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Herran nimi on vahva torni; hurskas
juoksee sinne ja saa turvan, Snl.18:10

Pääkirjoitus
Ympäri maailmaa karismaattiset profeetat ovat
vähätelleet koronaa ja johtaneet harhaan omia
seuraajiaan.
Zimbabwessa
”profeetta”
Emmanuel Makandiwa julisti kuinka uskova
on vapaa virusvaarasta rukouksen ja jumalallisen varjelun myötä. Katolis/helluntailainen
Tanzanian presidentti, John Pombe Magufuli
kuvasi viruksen demoniksi. Eräs pastori
profetoi pian viruksen leviämisen alussa kuinka
se ”kuolee” ennen kevään 2020 pääsiäistä.
Suomessakin puhujana käynyt Rodney
Howard Browne pidätettiin ja sai sakkoja
jättäessään kokoontumisrajoitukset omaan
arvoonsa väittäen virusta huijaukseksi.
Karismaattisen liikkeen kiintotähti Kenneth
Copeland sanoi, että pandemiaa pelkäävät
syyllistyvät syntiin. ”Profeetta” Lance Walnau
kirjoitti, ettei virus ole tavallista flunssaa
vaarallisempi. Salaliittoteoriat kukoistavat taas,
rokotteita vastustetaan jne.
Uskon nykyisen tilanteen olevan yksi Jumalan
muistutus siitä, mitä tapahtuu kun Hän vetää
varjelevan kätensä kauemmas ihmiskunnan
yltä. Vaikka maailma on synnin ja saatanan
maailma, Jumalalla on silti päätösvalta ja
viimeinen sana. Israel Today -lehdessä David
Lazarus kirjoittaa liittyen koronaan: ”Jos
Jumala rankaisee henkilöä sairauden kautta,
toimiiko ihminen vastoin Jumalaa pyrkiessään
parantumiseen? Viime kädessä kaikki terveys
ja sairauksilta suojaaminen tulee Jumalalta.
Jumala haluaa meidän auttavan ja parantavan
sairaita ja vammautuneita. Kun pyrimme
suojaamaan itsemme ja muut, toimimme
vastuullisesti ja Raamatun mukaan. Puuttumatta Jumalan suvereeniin tahtoon, kristittyjä
käsketään toimimaan elämän ja elinolojen
suojaamiseksi. Silti tunnustamme, että kaikkien
inhimillisten ponnistelujemme jälkeen yksin
Jumala päättää kuka on sairas tai terve, elää tai
kuolee.”
Edelleen. ”Minulla ei ole oikeutta vaarantaa
tietoisesti omaa terveyttäni ja hyvinvointiani,
koska kuulun Jumalalle. Emme myöskään voi
kieltäytyä auttamasta sairasta tai loukkaantunutta henkilöä. Yhteiskunnan puolelta
järjestetty sairaiden hoitaminen ja hallituksen

säädökset suojella kansalaisiaan palvelevat
täten oikeaa asiaa. Kristitty ei voi kieltäytyä
lääketieteellisestä hoidosta, joka edesauttaa
paranemista ja tuo terveyttä ruumiiseen, jonka
Hän on lainannut meille itse kullekin.
Jumalamme tahdon mukaan ja missä tahansa
se on mahdollista, olipa kyse sitten ihmisestä
tai eläimestä, meillä on kattava velvollisuus
auttaa parantamisessa ja tarjota suojaa kaikille,
jotka ovat sairaita tai vaarassa.”
Vaikka Jumala ei poista synnin tuomaa kirousta
maailman yltä, Hän haluaa ihmisten auttavan
toisiaan kriiseissä. Myöskään emme saa olla
uhaksi muille. Turvavälien, itsenäisen karanteenin, käsihygenian ym. noudattaminen on
Raamatun periaatteiden mukaista: emme saa
ehdoin tahdoin vaarantaa omaamme emmekä
toisten turvallisuutta.
Luuk.21:11 muistuttaa kuinka ”tulee suuria
maanjäristyksiä, tulee ruttoa (kulkutaudit,
sairaudet) ja nälänhätää monin paikoin, ja
taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria
merkkejä.” Juuri näinhän ihmisen maailmassa
nytkin tapahtuu ja on tapahtunut ennenkin.
Silti tämäkään Raamatun sana ei kovin monia
puhuttele siinä mielessä, että se herättäisi
mielenkiintoa Kristusta ja Hänen sanomaansa
kohtaan. Ihmisen syntisyys on syvällä hänessä
kiinni oleva ominaisuus. Kristuksen edessä
voimme kukin vain ihmetellä, kuinka olemme
saaneet sen armon, että olemme Jumalan
kanssa samaa mieltä täydellisestä kelvottomuudestamme ja pienuudestamme Hänen
pyhyytensä edessä. Sisäinen rauha ja tyyni ilo
korona-aikanakin tulee siitä, että Kristuksen
sovitustyön kautta olemme sovitetut Jumalan
kanssa.
Juhani Aitomaa
Kansikuva: Daavidin torni, Jerusalem
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Miten saan voimaa?
C.O. Rosenius

Osa 1
Jumalan kansalle on tärkeä kysymys, miten
saada voimaa. Kysymys on henkilökohtainen.
Sinä näet, mitä sinun tulisi olla ja miten sinun
tulisi toimia, mutta sinulla ei ole siihen voimaa.
Huomaa nyt, mitä apostoli tästä kirjoittaa:
"Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä
voimassa." Näihin sanoihin on kätketty kallis
opetus siitä, miten saada voimaa. Ne kertovat
meille, miten saamme sen voiman, jota tarvitsemme jatkuvassa ja kovassa taistelussa.
Näiden sanojen kautta apostoli ensinnäkin
antaa meidän ymmärtää, ettei voima ole meissä.
Oma voimamme ei ole millään tavalla riittävä
taistelussa. Meidän on huomattava, mistä koko
tämä kehotus ja yleensä koko Jumalan sana
muistuttaa meitä, kun on kysymys voimasta ja
taistelusta: Kaikki oma vaivannäkösi on heitetty
hukkaan, ellei Jumala armahda sinua ja anna
sinulle omaa voimaansa. Ellemme pidä tätä
totena joka hetki, saatamme päätyä kahteen
kohtalokkaaseen harhaan: Joko ylimielisyys
voittaa meidät ja luotamme omaan voimaamme. Tai sitten meistä tulee pelkureita ja hiljaisia
epätoivoon saakka ja antaudumme vihollisen
käsiin vastustelematta.

Jumala on ylpeitä vastaan
Ensimmäisestä harhasta Jumalan sana opettaa
ja myös kokemus osoittaa seuraavaa: Ajatus,
että itse olen niin hyvin varustettu ymmärryksellä, valolla ja Jumalan voimalla, ettei
minun tarvitse pelätä, on kaikkein selvin
merkki suurimmasta lankeemuksista ja
tyhmyyksistä. Tällöin ei auta varovaisuus,
viisaus ja varuillaan oleminen viettelyksiä
ja lankeemuksia vastaan. Jos sinulla on se
käsitys, että sinä kyllä pidät varasi, että
sinua ei voi johtaa harhaan tai sinä et lankea,
niin silloin joudut ansaan. Jos sinulla on
tällainen ajatus sydämessäsi, silloin käy
huonosti. Jumala itse on sinua vastaan ja
antaa sinut sellaisen käsiin, joka on sinulle
liian ovela ja ylivoimainen.
Sillä Jumala ei anna toiselle kunniaansa eikä
ylistystänsä epäjumalille (Jes. 42:8). Kaikesta
pahasta Jumala vähiten sietää sitä, että
ihminen ajattelee itsestään suuria. Tässä on
syy siihen, että usein näemme korkeasti
armoitetun ja hyvin varustetun kristityn
saattavan päätyä mitä kauheimpaan
lankeemukseen tai mitä ihmeellisimpään
harhaan vain pienen kiusauksen jälkeen. Sitä
vastoin voi muutoin niin huono ja heikko
kristitty seisoa lujana ja välttyä suuriltakin
kiusauksilta. Tässäkin tapahtuu Jeesuksen
sanan
mukaan:
"Ensimmäiset
tulevat
viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi." Miksi?
Siksi, että "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta
nöyrille hän antaa armon".
Nöyrät saavat armon
Toisaalta: Niin kuin sanat "hänen väkevyytensä
voimassa" opettavat meille, ettei meidän tulisi
luottaa omaan voimaamme, niin ne myös
opettavat meille, ettei meidän tarvitse masentua
oman heikkoutemme tähden. Sanot: Mutta
minähän tunnen, ettei minulla ole voimaa yli
sen ja sen kiusauksen. Olen niin kurjan heikko
ja vihollisen voima ja viekkaus on minulle liian
suuri. Vastaus: Saisitpa kokea tätä yhä
enemmän! Olisi hyvä jos tuntisit tämän niin
hyvin, ettet koskaan keksisi kyselläkään,
johtuuko voitto itsestäsi tulevasta voimasta,
vaan että pitäisit aivan selvänä, että olet
riippuvainen Jumalan voimasta ja Hänen
laupeudestaan joka hetki.
Ajatteletko kuitenkin jatkuvasti omaa voimaasi
ja mukanaoloasi? Niin kauan joudut myös
kärsimään tappioita, kunnes tulet siihen

pisteeseen, ettet ota itseäsi enää koskaan
huomioon, vaan katsot vain Jumalaan. Samassa
määrin
kun
opit
tuntemaan
oman
voimattomuutesi, Herra varustaa sinut oman
"väkevyytensä voimalla". Niin hän suojelee
meitä kiusauksilta tai vie meidät niitten yli
ihmeellisellä tavalla.
Herran halu on tehdä hyvää kurjille. Varmaa
on, että ne, jotka parhaiten varjeltuvat
lankeemuksilta ja viettelyksiltä, ovat niitä, jotka
kaikkein eniten pelkäävät omaa heikkouttaan
ja luottavat Herraan. Heikko sylilapsi lankeaa
vähiten, koska äiti kantaa sitä käsivarsillaan.
Tässä on salaisuus Paavalin salaperäisiin
sanoihin, (2.Kor.12) "Kun olen heikko, silloin
minä olen väkevä". Sama pätee Herran
lausumissa sanoissa (2.Kor.12:9): "Minun
voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa".

Voimamme on Jumalassa
Apostoli sanoo tekstissä, että meidän tulee
voimistua Hänen väkevyytensä voimassa. Ei
meidän voimassamme, vaan Jumalan. Tällä hän
on tahtonut sanoa, että voima, jossa meidän
tulee voittaa, on Jumalassa. Jumalassa on
voima, ja Hän antaa sitä meille niin paljon kuin
Hän kunakin hetkenä hyväksi näkee. Tässä
apostoli puhuu aivan samalla tavalla kuin
Mooses puhui pelosta lamaantuneelle kansalle
Punaisen meren rannalla: "Herra sotii teidän
puolestanne, ja te olkaa hiljaa" (2.Moos.14:14).
"Totisesti, ellei Herra sodi puolestamme
valtavalla voimalla, niin silloin olemme
hukassa." Mutta Hän osoittaa meille oman
voimansa halukkaasti, kunhan me vain
tunnemme heikkoutemme.
Jatkuu

Yhdysvaltojen johtajuuskriisi
Toimitus

Yhdysvalloissa on paha johtajuuskriisi. Marraskuun
3 päivän presidentin vaaleissa kansakunnalla on
kaksi vaihtoehtoa, joista kumpikaan ei lupaa maalle
kovin hyvää. Vaikka Trump on eräissä kysymyksissä
asettunut puolustamaan perinteisiä kristilliseltä
pohjalta nousevia arvoja, hän ei suinkaan edistä eikä
kohenna kristillisen uskon arvostusta omassa
maassaan eikä muuallakaan. Trumpin kykenemättömyys yhteistyöhön, narsismi, arvaamattomuus,
suoranainen valehtelu ja toisten vähättely on
käsittämätöntä hänen asemassaan olevalle. Toiset
muistuttavat, että kansa saa arvoisensa johtajat ja että
huono johtajuus on Jumalan tuomio.
Suomen valtamedia rummuttaa – välillä syystäkin –
Trump vastaista informaatiota. Joe Bidenistä se antaa
selvästi myönteisemmän kuvan tai pikemminkin ei
anna juuri mitään kuvaa. Bidenin menneisyyttä ei
paljon kaivella eikä hänen epäonnistumisiinsa
puututa kuten Trumpin. Kotimaassaan Bideniä on
arvosteltu mm. epäasiallisesta käytöksestä naisia
kohtaan, nimittelystä, jne. Biden pelästytti monet
amerikkalaiset osallistuessaan viime kesänä
muslimien Emgage Action -ryhmän pyynnöstä
”Million Muslim Votes” -etäkokoukseen netissä.
Siinä ei sinänsä ole mitään outoa koska sekin kuuluu
”ääntenkalasteluun”. Muslimeja on Yhdysvalloissa
huomattava määrä. Mutta kun Biden puheessaan
kehotti lisäämään islamin opiskelua kouluissa, hän
saattoi samalla kauhoa vettä omasta kaivostaan
Trumpin kaivoon karkottaen joitakin epävarmoja
äänestäjiä.
Yhdysvaltojen kouluissa, kuten Suomenkin, islamia
käsitellään jo nyt uskonnonopetuksessa, joka ei ole
tunnustuksellista. Tarkoittiko Biden, että islamin
opetusta tulisi lisätä muiden uskontojen

kustannuksella, vai oliko kyseessä ajattelematon
lapsus lisä-äänien saannin toivossa? Bidenin islamia
ja muslimeja liehakoivista kommenteista ”Million
Muslim Votes” -kokouksessa ovat uutisoineet muun
muassa Christian Post, Breitbart, Middle East Forum,
Washington Times, New York Post ja Fox News.
Islamiin
varovaisemmin
tai
kielteisimmin
suhtautuvia syytetään ”islamfobiasta”. Homoliittoja
vastustavat
taas
kärsivät
”homofobiasta”.
Voitaisiinko kuitenkin ajatella toisinpäin? Eli ne,
jotka leimaavat muita näillä käsitteillä tekevät sen
koska itse pelkäävät. Voitaisiin myös sanoa, että
suuri osa maailman ns. vihervasemmistoa kärsii
”kristusfobiasta”, ”heterofobiasta” jne. Entä kuinka
Biden, joka on itse liberaalidemokraattina LGBT
-myönteinen, voi edistää islamia, joka puolestaan
uhkaa muusukupuolisia kovalla kohtalolla?
Robert Spencer, Jihad Watch järjestöstä kehottaa
pohtimaan, ”mikä suukopu olisi syntynyt, jos Biden
olisi sanonut: ’Yksi mielestäni tärkeimmistä asioista
on, että opettaisimme kouluissamme enemmän
kristillistä uskoa’. Hänet olisi tuomittu kaikkialla ja
todennäköisesti hänet olisi jo korvattu toisella
demokraattipuolueen presidenttiehdokkaalla. Sitä
vastoin hänen äärivasemmistolaiset kannattajansa
vain taputtavat käsiään hänen ehdotukselleen, jonka
mukaan julkiset koulut yhä enenevässä määrin
pyhittäytyisivät islamin opettamiselle."
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Karismaattinen uskonto ja hypnoosin
voima
Lähde: patheos.com, New Scientist
Mitä tahansa ajatteletkin karismaattisista
saarnaajista, heillä on dramaattinen voima
yleisöönsä. Vaikka heidän seuraajansa uskovat
heillä olevan erityisiä voimia, Uffe Schjødtin
aivokuvantamistutkimus Tanskan Århusin
yliopistossa viittaa siihen, että kyse on paljolti
mielikuvista. Itse asiassa aivojen kuvantamistutkimus on vain osa tarinaa. Vielä merkittävämpää on se kuinka jotkut ihmiset joutuvat
näiden karismaattisten loitsujen alle.
Tutkimukseen saatiin ryhmä karismaattisen/
helluntailiikkeen kristittyjä ja vastaava joukko
ei-uskovia. Molemmat valittiin edustamaan
uskomusasteikon ääripäitä. Heitä pyydettiin
kuuntelemaan rukouksia, joita luki kolme
erilaista ihmistä, joiden sanottiin edustavan
ei-kristittyjä, tavallisia kristittyjä ja kristittyjä,
jotka tunnettiin ”parantavista voimistaan”.
Rukousten välillä ei ollut todellista eroa
(puhujat sekoitettiin jotta puhetyylierot eivät
voineet vaikuttaa kokeiluun). Ainoa ero oli
siinä, mitä kuuntelijalle kustakin rukoilijasta
kerrottiin. Juuri sillä oli dramaattinen vaikutus.
Kysyttäessä kristityt pitivät sitä - joka heille
esiteltiin ”parantamisen voiman” välittäjänä –
selvästi ”karismaattisempana”, kuin henkilö,
jota he pitivät uskonnottomana (katso kaavio).
Ei-uskovilla oli pieni suuntaus samaan
suuntaan, mutta se oli melko merkityksetöntä.
Pohjimmiltaan petos ei saanut heitä otteeseensa
mutta kristityille riitti pelkkä kertomus, väite
siitä, että jollakin on parantavaa voimaa. Näitä
henkilöitä he pitivät erityisen ”karisman” ja
Jumalan läsnäolon omaavina. He eivät
tunteneet Jumalan läsnäoloa niiden rukouksissa, joiden sanottiin olevan ei-kristittyjä.
Missä tässä on hypnoosi? Karismaattisen/helluntailiikkeen uskovien aivojen tietyt
alueet deaktivoituivat (tulivat toimintakyvyttömiksi) jonkin verran kuunnellessaan ”eiuskovien” rukouksia, mutta ne deaktivoituivat
paljon, kun vuorossa oli väitetty ”karismaattinen parantaja”. ”Tavallisen kristityn” rukous
sai myös aikaan deaktivoitumista mutta
pienessä mittakaavassa. Ne aivojen alueet, joita
väitetty ”karismaattinen parantaja” poisti
käytöstä
(deaktivoi),
liittyivät
kaikki
”toimeenpanotoimintaan” - mielen osaan, joka

arvioi, seuraa ja tekee päätöksiä. Samanlainen
tulos on saatu tutkittaessa hypnoosin ja
meditaation vaikutusta ihmisten aivotoimintaan. Toisin sanoen nämä henkilöt menivät
osittain transsitilaan.
Schjødtin mielestä tällaista tapahtuu kun
kuuntelemme jotakuta, johon luotamme
implisiittisesti,
sammuttamalla
kriittiset
kykymme ja uskomme sokeasti meille sanotun.
Henkilöt ”keskeyttävät” oman arviointinsa ja
luopuvat kyvystään olla kriittisiä toisen
ihmisen – tässä tapauksessa ”parantajaksi”
esitellyn – hyväksi. Vastaavassa tilanteessa
ateistit olivat immuuneja karismaattisen
saarnaajan ”voimille”. Silti emme saa ajatella,
että vain uskonnolliset ihmiset ovat tähän
alttiita. Ns. lavahypnoosi (hypnotisointi
esitykset) osoittaa, kuinka sama periaate
vaikuttaa kaikenlaisiin ihmisiin.
Uskonnon harjoittamiseen nähden kiinnostavaa
on se, että kaikki ”saarnaajan karisma ja kyky”
oli olemassa vain koehenkilöiden mielissä. He
uskoivat, mitä heille väitettiin ja luopuivat
arviointikyvystään ottamalla huijauksen
halukkaasti vastaan. Karismaattisen liikkeen
monien saarnaajien toiminta ei pohjimmiltaan
eroa lavahypnotistien toimista. Tässä käytetään
hyväksi yleistä inhimillistä heikkoutta.

Jeesus olkoon Herra
Ote
saarnasta:
Martti
Luther,
Kirkkopostilla III
Kymmenes
kolminaisuudenpäivän
jälkeinen sunnuntai. Epistolasaarna.

jakeessa), päättelee: "Vaikka me tai vaikkapa
enkeli taivaasta julistaisi teille muuta
evankeliumia, hän olkoon kirottu!"

Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei

kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano:
"Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi
sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä
Hengessä. Valittakoon jompikumpi: joko
omistettakoon Kristus ja uskottakoon häneen ja
häntä ylistettäköön ainoana Herrana tai sitten
kirottakoon häntä; mitään keskitietä ei ole. On
siis helppoa arvostella jokaista, jolla on
puhumisen virka kristikunnassa: ei ole tarvis
ruveta lahkomieliseksi tai töllistellä sinne tänne,
tähän tai tuohon persoonaan tai armolahjaan,
epävarmana kysellen, ketä olisi pidettävä toisia
parempana; sen sijaan on tarkattava ja kuultava
pääkohtaa, saarnaa: mitä ja miten hän
Kristuksesta saarnaa ja opettaa.
Jos hän, näet, puhuu Pyhässä Hengessä, hän ei
todellakaan voi kirota Kristusta, vaan hänen
täytyy ylistää ja kiittää häntä, ja jos hän näin
tekee, hän ei varmaankaan opeta eikä anna
aihetta panemaan toimeen mitään lahkolaisuuksia tai jakautumisia. Ellei hän niin tee, sinä
saat varmasti päätellä, että hän ei ole vilpitön ja
että hän ei puhu Jumalan Hengessä. Näin
apostoli töytäisee lahkolaisia, jotka uhmaten
kerskaavat seurakuntavirastaan tai armolahjoistaan, ikään kuin he olisivat täynnä Henkeä,
ja väittävät opettavansa ihmisiä oikein...
Ja vielä: on päästävä Hengessä korkeammalle;
ei riitä se, että käsitellään ainoastaan uskoa,
sakramentteja ja ulkonaista saarnavirkaa.
Olkoon menneeksi, apostoli sanoo, kehuos
mielin määrin isosta hengestä, mutta se ainakin
on varmaa, että se, joka puhuu Hengessä, ei
Jeesusta kiroa, toisin sanoen, sitä ei Hengestä
kerskuminen aikaan saa, vaan sitä tarkattakoon,
mikä on sinun käsityksesi Kristuksesta ja mitä
sinä hänestä opetat: se, näet, on joko Jeesuksen
parjaamista ja kiroilemista tai hänen ylistämistään ja häntä Herraksesi tunnustamista.
Jos siis osoittautuu, ettei opettamisesi eikä
saarnaamisesi osoita Kristukseen, vaan tarjoaa
jotakin muuta, mutta sinä kuitenkin ylpeänä
kerskaat Hengestä, on siinä jo tuomiosi: sinun
henkesi ei ole se todellinen Pyhä Henki, vaan
väärä, valheen henki, jota ei ole kuultava, vaan
joka on kirottava helvetin syvyyksiin, niinkuin
pyhä Paavali, Galatalaiskirjeen 1. luvussa (8.

Se, että apostoli tässä, näet, mainitsee Jeesuksen
kiroamista, ei merkitse vain sitä, että julkisesti
häpäistään ja kiroillaan Kristuksen nimeä tai
persoonaa, niinkuin jumalattomat juutalaiset ja
pakanat kiroilivat, - sellaisten kanssa pyhällä
Paavalilla ei ole mitään tekemistä, eivätkä
korinttolaisetkaan totta totisesti tahtoneet
sellaisia olla -, vaan Jeesuksen kiroaminen
tarkoittaa sitä, että kristittyjen keskuudessa
kerskataan Pyhästä Hengestä, kuitenkaan
Kristusta oikein, autuutemme perustuksena
saarnaamatta, jätetään se syrjään ja hänestä
siirrytään johonkin muuhun, jonka väitetään
olevan Pyhästä Hengestä ja tavallista
evankeliumin oppia paljon tarpeellisempaa ja
parempaa.
Nämä kaikki selvästi, vaikka he kylläkin
käyttävät Kristuksen nimeä ja siitä kerskaavat,
perustuksia myöten tuomitsevat, soimaavat ja
kiroavat Kristusta. Jos, näet, hänen sanaansa ja
saarnaa halveksitaan, niiden sijaan tähdentäen
jotakin muuta, jonka avulla voidaan saada Pyhä
Henki ja iankaikkinen elämä, tai joka ainakin
on sitä varten yhtä välttämätöntä, niin sehän on
suoraan sanottuna Kristuksen häpäisemistä ja
mitättömäksi tekemistä, jopa, niinkuin
Hebrealaiskirje (6:6; 10:29) sanoo, hänen jälleen
itsellensä ristiinnaulitsemista ja Jumalan Pojan
veren jalkoihinsa tallaamista.
Kristus itse selittää Pyhän Hengen viran ja
saarnan, sen, mitä hän on seurakunnassa
opettava ja puhuva, Johanneksen Evankeliumin
16. luvussa (Joh. 15:29 - 16:14): "Hän on
todistava minusta", ja samoin: "Hän on minut
kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja
julistaa teille". Hänellä on oleva niin
yksinkertainen kieli ja hän on sitä niin
yksinkertaisesti käyttävä, ettei osaa saarnata
mitään muuta kuin sitä ainoata Kristusta. Jos
hän on todistava Kristuksesta ja häntä
kirkastava, ei hän saa esittää mitään muita
asioita, sillä niistä hän himmentyisi, ja häneltä
riistettäisiin hänen kunniansa. Se, joka näin
menettelee, ei todellakaan puhu Pyhän Hengen
kautta, olkoon hän vaikka opettaja, piispa,
paavi, kirkolliskokous tai taivaan enkeli. Näin
oli laita korinttolaisten keskuudessa: he jättivät
syrjään yksinomaan Kristusta saarnaamisen,
sen sijaan viittoillen apostolien persoonaan.
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Kiusausten maailma
Rov. Per Olof Malk
Osa 3
Valkea perkele
Matt. 4. luvun viidennessä jakeessa kohtaamme
sielunvihollisen uusine kiusoineen. Hän vie
Jeesuksen
pois
erämaasta
"pyhään
kaupunkiin”. Henki vei Jeesuksen erämaahan,
mutta sielunvihollinen vei hänet pyhään
kaupunkiin. Mikä vastakohta yleisen ajattelun
suhteen! Olosuhteistamme emme siis voi
päätellä, olemmeko Hengen kuljetettavina.
Pyhässä kaupungissa sielunvihollinen vei
Jeesuksen pyhään temppeliin ja siellä hän
”asetti” Jeesuksen temppelimuurin harjalle.
Tässä ilmenee yksi kiusaajan vaarallisimmista
piirteistä: hän voi pukeutua valkeuden
enkeliksi ja lähestyä pyhällä ja hurskaalla
tavalla. Näetkö, että hän vei Jeesuksen pois
erämaasta ja hän johti Jeesuksen pyhään
kaupunkiin ja siellä pyhäkön korkeuksiin. Me
ajattelemme Jumalan johtavan pois erämaasta,
kun se aika kohdallemme osuu. Vapautuksen
erämaasta ja pyhän tuntuisen ilmapiirin voikin
synnyttää perkele. Ihmiset, jotka elävät
"temppelimuurin harjalla” voivat kokea
olevansa hengellisesti muita korkeammalla. He
voivat luulla Jumalan armahtaneen heitä
erämaa-aikojen ahdistuksista ja olevansa
lähempänä taivasta kuin tavalliset kulkijat.
Raamatunkohtamme kuitenkin kertoo, että
Pyhä Henki johti Jeesuksen erämaahan, mutta
perkele pyhään kaupunkiin.
Tämän uuden kiusauksen perusrakenne on
sama kuin edellisen. Sielunvihollinen sanoo:
”Jos kerran olet... niin”. ”Jos kerran olet Jumalan
Poika, niin heittäydy alas.” Sielunvihollinen
houkuttelee Jeesusta jälleen tekojen tielle jotta
niiden kautta kävisi ilmi, että hän todella on
Jumalan Poika. Sielunvihollisen tarjoama
ajatuksen kulku on aina tämä: Teot liittyvät
uskoosi. Jos Jumala on olemassa ja uskosi on
oikea, niin sinä luotat Jumalan sanaan niin
paljon, että sinä voit toimia sen mukaan. Näin
sinun tekosi osoittavat uskosi aitouden ja
Jumalan voiman. Jatko paljastaa lisäpiirteen
sielunvihollisen
lähestymistavassa.
Hän
perustelee ajatustaan vetoamalla Jumalan
sanaan ja lainaa psalmia 91. Hän sanoo: "Onhan
kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn. He
kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi
kiveen’.”

Lisäpiirre on tämä: Kiusaajakin voi käyttää
Raamattua. Hän voi kutsua elämään
korkeatasoista hengellistä elämää Jumalan
lupausten varassa ja tekemään ihmeitä sen
mukaan, mitä on kirjoitettu! Vapisen näitä
rivejä kirjoittaessani, sillä tässä meillä on
kiusaus, joka tyydyttää lihaa ja turmelee
Jumalan valtakuntaa tänään kaikkialla. Kiusaus
ei läheskään aina ole vetoa johonkin rumaan,
pahaan tai alhaiseen, vaan sen kauheus on siinä,
että se hyvin usein on oikean ja hyvän
tuntuinen, kristitylle sopiva ja raamatullinen.
Kuinka usein olemmekaan kuulleet, miten
Jumalan sana on pettämätön. Edellä olen
alleviivannut, miten tärkeä on tuntea Raamattu.
Sen varaan voimme laskea elämämme. Voimme
luottaa Raamattuun. Lupaukset ovat edelleen
voimassa, sanotaan, ja ilolla lisään: Amen!
Halleluja, niin on! Mutta tämä ei ole vain
meidän lohdutuksemme ja turvamme, vaan
myös suuri vaaramme. Meidän lisäksemme
sielunvihollinen käyttää Raamatun totuutta
hyväkseen ja niin hän tekee erityisesti silloin,
kun hän jossakin löytää sielun, joka tahtoo ottaa
Jumalan sanan vakavasti, kuten Jeesus teki.
Muista tämä: Missä Pyhä Henki tekee työtään,
siellä sielunvihollinen tekee omaansa. Ellei hän
voi muuta, hän käyttää hyväkseen sitä työtä,

mitä Pyhä Henki tekee, mutta langettaakseen
ihmisen.
Kiusaaja kehotti Jeesusta heittäytymään alas
temppelimuurin harjalta. Siihen olisi tarvittu
sitä uskoa Jumalan sanaan, mitä Jeesus oli
osoittanut erämaassa omistavansa. Nyt erämaaaika oli ohi, nyt oli korkealla pyhäkön harjalla
olemisen suuri aika, uskon ja voittojen
ihmeellinen aika. ”Jos kerran olet Jumalan lapsi,
niin onhan sinulla uskoa Hänen sanaansa, jota
jo aikaisemmin käytit. Ethän sinä voi poimia
yhtä kohtaa sieltä ja toista täältä vaan sinun
uskosi kohdistuu koko Raamattuun. Heittäydy
siis alas Jumalan sanan ja lupausten varassa,
sillä Raamattu on kirjoitettu sinua varten, että
sinä voisit elää voittoisaa elämää ja kokea
kaiken sen, mitä Raamattu uskoville lupaa.
Eihän usko ole teoriaa, vaan elämää ja
käytäntöä...”
Tunnistatko äänen ja tämän sävyn? Tässä on
kutsu vaeltamaan Jumalan sanan varassa ilman,
että Jumala on sitä pyytänyt. Kuinka paljon
työtä tehdäänkään Jumalan valtakunnassa tänä
aikana tällaisen ajattelun varassa! Kuinka paljon
käytännön kristillisyydestä perustuukaan
tämänkaltaiseen ajatteluun! Kuulemme joka
suunnalta suurta ja pientä puhetta sanan
varassa kulkemisesta ja sanan varassa
toimimisesta. Kuulemme uskon teoista ja uskon
voitoista. Mutta kuinka paljon siitä on
sielunvihollisen innoittamaa ja kuinka paljon
Jumalan käskystä tehtyä?
Me emme saa ottaa elämämme ohjia Jumalan
käsistä omiin käsiimme. Siksi meidän pitäisi
perata omasta elämästämme ja hengellisestä
työstämme pois kaikki ne hyvät ja arvokkaat ja
sanan pohjalle rakennetut asiat, joita Jumala ei
ole käskenyt meidän tehdä. Monen Jumalan
palvelijan aika on kiireinen ja varattu tämän
kiusauksen voiman tähden. Uskovat tekevät
paljon sellaista Jumalan sanan mukaista, johon
Jumala ei ole antanut aihetta. Tämä kiusaus elää
ja toimia Jumalan sanan mukaan tulee niin
yllättävän hienolla tavalla temppelimuurin
harjalla, että sen vastustaminen on ihmiselle
lähes mahdotonta. Vaikeus on siinä, että
sielunvihollinen perustelee omaa kantaansa
Jumalan sanalla, joka on tosi. Mitä voi uskova
silloin tehdä?
Vaikka kiusaaja lähestyy Jumalan lapsia
Raamatulla, meille ei jää muuta apua kuin
Raamattu - niin kuin edellä on ollut puhetta.
Näin teki Jeesus. Hän vastasi sielunviholliselle:
”On myös kirjoitettu...” Näin Hän asetti
Jumalan sanan Jumalan sanaa vastaan,
totuuden totuutta vastaan. Tämä on se vaikea

alue, millä monet kompastuvat ja kaatuvat.
Tärkeää olisi tuntea koko Raamattu eikä vain osia
siitä tai jakeita siitä. Mutta kun koko Jumalan
sanaa ei tunneta, suuretkin uskovien joukot ovat
sielunvihollisen opetuksen armoilla. Jos heiltä
kysyy, miksi he uskovat kuulemansa, he sanovat
uskovansa siihen, koska he kuulevat Jumalan
sanaa. Jos heidän opettajiltaan kysyy, miksi he
opettavat niin kuin he opettavat, he viittaavat
Raamattuun ja sanovat opettavansa sitä. Näin
suu tukitaan niiltä, joilla on toinen näkemys
asiasta.
Jeesuksen vastauksessa paholaiselle on pieni
mutta tärkeä sana ”myös”, joka erottaa Jeesuksen
vastauksen
tässä
hänen
ensimmäisestä
vastauksestaan kiusaajalle. ”On myös kirjoitettu..
.” Hänkään ei voinut muuta kuin vedota Jumalan
sanaan - ja tässä Hän on ikuinen esimerkki
kaikille kiusatuille. Siinä temppelimuurin harjalla
seisoivat siis nyt nämä kaksi, molemmat Jumalan
sanaan vedoten. Siinä he ovat kuin elävänä
vertauskuvana koko kristikunnasta taittamasta
peistä keskenään, kuin seurakuntien jäsenet
seisomassa toisiaan vastaan, kuin järjestöt
ottamassa yhteen toistensa kanssa, kuin opettajat,
joista toiset ovat harhaopettajia ja toiset oikeita
opettajia, kaikki vetoamassa Jumalan sanaan.
Tuhannet kuulevat haltioituneina toimivasta
Jumalasta, jonka varassa voi heittäytyä alas
muurin harjalta. Tuhannet kuulevat innostuneina
sanoman Jumalasta, joka antaa enkeleilleen
käskyn, niin he kantavat kuulijoita jumalallisella
voimalla. Lopultakin, he sanovat, Jumala
päästetään vapaaksi oppilauselmien häkistä
keskelle ihmisiä tekemään omaa työtään.
Hallelujaa! Tämä on jotakin ihmeellistä, tämä
aivan pyörryttää, tämä saa mielen nousemaan,
ylistyksen kumpuamaan.
Tällaisten tapahtumien pyörteissä tuskin kukaan
enää muistaa, että temppelimuurin harjalla
olevassa vertauskuvassa seisoi kaksi eikä yksi
opettaja Raamattuun vedoten. Heittäytyminen
alas, antautuminen Jumalan varaan kuin
pumpuliin, Jumalan sanan uskominen ja sen
mukaan toimiminen ovat huikeita asioita. Tämä
on jotakin aivan muuta kuin ristin puu, tappio,
pelkkä usko keskellä tapahtumattomuutta. Mutta
pyhässä kaupungissa seisoi temppelimuurin
harjalla sielunvihollisen lisäksi toinenkin. Hän ei
toiminut kuulemansa Jumalan sanan mukaan
eikä hän heittäytynyt sen varassa alas muurilta.
Siinä hän seisoi jättäen meille esikuvan. Meidän
on lupa jättää tekemättä sellaista, jota me
saattaisimme tehdä. Jumalan sana on totta, mutta
”älä kiusaa Herraa, Jumalaasi”, sanoi Jeesus.
Jatkuu
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Kenttäpiispa puolusti arvoja
Lähde: Kotimaa24 (lyhennelmä)
Suomen Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka
Särkiö julkaisi juhannussunnuntaina 21.6.2020
Kotimaa24 -blogisivustolla blogitekstin nimeltä
"Vallankumouksen hedelmät kypsyvät", jossa
hän oli huolissaan perinteisten avioliitto- ja
perhekäsitysten murenemisesta. "Monet perheet ovat rikkoutuneet ja lapset kärsivät
ahdistuksesta. Elämältä puuttuvat ehjät
peruskivet ja suuntaviivat, jos ei voi luottaa
syntymässä annettuun sukupuoleensa, avioliittoon,
pariuskollisuuteen
tai
elämän
merkityksellisyyteen
Jumalan antamana
lahjana."
Hän
kirjoitti kulttuurivallankumouksesta, joka "on
edennyt
hyvän
matkaa ja sen
hedelmät kypsyvät":
"Marxilaisuuden
edellyttämä proletariaatin
vallankumous ei
tullutkaan aseellisena. Bolshevikit
ovat väistyneet.
Tilalle on kasvanut
kulttuurieliitti, joka tekee hiljaa työtään
rakenteiden murtamiseksi. Heille rakenteet
ovat kaiken pahan juuri ja taantumuksen syy kuten avioliitto, miehen ja naisen sukupuolijako, samoin isän ja äidin muodostama
ydinperhe - niin myös lasten kotikasvatus."
Hän otti myös kantaa muun muassa syntyvyyden laskuun ja huomautti hallituksenkin olevan
matalasta syntyvyydestä huolestunut. "Minusta
näyttää siltä, että 'rakenteiden' kuten
ydinperheen, avioliiton, pariuskollisuuden ja
sukupuolijaon murentaminen ovat vähintään
osaksi laskevan syntyvyden taustalla.
Avioliiton ideana on ollut ihmiskunnan sivu
tuoda turvallinen ja pysyvä koti seksille, lasten
saamiselle ja heidän kasvattamiselleen. Kun
seksiin ei nykyisin tarvita avioliittoa,
murenevat samalla avioliiton tähän asti
turvaamat asiat."
Blogiteksti sai aikaan sosiaalisessa mediassa
hurjan äläkän ja myös Särkiö itse sai osakseen

voimakasta arvostelua. Lauma uhriutuvia ja
kyynelehtiviä mielensäpahoittajia alkoi avautua
"turvattomuuden tunteistaan", joita he kokivat
luettuaan Särkiön "hämmentävän tekstin".
Valtamediat polkaisivat liikkeelle Särkiön
blogin ympärille valtakunnan laajuisen kohun.
Missään ei edes esitetty asiallista kritiikkiä, joka
osoittaisi jonkin todellisen epäkohdan kirjoituksessa. Kenttäpiispa Pekka Särkiö joutui
nopeasti punavihreän kenttäoikeuden eteen ja
tuomio ainoasta oikeasta totuudesta poikkeavista näkemyksistä luettiin ja toimeenpantiin
nopeasti.
Haukkumakuorossa
mukana
olivat
räksyttämässä välittömästi
ja tiiviisti yksissä
tuumin Yle, Helsingin Sanomat,
Iltalehti, Ilta-Sanomat, Verkkouutiset, jopa Maaseudun Tulevaisuus ja
Seura -lehti. MTV
Uutiset halusi tehdä kaikille selväksi, että blogitekstistä syntynyt kohu
tuli
epämiellyttävänä
yllätyksenä kenttäpiispa Pekka Särkiölle ja muun
muassa makusteli sillä, että "Särkiö poisti sen
verkosta liukkaasti ja pyyteli anteeksi
mielipahaa".
Juhannuksen jälkeisenä maanantaina iltapäivän
päätteeksi
Puolustusvoimat
osoitti
jo
polvistuvansa poliittisesti korrektin alttarin
edessä ja teki parannusta, kun se twiittasi:
"Kenttäpiispa Pekka Särkiö pyytää anteeksi
blogitekstiään ja kertoo, että Puolustusvoimat
kuten myös hän itse ovat sitoutuneet kaikkien
ihmisten ehdottomaan tasa-arvoon ja jakamattomaan ihmisarvoon." Seuraavana päivänä,
tiistaina Puolustusvoimat tuomitsi lopulta
täysin kenttäpiispa Pekka Särkiön blogitekstin
ja kertoi Twitterissä saaneensa Särkiön kirjoituksesta paljon palautetta. Kaiken kaikkiaan
kenttäpiispalla ei ollut tietystikään mitään
anteeksi pyydettävää, eikä hänen olisi pitänyt
nöyristellä yhtään kenellekään.

Koko kohu kertoo joka tapauksessa jälleen
kerran siitä, kuinka kapea sanan- ja
mielipiteenvapaus punavihreässä totalitaristisessa "demokratiassa" on. Särkiö arvelee, että
hänen blogissaan kiihdytti erityisesti viittaus
marxilaisuuteen. Hänen mukaansa marxilaisuus on olemassa oleva ideologia, jolla on
vaikutusta nyky-yhteiskunnassa. Marxilaisuuden edustajat haluavat murtaa rakenteita ja
luoda uusia, Särkiö sanoo eikä siis peru
puheitaan marxilaisuudesta, mutta on sitä
mieltä, että ideologiaa ei olisi pitänyt nimetä
marxilaisuudeksi. Jyväskylän yliopiston professorin, Tapio Puolimatkan mielestä kenttäpiispa
Pekka Särkiö teki palveluksen suomalaiselle
yhteiskunnalle esittämällä tärkeän analyysinsä
tekijöistä, jotka uhkaavat avioliittokulttuurin
perusteita ja sen myötä koko yhteiskunnan, ja
erityisesti sen kaikkein heikoimpien jäsenten eli
lasten hyvinvointia.
"Perhearvojen
puolustaminen
pyritään
määrittelemään vihapuheeksi väittämällä, että
ydinperhearvot loukkaavat sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjä", Puolimatka toteaa
29.6.2020 päivätyssä Keskisuomalainen -lehden
blogissaan "Aktivistien kampanja kenttäpiispan
vaientamiseksi". Pekka Särkiön tapauksessa Puolimatkan mukaan - aktivistit yrittivät saada
kenttäpiispan erotetuksi esittämällä vääristeleviä tulkintoja kirjoituksesta, jossa hän puolusti
kristillistä avioliittokäsitystä ja kritisoi seksuaalisiin kokeiluihin ohjaavaa seksuaalikasvatusta.
Särkiön blogista luotiin aktivistien "pelikirjan",
"käsikirjoituksen" mukainen julkisuuskohu
ilmaisemalla siitä luonnehdintoja kuten
”omituinen naisvihamielisiä salaliittoteorioita
tihkuva blogiteksti”, joka edustaa ”ummehtunutta arvomaailmaa ja asenteita”.
Sateenkaaripappi Suvi Kouri väitti Särkiön
blogin loukkaavan perusoikeuksia ja pohjaavan
”äärimmäisen kapeaan ja vanhentuneeseen
käsitykseen ihmisyydestä, sukupuolesta ja
seksuaalisuudesta”. Kouri näki Särkiön
listaamien aitojen huolien "juontavan juurensa
samoihin 'ongelmiin', joihin kirkko on pyrkinyt
kautta historiansa puuttumaan: naisten seksuaalisuuteen sekä seksuaaliseen vapautumiseen". "Ydinperhearvoja puolustava Särkiö on
heikossa asemassa, koska hän on heteroseksuaalisessa avioliitossa elävä valkoinen
kristitty mies, joka identifioituu omaan biologiseen sukupuoleensa. Hänen käsityksensä ovat
intersektionaalisen hierarkian mukaan erityisen
epäilyksenalaisia", sanoo Puolimatka.

Raamatun usko yhä harvinaisempaa
Lähde: Cultural Research Center at Arizona Christian University
ja Barna Research Center
Vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan yhä useampi kristityksi itsensä kokeva amerikkalainen uskoo, että pelastus ansaitaan teoilla. Kyselyyn vastanneista 48% uskoi, että jos henkilö
on yleensä ”hyvä” ja tekee riittävästi hyviä tekoja, hän ansaitsee
taivaspaikan. Vain 35% kristityistä uskoi perinteisellä tavalla.
52% hyväksyi sen, että teoilla vaikutetaan Jumalaan ja saadaan
Hänen hyväksyntänsä. Näissä tuloksissa on merkittävää se, että
enemmistö kyselyyn vastanneista kuuluu seurakuntaliikkeisiin,
joissa perinteisesti on opetettu protestanttisen uskonkäsityksen
mukaan Kristuksesta ainoana pelastajana. Noin puolet
helluntailiikkeen (46%), protestanttisten (44%) ja evankelisten
(41%) kirkkojen jäsenistä uskoo hyviin tekoihin. Katolisen kirkon
kristityistä tämän näkemyksen ilmoitti omaavansa 70%. Myös
syntikäsitys on lievenemässä. Yli puolet (56%) sanoo edelleen
pyrkivänsä välttämään syntiä koska Jumala on sitä vastaan. Alle
puolet (49%) katsoo heillä olevan raamatullinen velvollisuus
todistaa uskostaan.
Kaikista amerikkalaisista 54% uskoo taivaaseen ja 33% uskoo
pääsevänsä sinne Kristuksen sovitustyön tähden. Kristityiksi
tunnustautuvista silti vain 46% uskoi kokevansa iankaikkisen
elämän koska Kristus sovitti heidän syntinsä. Kaikista
amerikkalaisista 15% ei tiedä mitä kuoleman jälkeen heille
tapahtuu, 13% mukaan kuoleman jälkeen ei ole mitään, 8% uskoo
jälleensyntymiseen ja 8% uskoo menevänsä kiirastuleen, jossa
puhdistutaan taivaskelpoiseksi, vain 2% uskoi joutuvansa
helvettiin.
Amerikkalaisten enemmistön (63%) mukaan kuuluminen
johonkin uskonnolliseen ryhmään on tärkeämpää kuin se mihin
henkilö uskoo. Näin ajattelee jopa 68% niistä, jotka sanovat
olevansa kristittyjä, evankelisista näin ajattelevia oli 56% ja
helluntailaisista 62%. Ei-kristillisiin uskontoihin kuuluvista näin
ajatteli 61%. Totuus on muualla kuin Jumalassa eikä absoluuttista
moraalista totuutta ole, uskoo 58%. Raamattu ei määrittele oikeaa
ja väärää, uskoo 77%. Raamattu ei ole auktoriteetti ja tosi
Jumalan sana 59% mukaan. Ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä,
uskoo 69% kyselyyn osallistuneista. Tutkimusten mukaan
”uudestisyntyneiksi” kristityiksi itsensä kokee 20% ikäryhmästä
18-29 vuotiaat, 30% 30-49 vuotiaista ja 40% 50 ja yli -vuotiaista.
Matala, lähinnä tunteeseen pohjaava kristillinen ajattelu on
hallinnut valtaosaa länsimaista evankelisuutta. Suurinta osaa
kristillisistä kustantajista, ja monista järjestöistä ohjaa se, mikä
myy ja kuinka saadaan varoja. Monet katsovat ja kuuntelevat
julistajia: miehiä ja naisia, jotka olisi jo alkuseurakunnassa
leimattu harhaopin vuoksi. Kristitty nuoriso ei niinkään koe
erottautuvansa maailmasta vaan useissa tapauksissa
maailmallisuudesta otetaan esimerkkiä ja se tuodaan seurakuntakuvioihin.
Suomesta emme tiedä vastaavaa tutkimusta mutta tuntuisi, ettei
tilanne ole yhtään sen parempi. Itse asiassa tilanne voi olla jopa
huonompi. ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän
uskoa maan päältä?” Luuk.18:8.
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Onko sukupuoli ”neutraali” asia?

Juhani Aitomaa
Monet aikamme ihmiset vastaavat yllä olevaan
kysymykseen: kyllä. Ihminen voi heidän
mukaansa syntyä ”väärään” sukupuoleen
jolloin hänellä on oikeus ”korjata” sukupuolensa siksi joksi haluaa. Syntymässä saatu
sukupuoli on ihmisen ”neutraali” identiteetti –
ei lopullinen. Demokratiassa yhteiskunnan
(veronmaksajien) velvollisuus on kustantaa
nämä korjaukset, vaikka asiaa ei – ainakaan
Suomessa, tuskin missään muuallakaan – olisi
”demokraattisesti” ihmisiltä kysytty. Asiaa
perustellaan, että ko. korjaus on lääketieteellinen hoitotoimenpide ja siksi yhteiskunnan hoidettava asia. Kuten abortista, sukupuolenvaihdoksesta on tullut yhteiskunnallinen ”uusi normaali”.
Tätä kirjoitettaessa Suomen valtiollinen TV, eli
YLE huomioi näyttävästi Pride -viikon. Se
uutisoi LGBT (lesbo-, homo-, bi-, transseksuaali)
-kansasta, näyttää heidän elokuviaan ja näin
”valistaa” meitä tietämättömiä.
Samoilla
linjoilla on muukin valtamedia. Ilta-Sanomat
kertoo kuinka Tuure Boelius niminen
”sosiaalisen median vaikuttaja” peräti
”järkyttyi” kun Päivi Räsänen aivan oikein
kirjoitti ettei Pride ole ihmisoikeustapahtuma.
MTV3 puolusti Boeliusta julkaisemalla nuorukaisen vastineen Räsäselle: ”Sinun ajatuksesi
jumalasta on oksettava ja ahdasmielinen, mutta
onneksi minun jumalani antaa sinunkin syntisi
anteeksi”, opettaa 19 -vuotias Boelius lisäten
vielä: ”eikö sua hävetä”. Boeliuksen jumala ei

hänen itsensäkään mielestä ole sama kuin
Räsäsen. Vaatekauppa Zalando on yksi Priden
pääsponsori. Piakkoin se ei enää myy erikseen
miesten ja naisten vaatteita. Yhtiö kertoo, että
sukupuolivalinta poistetaan eri asiakasvaiheista.
Pääministeri Sanna Marin on
Helsinki Pride -tapahtuman suojelija. Ainakin
Forssan, Lahden, Hämeenlinnan ja Riihimäen
kaupungit ja Jokioisten kunta (varmaan
muitakin) nostivat salkoon sateenkaarilipun
tapahtuman kunniaksi.
Jumala ja Hänen luomistyönsä on auttamatta
tuomittu väistymään. Vanhanaikainen Jumala
loi vain kaksi sukupuolta: miehen ja naisen.
Uuden ajan valistuneen, sivistyneen ja kaikkitietävän ihmisen toimesta niitä on saatu paljon
lisää. Australiassa tehdyssä sukupuolia koskevassa kyselyssä löydettiin 33 eri sukupuolta.
Tässä ei ole kirjoitusvirhettä: SIIS 33! Hurraa mitä edistystä! Sukupuoli ei enää määräydy sen
mukaan synnytkö miehenä vai naisena.
Sukupuolesi on se, miksi itsesi tunnet tai mikä
haluat olla. Saat siis itse valita ja korjata
tarvittaessa ”luonnonvalinnan”.
Evoluutio-opin (jota voidaan pitää eräänlaisena
uskontona) mukaan ”luonnonvalinta on
evoluutioprosessi, jossa perinnölliset hyödylliset ominaisuudet runsastuvat ja haitalliset
harvinaistuvat populaatiossa eri sukupolvien
aikana” (Wikipedia). LGBT -kansa myötäjuoksijoineen lukeutuu yleensä evoluutiouskoviksi. Silti he toimivat myös omaa uskomustaan vastaan. ”Ihmislaji” tarvitsee

lisääntyäkseen ja vahvistuakseen miehen ja
naisen – ei muita ”sukupuolia”. LGBT -illuusio
ei vastusta ainoastaan Raamatun kristillisyyttä
vaan myös evoluutioajattelun mukaista ”hyödyllisten ominaisuuksien” ja ”ihmislajin”
vahvistumista. Ominaisuus, joka ei vahvista
lajia, on sille hyödytön ja vahingollinen. Näin
siis evoluutiossa.
Suomen nykyhallituskin päätti seurata aikaansa
kun se esittää hallitusohjelmassaan kansalaisille
uutta, ”sukupuolineutraalia” henkilötunnusta.
Vanha tunnus on vanhanaikainen koska se
tunnustaa vain miehen ja naisen. Onhan se
suuri loukkaus niitä 31 sukupuolta kohtaan,
jotka katsovat asian loukkaavan omaa sukupuolista määrittelyään. Hallituksenhan on
pidettävä aina heikompien ja vähemmistöjen
puolta. Vähät siitä mitä enemmistö, tai etenkään
kristityt ja Raamattu, asiasta miettivät. Mutta
pitäisikö tässäkin pysähtyä ja tyhmyyden sijasta
ottaa ns. ”järki käteen”?

tulee jossakin kehitysvaiheessa olemaan
epävarma identiteetistään, tulisi ohjata, opastaa
ja rohkaista olemaan ja elämään miehenä tai
naisena omassa persoonassaan. Tämä koskee
myös niitä, jotka kokevat ”erilaisuutta”.
Nykyisessä yhteiskunnassa ihminen voi ajatella
itsestään mitä haluaa mutta se ei saa vaikuttaa
yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon
ja
yhteisten varojen käyttöön. Hallituksen esitys
toimii aivan päinvastoin. Jokaisen ihmisen
sisimmässä asuu kapina Jumalaa ja Hänen
säädöksiään vastaan. Sitä kuvataan sanalla
synti, syntisyys. Vaikka haluaisikin poistaa
Jumalan ja Hänen luomistyönsä ajattelustaan,
pitäisi silti pystyä järkevään ja loogiseen
ajatteluun. Etenkin silloin, jos hoidetaan koko
kansakunnan asioita.

KORVEN KAIKUJA

Hengellisiä lauluja, Efraim Jaakkola

Ihmiskunnassa on aina ollut ja tulee olemaan
vähemmistöjä, jotka eivät sopeudu yleisesti
määritettyyn yhteiskunnalliseen ”normaaliin”.
Raamattukin sanoo: ”Sillä on niitä, jotka
syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat
avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka
ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi,
ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat
tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka
voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon”,
Matt.19:12. Nykymaailmassa näillä vähemmistöillä on sama lain suoja kuin ”normaaleilla”, samat oikeudet ja toki velvollisuudetkin.
Heitä ei saa vainota tai syrjiä.

Ei Jumalalle kelpaa ihmiseltä muuta
kuin ihmisen kelvottomuus.

Nykyisessä ajassa, ja Suomen hallituksen
mielestä, tämä seikka on laajennettu tarkoittamaan, että suuri enemmistö joutuu sopeutumaan vähemmistön vaatimuksiin ja kustantamaan ne. Tämä vähemmistö saa kyllä syrjiä
enemmistön oikeuksia ja vaatia heitä
muuttamaan ajatteluaan. Eihän tässä järkeä ole,
eikä se ole demokratiaa vaan yhdenlaista
harvainvaltaa ja illuusiota. Kaiken koronavitsauksesta johtuvan miljardien kustannustaakan
lisäksi kansaa vaaditaan kustantamaan
mieletön, vähintään satoja miljoonia maksava
”sukupuolineutraali uudistus”.

Älä uskotonna estä,
Ett'ei pestä
Jesus sydäntäsi saa
Verellänsä virtaavalla,
Puhtahalla,
Joka sielun autuuttaa!

Mistään uudistuksesta ei tietenkään ole kyse.
Kyse on taistelusta perinteitä ja etenkin
kristillisen uskon perusteita vastaan. Kaikki
perinteet eivät ole hyviä eikä niistä tarvitse pitää
kiinni. Mutta sukupuolia ei oikeasti ole kuin
kaksi. Matt.19:12 tunnustaa poikkeavuudet
mutta ei varsinaisesti lisää sukupuolten
lukumäärää. Nuoria, joista osa on aina ollut ja

Häntä huutain päivän alan,
Häntä halaan,
Tarpeeni Hän antaapi,
Hengestäni huolen pitää,
Turhaan siitä
Murhetta muut kantaapi.

Turku, G. W. Wilèn ja Kumpp. kirjapaino,
1888.

Ilman minua te ette voi mitään tehdä
Vaikka kunne kuljen, käännyn,
Niin mä näännyn
Ilman Herraa Jesustain;
Joka avunpyyntiin juoksee
Muiden luokse,
Sielunsa hän hukkaa vain.

Kuopasta Hän sielun nosti, (Ps. 116: 8)
Omaks osti,
Kantaa, hoitaa, pelastaa;
Hän on vielä virvoittanut,
Kirvoittanut
Synnin koko velasta.
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Puhuuko Jumala ”Jumala/Jeesus puhuu” kirjoissa ?
Juhani Aitomaa
Sarah Youngin ja
A.J.Russellin Jeesus
kutsuu/Jumala puhuu
-kirjojen taustaa
Osa 3
For Sinners Only
”Kahta kuuntelijaa” innoitti siis
kirja nimeltä ”For Sinners
Only” jonka kirjoitti aiemmin mainittu A. J.
Russell. Kirja kertoo ”Oxfordin ryhmä” -nimellä
tunnetusta joukosta, joka 1930 -luvulla sai paljon
huomiota. Tätä joukkoa kuvattiin täysin ”Pyhän
Hengen” ohjauksessa olevana ja monet uskoivat
sen toiminnan kautta seurakunnan ja
evankeliumin
voittokulkuun
maailmassa.
Ryhmän perustaja ja johtaja oli amerikkalainen
luterilainen pastori Frank Buchman (1878-1961).
Toimittaja Russell sai aluksi yhteyden kolmeen
liikkeen aktiiviin, nuoriin miehiin jotka hän
nimesi ”Jumalan kolmeksi trubaduuriksi”.
Häneen teki suuren vaikutuksen miesten väitteet,
että kristitty voi tässä elämässä päästä niin lähelle
Jumalaa, ettei hänessä ole enää syntiä. Miesten
mukaan synti ei enää ollut heille ongelma edes
ajatuksissa ”täydellisen muutoksen” ansiosta.
”Kuten Kristus eli ja Hänen henkensä oli
todellinen, lihan himoista ei ollut vaaraa kun
vaelletaan hengessä”, kuvasi Russell. Ryhmä
myös eli, ainakin ulkonaisesti siltä näytti, täysin
uskonvaraista elämää ilman säännöllisiä tuloja.
Oxfordin ryhmä uskoi ”täydelliseen Jumalalle
antautumiseen”, joka johtaa Pyhän Hengen
ohjaamaan elämään. Tarpeet olivat yhteiset ja
kaikki jaettiin, elettiin jo ”Jumalan valtakunnassa
ja ilossa”, tätä kuvattiin myös ”taivaana”.
Rakkaus, rehellisyys, puhtaus ja hyödyllisyys
olivat neljä pääkohtaa, joiden suhteen ”Kristus ei
koskaan tehnyt kompromissia”. Myös mm.
tiimityö ja lojaalisuus kuuluivat periaatteisiin.
Synnitön elämä saatiin ”täydellisen antautumisen” kautta. Siinä ihminen muuttui täysin
myös sisäisesti. Russell kyllä epäröi ja oli
skeptinen tällaiselle mahdollisuudelle mutta
ryhmän vahva usko asiaansa teki suuren
vaikutuksen häneen samoin kuin moneen
muuhunkin
aikansa
kirkonmieheen
ja
seurakunnan johtajaan.

Harhaoppi lihan synnittömyydestä elää edelleen
kristikunnan keskellä ja erityisesti karismaattisvetoisessa ajattelussa. Sen perusta on Raamatun
sovituksen väärin käsittämisessä. Vaikka Jeesukseen Vapahtajanaan uskova ihminen on Jumalan
edessä jo synnitön Kristuksen sovitusteon kautta,
hänen lihallinen, maallinen, sielullinen minänsä
on edelleen synnin vaivaama. Uskovan erottaa
ei-uskovasta ja nimikristitystä se, että hän
tunnustaa ja tunnistaa totaalisen syntisyytensä
Jumalan edessä. Hän ei puolustele eikä selittele
vaan kokee kaikille ihmisille yhteisen syntiinlankeemuksen seurauksen omassa sisimmässään.
Tällainen kokemus, joka on jatkuva, johtaa
ymmärtämään ja arvostamaan Kristuksen täydellisen työn merkitystä lisääntyvässä määrin.
Frank Buchman
Buchmann oli jo 1920 -luvulla huomattava
hahmo, josta amerikkalainen Harold Begbie oli
kirjoittanut bestseller kirjassaan ”Life Changers”
vuonna 1927. Kirja on lähinnä Frank Buchmanin
(kirjassa F. B.) ja hänen ajatustensa ylistystä. Sitä
lukiessa huomaa, että kyse ei ole klassisesta
kristinuskosta, vaan henkisyydestä joka
harhaanjohtavasti käyttää kristillistä sanastoa.
Buchman sai osakseen myös arvostelua ja ne
kirkonmiehet, jotka tutkivat hänen oppinsa
Raamatun Sanalla, myös varoittivat hänestä.
Vuosikymmenien aikana olen tutustunut New
Thought (New Age ajattelun vanhempi ”sisar”)
-ajatteluun. Begbien kirjassa kuvataan Buchmanin ajattelua, jossa on paljon New Thought
aineksia . Lausumat, kuten ”vapautuakseen
synnin vallasta ja saavuttaakseen luonnollisen
harmonian oman tahdon ja universumin tahdon
välillä, pitää ensin ja ennen kaikkea omata halu
hyvään”, sopii hyvin New Thought -ajatteluun.
Begbie kirjoittaa mm.: ”Lukijan täytyy pitää
mielessä, että emme ajattele mitään palkintoa tai

rangaistusta. Taivaan ja helvetin idea ei tällä hetkellä
ole ajatuksissamme. Puhumme yksinkertaisesti yksilön kehittymisprosessista maan päällä. Kysymme
itseltämme: Kuinka ihminen voi kohota raakuudesta
inhimillisyyteen, heikkoudesta voimaan, levottomuudesta levollisuuteen?”
Begbien kirjassa Buchman kertoo kuinka hän koki
viheliäisyytensä vaivaavan ja kiusaavan häntä,
vaikka hän oli kristitty. ”En päässyt siitä eroon.
Samalla kun se oli läsnä tiesin, että parempi osa
minua ei kyennyt toimimaan kuten sen pitäisi... ja
silti kutsuin itseäni kristityksi ja yritin tehdä
muistakin ihmisistä kristittyjä.” On selvää, että
Buchmanilla oli, kuten kaikilla kristityillä, ristiriita
lihallisen ja hengellisen ihmisen välillä. Kirjaa
lukiessa käy myös hyvin selville, että Buchmanin
käsitykset ihmisen ja Jumalan suhteesta, Kristuksesta ja Hänen merkityksestään eivät nouse yksin
Raamatusta. Niissä oli jo alusta alkaen sellaisten
henkisten oppien vaikutusta, joissa ihmiselle
luvataan mahdollisuus tulla täydelliseksi jo tässä
ajassa.
Buchman matkusti vuonna 1908 Englantiin Keswick
-konferenssiin. Eräänä päivänä hän astui pieneen
maaseutukirkkoon Cumberlandissa. Paikalla oli 17
henkeä. Kokouksen johtajana ja puhujana toimi
naissaarnaaja. Siellä hänet valtasi voimakas tunne
joka toi hänet ”syvyydestä ristin juurelle”. Hän koki
antautuvansa täydellisesti ”jumalalliselle tahdolle”,
ja sitten: ”Muistan erään tuntemuksen hyvin
tarkasti. Tunsin värähtelyä ylös ja alas selkärangassani, ikään kuin vahva elämän virta olisi äkkiä
tullut minuun. Se tapahtui antautumisen jälkeen, tai
pikemminkin samaan aikaan, välittömästi.”
Kokemuksen jälkeen hän oli tietoinen itsessään
tapahtuneesta ”suuresta muutoksesta”. Kokemusta
kuvataan kirjassa myös ”sähköisenä” tunteena,
aivan kuten oman aikamme monet karismaattisten
”herätysten” johtajat ja heidän seuraajansa kuvaavat
omia tuntemuksiaan. Tässä onkin selvä yhteys
yleensä kaikkiin hurmoksellisiin kokemuksiin, jolloin ihminen uskoo saaneensa vastauksen sisimpään
kaipuuseensa kokemuksesta eikä ensi sijassa uskon
kautta Jumalan sanaan. Buchman avautui kokemuksestaan majapaikassaan eräälle mieshenkilölle.
Tämä evästi Buchmania, että jos hän aikoo ylläpitää
tämän jumalallisen tuntemuksen itsessään,
sydämessä ei saa olla syntiä. Niin kauan kuin
ihmisessä on itsekkyyttä, mieli ei ole ”jumaltietoisuuden” täyttämä. Buchmanin ajattelussa ihmisen
mieli valitsee pahan mutta sen velvollisuus
maailmaa kohtaan olisi valita hyvä. Väärä valinta
saa aikaan synnin.
Buchman ei puhu raamatullisesta syntiinlankeemuksesta. Pahan valinnut tahto vastustaa ”univer-

Kultisti Buchman pääsi myös TIME -lehden kanteen

sumin” tahtoa, joka on jumalallinen ja Jumalan tahto.
Tästä huomaamme kuinka Buchman muiden
henkisten opettajien tavoin yhdistää universumin ja
jumaluuden: heille maailmankaikkeus itsessään
edustaa jumaluutta. Universumi kyllä todistaa
Jumalasta mutta raamatullisessa kristillisyydessä
universumi on sen ulkopuolella olevan Jumalan
luomus, ei itse jumaluus tai jumaluuden osa.
Jotkut Buchmanin yksittäiset lausumat kuulostavat
irrallaan oikeilta ja voivat antaa kuvan raamatullisuudesta jos tausta ei ole selvillä. Toisaalta sanotaan,
että ”vain Jumala voi muuttaa ihmisen”, toisaalta
taas ihmisen tahto, vilpitön halu ratkaisee. Begbien
kirjassa mainitaan Kristus ja Jeesus useita kertoja,
mutta ei varsinaista ja selvää evankeliumia. Kristus
on ”lääke syntiin”, ei raamatullinen synnin sovitus.
Jeesuksen merkitys on olla lähinnä esikuva ihmiselle
”täydellisestä antautumisesta” ja sen kautta saatavasta jumalallisesta sisäisestä (ja ulkoisestakin)
kokemuksesta päästä irti synnin kahleista oman
vilpittömän tahtomisen avulla.
Kun ihmisen sisin on kyllin puhdas, hän myös
kuulee Jumalan äänen. Buchman harjoitti tätä joka
aamu ”kuuntelemalla” Jumalaa saadakseen ohjausta
päivän toimiinsa. Epäraamatulliseksi tämän tavan
tekee se, kun siitä tulee Raamatun Sanan korvaava
toimi. Buchman ja hänen silloiset ja myöhemmät
hengenheimolaisensa ovat tästä esimerkkejä.
Jatkuu
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Pyhä, pyhä, pyhä …
Kirjoituksen pohjana on pastori Jack
Wellmanin artikkeli www.patheos.com
-sivustolla.
Sana käskee meitä olemaan pyhiä, koska
Jumala on pyhä, miten se on mahdollista?
Pyhä, pyhä, pyhä
Yksi Jumalan suurimmista ominaisuuksista,
ellei Jumalan ”suurin” ominaisuus on, että Hän
on pyhä. Kun juutalaiset halusivat korostaa
jotain, he usein toistivat sen samalla tavalla
kuin Jumala usein toisti henkilön nimen
kahdesti. Nimen toistaminen oli osoitus läheisestä, henkilökohtaisesta suhteesta. Jeesus sanoi
”Pietari, Pietari” ja myöhemmin ”Saul, Saul”.
Aiemmin Jumala sanoi ”Mooses, Mooses” tai
”Abraham, Abraham”, jolla tätä painotettiin.
Mitä meidän pitäisi ajatella siitä, kun Jesaja näki
Herran valtaistuimellaan serafien julistaessa:
”Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on
täynnä hänen kunniaansa”, (Jes.6:3). Kolme
kertaa toistamisella on suurin painoarvo
juutalaisessa kirjallisuudessa ja Raamatussa. Se
on varattu yksinomaan Jumalalle. Jumala on
niin pyhä, että se on ihmiselle käsittämätöntä.
Miten voimme olla pyhiä, koska Jumala on
pyhä? Eikö se ole mahdotonta?
Valhekäännynnäiset
On monia ihmisiä, jotka tuomiopäivänä
Kristuksen edessä kuulevat elämänsä järkyttävimmän asian. Jeesus sanoi tuosta päivästä:
”Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra,
Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se,
joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra,
Herra, emmekö me sinun nimesi kautta
ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos
riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta
voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille
julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut;
menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden
tekijät'”,(Matt 7:21-23). Jumalan tahdon
tekeminen on tärkeämpää kuin sanoa: ”Herra,
Herra”. Nimen toistaminen osoittaa kyllä
henkilökohtaisen suhteen, mutta näillä ei silti
ole sellaista Kristuksen kanssa. He luulevat
tuntevansa Herran, mutta Jeesus ei tunne heitä,
ja sillä on traaginen seuraus. He luulivat
tekevänsä asioita Kristuksen hyväksi, mutta
eivät tosiasiassa tehneet asioita, joita Hän olisi
käskenyt (kuten esim. Matt.25:35-36). He
korostivat omia tekojaan Kristuksen valmiin

työn sijasta ja sen seurauksena Jeesus karkottaa
heidät. Sillä, että sinä sanot tuntevasi Jeesuksen
ei ole niin paljon merkitystä kuin sillä, että
Jeesus tuntee sinut! Nuo ihmiset luottivat
tekoihinsa pelastuakseen (Ef.2:10) sen sijaan,
että Kristus pelastaisi heidät yksin armosta. On
monia, jotka luulevat olevansa suhteessa
Kristukseen (”Herra, Herra”), mutta nämä
monet jätetään pois iankaikkisesta valtakunnasta.
Olet pyhä
Raamattu kutsuu meidät olemaan pyhiä, koska
Jumala on pyhä. Jumala ei käskisi meitä
tekemään jotain, ellei se olisi mahdollista. On
siis mahdollista tulla pyhäksi Jumalan edessä
tai ainakin hänen silmissään. Apostoli Pietari
käski meitä ”sen Pyhän mukaan, joka on teidät
kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne
pyhiksi”, (1.Piet.1:15). 3.Mooseksen kirjaa
mukaillen hän sanoo: "Olkaa pyhät, sillä minä
olen pyhä” (1.Piet.1:16). Miten meistä tulee
pyhiä? Onko mahdollista, että langenneet,
syntiset olennot voivat tulla pyhiksi? Vastaus
kysymykseen on, että meidän on katsottava
Jeesukseen. Apostoli Paavali kertoo meille, että
”sen, joka ei synnistä tiennyt, hän (Jumala)
meidän tähtemme teki synniksi, että me
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi”,

(2.Kor.5:21). Huomaa, että Hän ei tehnyt meistä
synnittömiä vain itsemme tähden, vaan ensiksi
ja pikemminkin Jeesuksen tähden, joka tehtiin
synniksi. Tämä oli ainoa tapa, jolla meistä voi
tulla Jumalan vanhurskaita ja meidän katsotaan
omistavan Jeesuksen oma vanhurskaus. Vasta
sitten voimme päästä valtakuntaan. Kaikista,
jotka ovat saaneet Kristuksen vanhurskauden,
sanotaan: ”jos joku on Kristuksessa, niin hän on
uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut,
katso, uusi on sijaan tullut”, (2.Kor.5:17).
Vanha luonto
Vanha, syntinen luonteemme ei katoa yhdessä
yössä tai pelastumispäivänä, vaan siitä lähtien
uusi luomus Kristuksessa ja vanha luontomme
taistelevat keskenään. Saatuamme uuden luonnon Jumalan lapsena, vanha haluaa silti olla
läsnä. Se on taistelu, jota käymme kuolemaan
saakka. Tärkeintä on muistaa, että uusi luomus
Kristuksessa riittää viemään meidät valtakuntaan. Vanha luontomme raahautuu mukana
tässä elämässä loppuun asti. Paavali kirjoitti:
”sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee,
vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen”,
(Room.7:19). Kuulostaako tutulta? Paavali oli
uusi luomus Kristuksessa (2.Kor.5:17), mutta
vanha lunto heräsi yhä uudelleen ja uudelleen,
kunnes epätoivoinen Paavali huusi: ”Minä
viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä
kuoleman ruumiista? ”(Room.7:24). Paavali itse
vastaa seuraavassa jakeessa: ”Kiitos Jumalalle
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme,
kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen
mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin
lakia.”

Johtopäätös
Jotta olisimme pyhiä kuten Jumala on pyhä,
meidän tulee katua syntisyyttämme ja luottaa
Kristukseen. Kun se tapahtuu, meistä tulee
Jumalan edessä uusia luomuksia Kristuksessa.
Haluamme elää pyhempää elämää ja välttää
asioita, joita teimme ennen. Saatamme edelleen
langeta houkutusten edessä, mutta ei niin kuin
ennen jolloin saatoimme elää siinä sitä
katumatta. Nyt tunnustamme syntimme ja
syntisyytemme Jumalalle ja kadumme sitä.
Uusi luomus tunnustaa ja tekee parannusta,
kun taas vanha ihminen jopa kielsi synnin
olemassaolon. Se, joka myöntää olevansa
syntinen ja tunnustaa syntinsä Jumalan edessä,
on kuin veronkantaja, publikaani, joka tuli
Jeesuksen tykö ja pelastui (Luuk.18 luku).
Jeesus sanoi hänestä: ”tämä meni kotiinsa
vanhurskaampana kuin se toinen; sillä
jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan,
mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään”,
(Luuk.18:14).
Fariseus yritti tulla vanhurskaaksi omilla
teoillaan. Se ei onnistu. Pelastetut eivät pelastu
hyvien tekojensa vuoksi vaan he tekevät hyviä
tekoja koska ovat pelastettuja. Kadotetut
luottavat tekojensa pelastavan heidät, mutta
juuri sen tähden heidät tuomitaan: ”... kukin
tekojensa mukaan”, (Ilm.20:13). Meidän on
luotettava Kristuksen täytettyyn ja täydelliseen
työhön. Jos luulet olevasi hyvä ihminen, luotat
omaan ”hyvyyteesi” tai töihisi, niin ”toinen
kuolema, tulinen järvi” (Ilm.20:14) on
lopullinen määränpääsi. Luota Kristukseen
tänään ja kaikkina päivinäsi.
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Ei ansaittu eikä itse saatu
(H.A.Ironside, Full Assurance, 1937).

Jumalan armo on rakkautta, joka ilmaistaan
syyllisille syntisille vaikka he eivät sitä ansaitsisi.
Jumala osoittaa hyvyyttä henkilöille, jotka
ansaitsevat vain tuomion ja joilla ei itsessään ole
mitään syytä odottaa muuta kuin tuomiota. Olen
nähnyt kuinka tällainen armon ajatus merkitsee
niin vähän joillekin kristityille siksi, että he eivät
usko tällaiseen käsitykseen Jumalasta ja ihmisestä.

Profeetta Sakarja kuvaa tätä armoa avoimeksi
lähteeksi, “syntiä ja saastaisuutta vastaan” (13:2).
Elävä Kristus huutaa sanansa kautta kaikille jotka
halajavat kuulla: “Tulkaa minun tyköni, kaikki
työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan
teille levon”, Matt.11:28.

On selvää, että jos henkilö on vakuuttunut siitä,
että hänen tilansa ja tarpeensa ovat kuvatun
mukaiset, Uuden testamentin armon evankeliumi
täyttää hänet hämmästyksellä ja ilolla siksi, että
se kertoo kuinka tuomaristamme on tullut
Pelastajamme. Armo ja pelastus kuuluvat yhteen
syynä ja seurauksena. (Jumala) ”on tehnyt meidät,
jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi
Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut ...uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan
lahja”, Ef.2:5,8. “Sillä Jumalan armo on ilmestynyt
pelastukseksi kaikille ihmisille”, Tiit.2:11.
Evankeliumi ilmoittaa “sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”,
Joh.3:16. “Mutta Jumala osoittaa rakkautensa
meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä
olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme”,
Room.5:8.
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