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Kansakunnat kohisevat, niinkuin
suuret vedet kohisevat…Jes.17:13

Pääkirjoitus
Uskonto ja politiikka ovat historiallinen aisapari, kun
ihmiskunnan maailmanjärjestyksessä käydään
valtataistelua. Usko pitää erottaa uskonnosta ja
maallisen vallan tavoittelusta. Yhdysvaltoja repivä
vaalisotku ei ole ohi vielä tätä kirjoitettaessa (11.11).
Kumpikin osapuoli on edelleen taisteluasemissa ja
etenkin Trump kannattajineen haluaa kiistää
vaalituloksen. Trumpin takana ovat hänen
äärikarismaattiset profeettansa, joista moni jo ennen
vaaleja julisti ”Jumalan puheena” Trumpin
voittajaksi. Biden ja Trump ovat kovaksikeitettyjä
bisnesmiehiä, kumpikin. Ero on lähinnä siinä, että
Biden ei – ainakaan julkisesti – esitä röyhkeää, mikä
käytös taas on Trumpin tavaramerkki. Kummasta
tahansa Yhdysvaltain presidentti tulee, se ei
maailmantilaa muuta eikä maailman kypsymistä
tuomiolle käännä. Näemme hyvin, kuinka
ihmiskunta ja koko luomakunta kipuilee monien
erilaisten ongelmien ja ahdistusten alla, kuten
lehtemme kansikuvakin asiaan viittaa.
On valitettavaa, että eräiden suomalaistenkin
kristittyjen kirjoittajien kautta on annettu kuva, että
uskovan kristitynkin tehtävä olisi tässä tilanteessa
valita poliittinen värinsä vaikka kyse ei edes ole
Suomen vaaleista. Amerikassa äärikarismaattiset,
etunenässä Trumpin neuvonantaja Paula White,
mainitaan
”evankelisina”.
Whiten
rukous
vaalivoiton puolesta on pakanallista manausta – ei
kristillistä rukousta:
https://www.youtube.com/watch?v=vyZpJX7Ww0M

Heidän toimintansa tahraa koko evankelisen liikkeen
mainetta. Perusongelma ei ole Trumpin kannattaminen vaan yleensä ihmispolitiikan ja kristillisyyden
kytkeminen toisiinsa. Tätä edistetään kaikenlaisten
”profeettojen” julistuksilla siitä, mikä kulloinkin on
”Jumalan tahto”. Tämän sekoituksen hedelmä on
lisääntyvän eripuran ja hämmennyksen kylväminen
kristittyjenkin keskuuteen.
Kristityn tulisi rukoilla kaikkien ihmisten puolesta
(1.Tiit.2:1). Ei siksi, että joku saisi poliittista valtaa
vaan siksi, että jokainen saisi armon pelastua. Maallinen valtapeli ja maallisen maailmanjärjestyksen
ylläpitäminen ei ole Jumalan tahdon mukaista mutta
se on Jumalan sallimus. Taistelu maallisesta vallasta
kuuluu langenneen ihmisen syntisen lihan
valtapiiriin (1.Joh.5:19). Raamattu varoittaa usein
”lihan teoista” ja kehottaa vaeltamaan ”Hengessä

(Gal.5:16). Jos kristitty on ”Hengellä täyttynyt”, hän
ymmärtää, minkä esimerkin Jeesus antoi
vastustaessaan saatanaa kiusauksen hetkellä
(Matt.4:9, Luuk.4:6).
Tekninen
kehitys
on
tehnyt
maailmasta
”maailmankylän”. Maailma on jo nyt yhtä ja kaikki
ovat talouden kautta sidoksissa toisiinsa. Ostaminen
ja myyminen, eli kaupankäynti on maailmanjärjestyksen perusta. Viimeinen antikristus (1Joh.2:18)
tulee pettämään erityisesti ne kristityn nimeä kantavat, jotka panevat toivonsa ihmisen maailmanjärjestyksen vaaleihin ja ehdokkaisiin. Ei hän aluksi
esiinny ”kristittyjen” vihollisena vaan heidän asiansa
tukijana. Antikristus ei suoraan kiellä Kristusta vaan
haluaa olla Kristuksen sijainen, Kristuksen
syrjäyttäjä. Se pettää myös Israelin rauhanpuheillaan
ja -teoillaan. Jos kristitty alkaa elää ”lihan” mukaan
ja poliittisten intohimojen ohjauksessa, hän on
helppo saalis pettäjälle. Pitäkäämme joka tilanteessa
mielessä, että kristitty on lunastettu, ostettu ja
pelastettu maailmasta sekä pahan vallassa olevasta
maailmanjärjestyksestä Kristuksen kalliilla uhrilla
(Joh.15:19, 17:14-16).
Juhani Aitomaa
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Miten saan voimaa?
C.O. Rosenius
Osa 2
Herra yksin
Jumala yrittää nujertaa sen syvän itsemme
jumaloimisen, joka tuli luonteeseemme syntiinlankeemuksessa. Tässä on salaisuus taistelumme tappioihin ja Jumalan ihmeelliseen
tapaan kuljettaa omiaan heidän heikkoudessaan. "Te tulette niin kuin Jumala tietämään
hyvän ja pahan", sanoi käärme. Mutta Jumala
haluaa yksin olla Jumala ja ainoa toivomme.
Tuomarien kirjan 7. luvussa löydämme hyvän
esimerkin siitä, miten kiivas Jumala on juuri
tässä asiassa. Kun Gideon lähti taisteluun
midianilaisia vastaan, vihollinen oli luvultaan
ylivoimainen. Heitä oli laaksossa kuin heinäsirkkoja, eikä heidän kameliensa määrää pystynyt lukemaan. Jae 12 sanoo, että heitä "oli niin
paljon kuin hiekkaa meren rannalla".

mukanaan
tuhattakaan
miestä
niistä
kolmestakymmenestä; ei edes puoltatuhatta.
Hän sai pitää kolmesataa miestä, vain niin
monta, ettei hän luopuisi koko yrityksestä.
Lisäksi tuli kielto, etteivät nämä miehet saaneet
kantaa miekkaa. Heillä oli varustuksenaan
kullakin vain saviruukku, johon oli piilotettu
tulisoihtu, ja kullakin oli myös pasuna.
Nyt Herra teki niin, että vihollinen
hämmennystilassa käänsi miekan toinen
toistaan vastaan. Tämä osoittaa meille Jumalan
tavan kuljettaa meitä. Tänään Hän sanoo myös
meille: Sinun voimasi on liian suuri. Jos antaisin
sinulle voiton, kun tällä tavalla luotat itseesi,
saattaisit nousta minua vastaan ja sanoa: Oma
voimani minua auttoi, valvomiseni, rukoukseni,
tietoni. Sinun tulee olla täysin riisuttu omasta
voimastasi, voidaksesi nähdä Herran tekevän
ihmeitään. Hän sallii vastustajien surmata
toisensa silmiesi edessä. Silloin saat ihmetellen
palvoa Jumalaa ja sanoa: Minä köyhä syntinen,
en pystynyt mihinkään. Minä
en tehnyt mitään; Herra on
tehnyt kaiken.
Näin Jumalan sana puhuu
ihmisestä. Ajattele vain, mitä
Paavali sanoo: "Ei niin, että
meillä itsellämme olisi kykyä
ajatella jotakin, ikään kuin se
tulisi meistä itsestämme, vaan
se kyky, mikä meillä on, on
Jumalasta" (2.Kor.3:5). Tai kun
hän sanoo, ettemme ole
tahtommekaan
Herroja:
"Jumala on se, joka vaikuttaa
sekä tahtomisen että tekemisen,
että hänen hyvä tahtonsa
tapahtuisi" (Fil.2:13). Tahi: "Me
emme tiedä, mitä meidän pitää
rukoileman, niin kuin rukoilla
tulisi" (Room.8:26).

Mihin ihminen pystyy?
Mutta Gideonillakin oli aika suuri joukko:
32000 miestä. Silloin Jumala sanoi Gideonille:
"Sinulla on kanssasi liian paljon väkeä,
antaakseni Midianin heidän käsiinsä; muuten
Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa:
'Oma käteni vapautti minut'." Niin Jumala otti
kansan Gideonilta. Hän ei saanut pitää

Mihin ihminen pystyy omin voimin? Heti
ensimmäiseksi ajattelemme, että meidän
ainakin tulisi selvitä ajattelemisesta, tahtomisesta ja rukoilemisesta. Emme edes siihen pysty,
ellei Jumala meille sitä anna. Mitä sitten on
ihminen? Luther sanoo: "Itsestään ihminen ei
pysty mihinkään muuhun kuin synnin

tekemiseen ja harhaan kulkemiseen." Käärme
saa meidät kuvittelemaan, että pystymme
tekemään jotakin hyvää itsessämme. Saattaa
olla, että joku nyt haluaa sanoa, että jos kerran
me emme pysty tekemään mitään ja Jumalan
täytyy tehdä kaikki, miksi meille sitten
sanotaan: "Vahvistukaa" - "pukekaa päällenne
Jumalan koko sota-asu" - "vastustakaa
perkelettä" - "valvokaa ja rukoilkaa" - ja paljon
muuta.

Ellei talonpoika kynnä ja kylvä, ei Jumala voi
antaa hänelle mitään satoa korjattavaksi. Ellei
Gideon olisi lähtenyt kohtaamaan midianilaisia, ei hän olisi saanut nähdä Jumalan
suuruutta ja voimaa. Niin tulee meidän siis
ymmärtää nämä sanat: Vahvistukaa Herrassa mutta vain Hänen väkevyytensä voimassa.
Toisin sanoen: Älä tyydy kylmään, nukkuvaan
ja kuolleeseen henkeen, sillä silloin voi vihollinen voittaa sinut. Herää ja varustaudu sotaan!
Etsi enemmän Jumalan kaikkea armoa - enenevällä uskolla, valvomisella ja innokkaammalla
rukouksella. Vaeltakaa Hengessä, mutta tietäkää, että menestys, voima ja voitto on Jumalasta. Kaikki tämä riippuu Hänen laupeudestaan, Hänen lahjastaan.

Jumalan menetelmä
Vastaus kuuluu: Kuten jo olemme sanoneet,
kaikki nämä kehotukset ovat ennen kaikkea
Jumalan tapa herättää meidät. Hän haluaa, että
tajuaisimme, miten tärkeää tämä kaikki on.
Toiseksi käy niin, että kaikki taistelumme ja
vaivannäkömme opettaa meille meidän oman
heikkoutemme. Tämä synnyttää hartaan rukouksen sydämeen saada armoa ja apua Herralta.
Näin opimme tuntemaan Hänet, ainoana
Jumalanamme ja auttajanamme.

Jos on niin, että voitto saadaan Jumalan
voimasta, meidän ei tule masentua tuntiessamme heikkoutemme. Ei ainakaan niin kauan,
kun Jumala ei ole tullut heikoksi. Kun Jumala
sotii puolestamme, ei ole mitään hätää niin
kauan, kun Hän on sekä uskollinen että
voimallinen. Meidän tulisi oppia sanomaan
kuten Augustinus: "Käske minua, Herra
tekemään mitä tahdot, ja anna minulle, mitä
käsket." Jos sinä Jumala, annat minulle tahtoa
ja voimaa, niin minulla on sitä. Ellet minulle
anna, ei minulla ole kumpaakaan. Minulla on
vain se, mitä sinä annat, ja tahdon luottaa
ainoastaan sinuun.

Tämän kautta Herra luo meissä kaiken sen,
minkä Hän toivoo meistä löytävänsä. Jos Hän
osoittaa meille vihollisen voiman ja
viekkauden, emme sen takia pysty olemaan
varuillamme vihollisen hyökkäyksiä vastaan.
Mutta opimme tämän kautta pitäytymään
lähempänä uskollista ja voimakasta Auttajaamme. Talonpojan on kynnettävä peltoaan ja
kylvettävä siihen, mutta vain Jumala voi antaa
kasvun. Sotilaan tulee käyttää asettaan, mutta
voitto on Jumalan kädessä.

Väärä opetus tulesta
Jouko Nieminen
Karismaattinen toiminta on synnyttänyt myös
erikoisen käsityksen tulesta. Se liittyy läheisesti
voimaan ja voiteluun. Tulikin käsitetään
eräänlaisena Pyhästä Hengestä lähtevänä energiana, joka sytyttää rohkeuden ja innon evankeliumin viemiseen. Käytännössä evankeliumi,
mitä viedään, on juuri tämän tulen edelleen
jakamista ja sytyttämistä! Tärkeää on näyttää,
kuinka "Hengessä palavia” me olemme Jumalan asialle. Hiljainen kristillisyys tuomitaan
usein kokonaan perkeleestä olevaksi. Kokouksissa huudetaan rukouksen tapaan: ”Tulta,
tulta! Fire, fire! Kasta meidät tulikasteella!
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Anna Pyhän Hengen tulta, täytä meidät tulella”! Tällainen opetus on edesvastuutonta ja
vailla minkäänlaisia raamatullisia perusteita. Se
pohjautuu täysin pinnalliseen, virheelliseen ja
vaaralliseen raamatuntulkintaan.
Bill Johnsonin (Bethel Church, Redding,
Kalifornia)
inspiroimiin
liikkeisiin
ja
karismaattisiin yhteisöihin on otettu käytäntöön ns. ”tulitunneli”. Toronton nauruherätyksestä tuttu "apostoli” Marc Dupont on
sanonut, että tämän tulitunnelin muodostamisen jälkeen seurakunta ei enää koskaan ole
samanlainen kuin ennen.
Tulitunneli tehdään siten, että ihmiset
muodostavat lattialle kujan ja laittavat
"siunaavat kätensä” niiden päälle, jotka
kulkevat tunnelin läpi. Toiset romahtavat
tunnelissa lattialle jääden siihen kirkumaan ja
sätkimään, toiset saavat hysteerisiä naurukohtauksia. Kaiken tällaisen katsotaan olevan
merkki siitä, että he ovat saaneet Pyhän Hengen
"tulikasteen”. He ovat nyt "Hengessä palavia”.
Myös Markku Koivisto oli aikanaan innoissaan
järjestämässä asiaa John Arnottin ja Dupontin
kanssa.

Kun Raamatussa puhutaan tulesta, se liittyy
kuitenkin yleensä aina kuvauksiin Jumalan
vihasta, tuomioista ja helvetistä. Väärä oppi
perustuu muutamaan todella irtonaiseen
raamatunpaikkaan. Matt. 3:11 Johannes sanoo:
”Minä kastan teidät vedellä parannukseen,
mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua
väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole
kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät
Pyhällä Hengellä ja tulella.” Tätä toivotaan ja

odotetaan, ja pidetään henkikasteen lisäksi vielä
varsinaisena
superkasteena!
Kannattaisi
kuitenkin malttaa lukea edes seuraava jae:
”Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän
puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut
aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa.”
Puimatanner merkitsee lopun ajassa tapahtuvaa
seulontaa missä jyvät ja akanat erotetaan
toisistaan. Tällöin akanat poltetaan tulessa. Se
ei ole mikään Pyhän Hengen tuli, vaan Jumalan
pyhän vihan tuli! Meidän ei todellakaan tule
pyytää Jumalalta tulta, vaan armoa. Kristuksen
veri ja armon evankeliumi on ainoa suojamme
tulta vastaan.
Toinen kohta minkä vääristely johtaa irtaantumiseen Jumalan sanan terveestä ymmärtämisestä, on Luuk. 12:49: ”Tulta minä olen tullut
heittämään maan päälle, ja kuinka minä
tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt.” Tästä on
ajateltu, että totta kai tuli on Jeesuksen
tahtomana positiivinen asia. Mutta vain kaksi
jaetta myöhemmin Jeesus jatkaa: ”Luuletteko,
että minä olen tullut tuomaan maan päälle
rauhaa. Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi
samassa talossa keskenään, kolme
joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi
kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan
ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä
vastaan ja tytär äitiänsä vastaan,
anoppi miniäänsä vastaan ja miniä
anoppiansa vastaan.”
Ymmärrämmehän, ettei Jeesuksen
tahto ole sekään, että ihmiset riitaantuvat keskenään. Jeesus toivoo
kuitenkin Jumalan valtakunnan nopeaa tulemista, mutta sitä ennen koko
kristikunta jakaantuu väistämättä
kahteen ryhmään, ”nisuihin” ja
"ruumeniin”. Nisut kootaan taivaan
aittoihin mutta ruumenet poltetaan
Jumalan vihan tulessa. Siltä me pienet,
tavalliset ja vajavaiset ihmiset voimme
varjeltua vain Jeesuksen veren varassa Hänen
armoonsa turvautuen.

(Evankeliumin Opintoyhdistys: Nykyajan
harhat, 2012 (Malk, Peltola, Lehtniemi,
Nieminen, Aitomaa)

Syntien peittämisestä

Onneksi Jumala antaa anteeksi ja peittää. Hän
on todellinen rakkaus. Siinä missä Raamattu
kuvaa syntiä, on aina viittaus jo synnin
peittämiseen, ja sana osoittaa tällöin Jeesuksen
ristin työhön. Ylimmäisen papin vaatetus ja
tehtävät viittaavat synnittömään ja viattomaan
Ylimmäiseen Pappiimme Jeesukseen. Hän on
Isän oikealla puolella ja rukoilee meidän
heikkojen ja syntisten puolesta tänäänkin. Vain
lahjavanhurskauden valkeissa vaatteissa
pääsemme kerran perille kirkkauteen.

Ceta Lehtniemi
Sain tuulahduksia kahden 1500-luvun alun
suurmiehen uskonnollisesta ajattelusta. Olin
lukemassa Martti Lutherin saarnaa, joka
käsitteli 1. Mooseksen kirjaa, ja kävin
katsomassa Michelangelon näyttelyä. Näyttelyn
esittelemä Sikstuksen kappelin kattomaalaus
käsitteli juuri samaa teemaa. Yllätyin, että
Michelangelo otti luomiskertomusten, syntiinlankeemuskertomuksen ja vedenpaisumuskuvauksen ohessa esille Nooan juopumuksen.
Kohta löytyy Raamatusta. Vedenpaisumuksen
jälkeen Nooa alkoi viljellä maata, siis myös
viiniköynnöstä. Hän joi itsensä juovuksiin ja
makasi alastomana. Ilmeisesti tuohon aikaan
nukuttiin lakanan kaltaisen peitteen alla, ja
tämä verho oli nyt siirtynyt syrjään.

Meille kuuluu armo - meille jotka emme osaa
oikein rakastaa. Emme opi kuin aavistamaan,
miten kaukana olemme Jumalan todellisesta
armahtavasta ja syntimme peittävästä
rakkaudesta.

Michelangelo tahtoi ehkä maalauksessaan
tuoda esiin, ettei synti hävinnyt maailmasta,
vaikka hurskas Nooa perheineen pelastui. Synti
jäi olemaan ihmiskunnan ongelmana. Luther
käsitteli hyvin yllättävällä tavalla tuota
kuvausta Nooasta. Siinä Haamin ajateltiin
suorastaan ilkkuneen Nooan lankeamista
juopumukseen. Myös Michelangelo laittoi
tämän
yhden
veljeksistä
osoittamaan
sormellaan isäänsä. Kaksi veljeksistä lähestyi
sen sijaan valkoisen vaipan tai verhon kanssa
peittääkseen sillä isänsä hävyn ja alastomuuden. Heidän kasvonsakin olivat suunnatut
muualle.
Syntiinlankeemuskertomuksessa jo luemme,
että Jumala valmisti ihmiselle nahasta vaatteen
alastomuuden peitoksi. Kolmannesta Mooseksen kirjasta voimme lukea miten pappi
pukeutui
pellavakaatioihin
peittääkseen
häpynsä. Vaate verhosi koko ihmisen kehon.
Alastomuuden
peittäminen
on
näissä
kuvauksissa synnin häpeän peittämistä.
”Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut
ja joiden synnit ovat peitetyt!” (Room. 4:7). ”Minä
neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa
puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että
niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi,
ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit”,
(Ilm. 3: 18).
Edellä olevat jakeet kertovat sen, että
rikoksemme annetaan anteeksi ja syntimme
peitetään Jeesuksen ristin sovitustyön kautta.
Saamme tämän uskolla omistaa. Mielestäni
kuvaus Nooan juopumuksesta nostaa esiin
myös sen, mitä Pietari kirjoittaa: ”Ennen kaikkea
olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras,
sillä ’rakkaus peittää syntien paljouden’”,
(1.Piet.4:8).

Kuva: Ceta Lehtniemi

Cetan nettisuvut: ceta.nettisivu.org
sivuilla mm. kuvakortteja (kuten yllä
olevassa kuvassa).
7

Kiusausten maailma
Rov. Per Olof Malk
Osa 4
Keskustelu opeista ja harhaopeista on vaikeaa.
Jos vuoropuhelun tieltä onnistutaan raivaamaan ihmisten haluttomuus keskustella
opillisista kysymyksistä ylipäätään, jos tieltä
voidaan raivata voimakkaat tunteet, pelot, viha,
itsevarmuus, ennakkoluulot ja monet muut
hankalat tekijät, jotka helposti nousevat
keskustelun esteeksi tai tekevät sen vaikeaksi,
niin jäljelle jää vielä tämä: mitä on oikea usko?
Johtaako usko aina toimintaan ja näkemiseen?
Vai lepääkö usko Jeesuksen työssä ja armossa?
Vaikka me erehdymmekin monesti, vieköön
tämä kiusauksen olemassaolo jokaisen
itsetutkisteluun. Valheen isä on liikkeellä
keinoja kaihtamatta. Uskon houkutteleminen
esiin suorittamaan yltiöpäisiä hengellisiä
suorituksia sanan varassa on yksi hänen vahvoista keinoistaan, joiden seurauksena syntyy
ylihengellisyyttä, äärihengellisyyttä ja lopulta
hengellistä tuhoa. Jeesus luopui yrittämästä, ei
epäuskon tähden, mutta haluttomana totella
perkelettä ja kiusata Jumalaa. Sillä Jumalan
sanan hyväksi käyttäminen tällä tavalla kääntää
koko asian lopulta Jumalan kiusaamiseksi Matt.
4:7 mukaan.

Lähetystyön kaksi tietä
Viimeinen kiusaus, johon Jeesus joutui,
tapahtui korkealla vuorella. Hän siis nousi
koettelemuksiensa aikana yhä korkeammalle.
Ensin Pyhä Henki vei hänet (kreikan kielen
mukaan) "ylös erämaahan” (nimittäin Jordanin
laaksosta), sitten kiusaaja vei hänet pyhään
kaupunkiin ja siellä "temppelimuurin harjalle”
ja nyt "hyvin korkealle vuorelle”. Tämä on
kuvaavaa sielunvihollisen toiminnalle. Hän vie
ihmistä ylöspäin mikä antaa ihmiselle sen
tunteen, että hän on yhä korkeammalla. Myös
tästä voi tunnistaa sielunvihollisen toiminnan.

Siellä missä tämä ”korkeammalle... korkeammalle, yhä korkeammalle” -sarja toteutuu
ihmisen elämässä, siellä kuljetaan mitä
todennäköisimmin sielunvihollisen koeteltavana niin kuin Jeesus kulki.
Kiusaaja ei ole läsnä vain alhaalla tai erämaassa,
nälässä ja puutteessa, vaan myös pyhässä
kaupungissa olevan temppelimuurin harjalla
(mitä se sitten kulloinkin elämässämme
lieneekään) ja nyt kaiken tämänkin yläpuolella,
missä tapaillaan jo maailmanlaajoja näkymiä.
Siellä Vapahtaja sai nähdä kaikki maailman
valtakunnat, koko sen maailman, jonka tähden
Hän oli tullut, ja hän kuuli vuorella lupauksen:
"Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat
maahan ja kumarrat minua.” Matt. 4:9. Tämä
kiusaus tulee Jumalan seurakunnalle ja kaikille
niille Jumalan lapsille, jotka ajattelevat koko
maailmaa, sen valtakuntia ja ihmisiä ja jotka
tahtovat voittaa evankeliumilla koko maailman
Kristukselle. Kiusauksen ydin on siinä, että
perkele tarjoaa toista tietä lähetystyölle. Hän ei
nytkään suoranaisesti vastusta mitään, mutta
hän antaa mahdollisuuden saavuttaa pyhä
päämäärä hänen avullaan.
Sielunvihollinen tiesi, että Jeesuksella oli koko
maailmaa koskeva tehtävä. Kristus oli tullut
kuolemaan kaikkien kansojen puolesta ja
sovittamaan koko maailman Jumalan kanssa.
Vastustuksen sijasta sielunvihollinen tarjosi
yhteistyötä: minä annan tämän sinulle, saavutat
päämääräsi. Sinun ei tarvitse mitään muuta
kuin osoittaa minulle kunnioitusta. Kumarrus
riittää. Koko työsi sujuu näin näyttävästi ja
sivistyneesti. Ei vastoinkäymisiä, ei kärsimyksiä, ei ristiä, ei verta, ei kuolemaa. Sinä saavutat
päämääräsi nopeasti. Sinä saat suurmenestyksen. Kansat virtaavat luoksesi. Minä annan
heidät sinulle.

Osa Sandro Botticellin (1445-1510) maalauksesta Tentaciones de Cristo (Kristuksen kiusaukset)

Meidän on Jeesuksen kanssa nähtävä ja
erotettava oikotiet ja Jumalan suunnitelman tiet
kristillisessä elämässämme ja evankeliumin
levittämisessä.
Tehtävämme
on
viedä
evankeliumi kaikkeen maailmaan - ja voi sitä,
joka siitä tinkii. Mutta me emme saa käyttää sitä
tietä, johon sisältyy sielunvihollisen kumartaminen ja maailmalle mieliksi oleminen. Sielunvihollisen tarjoukseen perustuvaa evankeliointia ja opetusta meille kyllä tarjotaan Jumalan seurakunnissakin tänä aikana. On niitä,
jotka ovat langenneet tähän kiusaukseen.
Maailman saavuttamiseksi he ovat lähteneet
kulkemaan oikotietä. Niin on tullut seurakuntiin sellaisia Jumalan valtakunnan levittämisen muotoja, joissa voitot, tunnetut ihmiset
ja mukana olevien määrät ovat jollakin tavalla
etualalla.

menettää jotakin
oleellista
itsestään,
se
k a d o t t a a
elämänsä, jonka
se olisi halunnut
elää. Vasta kun
siemen kuolee,
se kantaa hedelmää. Siksi ne
Jumalan valtakunnan eteenpäin viemisen
yritykset, joista
puuttuu kuolemisen todellisuus, eivät voi tuottaa muuta kuin
ajallista hedelmää. Se saattaa kyllä olla näkyvää
ja näyttävää, siitä voidaan kyllä kirjoitella ja
puhua innolla. Tilastot voivat näyttää hyviltä
(tai ne esitetään hyvinä) ja kasvukäyrät ovat
rohkaisevia. Tuntuu hyvältä. Mutta Jumala
tahtoo iankaikkisuuteen saakka kestäviä hedelmiä. Niitä saa vain ristin tiellä - eikä ristin tie
tunnu koskaan hyvältä.

Oikotielle on myös ominainen julistus, jossa
suuri merkitys annetaan ihmeille ja merkeille,
joiden sanotaan seuraavan julistusta. Jumalan
näkyvää toimintaa sekä hänen koettavaa
läsnäoloaan painotetaan. Sellainen on maailmalle mieliksi olemista jopa siinä määrin, että
maailman mediat ja tiedotusvälineet käsittelevät näitä asioita kunnioittavasti. Kaikki on
hyvin, kun nisunjyvän kuolema ja tappion
kärsiminen vältetään. Kukaan ei rakasta ristiä.

Katso, enkeleitä tuli...
Näitten kiusausten jälkeen sanotaan, että Jeesus
palasi takaisin "täynnä Hengen voimaa”
(Luukkaan mukaan). "Paholainen jätti hänet
joksikin aikaa rauhaan” (Luuk.4:13). "Ja hänen
luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä”
(Matt.4:11). Täällä, kaikkien koettelemusten
loputtua, tulee vapautus. Eikö olekin lohdullista: tuska, kärsimys, pelko, tappio, risti ja
hauta eivät ole päätepiste. Ristillä kuollut
ruumis herää eloon iankaikkisuutta varten,
enkelit rientävät palvelemaan perille päässyttä
matkalaista. Perille? Niin, kyllä sinne saakka saa
koettelemuksissakin kulkeva tähyillä. Sillä
Raamattu opettaa, että kiusausten läpi käynyt
Jeesus voi auttaa: "Koska hän on itse käynyt läpi
kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee
auttamaan niitä, joita koetellaan” (Hepr.2:18).
Tänään Hän auttaa sinua armollaan - ja niin hän
tekee myös viimeisellä tuomiolla.

Jeesus torjui sielunvihollisen tarjouksen saada
koko maailma, vaikka koko maailman
saaminen oli hänen sydämensä halu. Tehtävää
suurempi asia on suhde Jumalaan. ”Mene pois,
saatana! On kirjoitettu: 'Herra, Jumalaasi, sinun
tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella’”,
sanoi Jeesus Matt.4:10. Jumalaansa kunnioittaessaan ja palvellessaan Hän sitten joutui
Getsemanen yöhön ja tuskiin. Kun Hän ei
kumartanut perkelettä, Hänen selkänsä lopulta
taivutettiin ruoskaniskuja varten ja matkalla
Golgatalle Hän joutui taipumaan ristin alle.
Pyhän kaupungin ulkopuolella Hänet vuorella
korotettiin ryövärien keskellä teloituspaaluun.
Näkikö Hän sieltä vielä maailman valtakunnat?
Näki, näki, veren ja hien ja kyynelten läpi,
tuskan täyttäessä ruumiin ja sielun, Jumalasta
erossa, rangaistus päällään. Juuri silloin Hän
näki kaikkien aikojen valtakunnat ja niiden
ihmiset: sinutkin. Kiitetty olkoon Hän, joka
kiusaukset kesti ja lunasti meidät ikuisen
kuoleman tuhosta Jumalan tahdon mukaisella
tavalla.

Kohdista siis kaikki huomiosi, kaikki tarmosi,
elämäsi ja uskosi Häneen, joka on sinun
Lunastajasi. Huomasithan, ettei Jeesus
langennut, vaan voitti sielunvihollisen. Tämä ei
onnistu sinulta, mutta Jeesus teki sen sinun
tähtesi, kiusattu ystävä. Hän teki sen, jotta
Jumala nyt voisi lukea Jeesuksen voitot ja ansiot
sinun hyväksesi. Tämä on armo, jonka Jeesus
valmisti sinullekin. Yksin uskon kautta se on
sinun.

Tie maailman ihmisten luokse kulkee
nisunjyvän kuolemisen tietä, siis sitä tietä, millä
siemen putoaa maahan ja todellisesti kuolee. Se
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Niin valitse siis elämä …

(5Moos.30:19)

Tuntematon kirjoittaja

lähetti (Joh.3:16) Vapahtajan. Jumala osoittaa täten
hyvyytensä, rakkautensa ja pitkämielisyytensä
(2.Piet.3:9).
Valitettavasti meidän omat valintamme (koska ne
eivät ole Hänen valintojaan) johtavat usein
henkilökohtaisiin ongelmiin tai tuottavat niitä
muille. Jumala sallii tämän tapahtuvan, koska Hän
on pitkämielinen. Hän antaa miehille ja naisille aikaa
tehdä tärkein valinta minkä ihminen voi tehdä
(Joh.3:36; 2.Piet.3:9). Jumalan kärsivällisyys ei
kuitenkaan kestä ikuisesti. Pietari huomauttaa, että
Jumalan kärsivällisyys, kuten tapahtui vedenpaisumuksessa, päättyy säädettynä aikana (2.Piet.3:416).

Raamattu opettaa, että Jumala antoi miehelle ja
naiselle kyvyn valita ja tehdä päätöksiä. Ilman
valinnan mahdollisuutta ihminen olisi pelkkä kone.
Antamalla miehelle ja naiselle kyvyn valita, Jumala
antoi mahdollisuuden valita väärin. Kun ihminen
päätti paratiisissa olla tottelematta Jumalan ainoaa
rajoittavaa käskyä, hän teki syntiä (1.Moos.2:15-17;
3:1-6; Room.5:12). Aadam ja Eeva menettivät
viattomuutensa päättäessään olla tottelemattomia
Jumalalle. Valinnan mahdollisuus toi mukanaan
myös vastuun omista valinnoista.
Jumalan pyhyys vaatii Häntä tuomitsemaan ja
rankaisemaan ihmisen tottelemattomuus. Tämän
seurauksena Aadam kärsi fyysisen ja hengellisen
kuoleman. Maa kirottiin. Maa on nyt luonnollisten
onnettomuuksien paikka (1.Moos.3:17; Room.8:2023). Luomakunta on ”alistettu katoavaisuuden alle
- ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin
toivon varaan” (Room.8:20). Se kärsii ”turmeluksen
orjuudesta” (Room.8:21). Maan päällä kaikki on
rajallista eikä kestä ikuisesti. Kuolema koskee
kaikkea elävää. Nyt ”koko luomakunta yhdessä
huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen
esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme,
odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme
lunastusta” (Room.8:22, 23). Jumala olisi vihassaan
tai inhossaan voinut hylätä tai tuhota luomansa
ihmisen. Sen sijaan Hän lupasi (1.Moos.3:15) ja

Usein kysytään: ”Miksi hyvä Jumala sallii
kärsimyksiä, sotaa, nälkää ja kaikkea epäinhimillistä
pahaa tapahtuvan ihmiselle?” Väitetään maailman
pahuuden osoittavan, että Jumala ei ole kaikkivaltias
eikä hän kykene tai halua vapauttaa maailmaa
pahasta. Monet väittävät, että Jumalaa ei ole koska
maailman tila on se, mikä se on. Näissä väitteissä
jätetään täysin huomiotta se, että maailman pahuus
on tulosta ihmisen jatkuvista vääristä valinnoista.
Ihminen tekee vääriä valintoja hänessä asuvan
syntisyyden takia. Jumala odottaa, että mahdollisimman moni myöntää tämän omakohtaisesti ja
kääntyy Hänen puoleensa Kristuksen sovitustyön
pohjalta.
Kristityn tulisi olla valmis vastaamaan väitteisiin.
Kaikki paha nykymaailmassa on synnin seurausta.
Jumalan pyhyys tuomitsee synnin mutta Hän ei ole
sen aikaansaaja eikä aloittaja (Jaak.1:13-15). Eräänä
päivänä Jumala ei kuitenkaan enää salli syntiä.
Kirous ja synnin vaikutukset poistetaan ikuisesti
(Ilm.22:3, 4;15:27; Jes.65:17-25; 66:22; 2.Piet.3:13). Kun
tuo päivä lopulta tulee, niin niillä, jotka eivät ole
valinneet Kristusta Vapahtajaksi, ei ole enää
mahdollisuutta. Heidän tuomionsa sinetöidään
ikuisesti. Jo ennen tuota päivää ihmisen mahdollisuus pelastua päättyy hänen kuolemansa, eli tästä
ajasta ”pois muuttamisen” hetkellä. Jumala odottaa
vielä kärsivällisesti ja antaa kaikille mahdollisuuden
ottaa vastaan Hänen armotekonsa. Meillä kaikilla
on ystäviä ja perheenjäseniä, jotka eivät ole vielä
Kristuksen omia. Siksi meidän pitäisi kiittää Jumalaa
Hänen kärsivällisyydestään ja olla kestäviä
rukouksessa heidän puolestaan.
Kaikki pahuus voidaan selittää seuraavilla tavoilla:
1. Saatanan vaikutus ja toiminta (1.Moos.3:15; Job
1-2; 1.Kor. 7:5; 2.Kor.12:7-10; Ilm.2:9; 13:1-18)
2. Ihmisen sydämen jumalattomuus (Jer.17:9, 10;
Matt.27:18; Apt.2:23; 4:10; Jaakob 4:1-3)
3. Jumalan tuomio (Room.5:12-21)
4. Jumalan viisaus, joka kääntää pahan palvelemaan
Hänen hyvää tarkoitustaan (esim. 1.Moos.50:20).

Kiina väärentää Raamattua
Lähde: Christian Post
Kiinalaisissa kouluissa käytettävä kommunistinen oppikirja väärentää Raamatun kertomuksen, joka löytyy Johanneksen evankeliumin
luvusta 8, jakeista 3–11:
Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat
hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun
naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat
Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu
itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on
laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset
on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?" Mutta sen he
sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä
syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja
kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä
edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja
sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se
heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä". Ja taas
hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he
tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti
heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen
toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin
asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen,
joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi
itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen,
sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun
syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"
Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus
sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse;
mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".

Oppikirja väittää, että Jeesus murhasi
aviorikoksesta löydetyn naisen ja sanoi, että hän
itsekin on syntinen. Hallituksen johtaman
University of Electronic Science and
Technology Press:n julkaisemassa oppikirjassa
todetaan: ”Ihmisjoukko halusi kivittää naisen
kuolemaan heidän lakiensa mukaisesti.

Mutta Jeesus sanoi:
’Se, joka ei ole koskaan tehnyt syntiä,
h e i t t ä k ö ö n
ensimmäisen
kiven’. Kuultuaan
sen he vetäytyivät
pois yksi kerrallaan. Kun väkijoukko oli lähtenyt,
Jeesus kivitti syntisen kuoliaaksi sanoen: ’Minäkin olen
syntinen. Mutta jos
lain kaikki toimeenpanijat
olisivat
virheettömiä
(ihmisiä), laki olisi
kuollut’. ”
Manner-Kiinan
kristityt ovat ahdistuneita Raamatun
vääristelystä
vääristelystä, kertoo
UCA News. Uskonnonvapaudesta ja ihmisoikeuksista Kiinassa
raportoiva ”Bitter Winter” -lehti totesi
oppikirjan
manipuloinnin
tarkoituksena
olevan: "...opettaa, että laki ja (Kiinan
kommunistinen) puolue ovat yli kaiken, hyviä
ja puhtaita, parempia kuin epäpuhtaat ihmiset.
Vaikka viranomaiset olisivat korruptoituneita,
heidän päätöksensä tulee hyväksyä koska he
edustavat puoluetta, eikä puolueen lakia tule
koskaan kyseenalaistaa.”
Lehti kertoi aiemmin, että lapsia opetetaan
myös vastustamaan uskontoa, rohkaistaan
kyseenalaistamaan perheenjäsenten uskomuksia ja ilmoittamaan nämä lähimmäisensä
viranomaisille. Kiina on vuosien ajan vainonnut
maanalaisia kirkkoja ja kristittyjä aktivisteja.
Kiinassa asuu yli 60 miljoonaa kristittyä, joista
vähintään puolet palvelee rekisteröimättömissä
tai niin sanotuissa laittomissa maanalaisissa
kirkoissa. Kiina on luokiteltu maailman pahimpien maiden joukkoon kristittyjen vainossa
Open Doors USA:n ”World Watch List”:n
mukaan.
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Galatalaiskirjeen sanoma
Paavo Lievonen

“Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi
tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä
haalivat
itselleen
opettajia...”
(2.Tim.4:3).
Paavali oli julistanut galatalaisille
yksinkertaisen evankeliumin ja
kuvannut heidän silmiensä eteen
heidän tähtensä ristiinnaulitun
Kristuksen ja he olivat ottaneet
lapsenomaisesti vastaan tämän
Jumalan evankeliumin. Kohta tämän
jälkeen heidän keskuuteensa tuli
hämmentäjiä, jotka selittivät heille,
että heiltä puuttui jotain hyvin
oleellista, josta Paavali ei ollut heille
mitään maininnut. Hämmentäjien
mukaan heidän tuli jättää jo taakseen
tuo lapsenomaisuus ja tehdä “täyttä
totta” pelastuksensa asiassa. Paavalin opettama tie oli heidän mielestään liian helppo ja liian yksinkertainen. Hämmentäjien ”evankeliumi” oli kuitenkin ihmistekoista ja kaikesta
näennäisestä “hengellisyydestään” huolimatta
täydellinen
vastakohta
sille
armon
evankeliumille, jota Paavali julisti.
Ihminen “hengellisine” tekoineen tuli kaiken
keskukseksi. Siksi Paavali oli aivan suunniltaan
kirjoittaessaan heille: “Oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät...” Galatalaiskirjeen sanoma on tänään ajankohtaisempi kuin
ehkä koskaan aiemmin. Siksi nytkin tarvittaisiin
niitä, jotka olisivat suunniltaan puhtaan
evankeliumin puolesta (2.Kor. 5:13). Miksi näin?
Evankeliumiahan
julistetaan
kaikkialla
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mistä nyt
siis tämä ahdinko ja huoli? Huoli tulee siitä, että
evankeliumi ei saa olla sitä mitä se on.
Evankeliumia ei voida ymmärtää oikein ilman
lain ymmärtämistä. Jumalan laki on täydellinen
ja vaatii ihmiseltä täydellisyyttä (Matt.5:48).
Evankeliumi puolestaan on hyvä uutinen siitä,
että Jumalan armo on myös täydellinen.
On siis olemassa täydellinen laki ja täydellinen
armo. Nyt lähes kaikkialla kristikunnassa on
vallalla vesitetty laki ja vesitetty armo.
Kumpaakaan ei ymmärretä. Kaikki on tehty
suhteelliseksi. Tämä ilmenee siten, että
Jumalalle olisi annettava jotain ihmisestä
itsestään lähtevää, että Jumala hänet hyväksyisi
ja että ihminen näin pääsisi Jumalan
“läsnäoloon”. Nämä vaadittavat asiat näyttävät
hyvin hengellisiltä. Korostetaan ylistystä

“avaimena” korkeamman hengellisyyden
tasolle ja menetelmänä Jumalan kohtaamiseksi.
Tai tällainen avain on rukous, raamatunlukeminen, paasto, palvelu tai jokin muu itsessään
hyvä asia. Meidän tekomme — olkoot sitten
kuinka hengellisiä tahansa — ovat kuitenkin
vastakohtia ilmaiselle ja ansiottomalle Jumalan
armolle. Jumala on armollinen meille ainoastaan ristiinnaulitun Jeesuksen loppuun suoritetun lunastustyön perusteella. Siinä on
pelastuksemme kulmakivi ja perusta, eikä sitä
voida siirtää meihin.
Pelastus tulee ulkopuoleltamme. Tältä
perustalta syntyy myös oikea kristittyjen yhteys.
Ilman tätä perustaa todellista kristittyjen
yhteyttä ei synny. Kaikki sen kaltainen opetus,
että pelastus on vastikkeellista, on harhaoppia,
julistipa sitä kuinka arvostettu julistaja tahansa.
Vaikka enkeli taivaasta julistaisi tällaista oppia,
hän joutuisi kirotuksi (Gal.1:8,9). Näin
oleellisesta erosta on siis kysymys. Edellisen
suhteen useat kristityn nimeä kantavat ovat
samaa mieltä. On kuitenkin paljon niitä, jotka
siirtävät vastikkeellisuuden uskonelämään. He
opettavat, että saat Jumalan siunauksen vastikkeeksi kuuliaisuudestasi ja näitä kuuliaisuuden
askeleita onkin julistajilla varastossaan erilaisia
valikoimia. Armo siis rajataan vain
uskoontuloon, mutta sitten astuvat kuvaan
“hengellisen elämän lait” (hienompi ilmaisu
lainalaisuudelle).

Ihminen tekemisineen on jälleen kaiken
keskuksena eikä Golgatalla tapahtunut sovitus,
jota ei nähdä enää keskipisteenä vaan
ainoastaan kerran tapahtuneena historiallisena
asiana. Näin uskovat johdetaan elämään armon
vaikutuksista — ei enää yksin armosta. Siksi
monet ahdistuvat ja nääntyvät matkalla. Nämä
opetukset leviävät kulovalkean tavoin eikä
kukaan näytä asettavan niille esteitä. Varoittajan tehtävä on kuitenkin aina ollut epäkiitollista
vastavirtaan kulkemista. Toinen evankeliumi
on houkuttelevampaa, voihan siinä ihminen
saada jopa kunnioitetun ja ihaillun asemankin,
kunhan riittävästi “panostaa” hengelliseen

elämäänsä. Kuinka vähäiseksi kerskaus itsestämme jääkään, jos perustamme kaiken — sekä
pelastuksemme, että vaelluksemmekin — ainoastaan Hänen armoonsa. Paavalikin joutui jopa
ystäviensä hylkäämäksi, sillä niin vastakkainen
hänen oppinsa oli ihmisluonnolle. Joudummeko mekin muiden hylkäämäksi, jos asetamme kaiken toivomme yksinomaan Jumalan
armon evankeliumiin? Se on hyvinkin mahdollista. “Sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain
kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut”
(Gal.2:21).

1Moos.1:24-25: Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan…” Ja tapahtui niin…Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Mehiläiset Israelissa

Shield”, joka on johdettu Israelin ensihoitopalvelun
Magen David Adom (MDA) (Daavidin punainen
kilpi) nimestä.

Lähde: Israel Today
Israelissa ollaan luomassa mehiläisille ”vapaita
maatiloja”. Mutta eivätkö ne jo ole vapaita ja lennä
missä ja milloin tahansa, edestakaisin pesästä
kukkakentille? Maatalouden valtava kehitys
ympäri maailmaa on johtanut myös ihmisen
luomaan ”mehiläisteollisuuteen”. Tämä kehitys on
muuttanut mehiläisen genetiikkaa ja luonnollisia
ominaisuuksia. Israelissa on viime vuosina
kehittynyt mehiläishoitajien liike, joka edistää
mehiläishoitoa luonnollisella, biodynaamisella
lähestymistavalla. Se on kokonaisvaltainen, ekologisesti järkevä ja eettinen lähestymistapa maatalouteen, puutarhanhoitoon, ruokaan ja ravitsemukseen. Mehiläishoitajien ryhmä, jonka lukumäärä on jo tuhansia, on perustanut voittoa
tavoittelemattoman järjestön nimeltä ”Red Bee
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Ryhmä
haluaa
säästää
mehiläiset
hyönteismyrkyiltä ja muilta uhilta siirtämällä ne
”vapauden maatiloille”, joita on perustettu
kaikkialle Israeliin. Noilla alueilla mehiläiset voivat
elää ja menestyä luonnollisesti. Nämä mehiläisten
vapauden maatilat ovat mailla, jotka hallitus on
myöntänyt hankkeelle. Jäsenet tuovat mehiläisparvia näille alueille ja siellä ne elävät ja lisääntyvät
luonnollisesti ilman ihmisen väliintuloa. Ihmiset
eivät ota hunajaa tai muita tuotteita mehiläisiltä.
He antavat kaikkien pesässä olevien prosessien
tapahtua luonnollisella tavalla. Se on koko jutun
idea ja mitä tarvitaan maailman mehiläisten
selviytymisen varmistamiseksi. Nyt jo 250 vapaaehtoista toimii kaikkialla maassa. Pelkästään
kuluneen vuoden aikana yhdistys on säästänyt yli
2400 mehiläisparvea, mikä on yli 70 miljoonaa
mehiläistä. Miksi mehiläiset siis tarvitsevat
vapautta? Vastaus on, että mehiläiset muodostavat
perustekijän oikein tasapainotetussa ekologisessa
järjestelmässä. Mehiläiset pölyttävät noin 75
prosenttia maailman siitepölystä. Sen lisäksi
kaikilla mehiläistuotteilla on erittäin korkea
ravintoarvo sekä ainutlaatuiset lääkinnälliset
ominaisuudet. Mehiläiset (keskimäärin noin 50 000
pesää kohti) elävät sopusoinnussa sekä keskenään
että kasvikunnan, maaperän ja koko maailman
kanssa. Voisimmeko me ihmiset oppia mehiläisiltä?
Entä jos mekin yhteiskuntana toimisimme yhdessä
ja sopusointuisesti kuin mehiläiset? Varmasti myös
me tekisimme runsaasti terveyttä, harmoniaa ja
hyvinvointia kaikille.
Toim.: Room.8:20, 22 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon
varaan. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa
ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti...

Puhuuko Jumala ”Jumala/Jeesus puhuu” kirjoissa ?
Juhani Aitomaa
Sarah Youngin ja
A.J.Russellin Jeesus
kutsuu/Jumala puhuu
-kirjojen taustaa
Osa 4
Buchmanin toive oli uusi
uskonyhteisö, joka toimisi apostolien ja
ensimmäisten kristittyjen, ns. alkuseurakunnan
mallin mukaisesti ja täysin Pyhän Hengen
johdossa. Tätä samaa toivetta ovat sittemmin
esittäneet lukuisat muutkin, erityisesti
helluntai/karismaattiseen liikkeeseen kuuluvat
henkilöt. Buchman uskoi myös siihen, että
pelastus on yksilöllinen, sosiaalinen ja kansakunnallinen jo tässä ajassa saavutettava. Tässä
näemme yhteyden ns. dominion, eli
valtateologiaoppiin, jonka mukaan maailma
muuttuu kristittyjen ja voittavan kristinuskon
kautta, ei Jeesuksen tulemuksen kautta.
Miehen ympärille 1930-luvulla muodostunut
laaja liikehdintä herätti huomiota myös maailman tiedotusvälineissä. Liikkeen kasvaessa
Buchmanilla oli parhaimmillaan monisatapäinen joukko avustajia järjestelemässä
suurkokouksia. Kuten nykyiset ”suurjulistajat”
Buchmann yöpyi matkoillaan parhaissa

hotelleissa. Vuonna 1935 ”Jumala määräsi”
Buchmanin ”evankelioimaan” Tanskan. Hänen
kokouksiinsa
saapui
kymmeniätuhansia
kuulijoita. Esimerkiksi Kööpenhaminassa hän
puhui 25 000:lle. Sitä ennen hän oli ”sytyttänyt
Norjan liekkeihin” (ei raamatullisella) Kristus
-sanomallaan. Suurista massoista huolimatta
varsinainen ”hedelmä” jäi vähäiseksi. Buchman
oli silti eräille yksi niistä, jotka kulkivat Pyhän
Hengen johdossa kuunnellen ja kuullen suoraan
”Jumalan äänen” (ohi Raamatun). II maailmansodan jälkeen Buchman sai elämäntyöstään
kunniamerkkejä useissa maissa, kuten Ranskassa, Saksassa ja Kreikassa. Totuus on
kuitenkin se, että raamatullisen evankeliumin
julistajien ei kannata haaveilla valtiollisista
kunnianosoituksista.

Oxford ryhmä tänään
Oxford ryhmän ja sen johtajan Frank
Buchmanin evankeliumi oli New Thought
(New Age -liikkeen edeltäjä) ja muista
henkisistä vaikutteista nouseva. Raamattu,
Kristus, Jeesus, Jumala, synti, ym.
raamatulliset käsitteet ovat näissä yhteyksissä sumuverhoja, joilla etsivää ihmistä
harhautetaan. Lukemattomia kertoja maailmassa on noussut ja nousee jatkuvasti
liikkeitä, jotka käyttävät Raamatun kieltä ja
käsitteitä mutta antavat niille oman
sisältönsä. Yhteinen piirre näille kaikille on
keskittyminen ihmiseen ja hänen mahdollisuuteensa tulla paremmaksi, jota kautta
myös maailma muuttuu lopulta hyväksi ja
ihminen pelastaa itse itsensä.
Oxford ryhmä toimii edelleen. Vuonna 1938
ryhmä aloitti Lontoossa ”Moral ReArmament” (MRA, Moraalinen varustautuminen) -kampanjan. Se jatkoi Buchmanin

ihmisen moraalia ja siveyttä korostavaa
oppia. Buchmanin yleisuskonnollisuutta
kuvastaa hänen lausuntonsa vuodelta 1948:
”MRA on hyvä Jumalan inspiroima
ideologinen tie, jolla voimme kaikki tulla
yhteen. Katoliset, protestantit, hindut,
muslimit, buddhalaiset ja konfutselaiset –
kaikki huomaavat voivansa tarvittaessa
muuttua ja kulkea yhdessä tätä samaa
hyvää tietä.” Mainittakoon myös Buchmanin lausuma vuodelta 1936, jossa hän
ylisti Hitleriä ja sanoi tämän olevan
”etulinjassa vastustamassa kommunismin
antikristusta”. Buchman toivoi voivansa
käännyttää Hitlerin ja natsi-Saksan. Tätä
toivetta mm. Dietrich Bonhoeffer arvosteli
pitäen sitä naivina ja naurettavana.
Hitler (toinen vas. ja Buchman (keskellä)

Muutaman vuoden kuluttua Moral Re-Armament
oli myös liikkeen uusi nimitys. Vuonna 2001 nimi
muutettiin: ”Initiatives of Change” (IofC).
Liikkeellä on nettisivut, joista ilmenee, kuinka jo
alussa Raamatun evankeliumista sivussa ollut,
mutta evankeliseksi väitetty liike, kehittyy. Se on
maallinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka omalta
osaltaan pyrkii parantamaan maailmaa korostamalla ihmisten yhteyttä eri sosiaalisista ja
uskonnollisista taustoista huolimatta. Ympäri
maailmaa tunnettu AA -liike (Alkoholics
Anonymous) ei ole suoraan ryhmän jälkeläinen,
mutta sen perustajat ottivat periaatteita ja
vaikutteita Buchmanin opeista.

vastaavia sanomia samalla, kun Raamatun
tutkiminen ja siihen perehtyminen on useille
vaikeaa ja jopa vastenmielistä. Kirjojen kirjoittajat
ja kustantajat menestyvät ihmisten halutessa
satuja omaan ”korvasyyhyynsä”. Ihminen halajaa
jumalallista täydellisyyttä erityisesti, jos sanotaan,
että se on saatavissa omin avuin. Petos on sama,
mitä se oli jo paratiisissa, jossa ihminen halusi olla
”kuin Jumala”. Jo ihmistä ennen samaan syntiin
oli langennut enkeliruhtinas Lusifer, paratiisin
käärme.

Jeesus Kutsuu -kirjan New Age jeesus

Buchmanin New Thought perintö

Kirjassaan ”Another Jesus Calling” (Toinen Jeesus
kutsuu) Warren B. Smith tuo hyvin esille Sarah
Youngin jeesuskuvan harhat. Youngin kirja ”Jesus
Calling” ilmestyi vuonna 2004. Vuonna 2010 se
oli eniten myyty kristilliseksi mainittu kirja
maailmassa ja on jatkanut kärkijoukoissa sen
jälkeenkin. Teosta oli myyty lähes 10 miljoonaa
kappaletta vuoteen 2013 mennessä. Kirjan anti on
se, että siinä Sarah Young kirjoittaa ylös
kuulemansa äänen puhetta. Tämän äänen hän
uskoo kuuluvan Jeesukselle. Warren B. Smith on
tunnettu kristitty kirjailija ja New Age -liikkeen
tuntija. Smith kuului aiemmin New Age liikkeeseen ja uskoi sen vakuutteluihin, kunnes
sai armon erottaa valheen totuudesta. Kristityksi
raamattu-uskovaksi tultuaan hän näki kuinka
New Age vaikutteet ovat tulleet mukaan
kristilliseen toimintaan ja julistukseen. Siksi hän
koki tärkeäksi ryhtyä varoittamaan kristittyjä
henkisten liikkeiden petoksesta. Smith on
julkaissut mm. Kirjan, jossa paljastetaan Sarah
Youngin ja A. J. Russellin kirjoihin sisältyvä petos.
Siitä lisää seuraavassa numerossa.
Jatkuu

Olen edellä pyrkinyt lyhyesti kuvaamaan niitä
taustoja, joista Sarah Youngin ja A. J. Russellin
miljoonapainoksiset kirjat nousevat. Frank
Buchmanin kokemus ja opetus innoitti A. T.
Russellia. Tämän kuvaus Buchmanista ja Oxford
ryhmästä innoitti ”kahta kuuntelijaa”. Heiden
mieliinsä saamat ”sanomat” Russel puolestaan
toimitti kirjaksi nimellä ”Jumala puhuu”. Tämä
teos taas innoitti Sarah Youngin kuulemaan omaa
sisäistä jumala -ääntään. Kun ”Jumala puhuu”,
miljoonat dollarit vaihtavat omistajaa ja kirjabisnes kukoistaa.
Young ja Russell vaikuttuivat henkisestä
opetuksesta, joka näytti raamatulliselta tai ainakin
tuntui sopivan sen viitekehyksiin. Erityisesti se,
että ”Jumalan ääni” voitiin kuulla sisimmässä
mielessä tai korvin kuultavina sanomina, oli
heistä uutta, parempaa ja täydempää hengellisyyttä. Huomaamme, kuinka helposti ihmiset
vastaanottavat, lukevat ja kuulevat näitä ja
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Pyhä Henki
Rov. Olavi Peltola
Osa 1
Pyhä Henki - kolmiykseisen Jumalan
persoona
Kristillisessä uskossa on kysymys perisynnin
turmeleman ihmisen pelastumisesta. Jumala
pelastaa meidät Jeesuksen ristinkuoleman ja
ylösnousemisen kautta. Tämä Kristuksen teko
tulee henkilökohtaiseksi omaisuudeksemme
vasta Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kuka on
tämä Pyhä Henki? Pyhä Henki oli jo mukana
luomisessa, sillä luomiskertomuksen mukaan
Jumalan Henki liikkui vetten päällä (1Moos.1:2,
KR38). Pyhä Henki oli myös mukana lunastuksessa, sillä Kristus iankaikkisen Hengen kautta
uhrasi itsensä viattomana Jumalalle (Hepr.9:24,
KR38). Jeesus itse sanoi: "Jumala on Henki"
(Joh.4:24, KR38). Paavali puhuu Herrasta, joka
on Henki (2Kor.3:18) ja Hengestä Jumalan
Henkenä ja Kristuksen Henkenä (Room.8:9).
Athanasioksen tunnustus opettaa, että Pyhällä
Hengellä on oma persoonansa. Hän on luomaton, ääretön, ikuinen ja kaikkivaltias kuten Isä
ja Poika. Hän on Jumala ja Herra.
Kuitenkin uskomme, että Jumala on yksi.
Jumalan olemusta ei saa hajottaa eikä Isää,
Poikaa ja Pyhää Henkeä saa sekoittaa tosiinsa.
Pyhä Henki on samaa olemusta Isän ja Pojan
kanssa. Henki ei ole Pyhä Henki ilman Isää ja
Poikaa. Uskomme mukaan yksi on kolme ja
kolme on yksi. Kaikki kolme persoonaa ovat
yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia. Pyhä
Henki lähtee liikkeelle Isästä ja Pojasta. Jeesus
sanoi: "Minä lähetän hänet Isän luota"
(Joh.15:26) ja "Isä minun nimessäni lähettää"
(Joh.14:26). Nikaian uskontunnustus sanoo
tämän: "Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan
ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta
ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut
profeettojen kautta." Siksi Pyhä Henki ei ole
jotain erillistä ja irrallista, vaan hän on aina
täydellisellä ja mitä todellisimmalla tavalla yhtä
Isän ja Pojan kanssa. Pyhä Henki ei myöskään
ole vain Isän ja Pojan vaikutusta ja toimintaa
ihmisessä, vaan hän on persoona, hän on
Jumala.

Pyhä Henki kirkastaa Pojan

Isä on vain Pojan Isä ja Poika vain Isän Poika.
Mutta Pyhä Henki on sekä Isän että Pojan
Henki, joka sitoo nämä kaksi yhteen rakkauden
siteellä (Augustinus). Hän on Pojan ja Isän
omana Henkenä ikuisesti Jumalan Pojasta
erottamaton (Tunnustuskirjat). Meillä on
Pojassa ja vain hänessä Isä. Pojassa ja vain

hänessä saamme Pyhän Hengen. Vain Pojasta
käsin tunnemme Isän ja tulemme Pyhästä
Hengestä osalliseksi. Pojan merkitys on meille
ratkaisevan tärkeä siksi, että "ei Isä eikä Pyhä
Henki vaan ainoastaan Poika on tullut
ihmiseksi" (Luther). Vain lihaksi tulleen Pojan
kautta oppimme tuntemaan kolmiykseisen
Jumalan. Vain Kristus kuoli puolestamme, ei
Pyhä Henki. Ja kuitenkin tunnustamme, että
Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä ja että hän uhrasi
itsensä Pyhän Hengen kautta Jumalalle.
Kristillisen kirkon peruskuvana on risti eikä
tulenliekit.
Kun meillä on Poika, hän on omanamme vain
Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Meillä on
Isä Pojan kautta ja Pojassa, mutta ei Isä Pojan
rinnalla ja Poika Isän rinnalla. Meillä on Poika
Pyhän Hengen kautta ja Pyhässä Hengessä,
mutta ei Pyhää Henkeä Pojan rinnalla ja Poikaa
Pyhän Hengen rinnalla. Tässä on Jumalan
majesteetin ja rakkauden salaisuus. Siksi ei
myöskään läsnä oleva Pyhä Henki johda
ihmisen mielenkiintoa itseensä vaan Poikaan.
Jeesus sanoi: "Hän kirkastaa minut" (Joh.16:14).
"Pyhän Hengen valaisema ymmärryksemme
katselee ylös Poikaan ja näkee hänessä kuin
yhdessä kuvassa Isän" (Basileios Suuri).
Pyhä Henki on aina läsnä oleva Kristus. Poika
ja Henki ovat erottamattomat, toimivat aina
yhdessä eikä kumpikaan ole läsnä ilman toista
(Gregorios Nyssalainen). Pyhä Henki ei puhu
itsestään. Hän kirkastaa Pojan suuruutta. Hän
on kuin valonheittäjä, joka valaisee Poikaa.
Pojan kirkastuessa ihmisille Pyhä Henki iloitsee
ja väistyy ja antaa tilaa Pojalle. Sillä Pojassa on
jumaluuden koko täyteys (Kol.1:19). Kuten
meillä vain Pojassa on Isä, samoin vain hänessä
saamme Pyhän Hengen ja tulemme Hengestä
osalliseksi. Pyhä Henki kuuntelee Poikaa. Hän

ei ota omastaan mitään, vaan kaiken, mitä hän
antaa, hän on saanut Pojalta. Ja niin kaikki ja
kaikissa on Kristus (Kol.3:11) ja hänen tulee olla
kaikessa ensimmäinen (Kol.1:18). Juuri Pyhä
Henki saa aikaan meissä sen, että Kristus kirkastuu kaikki kaikeksi.

Pyhä Henki eläväksi tekijänä

Uskontunnustus luonnehtii Pyhää Henkeä
"eläväksitekijänä". Hesekiel näki laakson
täynnä rutikuivia luita. Hän sai Herralta käskyn
kutsua sanalla henkeä. Hän kutsui ja luihin tuli
henki ja ne heräsivät eloon (Hes.37:1-10).
Jumalan Henki herätti Jeesuksen kuolleista,
samoin hän on myös Henkensä kautta
eläväksitekevä meidän kuolevaiset ruumiimme
(Room.8:11, KR38). Jeesus Kristus viimeisenä
Aadamina on tämä eläväksitekevä henki
(1.Kor.15:45, KR38). Eläväksitekemisessä on
kysymys iankaikkisen elämän lahjoittamisesta.
Vaikeutemme opetuksessa Pyhästä Hengestä
johtuu ainakin osittain siitä, että VT puhuu
Hengestä käyttäen sanaa ruach, tuuli. Näin
myös apostolit kuvasivat Hengen tulon
kokemustaan helluntaina (Apt.2:2). UT:ssa
käytetään myös sanontoja, joiden mukaan
Henki on voima, Henki vuodatetaan, Henkeä
juodaan, Henkeä omistetaan eri asteisesti
Hengen täyteyteen asti, Hengellä kastetaan jne.
Kaikki tämä voi johtaa meidät helposti ajatukseen, että Henki on vain Jumalan toimintavoima, Jumalan vaikutus tai Jumalan elämä ja
rakkaus eikä persoona (Osmo Tiililä).
Vanhastaan on haluttu ilmaista Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen persoonallinen vaikutus korostamalla, että Isä on Luoja, Poika on Lunastaja ja
Pyhä Henki on Pyhittäjä. Jumalan toiminta niin
luomisessa, lunastuksessa kuin pelastuksessa
on aina kolmiykseistä. Kaikki kolme persoonaa
toimivat yhdessä. Pyhä Henki toimii aina Isästä
ja Pojasta lähteneenä ja yhdessä Isän ja Pojan
kanssa.
Pietari osoitti kirjeensä niille, "jotka Isä Jumala
suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään
pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle
kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi
vihmottuina" (1.Piet.1:2). Sama tulee esiin myös
Paavalin siunaustoivotuksessa. Siunaus on
Jeesuksen Kristuksen armossa. Kohtaamme
armon hänen sovituskuolemassaan. Kun
ihminen ottaa vastaan uskossa tämän armon,
hän saa samalla Isän, Jumalan rakkauden.
Kristuksen sovitusarmon välityksellä annettu
Jumalan rakkaus pelastaa ihmisen. Kun
ihminen uskoo Kristuksen sovitusarmoon, hän
tulee osalliseksi Pyhästä Hengestä ja Pyhä
Henki tulee asumaan häneen (2.Kor.13:13). Kun
ihminen kohtaa tai kun hän saa Pyhän Hengen,
hän kohtaa ja saa elämäänsä jumalallisen
persoonan, itse kolmiykseisen Jumalan. "Minä
seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun

ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen,
ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän"
(Ilm.3:20).
Olemme sovitetut Jumalan kanssa Jeesuksen
kautta ja yhdistetyt häneen Pyhässä Hengessä.
Nyt Isä rakastaa meitä, Poika välittää meille
yhteyden Isään ja Pyhä Henki sinetöi
sydämemme. "Kaiken tämän saa aikaan Pyhä
Henki. Hänessä rukoilemme Isää, hänessä
Jumala tarjoaa Kristuksessa olevan armonsa
täyteyden meille, hän on meidät sekä Isään että
Poikaan yhdistävä side" (Osmo Tiililä). Kun
Pyhä Henki on eläväksitekijä, se ei merkitse
samaa kuin meidän kokemuksemme iankaikkisesta elämästä tässä ja nyt. Pyhä Henki on
läsnä oleva ja toimiva Jumala, mutta hän ei ole
jokin voima tai voimavaikutus. Toki ihminen
voi kokea hänen persoonallisen vaikutuksensa
voimana ja jopa joutua ekstaasiin. Tämä voiman
kokemus tai ekstaasi ei ole yhtä kuin Pyhä Henki.
Hän on ja pysyy aina persoonana eikä Jumalan
persoona voi olla sama kuin meidän kokemuksemme,
vaikka hänen persoonallinen läsnäolonsa voi
saada aikaan meissä kokemuksia.
Meillä ihmisinä voi olla kaikenlaisia Uudessa
testamentissa ssa kuvattuja kokemuksia ilman,
että ne ovat olleet Pyhän Hengen persoonallista
vaikutusta. Yliluonnollisen voiman kokeminen
ei ole samaa kuin persoonallisen Jumalan
kokeminen. Jumala on aina ihmisen ulkopuolella oleva jumalallinen majesteetillinen
henkilö. Syntiseksi jäävän ihmisen yhteys Jumalaan
on aina lopulta uskonyhteyttä, ei kokemisyhteyttä.
Usko on astumista Jumalan läsnäolon pimeään
kuten Ilmestysmajassa kaikkein pyhimpään,
missä Jumalan läsnäolo oli kohdattavissa vain
sovitusveren turvissa armoistuimella. Siellä
emme näe emmekä koe mitään. Meillä on vain
hänen sanansa lupaus. Siitä pidämme kiinni
tuossa jumalallisessa pimeydessä, vaikka
olisimmekin vailla kaikkia erityisiä kokemuksia. Apostolisen uskontunnustuksen kolmannen uskonkappaleen sisältämistä totuuksista ja Pyhän Hengen vaikutuksesta ollaan
kristikunnassa varsin eri mieltä. Juuri sen
äärellä kristikunnan erimielisyys ja hajanaisuus
on kaikkein suurinta. Voimakkainta hajaannus
on nimenomaan siinä osassa kristikuntaa, jossa
kysymys Pyhästä Hengestä on tullut uskonelämän keskeisimmäksi kysymykseksi.
Jatkuu
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Per-Olof Malk: Jeesuksen jäähyväisrukous, Joh.17
Rakkautta vailla vertaa, Joonan kirjan äärellä.
HUOM! Näitä kirjoja enää vain rajoitettu määrä varastossa!
Loppuerä myydään hintaan 5,00e+pm /kpl!
Tilaukset postitse: Evankeliumin opintoyhdistys ry, PL 17, 05831 Hyvinkää.

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 pohdintaa. H. 5,00e+pm

Joonan kirja kuuluu Vanhassa testamentissa ”pienten profeettojen” kirjakokoelmaan. Se on
mitoiltaan oikeastaan vain lyhyt kirjoitus, onhan siinä yhteensä vain 48 jaetta. 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. H. 5,00+pm
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Ostaminen ja myyminen
Lähde: www.theverge.com

Amazon
on
ottanut
käyttöön
uuden
kämmenentunnistustekniikan Seattlen myymälöissään ja näkee sen laajemman käyttömahdollisuuden esimerkiksi stadioneilla ja toimistoissa. Tekniikka on ollut valmiina jo muutaman
vuoden mutta sitä ei ole vielä laajemmin otettu
käyttöön. Amazon ilmoitti syyskuun lopulla
tarjoavansa tällä tekniikalla kontaktittomia
maksuja. Tekniikka toimii tunnistamalla kämmenen alaosan ja on nimeltään Palm Recognition
Technology. Vain yhden sukupolven aikana
olemme siirtyneet käteisen rahan käytöstä ensin
korttiin, jossa on raita ja siru, ja nyt edelleen
mahdollisuuteen käyttää vain käden alaosaa.
Tarvitaan vain yksi pieni käden liike, kun ostat tai
myyt.…

Karismaattisen piispan kohtalo
Lähde: New York Post
Karismaattisen evankelisen liikkeen pastori ja
piispa Gerald O. Glenn kuoli COVID-19 viruksen
aiheuttamaan sairauteen vain vähän sen jälkeen,
kun hän osoitti ylpeänä Virginian kirkkonsa
olevan täynnä kuulijoita. Glenn vannoi jatkavansa
saarnaamista ”kunnes olen vankilassa tai
sairaalassa”. Karismaattisen liikkeen pastorit ja
saarnaajat haluavat ajatella, että heillä on erityisiä
apostolisia lahjoja tehdä ihmeitä ja parantaa. Silti
tällaisia lahjoja heillä ei ole. Piispa Glenn kehui
kuinka ”ihmiset paranevat” hänen kirkossaan ja
ettei hänen tarvitse pitää turvavälejä kuten kaikkien muiden. Miksi? Koska hän sanoi olevansa
”välttämätön” ja koska hän ”puhuu Jumalalle”.
Varmaankin hän tarkoitti sitä, että hän pystyisi
toimimaan sairastumatta kuten haluaa kaikissa
olosuhteissa. Jos olet karismaattinen saarnaaja,
missä on sinun parantava voimasi? Sinä, joka
rakastat ylpeillä siitä, että kun laitat kätesi
ihmisten päälle niin he parantuvat kaikenlaisista
sairauksista, missä olet nyt? Missä on ”Jumalan
antama ihmevoitelu”? Oikeasti sinulla ei ole
mitään ”parantamisvoitelua”. Se on petosta, jossa
hyväuskoisille luvataan paranemista vastineeksi
”uskon siemen” rahalahjoituksesta. Glennin tytär
kehottaa kaikkia: ”Pyydän ihmisiä ymmärtämään
tämän (Covid-19) vakavuuden… kyse ei ole vain
meistä, vaan kaikista ympärillämme olevista.”

Tilaus:

Osoitemuutos (kirjoita tähän vanha os.):

Muu syy:
Nimi
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Kirjoituksia, luentoja,
videoita, musiikkia …

Kirjoja, äänitteitä ym. https://www.evankeliumikoulu.fi

