminen
lahkoiksi on vastustajan työtä. Yhdelläkään kristikunnan nimeltä mainituissa tai
mainitsemattomista järjestöistä ei ole
oikeutta pyrkiä määräävään asemaan Jumalan seurakunnassa. Järjestöjen johtajat
edustavat kukin vain omaa järjestöään, eivät
Kristusta, ja kun keskustelet heidän kanssaan, rakastavat he eniten sitä oppia,
josta he haluavat riidellä.
Vallitsevaa tilannetta ei korjaa opposition syntyminen ja uuden kellokkaan
valinta. Uskovan tulee siirtyä yksilönä ihmisen
johdosta Pyhän Hengen johtoon, ja alkaa yksinkertaisesti toteuttaa Jumalan
tahtoa, kuitenkin muistaen, kuka on hänen oikea
hengellinen vanhempansa. Näitä vanhempia kehotetaan olemaan kansalle esikuvina,
ei herroina. Maailman organisaatioissa joukko
kantaa johtajaa, Jumalan Valtakunnan organisaatiossa johtaja, Kristus, kantaa
seurakuntaa.
Seurakunta on aina siellä, missä yksikin hänen lapsistaan sattuu olemaan.
Paikallisseurakunta muodostuu veljistä, jotka asuvat
sillä etäisyydellä, että voit pitää heihin päivittäin yhteyttä. Sinulla ei ole
mahdollisuutta valita veljiäsi. Valinta
(kreikaksi eresis, suomeksi lahkolaisuus, vrt. kerettiläisyys) on synti.
Veljillä voi olla erilaisia mielipiteitä ja veljet
voivat tehdä eri työtä, mutta Isä on yhteinen. Veljeydelle ei voi asettaa
ehdoksi samanmielisyyden vaatimusta.
Kerettiläisyyttä on myös veljien valinta ihonvärin, sosiaalisen taustan,
koulutuksen, varallisuuden tai muun semmoisen
perusteella. Veljien valinta on vähintään yhtä tuomittavaa kuin huoruus,
varkaus, murhat ja muut senkaltaiset teot. Kts. Gal
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5:19-21 ja Matt 25:31-46.
Jumalan seurakunta on sekä uskovien keskinäistä että Jumalan ja uskovan
yhteyttä, koinonia, reaaliajassa, tässä ja nyt. Tässä
yhteydessä tapahtuvat ne funktiot, joiden kautta Jumalan viisaus tulee julki
maailmassa ja henkivalloissa. Yhteisö ei ole
dogmijärjestelmä vaan kansa.
Raamatussa käytetään seurakunnasta hyvin usein sanaa "me". Isä meidän rukouksesta löytyy määritelmä siitä, keitä nuo "me"
ovat:
...ja anna meille anteeksi meidän rikoksemme, niinkuin mekin annamme anteeksi
niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Määritelmä on erittäin tarkka, koska mikään muu kansa ei anna anteeksi.
Sensijaan, että ne pyytäisivät anteeksi, ne syyttävät.
Jumalan kansan ainutlaatuisuus käy ilmi sen anteeksiantomenettelyssä. Jos
muutamankin päivän vaellat jonkun kanssa niin
läheisessä kanssakäymisessä kuin Jumalan sana Jumalan lapsilta edellyttää, niin
kyllä tulee selväksi, oletteko te sitä
porukkaa, joka antaa anteeksi. Siinä se sitten punnitaan, oletteko te veljiä tai
ei.
Apostolien Tekojen toisen luvun jakeissa 41-47 kerrotaan siitä, millaisia olivat
ensimmäiset uskovat. Pietari oli pitänyt
puheen Jerusalemissa, jonka vaikutuksesta noin sadan uskovan joukko kasvoi
kolmikymmenkertaiseksi, ennen kuin Jeesuksen
ristiinnaulitsemisesta oli ehtinyt kulua edes kahta kuukautta. Usko muutti
elämäntavat kertaheitolla:
Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi
sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he
pysyivät:
- apostolien opetuksessa
- keskinäisessä yhteydessä ja
- leivän murtamisessa ja
- rukouksessa.
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Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui
apostolien kautta. Ja kaikki jotka uskoivat:
- olivat yhdessä ja
- pitivät kaikkea yhteisenä ja
- he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin
tarvitsi ja
- he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja
- he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen
yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken
kansan suosiossa.
Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.
Tällainen on myös sinun seurakuntasi, jos se on Jumalan Seurakunta.
Seurakunta ei ole sama kuin kirkko. Kirkko on Rooman keisarin Konstantinoksen
johdolla vuonna 325 perustettu järjestö, jonka
ainut tehtävä on toimia Saatanan peitejärjestönä ja vastustaa Jumalan
tuntemista.
Seurakunta ei ole myöskään lahko. Lahko on seurakunnasta irronnut osa, joka on
menettänyt yhteytensä muuhun Kristuksen
ruumiiseen, ja jopa kapinoi sitä vastaan. Siten jokainen lahko on tuomittu
kuolemaan omaan mahdottomuuteensa.

KEIJO LINDEMAN: YKSI PAIKALLISSEURAKUNTA
"Ja kaikki, jotka uskoivat (Jerusalemin uskovaiset), olivat yhdessä ja pitivät
kaikkea yhteisenä" (Ap.t.2:44).
"Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu
julista-maan Jumalan evankeliumia...kaikille Roomassa
oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille" (Room. 1:1,7).
"Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä
Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo
teille ja rauha!" (1.Tes.1:1).
Kun apostolinen alkuseurakunta syntyi helluntaipäivänä Jerusalemissa, meille
kerrotaan, että kaikki uskovaiset olivat yhdessä
Jerusalemin kaupungissa. Se merkitsee sitä, että alkuseurakunnan päivinä oli
vain yksi paikallisseurakunta Jerusalemissa.
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Samoin oli muidenkin seurakuntien laita Lähi-Idässä, jotka syntyivät
pääasiallisesti pakanain apostolin Shaulin (Paavalin)
toiminnan tuloksena. Kun apostoli kirjoittaa seurakuntakirjeensä näille, hän
osoittaa ne aina kunkin paikkakunnan uskovien
joukolle eli sen paikkakun-nan Jumalan seurakunnalle (1.Kor.1:2; 2.Kor.1:1;
Efes.1:1; Fil.1:1; Kol.1:2). Lisäksi löytyy
suuremmalle alueelle tarkoitettuja kirjeitä, kuten Galatalaiskirje, joka on
osoitettu Galatian alueen tai maakunnan
(nykyisessä Turkissa) kaikille paikallisseurakunnille (Gal.1:2).
Ilmestyskirjasta löydämme Johanneksen osoittaman kirjeen (Ilmestyskirjan)
seitsemälle Aasian paikallisseurakunnalle, jotka
sijaitsivat myös nykyisessä Turkissa (Ilm.1:4). Alkuseurakunnan mallin mukaan
tulisi tänäkin päivänä olla vain yksi uskovien
joukko - yksi seurakunta - kullakin paikkakunnalla. Keskenään kiistelevät
kirkkokunnat ja paikallisseurakunnat eivät Raamatun
mukaan ole Jumalan Hengen tuotetta, koska uskovat on kastettu yhdessä Hengessä
yhdeksi ruumiiksi, vaan ne ovat
sielunvihollisen hengen aikaansaannoksia, ihmisen lihan tekojen toteuttamana.
Vaarallisinta tässä ei ole se, että on olemassa
useita rukoushuoneita kullakin paikkakunnalla, onhan esim. suurissa kaupungeissa
jo käytännön syistä pakko olla useita
kokoontumistiloja eri puolilla kaupunkia, mutta keskinäinen opillinen ja muu
kiistely ja toisten solvaaminen sekä oman joukon
asettaminen, ainakin epäsuorasti, muita paremmaksi, on kaukana Jumalan mielen ja
Sanan mukaisesta toiminnasta.
Tästä asiasta uskovien tulee tehdä parannus ja alkaa toteuttaa yhden
paikallisseurakunnan periaatetta, toisia rakastaen ja
kunnioittaen, vaikka käytännön syistä kokoonnuttaisiinkin eri
kokoontumistiloissa. Jokaisen uskovan tulisi muistaa ja korostaa
sitä tosiasiaa, että on vain yksi paikallisseurakunta, johon Jumalan edessä
kaikki paikkakunnan uskovat hengellisesti
kuuluvat.

ESKO HALKOSAARI: MISSÄ OLETTE APOSTOLIT?
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Keväästä 1996 alkaen hankolainen Esko Halkosaari on ilmoitellut lehdissä kysyen
"Missä olette apostolit?" Näin on lisätty
tuntuvasti paikallisseurakuntien yhteistyötä Suomessa. Kolmas kokoontuminen oli
3/11 -96 ja seuraava oli 5.-6. tammikuuta
1997. Nyttemmin maan laajuiset kokoontumiset ovat jääneet paitsi Weijo Lindroos
Turussa on järjestänyt yhteistapaamisia.
Yhteyttä on pidetty myös ajoittain tavaten, internetissä ja puhelimitse.

NS. JOHTAVIA VELJIÄ ERI PAIKKAKUNNILLA MM.:
ESKO HALKOSAARI, HANKO
Esko Halkosaari, Kappelisatamantie 35, 10940 HANKO. P. 0400-204230
Aloitamme kiertokirjeestään 5/4 -96:
JUMALAN PYHILLE KRISTUKSESSA
Missä se on, seurakunta, joka on apostolien ja profeettojen perustuksella,
kulmakivenä Kristus Jeesus? - Näinä lopunajan viime
hetkinä, minä, veljenne Herrassa, Esko Halkosaari kehotan Kristuksen Jeesuksen
nimessä kaikkia Jumalan lapsia yhdistymään ja
palaamaan tähän apostoliseen seurakuntamalliin takaisin, paikallistasolla ja
paikkakunnittain täydelliseen yhteistyöhön
hyljäten turhat opilliset väittelyt, jotka eivät rakenna seurakuntaa, vaan
hajottaa. Rakkaat veljeni ja sisareni Herrassa! Jos me emme voi rakastaa toisiamme, niin
että olisimme täydellisesti yhtä, kuinka me
voimme väittää rakastavamme Häntä, joka on uhrannut itsensä meidän puolestamme.
Jos Herra on kutsunut sinut Jumalan seurakunnan Kristuksen ruumiin rakentamiseen
Jumalan lasten yhdistämistyöhön...
pyydän teitä kanssani etsimään ne, joita Herra on kutsunut kantamaan huolta ja
vastuuta koko Suomen kristityistä niin kuin
apostolit aikoinaan. Sitten, että etsisitte kukin paikkakunniltanne kaikki ne,
joiden hengen Herra on herättänyt tiedostamaan
tämän nykyisen sanoisinko häpeätilan ja haluaisivat takaisin apostoliseen
seurakuntaoppiin ja elämään, että syntyisi kaikille
paikkakunnille tämän apostolisen seurakuntatyön esirukous- ja tukiryhmä, jotka
Sivu 9

seurakunta.txt
alueittain pitäisivät paikkakuntien välistä
yhteyttä ja yhteistyötä yllä ja olisi yhteydessä ja yhteistyössä
valtakunnallisten yhteyshenkilöiden kanssa. - Viekää tätä
viestiä eteenpäin Kristuksen Jeesuksen nimessä. Esko Halkosaari
Kolmas valtakunnallinen kokoontuminen ja jatkoa ST:n uutisissa
Esko Halkosaaren postia (7. lokak. 97) kommentoituna
Säännöllisin väliajoin Esko on lähetellyt koollekutsujan velvollisuudella
kirjeitä monille. On todettu sekin, että ainakaan
toistaiseksi ei ole lehtenä ilmestynyt se "Mielipide". Noin lokakuun 7. 1997
postileimattu lähetys sisälsi kaksi eri kirjettä:
1. "Katso, Ylkä tulee. Valmistautukaa!" Muutamia sivuja kopioituna
internetosoitteessammekin kerrotusta Marja Holopaisen
kirjasta. Ei siis ole kysymys Martti Saleniuksen kirjasta kuten Esko erehtyi. En
huomannut osassa "Yljän tulosta" itse
lainaamaani "kasvavat tähdet" kohtaa vaan mm., että Herra tulee "odottamatta".
Herrahan ei tule odottamatta vaan aina
seurakunta on odottanut Herraa ja nyt odottaa Häntä tulevaksi kun "he
(pimeimmät) sanovat: nyt on rauha" (Jerusalemista
sopimisen jälkeen). Erehdys "odottamatta" perustuu käännökseen, "hetkenä jona
ette luule", mutta sekin on väärä. Seurakunta ei
ole luulevainen vaan voi "arvella" (päämerkitys kyseisellä kreikan verbillä)
hetkeä eli tuntia sopimuksen teosta tai heti sen
jälkeen, mutta niin ei pidä tehdä jo senkään vuoksi, että maa on pallo, yhdellä
hetkellä kaikki vuorokauden ajat: miehiä
yövuoteella, naisia jauhamassa käsikivillä (työ jota tehdään vain aamuin illoin)
ja kaksi miestä pellolla. Toinen otetaan
(ylösottoon) ja toki hän tietää varsin tarkasti milloin ylösotto tapahtuu,
vaikka tuntia arvelisikin miten tahansa tai olisi
arvelematta.
2. "Porttokirkolta apua pyytäville..." Niinkuin Eskokin on moneen kertaan
maininnut, kaikki, myös hänen lähettämänsä posti, on
tarkoitettu vain periaatteella: tutustukaa ja ottakaa se mikä hyvää on! Niin
Raamattu opettaa seurakuntaa tekemään ja
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seurakunnan jäsenten katsotaan olevan kykeneviä niin tekemään. Kuka kykenee,
kuka ei!!? Kipeeksi näen tässä paperissa mm. sen,
miten hyökätään Niilo Yli-Vainiolaista toimintaa vastaan! Terveeksi arvostelut
paavinkirkosta, mariakultista, arkkipiispasta
vapaamuurareineen, jne. Ehkäpä sinäkin haluat Esko Halkosaaren postituslistalle,
osoite yllä. Jotta pystyisit arvostelemaan
lukemasi niinkuin seurakuntalainen, varminta opiskella Jumalan Sanaa ja sen
selityksiä seurakunnan sivuilta!
Esko Halkosaari on päivittäin kirjoitellut Suomi 24 ryhmissä nimimerkillä
"herätyys", kahdella y:llä.

Herätyys NYT. Kristuksen Jeesuksen...
Herätyys
21.11.2016
seuraajiksi, Hänen kirkkaudeksi ja kunniaksi APOSTOLISIA seurakuntiaan ja sitä
maailmalle valkeudeksi ja maalle suolaksi,
riittävällä tavalla elävää ja toimivaa, pelastukseksi Krist. vaihtoehtoa
rakentaviksi, tästä pahan vallassa olevan, saata naa
tuomiokseen palvelevan maailman / ihmiskunnan, Jumalan Sanan vastaisesti
touhuista ja politiikasta ULOS, irtisanoutuviksi,
kutsutut.
Ettei teillekin käy kuin niille Nooan aikaisille, niille jotka heräsivät ja
kiinnostuivat siitä pelastukseksi vaihtoehdosta,
Nooan arkista LIIAN myöhään. Siksi saivat saman kohtalon kun ne kaikki muutkin
saata naa tuomiokseen palvelemaan antautuneet /
taipuneet. Siihen silloiselle maailmalle / ihmiskunnalle LOPUKSI koituneen.

OSMO PÖYSTI, KURU
S. 4. 6. 1944. Kirkkoihin kuulumaton uskova. Kirjoittanut ja nyttemmin parille
IVY-kielellekin kääntänyt ja kustantanut kirjan
"Miten Jumala tunnetaan". Kirjansa on 234 sivuinen, ja vähäisten "Kirkkoihin
kuulumattomat" otsikon alle luettavissa olevien
julkaisujen joukossa sitä on suositeltava, kuten olen tehnytkin. Paljon
seurakunnan historiaakin sisältävä kirja "Miten Jumala
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tunnetaan". Hyvät kotisivut internetissä osoitteessa
http://www.opsti.net/luuppi.htm

WEIJO LINDROOS, TURKU
Kirkkoihin kuulumattoman Jumalan seurakunnan johtava työntekijä Turussa.
Nettisivuillaan Jeesus-on-Herra.com TÄYNNÄ RAKKAUTTA
JA RAAMATUN TOTUUTTA. Jeesus sanoo sinulle: "Sitä, joka minun tyköni tulee, minä
en heitä ulos!" Joh. 6:37. Facebooksivullaan
https://www.facebook.com/weijo.lindroos?fref=ts hän kirjoittaa säännöllisesti
asiaa ja kommentoi ahkerasti muiden
kirjoituksia. Weijo kirjoitti jo vuonna 1983 julkaisemassani Lasten
Ystävä-lehdessä. "TULIN USKOON 1.1. 1974. Löysin Jeesuksen
ja Hän löysi minut. Uskon kautta Hänen vereensä sain syntini anteeksi!" Weijo
kastaa raamatullisesti Jeesuksen nimeen ja
lahkoihin liittämättä.

HARRI VEIJONEN, TAMPERE
S. 8.1. 1955 Tampere. yo 1975 Treen Klassillinen Lyseo. Lto 1979 Joensuun
Korkeakoulu/Savonlinnan ulo. Kris-Antikva, Suomen
ensimmäisiä kristillisiä antikvariaatteja 1983-1990. Hengelliset riennot: uskoon
1976, kaste 1977, henkik. 1977, profeetta
heikko, parempi Raamatun profetioiden selittäjä 1978-. Kiteen hell.srk. 1976-77.
Savonlinnan 1978-79. Lappeenrannan 1980-86.
Herramme tulee - toimintaa 1986-90. Kirkkoihin kuulumattomien uskovien puuhamies
1991- . Kirjoittanut mm. Tuleva Lähi-Idän
rauhansopimus ja uskovien katoaminen (1986) sekä Daniel 9:27 aikamme paljastin:
Jerusalemista sovittaessa Jeesus saapuu
pilviin! (1995). Tamperelaistunut "Lappeenrannan profeetta".
Kun 1976 olin saanut syntyä ihan uuteen elämään, luin aluksi Leo Mellerin
Kipinä-lehteä ja uskoin lapsikasteeseenkin sen
myötä. Sitten opin kävelemään omilla jaloilla, otin upotuksen ja luin etupäässä
Ristin Voiton kirjoja. 1975-77 oli ilmestynyt
Thoralf Gilbrantin "Ennustukset toteutuvat". Yrjö E. Jussilan "Jussilan suku"
kirjaankin merkittiin harrastuksikseni
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"kirjoittaminen, antikvariaattitoimi ja luottamustehtävistä mainittakoon
tiedottaja Helluntaisrk:ssa." Ennustajaeukot saavat
kuulua kirkkoon, mutta oikea profeetta potkittiin pois lappeenrantalaisesta
helluntaiyhdistyksestäkin, missä toimitin
Betania-tiedotuslehteä. Herran profeetat ymmärtävätkin lähteä leirin
ulkopuolelle, mutta muistan lämmöllä esim.
helluntailaisten Raamattuopistolla olleen kirjoittajaseminaarin, jossa mukana
oli mm. vanha tuottelias kirjailija, K. A.
Pohjakallio.
Vuoden 1980 tienoilta muistan lehtiartikkeleja kuten "Ruumiillinen kuritus
kuuluu kristilliseen kasvatukseen" (Ristin Voitto),
"Steiner-pedagogiikka eksyttää" (Uusi tie) ja Etelä-Saimaan Lauri Sarhimaa
laittoi artikkeliksi kirjoitukseni "Rauha ja
Raamattu". Myöhemmin kun olen tarkemmin ymmärtänyt asiaa ei ole tahtonut päästä
yleisönosastollekaan. Suomessahan
sananvapaudella tarkoitetaan sitä, että ne jotka tiedotusvälineet omistavat, ne
myös määräävät mitä niissä sanotaan. Siksi
yritin itsekin määrätä muutamalla ilmestyneellä "Lasten Ystävä"-lehden
numerolla. Niissä pikkujuttuja lähinnä kasvatuksen
alueelta. Keväästä 1996 alkaen suositut internetsivut, Päivittäiset
profeetalliset uutiset osoitteessa:
http://wwnet.fi/users/veijone/.

KEIJO LINDEMAN, NOKIA
DI Keijo Lindeman kuului helluntaiseurakuntaan, mutta lähti siitä kirkkoihin
kuulumattomiin messiaanisiin uskoviin. Keijo
johtaa Israel apu ry:tä. Jo 1970-luvulla Lindemanilta ilmestyivät Danielin
kirjan ja Ilmestyskirjan selitysteokset. 1994 hän
julkaisi ansiokkaan seurakunnallisen perusteoksen "Apostolinen seurakunta".
Myöhemminkin Keijo on julkaissut hyviä teoksia mm.
"Messiaan tulemuksen merkit". Keijo asuu nykyisin Nokialla. Hänen mukaansa on
monia, jotka eivät kuuluu kirkkokuntiin,
vallankin messiaanisten uskovien piirissä.
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ANTERO HILTUNEN
Juutalaisten paluu maahansa on Jumalan tahto ja pitkälle ajassamme
toteutunutkin. Suomella on ollut kyseenalainen kunnia
toimia merkittävänä juutalaisten exoduksen estäjänä, mutta maasta on löytynyt
paljon niitä ihmisiä, jotka ovat avustaneet
juutalaisten siirtymistä Israelin maahan. 1990-luvulla on Suomen kautta
Venäjältä Israeliin kulkenut yli 7000 juutalaista,
vaikka vähin äänin.
Yksi niitä järjestöjä, jotka avustavat juutalaisten exodusta on Kaarneet ry. Sen
työssä on mukana myös Antero Hiltunen. Hän on
toiminut Israelin ystävien luottamustehtävissä Turussa ja hoitanut exodukseen
liittyviä tehtäviä myös tulopäässä, Israelissa.
Toukokuussa 1996 hän oli Gasthaus Joutsenossa ja työtoverinani pitämässä Israel
ja seurakunta seminaaria. Hiltuselta löytyy
opetusmonisteensa "Hengellinen sionismi". Termihän tarkoittaa sitä, että Israel
on esikuvaa seurakunnalle kaikessa, myös
siinä, että Herran palatessa seurakunnan tulisi olla yhtä ja erossa portosta.
Kirkkokunnissa opetusta lähteä niistä yhteen
yhteiseen seurakuntaan ei tietenkään pidetä suotavana niinkuin maailmassa ei
pidetä siitä, että juutalaiset lähtevät yhteen.
Suotakoon tässä kuitenkin tämä näkökanta esitettävän se kun on osa niitä
ennustuksia, joiden toteuttamisessa kirjan tekijäkin
haluaa olla mukana. Hiltunen tunnetaan myös nimellä Moshe Zew. Hänellä on
taidokkaat gematriasivut netissä.
TUOMAS LEVÄNEN, KAARINA
Suvi ja Tuomas Levänen ovat taustaltaan baptistilähetyksestä, mutta siirtyneet
siitä kirkkoihin kuulumattomiin. He asuvat
Kaarinan Piikkiössä, jonne muuttivat 2005. Israelissa ollessaan he asuvat Beth
Sheanissa ja Tiberiassa synagoogien keskellä.
He toimivat siellä lähetystyössä. Tuomas on kielenkääntäjä ja esim. lähes kaikki
Wilkersonin netissä olevat tekstit ja
www.apokryfikirjat.com ovat Tuomaksen käsialaa. He laittoivat myös mm. Aapeli
Saarisalon "Messiaskuningas" nettiin.
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HENRIK HIRN, ESPOO
Weijo Lindroosin mukaan espoolainen Henrik Hirn tietää missä kaikkialla Jumalan
seurakunta toimii ulkopuolella uskonsuuntien.
Hänellä on paljon yhteystietoja eri puolilta Suomea. Hänen kodissaan Espoossa
kokoontuu kirkkoihin kuulumattomia kristittyjä
seurakuntaperiaatteella. Tässä Henrikin sähköposti: henrik.hirn@gmail.com
Henrik: Kiitokset sähköpostista ja aktiivisuudesta
koota yhteen "uloskutsuttujen" joukkoa. Tämä joukko käsittääkseni kasvaa kaiken
aikaa varsinkin kun niin monissa virallisissa
järjestöissä ollaan luopumassa tai hapattamassa Jumalan Sanaa. Itsekin olen
kiinnostunut tuntemaan eri paikkakunnilla
kokoontuvia Herraan Jeesukseen uskovia ja mahdollisuuksien mukaan kokea yhteyttä
Sanan kautta veljien ja sisarten kanssa. Myös
meihin voi ottaa yhteyttä jos tiedät uskovia, jotka haluavat tulla kokoontumaan
kotiimme Espoossa tai haluavat kutsua heidän
kokoontumiseensa.

MUITA VASTUUNKANTAJIA MM.:
Liisa Rantasaari, Vojakkala
Pentti Heiska, Untamala
Risto Tani, Kangasala
Matti Nevalainen, Turku
Yrjö Hämäläinen, Taipalsaari
Toni Airas, Tampere
Markku Ojaniemi, Kerava
Santtu Pötsönen, Nastola
Markku Heimonen, Kerava
Taneli Klemetti, Turku

ANTERO HILTUNEN: HENGELLINEN SIONISMI
HENGELLINEN SIONISMI
ISRAELIN RAKENTAMISEN KOLME VAIHETTA
1. Sielullinen (henkinen , Hes 37:1-6)2. Ruumiillinen (näkyvä, Hes 37: 7,8)3.
Hengellinen (elävä, Hes 37:9-14)
Israelin ennalleen asettaminen alkoi henkisellä rakentamisella. Vuosina 1863 ja
1870 alkoivatilmestyä ensimmäiset
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hepreankieliset sanomalehdet. Tämä oli pohjana kansan kokoamiseksiomaan
maahansa. Vuonna 1897 järjestettiin ensimmäinen
sionistikongressi ja perustettiinTheodor Herzl´in johdolla Maailman
Sionistijärjestö Baselissa, Sveitsissä. Tälle
liikkeelleasetettiin kaksi päämäärää:
1. Juutalaisten paluu kotimaahansa, Israelin maahan ja juutalaisten kansallisen
elämänuudelleen elvyttäminen sen maaperällä,
ja2. tunnustetun, lailla turvatun olinpaikan saaminen juutalaisille heidän
historiallisessa(alkuperäisessä) kotimaassaan.
Hepreankieli elvytettiin Eliezer Ben-Jehudan, David Jellinin ja Nissim Beharin
johdolla. Vuonna1892 he yhteisessä kokouksessa
päättivät ne hepreankieliset termit, joita tuli käyttäämatematiikassa ja
luonnontieteessä ja laativat yhtenäisen
opetussuunnitelman kouluille.Ensimmäisen lehden perustamisesta n. 40 vuoden
kuluttua hepreasta tuli bwcy jishuvin, eliPyhässä
maassa asuvien juutalaisten pääkieli.
11. 12. 1917 brittikenraali Allenby saapui Jerusalemiin ja lopetti neljä
vuosisataa kestäneenottomaanivallan Pyhässä maassa.
Ison-Britannian mandaatti kesti vv. 1922-1948. Toisenmaailmansodan aikana
(1939-1945) maailman 16 miljoonasta juutalaisesta
noin kuusi miljoonaa(n. 1/3) menehtyi. Toukokuussa 1941 Amerikan sionistien
konferenssissa vaadittiinjuutalaisvaltion luomista
Palestiinaan. Vasta vuoden 1942 lopulla jishuv tuli täysin
tietoiseksikansallissosialistien suorittamasta joukkomurhasta. Se
omistautui kansalliseenpelastusoperaatioon vastassaan Ison-Britannian ja muiden
liittoutuneiden välinpitämättömyys jajopa
jarrutuspolitiikka. Toisen maailmansodan loppuessa britit käännyttivät pois n.
100 000kansallissosialistien tuholta
säästynyttä juutalaista, jotka etsivät turvapaikkaa Palestiinasta.Silloin jishuv
asetti itselleen kaksi päätavoitetta:
1. Se päätti tuoda juutalaispakolaiset maahan ja2. saada maan vapaaksi
Ison-Britannian hallinnasta, jotta voitaisiin saavuttaa
itsenäisyysjuutalaisten kotimaassa.
Toukokuun 14 päivänä 1948 tuli Israelin ruumiillinen (näkyvä) rakentamisen
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vaihe. Valtioitsenäistyi silloin. Luut olivat
lähentyneet toisiaan, jänteet ja liha kasvoi luiden päälle ja niidenpäälle
vetäytyi nahka, mutta vielä "henkeä niissä ei
ollut" (Hes 37:7,8). Välittömästiitsenäistymisen jälkeen ympärillä olevat
arabimaat hyökkäsivät Israeliin. Kahden viikon
taistelunjälkeen arabit ja englantilaiset saivat Jerusalemin juutalaisen
kaupunginosan haltuunsa.Kuitenkin, huolimatta siitä,
että USA esti aseitten tuonnin ja Englanti auttoi arabeja, oli Israel jasen 700
000 pakolaista kestänyt seitsemän arabivaltion
hyökkäyksen, vaikka näissä oli yhteensä30 miljoonaa ihmistä. Pieni Daavid voitti
suuren Goljatin - seitsemän kansaa - (5 Ms
7:1; Js 3:10)se oli Jumalan ihmetyö! Israelista oli tullut itsenäinen valtio,
mutta vielä siinä ei ole henkeä.
Israelin rakentamisen kolmas, hengellinen vaihe tulee vasta kun he ottavat
vastaan Messiaansa,Jeshua Nasaretilaisen. Jumala
tulee vuodattamaan heidän päälleen armon ja rukouksen Hengenja he katsovat
Häneen, Jeshuaan, jonka he ovat lävistäneet (Ps
22:17 suom. käännösvirhe, vrt Jh19:37 jossa oikein käännettynä; Sk 12:10; Ilm
1:7). "He huutavat avuksi Minun nimeäni, ja
Minävastaan heille. Minä sanon: 'Se on Minun kansani', ja se sanoo: ' yhla hwhy
Herra, minunJumalani'" (Sk 13:9; Ilm 3:12).
Senjälkeen Jeshua tulee Öljymäelle ja siitä lähtien " hwhy Herraon oleva koko
maan kuningas. Sinä päivänä Herra on oleva yksi
ja Hänen nimensä yksi" (Sk 14:4,9). Silloin Israelista tulee siunauksen ja
pelastuksen keskus koko maailmalle. Messias,
JeshuaNasaretilainen hallitsee Jerusalemista koko maailmaa.
ISRAEL - ESIKUVA USKOVIEN YHTEYDESTÄ
Juutalaiset kokivat muutettuaan vasta itsenäistyneeseen maahan samaa jota
kokevat myös nejoiden sydämellä on seurakunnan
ennalleen asettaminen alkuperäiseen tilaan: "Kaikki ovatlyöttäytyneet meitä
vastaan: kristityt, muhamettilaiset ja pakanat!"
Ne jotka rakentavat ennalleenasetettavaa seurakuntaa ovat 'mustalla listalla'.
Samoin oli myös Nehemian aikana, vaikkaJumala
oli luvannut siunauksen jälleenrakennustyöhön, silloinkin sai jokainen pitää
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miekkaatoisessa kädessään työskennellessään
toisella (Neh 4:17, suom., 4:11 hepr.).
Ennalleen asettajia vastustetaan samoinkuin Israelin valtion perustajia: "Jumala
on luvannutyhdistää kansansa, mutta nämä
toimivat omalla voimallansa. Tämä on ehdottomasti väärää, tämäei ole Herran
tahdon tie. Tällä tavoin he eivät voi Israelia
rakentaa!" Näin ajattelevat vielätänäänkin ääriortodoksit juutalaiset. Monet
kristityt opettavat, että yhteys saavutetaan
vastaylöstempauksessa, samoin kuin juutalaisillekin sanottiin heidän saavan maan
lahjaksi Jumalaltasitten kun Messias saapuu.
Näin ei Jumala ole suunnitellut. He ovat saaneet maansa - taistellen.Myös
seurakunta asetetaan ennalleen taistellen. Yhteys
saavutetaan ennen Jeshuan saapumistatempaamaan seurakuntaa. Apt 3:21:ssa on
ennustus (suom. Raam on käännös virhe,
oikeakäännös): "Taivaan p i t ä ä omistaman Hänet niihin aikoihin asti, jolloin
kaikki jälleenkohdallensa asetetaan, mistä
Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suunkautta".
Ne, joiden sydämissä on kaipaus, että Jeshuan rukoukseen (Jh 17:20-23) tulisi
vastaus saavatkokea miten heidät halutaan
sulauttaa eri kirkkokuntiin. Millään ei sallittaisi täydellistä yhteyttä,joka
voidaan saavuttaa vasta ulkopuolella
kirkkokuntien. Nekin ryhmät jotka ovat alkaneetpaikallisseurakuntaperiaatteella
ovat kirkollistuessaan asettuneet
vastustamaanennalleenasettamista. Kaikin tavoin he pyrkivät estämään
kirkkokunnistaan lähteviä pääsemästäennalleen asetettuun
paikallisseurakuntaan. Entisessä Neuvostoliitossa oli havaittavissa,
ettäviranomaiset helpommin päästivät lähtemään
juutalaisia, joiden päämäärä ei ollut Israel, japidättelivät niitä joiden
tavoite oli hylu alija. Myös 'hengellisen
juutalaisen' on vaikeampi päästä'luvattuun maahan' kuin johonkin muuhun
'maahan'. Kirkkokunnasta toiseen muuttouseimmissa
tapauksissa hyväksytään. Raamattua lukeneelle kristitylle pitäisi kuitenkin
ollaluonnollista muutto paikallisseurakuntaan.
Näyttääkin siltä, että kaikki pimeyden voimat ovatliikkeellä estämässä Jumalan
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suunnitelmia ja Jeshuan tuloa.
Onko johonkin kirjoitettu, että uskovien yhteys saavutetaan sormeakaan
nostamatta?Useamman kerran Jumala on luvannut: "Minä
annan teille Israelin maan" (esim 1Ms 17:8; 4Ms14:30), mutta kun aika on tullut
Hän sanoo: "Menkää ja ottakaa omaksenne se
maa" (5Ms 1:8).Heidänkin piti ankarasti taistella saadakseen mitä luvattu oli.
Koko sen ajan jonka Jumalanseurakunta on ollut
hajoitettuna kirkkokuntiin on 'luvattu maa' ollut heidän, kuten Palestiinakinoli
juutalaisten maa vaikka he ovat olleet
karkoitettuina kaikkien kansojen sekaan. Nyt puhutaankummassakin tapauksessa
takaisin paluusta, viemisestä takaisin,
jälleenrakentamisesta.Mihinkään ei ole kirjoitettu etteikö näiden
saavuttamiseksi pitäisi nähdä vaivaa.
Vielä Jumalan seurakunta on autioitunut, hoitamaton ja syvässä alennustilassa
kuten oliPalestiinakin, kunnes juutalaiset
alkoivat palata sinne ja rakentaa sitä. Hiellä ja vaivalla hesaattoivat sen
viljelyskuntoon. Monet pilkkasivat heitä: "Tämäkö
on se maa joka vuotaa maitoa jamettä?" (2Ms 3:8; 13:5; 33:3). Samoin on Jumalan
seurakunta nyt, mutta Herran avulla siitä
tuleeviljelyskelpoinen maa 'joka vuotaa maitoa ja mettä' (1Kr 3:9). Kun
israelilaiset seisoivat faaraonjoukkojen ja punaisen
meren välissä näytti kaikki toivottomalta. Mutta Jumala käyttää juuritoivottoman
näköisiä tilanteita voimansa osoittamiseen.
Miksi kristityt eivät huomaa tätä? Ovatkohe kaikki niin sokaistuneita? Nyt
kristittyjen on 'ostettava silmävoidetta' (Ilm
3:18) nähdäkseenmikä on Jumalan tahto. Jumalan lupaukset kuuluvat niille, jotka
tekevät Hänen tahtonsa (Mt7:21; Lk 6:46; Jh
9:31; Jk 1:22).
Nyt on lopunaika. Seurakunta tullaan koettelemaan ja todelliset 'juutalaiset'
tullaaneroittelemaan akanoista. "Vääryyden
tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen,saastukoon edelleen, ja
joka on vanhurskas, tehköön edelleen
vanhurskautta, ja joka on pyhä,pyhittyköön edelleen. Katso, Minä tulen pian, ja
Minun palkkani on Minun kanssani,
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antaaksenikullekin hänen tekojensa mukaan" (Ilm 22:11,12). Nykyiset tapahtumat
ovat lopun alkua. Tulion kuuma, ja sen
tarkoituksena on puhdistus. "Minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan,ja
koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He
huutavat avuksi Minua nimeäni, ja Minävastaan heille" (Sk 13:9). Tällainen on
tämän ahdistuksen, tämän tulikoetuksen
tarkoitus.
Jumala ei ole hyljännyt seurakuntaansa, maalistuminen ja paatuminen on kohdannut
sitä vainmääräajaksi. "Israelin heimo (samoin
kuin Jumalan seurakuntakin) joutui pakkosiirtolaisuuteensyntivelkansa tähden,
koska he olivat olleet Minulle uskottomat
(harjoittivat haureutta, yhtyivätmaailman kanssa), ja Minä kätkin heiltä
kasvoni, ja Minä annoin heidät vihollistensa käsiin,
jahe kaatuivat miekkaan kaikki tyynni. Minä tein heille heidän saastaisuutensa
ja rikkomustensamukaan ja kätkin heiltä
kasvoni. Sentähden, näin sanoo Herra: 'Nyt Minä käännän Jaakobinkohtalon ja
armahdan kaikkea Israelin heimoa ja kiivailen
Pyhän nimeni puolesta. Kun Minätuon heidät takaisin kansojen seasta (uskovat
kirkkokunnista) ja kokoan heidät
heidänvihamiestensä maista, niin Minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisan
pakanakansojen silmienedessä. Ja he tulevat tietämään,
että Minä, Herra (hwhy), olen heidän Jumalansa, kun Minä,vietyäni heidät
pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan
heidät omaan maahansa(uskovat ennalleen asetettuun paikallisseurakuntaan) enkä
jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä.Enkä
Minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä Minä vuodatan Henkeni Israelin heimon
päälle,sanoo hwhy ynda Herra JHWH".
Ennalleen asetetun seurakunnan syntyminen näyttää ihmissilmin katsoen hyvin
vaikealta.Kuitenkin, Raamatun mukaan, sillä on
vahvempi perustus kuin millään muilla ns. seurakunnilla.Aluksi kaikki on
sekasortoisessa tilassa ja mikään ei näytä toimivan.
Omasta puolestammeemme kuitenkin epäile seurakunnan tulevaisuutta, onhan se
Raamatun periaatteen mukainen javastaus Jeshuan
rukoukseen: " ...että he kaikki yhtä olisivat, ...niin että maailma uskoisi,
...ja...ymmärtäisi, että Sinä olet Minut
Sivu 20

seurakunta.txt
lähettänyt" (Jh 17:18ss.). Koko kirkkohistorian ajan on ollutpieni joukko
'ulkopuolella leirin' eli kirkkokuntien (Hb 13:13)
ja lopun ajalla he muodostavatapostolisen alkuseuran mallin mukaisen
seurakunnan. Yhä useammat Raamatun ennustuksettulevat
ajankohtaisiksi seurakunnan muodostuessa ja vahvistuessa lähemmäksi
alkuperäistäseurakuntaa. Nyt Laodikean seurakuntajakson
(Ilm 3:14ss.) lopulla on monella herännyt kaipuukokea kuolleen uskonnollisuuden
sijasta elävää, toimivaa uskoa. Tämä kaipaus
synnyttääuhrautuvaisuutta ja uutteruutta ja rakkautta ennalleen asettamiseen. Se
valaa uskoatulevaisuuteen ja kykyyn voittaa
suurimmatkin vastukset. Tällaisille uskoville ennalleen asetettuseurakunta on
ainoa mahdollisuus, kuolleella
uskonnollisuudella ei ole heille mitään annettavaa.Heillä on todella
kysymyksessä elämä ja kuolema. Halutessaan panna
kaikkensa alttiiksi hetulevat kokemaan valtavaa vastustusta. Kirkkokunnat
seisovat heitä vastaan kuin GoljatDaavidin edessä.
He saavat kokea kaikenlaista vastustusta: heitä parjataan, heistä
levitetäänkaikenlaisia valheellisia huhuja ja heidät
pyritään leimaamaan haihattelijoiksi. Tämä kaikkikuuluu seurakunnan ennalleen
asettamisen synnytystuskiin ja lopullinen tulos
tulee olemaantäysin Jumalan Raamatussa ilmaisevan suunnitelman mukainen.
Jotkut uskonnolliset piirit asennoituvat ennalleen asettamiseen puolueettomasti,
muttasydämessään hekään eivät toivo
'hengellisille juutalaisille' voittoa. Monien ns. seurakuntienjohtajat ja
työntekijät suorastaan peloittelevat ja pakoittavat
kirkkokuntiensa jäseniä karttamaanennalleen asettajia, koska he muka
valmistelevat seurakuntien hajoittamista. Mutta
eihänsellaista voi hajoittaa jota ei ole olemassakaan. Kirkkokunta ei ole
seurakunta. Kirkkokuntienkohtalo on sidottu Baabelin
(kreik. Babylonian) kohtaloon (Ilm 18. luku) ja ennalleen asettajateivät voi
siihen vaikuttaa. Heidän tehtävänään on
ainoastaan kuuluttaa Jumalan kehoitusta niihinkuuluville uskoville: "Lähtekää
siitä ulos, te Minun kansani..." (Ilm 18:4ss.).
Pieni on sepioneerien joukko, joka tulee työn tekemään, se muistuttaa Gideonin
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urotyötä kolmella sadallamiehellä (Tm 7. luku).
Jos ottaa huomioon kirkkokuntien johtajien ja työntekijöiden opillisen
jateologisen aseistuksen ja taitavuuden niitä käyttää,
voisi luulla, että ennalleen asettajia kaatuisijoukoittain. Niin ei kuitenkaan
tule käymään. 'Hengelliset juutalaiset' tulevat
voittamaan ja senvoi selittää vai suureksi Jumalan ihmeeksi. Messias Jeshua
Nasaretilainen on kansansa apunaeikä salli
vihollisen sitä voittaa.
Seurakunnan muodostuessa monet liittyvät siihen teeskennellen samoin kuin
Israelin valtionmuodostuessa englantilaiset sotilaat
lähtivät maasta, mutta tulivat arabeiksi naamioituneinaTransjordanian (nyk.
Jordania) kautta uudelleen maahan. "...niitten
joukko, jotka tuntevatJumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Ja
taidolliset kansan seassa opettavat monta, muttaheitä
sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa. Ja keskellä
sortoa heillesuodaan pieni menestys, ja monet
liittyvät heihin teeskennellen. Ja taidollisista jotkutkompastuvat, että heidän
joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja
puhdistettaisiin lopun ajaksi,sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on" (Dn
11:32-35). Johdattamalla
teeskentelijöitäseurakuntaan vihollinen aikoo madaltaa seurakunnan hengellisen
tason ajakseen sen samalleluopumuksen tielle
jolle alkuseurakunta apostolien kuoltua 'kirkkoisien' johdossa joutui.Seurakunta
tullaan koettelemaan, se seulotaan ja
puhdistetaan lopunajaksi ja kaikki valheveljettulevat paljastumaan.
YHTEYS - UNIVERSAALINEN VAI PAIKALLISSEURAKUNTA?
Jumalan seurakunnassa on tullut ajankohtaiseksi kysymys yhteydestä, jääkö se
ainoastaanuniversaaliselle tasolle vai onko
näkyvämpi yhteys mahdollinen.
Universaalisen seurakunnan aate on kehittynyt maailmassa, jossa uskovat ovat
hajallaan erikirkkokunnissa ja heillä on vain
vähän keskinäisiä yhteyksiä esimerkiksi järjestämällä yhteisiäaktioita ja
yhteiskristillisiä kokoontumisia. Hekään eivät pyri
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kiinteämpään yhteyteen vaan jäävätodottamaan, että Messias tullessaan noutamaan
omansa yhdistää heidät ja taivaassa he
ovattäydellisesti yhtä.
Alussa isot seurakunnat, kuten esimerkiksi Jerusalemin seurakunta oli yksi,
vaikkakokoonnuttiin useissa kodeissa. Seurakunnan
synnyttyä yli sataan vuoteen uskovat eivätrakentaneet ainuttakaan rakennusta,
joka olisi ollut tarkoitettu vain kokoontumista
varten.Ensimmäinen tunnettu kirkkorakennus on rakennettu noin vuonna 160. Ne
uskovat, jotkapyrkivät täydellisempään yhteyteen
pohjaavat ajatuksensa siihen alkuseurakunnan aikaiseenkäytäntöön, että kullakin
paikkakunnalla oli ainoastaan yksi seurakunta.
Tällaiset ajatuksetedelliseen ryhmään kuuluvat torjuvat ja pyrkivät sulautumaan
omaan kirkkokuntaansa entistäsyvemmin. Jeshua
kuitenkin rukoili, että uskovilla olisi sellainen yhteys, että se näkyisi.
Seedellyttää kirkkokunnista lähtöä ja liittymistä
omalla paikkakunnalla olevien vapaiden uskovienyhteyteen.
Seurakunnan ennalleen asettamisen yhteydessä tulee myös polttavaksi kysymys:
Onkojokaiselle 'hengelliselle juutalaiselle',
joka todella haluaa olla sellainen, asetettava ehdoksi, ettähän tottelee
'hengellistä a l i j a a ', eli muuttaa
kirkkokunnastaan paikallisseurakuntaanrakentamaan sitä vai voiko hän jäädä
kirkkokuntaansa? Useat pitävät jopa
hyveenäkirkkokuntaan kuulumista, he olettavat voivansa siten rakentaa Messiaan
ruumista.Seurakunnan ennalleen asettamisesta
puhumista ja sen mukaan toimimista he pitävät vainjonkinlaisena oikkuna tiellä
oikeaan yhteyteen. Monet uskovat ovat luopuneet
'ensimmäisestärakkaudestaan' (Ilm 2:4) voidakseen jäädä kirkkokuntaansa. Uskoon
tullessaan he ovat olleetpalavia uskossaan ja
rakastaneet Jeshuaa. He ovat saaneet nähdä ihmeitä ja voimallisia tekojajoita
Jeshuan Henki (Apt 16:7) heidän kauttaan teki.
Ajanmittaan on kuitenkin alkanutkylmeneminen ja usein tällaisista saadaan
huomata, etteivät he enää edusta Jeshuaa vaan
sitäkirkkokuntaa johon kuuluvat. He ovat 'hyljänneet ensimmäisen rakkautensa',
ihmeet ja merkitheidän elämästään vähenevät ja
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lopulta on jäljellä vain 'penseä' (Ilm 3:16) opillinenuskonnollisuus. Jeshuan
varoittavat sanat kuuluvat heille: "Ei jokainen,
joka sanoo Minulle:'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka
tekee Minun taivaallisen Isänitahdon. Moni
sanoo Minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me Sinun nimesi
kauttaennustaneet ja Sinun nimesi kautta ajaneet ulos
riivaajia ja Sinun nimesi kautta tehneet montavoimallista tekoa?' Ja silloin
Minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan
teitä tuntenut;menkää pois Minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.
Se seikka, että uskovien kehitys kirkkokunnissa on mennyt yhä
maailmallisemmaksi, pitäisihälyyttää heitä ajattelemaan. Nyt on
tultu aikaan, että todella hengellisenä voi säilyä vainRaamatullisessa uskovien
yhteydessä ja siksi paluu ennalleen asetettuun
seurakuntaan onvälttämätön. Seurakunnan palatessa alkuperäiseen tilaan tapahtuu
hengellinen uudistuminenjoka johtaa myös
alkuperäisten merkkien ihmeiden ilmenemiseen julistuksen yhteydessä,
koskajulistetaan Sanaa, jonka Herra vahvistaa (Mk 16:20).
HENGELLINEN SIONISMI
Sionismi on juutalaisten kansallinen vapautusliike, jonka päämääränä on
juutalainenkansallisvaltio. Valtio jolla on
turvalliset rajat. Sionismi on liike joka haluaa vahvistaa juutalaistenmuuttoa
Israeliin, vapaaehtoista muuttoa. Sionismi ei
ole kapitalistinen, ei uuskolonialistineneikä imperialistinen liike, eikä se
pyri muodostamaan Suur-Israelia, joka ulottuisi
VälimereltäEufratille ja Hiddekelille (nyk. Tigris). Hengellinen sionismi on
uskovien 'vapautusliike', jonkapäämääränä on
ennalleen asetettu seurakunta. Se haluaa johdattaa uskovat ulos
kirkkokunnista.Tarkoituksena ei ole perustaa uutta
kirkkokuntaa. Tarkoituksena ei ole myöskään kerätäomaisuutta. Seurakunnan ei
tarvitse keskittyä varojen keräämiseen, koska
sillä ei tule olemaankiinteistöjä eikä palkattua virkamiehistöä eikä
muunkaanlaista palkattua henkilökuntaa.Seurakunnassa
vastuunalaisina toimivat Jumalan Hengen asettamat apostolit,
profeetat,evankelistat sekä paimenet ja opettajat (Ef 4:11) eivät
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pidä "jumalisuutta keinona voitonsaamiseen" vaan tavoittelevat "vanhurskautta,
jumalisuutta, uskoa, rakkautta,
kärsivällisyyttä,hiljaisuutta" (1Tm 6:5,11) "tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi
palveluksen työhön, Messiaanruumiin
rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan
Pojantuntemisessa, täyteen miehuuteen, Messiaan
täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisialaikäisiä, jotka ajelehtivat ja
joita viskellään kaikissa opintuulissa ja
ihmisten arpapelissä jaeksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me, totuutta
noudattaen rakkaudessa, kaiken tavoinkasvaisimme
Häneen, joka on pää, Messias, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja
koossapysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa
rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määränmukaan, mikä kullakin osalla on" (Ef
4:12-16). Jeshua sanoi sen olevan 'piskuinen
(}fqh pieni)lauma' (Lk 12:32), joten siitä ei koskaan tule suurta joukkoa.
Vastustajan joukkoa Raamattunimittää nimellä 'suuri
Baabel' (Ilm 18:2) ja valitettavasti suurin osa kristikuntaa päätyy senhelmaan.
Vasta Rauhan Valtakunnassa Messiaan hallitessa
maallinen Israel saa Raamatussasille luvat rajat. 'Pieni lauma' Messiaan Jeshuan
Nasaretilaisen johdolla hallitsee silloin
Suur-Israelia ja koko maailmaa.
Hengellisesti toteutetussa sionismissa on alkuseurakunnan uudelleen
muodostuminen alkanut.Sionismi on periaate, jolla sitä
hengellisesti soveltamalla tullaan tehokkaasti saavuttamaanennalleen
asettaminen. Jos ennalleen asetettu apostolinen
paikallisseurakunta aikoo ollahengellisen elämän oikea keskuspaikka, on
elintärkeätä, että uskovat osaavat ja haluavat
elääkeskinäisessä vuorovaikutuksessa sen pienen joukon kanssa, jotka lopunajalla
kehoituksenkuultuaan tai vainon johdosta
lähtevät Baabelista eli kirkkokunnista, heidän jotka muodostavataidon
'hengellisen sionistisen' muuttoliikkeen.
Kun osa heprealaisista (Leeviläiset, Juudan sukukunta ja puolet
Benjaminilaisista) kaksi ja puolivuosituhatta sitten palasi
Baabelin vankeudesta, juuri Jumala kosketti heitä ja herätti heidänsisimmässään
halun, joka sai heissä aikaan halun palata
Sivu 25

seurakunta.txt
Jerusalemiin. Merkillisellä tavalla tämäon meidän aikana myös tapahtunut
Israelille. Sionistinen liike on ollut Jumalan
työkalujuutalaisten 'kalastamisessa' kotiin omaan maahansa. Sionismi on Jumalan
alkuunpanema liike.Myös 'hengellisen Israelin'
Jumala vapauttaa Baabelin vankeudesta - kirkkokunnista. Hänhaluaa heitäkin
koskettaa ja herättää heidän sisimmässään
ajatuksia, jotka saavat heissä aikaanhalun palata alkuperäiseen.
Vanha juutalaisen pääsiäistervehdys: "Ensi vuonna Jerusalemissa" on
esikuvallinen myös'hengellisille juutalaisille', heille,
jotka kaipaavat alkuperäistä seurakuntamuotoa, jonkaesikuvana Jerusalem on (Ps
87. luku). Se sisältää toivon, että seurakunta
tulisi entiselleen kutense alussa oli. Koko kirkkohistorian ajan on ollut
uskovia, jotka ovat tätä kaivanneet.
Vanhoista ajoista alkaen juutalaisten uskoon on kuulunut rukouksia, joissa
toivotaanJerusalemin temppelin
uudelleenrakentamista sekä hajonneen kansan kokoamista. Kuitenkinvain harvat
varhaisista juutalaisista ajattelijoista antoivat
tälle ajatukselle konkreettisen muodon.Näitä poikkeuksia olivat Jehuda ha-Levi
(1075 - 1141) ja Isak Luria (1543 - 1572).
Eräs, ehkämerkittävin sionismin edelläkävijä on prahalainen rabbi Löw eli
Maharal (kuoli 1609). Hänkatsoi, ettei yhdenkään
kansakunnan tulisi elää toisen alaisuudessa; juutalaisten asemahajaannuksessa
oli siis epänormaali. Heillä oli siksi oikeus
mielessään ennakoida messiaanistavapautusta, mutta he eivät saaneet yrittää
paluuta oma-aloitteisesti kotimaahansa.
Vilnalainen Elija Gaon oli hasidismin vastustaja, erittäin oppinut ja
poikkeuksellisen arvostettu.Kritikoidessaan hasidismia,
hänen lähtökohtana oli se, että hasidismi asetti sisäänpäinsuuntautuvan mystisen
kokemuksen perinteisen kirjallisuuden
opiskelun edelle ja antoi näinkeskeisen roolin hillittömälle subjektivismille.
Hän itse oli kurinalainen ja maltillinen
perinteisenkirjallisuuden tutkija ja kirjoitti kommentaareja mm. Raamattuun,
Mishnaan ja molempiinTalmudeihin. Elija Gaon'in
(1720 - 1797) opetuslapset matkustivat kolmena suurena ryhmänäPalestiinaan
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vuosina 1808 - 1809 ja perustivat uuden juutalaisen
yhdyskunnan Safediin. Helähettivät Eurooppaan sananviejiään, jotka kehoittivat
muita juutalaisia seuraamaan
esimerkkiä.Seitsemässä vuodessa Safediin muuttaneiden määrä nousi 200:sta
700:aan.
Varhaissionistisiin ajattelijoihin voi lukea rabit Zvi Kalischer (1795 - 1874)
ja Jehuda Alkalai.Kumpikin hylkäsi sen
perinteisen juutalaisuuden ajatuksen, että pelastus olisi puhtaastijumalallinen
asia. He katsoivat, että ihminen saattoi
jouduttaa pelastuksen saapumista. VertaaPietarin sanoja: "...teidän, jotka
odotatte ja joudutatte Jumalan päivän (hwhy-\wy
JHWH:n päivä)tulemista..." (2Pt 3:12)
Juutalaiset ovat olleet ihmeen haluttomia palaamaan omaan maahansa. Monet heistä
ovatmielummin pitäneet isänmaanaan sitä maata
jossa asuvat. Useimmat 'hengelliset juutalaiset' ovatmyös niin mielistyneet
kirkkokuntiinsa (joiden kehto on Roomassa), että
he mielummin pysyvätniissä kuin tulevat todelliseen näkyvään yhteyteen. Jo Moses
Hess osoitti kirjassaan "Rooma jaJerusalem"
(1862) yksilöllisen sulautumisen mahdottomuuden ja ryhtyi
kansallisenvapauttamisen puolestapuhujaksi. Hänen mielestään
Palestiinaan piti perustaa juutalainen valtio,jossa olisi mahdollista saada
aikaan kansan uskonnollinen ja henkinen elpyminen.
Hän oliensimmäinen, joka selvästi ymmärsi, että rasistinen antisemitismi tulisi
olemaan esteemansipaatiolle eli alistetusta
asemasta vapauttamiselle - tai niiden assimilaatiolle elisulautumiselle, jotka
sitä pitivät parempana. Myöskään todellinen
'hengellinen juutalainen' ei voisulautua kirkkokuntiin. Lopunajalla he
kokoontuvat alkuperäisen apostolisen seurankunnanmallin
mukaiseen seurakuntaan ja siten saadaan uskovissa aikaan paluu
maailmallistuneestauskonnollisuudesta 'ensimmäiseen rakkauteen'
Jeshuaa kohtaa - paluu Roomasta Jerusalemiin -paluu Iisebelin, porton helmasta
puhtaaseen alkuperäiseen jumalanpalvelukseen.
Muidenvarhaissionistien tavoin Moses Hess kirjoitti liian aikaisin ja hänet
jätettiin aikanaan täydellisestiilman huomiota ja
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samoin on käynyt niille, jotka ovat aikaisemmin puhuneet
'hengellistenjuutalaisten' paluusta alkuperäiseen. Jumalan tahto
tulee kuitenkin tapahtumaan ihmistenvälinpitämättömyydestä huolimatta.
Venäjän pogromit varsinkin vuodesta 1881 alkaen nopeuttivat kehitystä. Alettiin
yleisestiymmärtää, ettei juutalaisilla
ainakaan Venäjällä ollut suuria toiveita saavuttaa
kansalaisoikeuksia.Maastamuutto näytti ainoalta ratkaisulta, ja sellainen
myös käynnistyi, lähinnä länteen päin.Vuonna 1882 sionistiset aktivistit
Venäjällä muodostivat kattojärjestön nimeltään Hibbat
Tsion eliRakkaus Siioniin. Sen ensimmäinen ryhmä ns. BILU (neljän ensimmäisen
sanan hepreankielisetalkukonsonantit jakeesta Js
2:5) muutti samana vuonna maasta ja perusti Rishon le-Tsion-nimisen siirtokunnan
Palestiinaan. Romanian juutalaiset perustivat
Galileaan Rosh Pina-siirtokunnan myöskin samana vuonna. Seuraavina vuosina
syntyi monia uusia siirtokuntia.Vuonna 1882 lääkäri
Leo Pinsker (1821 - 1891) korosti kirjoituksessaan "Autoemancipation"Juudan
kansan oikeutta ja velvollisuutta alkaa
kansallinen ryhdistäytyminen ja heidän täytyi itsevapauttaa itsensä. Hän oli
aikaisemmin toiminut mukautumisen puolesta, mutta
nyt hän oliluopunut kaikista sellaisista ajatuksista. Hän oli tullut
vakuuttuneeksi siitä, että juutalaisen olimahdotonta
sekaantua muihin kansoihin. Ainoa keino olisi juutalaisen valtion
perustaminenPalestiinaan. 'Hengellistenkin juutalaisten' on
ryhdistäydyttävä. Hekään eivät voi pidempäänmukautua tähän kirkkokuntien
sekoitukseen - Baabeliin. He eivät voi koko
sydämisesti edustaajotain määrättyä kirkkokuntaa. Heillekin ainoa mahdollisuus
on palata alkuperäiseen.
Sionismi-termi on peräisin Nathan Birnbaumilta (1864 - 1937) . Modernin
sionismin perustaja olikuitenkin Theodor Herzl (1860
-1904), ja sen perustus laskettiin hänen julkaistessaan kirjansa"Juutalaisten
valtio" vuonna 1896. Tässä vaiheessa
assimiloituneiden vanhempiensa kasvattamaHerzl ei tuntenut lainkaan
edelläkäviöitään Hessiä ja Pinskeriä. Pian hän kuitenkin
joutuiyhteyteen Hibbat Tsion-järjestön kanssa. Paroni de Rothshild, joka
1800-luvun puolivälissä olialoittanut juutalaisia
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asutuksia varten tehtyjen maaostojen rahoituksen ja paroni de Hirschpitivät
hänen suunnitelmiansa mielettöminä eivätkä
halunneet tukea niitä.
Herzl´in juutalaisvaltiota käsittelevästä kirjasta tuli sionismin klassinen
kirjoitus. Se ei suinkaansaanut osakseen
ainoastaan innostusta. Sekä ortodoksi- että liberaalijuutalaisten
keskuudessahänen poliittinen sionisminsa herätti pelkoa ja
katkeruutta. Vaikkakin he olivat myötämielisiäsille ajatukselle, että
juutalaiset palaisivat kotimaahansa, pelättiin Herzl´in
poliittisten julistustenaiheuttavan sen, että Palestiina suljettaisiin kaikilta
juutalaisilta. Kaikesta
vastustuksestahuolimatta Herzl´in linja osoittautui voittajaksi. Hänen sanomansa
vetosi Juudan kansan sielussaoleviin
syvimpiin tunteisiin ja voimakkaaseen ikävään. 'Hengellinen sionismi' tulee
herättämäänuskonnollisissa piireissä vastustavia
tunteita ja jopa toimia. Kristittyjen universaalille yhteydellesaatetaan olla
myötämielisiä, mutta kaikkea käytännön ykseyttä
ja näkyvää halutaan karttaa.Mutta todellinen yhteys tulee voittamaan. Sellaisen
yhteyden löytyminen tulee uskovilleantamaan
tyydytyksen hengen syvimpiin kaipauksiin ja siihen voimakkaaseen ikävään, jota
onkoettu Jeshuan ruumiin hajallaan olon takia
(Ef 5:30).
Alussa Herzl oli panostanut kansainvälisen tunnustuksen saamiseksi
organisaatiolle ja sensuunnitelmille. Kun tämä ei
onnistunut, alettiin suuntautua muihin kysymyksiin. Sionistiseenliikkeeseen
syntyi nopeasti eri ryhmittymiä. Vuoden 1903
kongressissa keskusteltiin kiivaastiIson-Britannian ehdotuksesta perustaa
juutalainen kansalliskoti Itä-Afrikkaan Ugandaan.
Herzloli valmis hyväksymään tämän väliaikaisratkaisuna, sillä Itä-Euroopan
juutalaisten asema olitullut sietämättömäksi ja
johonkin ratkaisuun oli päästävä. Runsaslukuinen itäeurooppalainenryhmä
kuitenkin vastusti päättäväisesti kaikkia vaihtoehtoja
Palestiinalle. Tämä oli sionistienmaailmanjärjestön Chaim Weizmannin (1874 1952) diplomaattisten ponnistelujen
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ansiota.Weizmannista tuli sittemmin juutalaisvaltion ensimmäinen presidentti
(1948 - 52).
larcy {ra - Israelin maa ja jopa Jerusalem on vihdoin juutalaisten. Heidän
toiveensa ontoteutunut. Samaan aikaan Jumala
yhdistää 'hengellistä Israelia'. Jumala on alkanut näkyvällätavalla vastaamaan
Jeshuan rukoukseen, että uskovat olisivat yhtä.
Jumalan kansa alkaa palatakirkkokuntien vankeudesta alkuperäiseen
seurakuntamuotoon. Vielä on kuitenkin valitettavanpaljon
sellaisia, jotka eivät ole halukkaita lähtemään kirkkokunnistaan, samoin kuin
suurin osahajaannuksessa olevista juutalaisista
on haluttomia muuttamaan Israeliin. Jumala lähettää'kalastajia', jotka
'kalastavat' heitä, ja 'metsästäjiä', jotka ajavat
heidät ulos kirkkokunnista (Jr16:16; Lk 6:22). Todellisia 'hengellisiä
juutalaisia' aletaan uskonnollisten ihmisten
taholtavainoamaan ja samoin antisemitistiset voimat kaikkialla maailmassa
tulevat vainoamaan,tappamaan ja karkoittamaan
juutalaisia.
Sionismin vastustajat sanoivat Israelin valtion perustamista toivottomaksi,
samoin nytsuhtaudutaan seurakunnan ennalleen
asettamiseen. Kuitenkin vuonna 1948 Israelin valtio olitodellisuutta ja samoin
myös ennalleen asetettu seurakunta on
todellisuutta ennenkuin Jeshuatulee tempaamaan omansa. Taivas pidättää Häntä
niin kauan, että tämäkin asia on
kohdalleenasetettu.
Maailman sionistijärjestö on yhdyssiteenä Israelissa olevien ja
maanpakolaisuudessa (twlg)olevien juutalaisten välillä. Myös
ennalleen asettajien on pidettävä yhteyttä kaikkien JumalanHengestä syntyneiden
välillä. Ne, jotka jo ovat asettuneet
'luvattuun maahan' ja ne, jotka vieläovat 'synnyinmaissaan' eli kirkkokunnissaan
ovat syntymänsä perusteella 'juutalaisia', he
ovatveljiä ja sisaria keskenään. Juutalaisilla on yhteys keskenään Maailman
sionistijärjestönvälityksellä ja samoin pitää olla
yhteys myös 'hengellisten juutalaisten' kesken.
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Kysymyksessä ei ole jonkun yksityisen ihmisen asia, eikä se ole uusi kirkkokunta
jolla on jokuprofeetta tai muu henkilö, jota
voidaan esittää perustajaksi. Uskovat yhdessä tulevat senmuodostamaan omilla
paikkakunnillaan. Näyttää siltä, että nuoremmat
uskovat ovathalukkaimpia astumaan ennalleen asettamisen tielle, koska he eivät
vielä ole ehtineet niinkiintyä kirkkokuntiinsa
ja heissä vielä palaa ensimmäinen rakkaus Jeshuaan. Ne uskovat, jotkakaipaavat
alkuseurakunnan uskoa ja voimaa tulevat saamaan
sen ennalleen asetetussaseurakunnassa. Tämän saavuttamiseksi heidän tulee olla
kuin 'tabula rasa' (puhdas taulu).Ajatukset on
puhdistettava vanhoista kirkkokuntien opeista, jotka eivät ole Raamatun
opetuksenmukaisia. Jotka tuntevat olevansa
'hengellisesti köyhiä' (Mt 5:3) ja haluavat kokea todellistatoimivaa uskoa,
lähtevät ensin, koska he ovat varmoja, että näin
menetellen heidän hengellinenelämänsä paranee.
Ennalleen asettajat tulevat kohtaamaan paljon vastaväitteitä, koska monetkaan
vanhat vangiteivät mielellään lähde vankilasta.
Mutta tutkikoon jokainen vastaanväittäjä Jumalan Sanastaväittämiensä oikeutusta.
Jokainen joka ei halua lähteä mukaan, jääköön
paikalleen. Ei oletarkoitus kiskoa ketään väkivalloin kirkkokunnastaan. Tässäkin
asiassa Jumalan Henki tuleetoimimaan samoin
kuin Aabrahamin palvelijan kohdatessa Rebekan kaivolla. Jumalan Henki olijo
valmistanut Rebekan ja hän oli valmis lähtemään
palvelijan mukana Iisakin - joka kuvaaJeshuaa - vaimoksi.
Tulee näyttämään siltä, että taistelua olisi käytävä ilkeitä, matalamielisiä ja
lyhytnäköisiä'juutalaisia' vastaan, kuten
Jeshuakin sai aikanaan maan päällä kohdata uskonnollisten'oikeaoppisten'
vastustuksen. Mutta meidän on muistettava, ettei
meillä "ole taistelu verta jalihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja
vastaan, tässä pimeydessä
hallitseviamaailmanvaltiaita vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia
maailmanvaltiaita vastaan, pahuudenhenkiolentoja vastaan
taivaan avaruuksissa" (Ef 6:12), sillä vihollinen tietää tämän
aikakaudenpäättyvän kaiken ennalleen asettamiseen.
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Lihallistakin Israelia kohdanneet ahdistuksen ja vainon ajat päättyivät aina
juhlaan: Farao halusituhota juutalaiset
Egyptissä, mutta lopputuloksena oli jsp Pesach eli pääsiäinen (2Ms 12.luku).
Haaman, Hammedatan poika halusi myös hävittää
juutalaiset, silloin lopputuloksina oli\yrwp Puurim-juhla (Est 9:26-28). Atiokus
Epifanes yritti myös samaa, mutta
lopputuloksenaoli hknj Hanucha eli Temppelin vihkimisen juhla (esim. Jh 10:22).
Venäjän 'pogromit'synnyttivät sionistisen
liikkeen, joka Hitlerin julmien hävitystoimien jälkeen johti twamxuh-\wyJom
Ha'atsmautin, Israelin valtion itsenäisyyspäivän,
syntymiseen.Israelilla on edessään vieläviimeinen suuri ahdistus, mutta sekin on
päättyvä juhlaan. Siinä juhlassa Israel ottaa
vastaanMessiaan Jeshua Nasaretilaisen ja kruunaa Hänet kuninkaakseen. Jumalan
Seurakunnanviimeinen ahdistus, kun kaikki
valheveljet kääntyvät sitä vastaan, on päättyvä myös ihanaanjuhlaan, kun heidän
Ylkänsä, Jeshua Nasaretilainen tulee ja tempaa
heidät Karitsan häihin.
N y t on h e n g e l l i s e n e x o d u k s e n a i k a . Nyt on aika jokaisen
todellisen,Hengestä syntyneen ja Hengessä
vaeltavan uskovan lähteä 'luvattuun maahan', ennalleenasetettuun
paikallisseurakuntaan, rakentamaan sitä. Jumalan Sanan mukaan
kaikki, koko'hengellinen Israel' on lähtevä kirkkokunnista, niihin ei jää
yksikään, jonka sydän onympärileikattu Hengessä (Hes
39:28).

PENTTI HEISKA: MILLAISET IHMISET PÄÄSEVÄT YLÖSOTTOON?
"Tulevat he olemaan pääosin "maan hiljaisia", jotka eivät vaikuta ihmisten
uskonnollisissa järjestelmissä, vaan elävät niiden
ulkopuolella, harjoittaen elämässään vanhurskautta ja julistaen Jumalan
Valtakuntaa. Johannes Kastajan tavoin he tulevat
ulkopuolelta ihmisten uskonnollisten leirien, aivan Messiaan tulemuksen aatossa.
He tulevat "huutavan äänenä", Eliaan Hengessä
ja voimassa", ja kääntävät sydämet vanhurskasten mielenlaatuun ja niin
toimittavat Herralle valmistetun kansan" (Lk. 1:5-17)."
Pentti Heiska kirjassaan "Kirkkolaitosinstituution peruspylväät ja pelastuksen
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tie". Kirjaa saatavana jakeluun os. Pentti
Heiska, Lehmäjoentie 5, 61440 UNTAMALA. Kirja on 512 sivuinen ja sen on
kustantanut joukko uskovia useilta paikkakunnilta.

WEIJO LINDROOS: TURUN KIRKKOIHIN KUULUMATTOMIEN USKOVIEN TOIMINTAA
Raamatullinen yhteys on Jumalan tahto.
Mitä se on?
Pääasiana voidaan sanoa, että
me kaikki uskossa Jeesukseen olevat turkulaiset ihmiset olemme Turussa oleva
Jumalan seurakunta! (Sama pätee sinunkin
kotikunnassasi) Jumalan tahdon mukainen seurakuntatoiminta ristintyön perustalla
rakentuu tälle periaatteelle.
Uskoon tulleista korinttolaisista sanottiin: ”Mutta te olette Kristuksen ruumis
ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor.
12:27. Siinä on rivien välistä luettuna opetus ainoasta Raamatun tuntemasta
seurakunnan jäsenyydestä: Uskossa olevat ihmiset
ovat seurakunta! ”Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina
taivaissa.” Luuk. 10:20.
”Korinttossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa
pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä
kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä
kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin
meidänkin.” 1 Kor. 1:2. Uskoon tulleet, Jesukselle Kristukselle pyhitetyt
ihmiset ovat siis Jumalan seurakunta.
Kristinuskon yhteiset raamatulliset arvot, aatteet, opit sekä toimintatavat
yhdistävät Jumalan seurakunnan. Mm. Markus
16:15,16. Efes. 4.
Rukouksessa viipyessäni kuuluu usein sisimpääni hyvän Paimenen ääni. Se on
rakkautta täynnä oleva Taivaan kehotus kutsua
kaikki Jeesuksen verellä ostetut ihmiset alkuperäiseen Jumalan suunnitelmaan:
”Palatkaa te luopuneet lapset!” ”Palatkaa
takaisin muinaisille poluille, apostolisen ajan yhteyteen!” ”Poistakaa
kompastuskivet minun kansani tieltä!” Yhteyden esteet
tulee poistaa.
”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se,
minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin
pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24.
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Muutamat ovatkin lähteneet tälle tielle, rakentamaan KAIKKIEN TURKULAISTEN
kristityjen yhteistä paikallisseurakuntaa Raamatun
opetusten mukaisesti. Suuria ihmismassoja ei vielä ole mukana. Mutta pienen
joukon kesken toimii apostolisen ajan tärkein
asia: Rakastamme toisiamme. Joh. 13:34-35. ”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma;
sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa
teille valtakunnan.” Luuk. 12:32. Turussa on noin 3000 ( ? ) uskossa olevaa,
mutta vain pieni murto-osa käy tässä yhteydessä.
Ja koko uskovien joukkonakin olemme ihmisten keskellä vain ”piskuinen” lauma.
Huolimatta vain muutamista mukana kävijöistä on kokoustilamme kaikkien Turussa
asuvien Kristuksen ruumiin jäsenten yhteinen
paikka, Yhteyspaikka. Apt. 1:13. Ja Pyhä Henki on johdattava lisää
kokouspaikkoja tarpeen mukaan. Täällä rohkaisemme, opetamme
ja neuvomme toisiamme pysymään apostolien opetuksessa. ”He pysyivät apostolien
opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä!” Apt.
2:42. Kol. 3:16. Kaikki mukana olevat tietävät, ettei tässä paikassa mainosteta
uskonsuuntia ja niiden nimikylttejä. Apt.
19:9. Olemme hajaannuksen ulkopuolella. Mukana käy joskus esim.
helluntaiseurakunnan uskovia. Mutta tässä paikassa he ovat
vain Kristuksen ruumiin jäseniä, kristittyjä ilman etuliitteitä! Meillä ei
opeteta helluntailaista tai luterilaista uskontoa.
Raamatun opetukset riittävät.
Jäsenreksiterin pitäminen on Jumalan yksinoikeus. ”Iloitkaa siitä, että teidän
nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk.
10:20.
Olemme rukoilleet, että ”jokainen istutus, joita ei taivaallinen Isä ole
istuttanut, on juurineen poistettava!” Matt. 15:13.
Mutta emme pysty lopettamaan uskonsuuntia, emmekä siksi edes yritä sellaista.
Uskontokunnat poistetaan vain alkuperäiseen
seurakuntatoimintaan mukaan tulevien yksilöuskovien elämästä. Tiedämme kirkkojen
jatkavan toimintaansa Jeesuksen tulemukseen
asti. Me kuitenkin rukoilemme viisautta auttaa rakkaat Jumalan lapset ulos
kirkoista ja ymmärtämään, että Jumalan tahto on
yhteys eikä hajaannus. Jumalan seurakunnassa edustamme yhteyttä. Uskonsuunnat
edustavat hajaannusta. Ja mikä ikävintä,
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kaikissa uskonsuunnissa opetetaan hyväksymään seurakunnan jakautuminen eri
karsinoiksi. Me emme hyväksy sellaista! Ymmärrämme,
että seurakunnan tulee olla apostolisen ajan mallin mukainen myös
järjestäytymismuodoltaan.
Toimimme Kristuksen ruumiin periaatteella paikallisena seurakuntana.
Pyhä Henki kutsuu ja kokoaa tähän rintamaan kaikkia vilpittömiä uskovia. Kaikki
Jumalalta saadut tehtävät voidaan tehdä tässä
yhteydessä.
Kotikokoukset ovat myös yksi seurakunnan toimintatapa. Niitä tulee lisätä. Mutta
ensin tulee tarkistaa, että kokousten
toimintaperiaatteet ovat raamatullisesti yhteen kokoavat. Sitten voimme ne
siunata. Samoin siunaamme Jumalalta saadut
tehtävät, 1 Tim. 3:10 periaatteen mukaisesti.
Olemme Turussa esimerkkiseurakunta myös muiden paikkakuntien kristityille:
Alkakaa toimia samoin. Julistakaa, että ”ME OLEMME
tämän paikkakunnan Jumalan seurakunta.” Ja sisällyttäkää tuohon ”ME” sanaan
kaikki teidän paikkakuntanne uskossa olevat ja
kasteella käyneet eli Kristuksen ruumiin jäsenet. Näin mekin teemme Turussa. Ja
mm. rukoillessamme siunausta meille, laajenee
tuo ”me, meitä” -sana käsittämään kaikki Turun kristityt, uudestisyntyneet
Jumalan lapset. ME olemme Turussa oleva Jumalan
seurakunta. Näitä veljiä ja sisaria tahdomme auttaa ja koota
tulee tapahtua siis sinun paikkakunnallasi:

yhteen! Samoin

Helsingissä olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Helsingissä oleva Jumalan
seurakunta. Tampereella olevat Kristuksen ruumiin
jäsenet ovat Tampereella oleva Jumalan seurakunta. Ja Turussa olevat Kristuksen
ruumiin jäsnet ovat Turussa oleva Jumalan
seurakunta. Jne… Esim. Ilm. 1:11. Tiit. 1:5.
” .. kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52.
http://jeesus-on-herra.com/.

TANJE AVELLANA:
KIRKKOIHIN KUULUMATTOMIEN USKOVIEN TOIMINTAA PORVOOSSA
Meitä on täällä Porvoossa muitakin, en osaa sanoa määrää, uskonsisaria joita
tunnen, on ainakin viisi (itseni mukaan lukien)
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jotka on tulleet ulos helluntai- vapaa- ja ev.lutista. eikä kuulu mihinkään.
Lisäksi paljon joita ei sido mitkään rajat.
Kotikokouksia on monin paikoin ja ne tulleet tärkeäksi. Uskonveljet, joita
näissä käy, ovat enimmäkseen Porvoon helluntaisrk,
mutta myös muita. Terv. Ja Siun. Tanje Avellana

LIISA RANTASAARI: TYYPILLINEN KIRKKOIHIN KUULUMATON USKOVA SISAR
Synnyin vuonna 1953 pienenä keskosena. Annettiin hätäkaste, koska elinajan odote
oli vajaat kaksi tuntia. Jumalalla oli
elämääni varten oma suunnitelma, joten olen saanut elää tähän päivään saakka.
Tulevaisuus on Isän tiedossa. Asuin
rippikouluaikaan Raumalla, siellä oli vahva vanha herätysliike Länsi-Suomen
Rukoilevaisuus. Vanhempani olivat ns. ”kirkkouskovaisia”, jotka myöhemmin uudestisyntyivät ja tulivat uskoon. Rukoilevaisten
seuroissa istuin usein, samoin Kansanlähetys
tuli tutuksi. Suomen Raamattuopisto, Kauniaisissa tuli käytyä, jotenka Evl.
uskontoon, sain tutustua sisältä laajasti.
Rippikoulussa opettajana oli uudestisyntynyt uskova pappi, sekä
nuorisotyöntekijä, jotka opettivat, kuinka Jeesuksen
pelastustyö Golgatalla on ainut tie pelastukseen. Kuinka, synnit tunnolla
kuoleva ihminen menee kadotukseen, ellei ole
korjannut Jumalasuhdetta ja syntiongelmaa eläessään. Kasteesta opetettiin, mutta
tuntui että se jäi sivuasiaksi.
Nämä jäivät 15-vuotiaan nuoren mieltä askarruttamaan. Vähitellen ne pienet
synnit, tulivat painaviksi tunnollani. Olin elänyt
moraalisesti puhdasta elämää, jotenka en ollut ehtinyt pahemmin paheisiin
sotkeutua. Vauvana saatu kaste, ei minua
rauhoittanut. Tarvittiin Jeesus Kristus.
Jumalan Pyhä henki teki työtään minussa ja eräänä iltana, yksin huoneessani
polvistuin ja rukoilin Jeesusta elämääni Herraksi
ja johdattajaksi. Pyysin syntejäni anteeksi, sekä veren puhdistusta tunnolleni.
Jätin koko elämäni tuossa hetkessä Jeesuksen
hoitoon ja johdatukseen. Menin nukkumaan. Erityisiä väristyksiä en kokenut,
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joista paljon puhutaan.
Pian tuon tapahtuman jälkeen isäni sairastui vakavasti. Ihmettelin, miksi olen
rauhallinen, enkä ole huolestunut isäni
sairaudesta? Naapuri kyseli isäni vointia, hänkin ihmetteli ääneen, miten voin
olla rauhallinen. En osannut tuossa hetkessä
kertoa syytä. Jälkeen muistin Jeesuksen kanssa tehdyn liiton ja Jeesuksen
sanat.” Rauhan minä anna teille, minun rauhani, sen
minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa.” Ymmärsin rauhani tulee
Jeesukselta, olin kokenut uudestisyntymän.
Kiitos Jeesus pelastuksen armosta. Isäni parani sairaudesta.
Tämän jälkeen papit pyysivät kertomaan Jeesuksesta, kirkossa, seuroissa.
Ensimmäinen todistuspuheenvuoroni oli heti
juhannusaattona, seurakunnan kokkojuhlassa. Syvemmin aloin ymmärtää, ettei
vauvana saatu kaste saanut tätä muutosta aikaan.
Vain Jeesus Kristus, antoi syntini anteeksi ja puhdisti verellään. Jeesus
johdatti vapaisiin suuntiin kuuluvan puolison. Hänen
perheensä oli pappi käynyt erottamassa ” lahkolaisuuden” vuoksi kirkosta. Olin
nyt ymmärtänyt, ettei ole syytä kuulua
instituutioon, joka erottaa uudestisyntyneet kristityt. Erosin kirkosta. Herra
siunasi puolisoani ja minua kolmella lapsella.
Heistä kukaan ei kuulu kirkkoon. Toinen vävymme ja miniäni, eivät hekään kuulu
kirkkoon.
Itselläni ei ole vihaa kirkkoon kuuluvia kohtaan ja tiedän, että siellä on
uudestisyntyneitä. He eivät vain pidä suurta ääntä
uskostaan, siksi saavat olla kirkossa. Olen ns. yhteiskristillinen, mutten
ekumeeninen kristitty. Kaikki uudestisyntyneet,
kuuluvat suureen universaaliin Jumalan perheeseen.
Jumala on johdattanut elämääni, kuten annoin Hänelle luvan. Olen saanut kokea
iloja ja murheita, kaikissa on Jeesus Kristus
ollut kanssani. Olen saanut kokea Pyhän hengen voimaa. Olen ihminen, en
yli-ihminen. Tarvitsen Jeesusta, muuten en elämässäni
selviäisi. Herra on antanut palvelutehtäviä. Esirukoustyö ja evankeliointi ovat
lahjoja Jumalalta. Vaikeasti kehitysvammaisten
parissa tehdyn työn koen myös Jumalalta saaduksi palvelustehtäväksi. Avautui
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muutaman kasvatusvuoden jälkeen nettievankelistan
työ. Useita profetioita olin saanut näin tapahtuvaksi. Tämä toteutui vuonna
2013.
Olen tavallinen ihminen, omine vikoineni ja vajavaisuuksineni. Täydelliseksi en
tässä ajassa tule, sen tiedän. Tiedän
kuitenkin, että Hän joka on aloittanut minussa hyvän työnsä, on vievä sen hyvään
päätökseen. Kristus on elämäni opettaja,
Sanansa ja Pyhän hengen kautta. Armoa tämä kaikki on, ei ole minulla ansioita
ansaita tätä. Annan kaiken kunnian ja kiitoksen,
kaikesta, Jeesukselle Kristukselle. En kuulu Helluntaikirkkoon, enkä
vapaakirkkoon kuten eivät lapsetkaan , eikä vävy ja
miniä. Kaksi lastenlasta ei ole kastettu eikä kirkossa. Kolmannen mies vaati
lapset kastetettaviksi ja kirkkoon.
Liisa Rantasaari

HARRI VEIJONEN: SATA SYYTÄ OLLA EROSSA KIRKOSTA
1. Propaganda, että kirkosta erotaan vain taloudellisesta syystä,
2. Taloudellinen pakottaminen kirkon helmaan mm. perimällä hautapaikasta
enemmän,
3. Syystä, että se tapahtuu siitä huolimatta, että kirkko lupasi valtiolle
hoitaa asioita syrjimättä saadessaan valtiolta
kirkkoon kuulumattomienkin verorahoja,
4. Syystä, että kirkkoon kuulumattomien yrityksetkin maksavat välillisesti
kirkolle,
5. Syystä, että ne joutuvat maksamaan kirkollisveroakin!
6. Syystä, että raamattu ei tunne sanaa kirkko vaan sitä tarkoittavat portto ja
babylon,
7. Syystä, että kirkollisvero on porton eikä seurakunnan järjestelmä,
8. Syystä, että Jeesus sanoi (Mt 22:21) : vero sille kenelle se kuuluu,
keisarille (valtiolle ja kunnille),
9. Syystä, että arkkipiispa antaisi verotusoikeuden vähemmistökirkoillekin niin
että niissäkin on alettu vastustaa Herran
Sanaa: veroja ottava on vaihtanut Kristuksen kuninkaaseen,
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10. Syystä, että kolmannelta vuosisadalta lähtien parhaiten menestynyt vieras
evankeliumi on kreikkalaisen filosofian, vanhan
ja uuden liiton oppien, pakanallisten uskomusten ja ei-kristillisen valtiomahdin
sekoitus, mikä paremmin tunnetaan nimellä
kirkko,
11. Syystä, että syntymishetkellään kirkko ei ollut niin turmeltunut kuin
nykyisin. Ensimmäinen veljen koroittanut,
saarnastuolin rakentaja, erotettiin kirkosta,
12. Syystä, että kirkko on aina ollut ja pelkällä olemassaolollaankin on
toisinajattelevia syrjivä ja vainoava laitos,
13. Syystä, että kirkko on myös lahko ( Gal 5:20), yhtä seurakuntaa hajottava
tekijä,
14. Syystä, että seurakuntia ei voi olla paikkakunnalla kuten kirkkoja yhtä
enempää,
15. Syystä, että kirkot nimittävät seurakunnaksi kirkkorakennustaan. Seurakunta
on veljesyhteys,
16. Syystä, että kirkkorakennukset ovat lahkojen näkyviä dokumentteja,
17. Syystä, että seurakunta kokoontuu lähinnä kodeissa sen jälkeen kun
synagoogista ajettiin ulos,
18. Syystä, että jokaisella on puheoikeus kodissaan, kirkko ei ole kenenkään
koti,
19. Syystä, että kodeissa kokoontuva seurakunta parhaiten pystyy huolehtimaan
jäsenistään,
20. Syystä, että yhdistykset, jopa kirkko käyttää itsestään seurakunnan nimeä,
21. Syystä, että kirkko ei aina käytä edes "ev.lut." nimeään vaan paikkakunnan
seurakunta,
22. Syystä, että kirkko lahkoista vähiten muistuttaa seurakuntaa ollen lähinnä
maailma,
23. Syystä, että maailmassa asiat pyritään jakamaan hengellisiin ja maallisiin,
kun seurakunnassa Rakkaus ja Totuus
hallitsevat kaikkea,
24. Syystä, että kirkko voi toistaa Jeesuksen sanaa "niinkuin haluatte ihmisten
tekevän teille, tehkää samoin heille"
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pakottaessaan ihmisiä tekemään niinkuin itse tekee,
25. Syystä, että kirkossa vastustetaan kun seurakunta pakottaa (Luuk14:24)
ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan julistamalla
selkeästi väärentämätöntä Jumalan Sanaa,
26. Syystä, että kirkko on seurakunnan pahin murhaaja (Ilm 17:6),
27. Syystä, että vaikka kirkon teoksissa kerettiläisistä paljon puhutaan ja
heitä mitämoninaisimmista pahuuksista syytetään,
heidän omia julkaisujaan ei vainoista juuri säästynyt,
28. Syystä, että kirkon poliitikkojen myötävaikutuksella kirkkoihin
kuulumattoman seurakunnan uudetkin julkaisut ovat
kaupungin kirjastoonkin kiellettyjä omakustanteisuuteen vedoten,
29. Syystä, että vaikka valtiokirkko taistelee Jumalaa vastaan, kirkon jäsenissä
on niitä, jotkaovat vilpittömiä etsijöitä
eivätkä luota arkkipiispan näyttämään kulkusuuntaan,
30. Syystä, että parhaimmat lahkot toimivat valtiokirkon ulkopuolella,
31. Syystä, että ev.lut. ja ort. lahkot eivät halua purkaa liittoaan valtion
kanssa,
32. Syystä, että valtio sanoo tekevänsä asiassa seurakunnan toivomuksen mukaan ,
vaikka on aina vastustanut vaatimustammekin
liiton purkamisesta,
33. Syystä, että Suomen kirkot ovat Rooman pääporton tyttäriä (Ilm 17:5),
34. Syystä, että kirkossa Kristuksen paikalla on paavi , tyttären pää on
arkkipiispa,
35. Syystä, että kirkossa puhuu kirkkoherra ja vaiti ovat sekä miehet että
naiset,
36. Syystä, että kirkkoherrajohtoisessa järjestelmässä ei ole alkeellisintakaan
seurakunnallista käytöstapaa: kokoonnuttaessa
olkoon jokaisella jotakin annettavaa (1 Kor 14:26),
37. Syystä, että milloin kirkossa monet ääntä pitävät se tapahtuu kansanvallan
eli demokratian eikä jumalanvallan eli
teokratian periaatteella, Jumalan Sanasta ja Hengeltä vastausta etsien,
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38. Syystä, että paavi tapasi Gorban (Ilm 17:3), Zhirinovski on ortodoksi ja
Hitler oli luterilainen, (korjaus: Hitler oli
ainakin enimmäkseen roomalaiskatolinen okkultisti, mutta sai Saksan ev. lut.
kirkon tuen)
39. Syystä, että kirkossa Jumalan Sanan paikalla on papisto, papistoa
veljesyhteydessä ei olekaan,
40. Syystä, että kirkossa uskoontulon ja kasteen oton paikalla on nimenantoon
sidottu pakkokastelu,
41. Syystä, että kastelemalla ja opettamalla kastelemaan estettiin kansoista
opetuslapsiksi tuloa,
42. Syystä, että kastekäsky (Mt 28:19,20) on pipliassa aina tahallinen väännös,
kastettavien tiedetään alkukielen suvun
perusteella viittaavan uskoon tulleisiin eli opetuslapsiin eikä kansoihin,
43. Syystä, että kirkossa nimi elämänkirjassa (Ilm 13:8,21:27) paikalla on
kirkonkirjat,
44. Syystä, että kirkossa "pyhillä" toimituksilla jne. ei ole loppua,
seurakunnan Pyhä on Herra,
45. Syystä, että kirkossa muotojumalista messua pidetään Jumalan palveluksena,
46. Syystä, että kirkko kutsuu maailman joukkoon ,
47. Syystä, että kirkko salaa, että sanalla seurakunta on merkitys maailmasta
uloskutsutut,
48. Syystä, että kirkolla on katekismukset ja kirkkolaki,
49. Syystä, että katekismuksissa toinen käsky (älä tee itsellesi Jumalan kuvaa,
2 Moos 20:4) puuttuu ja kymmenes on jaettu
kahtia saataen luku kymmenen,
50. Syystä, että kirkossa uudestisyntymisen eli uskoon tulon paikalla on pahin
harhaoppi, ns.kasteenliitto,
51. Syystä, että kirkossa se harhaoppi vahvistetaankin eli konfirmoidaan
rippikoulussa,
52. Syystä, että kirkko tuo harhojaan kouluunkin, rippikoulussa
prosentuaalisestikin liikaa väkeä,
53. Syystä, että kirkkoihin kuulumattomilta protestanteilta evätään haluamansa
kristillinen elämänkatsomustieto ja eduskunta
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on vaatimassa ateistista et:tä kaikille,
54. Syystä, että kristillistä et:tä määrätään opetettavaksi ev.lut. uskonnon
osana, muttei opeteta,
55. Syystä, että luterilaisenemmistöisessä eduskunnassa on antikristillinen
enemmistö,
56. Syystä, että eduskunta ajaa filosofian opettamista, kynttilänvaloa Jumalan
Sanan opettamisen, auringonvalon paikalle,
57. Syystä, ettei kirkko suvaitse ns. kristillisiä kouluja vaan väittää
valtakoulua kristilliseksi,
58. Syystä, että kirkko pitää itseään kristillisenä, vaikka haluaa olla koko
kansan yhteisö,
59. Syystä, että koko maa on juopunut kirkon tarjoamasta opetuksesta (Ilm 17:2),
60. Syystä, että kirkon päivätkin ovat juopon napissa, keskiviikkoa ei pidetä
keskellä, lauantaita lepopäivänä,
61. Syystä, että Suomen kirkko ei vastusta tappamista alkaen äitien kohdusta ja
paavin kirkko tekeytyy elämän puolustajaksi,
62. Syystä, että paikallisseurakunnat eivät ole alistettuja millekään
emäseurakunnalle, piispalle,
63. Syystä, että paikallisseurakunnan johtajia eivät ole poliittisti valitut
valtuutetut vaan hengellisiä lapsia aikaansaavat
vanhemmat,
64. Syystä, että seurakunnassa ei haeta teologista jatkokoulutusta toisilta
paikkakunnilta vaan todelliset vanhemmat ohjaavat
lapsensa todellisen pedagogin, Pyhän Hengen koulutettaviksi,
65. Syystä, että kirkon aktiivijäsenetkin saavat tuprutella savuja toisten
keuhkoihin,
66. Syystä, että kirkko ei pyri torjumaan lisääntyvää juoppoutta, ei
osallistunut olutmarssiinkaan,
67. Syystä, että kirkossa voidaan kyllä tuomita juopot ja muut apua tarvitsevat,
68. Syystä, että kirkko on olevinaan terve, vaikkei kristikunnasta sairaampaa
löydy,
69. Syystä, että kirkko ärähtää jos nuori liittyy pieneen lahkoon, mutta
alaikäisten lasten isillekäänse ei ole suonut
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oikeutta saada lapsiaan suuresta lahkosta, kirkosta ulos!
70. Syystä, että kirkko muun maailman mukana valhetellen puhuu pahaa (Mt 5:11)
seurakunnasta ja pienten lahkojen kautta
mahdollisesti seurakuntaan tulevista ihmisistä,
71. Syystä, että kirkko toisin kuin seurakunta tekee lakeja ja säädöksiä
ulkopuolisille,
72. Syystä, että kirkko antaisi virallisen aseman ennemmin homopareille kuin
kristilliselle aviolle, miehen ja naisen Jumalan
edessä tekemälle sopimukselle elinikäisestä liitosta, minkä syntymisessä ei
tarvita pappeja tai tuomareita,
73. Syystä, että sekä kirkko että valtio ovat estäneet aviosopimuksella
tapahtuvan avioonmenon laillistamisen,
74. Syystä, että kirkossa voi todistaa vaikkei tuntisi Herraa mistä seurakunta
todistaa,
75. Syystä, että kirkossa on langettu vain todistamaan eikä julistamaan Jumalan
Sanaa,
76. Syystä, että kirkosta ei eroteta kuten veljesyhteydestä vaan katolisesta
kirkosta erotettu uudestisyntymisen eli uskoon
tulon opettaja, luterilaisesta kirkosta upotuksen oton opettaja ja
helluntaikirkosta totuuden Herran paluusta julistaja,
77. Syystä, että päinvastaiseen suuntaan ekumenialla paavi ja papisto vetävät
totuuteen "eksyneitä", jottei kukaan eläisi
totuudessa,
78. Syystä, että kirkko pitää kristittyjen yhteytenä kirkkojen yhteyttä,
seurakunnassa on veljesyhteys,
79.Syystä, että kirkko on Israelin vastainen (1 Moos 12:3), vrt. arkkipiispa +
Arafat,
80.Syystä, että kirkko täydellisesti yhtyy pimeyteen, sanomaan nyt on rauha (1
Tess 5:3),
81. Syystä, että sekin raamatunkohta "rauha ja turvallisuus" (1 Tess 5:3) on
kirkon piplioissa aina huonontunut,
82. Syystä, että vuoden 1992 kirkon piplia jäi pilkkaajan tasolle,
83. Syystä, että kirkko on mukana laittoman tulon laukaisevassa luopumuksen
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huipussa (2 Tess2:3-10), avustaa Jumalan
silmäterän puhkaisemista, Israelin Jerusaleminkin jakamista,
84. Syystä, että kirkot ovat hylänneet seitsemän päivän järjestelmään sidotun
menneisyys- ja tulevaisuusilmoituksen, minkä
aikamme tapahtumatkin todistavat oikeaksi,
85. Syystä, että kirkot (mukaanlukien helluntaikirkko) hylkäsivät Danielin
kirjan ( 9:27 ) laskelmat, vaikka Daniel todistaa
ne ilmoittamillaan, parhaillaan toteutuvilla tapahtumilla!
86. Syystä, että kirkon opettajat kautta aikain vastustivat Jeesuksen Sanaa (Mt
24:15), että Danielin profetoima hävityksen
kauhistus toteutuu vasta meidän aikanamme,
87. Syystä, että porton jäsenet miekallakin uhaten (valtiokirkon ns. uskovatkin
hyväksyvät liiton valtioon) vaativat kirkkoon
kieltäen ennalta tietämisen väittäen ennalta tietävänsä mihin itse päätyvät
morsiamen jäsenten käännyttäessä Sanalla tieltä,
minkä pään osoittavat ennalta tietävänsä,
88. Syystä, että minkään profetian tai laskelman taakse kirkot eivät mene vaan
asian myöntäen todistavat olevansa niiden
lapsia, jotka tappoivat profeetat (Mt 23:31) seurakunnan seistessä Jumalan
toteutuvan Sanan takana,
89. Syystä, että eksyttävät ennustajaeukot ja muut maksulliset puoskarit saavat
kuulua kirkkoon ja ilmoitella kirkkoon
kallellisissa maakuntalehdissä,
90. Syystä, että ateistit otetaan mielihyvin takaisin kirkkoon,
91. Syystä, että kirkko toimii kuin juutalaiset huutaen ennemmin murhamiehen
kuin Kristuksen yhteyteensä,
92. Syystä, että ortodoksijuutalaisetkin pystyivät keskiverto luterilaista,
yömustaa parempaan varoittaessaan etukäteen
maastaan nousevista maansa jakajista ja tulevasta Googista,
93. Syystä, että kirkko ja sen tutkimuslaitos on lukenut vapaamuurariuden
kristillisyyteen,
94. Syystä, että kirkko on onnistunut harhauttamaan poliisin ja muita
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viranomaisia mukaan saatanalliseen toisinajattelevien
vainoamiseensa,
95. Syystä, että kirkko ei halua vastustaa tiedotusvälineiden täydellistä
ajautumista rikkaidenvalehtelijoiden käsiin,
96. Syystä, että kirkkoaan omaa (Herran=vihansa) päivän lähetessäkään porton
jäsenet eivät jätä. Porton omia kirkot ovatkin.
Seuraa toisten (ylösoton) päivän lähestymisen näkevien(Heb 10:25 paras käännös)
eivät Karitsan jäsenet jätä,
97. Syystä, että Jumala käskee Herran kansaa lähtemään siitä ulos (Ilm 18:4)
etteivät muidenmukana tulisi poltetuksi tulessa
takaisin tulevan pedon toimesta (Ilm 17:16),
98. Syystä, että kirkossa parhaimmistokin on tuota tottelematonta Herran kansaa,
99. Syystä, että kirkot laskevat jäsenensä mieluummin Ilmestyskirjan pedon
haltuun kuin sinneminne Sana opettaa: kirkkoihin
kuulumattomien protestanttien joukkoon,
100. Syystä, että Herra lisää joukkoomme niitä, jotka saavat pelastuksen (Ap
2:47) ja kirkon jäsenmäärä lisääntyy pappien
toimittamalla pakkokastelulla. Perusteltua luetteloa voisi jatkaa lähes
loputtomiin ja jonkun toisen laatimasta sadan listasta
voisi löytyä aivan muut syyt pysymiselle erossa kirkosta.

TONI ARIAS: MIKSI EROSIN HELLUNTAISEURAKUNNASTA
En tiedä minkä takia te ette kuulu kirkkoihin, itse erosin
helluntaiseurakunnasta vuonna 2011 johtuen näistä syistä jotka
pätevät kaikkiin muihinkin kirkkokuntiin.
1. Harjoittavat ekumeniaa Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa Rooman katolisen
petokirkon (ja muiden ei raamatullisten
kirkkokuntien) kanssa. He siis hyväksyvät katoliset uskonveljinään ja
suhtautuvat heihin muutenkin myönteisesti. Lue totuus
katolisuudesta täältä http://www.laverdaduniversal.org/katolisuus.html
2. Käyttää Suomen ev.lut. Kirkon vuoden 1992 ekumeenista ja liberaalia
raamatunkäännöstä
3. Harjoittaa hengellistä haureutta seuraamalla pedon sarven (paavi) opetuksia
(raamatullisen lepopäivän, 7. päivän Sapatin,
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ja juhla-aikojen muuttaminen)
4. Ikuisen Tooran siunauksellinen opetus monista asioista on kumottu!
5. Kolminaisuus harhaoppina. ”Herran siunaus” ja kaste tehdään ”Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen nimessä” vaikka opetuslapset
kastoivat aina Jeshuan nimessä ja UT:n opetus on: ”Ja kaikki, minkä teette
sanalla tai työllä, kaikki tehkää Jeshua Messiaan
nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa” (Kol 3:17). Pyhä Henki on Isä
Jumalan kirkkauden säteily, ei sitä voi erottaa
Isästä, Isä on Henki (Joh 4:24), Isä ja Jeshua ovat yhtä (Joh 10:30), Elohim on
yksi (5Moos 6:4)!
6. Eivät tajua että seurakunta on Israel, Jumalalla on vain yksi morsian, se on
Israel, ja meidät uskovat oksastetaan siihen.
Heillä monilla on identiteetti-ongelma, ajattelevat olevansa pakanoita, se on
hyvin vahingollista.
7. Seurakuntien tilaisuuksissa soitettava rock-musiikki.
Muitakin syitä on mutta tässä ehkä pahimmat lyhyesti sanottuna. Oma vakaumukseni
ei salli minun olla tälläisessä mukana.

KEIJO LINDEMAN: YKSI SEURAKUNTA SUOMESSA
Vanhan liiton päivinä Israelin kansa oli Jumalan seurakunta maan päällä
(2.Moos.12:1-6, 1.Kun.8:14). Israel edusti myös
Jumalan valtakuntaa maan päällä (Ps.114:1-2, 1.Aik.28:5). Jokainen, joka oli
syntynyt israelilaiseen perheeseen, syntyi
samalla myös Israelin seurakunnan jäsenyyteen. Jos joku muukalainen, joka ei
ollut syntyjään israelilainen, tahtoi liittyä
Israelin seurakuntaan, hänen tuli kääntyä Israelin uskoon ja ympärileikkauttaa
miehenpuolensa (2.Moos.12:43-49). Vaikka
Israelin seurakunta oli suuri ja siinä oli 12 sukukuntaa, oli se silti yksi
ainoa Israelin seurakunta, jonka tuli palvella
Herraa, Israelin Jumalaa ja totella Hänen käskyjänsä (2.Moos19).
Vanhan liiton Israelin seurakunta oli monta kertaa tottelematon Herran Sanalle,
eikä kantanut Hengen hedelmää ja Jumala joutui
usein sitä kurittamaan. Kun Messias (Kristus) saapui, Hän joutui sanomaan sen
ajan tottelemattomille, että "Jumalan valtakunta
otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä"
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(Mat.21:33-46). Tämä ei tarkoita sitä, niinkuin usein
virheellisesti luullaan, että Jumalan valtakunta otetaan pois Israelilta ja
annetaan pakanakristikunnalle.
Matteuksen evankeliumin vertaus osoittaa selvästi, että Jeshua (Jeesus) osoitti
sanansa juutalaisen kansan rappeutuneille ja
tottelemattomille hengellisille johtajille, nimittäin fariseuksille,
kirjanoppineille ja saddukeuksille, jotka Mooseksen
istuimella hallitsivat kansaa (Mat.21:45; 23:1-7, Ap.t.4:1-7; 23:8). Näiltä
Jumalan valtakunta ja Israelin seurakunnan
hallitseminen otettiin pois ja annettiin niille, jotka kantavat Hengen hedelmää
(Gal.5:22, Room.6:22, Efes.5:9).
Kenelle sitten Jumalan valtakunta annettiin ? Sille piskuiselle laumalle, joka
uskoi ja uskoo Jeshua Messiasta (Jeesusta
Kristusta) ja tottelee Hänen Sanaansa (Luuk.12:31-32). Uuden liiton Israelin
Jumalan valtakunnan ja seurakunnan hallinta
uskottiin 12 Karitsan apostolille, jotka saivat tuomita sitä 12 valtaistuimella
(Luuk.22:28-30). Uuden liiton seurakunta ei
myöskään ole irti todellisesta Jumalan Israelista. Paavalin öljypuuvertauksen
mukaan Israel on se pyhä öljypuun juuri, jossa
on jaloja öljypuun oksia eli israelilaisia messiaanisia uskovia ja oksastamisen
kautta mukaan päässeitä epäjalon öljypuun
oksia eli pakanauskovia (Room.11:17-29). Pakanat ovat päässeet näin uskon kautta
Messiaaseen Jeshuaan (Jeesukseen) todelliseen
uuden liiton Israelin perheeseen (Efes.2:11-22). Sekä juutalaisuskovat että
pakanasyntyiset uskovat ovat kastetut yhdessä
Hengessä yhdeksi Messiaan (Kristuksen) ruumiiksi eli uuden liiton seurakunnaksi,
jossa Herra itse on päänä (Efes.1:22-23,
Kol.1:14-18). Tämä on uuden liiton Israel, uuden liiton Jumalan valtakunta ja
uuden liiton seurakunta.
Lukuisat Raamatun paikat osoittavat, että uuden liiton seurakunta on yksi
(Room.12:4-5, Efes.4:1-6, Joh.17:20-23). Apostolisen
alkuseurakunnan aikana tämä uskovien yhteys ja ykseys olikin luonnollinen
tosiasia (Ap.t.2:37-47; 4:32-35). Tämä seurakunnan
ykseys on tosiasia sekä maailmalaajuisesti että kansallisella tasolla. Erityisen
tärkeää seurakunnan ykseys on paikallisella
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tasolla. Kun pakanain apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä eri paikkakunnille,
hän osoitti kirjeensä aina sen paikkakunnan
uskoville eli sen paikkakunnan seurakunnalle (Room.1:1-7, 1.Kor.1:1-2, Efes.1:1,
jne.). Kullakin paikkakunnalla oli
alkuseurakunnan päivinä vain yksi uskovien joukko eli yksi paikallinen
seurakunta, jota vanhimmat johtivat (1.Tim.3:1-7,
Tiitus.1:5-9). Seurakunnan tavallisia kokoontumispaikkoja olivat kodit, joissa
kokoonnuttiin yhteisestä uskosta rakentumaan,
rukoilemaan ja leipää murtamaan (Ap.t.2:46; 12:12, Room.16:3-5).
Näin oli alkuseurakunnan päivinä, kun seurakunta oli Sanan mukaisessa tilassa.
Jos jossakin pyrki tulemaan hajaannusta,
Paavali nuhteli, kuten korinttolaisia (1.Kor.1:10-13; 3:1-4). Paavalin ennustama
laittomuuden henki, antikristillinen henki,
kuitenkin teki työtään ja alkoi yhden Messiaan (Kristuksen) ruumiin
pirstoutuminen ja myös harhaantuminen Sanan alkuperäisistä
totuuksista (2.Tes.2:1-12). Monia antikristuksia oli ilmaantunut jo viimeisen
Karitsan apostolin Johanneksen eläessä ja nämä
"pikku antikristukset" eivät olleet enää yhtä ruumista toisten uskovien kanssa
(1.Joh.2:18-19). Kun Messiaan (Kristuksen)
Henki kastaa yhdeksi ruumiiksi eli seurakunnaksi, pyrkii sielunvihollisen henki,
antikristuksen henki, pirstomaan yhden
ruumiin eli seurakunnan. Tässä se on hyvin onnistunutkin, sillä maailmassa on
nykyään eräiden arvioiden mukaan vähintään yli
4.000 kristillistä kirkkokuntaa, lahkoa ja harhaoppia. Tosin paavin kirkko
pyrkii viimeisenä suurena eksytyksenä nyt kokoamaan
katolisen kirkon siipien suojaan lopun ajan maailmankirkon eli suuren
porttobabylonin, koko laajasta luopuneesta
kristikunnasta, joka tulee vallan saatuaan vainoamaan todellisia uskovia yhdessä
maallisen petovallan kanssa (Ilm.17).
Seurakunnan Herra ei kuitenkaan jätä tilannetta tähän pirstoutuneeseen ja
luopuneeseen tilaan. Hän asettaa ennalleen
todellisen seurakuntansa yhdeksi laumaksi juuri ennen tulemustaan (Ap.t.3:19-21,
Joh.10:16). Herra uudistaa ja puhdistaa
Sanallaan seurakuntansa totuudelle kuuliaiseksi kirkastetuksi morsiusjoukoksi
tulemustaan varten (Efes.5:25-27, Ilm.19:6-9).
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Lopun ajassa on oleva jälleen yksi Messiaan (Kristuksen) ruumis eli seurakunta,
joka koostuu kaikista vilpittömistä uskovista.
Herran Henki vaikuttaa niin, että lahkohenki poistuu todellisten Jumalan lasten
sydämistä ja he yhtyvät yhdeksi toisiaan
rakastavaksi ja sanalle kuuliaiseksi laumaksi. Se on oleva lopun ajan
ennalleenasetettu apostolinen seurakunta, joka toimii
hetken suurella voimalla viimeisessä ja rajussa herätyksessä juuri ennen
ylösottoa vaikeiden aikojen keskellä (Ilm.14:14-16,
Dan.12:1-3).
Mitä sitten Suomessa tapahtuu tämän asian suhteen ? Jo vuosien ajan on ollut
käynnissä ennalleenasettamisprosessi maassamme.
Monet yksilöuskovat ja pienryhmät ovat tulleet tyytymättömiksi nykyiseen menoon.
Heitä ei ole tyydyttänyt se muotomeno tai
oman "kuppikunnan" kristillisyys, jossa he ovat olleet mukana. Maassamme on
käsitykseni mukaan satoja, luultavasti jopa
tuhansia sellaisia uskovia, jotka joko yksinään tai yhdessä pienryhmän kanssa
ovat pohtineet näitä asioita. Monilla
paikkakunnilla kokoontuu pienryhmiä kodeissa, kuten alkuseurakunnan päivinä,
ilman mitään rajoja. Nämä uskovat eivät edusta
mitään maan leirejä, vaan yksinkertaisesti ovat uskovia ja Jumalan lapsia, jotka
kokoontuvat yhdessä Sanaa tutkimaan,
rukoilemaan, leipää murtamaan eli ehtoollista viettämään ja yhteisestä uskosta
rakentumaan (1.Kor.14:26).
Raamatun mukaan on selvää, että vastustuksesta huolimatta nämä pienryhmät
tulevat lisääntymään ja lopulta muodostuu kaikista
vilpittömistä uskovista koostuva yksi seurakunta. Se ei ole mikään uusi
kirkkokunta, vaan Pyhän hengen yliluonnollisella
tavalla yhdistämä, toisiaan rakastavien uskovien joukko (Joh.13:35). Se on
samalla mahdollisesti myös lopun ajan maanalainen
seurakunta, jota tuleva maailmankirkko vainoaa, koska he eivät alistu sen
komentoon. Kaikki todelliset uskovat joutuvat
jättämään lopulta lopun ajassa nousevan maailmankirkon, "porttobaabelin",
eteivät joutuisi sen tuomion alle. (Ilm.18:1-4).
Loppusuoralla ennen Herran tulemusta rajat eivät tule käymään kirkkokuntarajojen
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mukaan, vaan sydänten rajojen mukaan. On
oleva vain kaksi leiriä: Messiaan ruumis eli todellinen Jumalan seurakunta ja
toisaalta porton ruumis eli lopun ajan
maailmakirkko, joka joutuu Jumalan tuomion alle (1.Kor.5:15-17, Ilm.14:8).
Pitäkäämme huoli siitä, että kuulumme todelliseen
seurakuntaan, yhteen Messiaan (Kristuksen) ruumiiseen ja toimikaamme sen mukaan,
rakentaen yksilöinä ja pienryhminä vain yhtä
ruumista, lopun ajan ennalleenasetettua apostolista seurakuntaa (Efes.4:11-16).

HARRI VEIJONEN: KIRKKOIHIN KUULUMATTOMIEN USKOVIEN LEHTI
Vuodesta 1996 internetissä on toiminut Seurakunnan tiedotuskeskus ja kirkkoihin
kuulumattomien uskovien lehti osoittessa
http://wwnet.fi/users/veijone/. Lehden päätoimittaja on Harri Veijonen ja
avustajia mm. Osmo Pöysti ja Keijo Lindeman.
Lehden nimi on Päivittäiset uutiset, Seurakuntalainen. Lehti painottuu lopun
profetian selittämiseen ja Harri Veijosta
kiinnostaviin kirjoihin ja muihin asioihin. Lehden lukijamäärä on ollut 170
henkilön tienoilla päivittäin. Nyttemmin kova
kilpailu ja asiatonkin kritiikki on vähentänyt lukijamäärää, mutta sen odotetaan
jälleen nousevan. Jos ei muista lehden
osoitetta, sen kyllä löytää helposti hakupalvelimista nimellä Harri Veijonen.

RYHMÄ: Kirkkoihin kuulumattomat uskovat TAMPERE
Kirkkoihin kuulumattomien uskovien TAMPERE ryhmä yhteyspaikkana kaikille, jotka
kannattavat kaikkien uskovien yhteyttä
paikkakunnalla. Tervetuloa! (Perustakaa toisetkin vastaavia ryhmiä
paikkakunnallenne. Kiitos! Harri Veijonen)
https://www.facebook.com/groups/451814551870284/

HARRI VEIJONEN: KATKELMIA KIRKKOIHIN KUULUMATTOMIEN USKOVIEN LEHDESTÄ
MITEN TULLAAN USKOON?
Sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee
ne, jotka häntä etsivät.
Ei ole muuta nimeä taivaan alla annettu kuin Jeesus Kristus, jossa meidän pitää
pelastuman. Sinä olet
tullut siihen tilaan, että haluat pelastaa sielusi taivaan kotiin. Jeesus kuoli
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meidän syntiemme tähden.
Anna Jeesuksen veren pestä pois syntisi. Rukoile Herraa antamaan sinun syntisi
anteeksi. Sano sisimmässäsi,
että juuri nyt annat elämäsi Jeesukselle. Ketään, joka Hänen luoksensa tulee Hän
ei heitä pois. Jumalan
tahto on, että sinäkin pelastut. Tällä hetkellä taivas kuulee rukouksesi ja
Jumala vastaa vilpittömään
etsimiseen. Joka etsii Hän löytää, kolkuttavalle avataan taivaan tie.
Olet nyt antanut elämäsi Herralle. Tästä hetkestä alkaen kuljet taivaan tietä
kunnes usko muuttuu näkemiseksi.
Ota uskovien upotus, mutta mieluiten pysy erossa kaikista kirkkokunnista, sillä
ne alkavat muodostua Ilmestyskirjan
portoksi. Sinä kuulut Jumalan seurakuntaan uskosi perusteella. Muista rukoilla
aamuin illoin tai jatkuvasti
kiittäen. Käy Sanan kuulossa osoitteessa wwnet.fi/users/veijone/ eikä ole
kiellettyjä muutkaan hyvät osoitteet.
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kääntäköön kasvonsa sinun
puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
Älä ala väitellä opista vaan anna Pyhän Hengen johtaa sinut kaikkeen totuuteen.
Valmistaudu seurakunnan ylösottoon sen mukaan
kuin täällä opetetaan. Niin tehden voitat myös sieluja Herralle ja saat
taivaassa sitä suuremman palkan. Jeesus sinua
siunatkoon! Harri Veijonen johdatti sinut uskoon näine vaatimattomin sanoin . .
2018. Halleluja, kiittäkää Herraa!

TULEVA LÄHI-IDÄN RAUHANSOPIMUS JA USKOVIEN KATOAMINEN
"Tuleva Lähi-Idän rauhansopimus ja uskovien katoaminen" kirjassaan "Seurakunta
lähtee" julistuksellaan tunnetuksi tullut
raamatuntutkija, maamme ensimmäisen kristillisen antikvariaatin omistaja,
lappeenrantalainen Harri Veijonen käsittelee
Raamatun profetioiden toteutumista meidän aikanamme ja selittää tulevia
tapahtumia.
"Koska Raamattu sanoo, että seurakunta ei lähde ennen kuin antikristus ilmestyy
(2 Tess 2:3) vahvistamaan rauhansopimusta
yhdessä monien kanssa (Dan 9:27), en ryhdy selittämään selvää sanaa
vastakohdakseen." Kirjoittaja uskoo, että Raamatun
ennustaman rauhansopimuksen valmistelut ovat jo käynnissä, ja että uskovat
kristityt katoavat enkelten noutamana pian
tapahtuman jälkeen. Yhä useammat Raamattua ymmärtävät kristityt alkavat olla
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yhtä mieltä: "Seurakunta lähtee". Huuto kuuluu:
"Katso, Ylkä tulee!" Ethän jää tänne?

KUUDEN PÄIVÄN SODAN ENNALTATIETÄMISEN ANALYYSI
KUUSI PÄIVÄÄ. SITTEN TULEE PYHÄ
Ensimmäinen viittaus Kuuden päivän sotaan 1967 oli maailman luomisessa kuudessa
päivässä ja sitten käskyssä tehdä työtä kuusi
päivää. Sen jälkeen tulisi "Pyhä" kuten kaupunki Jerusalemkin on. Mooseksen
kuoltua israelilaiset kulkivat Joosuan johdolla
Jordanin poikki. Ensimmäinen Jerusalemin takaisinvaltaus tapahtui noin v. 1100
eKr. Israelin kuningas Salomo rakennutti
ensimmäisen temppelin noin v. 1000 eKr. . Salomon kuoltua valtakunta alkoi
jakaantua ja juutalaiset karkotettiin omasta
maastaan n.v. 604 eKr.
THEODOR HERTZLIN 50 VUOTTA
Karkotuksen aloittamisesta oli ennaltatiedettävissä 2520 (7x360) vuotta kunnes
pakanain ajat alkaisivat päättyä 1917, josta
Jerusalemin vapautuksesta turkkilaisilta 9. 12. 1917 saatettiin aavistaa
kaupungin vapautuminen juutalaisille omassa
valtiossaan 50 vuodessa. Siitä oli oiva näyttö sionismin isän, Theodor Herzin
ennaltatieto, että vuodesta 1898 Israel saa oman
maansa 50 vuodessa. Vuodesta 1898 19 vuotta (nopeasti-sanan lukuarvo 19) vuoteen
1917 kuten sitten Israelista tulo väkevä
kansa nopeasti 19 vuodessa, 1948+19= 1967.
TARKKA ENNALTATIETO JO VUONNA 333 EKR.
Noin vuonna 335 eKr. juutalaiset elivät juutalaisvaltion uudelleen tulon
toivossa ja kertoivat nuorelle kreikkalaiselle,
Aleksanteri Suurelle, että Danielin kirjan kauris (Daniel 8:14) tarkoittaa
häntä. Aleksanteri valloittikin Pyhän kaupungin 333
eKr., mutta ennustuksen 2300 päivää siitä tarkoittikin vuosia eikä päiviä
milloin juutalaiset jälleen saavat Jerusalemin
omassa maassaan. -333+2300=1967. Siinä varsinainen ensimmäinen tarkka
ennaltatieto Jerusalemin uudelleen joutumisesta
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juutalaisille.
JEESUKSEN AIKA. MINÄ TULEN PIAN
Luukkaan evankeliumi 21:24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään
vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on
oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Jeesuksen oma sana
ennaltatiesi juutalaisten tulevan historian ja
miten lopulta juutalaiset palaavat omaan maahansa ja Pyhään kaupunkiinsa.
Itseään Jeesusta toistaneet muodostavat suurimman
joukon Kuuden päivän sodan lopputuloksen ennaltatienneistä. Ei ollut
ensimmäisten opetuslasten asia tietää milloin Israel
jälleen saa valtakunnan (Ap 1:7), mutta jo he sitä kysyivät.
DANIEL 9:27 LOPUN AJASSA SELITTÄJÄT
Vaikka kirjoittajalla on tarkin Daniel 9:27 lopun ajassa kirja, laajin
suomenkielinen kirja, missä käsitellään Daniel 9:27
lopun ajassa, on ranskalaisen professorin. Raymond Chasles kirjassaan Israel ja
maailman kansat, alkuteos 1943, kirjoittaa:
"Tulevaa maailmanaikaa silmälläpitäen täytyy juutalaisvaltion jälleen syntyä
pääkaupunkinaan Jerusalem". Chasles siis tiesi
sekä valtion että sen pääkaupunkina Jerusalem. Hänen ennustuksensa on vielä
osittain kesken, sillä vasta Messiaan hallitessa
Jerusalemista tulee myös kansoille Israelin pääkaupunki. Itse Daniel 9:27 lopun
ajassa ennaltatiesi profetiasarjat viimeisestä
petovaltiosta ja tulevasta juutalaisvaltiosta ja että Jerusalem joutuu
juutalaisten valtiolle, mutta sitten mullistus alkaisi
kun siitä Pyhästä kaupungista petollisesti sovitaan noiden johtamassa
valerauhassa.
JUUTALAISET ISRAELISSA
Juutalaisista esimerkiksi Haim Svili kirjassaan Lunastuksen laskelmat kirjoitti
etukäteen selviönä, että juutalaiset saavat
vanhan Jerusalemin. Karmel-yhdistyksen kustantamaan kirjaan on vieläpä tehty
kustantajan huomautus, että asia on kirjoitettu
ennen vuotta 1967. "Juutalaiset itse ovat tunnustaneet, että Jumalan käsi antoi
heille nykyisen alueen, ja sama käsi myös
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pidätti heitä vielä ottamasta Jerusalemin vanhaa kaupunkia" (Aapeli Saarisalo:
Jerusalem jos unhotan sinut, WSOY 1963, sivu
64).
SUOMALAISET ISRAELIN YSTÄVÄT
Israelin ystävät ry on perustettu vuonna 1908. Kaikki kristityt ovat jonkin
sortin Israelin ystäviä ja ovat ennaltatienneet
niin Israelin valtion synnyn kuin Aapeli Saarisalon tavoin Jerusalemin
joutumisen Israelin valtiolle.
RAAMATTUA SELITTÄVÄT PROFEETAT
Vuoden 1966 kristillisenä kirjana Vilho Rantanen: Israel ajan merkkinä. Päivä
1966. Siinä tekijä toteaa täydellä varmuudella:
"Seurakunta odottaa ensiksikin sen päivän tuloa, jolloin Jeesuksen ajan
Jerusalem joutuu Israelin käsiin". Myös Vilho Rantanen
kuului "Daniel 9:27 lopun ajassa" selittäjiin niin että vuoden 1973
julkaisussaan Lopun profetian sanoma hän mainitsee, miten
seurakunnan ylösotto osuu jonkin lopputapahtuman yhteyteen mainiten esimerkkinä
Antikristuksen Jerusalemille vahvistaman
valerauhaliiton.
NYT ODOTAMME ILMESTYMISIÄ
Olennaisena Kuuden päivän sodan ennaltatietämisessä voidaan pitää sitä, että
määräävä osa ei-juutalaisista Kuuden päivän sodan
ennaltatienneistä odottaa nyt seuraavaksi Antikristuksen viimeistä tuloa ja
ilmestymistä vahvistamaan Jerusalemin valerauhaa
niin että teko tekee mahdolliseksi Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen omilleen
heidät pilviin ja tuuliin temmaten.

WEIJO LINDROOS: KATKELMIA WEIJO LINDROOSIN UUTISKIRJEESTÄ
Syntimme on sovitettu Golgatalla. Saimme ottaa vastaan armon ja
anteeksiantamuksen Jeesuksen sijaisuhrin kautta, ”uskon kautta
Hänen vereensä”. Room. 3:23-25. Siitä armon tilasta versoo puhtaan sydämen
kiitos Jeesukselle, joka on ”täynnä armoa ja
totuutta!” Joh. 1:14. Pyhä Henki johdatti meidät ensin synnintuntoon. Ja ”minä
tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja
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tekojani. Minä sanoin: ´Minä tunnustan Herralle rikokseni`, ja sinä annoit
anteeksi minun syntivelkani. Sela.” Psalmi 32:5. /
”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se
saa armon. Onnellinen se ihminen, joka aina on
aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa.”
Sananl. 28:13,14.
Uskoon tulo on elämämme suurin ja ihanin asia! 2 Kor. 6:1,2. Ylistys Jumalalle!
”Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä
enkä enää muista heidän syntejänsä." Hebr. 8:12. Jumala ei muista virheitämme,
jotka olemme tunnustaneet Hänelle. 1 Joh. 1:79. Meidänkään ei tule muistaa menneitä syntejämme, ei omiamme, mutta ei
varsinkaan lähimmäistemme syntejä. ”Rakkaus ei
muistele kärsimäänsä pahaa!” 1 Kor. 13:5. Rakastamme jokaista veljeämme ja
sisartamme. Olemme saman Isän lapsia matkalla
samaan ikuiseen päämäärään. Näkyvä uskovien välinen rakkaus on ylistyksen aihe?
Halleluja! Joh. 13:34,35. 1 Joh. 4:19. Psalmi
100.
Mahtava kiitoksen aihe on, että Jeesus ”kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja
tulella!” Matt. 3:11. Apt. 2. ”Minut voidellaan
tuoreella öljyllä.” Psalmi 92:11. Silloin lakkaa synkkämielinen parjaus ja
vikoileva kapinamieli. Ruostuneet ovetkin lakkaavat
narisemasta, kun saranat öljytään. Ei kitise eikä narise. Samoin tapahtuu, kun
Jeesus voitelee omansa kiittämään ja ylistämään
Jumalaa. Ei kuulu silloin ruostuneen uskonelämän kitinää. Kiitos Jumalalle! ”Ilo
Herrassa on väkevyytemme!” Neh. 8:10. 1 Joh.
2:27. 2 Kor. 1:21,22. Jumalan rakkauden valtaamina emme yhdy valittajien ja
nurisijoiden kielteiseen kitinään. Pimeys väistyy.
Halleluja! Raamatulle vieraat menot ja opitkin poistuvat, koska eksytyksen
henget eivät kestä olla siellä, missä
puhdassydämiset kristityt kiittävät Jeesuksen veren voimaa. Evankeliumin vastaan
ottanut Kandaken hoviherrakin ”jatkoi
matkaansa iloiten” kasteella käymisensä jälkeen. Apt. 8:39.
Vapautettuina Jumalan lapsina yhdymme kiitoskuoroon taivaan enkelien kanssa.
Halleluja! Joh. 8:31-36. ”4 Moos. 11.”
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Tilaa uutiskirje: http://jeesus-on-herra.com/uutiskirje/.

WEIJO LINDROOS: LUTHERILAISTA EKSYTYSTÄ 500 VUOTTA
Tänä vuonna on kulunut viisisataa vuotta luterilaisuuden synnystä. Vuonna 1517
reformaattori Martti Luther naulasi
Wittenbergin kirkon oveen 95 teesiään tarkoituksenaan oikaista katolisen kirkon
oppeja. Tehtävä osoittautui mahdottomaksi.
Äitikirkon turmeltuneisuutta ei ollut mahdollista puhdistaa.
Luterilainen
Lutherin opetusten pohjalle perustettiin kokonaan uusi kirkko. Mutta puhdasta
uskontoa ei siltikään saatu aikaan.
Nimikristillisyys jäi jatkumaan myös ev.lut. kirkossa. Lutherin olisi pitänyt
ymmärtää, ettei raamatullinen kristillisyys
tarvitse puhdistusta, koska se on puhdas. Raamatun opettama puhdas kristinusko
ei ole muuttunut. Ja siihen voivat tulla
sisälle kaikki ihmiset, jotka tahtovat puhdistautua ja saada syntinsä anteeksi.
Tämä on mahdollista vain yksilöihmisten
kohdalla. Maailman kanssa liittoutuneita laitoskirkkoja taas on mahdoton
puhdistaa raamatullisiksi, koska ne eivät
alunperinkään ole Jumalasta syntyneitä.
Viisi teesiäni:
1. Luther ymmärsi oikein, että katolinen kirkko on synnin pesä ja paavi on
antikristus, ”kadotuksen lapsi”. Mutta Raamattu oli
ennustanut jo 1500 vuotta ennen Lutheria tuon laittomuuden ihmisen
ilmaantumisen, mm. 2 Tess. 2 luvussa. Se ei siis ollut
Lutherin oivallus.
2. Luther näki kirkkaasti anekaupan epäraamatullisuuden, ettei Jumalan armoa
voida ostaa rahalla. Mutta saman asian ymmärsi
apostoli Pietari jo noin 1500 vuotta ennen Lutheria: ”Menkööt rahasi sinun
kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan
olevan rahalla saatavissa.” Apt. 8:20. Anekaupan vastustaminen ei siis ollut
Lutherin keksintö, vaan kristillisen seurakunnan
alusta asti voimassa ollut Jumalan säädös, jota katolisen kirkon rahanahne
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papisto vääristeli. Uskonnollinen kaupallisuus ei
kuitenkaan päättynyt luterilaisuuden perustamiseen. Rahaa kerätään edelleenkin
monin kyseenalaisin keinoin, mm. veroilla ja
kolehdeilla, ja uskonnollista materiaalia kaupataan vastoin Raamatun opetusta. 2
Kor. 2:17. Kirkko on uskonnollinen
rahalaitos. Jes. 55:1-3.
3. On myös virhe väittää Lutherin keksinnöksi Raamatussa oleva opetus
uskonvanhurskaudesta. Sehän on esitetty Raamatussa
Lutherin opetusta selvemmin. Room. 3:23-25. Luterilaisuus ei ole tuonut
jäsenilleen käytännön todellisuuteen ulottuvaa uskonja elämän vanhurskautta, joka on mahdollista saada vain uskoon tulossa ja
parannuksen teossa. Ristin veren evankeliumia tulee
julistaa alkuajan kristillisyyden mukaisesti. Jeesus lähetti Paavalin ”avaamaan
heidän silmänsä, että he kääntyisivät
pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla
minuun synnit anteeksi ja perintöosan
pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:18.
Lutherin keksimäksi väitetty lause, että ”vanhurskas on elävä uskosta”, ei ole
Lutherin oppi vaan eräs Raamatun perusopetus,
Hab.2:4. Room. 1:17. Kirkossa se on jäänyt teoreettiseksi dogmiksi.
4. Suomalaisten yleinen harhaluulo on, että Luther antoi meille kansankielisen
Raamatun. Sellaisessa väitteessä Lutherin
mahtavuutta on pönkitetty suoranaisten valheiden avulla. Luther ei ollut
ensimmäinen kansankielisen Raamatun kääntäjä.
Kreikankielisestä Septuagintasta käännettiin Raamattuja kansankielelle jo 100
luvulla jKr. Piispa Vulfila käänsi Raamatun
goottien kielelle 300 luvulla. Neljännellä vuosisadalla alettiin Raamattua
kääntää koptiksi ja etiopiaksi. Versio Vulgata
syntyi munkki Hieronymuksen kääntämänä vuonna 405 jKr. Lisäksi ennen Lutherin
käännöstä oli olemassa kansankieliset Raamatut
saksalaisten lisäksi, englantilaisilla, hollantilaisilla, ranskalaisilla,
espanjalaisilla, sekä islantilaisilla ja
tanskalaisilla. Ruotsin kielelle käännetty ensimmäinen Raamattu oli 1300 luvulla
syntynyt Mooseksen kirjojen käännös. Ennen
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Lutheria Raamattu oli käännetty jo yli 30. kansankielelle. Siitä runsaasta
käännösten tarjonnasta Lutherin oli helppo alkaa
kopioida uutta käännöstä.
Suomalainen Raamattu Kansalle käännös on kaikkien aikojen paras suomalainen
Raamattu. Emme tarvitse Lutherin käännöstä.
5. Suomen kansa on myös saatu uskomaan, että kansankirkko muka antoi meille
lukutaidon. Virheellinen mielipide juontuu
pakkouskonnosta, joka lukutaidon yleistyessä vallitsi Suomessa. Ihmisillä ei
ollut oikeutta olla muuta kuin luterilaisia. Ja
sellaisen systeemin ja ajattelun mukaan lukutaito siis muka syntyi luterilaisen
kirkon toimesta. ”Voi pyhä yksinkertaisuus!”
Ellei meillä olisi ollut pakkouskontoa, olisi lukutaito tullut toista kautta.
Monet kansat ovat saaneet lukutaidon, vaikka
heillä ei ole ollut minkäänlaista uskontoa. Luterilainen Mikael Agricola kyllä
loi ABC-kirjallaan hyvän pohjan Suomen
kirjakielelle. Mutta joitakin suomenkielisiä kirjoituksia oli ilmestynyt
aiemminkin. Suomen kieli oli siis olemassa puhuttuna
ja kirjoitettuna jo kauan ennen luterilaisuutta. Muinaiset lukukinkerit olivat
pääasiassa uskonnon pakkosyöttöä. Kirkon
katekismus, kirkkokäsikirja ja paperilta luetut rukoukset tai tekopyhissä
muotomenoissa korulausein lausutut uskontunnustukset
eivät ole saaneet ihmisiä tulemaan uskoon ja kasteelle.
Luther säilytti uudessa kirkossaan monia katolisen kirkon tapoja, muun muassa
kirkkovuosisysteemin. Myös lapsikaste
säilytettiin. Sen teologiseksi sisällöksi jäi lisäksi katolisen kirkon harhainen
käsitys ihmissielun pelastumisesta,
uudestisyntymisestä ja Pyhän Hengen saamisesta muka kasteessa.

HARRI VEIJONEN: KASTEENLIITTO - PAHIN HARHAOPPI
Pahintakin pahempi harhaoppi - näin sanon, koska sitä ei luokitella
harhaoppeihin - on sellainen, missä ei saa puhua
harhaopeista tai pidetään kaikki opit yhtä hyvinä tai saman arvoisina. Sellainen
oppi sisältyy mm. bahai-uskontoon.
Korkeakouluaikanani jouduin pitämään esitelmän aiheesta "Uskonnot nykyhetken
maailmassa". Seppo A. Teinonen saman nimisessä
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kirjassaan sanoo, että "koska kaikki uskonnot katsovat olevansa totuus tai
edustavansa totuutta..." niin ne ovat yhtä hyviä.
Ekumenia hölmöimmillään siis sisältää myös tällaisen pahintakin pahemman
harhaopin.
Kristillisillä sivuilla pahimmaksi harhaopiksi esitetään yleensä scientologiaa,
jehovalaisuutta, mormonismia, tms. Kirkossa on
monia, jotka tietävät kirkon sisällä vaikuttavan harhaopin, mitä tässä esitämme
pahimmaksi, mutta eihän kirkon jäsen voi sanoa
niinkuin asia on.
Harhaopeista puhuttaessa pitäisi voittaja kenties nimetä "Suomen paras". Koska
ei ole tarkoitus suosia harhaoppeja puhumme
pahimmasta. Ja Suomen pahin harhaoppi on ns. kasteenliitto.
"Kolmannelta vuosisadalta lähtien parhaiten menestynyt vieras evankeliumi on
kreikkalaisen filosofian, vanhan ja uuden liiton
oppien, pakanallisten uskomusten ja ei-kristillisen valtiomahdin sekoitus, mikä
paremmin tunnetaan nimellä kirkko" (Pöysti,
Miten Jumala tunnetaan). Suomessa kirkko on ollut satoja vuosia. Presidentti
sanoi tekevänsä kirkon ja valtion suhteille
niinkuin seurakunta tahtoo. Mutta seurakunta on aina turhaan vaatinutkin valtion
eroa kaikista kirkoista. Naurettavaa
olettaakin, että ev.lut. ja ort. lahkot itse haluaisivat eroon valtiosta, minkä
kirkko menneinä vuosisatoina laittoi
kerettiläisiä tappamaan kun ei itse uskaltanut seurakunnan kimppuun käydä. Saapa
nähdä onko kotisivumme toiminnassa Herran
tulemukseen, vai antaako paavi käskyn kuten Etelä-Amerikassakin on tapattanut
protestantteja Ristin Voitto-lehden mukaan.
Kasteenliittoa puolustellaan Jumalan Sanalla! Mutta tahallisesta
raamatunväännöksestä on kautta aikain kirkon pipliassa ollut
kysymys lähetyskäskyssä Matteuksen mukaan. Eikä asiassa ole pienintäkään
tulkinnan varaa, oikea käännöshän paljastuu sanojen
suvusta kuten esitämme raamatun käännöskorjauksissa.
"Mennen (julistamaan) siis tehkää kaikkia kansoja opetuslapsiksi. Kastakaa
heitä"!, opetuslapsiksi tulleita! Turhaan saamme
huomauttaa tiedotusvälineillekin, että "Suomen arkkipiispa" jne. on väärä
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ilmaisu. Suomen ev. lut. kirkolla arkkipiispa on,
Suomella ei! "Kastamalla ja opettamalla" tehkää kansoista opetuslapsia vääntävät
valtion kanssa liitossa olevat lahkot.
Valtion kanssa liittoutumista pahempaa Raamattukaan ei tunne. Kirkko on se
portto, mikä "harjoittaa haureutta maan kuninkaiden
kanssa" ja jonka kädet ovat veressä pyhien verestä (Ilm 17:2). Pitäisin itseäni
hirveänä rikollisena, jos kuuluisin kirkkoon!
Vaikka ev. lut. kirkko saataisiin irti valtiosta, en missään tapauksessa
kuuluisi yhteisöön, missä on maan pahin harhaoppi!
"Kun vesi vauvalle päähän viskataan, sielu taivaaseen sinkoaa." Todellisuudessa
kastelemalla ja opettamalla kastelemaan ei
tehty kansoja opetuslapsiksi vaan saatiin kansat pysymäänkin kansoina,
opetuslapsiksi tulemattomina. Kirkossa pahin harhaoppi
vielä vahvistetaankin, konfirmoidaan rippikoulussa!
"Koko maa on juopunut" (Ilm 17:2), kiitos valtion ja ev.lut. lahkon haureuden
hedelmille, papeille. Seurakunnassa papistoa ei
olekaan. Toki kirkossakin voi kääntyä, mutta ekumeniassa vastakääntyneet
käännytetään lähtemältään tieltä takaisin kirkkoon!
Ei ole monilla kirkon uskoon tulleilla Kotimaa-lehden lukijoilla koskaan
käsitystä edes siitä, että kotimaamme on ylhäällä.
Että demokratia ei ole jumalallinen järjestelmä, siinähän heikot ja vähemmistöt,
seurakunta menettää oikeutensa! Seurakunnassa
tulee vallita teokratia, jumalanvalta, ja pian se myös tulee maan päälle. Olemme
myös kutsutut lähtemään synnytystuskien
ajaksi pakoon yläilmoihin. Demokratian ihailijat saavat maan päälle
antikristillisen diktatuurin.
Harri Veijonen internetissä http://wwnet.fi/users/veijone/
https://www.facebook.com/harri.veijonen harriveijonen@yahoo.com

(Takakansi)
KIRKKOIHIN KUULUMATTOMAT USKOVAT SUOMESSA. Tämän kirjan esikuvana on Lauri K.
Ahosen "Suomen helluntaiherätyksen historia" tai
vanhempi, Pietari Brofeldtin "Helluntai-herätys Suomessa" On paljon Kristukseen
uskovia, jotka eivät kuulu
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seurakunta.txt
helluntaiseurakuntaankaan puhumattakaan huonommista yhteisöistä. Suomessa on
ollut kirkkoihin kuulumattomien uskovien
itsenäistä paikallisseurakunnan toimintaa siitä lähtien kun uskossa olevia on
Suomessa ollut. Heidän historiastaan on
jokseenkin mahdotonta saada tietoa. Ei ole ollut mitään valtakunnallista
yhdyssidettä tai organisaatiota. Tästä aiheesta ei
tätä ennen ole ilmestynyt mitään, vaikka 22% uskontokuntiin kuulumattomista
sanoo uskovansa Kristukseen. Se on yli 150.000
henkilöä Suomessa.
Tässä kirjassa tutustutaan kirkkoihin kuulumattomien uskovien tämänhetkiseen
tilanteeseen. Luodaan katsaus kirkkoihin
kuulumattomien uskovien toimintaan. Löydetään joitakin ns. johtohenkilöitä ja
mainitaan muita vastuunkantajia. Esitellään mm.
veljet Esko Halkosaari, Antero Hiltunen, Keijo Lindeman, Harri Veijonen, Osmo
Pöysti ja Weijo Lindroos vain joitakin
mainitaksemme.
Tämä kirja sisältää myös merkittäviä kirjoituksia kuten Antero Hiltusen
artikkelin "Hengellinen sionismi". Lisäksi monia
pienempiä kirjoituksia aiheen tiimoilta. Esimerkiksi:
Osmo Pöysti: Seurakunta Suomessa,
Keijo Lindeman: Yksi paikallisseurakunta,
Esko Halkosaari: Missä olette apostolit,
Weijo Lindroos: Turun kirkkoihin kuulumattomien uskovien toimintaa,
Tanje Avellana: Kirkkoihin kuulumattomien uskovien toimintaa Porvoossa,
Liisa Rantasaari: Tyypillinen kirkkoihin kuulumaton uskova sisar,
Pentti Heiska: Millaiset ihmiset pääsevät ylösottoon?,
Harri Veijonen: Sata syytä olla erossa kirkosta,
Toni Airas: Miksi erosin Helluntaiseurakunnasta?,
Keijo Lindeman: Yksi seurakunta Suomessa,
Harri Veijonen: Kirkkoihin kuulumattomien uskovien lehti,
Harri Veijonen: Katkelmia kirkkoihin kuulumattomien uskovien lehdestä,
Weijo Lindroos: Katkelmia Weijo Lindroosin uutiskirjeistä,
Weijo Lindroos: Lutherilaista eksytystä 500 vuotta,
Harri Veijonen: Kasteenliitto - pahin harhaoppi.

Jos aihe alkaa kiinnostaa, rohkeasti vaan mukaan kirkkoihin kuulumattomien
uskovien joukkoon ja toimintaankin.
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