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“Esiin tuleva kirkko!” Kenties tämä termi ei sano sinulle mitään. Jos näin on, niin ei tule olemaan 

kauan. Raamattuun uskovat kristityt ovat kohtaamassa ideoiden ja kokemusten päälle karkaamisen, 

joka määrittelee uudelleen kristinuskon tarkoituksen tässä postmodernissa maailmassa. Jumalan 

Sana on hyökkäyksen kohde. Raamatun totuudet ollaan korvaamassa kristillisten johtajien sanalla, 

jotka väittävät, että on tullut aika ”tehdä mitä tahansa Jumalan Valtakunnan perustamiseksi tänne 

maan päälle”. [1] 

 

Tämä uusi maailmaa pyyhkivä aalto on voimakas. Kun toiset aallot ovat tulleet ja menneet, tämä 

nykyinen esiin tulevan kirkon aalto on tsunami, jolle on mahdollista muotoilla uudelleen kristillisen 

uskon koko perustus – Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. 

 

Ajattele seuraavaa luetteloa muutoksista, jotka ovat nykyisin käynnissä Kristuksen nimessä ja 

tulossa yhä suositummiksi maailmanlaajuisesti. Ei yksikään suunta tai seurakuntayhteys ole 

immuuni näille muutoksille. Esiin tulevan Kirkon liike kasvattaa voimaansa. 

o Raamattu ei enää ole kristillisen uskon lopullinen auktoriteetti ja perustus. 

o Kristuksen evankeliumin keskeinen asema ollaan korvaamassa inhimillisillä menetelmillä, jotka 

edistävät seurakuntakasvua ja sosiaalista evankeliumia. 

o Yhä enemmän korostetaan sitä, ”kuinka voin menestyä paremmin ’tässä ja nyt’ ja yhä vähemmän 

Raamatun varoituksia Jeesuksen läheisestä tulemuksesta ja tulevasta tuomiosta. 

o Yhä useammat kristilliset johtajat pyrkivät perustamaan Jumalan valtakunnan tänne maan päälle 

ihmisponnistuksin ja kieltävät, että Jeesus Kristus tulee hallitsemaan kirjaimellisessa tuhatvuotisessa 

valtakunnassa, joka on tuleva.  

o On käynnissä voimistuva virtaus kohti korvausteologiaa – seurakunta ottaa Israelin aseman ja 

Israelilla ei ole mitään profeetallista merkitystä. Sen kannattajat väittävät, että Ilmestyskirja ei viittaa 

tulevaisuuteen, vaan on jo toteutunut historiassa. 

o Postmodernin sukupolven saavuttamiseksi edistetään kokemuksellista ja mystistä kristinuskoa, jota 

kutsutaan ”Esiin tulevaksi Kirkoksi” 

o Seurakunnalle kerrotaan, että kristinusko täytyy arvioida uudelleen (re-invent), jotta tälle sukupolvelle 

voitaisiin antaa tarkoitus. 

o Esiin tulevan kirkon johtajat sanovat, että seurakunnan viemiseksi eteenpäin, kristillisten johtajien 

täytyy katsoa taaksepäin kirkkohistoriaan ja löytää, mitkä kokemukset olivat tehokkaita ihmisten 

saamiseksi ovesta sisälle ja sitten tuoda uudelleen nämä kokemukset nykyaikaan. 

o Samalla kun Jumalan Sanan arvovaltaa kaivetaan alta päin, niin kuvia ja aistillisia kokemuksia 

edistetään avaimina Jumalan kokemiseen ja tuntemiseen. 

o Näihin kokemuksiin kuuluu ikoneita, kynttilöitä, suitsutusta, liturgiaa, mietiskelevää rukousta, 

sakramenttien, erityisesti ehtoollisen (Eucharist), kokemista. 

o Monia siltoja ollaan rakentamassa yhteyden suuntaan roomalaiskatolisen kirkon kanssa. Samalla kun 

katolisella kirkolla on ohjelma, jota kutsutaan ”uudeksi evankeliointiohjelmaksi” maailman 

voittamiseksi roomalaiskatoliselle eukaristiselle Jeesukselle, niin monet evankeliset eivät sitä tiedä, tai 

eivät välitä. 

o Jotkut evankeliset protestantit sanovat, että uskonpuhdistus meni liian pitkälle. He ovat uudelleen 

arvioimassa ”kirkkoisien” väitteitä sanoen, että ehtoollinen on enemmän kuin symboli ja että Jeesus 

todellakin tulee läsnä olevaksi ehtoollisleivässä. 

o Maailmanrauhan vuoksi on käynnissä voimistuva virtaus, kohti ekumeenista yhteyttä, jonka mukaan 

Jumalan luokse on monia teitä  

Vaikka termi ”Esiin tuleva Kirkko” voi olla uusi , niin sen ajamat ideat voidaan ymmärtää 

varoitusten kautta, joita löydämme Raamatusta koskien Lopun Aikojen väärää morsianta, joka 

valmistaa tietä väärälle Kristukselle. Ne, jotka ottavat Raamatun vakavasti, eivät hämmästele. 



Raamatun varoituksiin perustuen seuraavassa on luettelo virtauksista, joita voimme odottaa 

näkevämme tulevaisuudessa: 

o Uskosta luopuminen käy yhä pahemmaksi. Monet, jotka kerran olivat sitoutuneet ”uskoon”, joka 

perustui Jumalan Sanaan, omaksuvat ”uskon”, joka on ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa. Tämä petos 

tulee yhä voimakkaammaksi, kun Jumala sallii ”väkevän eksytyksen” voittaa ne, jotka eivät halua 

hyväksyä Jumalan Sanaa totuutena (2.Tess. 2:3-11). 

o Kristinusko ”arvioidaan uudelleen”, kun kristikunta luopuu uskosta ja omaksuu vaihtoehtoisen uskon, 

jota innoittavat ”riivaajien opit”, joilla on tarkoitus valmistaa väärä morsian väärälle Kristukselle 

(1.Tim. 4:1). 

o Raamatun opetukset synnistä korvataan psykologisella itsensä auttamisella ja minuutta vahvistavilla 

ohjelmilla, jotka edistävät enemmän itserakkautta kuin Jumalan rakastamista (2.Tim. 3:1-5). 

o Riivaajien oppien vietteleminä vilpittömät Raamattuun uskovat kristityt kadottavat erottelukykynsä ja 

omaksuvat antikristillisiä käsityksiä kristillisinä (2.Tim. 2:23-26).  

o Tie Roomaan ja maailmanuskontoon käy yhä ilmeisemmäksi niille, jotka tutkivat Raamatun profetiaa. 

Rooman suunnitelma yhdistää maailman uskonnot rauhan varjolla tulee edistämään väärää 

turvallisuutta (1.Tess. 5:1-5).  

o Lisäksi P.E.A.C.E. –suunnitelmilla, joita ns. ”päämäärätietoiset kristityt” ajavat, on kyky saada 

uskovat pois yksinkertaisesta evankeliumista sosiaaliseen evankeliumiin. Samalla kun tämä 

sosiaalinen evankeliumi lupaa vastauksia maailman ongelmiin, on olemassa syitä huoleen. 

Roomalaiskatolinen rauhansuunnitelma ja päämäärätietoinen P.E.A.C.E –suunnitelma molemmat 

suunnittelevat Jumalan Valtakunnan perustamista tänne maan päälle ihmisponnistuksin. 

o Petturit tulevat yhä tehokkaammiksi ja monet eksytetään. Yhä harvemmat kristilliset johtajat opettavat 

Sanaa ja varoittavat Jeesuksen läheisestä tulemuksesta (2.Tim. 3:13). 

o Usko Jumalan Sanaan ja yksinkertaiseen evankeliumiin tulee olemaan harvinainen hyödyke (Lk. 

18:8). 

o Vakavasti Raamattuun uskovat kristityt alkavat kokoontua kodeissa ja pitää yksityisiä raamattupiirejä. 

Raamattuun uskovia kristittyjä, jotka seisovat totuudessa ja varoittavat toisia ihmistekoisista 

suunnitelmista, jotka ovat ristiriidassa Jumalan suunnitelman kanssa, tullaan pitämään jästipäinä ja 

vaarallisina hereetikkoina (2.Tim.3:12)  

o Kristillinen baabelismi tulee yhä suositummaksi, kun Saatanan suunnitelmat maailman pettämiseksi 

Jeesuksen Kristuksen nimessä jatkavat paljastumistaan (Mt.24:3-4). 

o Tämä väärä evankeliumi voidaan ymmärtää Paavalin varoituksen valossa Korinton seurakunnalle. 

”Toinen henki” johtaa massat kohti ”toista Kristusta”, kun ”toinen evankeliumi” valtaa maailmaa 

(2.Kor. 11:3-4). 

o Roomalaiskatolisen eukaristisen Jeesuksen väärät ilmestymiset tulevat yhä ilmeisemmiksi. Ihmiset 

kaikista uskonnoista tullaan lopulta vetämään näihin ns. ”eukaristisiin ihmeisiin” houkutuksenaan 

merkit ja ihmeet, joihin kuuluu parantumisia ja riivaajien ulos ajamisia (Mt. 7:21-23).  

o Jeesuksen äidiksi itsensä väittävän naisen ilmestykset, jota myös Taivaan Kuningattareksi kutsutaan, 

tulevat jatkuvasti näyttelemään tärkeää osaa, kun pystytetään Jeesuksen eukaristista hallintoa. Tämä 

ilmestysten nainen väittää jakavansa roolin ihmiskunnan lunastamisessa ja voidaan ymmärtää 

Raamatun valossa olevan luonnoltaan demoninen (Jes. 47:10). 

o Tämä “Maria” on kuitenkin oleva tärkeä tekijä luotaessa yhteyttä roomalaiskatolisten ja muslimien 

sekä muiden uskontojen kanssa rauhan varjolla. Lopulta kaikki uskonnot yhdistyvät rauhan vuoksi 

Marian ilmestysten ja Jeesuksen väärien ilmestysten ehtoollisessa vietteleminä (Mt.24:23-26) 

o Yhä useammat kuulevat katolisesta käsityksestä Jeesuksen eukaristisesta hallinnosta, kun nämä 

eukaristisen Jeesuksen ilmestymiset manifestoituvat eukaristisen palvonnan harjoittamisen kautta. 

Olisi paljon enemmänkin sanottavaa raamatulliselta kannalta siitä, kuinka Esiin tuleva Kirkko 

paljastuu Raamatun profetian valossa. Yksi on varmaa. Ei ole suosittua varoittaa ihmisiä siitä, mitä 

Raamattu ennustaa. Voimme odottaa, että virtaus yhdistyä hinnalla millä hyvänä, tulee jatkumaan. 

Ne, jotka kieltäytyvät polvistumasta tulevan maailmanuskonnon edessä rauhan vuoksi, tullaan 

heittämään ulos häiriköinä. Minä lopetan tämän kommentaarin haasteella kaikille vakaville 

Raamattuun uskoville. Ainoa tapa ymmärtää, mitä on tapahtumassa ja tietää, mitä on edessä, on 

tietää, mitä Jumala on sanonut. Monet sanovat, etteivät enää voi löytää kirkkoa alueellaan, joka 

opettaa Raamattua ja jossa pastori varoittaa laumaa siitä, mitä on edessä. Johannes näyssään antoi 

ratkaisun tähän pulmaan. Hän kirjoitti: 



 

Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni 

hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri 

Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien 

saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat 

juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat 

rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: 

"Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä 

hänen vitsauksistansa. [2] 

 

[1] http://www.biblicalrecorder.org/content/news/2005/4_19_2005/ne190405rick.shtml 

[2] Revelation 18: 1-4 
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