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Pääkirjoitus

Viime aikoina on puhuttu paljon paitsi koronasta
ja rokotteista myös salaliitoista. Jokaisen kristityn
pitäisi ymmärtää, että ns. salaliitot eivät ole
mikään sensaatiomainen salaisuus. Se on langen-
neen ihmisen ja ihmiskunnan luontaista käytöstä.
Niitä ei kuitenkaan pitäisi itse keksiä eikä levittää
totuutena, etenkään kristittyjen, joiden pitäisi
pysyä totuudessa. Valtiot suunnittelevat salassa
kaikenlaista toisiaan vastaan, kukin uskonto
uskoo olevansa muita uskontoja jalompi. Jokai-
sessa maassa on puolueita ja ryhmiä kilpailemassa
vallasta ja näiden sisällä pienempiä ryhmiä tai
vallanhaluisia yksilöitä omine suunnitelmineen.
Samoin on uskonnoissa ja ideologioissa. Toiset
uskovat saatanaan, toiset jonkinlaiseen jumaluu-
teen, osa ihmisen omaan jumaluuteen, osa sanoo
olevansa ateisteja, on evoluutiouskovaisia, vapaa-
muurareita, globalisteja, eräät uskovat vielä Raa-
matun Kristukseenkin. Jokaisella on oma ideolo-
giansa, ryhmänsä mihin hän kuuluu, omat tavoit-
teensa ja omat edut sekä käsityksensä kuinka
tavoitteeseen päästään ja oma etu turvataan.

Ilmaston muuttuminen, Yhdysvaltain vaalien
sekasorto, pandemia, tai mikä tahansa huomiota
saava tapaus maailmassa, tätä kaikkea pyritään
käyttämään omien ideologioiden oikeuttamiseksi
ja toteuttamiseksi. Ei se ole sensaatiota, se on
tämän maailman toimintamalli. Lisäksi meillä on
globaali kaupankäynti ja rahatalous, joiden
piirissä käy jatkuva kuhina ja tehdään muilta
salassa omia suunnitelmia siitä, kuka saa kakusta
suurimman osan. Silti kristityn tulisi muistaa, että
evankeliumi kuuluu kaikille eikä kristityllä ole
varaa suhtautua toisiin ihmisiin ikään kuin
saatanan kätyreinä. Kristuksen kautta kaikille on
suotu mahdollisuus päästä Jumalan lapseksi.

Salaliittoteorioissa Jumala ja Hänen valtasuuruu-
tensa jää sivuun ihmisen ja saatanan tekojen ja
aikomusten tullessa pääosaan. Ne perustuvat

puolitotuuksille, mielikuvitukselle ja jopa
valheille. Kyllä maailmassa paljon pahaa tapahtuu
ja on aina tapahtunut. Silti saatana tai pahuutensa
vallassa oleva ihminen eivät tee muuta kuin
minkä Jumala sallii. Karismaattinen liike ja
kristillisinä esiintyvät salaliittosivustot omaavat
saman epäraamatullisen käsityksen, jonka
mukaan saatana ja Jumala käyvät maan päällä
taistelua ja ihminen siinä välissä taistelee jomman
kumman puolesta. Tämä menee jopa niin pitkälle,
että ajatellaan Jumalan tahdon jäävän toteutu-
matta maan päällä, jos ihminen ei toimi Jumalan
haluamalla tavalla. Jotta Jumalan tahto tiedettäi-
siin, tarvitaan vaikkapa karismaattisen liikkeen
profeettoja välittäjinä sanomaan mitä pitää tehdä.

Tämä ajatus ja käytäntö synnyttää vihaa kaikkia
niitä kohtaan, jotka nähdään vastustajina.
Yhdysvaltain mellakassa 7 päivä (7.1.2021) kan-
nettiin ristejä, samalla kun Capitolin eteen
pystytettiin hirsipuu. Heiluteltiin julisteita, kuten
”Jeesus pelastaa” ja ”Pelosi on saatana”, rukoiltiin
kongressisalissa ja samalla kongressin jäseniä,
myös varapres. Mike Pence, uhattiin hirttää.
Myöhemmin eräät suomalaisetkin nettisivustot
ovat levittäneet ”Antifa -myyttiä” eli, että vasem-
mistolainen Antifa -liike olisi vastuussa hyök-
käyksestä. Antifa on vasemmistolainen ääriliike
mutta kongressiin hyökänneet olivat oikeisto-
laisen ääriliikkeen jäseniä. Kun Raamatun Jeesus
pelastaa synnistä ja synnin tuomiosta armonsa ja
tahtonsa mukaan, niin tässä vihan, politiikan ja
uskonnon väärä jeesus ja jumala tuomitsee poliitti-
set vastustajat seuraajiensa kieroutuneen mielen
mukaan.

(Aiheesta lisää: kristitynfoorumi.fi, artikkeli:
Rokotteet, salaliitot ja kristitty)

Juhani Aitomaa



NÄKÖKULMA

NÄKÖKULMA   Nro 13 - 1 / 2021
ISSN 2670-3203 (painettu)
ISSN 2342-7949 (verkkojulkaisu)

Julkaisija: Kustannus Näkökulma julkaisut
s.posti nakokulma@nakokulma.info
Tilaukset: tilaus@nakokulma.info

Päätoimittaja: Juhani Aitomaa
Toimitusneuvosto: rov. Per-Olof Malk, evank.
Pauli Koskinen, ins. Jouko Nieminen, fil.tri Paavo
Suihkonen

Tilaushinnat:
Painettu lehti 26,50 eur. Hinta sisältää yhden
vuosikerran, jonka aikana ilmestyy 6 numeroa.
Tilaaja saa kaikki vuoden aikana jo ilmestyneet
numerot vaikka tilaus tehtäisiin kesken vuotta.
Lehti maksetaan OP:n tilille:  Kustannus
Näkökulmajulkaisut -  FI53 5228 0320 0999 35

Julkaisu on itsenäinen osa Suomen
Evankeliumikoulun (Evankeliumin
opintoyhdistys ry, PL 17, 05831, Hyvinkää, sposti
evank@evank.org ) yhteistyöverkostoa.

Lehti on tilattavissa myös digitaalisena (PDF)
versiona joka lähetetään tilaajan
ilmoittamaan sähköpostiin. PDF -version
tilaushinta jaksolle (6 nroa) on 21,00 eur.

Tilausohjeet ja kauppa ks.
www.nakokulma.info

Painetun lehden yksittäisiä numeroita voi
tilata erikseen hintaan 4,00 eur +postim.
(toimitus jos varastossa on). Suuremmat erät
tarjouksen mukaan. Pdf -versio 3,50 eur.

Ks. tarjous takakannesta

SISÄLLYSLUETTELO www.nakokulma.info

2

4

5

6

7

9

10

11

12

12

14

17

Pääkirjoitus

Väärä opetus voitelusta - Jouko Nieminen

Skylla ja Kharybdis - Rov. Per Olof Malk

Amen vai Awomen…? - All Israel News

Maailmanuskonto room.kat. kirkon tapaan - Theophil Rehse

Karismaattiset profeetat ja Trumpin jatkoaika

Pyhä Henki, osa 2 - Rov. Olavi Peltola

Karismaattisten johtajien Covid 19 torjunta - Mike Oppenheimer

Parannus - Paavo Lievonen

Covid 19 ja vitsaukset - Tony Pearce

Puhuuko Jumala ”Jumala/Jeesus puhuu” -kirjoissa, osa 5 - J Aitomaa

Kristitty roomalaiskirjeen 7.luvussa

3

mailto:nakokulma@nakokulma.info
mailto:tilaus@nakokulma.info
www.nakokulma.info
www.nakokulma.info


Karismaattisissa piireissä puhutaan jatkuvasti ns.
”voitelun” saaneista Jumalan ihmisistä. Sillä tar-
koitetaan uskovia, jotka ovat saaneet Pyhältä Hen-
geltä erikoisen siunauksen, valtuutuksen ja aukto-
riteetin. Vanhan liiton aikana papit, kuninkaat ja
profeetat voideltiin virkoihinsa. Tämä esikuva on
otettu käyttöön viimeisten vuosikymmenien aikana
karismaattisissa piireissä. On luotu uusi apostolien
ja profeettojen muodostama hengellinen eliittiluok-
ka, jossa ”suuret Jumalan miehet” toteuttavat lopun
ajan oppeja.

Voitelu on eräänlaisen voiman tai energian siirtoa,
mitä voi jakaa toisille. Sen varsinainen merkki on
yliluonnollisten ihmeiden toteutuminen ja/tai
profeetallisesta voimasta osalliseksi pääseminen.
Voiman alkuperästä ei olla kiinnostuneita, koska
toimivan voiman tai profetian uskotaan ilman muuta
lähtevän Pyhästä Hengestä. Näitä voideltuja matkus-
tetaan sitten kuulemaan Suomesta asti merten taakse
ja ehkä saamaan heiltä samaa voitelua. Tämä voitelu
on juuri sen energian siirtoa, mitä edellä esitin. Se
on myös sitovaa osallisuutta antikristilliseen
henkeen.

Uudessa testamentissa puhutaan voitelusta (kreik.
krismah) ja Kristuksesta (kristos, merkitsee voidel-
tua). Voitelusta tässä mielessä puhutaan kuitenkin
ainoastaan 1. Johanneksen kirjeessä. 1.Joh.2:18-27
”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te
olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt

monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme,
että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet,
mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä
jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin
he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta
heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä
meidän kanssamme. Teillä on voitelu Pyhältä, ja
kaikilla teillä on tieto.… Minkä te olette alusta asti
kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se,
minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte
Pojassa ja Isässä. Ja tämä on se lupaus, minkä hän
on meille luvannut: iankaikkinen elämä. Tämän minä
olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.
Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette
häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen
tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa
teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole
valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin
pysykää hänessä.”

Tässä kohdassa kerrotaan selvästi, että viimeisenä
aikana ilmaantuu monia antikristuksen hengessä
vaeltavia uskovia (kr. antikristos, suom. valevoi-
deltu). Johannes sanoo, että he ovat lähteneet seura-
kunnan keskeltä, mutta he eivät koskaan ole olleet
yhtä meidän kanssamme, muuten he eivät olisi
lähteneet silloin, kun eksytykset tulivat. Mitä tämä
tarkoittaa? Mielestäni sitä, että jo alusta asti Jumala
on nähnyt, että Jeesus ja ristin evankeliumi yksin ei
ole kaikille koskaan riittänyt.

Johannes opettaa myös meille lohduttavasti, että
juuri me tavalliset pienet ja heikot kristityt olemme
saaneet Jeesukselta voitelun. Se ei merkitse voitelua
ihmetekoihin eikä kuuluisuuteen, rikkauteen tai
menestykseen. Se merkitsee Pyhän Hengen läsnä-
oloa, puolustusta, opetusta ja varjelua. Me emme
tarvitse omaa voitelua, sillä Kristuksen voitelu
opettaa meitä. Tässä meillä on pysyvä aarre. Kristus
on Vanhan testamentin täyttymys. Hän on Kuningas,
ylimmäinen pappi ja ainoa Profeetta. Kaikki voitelu
on Hänessä ja Hänen kauttaan Pyhässä Hengessä,
joka asuu sydämissämme sen uskon kautta, jonka
Hän meissä vaikuttaa. Kaikki muu voitelu on silkkaa
antikristillisen hengen tuomaa eksytystä.

Väärä opetus voitelusta
Jouko Nieminen



Pyhää Henkeä ei pidä torjua mutta ei myöskään
pilkata. Toisella puolellamme näyttää nyt olevan
Skylla ja toisella puolella Kharybdis. Sanonta Skyl-
lasta ja Kharybdiksestä on ikivanha ja kuvaa sellaista
vaaratilannetta, joka uhkaa samanaikaisesti kahdelta
suunnalta siten, että toista vaaraa on äärimmäisen
vaikea välttää joutumatta toiseen. Sellaiselta nyt
näyttää tilanteemme seurakunnissa. Meidän ei pidä
torjua Pyhää Henkeä mutta meidän ei myöskään pidä
luulla, että hän on varmasti siellä, missä hänestä
eniten puhutaan. Ei kaikki, mikä kiiltää, ole kultaa.
Pyhän Hengen tuntomerkkeihin kuuluu, että hän ei
puhu itsestään.

Raamatun väylämerkit
Väylä, jonka Raamattu näissä asioissa on viitoit-
tanut, on selvästi merkitty. Mutta kykymme noudat-
taa Raamatun opetusta on vajavainen. Vertauksella
ilmaistuna Raamatun väylämerkkeinä on kaksi
nuolta. Väylän vasemmalla puolella oleva nuoli
osoittaa oikealle ja väylän oikealla puolella oleva
nuoli osoittaa vasemmalle. Monimutkaistako? Ei!
Nuolet vain osoittavat toisiaan vastaan ja väylä
kulkee niiden välistä. Oikealle osoittava nuoli on
Vanha testamentti. Apostoli Pietari kirjoitti Van-
hasta testamentista, että siinä ”ihmiset ovat puhuneet
Pyhän Hengen johtamina sen, minkä saivat
Jumalalta”, 1.Piet.1:19-21. Pyhän Hengen johtamina
profeetat odottavat Messiasta ja kirjoittivat hänestä.
Siksi Vanhan testamentin sanoma viittaa jatkuvasti
ajassa eteenpäin. Sitten Kristus itse sanoi: ”Tässä
olen. Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu,
niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi,
Jumala”, Hepr.10:7. Pyhän Hengen johtamana
heprealaiskirjeen kirjoittaja toteaa: ”Tämän tahdon
mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uh-
rilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa”,
Hepr.10.10.

Kristusta enempää ei ole tulossa
Skyllan ja Kharybdiksen välisen väylän oikealla
puolella oleva nuoli osoittaa vasemmalle. Tämä
nuoli kuvaa Uutta testamenttia. Se viittaa jatkuvasti
ajassa taaksepäin, jo tapahtuneisiin ainutlaatuisiin
asioihin. Pyhän Hengen johtamina evankelistat ja
apostolit kertoivat ennen muuta Kristuksesta ja
hänen teoistaan - aivan kuten profeetat. ”Mielestäni
on paikallaan, että muistutan ja herättelen teitä niin
kauan kuin vielä elän tässä maallisessa majassani...”

kirjoitti apostoli Pietari ja jatkoi: ”Tahdon huolehtia
siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin voisitte aina
pitää mielessänne nämä asiat. Emmehän me, silloin
kun saatoimme teidän tietoonne Herramme
Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet
lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä
taruja, vaan olimme omin silmin saaneen nähdä
hänen jumalallisen suuruutensa”, 1.Piet.1:13, 15-16.
Pelastuksesta ja Pelastajasta puhuessaan Pietari, yhtä
vähän kuin Uusi testamentti muutoinkaan, ei
kurottaudu ajassa eteenpäin, vaan taaksepäin. Pyhän
Hengen vaikutuksesta hän tiesi, että Kristusta
enempää ei ole tulossa.

Kristus, Jumalan salaisuus
Voisi sanoa, että Uuden testamentin kirjoittajien
katseet kohdistuivat ristin tältä puolelta samaan
Kristukseen, johon Vanhan testamentin profeettojen
katseet kohdistuivat ristin tuolta puolen. Hänessä
heidän katseensa kohtasivat. Mutta Jumala ei ole
tarkoittanut Kristusta vain profeetoille ja apostoleille
vaan kaikille. Siksi apostoli Paavali Pyhän Hengen
johtamana toivoi, että (kaikki) uskovat olisivat kuin
profeetat ja apostolit ja ”saavuttaisivat rikkaimman
ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan
salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja
tiedon aarteet ovat kätkettyinä”, Kol.2:2-3. Filippi-
läisille apostoli kirjoitti: ”Herrani Kristuksen Jee-
suksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin
mikään muu...” Fil.3:8. Pyhän Hengen torjumisen
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ja hänen pilkkaamisensa välillä on totuus, totuus
Pyhästä Hengestä ja hänen työstään. Tämän työn
varsinainen sisältö on Jeesuksen sanoissa: ”Hän
kirkastaa minut”, Joh.16:14.

Missä Pyhä Henki toimii, siellä ihmiset näkevät
Jeesuksen ja hänen pelastustekonsa suurena. Missä
Pyhä Henki toimii, huomataan, että Kristusta enem-
pää ei ole annettavissa meille ihmisille. Sillä ”Jumala
on korottanut hänet yli kaiken, kuten apostoli Paavali
kirjoitti, Fil.2:9. ”Hän on Jumalan kuva... Hänen
välityksellään luotiin kaikki... Hän on ollut olemassa
ennen kaikkea muuta ... Hän pitää kaiken koossa ...
Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua
hänessä...” Kol.1:15-20.

Hän on yhä ”arvokkaampi kuin mikään muu”, kuten
Paavali kirjoitti. Hän on yhä turvallinen tie, totuus

ja elämä. Koko asian voi sanoa näinkin: Jumala itse
viittaa Kristukseen väylämme toiselta puolelta.
Kirkastuksen hetkinä saatamme ikään kuin kuulla
Jumalan taas sanovan: ”Tämä on minun rakas
Poikani, kuulkaa häntä!” Mark.9:7. Ja väylän toisella
puolella Pyhä Henki viittaa samaan Kristukseen ja
kirkastaa häntä. Pyhän Hengen toistuvan sanoman
kuulemme Johannes Kastajan sanoissa, jotka hän
lausui Kristusta osoittaessaan: ”Katsokaa: Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!”, Joh.
1:29. Jumalan rakastamana ja Pyhän Hengen kirkas-
tamana Kristus on väylän keskellä ja sanoo: ”Toti-
sesti, totisesti: se joka kuulee minun ääneni ja uskoo
minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän”,
Joh.5:24. Kunpa emme koskaan kadottaisi evanke-
liumia Jeesuksesta!

3. tammikuuta Amerikan Yhdysvaltojen 117.
kongressi avattiin rukouksella, jota johti parlamentin
demokraattijäsen Missourin osavaltiosta, St. James
United Methodist Church -kirkon pastori Emanuel
Cleaver.
Cleaver lopetti kahden ja puolen minuutin
puheenvuoronsa sanoen: ”Pyydämme tätä mono-
teistisen Jumalan, Brahman, ja jumalan nimissä, joka
tunnetaan monilla nimillä monissa eri uskonnoissa.
Aamen ja A-naiset.”
Cleaverin tapa liittää sukupuolipolitiikka rukouk-
seensa hämmensi monia. Heprealaisen sanan
”Amen” väärinkäyttö oli ilmeinen. Lisäksi meto-
distipastori Cleaver vetosi hindujen luojajumalaan
ja muihin jumaluuksiin.
Saamansa kritiikin jälkeen Cleaver selitti: ”Minä
puhuin Jumalalle kongressin puolesta pyytäen
ykseyttä ja niin edelleen, pyytäen Jumalaa antamaan
meille voiman toimia niin. Lopetin rukouksen

sanomalla: ’Hei, mies, meillä on ennätysmäärä naisia
kongressissa, mukaan lukien ensimmäinen (kong-
ressin naispuolinen) kappalainen 240 vuoden jälkeen
Yhdysvaltain historiassa… Päätin rukouksen
sanomalla ’Amen’, joka tulee heprean juurisanasta…
kun lähdin salista, republikaanit ja demokraatit
sanoivat: No, kiitos siitä rukouksesta. Tarvitsimme
todella jonkun pyytämään Jumalalta yhtenäisyyttä…
Vasta sitten, kuten yhteiskunta toimii, Twitter-
maailma, tiedäthän, levitti sen laajemmalle ja myös
niille, jotka ilmaisivat vihastumisensa.”

”Amen" on hepreankielen sana, joka tarkoittaa
”olkoon niin”. Sillä ei ole mitään tekemistä suku-
puolen kanssa.

(All Israel News 29.1.2021).

AMEN
vai

AWOMEN
?
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Oheinen katkelma on kirjasta: Theophil Rehse,
Ekumenia tiellä  maailmankirkkoon, Uusi Tie, 1975.
Maailma ei ole tästä muuttunut ja tässä esitetty on
vain vahvistunut.

Roomalaiskatolinen kirkko pitää lähes itsestään
selvinä monia seikkoja... Lähtökohtana on katolisen
kirkon oppi Jumalan luonnollisesta ilmoituksesta.
Sen mukaan Jeesus on läsnä jokaisessa ihmisessä,
olipa tämä siitä tietoinen tai ei. Koska jumalallisia
totuuden aineksia on tämän mukaan kaukaisimmissa
pakanoissakin, ovat myös ei-kristillisten uskontojen
kannattajat osallisia jumalallisesta totuudesta. Tämä
totuus on [täyteydessään] uskottu juuri roomalais-
katoliselle kirkolle... Tätä koskevan asiakirjan
esipuhe alkaa seuraavilla lauseilla: "Meidän
aikanamme, jolloin ihmissuku pyrkii päivä päivältä
yhdistymään yhä enemmän, ja jolloin eri kansojen
väliset suhteet lisääntyvät, kirkko pohtii mitä
suurimmalla huolella suhdettaan ei- kristillisiin
uskontoihin. Koska kirkon tehtävänä on edistää
ihmisten ja kansojen välistä keskinäistä rakkautta ja
yhteyttä, se tarkkaa ennen kaikkea sitä, mikä on
ihmisille yhteistä ja mikä johtaa keskinäiseen
yhteyteen.”

Vatikaanin II konsiilin antama lausunto tiedottaa,
mitä uskonmukaisia yhtymäkohtia roomalaiskato-
linen kirkko luulee voivansa löytää maailman
uskonnoista: "Varhaisimmista ajoista meidän
päiviimme saakka eri kansojen on havaittu olevan
selvillä salatusta voimasta, joka on läsnä maail-
mankulussa ja ihmiselämän tapahtumissa. Näiden
kansojen parissa on usein tavattu korkeimman
jumaluuden, jopa Isän tuntemista. Tällainen havainto
täyttää heidän elämänsä syvällä uskonnollisella
tunteella. Kulttuurin edistymisen yhteydessä
uskonnot etsivät tarkoin käsittein ja selvin sanoin
esitettyä vastausta samoihin kysymyksiin ...
Katolinen kirkko ei torju mitään, mikä näissä
uskonnoissa on totta ja pyhää. Vilpittömän vakavasti
katolinen kirkko tarkkaa noita toiminta- ja
elämäntapoja, määräyksiä ja oppeja, jotka tosin
monissa kohdin poikkeavat siitä, mitä se itse pitää
totena ja opettaa, mutta joissa voi havaita sen totuu-
den säteilyä, joka valaisee kaikkia ihmisiä.”

Sauraavat lauseet konsiili on osoittanut muhametti-
laisuuden kannattajille: "Suurella kunnioituksella
kirkko tarkkaa myös muhamettilaisia, jotka palvovat
yhtä ainoata Jumalaa, elävää ja heissä olevaa,

Maailmanuskonto room.katolisen kirkon tapaan



laupiasta ja kaikkivaltiasta
taivaan ja maan Luojaa,
joka on puhunut ihmisille.
Muhamettilaiset pyrkivät
myös koko sielullaan alis-
tumaan Jumalan salattui-
hin neuvoihin, kuten Aab-
raham alistui Jumalan tah-
toon, niihin islamin usko
mielellään vetoaa. Jeesus-
ta, jota he eivät tosin tun-
nusta Jumalaksi, he kunni-
oittavat kuitenkin profeet-
tana ja samoin hänen äi-
tiään, neitsyt Mariaa, jota
he myös joskus hurskaasti
rukoilevat. Tämän lisäksi
he odottavat tuomion päi-
vää, jolloin Jumala herättää kaikki ihmiset ja tuomit-
see heidät heidän tekojensa mukaan. Muhamet-
tilaiset arvostavat sen tähden siveellistä elämän-
asennetta ja palvovat Jumalaa erikoisesti rukouk-
sella, almuilla ja paastolla...”

Katolilainen professori Josef Hasenfuss on selittänyt
näitä virallisia selontekoja. Hän on sitä mieltä, että
kirkon tulisi olla yksinkertaisesti valmis keskus-
telemaan kaikkien, myös ei-kristillisiin uskontoihin
kuuluvien kanssa. Heidän kanssaan pitäisi päästä
sovintoon ja oppia ymmärtämään heitä, varsinkin
kun on kysymys meidän kaikkien parhaasta, maail-
man olemassaolosta. Professori Hasenfuss kirjoittaa:
"...Uuden Hengen innoittamina katoliset ja
evankeliset kristityt, ryhmät ja yhteisöt yrittävät
päästä uudella tavalla kosketukseen muhametti-
laisten kanssa... heidän tulee lopettaa islamin oppien
vääristeleminen ja Muhammedin halventaminen
viekkaaksi petkuttajaksi. Heidän tulee tunnustaa, että
islamissa on Pyhän Hengen vaikuttamaa oppia ja että
muhamettilaiset rukoilevat, ovat laupiaita ja osoitta-
vat uskon- ja sielunintoa”.

Tuskin voimme uskoa silmiämme lukiessamme tätä
katolisen kirkon opettajan kirjoittamasta kirjasta,
joka on varustettu Wurzburgin painoluvalla, että
islamissa on Pyhästä Hengestä peräisin olevaa oppia.
Tämä on kuitenkin tyypillinen esimerkki roomalais-
katolisen kirkon väljyydestä. Se pystyy veljeyden
hengessä suvaitsemaan kaikkien kirkkojen ja
uskontojen opillisia rakenteita, ja se voi tunnustaa
niissä olevan eri totuusasteiden moninaisuutta.
Erilaiset opilliset rakenteet ovat peräisin yhteisestä
alkulähteestä, joka on taas roomalaiskatolisen kirkon
opin mukaan alkuisin Jumalasta. Roomalaiskato-
linen kirkko pitää tällöin itseään kaikille

tarkoitettuna totuuden turvana, kaikkien äitinä, joita
sen on palveltava sen tehtävän mukaan, jonka
Kristus uskoi Pietarille kaikiksi ajoiksi. Professori
Hasenfuss lopettaa esityksensä viittaamalla
päämäärään: "Veljeyden hengen toteuttaminen
kristittyjen ja ei-kristittyjen välillä on nykyisenä
aikana elintärkeää, jotta maailmanrauha pystyttäisiin
turvaamaan...”

Synkretismi, uskojen ja uskontojen sekoitus, on aina
ollut roomalaiskatoliselle kirkolle ominaista. Se
perustuu tämän kirkon oppiin Jumalan luonnollisesta
ilmoituksesta. [Rooman] kirkko on omaksunut luke-
mattomia pakanallisia tapoja ja tehnyt niistä kristil-
lisiä. Siksi sen nykyinen voimakas oppiyritys
maailman uskontojen parissa ei ole uutta... Raamattu
osoittaa ylipääsemättömän kuilun uskonnollisuuden
ja Kristus-uskon välillä. "Pimeyden valta” pitää
hallussaan uskonnollista ihmistä (Kol.1:13). On
aivan yhdentekevää, kuuluuko tällainen ihminen ns.
kirkkouskonnollisuuden vai pakanallisen uskonto-
järjestelmän piiriin. Hän tarvitsee sitä pelastusta ja
lunastusta Jeesuksen Kristuksen veressä, jonka
Jumala julistaa evankeliumissaan koko maailmalle.
Ilman henkilökohtaista kääntymystä ja uskoa
Jeesukseen Kristukseen kukaan ihminen ei voi
pelastua. Mitä ihailtavinkaan uskonnollisuus ei saa
johtaa meitä tässä asiassa harhaan. Paavalin
elämänvaihe ennen kääntymistä on hyvänä todistuk-
sena uskonnollisuudesta, joka ilmeni tietoisena
vihamielisyytenä Kristusta kohtaan...

Katolisen kirkon opinkaava, jonka mukaan "Jumala
on kaikkien Isä”, on räikeässä ristiriidassa Jeesuksen
Kristuksen Sanan ja tahdon kanssa... Eri uskontojen
uskonperusteita ei suinkaan voida pitää "jumalallisen
pelastuksen esiasteina”... Nykyisen teologian sairaus



on tämä: pelätään erota ja erottaa, tuomita ja tulla
tuomituksi; rajoja laajennetaan, kunnes ne häviävät
kokonaan: järjestä ("selitys”, "tulkinta”) tulee
ilmoitus, omastatunnosta usko ("fides implicita”),
perimätiedosta Raamattu, pakanuudesta kirkko
("oikeutetut pelastustiet”), rakkaudesta tulee
("immanentti”, "läsnäoleva”) Jumala...".

Ekumeenisen liikkeen omaksuman universalistisen
suunnan tarkoituksena on yhdistää kaikki maailman
uskonnolliset voimat. Tämän tulisi olla jokaiselle
Raamatun Sanaan sidotulle kristitylle varoittavana
merkkinä, joka odottaa, ettei Hyvän Paimenen ääni
johda tätä liikettä. Uppsalan asiakirjat ovat täynnä
sellaisia ilmaisuja kuin "ihmiskunnan yhteys”,
"kaikkien ihmisten ykseys Kristuksessa”, "uusi
ihmiskunta” ja "koko ihmiskunta yhteisessä ihmisyy-
dessään”. Humanisoitumisilmiö, joka ekumeenisessa
liikkeessä saa yhä enemmän jalansijaa lähetyksen
kustannuksella, näyttää jo saavuttaneen kärsi-
mättömien aloitteentekijöittensä ansiosta kunnioi-
tettavia päämääriä: "Maailmassa, jossa koko ihmis-
kunta pyrkii toteuttamaan yhteistä ihmisyyttään, ja
jossa kaikki ovat samalla tavalla osallisia epätoivosta
ja toivosta, kirkon täytyy samaistaa itsensä kaikkien
ihmisten yhteisön kanssa, jos se haluaa täyttää
todistus- ja palvelutehtävänsä ja hoitaa vastuullisesti
kaikkia hallussaan olevia keinoja”.
...
Jos ihmisestä tehdään ihmisen toivo, ja jos
ekumeenisesti suuntautuneet kirkot tunnustavat
tällaiset maailmanyhteysohjelmat, nämä kirkot ovat
menettäneet oikeutensa olla Jeesuksen Kristuksen
kirkkoja. Ne eivät silloin enää kuuntele tätä Herraa
eivätkä ota todesta hänen sanaansa ja ilmoitustaan,
että hän on voittajana tuleva tuomitsemaan koko
maailman. Tällainen Kristuksen sijalle asetettu
ihmisyys on nykyaikainen antikristillinen luomus,
jota koko maailman tulee kunnioittamaan.

Karismaattiset profeetat ja Trumpin jatkoaika

Kirjanen ”Trump Profetiat – Karismaattinen
valtateologia ja Donald J Trump” (Kustannus
Näkökulmajulkaisut, 2018) kuvaa kuinka karis-
maattisen liikkeen johtajat ja profeetat ”profetoivat”
Trumpille ja hänen presidenttikaudelleen sekä Ameri-
kalle kaikkea suurta ja ihmeellistä Jumalan suosiota.
Nämä samat profeetat eivät luovuttaneet vielä silloin-
kaan, kun viime vuoden lopun vaalien tulos oli jo
käytännössä selvä. Heidän johdollaan pidettiin rukous-
kokouksia ja seuraajia kehotettiin hengelliseen sodan-
käyntiin pimeyden voimia vastaan, jotka uhkasivat
Trumpin voittoa. Jumalan sanana ja tahtona julistettiin
Trumpin menevän toiselle kaudelle, näytti todellisuus
sitten mitä tahansa muuta.

Lance Wallnau profetoi Trumpin voiton 2020
vaaleissa olevan ”maanvyörymän” kaltainen.
Televisiossa Wallnau sanoi seuraajilleen: ”...ymmär-
rätte, että Amerikan tulevaisuus on laittomuuden
lisääntyminen jos tämä (Trump) presidentti ei saa
jatkaa paikalla, johon Jumala hänet asetti. Ja uskon,
että Jumala kutsui hänet olemaan paikallaan pidem-
pään, kuin mitä vihollinen nyt pyrkii nyt estämään.”
Mark Taylor, jonka ”ylipäällikkö”-profetia on Trump
Profetiat -kirjasessa, piti viimeiseen saakka kiinni
siitä, että Trump jatkaa presidenttinä toiselle kaudelle
kun-han uskolliset esirukoilijat vain ovat kärsivällisiä
ja jatkavat rukoilemista. Jo 90-vuotias Pat Robertson,
joka perusti nykyisen CBN TV-yhtiön, julisti ”The
700 Club” ohjelmassaan, että Jumala oli näyttänyt
hänelle Trumpin voittavan vaalit ”ilman mitään
epäilystä”. Vaalituloksen jälkeen Robertson sanoi, että
olisi edelleen ”useita teitä” joiden kautta Trump silti
voittaisi. Hän myös uskoi vaalipetoksiin, joiden avulla
Biden sai äänet. Vaalien tulokseen silmin nähden
pettynyt Kenneth Copeland (kuva yllä) pilkkasi TV-
ohjelmassaan Bideniä: ”haa-haa-haa (pilkallisesti
useaan kertaan), hän (Joe Biden) presidentiksi ja
Mikki Hiiri kuninkaaksi…” Copelandin mukaan
”...Jumalan viisaus käy toteen Donald Trumpissa ja
se on syy, miksi hänet halutaan pois… sen takia he
ovat peloissaan”.9



Rov. Olavi Peltola

Osa 2

Pyhä Henki ja Jumalan Sana
Pyhää Henkeä ei ihminen näe suoraan ja välittömästi.
Missä Jumalan Sana tulee todelliseksi ja läheiseksi,
siellä Pyhä Henki on läsnä ja vaikuttaa. Pyhän
Hengen hahmo ihmiselle on Jumalan sanan hahmo.
Jo Raamatun alussa kohtaamme Pyhän Hengen
toimimassa (1Moos.1:2). Raamatun viimeisessä
luvussa korostetaan, että Jumala antaa Henkensä
profeetoille (Ilm.22:6). Pyhän Hengen vaikutus ja
läsnäolo läpäisee koko Raamatun. "Ihmiset ovat
puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat
Jumalalta saaneet" (2Piet.1:21). Koko Raamattu on
syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta (2Tim.
3:16). Juuri Pyhä Henki on ilmoittanut VT:n
profeetoille ja UT:n apostoleille Jumalan pelas-
tussuunnitelman Jeesuksessa Kristuksessa, antanut
heille erityisen ilmoituksen, jossa ainoastaan on
pelastus ihmisille. Uskomme, että hän on myös
ohjannut Raamatun kirjakokoelman syntyä ja
varjellut sen olemassaolon.

Missä Pyhä Henki tulee näkyviin, siellä on aina
Jumalan Sana. Jumala toimii suhteessa ihmiseen aina
Sanan kautta. Siksi Pyhä Henki on aina sitoutunut
Sanaan. Pyhä Hengen työ on Sanaan yhdistynyttä
työtä. Pyhä Henki käyttää aina Sanaa. Sana on Pyhän
Hengen maailmassa tapahtuvan toiminnan väline.
Emme ole Pyhän Hengen kanssa kosketuksissa ilman
Sanaa tai Sanan ulkopuolella. "Jumala ei anna
kenellekään Henkeänsä ja armoansa muulla tavalla
kuin edeltävän sanan välityksellä" (Luther). "Sanassa
ja sakramenteissa, niitä ikään kuin välikappaleina
käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki" (Tunnustuskirjat).
Siksi sanomme myös kielteisesti: Pyhä Henki ei tule
"ihmisiin ilman ulkonaisen sanan välitystä"
(Tunnustuskirjat). Ihminen voi ottaa vastaan Pyhän
Hengen vain sanan välityksellä. Sanalla on vain yksi
sisältö – Jeesus Kristus. Siksi "missä Kristusta ei
saarnata, siellä ei ole Pyhää Henkeä" (Tunnus-
tuskirjat).

"Missä siis verhoamaton Jumala puhuu majes-
teettisuudessaan, siellä hän vain kauhistaa ja surmaa
(2Moos.20:19). Kun siis tahdot olla tekemisissä
Jumalan kanssa, kulje tätä tietä: Kuule Kristuksen
ääntä. Hänet Isä asetti koko maailman opettajaksi...
Tätä vastoin juutalaiset, turkkilaiset ja kaikki

itsevanhurskaat joutuvat lopulta epätoivoon, koska
he halveksivat tätä ohjenuoraa ja ovat tekemisissä
verhoamattoman Jumalan kanssa. Mutta maailma ei
kuuntele, vaan hylkää Kristuksen ja hänen sanansa
ja seuraa ja pitää suurena valaistuksia ja ilmestyksiä,
jotka näyttävät olevan mahtavia ja jumalallisia,
mutta jotka itse asiassa ovat saatanallisia. Olen
kuullut, että turkkilaisilla on pappeja ja uskonnollisia
ihmisiä, jotka päivittäin joutuvat hurmokseen. He
joutuvat hengen valtaan ja makaavat jonkin aikaa
maassa tiedottomina. Heti kun he ovat palanneet
tajuihinsa, he puhuvat suuria ja ihmeellisiä asioita.
Nämä asiat saavat kansan valtaansa, vieläpä
mahtavat ihmiset luulevat niitä nähdessään, että
kyseessä on erikoinen pyhyys. Isä Jumala on kuiten-
kin käskenyt olla kuulematta tällaisia ylöstemmattuja
ja kuulemaan Poikaa. Hänessä ovat kaikki viisauden
ja tiedon aarteet kätkettyinä" (Luther).

"Se vaara on aina olemassa, että tunteen luomiseksi
kaivataan jotakin sellaista, mitä sanassa ei löydy.
Tällä keinolla Saatana johtaa monet Jumalan sanasta
inhimillisten päähänpistojen, vaikutelmien,
mielijohteiden ja fanaattisen käytöksen pauloihin ja
lopuksi selvästi Jumala sanan vastaiseen toimintaan.
Olemme turvassa vain jos käyttäydymme huolelli-
sesti Jumalan sanan mukaan. Siinä on kaiken totuu-
den ja voiman lähde. Jumalan elämä on hänen
sanassaan. Sanansa välityksellä Jumala antaa
Henkensä ihmisille" (Robert D. Brinsmead).

Pyhä Henki
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Pyhä Henki pelastavan uskon synnyttäjä
Pyhä Henki "koko kristikuntaa maan päällä kutsuu,
kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuk-
sessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa" (Luther).
Pyhän Hengen tehtävä on nimenomaan vihkiä
ihmiset Jumalalle ja tehdä heistä Jumalan kansa.
Pyhä Henki käyttää aina sanaa synnyttäessään uskon
Kristukseen ihmisten sydämessä. Ihminen itse ei voi
saada aikaan uskoa, "ei voi omasta voimastaan ja
järjestään uskoa". Kaiken hengellisen hyvän
ihmisessä tekee mahdolliseksi vain Pyhän Hengen
vaikutus sanan kautta. "Ihmisen on kuunneltava sitä
sanaa, mutta hän ei voi ottaa sitä uskossa vastaan
omin voimin vaan ainoastaan Jumalan, Pyhän
Hengen, armon vaikutuksesta" (Tunnustuskirjat).
Missä on kristillistä elämää, siellä Pyhä Henki on
toimimassa. Hänen vaikutuksestaan vasta Kristuksen
täytetty työ Golgatalla tulee meille henkilökoh-
taiseksi ja merkittäväksi ja Kristuksen vanhurskaus
polttavan tärkeäksi.

"Uskoessamme Pyhä Henki tekee meidät eläviksi
Kristuksen sanalla" (Tunnustuskirjat). "Sanassaan
hän on antanut Pyhän Hengen tuomaan lunastuksen
aarteen luoksemme ja saattamaan sen
omistukseemme. Pyhittäminen ei siis ole mitään
muuta kuin viemistä Herran Kristuksen luo hänen
hyviä lahjojaan vastaanottamaan. Itse, omin voimin,
me emme voisi hänen yhteyteensä päästä"
(Tunnustuskirjat). "Pyhää Henkeä ei voi komennella
eikä käskeä. Hän ei tee mitään meidän ehkä
toivomiamme 'temppuja'. Hengen voimavaikutuksia
ei voi millään menetelmällä pakottaa esille. Ketään
ihmistä ei voida pakottaa uskoon eikä kukaan voi
alkaa uskovaiseksi noin vain, milloin huvittaa.
Ihmisen kääntymys ja uskon syntyminen kuuluvat
Jumalan Hengen vapaaseen toimintaan. 'Henki
puhaltaa, missä tahtoo', sanoo Jeesus (Joh.3:8).
Jumala itse vaikuttaa uskon, missä ja milloin hän sen
hyväksi näkee" (Miikka Ruokanen).
Jatkuu

Karismaattisten johtajien COVID 19 -torjunta
Karismaattisen liikkeen yksi johtohahmo, uskon sana -opin puolestapuhuja Kenneth Copeland karkotti
koronaviruksen 29. maaliskuuta 2020: ”Jeesuksen nimessä, Jumalan profeetan asemassa, minä tuomitsen
sinut, COVID-19. Tuomitsen sinut, Saatana, sinä hävittäjä, sinä tappaja. Poistu! Rikon voimasi! Lähde tästä
kansasta! Tuomitsen sinut! Vaadin, vaadin! Vaadin rokotuksen alkavan välittömästi! Olet mennyttä!
Komennan sinut pois! Tule alas asemastasi, tuhon tuoja! Tule alas ja ryömi vatsallasi, kuten Jumala käski,
kun hän pani jalkansa pääsi päälle Eedenin puutarhassa! Enää et tuhoa COVID-19:n kautta! Se on täytetty!
Se on ohi! Amerikan Yhdysvallat on parantunut ja kaikki on jälleen hyvin, sanoo voimallinen Henki nimeltä
Rauha, joka on myös sodan ruhtinas, Herra Jeesus Kristus.” Copelandin vieressä ollut henkilö totesi tälle:
”COVID 19 ei enää ole.” Copeland vastasi: ”Maaliskuun 29. päivänä kello 12.00.” Copelandin seurakunta
puhkesi ylistykseen sanoen ”kiitos Jeesus” ja ”se on ohi”!

Näitä vääriä profetioita ja erilaisia valheellisia julistuksia mies on antanut toimintavuosiensa aikana runsain
mitoin. Toinen karismaattisen liikkeen suuri profeetta Benny Hinn väitti puhuessaan COVID-19, että ”niihin,
jotka pysyvät Hänessä, ei tauti tule, niihin, jotka asuvat Korkeimman salaisessa paikassa. . . sinä sanoit Herra,
joka asuu Korkeimman salaisessa paikassa, joka pysyy sinun varjossasi, heille ei tule mitään pahaa, eikä
heidän kotiinsa vitsaus tule. Se on lupauksesi. Rukoilen, että annat varmuuden kansallesi tällä hetkellä Herra.
Rukoilemme ja olemme samaa mieltä, koska olet
sanonut, että kun kaksi sopii asiasta, se tapahtuu. . . .
Tämä virus kuolee, se kuolee. Julistan Jeesuksen
nimessä, ettei vitsaus tule teidän lähellenne, puhun
sen nyt ja vahvistan sen tässä ilmapiirissä Jeesuksen
nimessä.” (Benny Hinn, Lontoon kokous 14.3.2020).
Vuoden 2020 helmikuussa hän profetoi, että
virukseen tulee kuolemaan ”noin 5000” ihmistä.

Tietenkin tämä virus häviää lopulta (ei kuole) kuten
kaikki muutkin. Karismaattisen liikkeen johtavat
opettajat viettelevät monet uskomaan harhoihinsa.
(Mike Oppenheimer, The Word of Faith “Prophets”
on COVID19 Showing Their Bad Fruit).



Parannus

Paavo Lievonen

'Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän
syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat
tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka
on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen”

(Apt.3:19-20). Parannus on suomalaisessa raama-
tunkäännöksessä (v. 38) huono ilmaisu, koska se vie
ajatukset täysin päinvastaiseen suuntaan, kuin mitä
sillä alunperin on tarkoitettu. Sehän synnyttää
ajatuksen, että minun on jollakin tavalla
ryhdistäydyttävä ja saatava itse elämäni ojennukseen.
Alkuperäinen sana mielenmuutos ei sekään anna
suomalaiselle oikeaa kuvaa. Eihän ihminen itse voi
noin vaan muuttaa mieltään. Mutta jos ajatellaan
kääntymistä, ollaan jo lähempänä oikeaa. Kun
ihminen on menossa väärään suuntaan, ei auta pieni
suunnankorjaus, vaan on tehtävä täyskäännös. Koska
ollaan menossa poispäin Jumalasta, niin on
käännyttävä häntä kohti. Mutta Jumala on pyhä ja
ihminen on syntinen, kuinka he voivat kohdata?
Siten, että ihminen tunnustaa tosiasiat itsestään, se
merkitsee syntinsä näkemistä ja sen tunnustamista
Jumalan edessä. Sana parannus on pohjimmiltaan
kuin karjan kutsuhuuto: 'Tulkaa tännepäin, täällä on
ravintoa.” Parannus on Parantajan luokse tulemista
ja parannettavana olemista. Parannus on koko
elämän kestävä prosessi. Todellinen parannuksen
tekeminen johtaa siihen, ettei omista teoistaan ja
itsestään ole löydettävissä vähäisintäkään lohdutusta,
vaan ainoaksi toivoksi jää Jumalan armo
Kristuksessa. Vasta tällainen tyytymättömyys omaan
parannukseen on oikeaa parannuksen tekemistä.
Jeesus sanoo vuorisaarnassa autuaiksi tällaisia
ihmisiä: "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä
heidän on taivasten valtakunta.” ...''Autuaita ovat ne,
jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät
ravitaan” (Matt.5:3, 6). Hengellinen köyhyys tuossa
edellä ei alkuperäisessä merkityksessään tarkoita
vähävaraista vaan rutiköyhää, sellaista jolla ei ole
yhtään mitään.

Lähde: Tony Pearce, Light for the Last Days –
Tammikuu 2021

Raamatussa on useita vitsauksiin ja tauteihin liittyviä
kohtia. Lähes aina ne tulevat Jumalan tuomiona
kansalle tai hallitsijalle, joka uhmaa Jumalaa.
Ajattele faraota ja vitsauksia, jotka kohdistuivat
Egyptiin, koska hän kieltäytyi päästämästä
israelilaisia lähtemään (2.Moos.7--12). Tai vitsaus,
joka kohtasi israelilaisia, jotka palvoivat kultaista
vasikkaa. Jeesus sanoi, että ennen hänen paluutaan
lopun aikana maailma olisi kuten ”kuten Nooan
päivinä”. Nooan päivistä luemme, että Jumala oli

pahoillaan ihmisen jumalattomuuden takia siitä, että
ylipäätään oli luonut maailman. ”Mutta kun Herra
näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja
että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset
olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui
tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli
murheelliseksi sydämessänsä… ja maa tuli täyteen
väkivaltaa”, 1.Moos.6.5-6 ja 11.

Tänään näemme Kiinan, kansakunnan josta virus
lähti, maana, joka edistää ateismia, uhmaa Jumalaa
ja asettaa kommunistisen puolueen johtajat
auktoriteeteiksi. Miljoonat kristityt, jotka haluavat
palvoa tosi Jumalaa, joutuvat vainon kohteiksi.

Covid 19 ja vitsaukset



Länsimaissa puolestaan saatetaan voimaan yhä lisää
Jumalaa uhmaavia lakeja, jotka ovat ristiriidassa
Raamatun moraalisen opetuksen kanssa ja häm-
mentävät lapsia suhteessa sukupuoleen ja seksuaa-
lisuuteen. Jumalan ja Raamatun pilkkaaminen on
sallittua hyvin suuressa osassa kulttuuriamme. Juma-
lan sana tukahdutetaan tiedotusvälineissä, koulutus-
järjestelmässämme ja jopa suuressa osassa seura-
kunta- ja kirkkoliikkeitä. Näemme kristittyjen vainoa
suuressa osassa muslimimaailmaa ja vihaa Israelia
ja juutalaisia kohtaan.

Raamattu sisältää monia kohtia, jotka käsittelevät
olosuhteita maan päällä viimeisinä päivinä. Tästä
ajasta puhutaan ainutlaatuisten ahdistusten aikana.
Jeesus kertoi paluunsa merkeistä. ”"Kansa nousee
kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja
tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja
nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva
peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä”, Luuk.21:10-
11. Matteuksen 24 luvussa sanotaan näiden
tapahtumien olevan ”synnytystuskien alkua ”, eli
viimeisten päivien ensimmäinen vaihe. Se johtaa
ahdistusten aikaan juuri ennen Hänen paluutaan
maan päälle. Suuren ahdistuksen aikana nämä asiat
saavuttavat huipentumansa, joita kuvataan Ilmes-
tyskirjan ratsastajina, Ilm.6:8. Näyttää siltä, että
vitsaus on yksi viimeisten päivien tuomioista, jotka
tulevat maan päälle suuressa ahdistuksessa ja
aiheuttavat joukkokuoleman.

Koronavirus ei ole tämä viimeinen vitsaus, mutta
sitä voidaan pitää sen yhtenä edeltäjänä. Jumalan
kieltävä ihmiskunta haluaa tarvittaessa tehdä
radikaalejakin muutoksia maan päällä jatkaakseen
entistä tahtiaan. Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi
maailman johtajille G20-konferenssissa, että
maailma tarvitsee "globaalin mekanismin", joka
käyttää QR-koodeja (viivakoodeja) kansainvälisen
matkustamisen avaamiseksi. Kansainvälinen lento-
kuljetusyhdistys on sanonut, että se kehittää mobiilia
"digitaalista passia", joka ilmoittaa lentoyhtiöille,
onko matkustaja rokotettu Covid-19 vastaan.

Tämä voidaan ottaa käyttöön muuallakin
yhteiskunnassa. Nämä ovat matkapuhelinsovel-
luksia, jotka antavat liikennevalotyyppisen tun-
nuksen. Vihreän koodin avulla joku voi matkustaa
vapaasti, mennä kauppoihin ja työpaikoille, kun taas
oranssi tai punainen koodi sulkee ihmiseltä nämä
mahdollisuudet. Jos saat punaisen koodin, sinut
eristetään, kunnes saat vihreän koodin. Koodit perus-
tuvat järjestelmän operaattoreille toimitettuihin
tietoihin. Kiinan kaltaisessa poliisivaltiossa tämä
antaa vastuuhenkilöille mahdollisuuden hallita
liikkumista, työtä, taloutta, ostamista ja myymistä,
sekä mitä sanot sosiaalisessa mediassa ja keiden
kanssa olet. Jos jotain sellaista tulisi maailman-
laajuisesti, olisiko se uusi askel kohti diktatorista
maailmanhallitusta?
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Sarah Youngin ja A.J.Russellin
Jeesus kutsuu/Jumala puhuu -kirjojen
taustaa
Osa 5
Tämän osan pääasiallisena lähteenä ovat Warren B.
Smithin kirjoitukset.

Henkilökohtaisesti olen kummastellut jo useiden
vuosien ajan maamme joidenkin kristillisten kustan-
tajien asennetta ns. kristilliseen kirjallisuuteen.
Kustantajiin tuntuu vaikuttavan enemmän kirjan
suosio maailmalla kuin mitä se sisältää. Toinen
kummallinen asia on, että enää hyvin harva kristitty
seurakunnissa nousee vastustamaan laajalevikkisten
kirjojen esittämiä harhoja. Seurakuntien johdossa
olevista vain jokunen tutkii ja varoittaa. Koska eri
kustantajat ja seurakuntien kirjamyynnit myyvät
myös toisten kustantajien ja uskonsuuntien kirjoja,
harhatkin leviävät uskonsuunnasta toiseen kulo-
valkean tavoin.

Jeesus kutsuu -kirjassa toistuu ”Jumalan läsnäolon”
-ajatus. Tuo läsnäolo koetaan tunteissa. Vaikka tunne
kuuluu ihmisen olemukseen, se ei kuitenkaan ole
raamatullisesti määräävä tekijä. Jumala on läsnä
erityisesti sanassaan ja sanansa kautta. Warren
Smith: ”…emme koskaan voi kokea Hänen
läsnäoloaan millään tavalla, joka ei ole täysin
yhdenmukainen Hänen Sanansa totuuden kanssa.
Siksi voimme tietää, että mikä tahansa läsnäolo, joka
kutsuu ja väittää ’Jeesuksen’ nimeä omakseen silti
olematta kaikin tavoin Jumalan sanan mukainen, ei

ole Jumalan läsnäolo. Jumala ei koskaan aseta
nimeään tai läsnäolonsa kokemusta Sanansa
yläpuolelle. Todellinen Jeesus Kristus sanoo:
”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät
koskaan katoa”, Matt.24:35.”

Jumala on aina läsnä huolimatta tunteistamme.  Jos
päätämme asettaa Jumalan läsnäolon kokemisen
tunteen Hänen Sanansa yläpuolelle, jätämme
itsemme avoimiksi ja alttiiksi väärennetyn läsnäolon
vierailuille. Warren B. Smith: ”Jeesus kutsuu -kirjan
’jeesukselle’ hänen läsnäolonsa kokeminen on kaikki
kaikessa. Tämä väärä Jeesus kutsuu: ’Avaudu
rakastavalle läsnäololleni jotta voin täyttää sinut
täyteydelläni. Haluan sinun kokevan kuinka leveä,
pitkä, korkea ja syvä minun rakkauteni sinua kohtaan
on ja voit tuntea rakkauteni, joka ylittää kaiken
tiedon. Tämä rajaton Rakkauden meri ei ole
mitattavissa eikä selitettävissä mutta se voidaan
kokea.’ ’Maista ja näe, kuinka hyvä olen. Tämä
käsky sisältää kutsun kokemaan elävän läsnäoloni.
Se sisältää myös lupauksen. Mitä enemmän koet
minua, sitä vakuuttuneemmaksi tulet minun
hyvyydestäni’.

Ei ole yllättävää, että väärennetty läsnäolo korostaa
omaa läsnäoloaan Jumalan sanan yläpuolelle, koska
Jumalan sana on paikka, josta löydämme Jumalan
totuuden. Tämä väärä kristus käyttää psalmia 34:8,
jossa sanotaan: ’Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra
on hyvä’, jotta ’voisimme maistella’ tätä läsnäoloa.
Mutta kuten psalmissa 119:103-104 sanotaan,
meidän on ’maistettava’ Jumalan sanaa: ’Kuinka
makeat ovat minulle sinun lupauksesi! Ne ovat

Puhuuko Jumala ”Jumala/Jeesus puhuu” -
kirjoissa ? Juhani Aitomaa



hunajaa makeammat minun suussani. Sinun asetuk-
sistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä
vihaan kaikkia valheen teitä’. Lisäksi meille sano-
taan tämän psalmin seuraavassa jakeessa: ’Sinun
sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun
tielläni’.”

”Jumalan sana yksin on valo tiellämme - valo, jossa
voimme selvästi nähdä, että Jeesus kutsuu -kirjan
läsnäolo on väärennetty. On hyvä syy, että Jumala
ei koskaan aseta nimeään eikä mitään läsnäolon
kokemusta Sanansa valon yläpuolelle. Mutta Jeesus
kutsuu -kirjan jeesus pyrkii edistämään oman
läsnäolonsa kokemusta – antamalla tämän läsnä-
olonsa ’valon ’ korvata Jumalan sanan paljastavan
valon. Sarah Young kirjoittaa
jeesuksensa sanovan: ’Minun
Sanani on lamppu jaloillesi;
Minun Läsnäoloni on valo
polullesi’, ja: ’Anna läsnäoloni
valon imeytyä sinuun, kun
keskität ajatuksesi Minuun.
Siten varustan sinut kohtaamaan
mitä päivä tuo’.

Todellinen Jeesus Kristus va-
rottaa Jumalan sanan paljas-
tavassa valossa: ’Katso siis, ettei
valo, joka sinussa on, ole
pimeyttä’, Luuk.11:35. Kirjan
väärä jeesus haluaa ’liottaa’
sinut pysyvästi pimeällä valolla.
Hän sanoo: ’Pysyvä läsnäoloni
on paras käytettävissä oleva
tiekartta’. Väärä jeesus jatkaa:
’Aloita joka päivä ennakoimalla
ongelmat ja pyydä minua varus-
tamaan sinut vaikeuksiin joita
kohtaat. Paras varustus on Mi-
nun elävä läsnäoloni’. Edelleen: ’Tarvitset var-
muuden rakastavasta läsnäolostani voidaksesi selviy-
tyä elämän myrskyistä. Suurien koetusten aikana
jopa paras teologia voi epäonnistua, jos siihen ei liity
kokemuksen tietoa minusta’. Mutta Raamattu kertoo
meille: ’Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan
Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen ope-
tukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi
täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut’.
2.Tim.3:16–17.”

”Sana ’läsnäolo’ löytyy yli 365 kertaa Jeesus kutsuu
-kirjasta. Sekä Jumala puhuu -kirjan, että Jeesus
kutsuu -kirjan ’jeesus’ toteaa, että hänen läsnäolonsa
kokeminen avaa salaiset opetukset, uudet ilmoitukset

ja tulevat asiat. Jumala puhuu -kirjan  jeesus sanoo:
’Teille, lapsilleni, minä avaan salaiset aarteet, jotka
ovat piilossa niin monilta’ ja edelleen: ’Teidän tulee
mietiskellä antamiani totuuksia. Ne eivät ole julkisia
totuuksia vaan Kuningaskuntani salaisuuksia,
piilotettuja kalliita helmiä’. Jeesus kutsuu -kirjan
jeesus puolestaan sanoo: ’Minä johdatan teidät
uusien seikkailujen poluille, paljastan teille asioita
joita ette ole tienneet. Pysykää minun yhteydessäni.
Seuratkaa minun ohjaavaa Läsnäoloani… Kun
seuraatte minua, johdan teidät uusille poluille, teille
joita ette ole koskaan kuvitelleetkaan’.

Sarah Young halusi enemmän kuin mitä hän koki
saavansa Jumalan sanasta ja toive toteutui. Kuviteltu

’sana jumalalta’ tuli
tärkeämmäksi kuin Jumalan
Sana. Hän kirjoittaa: ’...aloin
ihmetellä voisinko minäkin
vastaanottaa sanomia Jumalalta.
Olin kirjoittanut rukouksesta
vuosien ajan mutta se oli
yksisuuntaista yhteyttä, vain
minä olin äänessä. Tiesin, että
Jumala puhui minulle Sanansa
kautta mutta janosin lisää.
Halusin lisääntyvästi kuulla
mitä Jumalalla oli päivittäin
sanottavaa erityisesti minulle.
Päätin kuunnella Jumalaa kynä
kädessäni ja kirjoittaa ylös kai-
ken mitä uskoin Hänen sano-
van’.” Smith jatkaa: ”Jos joku
tulee riippuvaiseksi subjektii-
visesta läsnäolon kokemuksesta
ennemmin kuin Raamatun
sanasta, petos on ilmeinen. Siksi
on erityisen tärkeää verrata, mitä
milloinkin opetetaan, Jumalan

sanaan.”

Sarah Youngin kirjan ilmiömäinen menestys poiki
lukuisia jatkoteoksia, kuten ”Jesus Calling
Devotional Bible”. Se on New King James Bible
-pohjalle tehty teos, johon Young on sisällyttänyt
”sanomia” jeesukseltaan. Ensimmäisen Jeesus
kutsuu -painoksen esipuheessa Young selittää:
”Monologini oli vaihtunut dialogiin. Pian sanomat
alkoivat virrata vapaammin ja ostin erityisen
muistikirjan niitä varten… Tämä tapa kuulla Jumalaa
on lisännyt läheisyyttäni Häneen enemmän kuin
mikään muu hengellinen harjoitus…” Jesus Calling
Devotional Bible esipuheessa hän kirjoittaa samaa.
Young uskoo siis, että hänen saamansa sanomat
joltakin jeesukselta kuuluvat Raamattuun!  Jesus
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Calling Devotional Bible teoksessa niitä onkin 250
sivun verran varsinaisen raamatuntekstin lisäksi.
Youngin mukaan ”luonnollinen” paikka hänen
sanomilleen on Raamatun yhteydessä. ”Koska kirjoi-
tuksieni juuret ovat erehtymättömässä, muuttumatto-
massa Jumalan sanassa, niiden sijoittaminen Raama-
tun tekstien yhteyteen olisi niille luonnollinen
paikka. On kunnia saada kirjojeni Jeesus Calling ja
Jeesus Lives hengellinen sisältö tähän teokseen.”
Sarah Youngin raamatunväärennöksessä hän mm.
esittää jeesukselta saadun sanoman koskien Abra-
hamia ja Iisakia. Abraham oli hänen mukaansa
poikakultin epäjumalanpalvoja: ”Muista, kuinka
äärimmäistä keinoa käytin Abrahamin ja Iisakin
tapauksessa. Vein Iisakin kuoleman paikalle vapaut-
taakseni Abrahamin poika-epäjumalanpalveluksesta.
Kumpikin kärsi kauhealla tavalla isän itsekurit-
tomasta tunne-elämästä. Inhoan epäjumalan-
palvontaa silloinkin, kun se liittyy vanhempien
osoittamaan rakkauteen.”

Youngin jeesuksen selitys on julkeasti vastaan
Raamattua. Youngin kustantaja Thomas Nelson
onkin ”sensuroinut” Youngin jeesus-sanomia Jeesus
kirjojen myöhemmistä painoksista sitä mukaa kuin
niitä on kritisoitu. Uudemmassa painoksessa Abra-
hamin ja Iisakin sijasta esiintyvät nyt Jaakob ja
Joosef. Mitään selityksiä tai anteeksipyyntöjä kos-
kien tätä tai muiden kirjojen muutoksia ei ole
esitetty. Abraham ja Iisak mainitaan silti edelleen
samassa yhteydessä lapsille suunnatussa ”Jesus
Calling: 365 Devotional For Kids” -kirjassa mutta
eri tavalla: ”Abraham oli odottanut kauan poikaa.
Kun Iisak syntyi, Abraham oli vaarassa palvoa
poikaansa. Koettelin Abrahamia ja vaikka se otti
lujille, Abraham luotti siihen, että pidän huolen
Iisakista. Ja niin tapahtui.” Warren B. Smith jatkaa:
”Kaiken tämän: ongelmia tuottavien kohtien

poistamisen, lisäyksien ja
muuttamisien – ja kaikki tehty
’jeesuksen’ nimessä – jälkeen, ei
voi kuin ihmetellä onko tämä
kustantajan pyrkimys olla edellä
lukijoitaan oikeutetun kritiikin
suhteen…”

Jesus Calling Devotional Bible
esittää epäraamatullisesti myös
Jeesuksen viimeiset sanat ennen
taivaaseen astumista: ”Viimeinen
lausumani juuri ennen taivaaseen
astumistani oli: Aivan varmasti
olen kanssanne aina. Tämä lupaus
oli kaikille seuraajilleni, ilman
poikkeusta.” Raamatussa tämä ei

kuitenkaan ole Jeesuksen viimeinen lausuma.
Youngin jeesus viittaa kohtaan Matt.28:20, jossa
Jeesus puhui nämä sanat Galilean vuorella (j.16).
Jeesuksen viimeiset sanat lausuttiin Öljymäellä: ”Ei
ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä
oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä
Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että
koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin
saakka”, Apt.1:7-8.

Smith: “Jeesus on tie, totuus ja elämä (Joh.14:6).
Oikea Jeesus ei ole ristiriidassa omien viimeis-
tenkään sanojensa suhteen, kuten ei minkään
muunkaan suhteen. Hän ei anna vääriä ja harhaan-
vieviä selityksiä.

‘Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme
kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne
ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta,
joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee
ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me
olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen,
kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin,
kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin
kärsitte’ 2.Kor.11:3-4.

‘Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia,
vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä
haalivat itselleen opettajia ja käntävät korvansa pois
totuudesta ja kääntyvät taruihin’ 2Tim.4:3-4.

‘Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: Minä
olen Kristus, ja he eksyttävät monta’ Matt.24:5.
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Tässä luvussa apostoli puhuu kahdesta asiasta:
Ensiksi hän osoittaa, mikä lain suhde on ja ei ole
uskovan elämässä: oikeudellisesti uskova on vapau-
tettu lain kirouksesta (7:1–6); moraalisesti uskova
on velvollinen noudattamaan lakia (j. 22, 25). Toi-
seksi hän varoittaa tekemästä vääriä johtopäätöksiä
sen perusteella, mitä hän on opettanut 6. luvussa.
Room. 6:1–11 apostoli samaistaa kristityn Kris-
tukseen ”synnille kuolleena” (j. 2, 7 jne.) Jakeesta
11 eteenpäin hän osoittaa, miten tämä totuus
vaikuttaa uskovan vaellukseen. Luvussa 7 hän seuraa
samaa ajatusmallia. 7:1–6 kohdassa hän käsittelee
uskovan samaistumista Kristukseen ”laille kuol-
leena” (j. 4, 6). Jakeesta 7 eteenpäin hän kuvailee
uskovan kokemuksia. Näin Roomalaiskirjeen 6. ja
7. luvun alkupuolet kuvaavat uskovan asemaa, kun
taas kummankin luvun loppupuoli kuvaa uskovan
tilaa, mutta sillä erolla, että Roomalaiskirjeen 6.
luvun loppupuoli kertoo siitä, minkälainen tilamme
tulisi olla ja 7. luvun loppupuoli siitä, minkälainen
tilamme todellisuudessa on.

Polemiikki, jota Roomalaiskirjeen 7. luvun vaiheilla
on käyty, on paljolti tulosta Wesleyn ja hänen
seuraajiensa täydellisyysopin julistuksesta. Se, että
veljien, jota meidän on syytä paljossa kunnioittaa,
olisi pitänyt hyväksyä tämä virhe lievennetyssä
muodossa, osoittaa vain, miten laajalle laodikea-
laisuuden henki on tänään levinnyt. Puhe siitä, että

meidän tulisi siirtyä 7. luvusta 8:een on täysin
mieletöntä. Sekä 7. että 8. luku kuuluvat molemmat
yhtä voimakkaasti ja ehdottomasti jokaiselle tämän
päivän maailmassa elävälle uskovalle. Seitsemännen
luvun jälkipuolisko kuvaa Jumalan lapsen kahden
erilaisen luonnon, lihan ja hengen, välistä ristiriitaa.
Se on yksityiskohtaista jatkoa Galatalaiskirjeen
5:17:lle.

7. luvun jakeet 14, 15, 18, 19 ja 21 ovat totta jokaisen
uskovan elämässä. Jokainen kristitty jää kauas
hänelle asetetuista standardeista – tarkoitamme
Jumalan standardia, emme nk. ”voittoisan elämän”
opettajien asettamaa tasoa. Jos joku kristitty on
valmis sanomaan Room.7:19 jakeesta ("sillä sitä
hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä
pahaa, mitä en tahdo, minä teen"), ettei se kuvaa
hänen elämäänsä, sanomme hyvin ystävällisesti, että
tämä ystävä elää surullisessa itsepetoksessa. Emme
tarkoita, että jokainen kristitty rikkoo ihmisten
asettamia lakeja tai että hän tahallisesti rikkoisi
Jumalan lakia, vaan että hänen elämänsä jää kaikessa
paljon jälkeen siitä elämästä, jota Vapahtajamme
täällä maan päällä eli.

Tarkoitamme, että jokaisessa kristityssä on vielä
paljon jäljellä lihallista – eikä vähiten niissä jotka
kerskaavat äänekkäästi hengellisistä saavutuk-
sistaan. Tarkoitamme, että jokaisen kristityn huutava

Kristitty roomalaiskirjeen 7.luvussa
Julkaistu Armo riittää -lehden numerossa 4/2006. Tekijästä ei varmuutta.
Osa 1



Jeesuksen jäähyväisrukous. 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
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Rakkautta vailla vertaa. 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

tarve on rukoilla päivittäin syntiensä anteeksi-
antamusta (Luuk.11:4) ”sillä monessa kohdin me
kaikki hairahdumme” (Jaak.3:2). Seuraavassa
rajoitumme erityisesti tutkimaan 7. luvun kahta
viimeistä jaetta, joissa luemme: ”Minä viheliäinen
ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman
ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta! Niin minä siis tämmöi-
senä palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla
synnin lakia.” (jakeet 24, 25).

Uudestisyntynyt on viheliäinen
Tämä on uudestisyntyneen sielun puhetta ja se
kokoaa yhteen edellisten jakeiden sisällön.
Uudestisyntymätön ihminen on varmasti myös
viheliäinen, mutta täysin vieras tässä ilmaistulle
viheliäisyydelle, sillä hän ei tiedä mitään siitä
todellisuudesta, joka aiheuttaa tämän murheen. Koko
tämä tekstiyhteys on tarkoitettu kuvaamaan Jumalan
lapsen kahden erilaisen luonnon välistä ristiriitaa.
”Sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn
Jumalan lakiin” (22), on totta vain uudestisyntyneen
ihmisen kohdalla. Mutta tämä ”ilolla yhtyvä”
havaitsee ”toisen lain” jäsenissään. Tätä viittausta ei
tule rajoittaa vain fyysisiin jäseniin, vaan se sisältää
kaikki ihmisen lihallisen persoonallisuuden eri
alueet. Tämä ”toinen laki” kohdistuu myös muistiin,
mielikuvitukseen, tahtoon, sydämeen jne.

Tämä ”toinen laki”, apostoli jatkaa, sotii hänen
mielensä lakia (uutta ihmistä) vastaan, eikä
ainoastaan sitä, vaan se saa hänet ”vangituksi synnin
lakiin” (23). Missä määrin Paavali oli joutunut
”vangituksi”, ei käy ilmi tästä yhteydestä. Mutta

synnin kahlitsema hän oli kuten jokainen uskova.
Ajatusten harhailu Raamattua lukiessamme, pahojen
ajatusten virtaaminen sydämeen rukoillessamme
(Mark. 7:21) – muita asioita mainitsematta – ovat
esimerkkejä ”synnin laissa vangittuna olemisesta”.

Tietoisuus sydämessä riehuvasta sodasta saa usko-
van huudahtamaan: ”minä viheliäinen ihminen!”
Tämän itkun saa aikaan vain syvä tietoisuus
sydämessä asuvasta synnistä. Se on sellaisen ihmisen
tunnustus, joka tietää, ettei hänessä asu mitään
hyvää. Se on sellaisen ihmisen tuskaisa valitus, jolle
on paljastunut jotain oman sydämen pohjattomasta
turmeluksesta. Se on Jumalan valon paljastaman
ihmisen vaikerrusta, ihmisen, joka nyt vihaa itseään
– luonnollista itseään – ja kaipaa vapautusta.
Jatkuu
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Viereisen sivun lomaketta voi käyttää tilattaessa, osoitteen muutokseen, tilauksen päättämiseen,
ym. ilmoitusasioihin. Lomake ei tarvitse postimerkkiä sillä Näkökulma maksaa postimaksun.

Ilmoitusasiat voi hoitaa myös spostilla nakokulma@nakokulma.info (tilaukset
tilaus@nakokulma.info) tai tekstiviestillä nroon 0400324939.

Uudet tilaajat maksavat tilausmaksun samoin suoraan lehden tilille ilman erikseen lähetettävää
laskua. Tilaajan nimi ja osoite voidaan ilmoittaa yllä olevilla tavoilla. Tilattaessa kesken

ilmestymisvuoden, jo ilmestyneet lehdet ovat osa tilausta ja toimitetaan tilaajalle.

Seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa 2021.
Suomen evankeliumikoulu myy uskoa syventävää ja rakentavaa kirjallisuutta,

kuten mm.:
Per-Olof Malk: Jeesuksen jäähyväisrukous, Joh.17

                                                Rakkautta vailla vertaa, Joonan kirjan äärellä.
HUOM! Näitä kirjoja enää vain rajoitettu määrä varastossa!

Loppuerä myydään hintaan 5,00e+pm /kpl!
Tilaukset postitse: Evankeliumin opintoyhdistys ry, PL 17, 05831 Hyvinkää.
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Aiempien lehtien (paitsi nro 7 jonka painos lopussa) painettuja irtonumeroita saatavissa
nyt alennuksella 2,00 eur/nro + pm. PDF -numerot (myös nro 7) samaan hintaan. Tilaa

s.posti: tilaus@nakokulma.info - puh. tekstiviestillä nrosta 0400324939 - sivun 19
kupongilla (postimaksu maksettu).

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

Kirjoituksia, luentoja,
videoita, musiikkia …
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