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 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen
ylösnousemus ja elämä; joka uskoo
minuun, se elää, vaikka olisi kuollut “
Joh.11:25



Pääkirjoitus

Raamattu, Luther ja vitsaus

Musta surma -nimellä tunnettu paiseruttotauti lähti
erään tutkimuksen mukaan liikkeelle 1300 -luvulla
Mongoliasta. Sen jälkeenkin vakavia vitsauksia on
esiintynyt Euroopassa, 1918 influenssaepidemia tappoi
miljoonia. Kun 1500 -luvulla Lutherin aikaan vastaava
epidemia saapui Wittenbergiin, osa väestä pakkasi
tavaransa ja pyrki pakenemalla välttämään taudin
tarttumisen. Tuossa tilanteessa vuonna 1527 Luther
kirjoitti lehtisen nimeltä: ”Voiko kuolettavaa vitsausta
(ruttoa) paeta”. Lutherin asuinalueen hallitsija ja
tämän suojelija, vaaliruhtinas Juhana Horjumaton
kehotti Lutheria pakenemaan taudin tieltä. Mutta tämä
päätti jäädä paikoilleen. Luther, yhdessä raskaana
olevan vaimonsa Katarinan kanssa, olikin pian
taudista kärsivien ja siihen kuolevien ihmisten
piirittämä. Pormestarin vaimo kuoli kirjaimellisesti
Lutherin käsiin. Luther ei ollut ainoa sananpalvelija
joka jäi lohduttamaan ja jakamaan Jumalan sanaa
taudista kärsiville. Lutherin lehtinen painottaa, että
sairasta naapuria ei tule jättää, paitsi jos jo on joku joka
hoitaa häntä. Luther vetosi raamatunkohtaan
Matt:25:42-46, sisältäen mm.: ”minä olin...sairaana... ja
te ette käyneet minua katsomassa.”

Hänen mukaansa vitsaus on Jumalan rangaistus
synneistämme. Kristittyjen tulisi siinä tilanteessa olla
nöyriä ja tehdä parannusta. Hän kuitenkin totesi, että
usko ei kaikilla ole yhtä vahva ja erityisesti johtajien
tulisi siksi olla tässä esimerkkejä. Lehtisessä annettiin
myös käytännön ohjeita, kuten että sairaat tulisi koota
hoidettaviksi julkisiin rakennuksiin eikä heitä saisi
jättää koteihin oman onnensa nojaan. Muitakin oman
aikansa tietämyksen mukaisia neuvoja Luther jakeli.
Viime kädessä hän kuitenkin jätti taudin takia
pakenemisen tai jäämisen ihmisen omantunnon
asiaksi.

Raamattu puhuu vitsauksista monissa kohdin.
Kristittyinä tiedämme, että vitsaukset: taudit,
onnettomuudet, luonnontuhot, sodat, yms. ovat ihmi-
sen syntiinlankeemuksen ja Jumalasta luopumisen

seurausta. Ihminen, joka ei kykene pelastamaan
itseään ei kykene pelastamaan maailmaakaan.
Jes.28:15,18 sanoo: “Koska te sanotte: ‘Me olemme
tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa
sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä
saavuta, sillä me olemme tehneet valheen
turvaksemme ja piiloutuneet petokseen’ … Teidän
liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän
sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä; kun vitsaus
tulee niinkuin tulva, niin se teidät maahan tallaa.”

Raamatussa viitataan myös siihen, että ennen
Kristuksen tulemusta erityyppiset kriisit vain
lisääntyvät ja voimistuvat. Aikamme ihminen elää
valheellisessa illuusiomaailmassaan jossa nautinnot ja
minäkeskeisyys määräävät. Ei tarvitse kuin katsoa
TV:n ohjelmatarjontaa nuorille. Moni ohjelma edustaa
moraalitonta ja narsistista elämänkäsitystä. Poliitikot
ja viranomaiset päivittelevät vuosi toisen jälkeen
kuinka pahoinvointi vain kasvaa lapsien, nuorison ja
perheiden keskuudessa. Yksi suuri, ehkä jopa suurin
syy on, että ihmisiltä - jo lapsista alkaen - viedään toivo
ja turva tulevasta.

Ihminen, joka alkaa miettiä oman olemassa olonsa
perusteita ja kaiken tarkoitusta, menettää helposti
toivonsa huomatessaan ympärillään ja itsessään
olevan elämän tyhjyyden. Kun lapset ja nuoret
erotetaan evankeliumin totuudesta, heidät erotetaan
myös toivosta ja turvasta. Kriisien aikana Jumala
kutsuu erityisellä tavalla kaikkia kääntymään jälleen
Hänen puoleensa: “...tehkää parannus ja uskokaa
evankeliumi”, Mar.1:15.  Parannuksenteko ei siis ole
ihmisen oma yritys olla parempi, vaan uskoa
evankeliumiin, Kristukseen, joka täysin sovitti
syntisyytemme ja palautti yhteytemme Luojaamme,
2Piet.1:11:”...sillä näin teille runsain määrin tarjotaan
pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.”

Juhani Aitomaa
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Jouko Nieminen

Matt.22 luvussa Jeesus opettaa meille Karitsan
häistä (Matt.22:2-14). Siinä kerrotaan, kuinka
”Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen,
joka laittoi häät pojallensa…” Tässä Jeesus kertoo,
mikä ratkaisee sen, kuka pääsee perille Karitsan
häihin. Meillä uskovillakin on paljon lain alaista
käsitystä, että sen ratkaisee meidän oman vaelluk-
semme onnistuminen, oman vakavan yrityksemme
määrä, tms. Mutta tässä Jeesus kertoo, että häihin
kutsuttiin paljon ihmisiä. Kun vain osa heistä
saapui, jäi tilaa, ja lopulta mentiin kaduille kutsu-
maan ketä tahansa, sekä pahat että hyvät. Osa
jouduttiin ”pakottamaan” sisälle. Se merkitsee sitä,
että he eivät millään katsoneet olevansa tarpeeksi
kunnollisia kuninkaan pojan häävieraita. Ja toiset
heistä olivat ryysyissään.

Pääsyvaatimuksena hääsaliin oli kuitenkin
ainoastaan yksi asia. Voimme herkästi ajatella, että
kun viimeksi teimme syntiä ja sitten tunnustimme
ne, teimme parannuksen ja saimme anteeksi, niin
silloin taas uudestaan meidät puettiin valkoisiin
vaatteisiin. Nämä vaatteet ovat sitten vielä hääsalin
ovellakin aika puhtaat, jos Jeesus nyt kohta palaa.
Mutta tämä ei ole asian ydin. Kun ymmärtää Jeesuk-
sen puhetta, niin näkee, että ei näiltä häävierailta
itseltään paljon vaadittu. Riitti se, että he vain
tulevat!

Kysymyksessä oli Kuninkaan pojan häät. Jeesuksen
aikana tällaisissa hääjuhlissa oli tapana, että kaikille
saapuville jaettiin hääsalin ovella isännän toimesta
valkoiset vaatteet, jotka he pukivat päällensä.
Jokainen, joka kunnioitti kuningasta, pukeutui näi-
hin valkoisiin vaatteisiin. Juuri näin on myös ennen
Karitsan häitä. Myös meidät valkaistaan (laben,
Danielin kirjassa). Nämä valkoiset vaatteet kuvaa-
vat vanhurskautta, joka meille lahjoitetaan ilman
omia tekoja (Ilm.19:8). Entä sitten se yksi mies, jolla
ei Jeesuksen kertomuksessa ollut häävaatteita. Miksi
hänet heitettiin pimeyteen? Selitys on yksinker-
tainen: Hän ei tahtonut pukeutua valkoiseen
kaapuun, koska omat vaatteet olivat paljon
paremmat ja arvokkaammat.

Luuk.17 luvussa Jeesus puhuu tulemisensa aatosta.
(Luuk.17:26 -30): ”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä,
niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät,
joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen
päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja veden-
paisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös,
samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat,
ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä
päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja
tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika
ilmestyy.”

Ihmiset elävät tavallista elämäänsä. He ovat
välinpitämättömiä. Jeesus ei merkitse heille mitään.
Edellisessä jakeessa 25 Jeesus sanoo: ”Mutta sitä
ennen pitää hänen kärsimän paljon, ja joutuman
tämän sukupolven hyljittäväksi.” Kaiken tämän
touhun keskellä on Jeesus itse ainoana armon ja
rakkauden lähteenä unohtunut ja joutunut
hylättäväksi (apodokimazo = käyttökelvottomana
pois pantava). Mikä on se Jeesus, joka lopun aikana

Kuka kelpaa Karitsan häihin?



joutuu hyljittäväksi? Ei hän ole parantaja-Jeesus.
Eikä hän ole ihmeitä tekevä Jeesus, joka hylätään.
Hän on (jakeessa 22 mainittu) Ihmisen Poika: ristin
Jeesus.

Jeesuksen sijaan kristikunnassa kilpaillaan siitä,
missä tehdään parasta tulosta. Mikä seurakunta tai
liike kasvaa nopeimmin, missä on suurimmat
ihmisjoukot, missä laajin kannatus. Ja kaikkeen
tähän pyritään Jeesuksen avulla, Jeesusta ”hyväksi
käyttäen”. Ihmiset itse toimivat – ”hänen nimes-
sään!” Ja etsivät erilaista hyötyä hänestä!

Joku aika sitten alkoi korvissani soida yhä uudestaan
tutun laulun sanat: ”Huomaako Hän, kuinka kaiken
tuhlaan? Näkeekö sen, kuinka harhailen? Kutsuuko
Hän silti minut juhlaan ja tulla saan kotiin
uudestaan?” Jostakin syystä olin hyvin puhuteltu. Ja
niin olen nytkin, melkein jatkuvasti. Minusta tuntuu
siltä, että on taas kerran aloitettava uskonelämä
kokonaan uudestaan. Niin, että on Jeesus – mutta
kaikki muu hänen lisäkseen on turhaa.  Juuri niin
kuin Paavali sanoo (Fil.3:8): ”Niinpä minä todella
luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä
hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän
sen roskana – että voittaisin omakseni Kristuksen.”

Jeesus kyllä huomaa, kuinka kaiken tuhlaan… hän
kyllä näkee, kuinka harhailen. Mutta: näemmekö me
itse? Sinä hetkenä kun tämän todella näen, murrun
ja menetän kaiken. Vain Jeesus jää. Haluan sanoa
niin lempeästi kuin ikinä osaan: Kaikki muut asiat,
olivatpa kuinka valtavia tahansa, merkitsevät
Jeesuksen itsensä rinnalla ensimmäisen rakkautensa
hylkäämistä ja elämistä lankeemuksen tilassa. Nämä
muut asiat eivät tässä sanomassa suinkaan tarkoita
vain jotain syntejä tai ylipäätään jotakin pahaa. Ne
ovat myös usein hyviä, hengellisen näköisiä
totuuksia, jotka ovat voineet syntyä oikeistakin
vaikutteista, mutta sitten vähitellen ovat ottaneet
elämässämme aseman, joka kuuluu vain Jeesukselle.

C.O. Rosenius opastaa eräässä vanhassa kirjoi-
tuksessa meitä koettelemaan, onko uskomme
pelastavaa uskoa? Kohdistuuko se todella Jeesuksen
persoonaan, vai muihin asioihin, olipa ne sitten mitä
tahansa hengellisiä aarteita. Ilm.14. luvussa kerro-
taan pelastuneiden ihmisten ”etujoukosta”, joiden
keskellä seisoi Kristus. He lauloivat uutta virttä,
valtaistuimen edessä. Ja sanotaan, ”ettei kukaan muu
voinut oppia sitä virttä, paitsi ne… jotka olivat

ostetut maasta…” Tässä laulussa on sama sävel,
mistä Daniel sanoi: ”mutta jumalattomat pysyvät
jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä
tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.” Soiko
sydämissämme tämä laulu, jota kukaan muu ei voi
edes oppia? Tämä virsi sisälsi seuraavan sanoman:
”Sinä Jeesus olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi
ostanut meidät Jumalalle” kaikkien kansojen
keskeltä.

Jeesus on meidän syntiemme sovitus. Vain yksi asia
on taivaassa muistelemisen ja palvonnan arvoinen.
Hän on haavoitettu Karitsa. Täällä ajassa se
merkitsee Jeesusta ristiinnaulittuna! Tämän oppii
myös Israel, kun sen on pakko lopun ajan suuressa
ahdistuksessa tarttua kiinni Kristukseen ja katsoa
armon ja rukouksen hengessä häneen, jonka he ovat
lävistäneet. Raamattu sanoo 1.Piet.4:17: ”Sillä aika
on tuomion alkaa Jumalan huoneesta.” Tämä
merkitsee ahdistuksen ajan alussa alkavaa seulontaa.
Silloin ei ole kysymys siitä, minkälaisia me olemme,
vaan siitä, kuka on meidän rakkaamme. Jeesus, vai
joku muu, mikä tahansa. Ahdistuksen aika on siis
Jumalan siunaus, jolloin meitä autetaan vielä
painautumaan Hänen varaansa, turvaamaan
Jeesukseen kaikesta sydämestämme.

Meistä tämä aika voi tuntua aika pelottavalta. Mutta
on hyvä tiedostaa kuinka kaikki sukupolvet ennen
meitä ovat pitäneet luonnollisena sen, että Jeesuksen
seuraajat saavat kulkea Raamatun lupausten
mukaan myös ahdistuksen, kärsimyksen ja jopa
vainojen kaitaa tietä. Meidän sukupolvemme on
ensimmäinen, joka on kääntänyt tämän sanoman
päälaelleen. Sekin lienee väkevä lopun ajan merkki.
Kysymys meille kuuluu: Tahdommeko turvata
Jeesukseen? Jos tahdomme, niin koska - sittenkö
vasta, kun olemme keskellä ahdistuksia? Minä
luulen, että juuri se on tyhmien neitsyitten tie.

Kaikki sydämet merkitään ennen Jeesuksen tuloa,
ennen Karitsan häitä. Valvominen on todella tär-
keää, mutta rakkaus Kristukseen on vielä
tärkeämpää. Korkean veisun morsian todistaakin:
”Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi”. Ei
morsian katsonut itseään peilistä kaiken aikaa, ei
kaunistellut itseään, vaan luotti sulhasensa
rakkauteen sanoessaan: ”Minä olen musta mutta
ihana”. Sillä niin oli sulhanen, Jeesus, hänelle
sanonut. Jeesus rakasti häntä ja se riitti. Riittääkö
sinulle?
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Juhani Aitomaa

14. päivänä nisan-kuuta jokaisen fyysisesti terveen ja
leeviläisen lain mukaan puhtaan juutalaisen miehen,
joka asui säädetyn matkan päässä, piti saapua Jeru-
salemiin. Säädetyn matkan sisäpuolella asuvien lisäksi
matkalaisia saapui pääsiäisjuhlille runsaasti myös
pidemmältä. Luukas 2:41 mainitsee, että Jeesuksen
maalliset vanhemmat matkustivat joka vuosi Jeru-
salemiin pääsiäisjuhlille. Sitten kerrotaan tapaus, kun
12 -vuotias Jeesus jäi pääsiäisjuhlien päätyttyä
Jerusalemin temppeliin. Hänen vanhempansa luulivat
hänen olevan matkaseurueessa, mutta palasivat lopul-
ta kaupunkiin poikaa etsimään ja löysivät tämän
temppelistä puhumasta arvostettujen uskonnon
opettajien kanssa.

Juutalainen historioitsija Josefus kertoo, kuinka
roomalainen käskynhaltija Sestius määräsi ylipapin
toimittamaan väestönlaskennan, jonka kautta keisari
Nero piti vakuuttaa Jerusalemin merkityksestä. Väen-
laskun mukaan pääsiäisenä uhrattiin 256 500 lam-
masta. Kun yksi lammas oli tarkoitettu noin
kymmenen hengen ruokakuntaa varten, Jerusalemiin
kokoontuneiden määräksi saadaan kaksi ja puoli
miljoonaa ihmistä. Luvun luotettavuutta emme pysty
tarkastamaan, mutta joka tapauksessa Jerusalem
ympäristöineen oli pääsiäisen aikaan suuren väki-
määrän asuttama. Onnekkaita olivat ne, jotka saivat
juhlan ajaksi asuinsijan itse kaupungista. Suuri osa
väestä joutui leiriytymään kaupungin ulkopuolella.
Väkimäärä asetti paljon vaatimuksia kaupungin
johdolle ja joka vuosi hyvissä ajoin ennen juhlaa piti
suorittaa monia käytännön valmisteluja.

Tullessaan viimeistä kertaa pääsiäisjuhlille Jeesus
lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen heille: ”Menkää
ja valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme.”
Niin Pietari ja Johannes menivät, ja tavan mukaan
hankkivat virheettömän, korkeintaan vuoden vanhan
uhrilampaan, veivät sen temppeliin teurastettavaksi
ja sitten valmistivat sen juutalaisen tavan mukaan
pääsiäisateriaksi aavistamatta täysin, mitä kaikkea sinä
pääsiäisenä tulisi tapahtumaan.

Jeesus täytti tarkoin Mooseksen lain mukaiset esikuvat
syntiuhreista. Uhritoimitusten symboliikka toteutui
Jeesuksen vaiheissa. 3.Moos. 16. luku kertoo suuren
sovituspäivän uhreista. Tuolloin valittiin kaksi kau-
rista, toinen uhriksi Herralle ja toinen lähetettäväksi
erämaahan Asaselille. ”Näin kauris kantakoon kaikki
heidän pahat tekonsa autioon seutuun, ja kauris
päästettäköön erämaahan.” Juutalainen tieto
temppelipalveluksesta kuvaa, että tämän kauriin
sarveen sidottiin osa purppuran punaista vaatetta.
Vaatteen toinen osa jäi papille. Perinne oli, että kun
uhri oli täysin hyväksytty Jumalan puolelta, papin
hallussa ollut vaate muuttui valkeaksi. Profeetta Jesaja
kuvaa luvussa 1:18 ”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta
keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne
ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne
ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.”
Vanhan testamentin profeetta viittaa tietenkin
Jeesuksen tehtävään syntien sovittajana.

Johannes 19:16 kertoo: ”Silloin hän luovutti hänet
heille, ja antoi ristiinnaulittavaksi ja he ottivat
Jeesuksen.” Roomalaiset sotilaat pukivat Jeesuksen
ylle purppuraisen vaipan. Sanan ”asasel” merkitys on
”poistaa täydellisesti”. Se tulee sanajuuresta, joka
kuvaa jonkin täydellistä poistamista, syrjään laitta-
mista. Kristus poisti täydellisesti syntimme, jonka
tähden ”hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka
hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina
elää rukoillakseen heidän puolestansa”, sanotaan
Hepr.7:25.

Esikuva kahdesta syntiuhrikauriista täyttyi Jeesuksen
ollessa Pilatuksen edessä. Tällöin osa kansan johtajia
ylipappien johdolla ja heidän tukijoukkonsa valitsivat
Barabbaan vapautettavaksi Jeesuksen sijasta. Nimi
Barabbas, Bar Abba, tarkoittaa ”Isän poika”. Maallisen
isän poika, kapinoitsija ja murhamies, edusti
ihmiskuntaa toisen syntiuhrikauriin osassa.

Jeesus pääsiäisessä
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Barabbaasta sanotaan, että hän oli kuuluisa vanki. Ehkä
hän oli juutalainen itsenäisyyskiivailija, selootti.
Taivaallisen Isän poika, syntiuhrikauriin osassa,
tuomittiin karkotettavaksi kansansa keskuudesta.
Kuolemantuomio merkitsi sitä. Bar Abba vapautettiin
ja julistettiin syyttömäksi ja Jeesus tuomittiin hänen
edestään. Kuten valittu syntiuhrikauris merkittiin
helakanpunaisella nauhalla, samanvärinen vaippa
puettiin Jeesuksen ylle.

2.Moos.12:2-7 kerrotaan Israelin ensimmäisestä pääsi-
äisen vietosta Egyptissä. Tällöin jokaisen perhekunnan
tuli uhrata lammas. Sen tuli olla virheetön, uroskaritsa,
viattomuuden esikuva, ja sen verellä piti sivellä oven
pihtipieli. Näin lampaasta, karitsasta, tuli sovituksen
keskeinen väline juutalaisessa perinteessä. Vanhan
testamentin profeetta Jesaja kuvaa luvussa 53 kärsivää
Messiasta ja syntiemme sovitusta hänen kauttaan. Jae
7:” Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, eikä suutansa
avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin
kuin lammas, joka on ääneti.” Johannes Kastaja tunsi
Vanhan testamentin kirjoitukset, kun hän todisti
Jeesuksesta: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois
maailman synnin.” Apostolit muistuttavat kirjeissään
Vanhan testamentin esikuvien merkityksestä ja synnin
lopullisesta sovituksesta Jeesuksen ristintyön kautta.
1.Kor.5:7 ”Onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus,
teurastettu.” Samoin myös 1.Piet.1:19 muistuttaa,
kuinka olemme lunastetut Kristuksen kalliilla verellä,
niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.

Juutalainen pääsiäislammasta koskeva traditio kertoo,
kuinka kuparilevy, johon oli merkitty perhekunnan
nimi, ripustettiin punaisessa narussa uhrilampaan
kaulaan. Sillä tavoin karitsa sai omistajansa merkin.
Tämä toteutui myös Jeesuksen suhteen. Evankeliumit
kuvaavat, kuinka Pilatus kirjoitutti taulun, joka
sijoitettiin ristiinnaulitun Jeesuksen pään yläpuolelle.
Matteuksen mukaan teksti kuului: ”Tämä on Jeesus,
juutalaisten kuningas.” Muutkin evankeliumit
mainitsevat kirjoituksen jossa Jeesus nimettiin
juutalaisten kuninkaaksi. Johannes mainitsee, että
Pilatus kirjoitutti tekstinsä hepreaksi, latinaksi ja
kreikaksi. Juutalaisten uskonnolliset johtajat olivat
hyvin harmissaan Pilatuksen kirjoituksesta ja vaativat
sen muuttamista. ”Älä kirjoita juutalaisten kuningas,
vaan että hän on sanonut: ’Minä olen juutalaisten
kuningas’.”

Johannes tähdentää jakeessa 20, että Pilatuksen
kirjoituksen lukivat monet juutalaiset. Ilmeisesti se
herätti suurta huomiota ja keskustelua. Varhaisimmat
säilyneet Uuden testamentin kirjoitukset ovat
kreikankielisiä, joten tällä hetkellä se on vanhin muoto

Pilatuksen kirjoituksesta. Eräät tutkijat ovat ajatelleet,
mitä heprealainen teksti merkitsi ja miksi se syvästi
loukkasi uskonnollista johtoa. Tällöin on päädytty
tekstimuotoon: ”Jeesus Nasaretilainen ja juutalaisten
kuningas”. Juutalaisen tekstin alkukirjaimista syntyy
Jumalan nimi: Jahve. Jumalan uhrilammas merkittiin,
uhri kuului Jumalalle. Vanhan testamentin ilmoitus ja
viittaukset siitä, että Jumala asettaa uhrin, lähettää
ainokaisen Poikansa uhrilampaan asemaan, täyttyi.
Jeesuksen tuomio kirjoitettiin lyhennettynä. Rooman
kirkko lainasi tämän tavan juutalaisilta, kun se esittää
Jeesuksen päällekirjoituksen muodossa INRI, eli
ensimmäiset kirjaimet latinankielisistä sanoista tarkoit-
taen ”Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas”.

Pääsiäislammas käristettiin avotulen yllä vartaassa.
Vartaina toimivat graniittiomenapuun oksat. Niitä
tarvittiin kaksi. Toinen varras laitettiin pituus-
suunnassa vartaan ruhon läpi, toinen sivusuunnassa
etulapojen alta. Näin vartaat muodostivat ristin.
Ruokakunnan muodosti vähintään kymmenen hengen
ryhmä. Ryhmän tuli olla niin iso, että koko lammas
varmasti tuli syödyksi ennen puolta yötä. Tapana oli
kutsua vähävaraisia ihmisiä, joilla ei ollut
mahdollisuutta hankkia aineksia aterialle. Olemme
Jumalan perhekuntaa. Jeesus asetti ehtoollisen kuole-
mansa, ylösnousemuksensa ja toisen tulemuksensa
muistuttamiseksi. Evankeliumin esillä pitäminen on
meidän köyhien kutsumista Herran aterialle. Ilman
Kristusta olemme kaikki hengellisesti köyhiä ja
kuolleita. Kristuksessa taas omistamme kaiken
iankaikkisen elämän omistamisen myötä.
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Matteuksen evankeliumin. 4. luvussa avautuu kitey-
tettynä eteemme näköala kiusausten maailmaan.
Luvussa kerrotaan Jeesuksen kiusauksista, mutta
niillä on välitön kosketuskohtansa omiin, arkisen
elämämme kiusoihin, sillä Raamattu sanoo, että
Kristus on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin
mekin, Hepr.4:15. Jos siis sinulla, Jumalan lapsi, on
elämässäsi tällä hetkellä joitakin kiusauksia - tai jos
pian niihin joudut - niin voit olla aivan varma siitä,
etteivät kohtaamasi tilanteet ja kokemukset ole
Vapahtajalle outoja. Hän on kokenut saman kuin
sinä ja hän tietää, miltä sinusta tuntuu. Hän on ollut
kaikessa kiusattu samalla lailla kuin sinäkin.

Omia kiusauksiamme ajatellen on siksi hyvin hyö-
dyllistä tutkia ja opiskella Matt. 4. luvussa kuvattuja
Jeesuksen kiusauksia. Ensin tarkastelemme
kuitenkin sitä tapahtumayhteyttä, johon 4. luvun
kuvaus liittyy. Tapahtumayhteys on kerrottu edelli-
sen luvun loppujakeissa Matt.3:16,17. Jeesus oli
tullut merkittävään vaiheeseen omassa elämässään.
Hän oli kuullut vakuutuksen Jumalalta: ”Tämä on
minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.”
Matt.3: 17. Kiusausten maailma avautuu Jumalan
lapsille, Hänen "pojilleen ja tyttärilleen”, joille Hän
on syntien anteeksiantamuksen tähden saanut
sanoa: “Sinä olet minun rakas poikani tai tyttäreni.”

Oletko sinä kuullut tämän vakuutuksen omalla
kohdallasi? Oletko kuullut, että Isä rakastaa sinua
ja on mielistynyt sinuun? Olet voinut sen kuulla, jos
jossakin elämäsi vaiheessa olet tullut Jumalan
lapseksi.

Jeesuksen kohdalla Jumala ilmaisi mielisuosionsa
sen perusteella, mitä Jeesus oli: pyhä ja vanhurskas.
Mutta Jumalan lapsilla on myös oikeus kuulla tämä
vakuutus sen perusteella, mitä Jeesus on. Uskossa
vastaanotetun Jeesuksen pyhyyden ja vanhurs-
kauden tähden Jumala sanoo ihmisillekin: "Sinä olet
minun rakas poikani tai tyttäreni. Minä olen
mielistynyt sinuun Kristuksen ansion tähden.”
Voiko Jumala olla sinuun nyt näin mielistynyt
vastanotetun Jeesuksen lahjavanhurskauden täh-
den? Tapahtumayhteyteen liittyy toinenkin piirre.
Jeesus oli kiusauksiin joutuessaan täynnä Pyhää
Henkeä. Matteushan kertoo, että Jeesus näki
Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen
ja laskeutuvan Hänen päälleen, Matt.3:16. Jos tämän
tapahtuman seuraus jää sinulle epäselväksi, voit
avata Luuk.4:1 kohdan, missä Luukas sanoo, että
Jeesus palasi Jordanilta täynnä Pyhää Henkeä.

Puhutteleeko tämä sinua mitenkään? Jeesuskin
tarvitsi Pyhän Hengen täyteyttä elämässään.
Myöhemmin Hän monella tavalla todisti, ettei Hän
itsestään voinut mitään. Luuletko sinä mah-
dollisesti, että sinä voit elää ja toimia kristittynä
ilman Pyhän Hengen täyteyttä? Kukaan ei voi elää
kristittynä ilman Pyhää Henkeä. Ilman Hengen
täyteyttä hengelliset tehtävämme ovat ylivoimaiset
ja kiusaukset langettavat. Lopun ajan erämaatai-
paleella olevan seurakunnan ja yksityisten uskovien
suuri tarve on Jeesuksen ansion ja sovitusveren
perusteella miellyttää Jumalaa pukeutumalla
lahjavanhurskauden vaatteisiin ja vaeltamalla
täynnä Pyhää Henkeä.

Kun nyt avaamme Matt. 4. luvun, meillä on tiedossa,
että kiusaukset eivät koske vain Jumalan
valtakunnan rajamaille joutuneita, valvomattomia
tai heikkoja, vaan yhtä hyvin - ja ehkä nimenomaan
elävässä uskossa eläviä ja Pyhässä Hengessä
vaeltavia uskovia. Olitpa siis kuka hyvänsä, kuinka
kauan tahansa uskossa ollut ja missä asemassa

Kiusausten maailma



hyvänsä, sinä olet mahdollinen kiusausten kohde.
Ehkäpä juuri nytkin olet niiden pyörteessä.

Sitten Henki vei Jeesuksen...
Matteuksen kuvaus Jeesuksen kiusauksista alkaa
näin: "Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan
paholaisen kiusattavaksi” Matt.4.1. Jos vertaamme
tämän kohdan opetusta siihen, mitä Pyhästä
Hengestä tavallisesti sanotaan ja kirjoitetaan, tapah-
tuma on yllättävä. Ensimmäinen teko, minkä Pyhän
Hengen kerrotaan Jeesukselle tehneen, on Vapah-
tajan vieminen erämaahan sielunvihollisen kiusat-
tavaksi. Henki ei siis vienyt Jeesusta voiman koke-
miseen tai tunnekuohuun, Hän ei johtanut Jeesusta
keskelle ihmisjoukkoja tekemään ihmeitä, paran-
tamaan sairaita ja herättämään kuolleita, ei rikkaa-
seen ja täyteläiseen elämään, vaan erämaahan.

Joskus tässä suhteessa ilmenee hieman epäselvyyttä.
Siksi meidän on hyvä aina muistaa, mikä oli Jeesuk-
sen tie. Epäselvyyttä
ilmenee myös usko-
vien suhtautumi-
sessa ns. erämaa-
aikoihin kristityn
elämässä. Erämaa-
ajat ja kiusaukset
koetaan helposti
pelkästään perkeleen
työksi tai Jumalan
hylkäämänä olemi-
sen merkeiksi. Mutta
siitä, mitä Vapahta-
jalle tapahtui, mei-
dän on lupa nähdä,
että kiusauksilla ja
erämaa-ajalla on
Jumalan lapsen koh-
dalla myös Jumalan
asettama päämäärä Hänen suunnitelmissaan.

Kiusausten aika ei ole sielunvihollisen valtoimenaan
olemisen aikaa, vaan Jumalan lasten kohdalla nekin ajat
ovat Jumalan hallinnan aikaa.  Kiusauksen tullen Jumala
on sallinut Pyhän Hengen johdattaa lapsensa erämaahan.
Kiusaus ei siksi ole Jumalan hylkäämisen merkki vaan
Jumalan suunnitelmissa olemisen merkki. Meidän
täytyy olla kyllin rohkeita ajattelemaan näin, ja tämä
lähestymiskulma auttaa meitä paljon sellaisissa
hetkissä, jolloin kiusaukset ovat ympärillämme.
Emme silloin saa tuijottaa vain kiusauksiin ja
perkeleen voimaan ja lihan heikkouteen, vaan

meidän on nähtävä koko totuus: myös se, että
Jumala on tämän sallinut ja Jumala on tästä tietoinen
ja Jumala hallitsee kaikkea edelleen ja Hän on nyt
erityisellä tavalla aivan lähellä.

...paholaisen kiusattavaksi
Meitä saattaa johtaa harhaan tässä käytetty sana
"kiusata”. Se voi tuoda mieleemme ilkeämielisen
kiusoittelun. Itse asiassa sana kreikankielisessä
alkuperäismuodossaan tarkoittaa "koetukselle pane-
mista”. Tässä on kysymys sellaisesta koetukseen
joutumisesta, jonka päämääränä on uskon
"todellisen laadun selville saaminen”. Kiusauksissa
meitä ei kiusoitella, vaan uskomme aitoutta koetel-
laan. Jumalan päämäärä tällaisessa erämaa-ajassa
on kuvattuna ja selitettynä 5.Moos. 8. luvussa, missä
Mooses puhuu israelilaisille heidän erämaa-ajastaan
ja niistä kiusauksista, joita heillä 40 vuoden aikana
oli: "Muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen
vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne

autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät
koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella
noudattaa hänen käskyjään vai ette.”

Tätä varten Jumala sallii kiusaukset. Kysymys on
siitä, tahdotko noudattaa Hänen käskyjään vai et,
tahdotko totella Jumalan sanaa ja ojentaa elämäsi
sen mukaan hetkenä, jolloin oma halusi, ympäristösi
tai olosuhteet pyytävät tekemään toisin. Ytimeltään
kiusauksessa on kysymys Jumalan sanan asemasta
sinun elämässäsi, eikä tämän selvittäminen tapahdu
teologisen väittelyn tasolla kirjoituspöydän takana,
vaan se eletään ja koetaan joskus jokaista solua
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koskettavana tuskallisena taisteluna, pimeytenä,
ahjossa olemisena, heikkoudessa, tukahtuneitten
rukousten keskellä. Pietari sanoo, että me kärsimme
monenlaisissa koettelemuksissa (vanha käännös:
kiusauksissa), jotta uskomme aitous koettelemuk-
sissa saataisiin selville, 1.Piet.1:6,7.

Jumalalla on siis pyhä päämäärä salliessaan
kiusauksia lapsensa kohdalla: Hän tutkii uuden
ihmisemme laatua ja paljastaa pinnallisuuden ja
sielullisuuden ja valheellisuuden. Sallimalla ihmi-
sen joutua kiusauksiin Jumala paljastaa lapselleen
sen, mitä Hän itse jo tästä lapsestaan tietää: hän on
heikko. Tästä syystä koetuksella oloon liittyy aina
nöyryytys, mistä Mooses israelilaisille myös mainit-
see. Et voi joutua erämaahan tutkittavaksi näke-
mättä itsessäsi piirteitä, jotka vakavasti otettuina
nöyryyttävät sinua. Ken kiusausten kautta on näin
kulkenut, lakkaa sen tähden puhumasta tahdonvoi-
mastaan tai voittoisasta uskonelämästään. Kiu-
sausten kautta kulkenut lakkaa vaatimasta muilta
sellaista, mihin ei itsekään pysty ja hän alkaa
ymmärtää ja sääliä heikkoja. Häneen tulee jotakin
Jeesuksen mielenlaadusta. Epäonnistuneen on
helppo lähestyä sellaista ihmistä ja tappion kärsinyt
uskaltaa tulla.

Paljastaessaan lapsensa heikkouden Jumala tekee
kiusauksen hetkenä uskovalleen samalla mah-
dolliseksi oikealla tavalla turvautua siihen armoon,
joka Jeesuksessa on tarjona. Ihmiselle on aivan
välttämätöntä, että hän on turvautunut siihen
lahjavanhurskauteen, jonka Jumala Jeesuksessa on
valmistanut. Siitä apostoli Paavali kirjoittaa: ”Tämä
Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen
Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka
uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki
ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkka-
utta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi
vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut
heidät vapaiksi”, Room.3:22-24.

Jos usko kohdistuu oman sydämen ajatuksiin, omiin
mahdollisuuksiin ja suorituksiin, omaan elämään
ja siinä saatuihin voittoihin, tämä väärä uskon
kohde on koetuksen kautta paljastettava. Sen
jälkeen usko kohdistetaan siihen Armahtajaan, joka
antaa vanhurskauden lahjaksi, ilman tekoja. Tätä
hengen elämää viimeisellä tuomiolla toimeen-
pantavassa koetuksessa kysytään ja siksi on suurta
Jumalan armoa, että Hän jo täällä ajassa lähestyy
ihmistä koetuksilla ja paljastaa uskon väärät kohteet

ja ihmisen turhat toiveet. Silloin ihminen voi Hänen
eteensä viimeisellä tuomiolla tullessaan kohdistaa
toivossa kaiken huomionsa ja kaiken uskonsa siihen
armoon, joka on Jeesuksessa. Kuten apostoli Pietari
rohkaisee uskovia: "Pitäkää ajatuksenne kirkkaina
ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille
annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä”,
1.Piet.1.13.

KRISTITTY SELITTÄJÄN TALOSSA
John Bunyan: Kristityn Vaellus, 1903

Selittäjä:: Käy sisään, ja minä olen näyttävä sinulle
sellaista, josta sinulle neuvoa ja ohjausta saattaa olla...

Selittäjä otti häntä sitten kädestä ja saattoi varsin
avaraan saliin, joka oli täynnä tomua, sitä kun ei
milloinkaan oltu lakaistu. Kun Kristitty oli hetken
aikaa katsellut huonetta, kutsui Selittäjä erään miehen
lakaisemaan. Mutta kun tämä alkoi lakaista, nousi
tomu niin sakeana, että Kristitty oli vähällä tukehtua.
Silloin sanoi Selittäjä eräälle neitseelle, joka siinä
lähellä seisoi: "Tuo vettä tänne ja pirskoita sitä
huoneesen", ja kun se oli tehty, niin oli hauska sitä
huonetta lakaista ja puhdistaa.

Kristitty: Mitäs tämä merkitsee?
Selittäjä:: Tämä sali on sen ihmisen sydän, jota
Evankeliumin suloinen armo ei ole milloinkaan
pyhittänyt. Tomu — se on hänen perisyntinsä ja
sisällinen turmeluksensa, joka on koko ihmisen
saastuttanut. Se, joka ensin alkoi lakaista, on Laki,
mutta se, joka vettä toi ja huoneesen pirskoitti, on
Evankeliumi. Sinä näit, että heti kuin tuo ensimmäinen
alkoi lakaista, nousi niin sakea tomu, ettei hän voinut
saada huonetta siivotuksi, vaan olit sinäkin vähällä
tukehtua: opi tästä, ettei Laki voi ihmisen sydäntä
(töitten kautta) synnistä puhtaaksi pestä, vaan
pikemmin saa synnin virkoamaan, antaa sille lisää
voimaa ja kasvattaa sen entistä suuremmaksi sielussa.

Se paljastaa synnin ja kieltää syntiä tekemästä, mutta
ei anna voimaa sitä voittamaan. [Room. 7: 9, 1 Kor.
15:56, Room. 5: 20] Kun sitä vastoin näit neitseen
pirskoittavan huonetta vedellä, jonka jälkeen sitä oli
hauska puhdistaa, niin opi tästä, että koska
Evankeliumi tuo suloiset ja kalliit vaikutuksensa
sydämeen, silloin — samoin kuin neitsyt lakaisi
huoneen, pirskoitettuansa permannolle vettä, samoin
syntikin voitetaan ja kukistetaan ja sielu puhdistetaan
uskon kautta ja niin tavoin tulee mahdolliseksi
Kunnian Kuninkaan asua siinä. (Joh.15:3, Ef.5:26,
Ap.15:9, Joh.14:23).
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Keskiajan munkkien ja papis-
ton valheellinen elämä
Toimitus

Neljäntenä sunnuntaina jälkeen pääsiäisen vuonna 1507
Lutherin noviisiaika päättyi ja hänet hyväksyttiin munkiksi.
Hän omistautui Pyhien kirjoitusten ja kirkkoisien laatimien
kommentaarien tutkimiseen. Seuraavana vuonna hänet
kutsuttiin filosofian professorin virkaan Wittenbergin
yliopistossa. Näin kului kaksi vuotta. Tuona aikana Luther
myös havainnoi saksalaisten uskonnon harjoitusta ja
munkkien elämää. Huomiot eivät olleet miellyttäviä.

Fransiskaanimunkki ja Lutherin ystävä Frederic Mecum
(Mecovius) – josta myöhemmin tuli reformoidun
uskonpuhdistusliikkeen saarnaaja – kuvasi katolisen kirkon
rappiota: ”Kristus esitetään jyrkkänä tuomarina, joka
tuomitsee jokaisen joka ei lähesty häntä pyhimysten kautta…
Ihmisten pitää mennä helvettiin tai kiirastuleen ja palaa ja
paistua siellä kunnes ovat syntinsä sovittaneet – tai kunnes
heidän ystävänsä maan päällä ovat ostaneet tarpeeksi
messuja papeilta pelastaakseen heidät. Luostareihin ja
papeille tuodaan siipikarjaa, hanhia, ankkoja, munia,
pellavaa, hamppua, voita ja juustoja. Näiden keittiöistä ei
mitään puutu eikä väkijuomista ole pulaa…”

Erityisinä vuodenaikoina, mutta erityisesti pääsiäisenä
Kristuksen ylösnousemusta juhlittiin kaikenlaisen
hurvittelun ja typerän rellestelyn merkeissä. Kirkoissa
katoliset papit lisäsivät saarnoihinsa kaikkea, minkä
ajattelivat huvittavan kuulijoita. Joku pappi kiljaisi kuin
kukko kesken toimituksen ja toinen matki hanhen ääntelyä.
Joku taas pilaili jonkun seurakuntaväkeen kuuluvan kustan-
nuksella. Toiset kertoivat seurakunnalleen mauttomia, jopa
rivoja tarinoita ja alemmissa pappisviroissa olevat pilkkasivat
ylempiään. Katolisen kirkon alennustila oli kaikkien
havaittavissa, jos se haluttiin nähdä. Mutta onko meidän
aikanamme vastaava tilanne enää sen parempi?

Useita kertoja eri yhteyksissä olemme verranneet katolista
kirkkoa ja karismaattista liikettä toisiinsa. Tämä siksikin
koska liikkeen saarnaajat yleisesti tunnustavat katolisen
kirkon ja menestyneimmät saarnaajat ovat käyneet paavin
audienssilla. Eräät tunnetut karismaatikot ovat siirtyneet
kokonaan katolisen kirkon helmaan. Kristityn Foorumin
sivulla on video, jossa eräs karismaattisen liikkeen saarnaaja
kiekuu kuin kukko ns. Toronton herätyksen aikaan (n.1994-
95) Näyttää siltä, että sama henki joka vaikutti tuolloin,
vaikuttaa edelleen nyt karismaattisessa liikkeessä pilkaten
raamatullista uskoa ja sen tervettä julistamista.

Luther toivoi sisimmässään, että se mitä hän näki ja koki
Saksassa ei olisi koko kirkon tilanne. Vuonna 1510 hän lähti
jalan ystävänsä kanssa Roomaan tarkoituksena vierailla tässä

katolisen uskonnon pääkaupungissa. Saapuessaan paikalle
josta Rooman kirkkojen kupolit näkyivät, molemmat munkit
polvistuivat rukoukseen. Nöyrinä uskonnollisten tuntei-
densa ja odotustensa vallassa miehet saapuivat kaupunkiin.
He kävivät kirkoissa joissa pyhimysten ja marttyyrien
pyhäinjäännöksiä sanottiin olevan. Saivatpa nöyrät
munkkiveljet nähdä vilauksen itse paavistakin. Heitä
kuitenkin hämmästytti se, että paavi kulki ratsailla
sotilasjoukon kärjessä.

Paavi Julius II oli sanonut, että hänen pitäisi olla Rooman
pyhän keisarikunnan keisari ja silloisen keisarin, Maximilian
I tulisi olla paavi. Julius ja Maximilian eivät olleet hyvissä
väleissä. Maximilian oli mielenlaadultaan todellakin
enemmän sitä mitä paavina olleen röyhkeän Juliuksen olisi
tullut olla. Kerran keisari totesi hovinsa edessä, osoittaen
sanansa Jumalalle mm.: ”Iankaikkinen Jumala, kuinka tämän
valtakunnan kävisi, jos Sinä et pitäisi siitä erityistä huolta,
kun sitä hallitsee minunlaiseni keisari, joka on vain
vajavainen metsästäjä, ja toisaalta tuo paha paavi Julius II.”

Se, mitä munkkiveljet näkivät ja kokivat Roomassa, oli heille
suuri pettymys. ”Kukaan ei voi kuvitella mitä syntejä ja
häpeällisiä tekoja Roomassa tehdään. Ne pitää nähdä ja
kuulla jotta uskoisi niin olevan. Niinpä on tapana sanoa: Jos
helvetti on olemassa, Rooma on rakennettu sen päälle...”1

Kokemus vain lisäsi heidän jo ennestään tuntemaansa
kauhua ja inhoa läpimätää uskonnon harjoitusta kohtaan.
Rooman papisto ja munkit olivat Lutherin mukaan ”törkeitä
ja tietämättömiä aaseja” Tajutessaan, että tässä katolisen
uskonnon pääkaupungissa meno oli vielä riettaampaa ja
typerämpää kuin Saksassa, hurskasmielinen ja Jumalaa
pelkäävä Luther astui uskonpuhdistuksen tielle.

1 Martin Luther, J.A. Winter, 1884.

Ferdinand Pauwels (1830-1904): Luther näkee Rooman



 “Herra näytti minulle...”
Toimitus

Raamatun mukaan näyt voivat tulla kolmesta
lähteestä: Jumalalta, paholaiselta ja ihmisen omasta
sisimmästä. Vain yhteen näistä voi luottaa. Kaikki
pimeyden valtakunnasta ja ihmisen aistillisuudesta
lähtöisin olevat hengelliset kokemukset tulee heti
hylätä. Niiden tarkoitus on johtaa pois totuudesta
ne, jotka niihin luottavat ja niitä etsivät.

Hes.13:3-8, 17-19: ”Näin sanoo Herra, Herra: Voi
profeettahoukkia, jotka seuraavat omaa henkeänsä
ja sitä, mitä eivät ole nähneet! Niinkuin ketut
raunioissa ovat sinun profeettasi, Israel.  Te ette ole
nousseet muurin aukkoihin ettekä korjanneet
muuria Israelin heimon ympärillä, että se kestäisi
sodassa, Herran päivänä. Mitä he ovat nähneet, on
petosta, ja heidän ennustelunsa on valhetta, kun he
sanovat: 'Näin sanoo Herra', vaikka Herra ei ole
heitä lähettänyt; ja he muka odottavat, että hän
toteuttaisi heidän sanansa. Ettekö ole petollisia
näkyjä nähneet ja valhe-ennusteluja puhuneet, kun
olette sanoneet: 'Näin sanoo Herra', vaikka minä en
ole puhunut? Sentähden, näin sanoo Herra, Herra:
Koska te olette puhuneet petosta ja nähneet
valhenäkyjä, niin sentähden, katso, minä käyn
teidän kimppuunne, sanoo Herra, Herra… Ja sinä,
ihmislapsi, käännä kasvosi kansasi tyttäriä vastaan,
jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä
voimasta, ja ennusta heitä vastaan ja sano: Näin
sanoo Herra, Herra: Voi niitä naisia, jotka sitovat
taikasiteet kaikkiin ranteisiin ja tekevät hunnut
kaikenkorkuisiin päihin pyydystääksensä sieluja!
Toisia sieluja te pyydystätte minun kansaltani pois,
toisten sielujen annatte elää omaksi eduksenne. Ja
te häpäisette minut kansani edessä muutamista
ohrakourallisista ja leipäpalasista, kun kuoletatte
sieluja, joiden ei olisi kuoltava, ja annatte elää
sielujen, jotka eivät saisi elää; kun valhettelette
minun kansalleni, joka kuuntelee valhetta.”

On syytä erityisesti painottaa, että valheelliset näyt
ja niihin luottaminen ovat aina vahingollisia. Jumala
tuomitsee ne ja niiden esittäjät. Näihin “profeet-
toihin” ja heidän sanomiinsa uskovien hengellinen
elämä saattaa kokea haaksirikon. Pastori Jim Jones
kuvasi seuraajilleen enkelinäkyjään ja ilmestys-
tietoaan. Hän johti seuraajansa Guyanan viidakkoon

perustettuun “Jonestown” -yhteisöön, jossa v. 1978
tapahtui järkyttävä massaitsemurha. River -
seurakunnat (Rodney Howard Brownen perustama
seurakuntaliike) ovat kerskuneet kuinka heidän
tilaisuuksissaan ihmiset saavat kultahampaita ja
kultapölyä putoilee taivaasta. Joissakin karis-
maattisissa tilaisuuksissa ihmiset kertovat
nähneensä ”pieniä, valkoisia (enkelin?) sulkia ja
kultahippuja”. Tällaiset maininnat ovat loogista
seurausta kun karismaattisen ”superkristillisyyden”
petos etenee ja illuusiot otetaan vastaan terveen
raamatullisuuden sijasta.

Oikeat raamatulliset näyt eivät ole tavallisia eivätkä
ne ainakaan johda ihmisiä harhoihin eivätkä kerää
seuraajia. Aikamme karismaattisessa liikkeessä on
monia ”näkijöitä” seuraajineen. Nämä ”profeetat”
toimivat kulttijohtajien tavoin ja ruokkivat
seuraajiaan aina uusilla ”sanomilla” ja ”näyillä”.
Niiden raamatullinen merkitys on olematon.
”Profeettojen” seuraajat kokoontuvat monissa
konferensseissa kuulemaan kulttijohtajiaan, heidän
kirjojansa julkaistaan ja harhaan johdettuja ihmisiä
kehotetaan seuraamaan mitä ”uutta” Jumala nyt on
ilmoittanut ja tekemässä.

2Tim.3:13-17: “Mutta pahat ihmiset ja petturit
menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja
eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut
ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen
oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet
pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi,
niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt
Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödylli-
nen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasva-
tukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen
olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin
valmistunut.”

Kristittyjen keskuudessa on aivan liikaa niitä, jotka
uskovat kaiken mitä heille kerrotaan, kunhan kertoja
vain mainitsee Jeesuksen Kristuksen ja vaikuttaa
mukavalta ja vilpittömältä. Suuri joukko ei lainkaan
ajattele, että juuri tällä tavoin petos parhaiten etenee.
Se näyttää ja kuulostaa aidolta. Jos kuulijoilta puut-
tuu sanantuntemus, eikä sen varoituksista välitetä,
on helppo harhautua. Kaiken lisäksi seurakunta-
väkeä on vuosikymmeniä ”aivopesty” opettamalla
väärin, kuten ”älä tuomitse”, vaikka Raamatun
opetus itse asiassa on ”...tuomitkaa oikea tuomio...”,



Joh.7:24. Kristitty ei voi tuomita ketään kadotukseen,
mutta hänen tulee tutkia, arvioida ja arvostella (eli
tuomita) lukemansa ja kuulemansa Raamatun sanan
pohjalta. ”...Koetelkaa henget ovatko ne Jumalasta;
sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt
maailmaan”, 1Joh.4:1.

Väärä opetus Kristuksesta ja Hänen ilmoituksestaan
johtaa eroon Jumalasta. Niiden seuraajat etsivät
suoria ja ”uusia” sanomia Herralta ja seuraavat
niiden esittäjiä mieluimmin kuin Kristusta.
Kristillisiksi mainittujen TV -kanavien tarjonta,
internet, kristillisiksi mainostetut lehdet ja kirjat,
useat uskovina esiintyvät julkisuuden henkilöt,
ihmisten seuraamat menestyneet ”parantajat” ja
”profeetat”, ym. vahvistavat ajassamme etenevää
valtakristillisyyden muuttumista ”valkeuden
enkelin”, 2.Kor.11:14, uskonnoksi. Jeesus vastusti
”tämän maailman ruhtinasta” sanalla ”kirjoitettu
on”, Luuk. 4 luku. Meidän pelastuksemme ei riipu
sanomissa, profetioissa, ilmestyksissä, unissa,
kokemuksissa eikä ilmiöissä vaan yksin sanan
ilmoituksessa siitä kuka Jeesus Kristus on ja mitä
Hän on tehnyt meidän edestämme. Sana yksin on
sinunkin turvasi ja takuusi tänä aikana.

Joh.16:33: “Tämän minä olen teille puhunut, että
teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on
ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä
olen voittanut maailman.”
(Kirjoituksen pohjana mm. Kevin Reevesin kirjoitus
”I just had a vision” – lighthousetrailsresearch.com)

Sillä paljosta
työstä tulee
unia, ja missä on
paljon sanoja,
siinä on tyhmä
äänessä -
Snl.5:3

Karismaattisen liikkeen huomattavin julkaisu,
Charisma -lehti julkaisee tapansa mukaan liikkeen
opettajien, apostoleiden, profeettojen yms.
edesottamuksia muka seurakunnan rakentami-
seksi. Charisman nettisivulla mm. kerrotaan
kuinka erityisen profeetan maineessa oleva Cindy
Jakobs oli saanut Herralta vuonna 2017 sanan:
”Basta”. Cindy kertoi Jim Bakker show:ssa, että
sana on espanjaa ja tarkoittaa ”jo riittää”. ”Kun
vihollinen käy päälle kuin tulva, silloin sanot:
”Basta”, opettaa Cindy Jakobs.

Karismaattisen liikkeen profeettoihin uskovan
pitää olla tarkkana ettei vihollisen tulituksessa
vahingossa lausu: Pasta - se ei auta mitään, paitsi
toki ravintolassa.

Karismaattisen”profeetan” voimasana
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Juhani Aitomaa

Osa 1

Tässä artikkelisarjassa on tarkoitus paneutua myös
meillä jo vuosia suosiossa olleisiin ja ”hartaus-
kirjoina” mainostettuihin Sarah Youngin ja A.J.
Russellin ”Jumala/Jeesus puhuu/kutsuu” -
kirjoihin. Niiden sisällöstä ja alkuperästä on
kristityille annettu väärä ja harhaanjohtava kuva.
Artikkelisarjan alussa käymme läpi aiheeseen
liittyvää yleistä asiaa. Sitten tarkastelemme näiden
teosten syntytaustoja ja lopuksi yksityiskoh-
taisemmin itse kirjojen sanomaa. Tässä tarkastelussa
on käytetty mahdollisimman alkuperäisiä,
eng.kielisiä teoksia. Tiedetään, että vuosien kuluessa
ja uusia painoksia otettaessa kirjojen tekstejä on
pyritty muuttamaan ja siten häivyttämään niissä
olevaa kristilliselle uskolle vierasta ainesta.

Kristillisen kustantajan vastuu
Jokainen ymmärtää, että erehtyminen on inhimillistä
ja siihen kaikki sorrumme jossakin asiassa. Mutta
kun ”erehtyminen” jatkuu vuodesta toiseen eikä
mikään muutu, kyse on jostakin muusta. Suoma-
laisista kristillisistä kustantajista ainakin Kuva ja
Sana, Päivä, Aikamedia ja eräät pienemmät
kustantajat ovat julkaisseet monen kristityn mielestä
arveluttavaa ja harhaan johtavaa äärikarismaattista
kirjallisuutta. Sen lisäksi kustantajat myyvät toisten-
sa kirjoja ja siksi kyseenalaisetkin opetukset leviävät
helposti suuremmallekin joukolle. Seurakunnissa
vastuuta kantavat eivät usein miten juurikaan arvioi
myyntiin otettavaa kirjallisuutta. Vastuu siirretään
ostajalle ja lukijalle vaikka tämä olisi vasta uskontien
alussa.

Sananlasku kuuluu, että rahalla ei ole isänmaata.
Raha puhuu myös kristillisessä kustannustoi-
minnassa, kuten muussakin inhimillisessä bis-
neksessä. Kirjojen tulee myydä jotta bisnes
kannattaa. Siksi on tavallaan ymmärrettävää, että
suomalaisetkin kristilliset kustantajat hakevat
kirjoja, joilla koko maailman mittakaavassa on suuri

menekki ja jotka tunnetaan. Jos kirja myy maailmalla
niin se myy myös meillä. On suuri etu mainostaa
kirjaa, jota on myyty kymmeniä- tai satoja tuhansia
kappaleita, miljoonista puhumattakaan. Suuri
joukko uskoo, että myyntimäärä takaa laadun.
Lisäksi harvempi uskaltaa kyseenalaistaa kristillisen
kustantajan asiantuntemuksen. Eihän kukaan
kristitty uskalla ehdoin tahdoin olla johtamassa
muita harhateille? Eihän?

Silti tätä tapahtuu. Ja sitä jatkuu vuodesta toiseen.
Toki mm. em. kustantajilta löytyy myös hyvää ja
rakentavaa kristillistä kirjallisuutta. Vuosien takaa
muistan erään kristillisen kustannusliikkeen
johtajan maininnan, että Raamattuun pitäytyvä ja
sen opetusta jakava kirjallisuus ei kauhean hyvin
kannata. Niin se taitaa olla. Mutta pelkäänpä, että
Jumalan edessä tuo puolustelu ei päde. Vaikka
ihmiset lukevat mieluimmin tunteita herättäviä
epätosia tarinoita ja illuusioita, joiden kautta
luodaan odotuksia ja tarjotaan aina uusia

Puhuuko Jumala ”Jumala/Jeesus
puhuu” -kirjoissa ?



sensaatioita, kristillisen kustannustoiminnan ei
tulisi olla siinä mukana.

Tilanne kuvaa aikamme kristillisyyttä, jota eräät
arvioivat ”laodikea kristillisyydeksi” (ks. Ilm.3:14-
19). Eivätkö aikamme kristityt, ja etenkin kristityt
johtajat, enää koe aitoa jumalanpelkoa siitä, että ovat
vastuussa, millä seurakuntaa ravitaan? Miksi emme
kyseenalaista enemmän, miksi myötäilemme ja
miksi puolustelemme harhojamme ”kristittyjen
yhteyden” säilyttämisen nimissä? Jos tällaisessa
yhteydessä joku ”keikuttaa venettä” hänet on
helpompi heittää ”veneestä rannalle” kuin pitää
mukana. Toisaalta: rannalla olo hyvän omantunnon
kanssa on helpompaa kuin väkinäinen kristillisten
kulissien ylläpitäminen silloin, kun kyse on aivan
muusta kuin raamatullisen kristillisen yhteyden
rakentamisesta.

Tämä kirjoitussarja käsittelee aikanamme yhä
suositummaksi tullutta ”Jumalan äänen/puheen”
kuulemista  ihmisen mielessä tai korvin kuultavaa
ilmoitusta, jota monet karismaattisessa liikkeessä
vaikuttavat henkilöt väittävät kuulevansa. Tätä
illuusiota vahvistamassa ovat jo vuosia olleet myös
A. J. Russellin ja Sarah Youngin kirjat. Monet suoma-
laiset kristilliset kustantajat ovat myyneet näitä
kirjoja vuosien ajan, niistä on otettu uusia painoksia
ja ne ovat edelleen myynnissä. Kustantajat eivät ole
voineet olla huomaamatta niitä ongelmia, joita jo
pitkään maailmalla, ja meilläkin, on otettu esiin
koskien näitä kirjailijoita. Varoituksista ei ole
piitattu eikä välitetty.

Jumalan ääni ja uusi ilmoitus?
Maailmalla on myyty huikeita painosmääriä Sarah
Yuongin ”Jesus Calling” (Jeesus kutsuu) -kirjaa.
Kirjan ja sen New Age -jeesuksen on Suomeen
tuottanut Kuva ja Sana. Kirjasta on otettu jo
useampia painoksia myös Suomessa. Samaan
sarjaan kuuluvat myös kirjat ”Jeesus rakastaa aina”
ja ”Jeesus tänään”, myös Kuvan ja Sanan suomeksi
kustantamina. Kustantajan sivulla kerrotaan
kirjoittajan päättäneen alkaa kuunnella Jeesuksen
sanoja ”jotka Jeesus lempeästi puhui Sarahin
sydämeen”. Mainitaan, että kirja kutsuu kokemaan
Jeesuksen läsnäoloa. Kirjaa mainostetaan: ”Jeesus
kutsuu. Kuuletko sinä hänen kutsunsa? Monien
vuosien ajan lähetystyöntekijä Sarah Young kirjoitti
rukouspäiväkirjaansa omia ajatuksiaan. Ennen
pitkää hän päätti keskittyä enemmän Jeesukseen ja
alkoi ’kuunnella’ tämän ääntä. Kynä kädessään hän

heittäytyi seikkailuun, joka muutti hänen elämänsä
– ja monien muiden elämän eri puolilla maailmaa....”

Se on avuksi kaikille ”jotka haluavat päästä lähelle
Kristusta”. Sarah Youngin tekstejä on muokattu eri
ryhmille sopiviksi. Lapset lukevat ”Jesus Calling –
Bible Storybook” -kirjaa. On ”Jesus Calling
Devotional Bible”, ”Dear Jesus”, ”Jesus Today” (em.
Jeesus tänään), ”Jesus lives”, ”40 days with Jesus”
-kirjanen, ”Jesus Calling Devotional Calendar”...
Pikaisesti katsottuna Amazon.com sivustolta löysin
helposti 18 erityyppistä viritelmää Sarah Youngin
kirjasta.

Charisma on karismaattisen liikkeen kansainvälinen
kustannustalo. Se tarjoaa laajan mahdollisuuden
opiskella ”Jumalan äänen” kuulemista lukuisten
kirjojensa kautta:
* Kuuntele Pyhää Henkeä (Job.33:14). Huomioi mitä
Jumala sanoo. Viritä kuulevat korvasi kuulemaan
mitä Jumala puhuu. Jos haluat kuulla ja
vastaanottaa ilmestyksen Jumalalta, ”God Still
Speaks” (Jumala puhuu yhä) rohkaisee sinua
kuuntelemaan Pyhää Henkeä. Opi kuinka voit
siunata muita kuulemalla ja jakamalla elämää
synnyttävää ilmestyksen sanaa heille. -

* Tarkenna hengelliset ais-
tisi. Elä yliluonnollisessa ja
anna Pyhän Hengen ohja-
ta. ”Supernatural Access”
(Pääsy yliluonnolliseen)
kertoo kuinka. -
* Tiedätkö kuinka voit he-
rättää profeetallisen voite-
lusi? Tiedätkö kuinka voit
löytää parantumisen ja
vapautumisen, jos sinua on
loukattu? Näihin kysy-
myksiin vastaa ”Prophet
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…karismaattisen liikkeen ja uusevanke-
likaalisten keskuudessa

Toimitus

Shawn Boltz on yksi amerikkalaisen karismaattisen
liikkeen uudempia ”nimiä”. Tämä Los Angelesissa
vaikuttava pastori profetoi paljon ja sanoo, että
hänen tehtävänsä ”numero 1” on vakuuttaa ihmi-
sille, että Jumalan ”äänen” kuuleminen on kaikille
normaalia. Tämä pastori ei tarkoita ”Jumalan äänen
kuulemista sanassa ja sanan kautta” vaan jo pitkään
vallalla ollutta karismaattista harhaa siitä, kuinka
Jumala puhuu suoraan ja ohi Raamatun jopa korvin
kuultavalla äänellä. Boltz sanoo ”useimpien” profe-
tioidensa toteutuneen. Hän siis tunnustaa olevansa
väärä profeetta, sillä Raamattu ei tunne Jumalan
profeettaa, joka profetoisi  välillä väärin ja välillä
oikein. Hän on profetoinut myös pres. Trumpista:
”Tunsin, että Trumpista tulisi kahden kauden
presidentti ja hänellä tulisi toisella jaksollaan
olemaan kohtaaminen Jumalan kanssa… Toisella
jaksolla (hänellä) tulee olemaan enemmän uskallusta
ja hän saa vastaansa enemmän häiriötekijöitä, koska
monet entiset ja vanhat rakenteet pitää romuttaa.”
Boltzin mukaan Trump korjaa maahanmuuton,
talouden ja verotuksen ongelmat sekä ”taistelee
Israelin puolesta kunnes Israelilla on paljon
enemmän kuin mitä heillä on ollut...”

https://www.foxnews.com/faith-values/california-pastor-
trump-kanye-shawn-bolz-prophetic-christian

Myös Nostradamuksen ”ennustuksia” haetaan taas
apuun koskien pres. Trumpia. Noissa 1500 -luvun
kirjoituksissa uskotaan olevan suoraan Trumpiin
liittyvää. Brittiläinen meedio Mr. Hamilton-Parker
sanoo Trumpin tulevan uudestaan valituksi mutta
yksi hänen lähimmistään ”pettää hänet”.
https://www.express.co.uk/news/weird/1219799/Nostradamus-
2020-predictions-world-war-3-Trump-impeachment-rising-seas-
New-Year-prophecies

Karismaattisen liikkeen ”Elijah List” -sivusto ja
uutiskirje nostaa esiin ”profeetta” Jon Hamillin,
jonka mukaan ne, jotka yrittävät rajoittaa Trumpia
niin että hänet siirrettäisiin virasta pois, eivät onnistu
koska asia on päätetty ”taivaan tuomioistuimessa”.
Hamill on ollut yhteistyössä mm. tunnettujen
”profeettojen” kuten Cindy Jakobs, Mick Bickle ja
James Goll, kanssa. Näiden kanssa hän kuuluu New
Apostolic Reformation (NAR) -liikkeeseen.
https://www.rightwingwatch.org/post/heavens-gavel-has-
fallen-on-impeachment-says-pro-trump-prophet-jon-hamill/

Trumpin tueksi on perustettu myös uusi liike: ”One
Voice Prayer Movement”. Sen logossa esiintyy
Valkoinen talo. Liikkeen perustajat ovat NAR -
liikkeen johtohenkilöitä. Ryhmä kutsuu seuraajiaan
rukoilemaan Trumpin puolesta ja hänen vastusta-
jiaan vastaan. Trumpin hallinnossa oleva

Arise – your call to boldly speak the word of the
Lord” (Nouse profeetta – kutsu sinulle puhua
rohkeasti Jumalan sanaa). Rohkaistu kuulemaan
Herraa ja kasva profeetallisuudessa. -
* Et vain halua kuulla Jumalan siunauksista muille,
vaan haluat kuulla Jumalan ja Jumalan valtakunnan
ilmestyvän heidän elämässään. ”Waging Prophetic
Warfare: Effective preyer strategies to defeat enemy
plans” (Profeetallinen sodankäynti: tehokkaat
rukousstrategiat vihollisen suunnitelmien nujerta-
miseksi) selvittää sinulle monia Pyhän Hengen
käyttämiä strategioita joiden kautta voitat. -
* Sytytä profeetallinen lahjasi olla Jumalan valtakun-
nan äänitorvi. ”The Prophets Manual: A guide to
sustaining your prophetic gift” (Profeetan ohjekirja:

opas profeellisen lahjan ylläpitämiseen). Opi
strategiat puhua Jumalan sanaa luottamuksella. -
* Haluatko oppia lisää Jumalan äänen kuulemisesta?
”In His Presence” (Hänen läsnäolossaan) sisältää
monia artikkeleita joissa sinua rohkaistaan Jumalan
äänen kuulemiseen, kuten: Created to Hear His
Voice (Luotu kuulemaan Hänen äänensä), 4 Keys to
Hearing God's Voice ( 4 avainta Jumalan äänen
kuulemiseen), Is It Really God? 5 ways to be sure
what your're hearing is from Him (Oletko se todella
sinä Jumala? 5 tapaa saada varmuus siitä, että mitä
kuulet on Jumalalta), Led by His Spirit (Hänen
Henkensä johdossa).

Jatkuu ...

Trump -kuume jatkuu ...
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”kristillinen neuvonantaja”, menestysteologia-
saarnaaja Paula White pyytää rukoilemaan, että
”jokainen henkilö ja aie joka nousee presidenttiä
vastaan, paljastetaan ja voitetaan Jeesuksen
ylivoimaisen (superior) veren kautta…”
https://www.rightwingwatch.org/post/its-pray-for-paula-
white-day-says-paula-whites-pro-trump-prayer-movement/
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/what-on-
earth-is-wrong-with-paula-white-trumps-spiritual-guru

Suomessa Missiomaailman kutsumana ristiriitaisia
tunteita herättänyt ”apostoli” Guillermo Maldonado
esiintyy myös profeettana. Hänen mukaansa Jumala
on nostanut Trumpin valtaan toteuttaakseen lopun
ajan suunnitelmansa ja Kristuksen toisen
tulemuksen. Maldonadon mukaan Jumala sanoi
hänelle: ”Amerikka, olen valmistanut tämän ajan,
olen nostanut valtaan erään avaamaan ovet minun
evankeliumilleni.”
https://www.dailykos.com/stories/2020/1/2/1909051/--
Evangelicals-for-Trump-Host-says-God-raised-up-Trump-as-
part-of-plan-for-End-Times-Second-Coming

NAR -liikkeen sotaista luonnetta kuvaa Cindy
Jakobsin esittämä vaatimus Jim Bakker showssa.
Jakobsin mukaan, jos asiat eivät muutu kristittyjen
mielen mukaisiksi (Trumpin avulla) niin,
”saatamme joutua jopa sisällissotaan...”
https://www.pinknews.co.uk/2019/06/19/christian-prophet-
civil-war-equality-act-passed/

Yhdysvalloissa ja maailmalla tunnettu ja
laajalevikkinen kristillinen Christianity Today -lehti
julkaisi vuoden 2019 lopulla päätoimittajansa Mark

Gallin kirjoituksen, jossa tämä vetosi lukijoihin, jotta
nämä eivät enää tukisi pres. Trumpia. Vaikka CT on
epäpoliittinen lehti, Galli halusi muistuttaa kuinka
kristityiksi tunnustautuvien tuki Trumpille vaikut-
taa heidän todistukseensa Kristuksesta. Gallin
mukaan Trump ei sovi toimiensa ja käytöksensä
vuoksi maan johtajaksi. Trumpin tukeminen
”tuhoaa evankelikaalisen uskonnon maineen”. Galli
sai vastaansa mm. Billy Grahamin pojan Franklin
Grahamin (joka on yksi Trumpin näkyvimmistä
tukijoista), yleensä karismaattisen liikkeen puhujat
ja tietenkin itse Trumpin. Trumpin mukaan CT on
”äärivasemmistolainen” julkaisu. Trump korosti,
että ”yksikään presidentti ei ole tehnyt niin paljon”
evankelikaalisten hyväksi kuin hän.Kuvassa joukko karismaattisen liikkeen johtajia ja ”profeettoja ”

siunaamassa pres. Trumpia. Presidentin puolesta rukoileminen ei
ole huono asia mutta Trump ja hänet ”Jumalan valituksi”
julistaneet karismaatikot ovat useissa asioissa ja  yhteyksissä
osoittautuneet hyvinkin epäkristillisiksi…



Koronavirus ja bioase?
Washington Timesin toimittaja Bill Gerzin mukaan Kiinan
Wuhanin maakunnassa, josta koronavirus lähti liikkeelle,
on Wuhanin virologian instituutin kaksi biologista sodan-
käyntiä tutkivaa laboratoriota. On mahdollista, että nykyi-
nen virus on lähtöisin Kiinan biologisesta aseohjelmasta.
Näin artikkelissa arvioi mm. israelilainen biologisen
sodankäynnin asiantuntija Dany Shoham. Hän on entinen
Israelin sotilastiedustelun upseeri ja myös lääketie-
teellisen mikrobiologian tohtori. Wuhanin alueella on
Kiinan edistynein virologian instituutti, jonka sanotaan
tutkivan vaarallisia, kuolettavia viruksia. Shohamin mu-
kaan instituutti on linkitetty Kiinan hallituksen salaiseen
biosodankäynti -ohjelmaan. Guardian -lehden tiedetoi-
mittaja Ian Samplen mukaan Kiinassa viivyteltiin toimia
aloittaa viruksen torjunta. Jos toimet olisi aloitettu viikkoa
aiemmin, arvio on, että tartunnat olisivat vähentyneet n.
66%. Analyysi perustuu tartunnan saaneiden lukumää-
rään viikko ennen toimien aloittamista, jolloin heitä oli
66% vähemmän. Jos toimet olisi aloitettu jo kolme viikkoa
aiemmin, tartuntoja olisi syntynyt 95% vähemmän. Prof.
Andrew Tatem Southamptonin yliopistosta vahvistaa, että
paras tapa ehkäistä vastaavia haittoja olisi toimia
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yliopisto on tutki-
nut viruksen leviämistä ja mallintanut sitä. Kussakin
maassa tilanne on kuitenkin erilainen ja kukin maa voi
omilla toimillaan vaikuttaa tilanteen etenemiseen omalla
alueellaan. Teoriat viruksen yhteydestä Kiinan bioase-
ohjelmaan, on toisaalta leimattu ”valheuutisiksi”, toisaalta
taas osa asiantuntijoista on asettunut sille kannalle, että
virus voi olla lähtöisin bioasetutkimuksesta. On tavallista,
että kriisien sattuessa erilaiset teoriat, liittyen kriisin
syntymiseen, kukoistavat.

YK ja uskonnot
YK:n ihmisoikeuksien komissiolle esitetyssä erityis-
asiantuntija Ahmad Shaheedin raportissa mainitaan, ettei
ns. uskonnonvapauden nimissä saa sallia väkivaltaa eikä
erottelua, erityisesti mainitaan naiset ja sukupuolivä-
hemmistöt. Raportissa valtioita kehotetaan poistamaan
lait ja rangaistukset, joiden takana on uskontojen käsi-
tyksiä koskien samasukupuolisia suhteita, pettämistä
avioliitossa, abortteja, ym. On selvää, että väkivalta yms.
ihmissuhteissa on väärin. Siitä huolimatta maailma on
”täynnä” väkivaltaa ja riistoa isommassa ja pienemmässä
mittakaavassa. Siksi tuntuu kummalliselta, että aina kun
näitä kysymyksiä otetaan esille, sukupuolivähemmistöt
ovat näkyvimmin esillä. Washington Postin toimittajan
Cheryl K Chumleyn mukaan ”tämä on YK:n tavoite
asettaa (maallinen) hallinto uskonnon yläpuolelle: hallitus
Jumalan sijaan… askel kohti uskontojen alistamista...”

Koronavirus Israelissa
(Lähde: Ryan Jones, Dov Eilon, David Lazarus IT)
Turistivirta Aasiasta toi Israeliin myös koronaviruksen. Se
havaittiin ensimmäiseksi korealaisessa turistiryhmässä.
Ryhmä ehti palata Etelä-Koreaan, jossa todettiin 18

ryhmän jäsenen kantavan koronavirusta. Israelissa ryhmä
vieraili useissa paikoissa samaan aikaan kuin monet
israelilaiset kouluryhmät. Kaikki korealaisryhmän kanssa
yhteydessä olleet, kuten heitä turvanneet 12 poliisia,
asetettiin 14 päivän karanteeniin. Kiinalaiset ja korealaiset
ovat viime vuosina olleet merkittävä osa turismia. Heidän
määränsä on ollut edelleen kasvava. Jälkeenpäin Israelin
hallitus päätti olla päästämättä maahan Korean Airin
lennolla tulleita uusia turisteja. Etelä-Korea ilmaisi
paheksuntansa Israelin toimen takia. Kone palasi takaisin
Koreaan sen jälkeen kun siinä olleet 12 israelilaista
poistuivat koneesta. Israelin terveysministeriö antoi
varoituksen, että maan rajat voidaan sulkea kaikilta
ei-kansalaisilta. Uusien suositusten mukaan ulkomailta
tulevien on lähes mahdotonta päästä maahan.

Maan ulkoministeriön mukaan matkalaisten maahan
pääsyn kieltäminen Etelä-Koreasta, Japanista, Kiinasta ja
Thaimaasta vahingoittaa diplomaattisia ja kauppasuhteita
näihin maihin. Kuten Suomessa myös Israelissa koetaan,
että media maalailee asiallisen informaation lisäksi
kauhukuvia tilanteesta ja synnyttää vakavassa tilanteessa
myös liiallista paniikkia ja huolta. Huhtikuun 11 päivä n.
100 000 israelilaista oli omaehtoisessa karanteenissa.
Tuhannet turistit pyrkivät pois maasta ennen aikojaan
koska pelkäsivät aikataulujen mukaisten lentojen
peruutuksia. Israelissa ei nyt ole tungosta turisteista.
Bussit kulkevat tyhjinä ja Ben Gurionin ennen niin vilkas
lentokenttä on lähes tyhjänä lähtijöistä ja tulijoista.

Dov Eilon kuvaa tilannetta Israel Today -sivustolla: ”Virus
on ottanut vallan juutalaisvaltion päivittäisessä elämän-
rytmissä… Sen ei odotettu leviävän niin nopeasti eikä niin
moniin. Löydämme itsemme uudesta todellisuudesta.
Tartunnan saaneiden määrä on edelleen melko pieni
mutta silti elämme sen saamisen pelossa. Tämä on kuin
kohtaus Hollywood elokuvasta, erityisesti jos ajatellaan
Pohjois-Italian tilannetta, jossa armeija valvoo karanteenin
noudattamista… Lehtien etusivut täyttyvät koronavirus
-uutisista… Vähän aikaa sitten kukaan ei tiennyt eikä
välittänytkään tietää Israelin terveysministeriön johtajan
nimeä. Nyt kaikki tietävät sen. Jos on jokin hyvä uutinen,
niin se saattaa olla, että kevät näyttää tulevan aikaisin
Israeliin ja sanotaan, ettei virus viihdy lämmössä...”

Israelin ääriortodoksinen Shas -puolue tuomittiin
oikeudessa 7500 shekelin (yli 2000 USD) sakkoihin.
Israelin keskusvaalilautakunnan mukaan puolueen jäsenet
jakoivat äänestäjille kortteja, joissa oli raamatunjakeita ja
rukouksia sekä edesmenneen puoluejohtaja rabbi Ovadia
Yosefin kuva. Kortissa oli myös teksti: ”Varjelus vitsausten
varalta: korona ja muut.” Israelin vaalilakien mukaan
vaalipropaganda ei saa sisältää lahjoja, joksi Shas -puolu-
een kortti katsottiin. Puolue on tehnyt samaa aiemminkin,
sillä 2019 vaaleissa se jakoi loitsuja, joissa luvattiin kaikkea
aina hedelmällisyydestä iankaikkiseen elämään saakka.



Mitä karismaattinen liike ajattelee ja profetoi Trumpista? Kirja on edelleen
ajankohtainen presidentinvaalivuotena 2020.
Tilaukset postitse: Näkökulmajulkaisut, Viskurintie 7, 37500 Lempäälä.
Tilaukset sposti: nakokulma@nakokulma.info
Nettisivut: https://www.nakokulma.info  Lasku seuraa kirjan mukana.
 PDF -kirjan ja laskun saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Suomen evankeliumikoulu myy uskoa syventävää ja rakentavaa
kirjallisuutta, kuten mm.:
Per-Olof Malk: Jeesuksen jäähyväisrukous, Joh.17
                           Rakkautta vailla vertaa, Joonan kirjan äärellä.
HUOM! Näitä kirjoja enää vain rajoitettu määrä varastossa!
Loppuerä myydään hintaan 5,00 +pm /kpl!
Tilaukset postitse: Evankeliumin opintoyhdistys ry, PL 17, 05831
Hyvinkää.
Tilaukset sposti: liisa.malk@evankeliumikoulu.fi

Prof. Matti Leisolan suomentama teos
karismaattisen liikkeen eksytyksistä. Pastori John
MacArthur kertoo Vierasta tulta -kirjassaan
karismaattisen liikkeen pahanmakuisesta
historiasta. Hän paljastaa väärien profeettojen
harhat ja antaa tyrmäävät perusteet hylätä
heidät. Samalla hän osoittaa miten Pyhää Henkeä
kunnioitetaan oikein. Ennen muuta hän pitää
kiinni Raamatusta erehtymättömänä Jumalan
Sanana ja ainoana mittapuuna, jota vasten kaikki
totuusväittämät on testattava
Tilaukset postitse: Datakirjat kustannus,
Nostavantie 377, 15820 Lahti.
Tilaukset nettisivujen kautta:
https://www.datakirjatkustannus.fi/index.html

H. 6,50e + pm. - PDF 5,50e

H. 20,00e + pm

Joonan kirja kuuluu Vanhassa testamentissa ”pienten
profeettojen” kirjakokoelmaan. Se on mitoiltaan
oikeastaan vain lyhyt kirjoitus, onhan siinä yhteensä
vain 48 jaetta. Pienuudestaan huolimatta sitä voisi
verrata atomiin, joka on mitoiltaan mitätön mutta
voimaltaan valtava. Kirjan hengellinen valo on
”tuhansia aurinkoja kirkkaampi”.Sen sanoma tiivistyy
kaikkivaltiaan Jumalan rajattomaan hyvyyteen ja
yllätykselliseen armoon, joka kohdistuu sellaisiin
ihmisiin, jotka eivät tätä rakkautta ansaitse. Joonan
kirjan sanoma on verrattavissa Jeesuksen opetukseen
evankeliumeissa ja Paavalin Roomalaiskirjeeseen ja
Galatalaiskirjeeseen.

Jeesus rukoilee omiensa
puolesta ennen
vangitsemistaan. Rukousta,
joka on talletettuna
Johanneksen
evankeliumissa, kutsutaan
siksi myös Jeesuksen
ylimmäispapilliseksi
rukoukseksi. Jeesus,
seurakunnan Paimen ja
Ylipappi, rukoilee siinä
myös meidän puolestamme.
Tunnetun raamattuopettajan
syvällistä, pääsiäisen
viettoon hiljentävää
pohdintaa.

H. 5,00e + pm

H. 5,00e + pm
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Kirjoja, äänitteitä ym.
https://www.evankeliumikoulu.fi

Suomen Evankeliumikoulu pitää
myös luento-/opetustilaisuuksia.
Haluatko sellaisen paikkakunnal-
lesi? Ota yhteys evank. Pauli
Koskiseen.

Sposti: pauli.koskinen@luukku.com
Puh. 0404197191

https://www.kristitynfoorumi.fi
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