sunnuntai 23. elokuuta 2015
10 luopumuksen tapaa Kristuksen seurakunnassa nykyään – luopumus armosta myös hyvin
yleistä tänäpäivänä
Tässä eksytyksiin perehtyneen Roger Oakland'in kommentaari nykyisestä luopumuksesta kristikunnassa. Hän
luettelee 10 trendiä, jotka hän on henkilökohtaisesti kohdannut. Kommentaarin suomensi: Samuel Korhonen
Lisäksi seuraavassa linkki äänitiedostoon, jossa puhutaan lankeamisesta pois armosta Galatalaiskirjeen
laintekojen tielle. Hyvin tavanomaista nykyään eri piireissä. Puhujana eräs helluntaipastori rukouskokouksessa
perjantaina 26.7.2015. Samuel Korhonen lähetti tämän äänitiedoston postituksessa lukijoilleen.
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Tyomuodon_suojiin_26.7.-15.mp3
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Hiljattain minuun otti yhteyttä eräs ystävä ja kolleega, jolla on myös erottamispalvelutyö. Hän tutki toisia
erottamispalvelutyöjärjestöjä saadakseen luettelon kymmenestä hienovaraisesta tavasta, joilla
Kristuksen ruumista nykyisin eksytetään. Koska tuolla hetkellä, kun sain hänen sähköpostinsa, olin
kiireinen puhuessani eräässä konferenssissa, vastasin hänelle ja sanoin palaavani hänen asiaansa
muutaman päivän kuluessa.
Lentäessäni takaisin kotiin konferenssin jälkeen, otin tietokoneeni ja vastasin ystäväni pyyntöön.
Konferenssissa esittämäni aiheet olivat vielä tuoreina mielessäni. Seuraavassa ensimmäiset 10 trendiä,
jotka olen henkilökohtaisesti kohdannut. Vaikka olen varma, että on monia muitakin, niin seuraavat 10
trendiä antavat hyvän yleiskuvan siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu tänä päivänä:
• Ekumeeninen yhteys hinnalla millä hyvänsä ilman mitään kytkentää sanomaan, että Jeesus kuoli
ristillä.
• Seurakuntakasvuliike, joka on keskittynyt markkinavetoiseen, etsijäystävälliseen kristinuskoon,
joka painottaa megaseurakunta-ajattelua.
• Kristinusko, joka on keskittynyt seuraamaan ihmisiä, heidän menetelmiään ja liikkeitään.
• Jesuiitta-agenda, jota edistävät roomalaiskatolisen kirkon ja roomalaiskatolisten mystikoiden
opetuksia ja ideoita julistavat kustantajat ja pastorit.
• Raamatullisen luomisen hylkääminen ja teistisen evoluution ja progressiivisen luomisen
hyväksyminen.
• Uuden ajan (New Age) babylonialaisten käytäntöjen hyväksyminen, kuten jooga ja
kontemplatiivinen rukous keinona ”päästä lähemmäs Jeesusta”.

• Väärä kristinusko, joka korvaa Raamatun mukaisen evankeliumin sosiaalisella evankeliumilla.
• ”Päämäärätietoinen (purpose driven) P.E.A.C.E. -suunnitelma”, joka valmistaa seurakunnan
globaalia maailmanuskontoa varten.
• Kokemuspohjainen ”kristinusko”, joka etsii merkkejä ja ihmeitä ja hylkää Raamatun varoitukset
viimeisten päivien hengellisestä petoksesta.
• Kompromisseja, tullakseen ”postmoderniksi” ja ”edistykselliseksi”, tekevä seurakunta yrityksessä
saavuttaa postmoderni sukupolvi.
Tarkoitukseni ei ollut asettaa näitä erilaisia trendejä tärkeysjärjestykseen. On tosiasia, että jokainen on
käynnissä ja valtava enemmistö tunustavista kristityistä ei ole edes tietoinen, että nämä trendit ovat
käynnissä tai, että edes on ongelmaa. Ehkä tulevaisuudessa nämä 10 kohtaa olisivat hyviä
lukuotsikoita pieneen kirjaan, joka käsittelisi kutakin aihetta yksityiskohtaisemmin.
Salli minun sanoa nyt, että raamatullinen kristinusko on hyökkäyksen kohteena, niinkuin ei koskaan
ennen. Emme ole vain ”liukkaassa rinteessä” – kristinusko on valmis putoamaan kalliojyrkänteeltä.
Kuten Jeesus kysyi jakeessa Luuk. 18:8: ”Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa?”
Nykytapahtumat osoittavat, että tie luopumukseen johtaa täsmälleen Raamatun ennustamaan
suuntaan.
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