Eksytyksiin liittyvää?
Eksytykset poikkeavat
aina tavalla tai toisella
Raamatun Sanasta!

Kirjoituksissa tai puhutussa sanassa, joka on
eksytystä, puuttuu yleensä seuraavat sanat:
- Synti, armo, veri, parannus, anteeksiantamus, synnintunto, risti.

Intutio

HENKI
Jeesuksen usko
Agabe-rakkaus

Yhteys
Tahto

SIELU

IHMINEN

Tunneusko
Fileo-rakkaus
Tunteet

Omatunto
Aistit

RUUMIS
Lakiusko
Eros-rakkaus

Järki Liha

Puhutaan kolmiyhteisestä
Jumalasta Isä, Poika ja
Pyhä Henki, joka kuitenkin on yksi. Samoin ihminen on kolmiyhteinen
Henki, sielu ja ruumis,
joka kuitenkin on yksi

Henki

Ihmisen kaaviokuva
Eksyttäjät rakentavat oppinsa yleensä jonkin kuvassa olevan aistin, tunteen tms. varaan.
Aistia tai tunnetta korostetaan ja tehdään siitä uusi jumala sekä uskonto! Uskonnon kehittäjä luo myös itselleen yleensä hyvän aseman yhteisössä.
Yksinkertaisin ja ymmärrettävin näistä eksytyksistä on Lihan varaan rakennettu uskonto:
- Lakiuskonto.

Se näyttää äsken uskoon tulleen silmissä hyvin oikealta, koska se täyttää Raamatun lakia
melko kirjaimellisesti. Saarnat ovat voimakkaasti syyllistäviä. Herkät ihmiset voivat tuntea
helposti syyllisyyttä ja ajautuvat heidän saalikseen. Myöskin voimallista oppia hakeviin se
vaikuttaa, asiat sanotaan siinä voimakkain sanakääntein ja suurella äänellä. Puhujat esiintyvät varmoina asiastaan!
Seurakuntaan tullessaan monellakaan ei ole mitään tietoa hengellisistä asioista. Heitä voidaan ohjata melkein mihin vaan.
Ajan kanssa, äsken kääntyneestä, tulee kuitenkin vanha uskovainen. Raamatun Sana avaa
heidän silmiään. He alkavat näkemään uskon todellisuuden. Silloin kirjaimellinen lain
täyttäminen osoittautuukin kuolleeksi omaksi yritykseksi, jolla ei ole Jumalan arvoasteikolla
mitään arvoa. Pelastuksemme onkin Jeesuksen ristinkuoleman varassa, eikä meidän lihamme saavutusten varassa. Meidän tulee perustaa uskomme uudelleen Jeesukseen ja me
teemme korjausliikkeen. Yleensä se merkitsee toiseen seurakuntaan siirtymistä.
Näissä lakia täyttävissä seurakunnissa kaikkien on oltava alamaisia ja kuuliaisia johtajalle tai
johtajille. Oppi on yksinkertainen: - Täytä lakia ja ole johtajille alamainen.
Jos et ole alamainen, niin pian löydät itsesi ulkopuolelta seurakunnan, harhaoppiseksi leimattuna.
(Lakiuskonnossa eksytyksille tavanomaisia sanoja ei puutu saarnoista!)
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Eksyttäviä henkien erottamisessa on:
- Henkien erottamisen armolahja tärkeä.
Erotettavia henkiä on oikeastaan vain 2 kpl - oikea ja väärä. Mielestäni riittää, kun ne
erottaa. Olen joskus kuullut sellaisestakin kuin ”jääkaappihengestä”, jota tuskin on edes olemassa. Tärkeintä on erottaa onko henki oikea vai väärä!
Armolahjan toimiminen.
Itse jos koen levottomuutta sydämessäni (Tulkitsen sen varoitukseksi) jonkun puhuessa, tai
muussa yhteydessä. Silloin otan aina etäisyyttä henkilöön. Levottomuuden aiheuttajaa ei
kannata kuunnella tai olla häneen yhteydessä.
Poikkeuksetta ovat varoitukset olleet oikeita. Myöhemmin aina on tullut esiin epäselvyyksiä
levottomuutta aiheuttaneen henkilöiden toiminnassa.
Tulevat herätykset:
Usein kuulee puhujien puhuvan tulevista herätyksistä, joita lopun aikana vielä tulee! Olisihan se hienoa, jos vielä tulisi herätyksen aika. Se lienee kuitenkin toiveajattelua. Ennustajat
voivat tietenkin toivoa omien oppiensa menestymistä, jotka sitten nimettäisiin herätykseksi.
Näin kun on jo ennenkin tapahtunut! Eksytys on nimetty herätykseksi!
Raamattu sanoo Aamos 8;11-12.
”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän
nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän
Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä.”
Minusta tuo, Raamatun ilmoittama tilanne, on jo pitkälle toteutunut meidänkin maassamme! Ainakin sen toteutuminen on menossa. Monet eksytykset ovat tehneet maihinnousun
ja ne on otettu vastaan.
Raamatun Sana kun on korvattu toisenlaisilla sanoilla ja opeilla. Painopiste ainakin on siirretty vääriin asioihin.
Eksytykset ovat astuneet esiin! Eksyttävä sana otetaan mieluummin vastaan ja Herran Sana joutuu väistymään! Herran Sanalle ei ole enää kohta sijaa.
Silloin toteutuu: - Ettei Herran sanaa enää löydykään. Tarjolla on aivan jotain muuta, joka
ei ole Herran Sanaa. Löytyy vain väärää oppia.
Jumalan Sanaa toteuttavilla, on nyt suuri vastuu siitä, ettemme joudu enää syvemmälle
suohon!
Pahin lienee kuitenkin jo tapahtunut!
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