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Korvausteologialla on valtava kannattajakunta; noin miljardi ihmistä ympäri maailman on tämän
epäraamatullisen opin kannattajia - kymmenesosa tästä määrästä on amerikkalaisia. Kyse on
kristinuskon brändistä, jonka opetuksista puuttuu Israelin ja juutalaisten mainitseminen. Jos heidän
saarnoissaan tai soluryhmien kokouksissaan puhutaan Jumalan valitusta kansasta, se kaikki on
negatiivista. On tuo argumentti, joka todella kumoaa Elävän Sanan totuuden – pseudokirkko, johon
nämä ihmiset kuuluvat, on todellakin korvannut juutalaiset valittuina!
On olemassa jatkumo, jossa tämän demonisen opin omaksuminen ulottuu äärimmäisen leirin
antisemitismistä hienovaraisempaan elementtiin, joka on nähtävissä seurakunnissa, jotka
pyyhkivät pois kaiken maininnan Raamatun profetiasta, koska siinä on lukuisia viittauksia Israeliin Jumalan kelloon! Kovan linjan kannattajilla on taipumus omaksua kuumia ideoita, joilla ei ole
mitään tekemistä Jumalan Sanassa elämisen ja vaeltamisen kanssa. Nämä henkilöt saavat
inspiraatiota valheen isältä kannattaessaan koko sydämestään kahden valtion ratkaisua ns.
kristillisen palestiinalaisuuden hengessä.
Näennäisesti maltilliset kannattajat eivät pärjää yhtään paremmin; he kaunistavat Elävän Sanan
profeetallista totuutta taruilla, kuten menestys- ja valtakunta nyt -evankeliumilla. Olipa korvaavan
teologian aste tai muoto mikä tahansa, on kiistaton tosiasia, että sen kannattajat kulkevat
kädessään Raamattu, jossa melkoinen määrä kohtia on korjausnesteen peitossa! - ehkä alkaen
kohdasta 1. Moos. 12:3: "Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua
kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."
Nämä ihmiset eivät siis ymmärrä totuuden hylkäämisen vakavuutta. He ovat tarpeettomasti
heittäneet pois kaiken hyvän, mitä heidän tielleen saattaa tulla ja sen sijaan kutsuneet kaikenlaista
onnettomuutta elämäänsä. Tällaista typeryyttä ajaa hämmennyksen tekijä petoksen juonittelullaan,
joka on ylikierroksilla näinä myöhäisinä hetkinä. Ei tule yllätyksenä, jos erottavaan mieleen tulee
kohta 1.Tim. 4:1-2: ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja
noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta,
joiden omatunto on poltinraudalla merkitty.”
Kun Pyhiä Kirjoituksia peukaloidaan mielivaltaisesti, sillä on todella vakavia seurauksia - alkaen
siitä, että pimeyden hallituksille ja valloille avataan tulvaportit. Se on todella ilmeistä tavassa, jolla

korvausteologian kannattajat käyttäytyvät julkisuudessa. He osoittavat vähän rakkautta, mutta kyllä
vihaa, joka on verrattavissa talebaneihin - se voi käydä hyvin rumaksi aina, kun polut risteävät
juutalaisten ja Israelia rakastavien Kristuksen ruumiin jäsenten kanssa. Nykyisessä tilanteessa he
Jumalan valtakunnan asemesta asettavat uskonsa maallisiin instituutioihin. Se on hyvän taistelun
vastakohta! Nämä pragmaattiset ihmiset taistelevat kynsin hampain katoavien asioiden puolesta,
mikä kyllä saa huomiota ns. vallanpitäjiltä. Lähes 90 000 roistoa saavat työnsä tehdyksi! The
nearly ninety thousand thugs have their work cut out!
Ne tämän helvetin kuilusta tulevan opin kannattajat, jotka näennäisesti omaksuvat pehmeämmän
kannan, eivät todellakaan säästy niiltä tuhoilta, joita vihollinen mielellään heittää uskottomia
vastaan. Nämä ihmiset saattavat olla tällä hetkellä koteloituneina mukavuusalueellaan, mutta
armoton piinan tsunami voi tulla heidän suuntaansa ilman mitään huomiota. Pelkkä vallitsevien
realiteettien välttely, jotka ovat osa profeetallista totuutta, johtaa kieltämisen tilaan. Tämä
kieltäminen voi olla liikkeellepaneva voima autuaallisen toivon räjäyttämisen takana - mikä on
musiikkia vihollisen korville!
Puolinainen tai osittainen usko on yhtä hyvä kuin epäusko. Ne, jotka ovat tässä vaarallisessa
tilassa suhteessaan Herraan, ovat vaarassa menettää kaiken; se kaikki on hyvin selvästi sanottu
kohdassa 2.Ts. 2:10-11: "...ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen,
sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden
Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen."
Sillä ei ole ainakaan hengellistä arvoa, jos puhutaan saarnatuoleista, jotka saarnaavat
korvausteologiaa – seurakuntien ikuinen kohtalo on vakavasti kyseenalainen. Heitä opetetaan
vihaamaan totuutta ja se aidosti enteilee varmaa tuhoa. Epäilemättä on olemassa selvä vastaus,
kun se silmänräpäyshetki toteutuu. Jäljelle jääminen ja pohjustus väkevään eksytykseen!
Jos olet lukenut tämän artikkelin ja käyt kirkossa tai soluryhmässä, joka saarnaa korvausteologiaa
– lähde niin pian kuin mahdollista! Käänny sen Tien, Totuuden ja Elämän puoleen, joka on
Raamatussa, jossa yhteenkään jakeeseen ei ole sotkettu korjausnestettä. Vielä parempi, jos
sinulla on sydän juutalaisille ja silmä Israeliille - se on todellakin Jumalan kello aikaan, jossa
elämme. Sinua tullaan todella siunaamaan Taivaallisen Isän rakkaudella.
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