Nikolaiittain oppi.
Jeesus vihaa nikolaiittain oppia. Jeesus ei vihaa Pontius Pilatusta, joka tuomitsi hänet
kuolemaan eikä Jeesus vihaa niitä roomalaisia sotilaita, jotka lävistivät hänet nauloilla,
mutta nikolaiittain oppia hän vihaa. Siksi tähän asiaan on suhtauduttava hyvin
vakavasti.
Ilmestyskirja:
2:6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan.
2:15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.
Tuo oppi tarkoittaa sitä, että seurakunnan tasa-arvoiset jäsenet jaettiin pappeihin ja
maallikoihin ja 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.
Kirkot ja papit tekevät kaikkensa hämärtääkseen totuuden tästä asiasta. Tätä esiintyy
kaikissa kirkkokunnissa. Kirkot yrittää opetuksessaan sekoittaa Bileamin opin ja
nikolaiittan opin toisiinsa ja tälläkin tavalla sumentaa totuuden nikolaiittain opista. Ne
eivät ole sama oppi.
Nikolaiiittain opista ja Jeesuksen vihasta sitä kohtaan seuraa luonnollisesti, että
Jeesus ei ole koskaan asettanut yhtään pappia tai seurakunnan johtajaa tai
ykkössaarnaajaa seurakuntaan. Tämä on hyvin kiusallinen totuus pappien kannalta.
Jeesus vihaa pappeja, jotka kulkevat nokka pystyssä ja liperit kaulassa ja korottavat
itsensä muiden seurakuntalaisten ja Jumalan Sanan yläpuolelle. Sellaista esimerkkiä
Jeesus ei antanut opetuslapsilleen eikä Uudessa Testamentissa missään ole sanottu,
että seurakuntaan pitäisi asettaa pappi tai pappeja. Koko seurakunta muodostaa
papiston.
Pappisorganisaatio seurakunnissa on inhimmillistä perua, se perustuu ihmissääntöihin
ja määräyksiin. Se ei perustu Jumalan Sanaan. Jeesus asetti seurakuntansa
armovirkojen ja armolahjojen varaan mutta niiden ei sallita toimia
pappiskomentoisessa seurakunnassa. Esim.luterilaisessa kirkossa erotettiin pappi, jos
hän joskus 70-luvulla puhui kielillä saarnansa aikana.
Pappisorganisaatio on korottanut itsensä Jumalan Sanan yläpuolelle ja se on siis
perusluonteeltaan antikristillinen, se haluaa syrjäyttää Kristuksen seurakunnan
johdosta. Tämähän näkyy hyvin selvästi katolisessa kirkossa, jossa paavi on
koroittanut itsensä Jumalan sijaiseksi maan päällä, vaikka Jumala ei ole koskaan
ilmoittanut, että hän tarvitsee sijaisia maan päällä.
Onko virkapappien kautta tullut ihmisiä uskoon? Onko katolisen paavin kautta tullut
koskaan ihmisiä uskoon? Eipä ole tullut vaan aina ovat olleet herätysliikkeet asialla,
kun joku on tullut uskoon. Joskus pappikin on voinut tulla uskoon herätysliikkeen
kautta ja hän voi silloin julistaa Jumalan Sanaa,mutta sellaiset papit alkavat olla
harvassa. Papit ovat yleensä niin kuivia ja hengettömiä, että eihän sellaiset voi olla
Jumalan palvelijoita, ihmisten asettamia byrokraatteja he vain ovat.
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Vapaissa suunnissakin on ne omat kastinsa - ensin lähetyssaarnaajat, sitten
ykkössaarnaajat, sitten vanhemmistoveljet, sitten laulajat, soittajat, rumpalit ja
hyppy-ylistäjät ja lopuksi tulee tavallinen rupusakki, jonka tehtäväksi jää kustantaa
koko leikki. Selviä oireita nikolaiiittain opista. Liperitkin voivat olla kaulassa
symbolisesti, vaikka niitä ei varsinaisesti näkyisikään.
Armovirat eivät pääse toimimaan pappisjohtoisessa seurakunnassa. Turha on
ihmetellä, miksi ihmiset eivät pelastu tai miksi sairaat eivät parannu. Turha on
ihmetellä, miksi seurakunnissa ei ole profeettoja tai parantajia tai opettajia tai
kieltenselittäjiä. Pappisjohtoinen antikristillinen kirkko ei hyväksy mitään aitoa
hengellistä elämää. - Kaikki tämä on lähtöisin jo Baabelista.
1. Kor 12:7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
12:8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman
Hengen vaikutuksesta;
12:9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä
yhdessä Hengessä;
12:10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen
lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan
selittää kieliä.
12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen,
niinkuin tahtoo.
1 Kor 12:27 Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.
12:28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia
profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten
armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
12:29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki
opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
12:30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä?
Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?
Ef 4:10 Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita
ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
4:11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi,
toiset paimeniksi ja opettajiksi,
4:12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin
rakentamiseen,
4:13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa,
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
4:14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme
häneen, joka on pää, Kristus,
Seurakunnan profeetat, opettajat ja vanhemmistoveljet ovat tietysti tavallisia veljiä,
heilläkään ei ole syytä korottaa itseään toisten yläpuolelle. Jeesus ei ole asettanut
ketään yksittäistä ihmistä seurakuntaan toisten uskovaisten yläpuolelle tai
auktoriteetiksi muille. Seurakunnan kokous ja vanhemmisto ovat eräänlaisia
auktoriteettejä, mutta ne eivät muodostu vain yhdestä ihmisestä. Kristus on
seurakunnan pää eikä seurakunnan johtajan virkaa ei ole edes mainittu Raamatussa,
koska se virka kuuluu Jeesukselle. Jeesus elää, ei hän ole kuollut. WWW.einoniemi.fi 2/2

