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Siitä KAIKKI tuntevat teidät minun
Opetuslapsikseni, jos teillä on KESKINÄINEN
RAKKAUS
(Joh. 13:35)

OLETKO IKINÄ PYSÄHTYNYT MIETTIMÄÄN...
Jos kirkkokunnat ovat sama kuin Jumalan Seurakunta, niin

MIKSI:
Kirkkokunnat jättävät jälkeensä liian paljon surua ja
tuskaa? Miksi lukemattomat ihmiset kärsivät
mielenterveydellisistä ongelmista ja syyksi itse kertovat
kirkkokuntansa painostuksen tms? Miksi ihmisiä
erotetaan mitä mielivaltaisin perustein kirkkokunnista
jotka väittävät olevansa Jumalan asialla julistaen
lähimmäisenrakkautta? Erotetaanko heitä siksi, että he
ovat saaneet selville jotakin, jota suuri yleisö ei vielä
tiedä?
Miksi kirkkokuntia syytetään vain rahainkeruulaitoksiksi,
onko siinä mitään todellisuuspohjaa? Kestävätkö maamme
eri kirkkokunnat kriittisen tarkastelun? Kirkkokunnat
väittävät oppinsa perustuvan Raamattuun, mutta
perustuuko oikeasti?
Jos kirkkokuntien opetukset eivät kokonaisuudessaan
perustu Raamattuun, kuinka he voivat väittää olevansa se
Jumalan seurakunta josta Raamattu puhuu? Ovatko
kirkkokunnat oikeasti Jumalan asialla?

TÄYTTÄVÄTKÖ KIRKKOKUNNAT KRISTUKSEN LAIN?
Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus (Joh. 13:35)
Sallivatko tämän päivän kirkkokunnat keskuudessaan elävien uskovien epäonnistua?
Myötäelävätkö he jäsentensä ilot sekä surut? Auttavatko käytännössä kärsivää jäsentään
tämän joutuessa elämässään ongelmiin, ehkä jopa uskonkriisiin? Onko tämän päivän
kirkkokunnissa voimassa Rakkauden Laki?

Palvelevatko tämän päivän kirkkokuntien johtomiehet jäseniään Jeesuksen opetuksen lailla

(Jeesus pesi opetuslastensa jalat ennen ehtoollista jättäen esimerkin / Joh. 13:14-15)? Antavatko
tämän päivän kirkkokunnat oikeasti anteeksi jäsenilleen, jos nämä epäonnistuvat

uskonelämässään vai luokitellaanko heidät kylmästi ja rakkaudettomasti ”toisen luokan

uskoviksi” ja täten eriarvoiseen asemaan? Kunnioitetaanko tämän päivän kirkkokuntia siksi, että
heillä Jeesuksen opetuksen mukaan olisi keskinäinen Rakkaus vai halveksitaanko kirkkokuntia
juuri rakkaudettomuuden tähden?
Antavatko tämän päivän kirkkokunnat jäsenilleen oikeuden ajatella itsenäisesti ja
kunnioittavatko he täten yksilönvapautta? Pakotetaanko ihminen uskomaan kirkkokunnan oppiin
sokeasti antamatta hänelle oikeutta edes kyseenalaistaa opetusta, mikäli siinä esiintyy ristiriitaa
Raamatun opetuksen kanssa? Autetaanko kärsivää, tuetaanko epäonnistunutta ja nostetaanko
langennut?
Onko tämän päivän kirkkokuntien opetus sekä elämä raitista perustuen vain ja ainoastaan

Raamatun kokonaisvaltaiseen opetukseen vai vallitseeko sittenkin uskonnollisuus kantavana
voimana tämän päivän kirkkokunnissa?
HALLITSEVATKO KIRKKOKUNTIEN ISÄT HERROINA ALAMAISIAAN?
Kirkkokunnissa valitettavasti vallitsevat lähes samat julmat säännöt, joissa ei ole ripaustakaan

inhimillisyyttä, kuin kuin missä tahansa muissa organisaatioissakin ja niitä voisi hyvin verrata
tuloksellisuutta tähtääviin isoihin yrityksiin. Isojen yritysorganisaatioiden jumalaa eli rahaa
palvotaan lähes samalla tavalla kuin kirkkokunnissa onnistumista ja korkeita titteleitä eikä

hierarkia näissä kahdessa organisaatiomallissa eroa juuri lainkaan, mikäli niitä verrattaisiin
yksityiskohtaisemmin toisiinsa. Tärkeät virat, joiden eteen ollaan valmiita tekemään lähes mitä

vain on malli, jonka kirkkokunnat ovat kopioineet maailmasta ja joka on verrattavissa kylmään
sekä kovaan bisnesmaailmaan. Jeesuksen opetus Seurakunnasta, jossa on yksi sydän sekä yksi

sielu, ja jossa oikeat Opettajat ovat palvelijoita, toteutuu hyvin harvoissa kristillisissä yhteisöissä,
kirkkokunnissa ei enää ollenkaan.

Kaikki tahtoisivat Kalifiksi Kalifin paikalle ja todellinen lähimmäisenrakkaus, jonka tulisi olla se
asia mistä maailma aidot uskovat erottaa, on poljettu itsekkyyden alle. Kirkkokuntien papit,
paimenet sekä erilaiset saarnamiehet saavutettuaan tittelinsä ratsastavat kylmästi sekä

tunteettomasti vallalla normaali rivijäsenen siitä liian monesti kärsiessä. Kirkkokuntien isät siis
liian monesti hallitsevat tyrannimaisesti alaisiaan!
Kirkkokunnat ovat toiminnallaan jättäneet jälkeensä yhä suurenevan katkeroituneiden joukon ja
näin osoittaneet todeksi hedelmänsä, joiden siemeniä ei alunperinkään ole Taivaallinen Isämme
istuttanut. Raamatunvastainen toimintamalli ei ole toiminut eikä Korkein ole voinut laskea sille
siunaustaan. Toimintamallillaan kirkkokunnat, sen sijaan, että olisivat Jumalan asialla,

palvelevatkin sielunvihollista vaikka toisin tietysti väittävät. Kirkkokuntien hallituksissa sekä
muissa päättävissä elimissä nauttii luottamusta usein uudestisyntymättömät henkilöt, jotka sinne
ollaan usein valittu varallisuuden / oppineisuuden mukaan. Köyhä ja kurja on näissä valinnoissa
kylmästi syrjäytetty. Käytännössä tämä on toteutettu salakavalan viekkaasti esim. siten, että
noihin asemiin yhä enenevissä määrin vaaditaan jonkinasteinen Raamatullinen koulutus, johon
usein vähempiosaisella ei ole varaa saatikka muutenkaan realistisia mahdollisuuksia.
Mikäli kirkkokunnissa normaali "riviuskovainen" kokee saaneensa osakseen nöyryytystä, ovat
mahdollisuudet tilanteen parantamiseksi lähes olemattomat. Useinkaan valitukset
organisaatioiden johtoportaaseen eivät tuota mitään tulosta ja tämä kasvattaa katkeroituneisuutta
henkilöissä, joiden ihmisarvoa on loukattu. Johtoportaassa "hyvä veli- malli" (johtomiehet

suojelevat toisiaan) tuntuu toimivan kirkkokunnissa ainakin yhtä tehokkaasti kuin missä tahansa
muussakin organisaatiomallissa, puhumattakaan kylmästä bisnesmaailmasta saatikka poliittisesta
järjestelmästä ja kaikki nämä edellä mainitut asiat huomioon ottaen voidaan hyvin todeta, ettei
aito lähimmäisenrakkaus, joka ei erottele ihmistä toisistaan, toteudu tämän päivän

kirkkokunnissa! Voidaan siis hyvällä syyllä kyseenalaistaa kirkkokuntien kristillisyys tätä taustaa
vasten kokonaisuudessaan, sillä sanoihan Jeesus: "Siitä kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus!

OLETKO ROHKEA , VAINOTTU JEESUKSEN KRISTUKSEN OPETUSLAPSI
vai oletko kirkkokuntasi käännyttämä "käännynnäinen"?

Ilm.21:8"Mutta pelkurien... osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on

toinen kuolema." / 2 Timm.3:12" Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa
joutuvat vainottaviksi”.
Varmasti väität olevasi rohkea, mutta oletko sittenkään? Palvelet Jumalaa kirkkokunnassasi, vai

palveletko sittenkään Jumalaa vai kirkkokuntaasi? Jos palvelet Jumalaa, niin silloin uskot vain sen,
mitä Raamatussa lukee. Voitko palvella Jumalaa ja kirkkokuntaasi samanaikaisesti? Onko

kirkkokuntasi opetukset Raamatun opetuksia? Oletko tutkinut ITSE ASIAA? Tiedätkö, mitä
Raamattu opettaa? Tiedätkö edes, mitä kirkkokuntasi opettaa? Jos tiedät, niin silloin pystyt

varmasti perustelemaan kirkkokuntasi opetukset Raamatulla! Jos pystyt, niin onnittelen sinua.
OLISIT SILLOIN NIMITTÄIN ENSIMMÄINEN TAPAAMANI IHMINEN, JOKA PYSTYISI TEKEMÄÄN
SEN!
Olet rohkea, uskallat siis tutkia Raamattua ja vertailla kirkkokuntasi opetuksia toisiinsa. Vai

uskallatko sittenkään? Mitä tekisit, jos huomaisit kirkkokuntasi opettavan jossakin asiassa vastoin
Raamattua? USKALTAISITKO SILLOIN ELÄÄ RAAMATUN OPETUKSEN MUKAISESTI? Uskaltaisitko
todella?
Kirkkokuntasi väittää oppinsa perustuvan Raamattuun. Entä jos se ei perustukaan? Uskaltaisitko
silloin ottaa asian esille kirkkokunnassasi? Uskaltaisitko siitäkin huolimatta, että sinut
julistettaisiin harhaoppiseksi? Uskaltaisitko siitäkin huolimatta, että nuo jotka väittävät olevansa
ystäviäsi kaikkoaisivat ympäriltäsi? Tiedäthän, että "hädässä ystävä tunnetaan"? Kun sinä olisit
"uskonkriisissä", niin olisitko silloin yksin? Rakastavatko kirkkokuntasi jäsenet siis sinua vai
sittenkin vain ajatuksiasi? Muuta ajatuksiasi ja huomaat heidät monet vain valehtelijoiksi.

Vai oletko sittenkin USKONNOLLINEN? Tiesitkö, että uskonnollisuus on ihmisten keksimiä tapoja
ja oppeja, jotka eivät perustu Raamattuun. Perustuuko sinun elämäsi Raamatun ilmoitukseen
kokonaisuudessaan vai vain traditioihin ja uskomuksiin ja täten kirkkokuntasi oppeihin?

Salli minun kertoa sinulle, jos et sitä aikaisemmin tiennyt, että uskonnolliset ihmiset aikoinaan

tappoivat roomalaisten kätten kautta Herramme Jeesuksen Kristuksen ( Apt.2:23). Apostoli Paavali
joutui pakenemaan pakanain luo uskonnollisten ihmisten julmuutta ( Apt.23:27). Uskonnolliset

ihmiset tappoivat monia Vanhan liiton profeettoja ja Jumalan pyhiä myöskin jälkeen apostolisen
ajan ( Joh.15:20 / 1 Tess.2:14-16). Todellisia Jumalan pyhiä on siis aina vainottu juuri

uskonnollisten ihmisten taholta. Uskonnollisuus on aina vihollinen ELÄVÄLLE USKOLLE! Tiedätkö
miksi? Koska ELÄVÄ USKO JEESUKSEEN KRISTUKSEEN ON AINA PERUSTUNUT JA PERUSTUU
RAAMATTUUN!
Oletko SINÄ vainottu? Varmasti väität olevasi vainottu! Oletko vainottu sen tähden, että kuulut

johonkin kirkkokuntaan, vai oletko vainottu siksi, että kuulut Jumalan seurakuntaan ja pitäydyt
yksin Raamatun ilmoitukseen? Tiedätkö, jos olet vainottu siksi, että kuulut johonkin
kirkkokuntaan, ET OLE VAINOTTU OLLENKAAN (1 Piet.2:20)!

Apostoli Paavali sanoi aikoinaan, että kaikki jotka tahtovat elää Jumalan tahdon mukaan joutuvat
vainottaviksi! Kuka SINUA VAINOAA ja minkä tähden? Vai vainoaako kukaan? Jos ei vainoa, niin
VALEHTELIKO APOSTOLI PAAVALI SANOESSAAN, ETTÄ KAIKKI JOTKA TAHTOVAT ELÄÄ
JUMALAN TAHDON MUKAAN JOUTUVAT VAINOTTAVIKSI?
Tiesitkö, että Raamattu opettaa, että kirkkokunnat (lahkot) ovat perkeleestä ( Gal.5:19-20)? Mitä
kirkkokuntasi saarnaajat opettavat? Uskotko, että SINUN kirkkokuntasi on Jumalan seurakunta?
Jos uskot, niin olet niellyt SUUREN VALHEEN
Tiedätkö ylipäätänsäkään mitä Raamattu opettaa? Tiedätkö Raamatun opetuksen kasteesta,
armolahjoista, Jumalan kymmenestä käskystä, kuolleiden tilasta, armosta, Jeesuksen

jumaluudesta, pyhittymisestä, lopunajan tapahtumista, uskoontulosta, uudestisyntymisestä, Pyhän
Hengen kasteesta jne. Osaatko perustella USKOSI RAAMATULLA vai kirkkokuntasi opettajien
opetuksilla? Osaatko perustella millään...

TUTKI PERUSTEELLISESTI RAAMATTUA JA YMMÄRRÄT SEN TOSIASIAN, ETTÄ KIRKKOKUNTASI
JOHTAVAT (OPETTAJAT) VÄÄRISTÄVÄT JUMALAN SANAA! USKALLATKO VAATIA

KIRKKOKUNTASI JOHTAJIA PERUSTELEMAAN JOKAISEN OPINKOHTANSA RAAMATULLA? Vai

pelkäätkö, että he luokittelevat sinut kysymystesi tähden harhaoppiseksi? Oletko siis todellinen
TOTUUDEN ETSIJÄ?
Tiesitkö, sinun tulisi olla, jos olet Jeesuksen opetuslapsi, Hebr.11:6"...sillä sen, joka Jumalan tykö
tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät".

Oletko sittenkään rohkea? Jos olisit, niin silloin olisit vainottu kirkkokunnassasi! Tiedätkö miksi?
No, tietenkin siksi, että kirkkokunnat ovat vain uskonnollisuutta! Tiedätkö edes, missä on
todellinen Jumalan seurakunta? USKALLATKO OTTAA SIITÄ SELVÄÄ?

Mitä tekisit, jos joku pystyisi näyttämään sinulle Raamatusta paikkoja, jotka kertovat selkeästi,

että kirkkokuntasi opettaa vastoin Raamattua monissa asioissa? Sitä en tiedä, mutta sen tiedän,
mitä KIRKKOKUNTASI TEKISI! Se pyrkisi painostamaan sinua henkisesti ettet kiinnittäisi katsettasi
"liiaksi" Raamattuun ja se kehottaisi sinua olemaan erillään ihmisestä, joka pystyisi kumoamaan
heidän naurettavat oppinsa Raamatulla.
Mitä sitten kävisi, jos tulisit vakuuttuneeksi, että kirkkokuntasi ei opeta Raamattua oikein?
Rakastaisivatko he silloin sinua? USKALLATKO OTTAA SIITÄ SELVÄÄ?

Haluatko olla vainottu Jumalan palvelemisen tähden? Haluatko siis kuulua Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsiin? ALA TUTKIMAAN RAAMATTUASI, JULISTA SITÄ ROHKEASTI JA TULET
VAINOTUKSI! Niin valitettavan yksinkertaista se on..

Vai oletko niin sidottu kirkkokuntasi valheellisiin opetuksiin, ettet uskalla omilla aivoillasi tutkia
Raamattua? Viskaatko roskana mielessäsi nämäkin kirjoitukset roskiin ja kiellät muitakin

lukemasta näitä sivuja? Jos minä tulisin luoksesi, niin keskustelisitko edes kanssani? Onko sinulla
kielteiset tunteet minua kohtaan, kun sanon, että MINÄ PYSTYN NÄYTTÄMÄÄN SINULLE
RAAMATUSTA SEN TOSIASIAN, ETTÄ KIRKKOKUNTASI EI OLE JUMALAN SEURAKUNTA?

Halveksitko minua? Pilkkaatko minua? Jos näin teet, NIIN SILLOIN MINÄ OLEN VAINOTTU
RAAMATUN TOTUUDEN TÄHDEN JA SILLOIN MINÄ KUULUN JUMALAN TODELLISEEN
SEURAKUNTAAN, ET SINÄ!!! Sillä muistathan, kaikki jotka tahtovat elää Jumalan tahdon (ei
ihmisten tahdon, ei kirkkokuntien tahdon) mukaisesti, joutuvat vainottaviksi....
Onko sinut julistettu "pannaan" kirkkokunnassasi? Käytetäänkö sinua kohtaan törkeää henkistä
väkivaltaa siksi, että haluat elää kuten Raamattu opettaa? Tiesitkö, vaikka olisit kirkkokunnassasi
yksin, niin todellisuudessa et ole yksin? Meitä on paljon, jotka olemme joutuneet vainottaviksi
siksi, että perustamme uskomme Jeesukseen Kristukseen vain Raamatun kokonaisvaltaiseen
opetukseen, emme kirkkokuntien valheelliseen tarjontaan.

SINULLE OJENNAMME AUTTAVAN KÄTEMME! KUNINKAAN SOTURIT ON PERUSTETTU
SATAMAKSI KAIKILLE NIILLE, JOITA ON VISKELTY ERILAISISSA OPINTUULISSA. TERVETULOA

JOUKKOOMME, TODELLISEEN KUNINKAAN SOTUREIDEN ARMEIJAAN! Ef.4:11-16"Ja hän antoi
muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen

miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka

ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa

juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka
on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla,
kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on".

USKONNOLLISUUDEN PETOS PALJASTETTAVA!
Yksi Kuninkaan (Jeesuksen ) Sotureiden tarkoitus on paljastaa uskonnollisuuden petos

maassamme, eli se, että kirkkokunnat eivät ole Jumalan seurakunta, vaikka maamme eri

kirkkokunnat harhaanjohtavasti ovatkin Raamattua vääristellen niin antaneet jäsenilleen
ymmärtää. Todellinen Jumalan seurakunta on jossakin aivan muualla...
Tiedotusvälineissä on hehkuteltu mm. sillä, että pörssimeklarit huijaavat asiakkaitaan myymällä
"olemattomia" osakkeita jne. EIKÖ NYT TIEDOTUSVÄLINEIDEN OLISI JO VIHDOINKIN AIKA
PUUTTUA TODELLISEEN PETOKSEEN, ELI SIIHEN, ETTÄ KIRKKOKUNNAT MAASSAMME

HUIJAAVAT JÄSENIÄÄN LUPAAMALLA JOTAKIN SELLAISTA, MITÄ JUMALA EI OLE KOSKAAN

LUVANNUT! Kirkkokunnat lupaavat jäsenilleen pelastusta vedoten mielivaltaisilla opetuksillaan
Raamattuun vain jos nämä sokeasti uskovat heidän opettamiinsa asioihin, joilla ei usein
todellisuudessa ole mitään tekemistä TODELLISEN RAAMATUN OPETUKSEN KANSSA...
Jokainen kristillinen kirkkokunta maassamme väittää VALHEELLISESTI OPETUKSENSA
PERUSTUVAN VAIN RAAMATTUUN. Häikäilemättömästi nämä kirkkokunnat käyttävät
jäsentensä "uskonnollista" vakaumusta hyväkseen saadakseen rahaa ja valtaa. Kristilliset

kirkkokunnat ALISTAVAT JÄSENENSÄ TOTTELEMAAN MIELIVALTAISESTI OMIA OPPEJAAN, joilla
ei useinkaan ole MITÄÄN TEKEMISTÄ RAAMATUN KANSSA. Kirkkokunnat siis tietoisesti
valehtelevat jäsenilleen!
Kirkkokunnat ovat TODELLISIA ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄJIÄ! Väärentäen Raamatun selkeät
opetukset palvelemaan oman kirkkokuntansa käsityksiä he kieltävät jäseniltään mm.

kanssakäymisen toisinajattelijoiden kanssa. Kirkkokunnat tekevät TÖRKEÄÄ HENKISTÄ
VÄKIVALTAA jäsenilleen ja jos heidän jäsenensä tarkastavat kirkkokunnan opetuksen heidän
omasta "käsikirjastaan" (Raamatusta) ja tulevat vakuuttuneiksi, että kirkkokunta jossa he
palvelevat, opettaa vastoin käsikirjaansa (Raamattua), niin silloin nämä "toisinajattelijat"

julistetaan kirkkokunnan keskuudessa säälimättömästi "pannaan" ja heitä kohtaan aletaan
käyttämään TÖRKEÄÄ HENKISTÄ VÄKIVALTAA!!

Jos jokin ei-uskonnollinen yhdistys valehdellen tekisi jäsenilleen niin törkeää henkistä väkivaltaa
kuin kirkkokuntamme tekevät, puitaisiin jutut varmasti maamme oikeusistuimissa. Jos esim. jokin
urheiluseura käyttäisi jäseniään kohtaan HENKISTÄ PAKKOSYÖTTÖÄ, niin kuin kirkkokunnat
tekevät, VAATIEN JÄSENIÄÄN HELVETTIIN JOUTUMISEN UHALLA PALVELEMAAN

SÄÄNTÖJÄÄN, niin varmasti tiedotusvälineet tekisivät asiasta isot "LÖÖPIT". MIKSI
USKONNOLLISUUDEN PETOSTA EI HALUTA PALJASTAA?!!!!

Tänä päivänä puhutaan paljon IHMISOIKEUKSISTA. Miksi vaietaan, kun kirkkokunnat esim.

väärillä "avioliittotulkinnoillaan" pakottavat jäsenensä elämään usein väkivaltaa täynnä olevassa
avioliitossaan ja näin ollen aiheuttavat jäsenilleen kurjuutta enemmän kuin yksikään maallinen
ei-uskonnollinen yhteisö? Miksi vaietaan, kun kirkkokunnat pakottavat, käyttäen henkistä

väkivaltaa pelotellen helvetillä, jäseniään alistumaan väkivallan uhreiksi avioliitoissaan, joissa

mies säälimättömästi hakkaa vaimoaan ja lapsiaan? Miksi vaietaan, kun kirkkokunnat kieltävät
jäseniään olemasta missään tekemisissä sukulaistensa ja tuttaviensa kanssa vain siksi, etteivät

nämä kuulu samaan kirkkokuntaan kuin he? MIKSI VAIETAAN, KUN NÄMÄ KIRKKOKUNTIEN
JÄSENET HALUAVAT EROTA KIRKKOKUNNISTAAN JA HEITÄ KOHTAAN TEHDÄÄN TÄLLÖIN
SÄÄLIMÄTÖNTÄ HENKISTÄ VÄKIVALTAA?!!! MIKSI?
Eikö lapsillekin kuuluisi ihmisoikeudet? Miksi vaietaan, kun lapset viedään Luterilaisen kirkon

kastettavasi (näin liitetään lapsi kirkollisveron maksajaksi) vastoin lapsen omaa tahtoaan? Miksi
esim. ISLAMILAISUUDESTA puhutaan tiedotusvälineissä väittäen, että he orjuuttavat naisiaan jne.
Miksi tiedotusvälineet EIVÄT USKALLA PUUTTUA MAASSAMME TAPAHTUVAAN TÖRKEÄÄN
HENKISEEN VÄKIVALTAAN, jota kirkkokuntamme säälimättömästi harjoittavat jäseniään
kohtaan riippumatta siitä, onko tämä aikuinen vai vasta lapsi? Miksi syytetään Islamilaisia siitä,
että he orjuuttavat kansalaisiaan, kun samanlaista orjuuttamista tapahtuu OMASSA
MAASSAMME???!!!

KIRKKOKUNNAT OVAT TÖRKEÄSTI VALEHDELLEET JÄSENILLEEN TOIMINTANSA
PERIAATTEISTA JA OVAT NÄIN OLLEN SORTUNEET TÖRKEÄÄN PETOKSEEN!!

Jokaisessa ei-kristillisessä yhdistyksessä on jäsenellä oikeus tutkia yhdistyksen sääntöjä
(käsikirjaa) ja myöskin puuttua laiminlyönteihin jos niitä esiintyy. Sitä vastoin kirkkokunnat
eivät salli jäsenilleen samaa oikeutta mitä ei-kristilliset yhdistykset. Jos kirkkokunnissa ihminen
alkaa ajatella "omilla aivoillaan" vedoten kirkkokunnan käsikirjaan (Raamattuun), niin hänet

säälimättömästi julistetaan pannaan ja kielletään muita samaan kirkkokuntaan kuuluvia edes
seurustelemasta tällaisen ihmisen kanssa. EIKÖ TÄMÄ OLE TÖRKEÄÄ HENKISTÄ
VÄKIVALTAA???

Kirkkokunnat valehdellen julistavat vapautta ja kuitenkin itse samanaikaisesti riistävät
jäseniltään vapauden ajatella omilla aivoillaan. Toisinajattelijat luokitellaan säälimättömästi
"helvetin lapsiksi" ja näin ollen heille aiheutetaan tuskaa ja ahdistusta jopa niin, että moni on
päättänyt itse päivänsä tai ainakin sortunut joko rauhoittaviin lääkkeisiin tai alkoholin

liikakäyttöön. ( Huom. maahamme perustettu kriisiryhmiä auttamaan edellä mainittuja ihmisiä)

Itselläni on kahdesta kirkkokunnasta kokemusta, jossa minut ollaan säälimättömästi luokiteltu
harhaoppiseksi. TIEDÄN SIIS KUINKA ANKARAA VOI OLLA HENKINEN PAINOSTUS! YSTÄVÄT
KÄÄNTÄVÄT KYLMÄSTI SELKÄNSÄ JNE.
Kuninkaan (Jeesuksen) Soturit on ikään kuin ”terapiaryhmä” kaikille niille, kirkkokuntien

vainoamille todellisille Kristityille, jotka uskaltavat ajatella omilla aivoillaan tahtoen elää vain ja
ainoastaan kuten Pyhä Kirja Raamattu opettaa!
Yhteisömme on olemassa, jotta ahdingossa olevat ihmiset löytäisivät elämäänsä todellisen avun,
Raamatulliset lohduttavat lupaukset. Yhteisömme tarkoitus on saada ihmiset tutkimaan omilla
aivoillaan kirkkokuntien käsikirjaa (Raamattua), jotta mahdollisimman moni ihminen saisi
elämäänsä lohtua ja huomaisi, että kirkkokunnat ovat vain valtaa ja rahaa haluavia

organisaatioita, joilla ei useinkaan ole mitään tekemistä Jumalan kanssa, toisin kuin he itse
väittävät. Tuomme erittäin selkeästi esille sen, että todellinen Jumalan seurakunta on aivan jotain
muuta, kuin mitä kirkkokunnat väittävät. Kirkkokunnat ja TODELLINEN JUMALAN
SEURAKUNTA eivät millään tavoin liity toisiinsa...
Tarkoituksemme on koota "toisinajattelijat" yhteen ikään kuin TERAPIARYHMÄKSI, jotta nämä

voisivat jakaa ajatuksiansa keskenään ja näin ollen saada elämäänsä lohdutusta ja löytää uusia
ystävyyssuhteita ja täten jatkaa elämäänsä yhteiskuntakelpoisina yksilöinä yhteiskunnassamme.
Kirkkokunnat ovat omalla häikäilemättömällä toiminnallaan usein aikaansaaneet sen, että näillä
toisinajattelijoilla ei ole ystäviä, vaan heidät on jätetty kylmästi yksin.
Pyydän yhteisöllemme julkisuutta, koska yksikään uskonnollinen lehti tai televisio-ohjelma ei
tahdo Totuuden paljastuvan! ON AIKA HERÄTTÄÄ MAASSAMME KESKUSTELUA

KIRKKOKUNTIEN AIKAANSAAAMASTA TÖRKEÄSTÄ HENKISESTÄ VÄKIVALLASTA, JOTA
HYVÄKSI KÄYTTÄEN HE TÖRKEÄSTI LOUKKAAVAT IHMISOIKEUKSIA JÄSENIÄNSÄ KOHTAANI.
VETOAMME IHMISOIKEUKSIIN, SILLÄ EIKÖ JOKAISELLE TULISI SUODA "AJATTELEMISEN

VAPAUS"! Etenkin siellä, missä väitetään, että vapaus olisi todellisuutta, eli kirkkokunnissamme....
HALUAMME HERÄTTÄÄ KESKUSTELUA SIITÄ, ONKO KENELLÄKÄÄN OIKEUS KÄYTTÄÄ
HYVÄKSEEN VILPITTÖMIEN IHMISTEN USKONNOLLISTA VAKAUMUSTA JA AIHEUTTAA HEILLE
TÄTEN SUUNNATONTA KÄRSIMYSTÄ! Raamattu opettaa, että kenelläkään ei saa olla oikeutta

tuomita ihmistä helvettiin, vain sen tähden, ettei tämä alistu ajattelemaan kuten "käsketään", Apt.
10:28"mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä
saastaiseksi"

APOSTOLINEN SEURAKUNTAMALLI

Ensimmäiseksi tarkastelemme, onko Kristuksen ruumis jokin laitos, organisaatio? Onko
Kristuksen ruumis jotakin joka on rakennettu ihmiskäsillä? Muodostuuko oikea seurakunta
joistakin kivisistä rakennuksista? 1 Kor.12:12-13 “Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on
monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on
Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa

juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä". Niin
kuin huomasimme, me ihmiset, Hänen omansa, muodostamme Kristuksen ruumiin. Ihmiset siis
muodostavat seurakunnan, ei kiviset ja usein kauniitkaan rakennukset. Seurakunta koostuu siis
kaikkialla maailmassa asuvista Jeesukseen Kristukseen uskovista. Me, Hänen omansa,

muodostamme YHDEN RUUMIIN! Emme siis suinkaan MONTAA RUUMISTA. Kristus ei ole siis
jaettu ( 1 Kor.1:13), kuten monet luulevat. Siis VAIN YKSI KRISTUKSEN RUUMIS!

Apostolisella ajalla ei ollut mitään laitostunutta seurakuntaa. Kokoonnuttiin ihmisten kodeissa ja
ulkosalla, Apt.2:46“Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa
leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella". / Apt.5:42 “Eivätkä he

lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta
Jeesuksesta". / Apt.16:32 “Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen

kodissansa olivat". / Kol. 4:15 “Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen

kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle". Voisiko selvempää seurakuntamallia enää olla. Voisiko
Raamattu enää selvemmin asiaa valaista! Siis vielä kerran; kokoonnuttiin ihmisten kodeissa!
On kuitenkin syytä muistaa, että joskus tarvitaan isoja saleja hengellisten tilaisuuksien

järjestämiseksi. Tämä tällainen ei suinkaan ole vastoin Raamatun ohjeita. On myöskin selvää,
että seurakunta tarvitsee jonkun isomman paikan, kirkon, mihin voi kokoontua koko

paikallisseurakunta. Juutalaiset ja apostolit kokoontuivat myöskin synagogissa (Apt.18:4). Jeesus
itse opetti synagogissa (Joh.6:59). Apostolit julistivat Jumalan Sanaa suurelle ihmisjoukolle, Apt.

2:41 “Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä
noin kolmetuhatta sielua". Niin kuin huomasimme, Jumalan Sanaa julistettiin kodeissa,
synagogissa ja myöskin kaduilla ja toreilla (Apt.17:17). Ei ole siis “ensiarvoisen tärkeää“ se, että
missä sitä julistetaan, vaan ennen kaikkea, että sitä julistetaan.

Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että vaikka maailmassa onkin vain yksi Kristuksen ruumis, niin
paikallisseurakunnat kuuluvat tähän ruumiiseen. Kuitenkin niin, että yhdellä paikkakunnalla on
VAIN YKSI PAIKALLISSEURAKUNTA. Ei siis ole Jumalan tarkoitus, että esim. Imatralla on niinkin
monta “lahkoa“, kuin valitettavasti on. Ihmiset ovat aina halunneet jakaa Kristuksen osiin, juuri
siksihän on syntynyt lahkoja, mutta Kristus ei ole koskaan halunnut erotella ihmisiä erilaisiin

ryhmiin, Joh.17:11“Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen
sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat
yhtä niin kuin mekin".

Jumalan tahto on, että esim. Imatralla olisi vain yksi paikallisseurakunta, Lappeenrannassa vain
yksi paikallisseurakunta jne. Siis joka kaupungissa toimisi vain yksi uskovien joukko. Meidän

olisikin palattava Raamatun alkujuurille sen sijaan, että pyrimme aina “kehittelemään “ jotakin
uutta. Sillä jo Adamin ja Eevan lankeemuksesta lähtien on kaikki vain mennyt pahempaan
suuntaan. Synti on maailmassa lisääntynyt ja siksi onkin tärkeätä palata alkulähteille...
Elämme ajassa, jossa lahkoja on kauniissa Suomen maassamme valitettavan paljon. Ihmiset ovat
jakautuneet ns.“puolueisiin“, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa etsitään kuumeisesti ratkaisua
tilanteen poistamiseksi. Pidetään palavereja ja suuria EKUMEENISIÄ kokouksia ja ollaan

unohdettu, että Jumala ei koskaan muutu. Jumalan antamat ohjeet eivät koskaan muutu. Mutta

me ihmiset olemme valitettavasti muuttuneet. Vain paluu Raamatulliselle linjalle takaa sen, että
esim. Imatralla uskovat saavat nauttia todellista seurakuntayhteyttä..

Vain paluu Raamatulliseen linjaan takaa sen, että maailman pimeydessä elävät ihmiset saavat
kerran nähdä Jumalan omissa sen taivaallisen valon, jonka Hän on seurakunnalleen

tarkoittanutkin, Matt.5:14-15 “Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva

kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin
se loistaa kaikille huoneessa oleville".

KUNINKAAN (JEESUKSEN KRISTUKSEN) SOTURIT:
Itketkö yön yksinäisyydessä...yksin...pettymyksen kyyneleitä? Näetkö ympärilläsi vain pahuutta,
epäkohtia, moraalittomuutta? Pidätkö tämän päivän kristittyjä vain "näyttelijöinä , jotka ovat
matkalla helvettiin"?

Oletko kyllästynyt tämän päivän kirkkokuntien tarjontaan? Mietitkö ehkä, missä on totuus,
missä on lähimmäisen rakkaus, MISSÄ ON KRISTITTYJEN YHTEYS?

Jeesuksen opetuslapsena olet tietoinen, että Hänen tulemuksensa päivä lähestyy...mutta, että
"aikojen lopussa" olisi tällaistä...näin kylmää ja rakkaudetonta? Ajatteletko kenties näin?

Kohta maailmassa käydään viimeisiä, todella suuria sotia ennen näkemättömällä tavalla!
Raamatun profetiat toteutuvat ja nyt jos koskaan jokainen Hänen omansa tarvitsee kaiken
mahdollisen tuen ja lohdutuksen.

Rakkauden seurakunta, Jumalan seurakunta, tulee omistamaan lopun ajassa "Yhden sydämen ja

yhden sielun" ( Apt.4:32), niin kuin apostolisellakin ajalla, mutta vielä näkyvämmin kuin koskaan
aikaisemmin...uskotko?
Haluaisitko loistaa pimeässä yössä soihtunaan...Hänen valonaan? Oletko niin pettynyt tähän
kaikkeen, että sinusta tuntuu, että sinäkään et jaksa? Olet ehkä masentunut, pettynyt,

katkeroitunut ja peloissasi? Tahtoisitko löytää kristittyjen yhteyden? Onko sitä ja jos on, niin
missä?

Jos paholainen onkin saanut sinut katsomaan "omia tekojaan", niin nyt on korkea aika katsoa
Kristukseen ja Hänen tekoihinsa, jotka ovat vieläkin...yllättävää kyllä, jokaisen nähtävissä
HÄNEN SEURAKUNNASSAAN ...tänäkin päivä!

Nyt on aika luoda katseemme Raamattuun, pois kirkkokuntien väärästä opetuksesta ja tätä kautta
löytää tie Golgatalle! Siellä sisaret ja veljet odottavat jo meitä...
Nyt on jokaisen Hänen omansa aika julistaa maailmalle ja kristikansalle: VAIN JA YKSIN
RAAMATTU! Rakas lukijani...EI OLE MITÄÄN SYYTÄ VAIPUA EPÄTOIVOON! Jumala toimii
tänäänkin Poikansa Jeesuksen Kristuksen ruumiin kautta, aivan kuten Raamattu opettaa...samalla
tavalla , niin kuin on aina toiminut. Jumala toimii Hänen VAJAVAISEN, mutta rohkean ruumiinsa
kautta...joka on, SINÄ JA MINÄ!!!

Jumalan seurakunta on olemassa, mutta tulet yllättymään, missä se on! Älä siis avaa vähään
aikaan kirkkokuntasi ovea, vaan lue kirjoituksiamme ja tulet löytämään totuuden joka on tekevä
sinut vapaaksi...

Kuninkaan (Jeesuksen Kristuksen) Sotureiden päätarkoitus on viedä sinut yhteen "Pyhistä
salaisuuksista"...Ef.

5:32". Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan
Kristusta ja seurakuntaa

LIITY JÄSENEKSI !
YHDESSÄ SAAMME AIKAISEKSI ENEMMÄN
Liittyminen Kuninkaan Sotureihin on ilmaista eikä jäsenenä oleminen maksa sinulle mitään. Liittyessäsi
jäseneksi, tietosi eivät tule julkiseksi, ne säilyvät vain meidän tietokannassamme. Mikäli kuitenkin erityisesti
tahdot, julkaisemme nimesi sekä kotipaikkasi internetsivuillamme JÄSENISTÖ. Ilmoitamme puolivuosittain
jäsentemme lukumäärän internetsivustollamme (niiden kohdalla, jotka eivät tahdo nimeänsä julkisuuteen
emme myöskään julkaisen heidän nimiään)
Emme vaadi sinulta eroamista kirkkokunnastasi jossa vaikutat, toki uskomme opetuksemme voimaan joka
kumpuaa Raamatun lehdiltä ja täten toiveikkaana odotamme Taivaallisen valon loistavan Sydämeesi saaden
sinut harkitsemaan kuulumistasi tämän hetkiseen organisaatioon. Missään nimessä emme sorru henkiseen
painostukseen, sillä se sotii Jumalan Rakkaudellisia periaatteita vastaan ja siksi arvostamme sinun
valintojasi, olivat ne sitten mitä tahansa.
Tarkoituksemme on Jumalan Pyhän Hengen voimassa viedä Evankeliumia sekä toimia uskonpuhdistuksen
aatteelle uskollisina julistaen: VAIN JA AINOASTAAN JUMALAN PYHÄ SANA, RAAMATTU! Tähän
arvokkaaseen työhön tarvitsemme vapaaehtoisia jäseniä, jotka jakavat materiaalejamme siellä missä asuvat
sekä muutoinkin kertovat Raamatulle uskollisesta toiminnastamme ystävilleen ja tiedottavat Kuninkaan
Sotureiden internetsivuista sekä toiminnastamme pyrkien lisäämään kävijöitä laajoilla internetsivuillamme.
Tarkoituksemme on tulevaisuudessa järjestää eri paikkakunnille Evankelioimis- sekä opetustilaisuuksia
unohtamatta Raamattupiirejäkään. Näihin tilaisuuksiin tarvitsemme aktiivisia jäseniä!
Pidämme internet sivustojen kautta yllä keskustelupalstaa ja tähän työhön tarvitsemme palstan valvojia
pystyäksemme ylläpitämään asiallista sekä rakentavaa keskustelua Raamatun opetuksista sekä
kirkkokuntiin liittyvistä asioista.
Tarvitsemme ihmisiä rukoilemaan työmme puolesta, jonka Jumala on meille uskonut. Ilman palavaa
rukousta emme voi mitään tehdä. Raamatullinen tosiasia on, että rukoilijoiden lukumäärällä on vaikutusta ja
siksi tahdomme toimintamme piiriin mahdollisimman monta innokasta rukoilijaa, jotka anovat Jumalalta
Hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa toimintamme ylle JOHDATUSTA sekä SIUNAUSTA.
Sinä et siis ainoastaan tarvitse meitä vaan työmme tarvitsee SINUA, eikä näin ollen ole väärin sanoa, että
myös JUMALA TARVITSEE SINUA! Jumalalla on sinulle työ ja uskon, että Jumala on kuullut meidän
rukouksemme. Olethan SINÄ kuullut JUMALAN PUHEEN?

Kaikkeen tähän ja paljon muuhun Jumalan Valtakunnan työhön TARVITSEMME SINUA
ja LIITY SIIS JÄSENEKSI:
Laita sähköpostia osoitteisiin:
sotureita@suomi24.fi tai sanansaattajat@suomi24.fi
Kerro nimesi, paikkakuntasi ja jos tahdot myös puhelinnumerosi. Osoitettasi emme tarvitse, sillä laitamme
jäsenillemme viisi kertaa vuodessa UUTISKIRJEEN sähköpostitse!

Kuninkaan Soturit
www.kuninkaansoturit.org

