Portto ja porton tyttäret

Olemme miljardikirkon jäseniä nyt, kun kirkkomme päämiehet ovat hyväksyneet liittymisen roomalaiskatoliseen
kirkkoon hyväksymällä katolisen vanhurskauttamisopin. Tie taivaaseen on muuttunut, se ei enää kuljekaan yksin
Jeesuksen Kristuksen kautta, niin kuin Jeesus itse sanoi, vaan ihmisen omat temput ratkaisevat missä hän
viettää loputtoman iäisyytensä. Luterilaisen kirkon opin ja Raamatun mukaan ihmisen oma vanhurskaus on ainoa
asia, joka sulkee hänet Jumalan armon ulkopuolelle ja ihminen on näin matkalla helvettiin, iankaikkiseen
kadotukseen, vaivaan ja kärsimykseen. Joten on perusteltua sanoa, että piispamme ovat johdattaneet meidät
helvettiin johtavalle tielle.
Arkkipiispa John Vikström on lehtihaastattelussa maininnut parhaimmat saavutuksensa: Paavi vieraillut
Suomessa, naispappeus on toteutunut, sekä virsikirja että Raamattu on uusittu ja viimeisin uroteko:
vanhurskauttamisoppi on saatu raiteilleen (vuosisatojen harhassa kulkemisen jälkeen).
Kristityksi kääntynyt katolinen pappi Alberto Rivera on pienessä lehtisessään Alberto osoittanut katolisen kirkon
harhat. Kirkkoa johtaa taustahahmo, musta Paavi, mies joka kuuluu salaisimpaan vapaamuurarilooshiin, joka on
pukeutunut täysin mustiin ja joka ohjailee Vatikaania näkymättömästi taustalta tulematta julkisuuteen. Rivera on
omakohtaisesti saanut kokea, kuinka katolinen kirkko soluttautuu protestanttisiin seurakuntiin tarkoituksenaan
saada hajaannusta, ja kuinka katolinen kirkko rankaisee ja kiduttaa jäseniään, jos nämä kääntyvät ja tulevat
uudestisyntyneiksi, tunnustaviksi kristityiksi. Historia osoittaa kiistattomasti, että myös miljoonien ihmisten veri
on tahrannut katolisen kirkon kädet. Nyt arkkipiispamme iloitsee siitä, että saamme yhdessä katolilaisten kanssa
olla Jumalan edessä kantamassa vastuuta näistä veritöistä. Vieläpä hän odottaa pian pääsevänsä yhteiseen
ehtoollispöytään katolilaisten kanssa, josta Martti Luther on sanonut: "Paavilainen messu-uhri on kauhistuksista
ehdottomasti suurin ja hirmuisin."
Suomen luterilaisen kirkon uudestisyntyneet jäsenet ovat pitkään kipuilleet kirkon luopumusta. Poliittinen johto,
naispappeus, kasteessa uudestisyntymisoppi, Raamatun väännös, Kylliäinen, Riekkinen ym. ym....!!? Milloin
saamme tarpeeksemme?
Allekirjoittaneen tuttavapiirissä parinkymmenen henkilön voimin on asiaa pähkäilty ja todettu, että lokakuun
loppuun saakka on aikaa miettiä, jättääkö eropaperinsa vaiko ei. Viimeistään 30.10. jätetty eropaperi aiheuttaa
sen, ettei enää vuodelta 1999 tarvitse maksaa kirkollisveroa.
Onpa keskusteltu uuden seurakunnan perustamisestakin. Yleinen keskustelutilaisuus järjestettiin Nurmeksessa
Kristalli ry:n tiloissa sunnuntaina 7.6.1998. Tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä henkilöä ja keskustelussa
kävi ilmi, että asiaa on pohdittu Nurmeksen lisäksi ainakin Kuopiossa, Kuhmossa, Juuassa, Valtimolla,
Sonkajärvellä ja Iisalmessa.
Seuraavan kerran asiaa on tarkoitus käsitellä suuremmalla joukolla elo-syyskuussa, josta tarkemmin
seuraavassa Valoa ristiltä-lehdessä sekä muissa tiedotusvälineissä.
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