Nikolaiittain oppi on eksyttävä!
Olen nyt perehtynyt tähän oppiin ja huomannut sen olevan todella vaarallisen eksyttävä. Jo Jeesus aikoinaan puuttui tähän oppiin ja varoitti siitä. Ihmiset ei tajua sen kieroutta.
Lyhyesti sanottuna: - Tällä opilla Jumala pantiin pois viralta ja ihmiset ottivat Hänen
johtaja-asemansa! (Jumalan ei tietenkään tarvitsisi hyväksyä tätä tilannetta. Hän kuitenkin antaa asian olla näin.)
Ilm. 2;1. "Kirjoita Efesoksen seurakunnan enkelille: "Näin sanoo hän, jolla on oikeassa
kädessään seitsemän tähteä ja joka käyskentelee seitsemän kultajalkaisen lampun
keskellä:
2 "Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivannäkösi ja kestävyytesi. Minä tiedän, ettet voi
sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi
3 Kestävyyttäkin sinulla on, olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden etkä ole antanut periksi
4 Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensi ajan rakkaudesta
5 Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet
tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan
6 Siinä teet kuitenkin oikein, että inhoat nikolaiittojen* tekoja, joita minäkin inhoan.
Miten tuo oppi on syntynyt?
Tuo oppi syntyi siten, että jossain vaiheessa, seurakunnan tasa-arvoiset jäsenet jaettiin pappeihin ja maallikoihin. Papeilla vain oli oikeus sen jälkeen lukea tai tulkita Raamattua seurakunnassa. Maallikot ajettiin ulos seurakunnan toiminnasta. Samalla menetettiin paljon armolahjoja, joita niillä ihmisillä oli. Jeesus sanoi opetuslapsille, että
"te olette veljiä keskenänne" ja hän käski heitä olemaan yhtä seurakunnassa, hän ei
jakanut opetuslapsia kasteihin.
Mikä siinä on vaarallista?
Tässä tapahtui pään (johtajan) vaihdos. Jumala johtaa seurakuntaa maallikoiden ja
armolahjojen kautta. Maallikot pantiin pois viralta ja otettiin demokraattinen ihmisjohto
tilalle. Tilalle tuli ihmisjohtoiset organisaatiot papit ja piispat jne. He ovat ihmisten kouluttamia. Yliluonnolliset tapahtumat ovat loppuneet ja kristinusko ei ole enää uskottavaa.
Vaihdos sopii ihmismielelle.
Ihminen ei halua tehdä Jumalan tahdon mukaan. Hän haluaa olla oma herransa.
Tämä tuli esiin jo paratiisissa. Ihminen haluaa päättää ja ohjata.
Päättäminen tapahtuu ihmisjärjen tasolla, jossa liha on mukana. (Liha taas sotii aina
Jumalan Henkeä vastaan) Jokainen tajuaa, että soppa siitä syntyy, niin kuin on syntynytkin. Raamatussa kerrottuja tapahtumia ei ole. Niitä ei voi olla, kun Jumala on
siirretty syrjään ja ihmisten luomat organisaatiot hoitaa asioita. Yliluonnollisia tapahtumia pyritään kyllä keinotekoisesti luomaan.
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Nikolaiittain opissa oppineet ja maallikot erotetaan. Oppineet vain saa antaa
opetusta. Maallikot hiljennetään. Valta siirtyy ihmisille. Kaikki on ihmistasolla!
Jumala haluaa olla meidän johtajanamme ja haluaa, että Häneen otetaan yhteyttä, palvotaan ja kiitetään. Silloin Hän voi puhua ja ilmoittaa meille asioita.

On kaksi järjestelmää
Demokratia ja minun oikeuteni
Vapaat suunnat päätöksentekojärjestys:
Vanhimmisto, (hallitus)
Kirkkovaltuusto, seurakunnankokous
hallitus,
Kirkolliskokous jne.
Päättäjinä on demokraattinen ihminen. Päätökset syntyvät ihmisten mielipiteiden mukaan äänestämällä. Päätöksien
tekijänä on ihminen. Monesti tulee tehtyä
täysin väärät pätökset. Me emme tiedä
asioita tulevaisuudesta kuten Jumala tietää.
Järjestelmään kuuluu vielä oppineisto
papit, kirkkokunnanjohtajat yms.
Heidän joukossaan on tietysti niitäkin,
jotka hyväksyvät maallikot
Maallikoilla ei ole sijaa tässä mallissa,
Jeesukselle ei ole paikkaa.
Järjestelmässä ei pidetä yhteyttä Jumalaan muuta kuin satunnaisesti ja Jumalakin ilmestyy joskus. Ilmestyminen ei aina
ole myönteistä.
Luterilaisella kirkolla on vielä paljon monimutkaisempia organisaatiota kuin vapailla suunnilla.

Meidän pitäisi palata takaisin alkuseurakunnan aikaan, jossa Jeesus
oli seurakunnan pää ja ylin johtaja!

Monarkia yksinvaltias järjestelmä
Päätöksentekojärjestys:
Ylin päättäjä on Jeesus,
Alkuseurakunnan aikana seurakuntaa
johti vanhimmisto, apunaan maallikot, joille oli annettu armolahjoja.
Tästä esimerkki.
Apt. 13;2 Kerran, kun he olivat palvelemassa
Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi:
"Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni,
siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut."
13;3 Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten
he panivat kätensä näiden kahden päälle ja
lähettivät heidät matkaan.

Tässä palveltiin Jumalaa ja paastottiin.
Heillä oli aikaa Jumalalle ja asenne oli Jumalaa odottava ja Hänen kasvojaan etsivä
Tässä on ongelmana yhteydenpito Jumalaan ja totteleminen. Ihmiselle on vaikeata totella Jumalaa. Ihminen haluaa olla
oma herransa.
Jumala ei kovin helposti puhu meille. Hän
odottaa meiltä yhteydenottoa ja oman järjestelmänsä hyväksymistä joka edellyttää
halua alistua Hänen johdatettavakseen,
Jeesus on rakastanut meitä yliluonnollisella rakkaudella. Hän on jopa sovittanut
meidän syntimme.
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