Onko taivasten valtakunta siepattu?
Raamatussa sanotaan, että näin tapahtuu!
Luukas 16;16.. ”Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti, siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.”
Matt. 11;12. ”Mutta Johannes Kastajan päivästä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.” - Näinhän siinä on myös käynyt!
Edellä on kaksi profeetallista Raamatun jaetta, jotka ovat käyneet toteen! On tapahtunut ”Sieppaus”.
Erilaiset hengelliset ryhmittymät ovat ottaneet Jumalan valtakunnan haltuunsa Raamatun Sanan vastaisella tavalla.

Tarkastellaan asiaa tarkemmin:
Sitä Jumalan valtakuntaa, jonka mallin Jeesus ja apostolit jätti, ei enää ole. On aivan jotain muuta.
Minkälainen oli Jeesuksen ja apostolien jättämän seurakunnan rakenne?
1. Hallitusmuoto oli monarkia, jossa valta kuului yksin Jeesukselle.
2. Valtakunnalla oli uskovia asukkaita.
3. Valtakunnalla oli rajat, jotka muodostuivat uudestisyntyneistä uskovista.
4. Valtakunnalla oli perustuslaki ja säädökset päivittäistä elämää varten. (Raamattu)
5. Valtakunnalla oli hallinto ja järjestys. Hallinto oli seurakuntien vanhimmilla, jotka Jeesuksen, kuninkaan
johdossa hoitivat seurakuntia.
Näin järjestäytyminen ei ole tapahtunut! Sen sijaan on saatu aikaan täysin erilaisia kokoonpanoja:
- On demokratiaa, on harvainvaltaa oligargiaa, yksinvaltiutta tyranniaa ja kaikkea siltä väliltä! Tätä on kaikilla
tasoilla. Sitä on maailmanlaajuista, maakohtaista, paikkakuntakohtaista, ryhmäkohtaista ja henkilökohtaista.
Kaikki kun haluavat olla jollain tavalla hallitsijoita. Asian ydin on: - Hallitseeko Jeesus vai ihmiset!
Oheisena lainaus luterilaisen kirkon vallanjaosta.
Piispa toimii ylimpänä valvojana seurakunnille ja papeille. Hiippakunta ja seurakunta ovat hallinnon perusyksiköt. Tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto ovat hiippakunnan toimielimiä, joista tuomiokapituli toimii yleisviranomaisena. Seurakunnat taas kuuluvat aina johonkin hiippakuntaan. Seurakuntia johtaa kirkkoherra. Seurakunnilla on kirkkovaltuusto,
joka käyttää päätösvaltaa seurakunnan asioissa. Seurakunnan työtä johtaa kuitenkin kirkkoneuvosto. Alueelliset seurakunnat voivat toimia yhdessä muodostaen seurakuntayhtymän.
Kirkolliskokous on evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin. Se käsittelee asioita, jotka koskevat kirkon oppia ja
työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Kirkolliskokoukselle asiat valmistelee kirkkohallitus.
— Missä on paikka Jeesukselle!?
Vapaissa suunnissa on yleensä: seurakunnankokous, hallitus, kirkkovaltuusto, hallitus ja yleensä on vielä pastori.
Raamattu ei tunnista tällaistakaan kuviota lainkaan! - Missä on paikka Jeesukselle?

Raamatun Sanan ilmoitus pitää asiassa täysin paikkansa! ”Hyökkääjät ovat temmanneet Jumalan valtakunnan itselleen.” Hyvin harva seurakunta toteuttaa apostolisen ajan seurakuntamallia. Niitäkin löytyy. Yleensä
Jeesus on syrjäytetty pois tai hyväksytään mukaan jollain tavalla.
Siitä tahtoo tulla kuollut organisaatio, josta Jeesus on jätetty pois!
Kun ihminen on alkanut ohjata ja hallita, niin pieleenhän se menee! Siitä kertoo dramaattisesti se, kun esimerkiksi
luterilainen kirkko hyväksyy homouden ja vihkii homoja avioliittoon! Apostolit eivät olisi varmasti niin tehneet!
Vapaissa suunnissa taas ovat erilaiset harhaopit menneet kevyesti läpi, aiheuttaen suuria ongelmia.

Vieläkö voitaisiin palata takaisin oikeaan apostoliseen järjestykseen?
Se on varmasti hyvin vaikeata, melkein mahdotonta! - Kukaan ei halua luopua saavutetuista eduista ja asemista.
Muutos tulisi olemaan todella suuri. En jaksa uskoa siihen. Tällaisena se taitaa jatkua loppuun saakka.
- Uusissa seurakunnissa, joita varmaan vieläkin tulee, tämä voisi onnistua!
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