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Pääkirjoitus
Kansikuva viittaa pääsiäiseen, jota vietettiin kuluvan
kuukauden alkupuolella. Kuten jo monina viime
vuosina on ollut tapa, maallinen media, mukaan
lukien eduskunnan valvoma Yleisradio, oli hyvin
vähäpuheinen koskien pääsiäisen vieton historiallista taustaa ja sanomaa. Pääsiäisen sanomaan uskovat kristityt ovat nykyisin se vähemmistö, jonka
oikeuksista kansan omistamassa Yleisradiossakaan
ei tarvitse välittää. Muista vähemmistöistä sen sijaan
ääntä pidetään. Saatiinhan pääsiäisen aikaan erään
uutislähetyksen yhteydessä pitkä selvitys siitä, mitä
nykyaikainen noituus on noidaksi tunnustautuneen
henkilön itsensä selittämänä.
Nuori ja sympaattinen naishenkilö kertoo YLE:n
nettisivulla tutkivansa ”erilaisia noituuden suuntauksia ja henkisyyden menetelmiä kuten mystiikkaa,
magiaa ja okkultismia, mutta myös filosofiaa ja
psykologiaa. Ne ovat materiaaleja, mitä hyödynnän
omassa elämässäni. Olen myös hyvin tieteellinen, ja
uskokaa tai älkää, hyvin skeptinen. Painiskelen
jatkuvasti sen kanssa, kuinka paljon annan uskolle
valtaa.” (https://yle.fi/uutiset/3-11861160). Julkisuudessa hän esiintyy sosiaalisen median videoilla:
”Erityisesti Tiktokissa näkyvyyttä saa enemmän, jos
video onnistuu kohahduttamaan niin, että sitä kommentoidaan ja jaetaan.” Varsinainen pääsiäishitti
sosiaalisessa mediassa oli kuitenkin neljän
Tampereen seurakuntien naispapin esittämä video
”Syntisten pöytä on katettu”, jossa kirkon ehtoollinen esiteltiin iskelmälaulaja Erika Vikmanin ”Syntisten pöytä” laulun sanoin. Tätä laulua naispapit
huulisynkkasivat laulun soidessa taustalla. Laulun
sanoissa on toki totuutta: olemme kaikki vain ja
yksinomaan syntisiä. Mutta varsinainen evankeliumi
tässä jäi kyllä aika kepeäksi ja pikemmin viihteeksi.
YouTube -videot tulevat ja menevät eikä monikaan
ko. videota kiittävä sen perusteella uskovaksi päädy.
Nykyisenlainen (epä)sosiaalinen media on aikamme
yksi vitsaus. Se on syntiin langenneen ihmisen
maailman tuote, jonka syövereissä elävät kaikki
tämän maailman ”totuudet”. Raamatun totuus ei ole
minnekään maailmasta kadonnut eikä tule

katoamaankaan: ”Taivas ja maa katoavat, mutta
minun sanani eivät koskaan katoa”, Matt.24:35.
Monen uskovan kristityn kokemus on, että yhä
harvempi silti haluaa ottaa Jeesuksen sanan vastaan.
Maailmasta otetun mallin mukaisesti kristillisyyden
liittäminen viihteeseen saa kyllä kiitosta ja huomiota,
mutta ei tuota varsinaista tulosta sielujen pelastumiseksi. Jumalan varsinainen Sana Raamatussa
kiinnostaa nykyihmistä paljon vähemmän kuin Erika
Vikman höystettynä naispappien esityksellä.
Sanan lupauksen mukaan ”Jeesus, joka otettiin teiltä
ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te
näitte hänen taivaaseen menevän”, Apt.1:11. Jeesus
kysyi: “kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän
uskoa maan päältä?”, Luuk.18:8. Aikaa ennen
Jeesuksen tulemusta verrataan Raamatussa Nooan
ja Lootin aikoihin. Noina aikoina jumalattomuus ja
pahuus oli vallalla. Mutta eikö juuri niin ole myös
tänä aikana? Kaikki pahuus lähtee siitä, että Jumalan
oma Ilmoitus jätetään huomiotta tai mahdollisimman vähälle huomiolle. Jumalattomuus ei tarkoita, että uskonto katoaisi maailmasta. Uskonnollisuus, sekä perinteinen että uususkonnollisuus,
johon nykyinen noituuskin liittyy, voi lisääntyäkin.
Ihminen etsii, mutta uskonnot riitteineen, tapoineen
ja uskomuksineen eivät pelasta. Ainoastaan
Raamatun usko Jeesukseen Kristukseen kaiken
synnin ja viallisuuden sovittajana Pyhän Jumalan
edessä, pelastaa. Tätä ääntä ei ole kovin helppo enää
erottaa uskonnon, viihteen ja maallisen median
äänten seasta.
“Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman
itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja
Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne
Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän
meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” 2.Kor.5:19-21.

Juhani Aitomaa
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Kristitty roomalaiskirjeen 7.luvussa
Julkaistu Armo riittää -lehden numerossa 4/2006. Tekijästä ei varmuutta.
Osa 2
Syyllisyydentunto ei ole epänormaalia
Tämä huudahdus ”Minä viheliäinen ihminen”
kuvaa kristityn normaalia kokemusta ja
sellainen kristitty, joka ei näin valita, on epänormaalissa ja epäterveessä hengellisyyden tilassa.
Henkilö, joka ei murehdi näin päivittäin, on
joko niin Kristuksen yhteyden ulkopuolella,
niin tietämätön Raamatun opetuksista tai niin
vähän tietoinen todellisesta tilastaan, että hän
ei näe oman sydämensä turmiota ja viheliäistä
elämäänsä.
Jokainen, joka taipuu Jumalan Sanan vakavan
ja tutkivan opetuksen alle, joka siinä oppii
näkemään synnin aiheuttaman tuhon ihmisolemuksessa, ja se joka näkee Jumalan meille
asettaman korkean pyhyyden tason ei voi olla
huomaamatta viheliäisyyttään. Jos hän Jumalan
pyhyyden edessä huomaa jäävänsä kauas
Jumalan asettamasta tasosta, hän huomaa,
miten vähän hän muistuttaa Jumalan Kristusta
ja silloinkin hän huomaa miten tämä puhe
hyvin sopii hänen hengelliseen taisteluunsa. Jos
Jumala paljastaa hänelle hänen rakkautensa
kylmyyden, hänen sydämensä ylpeyden, hänen
ajatustensa harharetket, sen pahan, joka estää

hänen hengellisimmät tekonsa, hän itkee:
”Minä viheliäinen ihminen”.
Jos hän on tietoinen kiittämättömyydestään,
siitä miten vähän hän arvostaa Jumalan
päivittäisiä armotekoja; jos hän huomaa miten
vähän hänen ylistyksessään ja palvonnassaan
on aitoutta ja hehkua, jos hän tunnistaa
itsessään kapinahengen synnillisyyden, joka
niin usein saa hänet napisemaan tai ainakin
ärtymään Jumalan päivittäisestä johdatuksesta,
jos hän ryhtyy luetteloimaan tekosyntien lisäksi
myös laiminlyömisen synnit, joihin hän
päivittäin syyllistyy, hän todellakin valittaa:
”Minä viheliäinen ihminen.”
Tämä ei ole myöskään ainoastaan syylliseksi
tuomitun ”luopiokristityn” vaikerrusta. Myös
sellainen, joka elää todella lähellä Kristusta,
yhtyy tähän valitukseen päivittäin ja hetkittäin.
Todellakin, mitä lähemmäs Herraa hän tulee,
sitä selvemmin hän huomaa oman vanhan
luontonsa pahuuden ja sitä vakavammin hän
toivoo vapautuvansa siitä. Vasta kun
auringonvalo tulvii huoneeseen, paljastuvat
lika ja pöly. Samoin myös, vasta kun todella
tulemme Hänen, valkeuden, läheisyyteen,

tulemme tietoisiksi sisällämme asuvasta
turmeluksesta ja pahuudesta, joka täyttää
jokaisen olemuksemme solun. Ja sellainen
havainto saa jokaisen meistä huudahtamaan:
”Minä viheliäinen ihminen.” Joku saattaa
kuitenkin kysyä: ”Eikö yhteys Kristukseen saa
pikemminkin aikaan iloa kuin valitusta?”
Vastaamme: se saa aikaan molempia. Näin
ainakin Paavalin kohdalla. Jakeessa 22 hän
sanoo: ”Yhdyn ilolla Jumalan lakiin.” Kuitenkin
vain pari jaetta myöhemmin hän itkee: ”Minä
viheliäinen ihminen!”

Kun Abraham vaelsi Herran yhteydessä, hän
sanoi: ”Katso, olen rohjennut puhua Herralleni,
vaikka olen tomu ja tuhka.” (1 Moos. 18:27).
Kun Job joutui kasvotusten Jumalan eteen, hän
sanoi: ”Katso, minä olen halpa” (40:4) ja
”inhoan itseäni” (engl. k.) (42:6).
Kun Jesaja koki Jumalan läheisyyden, hän
huusi: ”Voi minua! Minä hukun, sillä minulla
on saastaiset huulet” (Jes. 6:5).
Kun Daniel sai ihmeellisessä näyssä nähdä
Kristuksen (Dan. 10:5), hän sanoi: ”Minulta
meni kaikki voima; minun verevä muotoni
muuttui kaamean näköiseksi” (jae 8).

Tämä ei ole vain yksittäinen jae. 2 Kor. 6.
luvussa sama apostoli sanoo: ”murheellisina,
mutta aina iloisina” (10). Murheellisina epäonnistumisista, päivittäisistä synneistä. Iloisina
Jumalan armosta, joka vielä kantaa häntä ja siitä
Jumalan huolenpidosta, jota Hän osoittaa
pyhiensä synneistä huolimatta. Niinpä jälleen
Room. 8. luvussa julistettuaan: ”Niin ei nyt siis
ole mitään kadotustuomiota niille, jotka
Kristuksessa Jeesuksessa ovat” (j. 1) ja
sanottuaan: ”Henki itse todistaa meidän
henkemme kanssa, että me olemme Jumalan
lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme
myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja
Kristuksen kanssaperillisiä”, (jakeet 16, 17);
apostoli lisää: ”Myös me, joilla on Hengen
esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi-ottamista, meidän
ruumiimme lunastamista” (jae 23). Myös
apostoli Pietari opettaa samoin: ”Sentähden te
riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista,
vähän aikaa kärsittekin murhetta, moninaisissa
kiusauksissa” (1 Piet. 1:6). Näin murhe ja valitus
kuuluvat hengellisimpäänkin kristillisyyteen.

Ja eräässä rakastetun pakanain apostolin
viimeisistä kirjeistä luemme: ”Varma on se sana
ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että
Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä
pelastamaan, joista minä olen suurin”
(1.Tim.1:15).
Edellä olevia sanoja eivät ole lausuneet
uudestisyntymättömät vaan Jumalan pyhät
miehet. Ne eivät myöskään ole langenneiden
uskovien tunnustuksia, vaan päinvastoin
huomattavien Jumalan ihmisten ääniä. Mistä
tänään löydämme miehiä, joita voimme
rinnastaa Abrahamiin, Jobiin, Jesajaan,
Danieliin tai Paavaliin? Mistä todellakin!
Kuitenkin juuri nämä miehet olivat niin tietoisia
omasta halpa-arvoisuudestaan ja arvottomuudestaan uskovina!
”Minä viheliäinen ihminen.” Tämä on
uudestisyntyneen sielun puhetta. Se on normaalin (rehellisen ja avoimen) kristityn
tunnustus. Sen sisältö on löydettävissä paitsi
Vanhan ja Uuden testamentin pyhien sanoista
myös viimeisten 500 vuoden aikana eläneiden
huomattavien Jumalan ihmisten kirjoituksista.
Näiden kristittyjen tunnustukset ja todistukset
olivat todella erilaisia kuin nykyaikana elävien
oppimattomien ja ylimielisten laodikealaisten
kerskaukset! On virkistävää kääntää katseensa
tämänpäivän elämäkerroista jo kauan sitten
kirjoitettuihin.
Ajatelkaamme
seuraavia
poimintoja:

Raamatun ja kirkkohistorian todistus
Näinä Laodikean tyytyväisyyden ja ylpeyden
päivinä on paljon puhetta ja kerskausta
yhteydestä Kristukseen, mutta kuinka vähän
sen ilmenemistä käytännössä näemmekään!
Siellä missä ulkoista kelvottomuuttamme ei
ymmärretä, missä koko luonteemme pahuudesta ei murehdita, missä ei ole surua siitä
miten vähän muistutamme Kristusta, tai miten
olemme joutuneet vangituiksi synnin lain alle,
lyhyesti sanottuna, missä ei valiteta: ”Minä
viheliäinen ihminen”, sieltä voidaan pelätä
puuttuvan kaiken yhteyden Kristukseen.

Bradford, joka kuoli marttyyrina verisen
kuningatar Maryn hallitusaikana, kuvaili
itseään kirjeessä vankitoverilleen: ”Syntinen
John Bradford, ulkokultainen, tekopyhä; kurja,
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kovasydäminen ja kiittämätön syntinen, John
Bradford” (v. 1555).
Rutherford kirjoitti: ”Tämä synnin ja turmeluksen ruumis katkeroittaa ja myrkyttää elämän
ilon. Kunpa jo olisin paikassa, jossa syntiä ei
enää ole” (v. 1650).
Piispa Berkeley kirjoitti: ”En osaa rukoilla
tekemättä syntiä, en osaa saarnata tekemättä
syntiä; en osaa hoitaa jumalanpalvelusta tai
vastaanottaa pyhää sakramenttia tekemättä
syntiä. Katumukseni tarvitsee katumusta, ja
kyyneleet, jotka vuodatan, tarvitsevat puhdistusta Kristuksen veressä.
Augustus Toplady, ”Sukupolvien Kallio” –
kirjan kirjoittaja, kirjoitti päiväkirjaansa
joulukuun 31. pnä 1767: ”Tarkastellessani
kulunutta vuotta haluan tunnustaa, että
uskottomuuteni on ollut äärettömän suuri,
syntini vielä suuremmat, Jumalan armo molempia suurempi.” ”Puutteeni ja epäonnistumiseni,
epäuskoni ja rakkauden kaipuuni painaisivat
minut alimpaan helvettiin, jos Jeesus ei olisi
vanhurskauteni ja Lunastajani.”
Kuunnelkaa
lähetyssaarnaaja
Adoniram
Judsonin sanoja: ”Miten iloitsenkaan, että olen
päässyt syövereistä! Liian iloinen, liian
kevytmielinen lähetyssaarnaajan vaimoksi! Voi
olla, mutta joka tapauksessa iloisuus on kevein
syntini. Sydämeni kovuus, haluttomuuteni,

uskon puutteeni, hengellinen kykenemättömyyteni ja hitauteni, itserakkauteni, synnynnäinen ja päivittäinen synnin hemmottelema
luontoni tekee minut pieneksi lapseksi
Kristuksen asialla.”
John Newton, joka on kirjoittanut tunnetun
virren ”Oi armo suur, mä tiedän sen, minut
nosti, syntisen. Mä eksynyt, oon löytynyt, ennen
sokea, nyt näen”, kirjoitti viitatessaan odotuksiin, joita hän oli vaalinut uskonelämänsä
alussa: ”Mutta voi! Nämä minun kultaiset
unelmani olivat kuin etelämeren unelmia.
Tähän saakka elämäni on ollut syntisen ihmisen
elämää ja tulee olemaan sellaista ilmeisesti
kuolemaan saakka. Enkö sitten ole saavuttanut
mitään? Kyllä, olen saavuttanut jotain, mitä
ilman olisin kerran mieluummin halunnut olla.
Koko ajan lisääntyvä todistus sydämeni
petollisuudesta ja toivottomasta pahuudesta on,
kuten Herran armosta toivon, opettanut minua
tietämään mitä tarkoitan sanoessani: ”Olen
kurja – häpesin itseni kun aloin etsiä sitä, nyt
olen vielä enemmän häpeissäni.”
Jatkuu

Korona, Israel ja D -vitamiini

sestä suojavaikutuksesta koronaa vastaan ei saa
puhua. Onko taustalla lääketehtaiden patenttilääke-edut? Entä miten taustalla vaikuttaa
globaaliagendaa ohjaavat oligarkit ja heidän
The Great Reset’insä? Onko ravitsemustieteilijöiden luonnonmukaisuus argumenttiin
pohjaava näkemys siitä, että pohjoisella pallonpuoliskolla ei ole suotavaa korjata erityisesti
vanhusväestön matalia D-vitamiinitasoja
farmakologisin keinoin. Farmakologian emeritusprofessori Ilari Paakkari on koettanut tässä
asiassa herätellä kansanterveysasiantuntijoita,
mutta saanut aina ravitsemustieteilijät niskaansa. Ilari Paakkari on hiljan selostanut Dvitamiinilisän tärkeyttä pohjoisella pallonpuoliskolla Länsi-Savossa mielipidepalstalla.”

Mikko Paunio on terveydenhuollon erikoislääkäri,
joka on työskennellyt mm. Helsingin yliopiston,
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health’in,
sosiaali- ja terveysministeriön, Euroopan Unionin
komission ja Maailmanpankin tehtävissä. Ohessa
otteita Paunion kirjoituksesta Oikea Media sivustolla.

Paunio kertoo kuinka israelilaiset tutkijat
julkaisivat syyskuun alussa 2020 kattavan
tutkimuksen, jossa he osoittivat alhaisten Dvitamiinitasojen lisäävän annosvastesuhteisesti
koronariskiä. Paunio kirjoittaa: ”en ole koskaan
bongannut näin suurta tapausverrokkitutkimusta lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Siinä
oli myös hyvin luotettavaa informaatiota Dvitamiinitasojen jakautumisesta ja koronainsidenssistä eri väestöryhmissä (valtaväestö,
ortodoksijuutalaiset ja arabiväestö).”

Edelleen: ”Israelilaisten tutkijoiden D-vitamiinitutkimuksessa on hätkähdyttävää tietoa arabinaisten matalista D-vitamiinitasoista ja kuinka
ne assosioituvat korkeaan koronariskiin.
Aurinkoisessa Saudi-Arabiassa riisitauti on
kotoperäinen eli endeeminen naisilla johtuen
peittävästä pukeutumisesta. Oliko rokotusentusiasteille liikaa israelilaistutkijoiden se
havainto, jonka mukaan viruksen kierto on ollut
ja on sitä todennäköisesti edelleen erittäin vinhaa juuri arabinaisten keskuudessa ja että he
kommentoivat pohdinnan ensimmäisen kappaleen viimeisessä lauseessa, että valtaväestön
korkeat D-vitamiinitasot näyttävät antavan
laumasuojaa koronaa vastaan?

Hän jatkaa: ”Olen ollut yhteydessä israelilaisiin
D-vitamiinitutkijoihin
viime
syyskuusta
lähtien. Kun kysyin hiljattain, sensuroidaanko
heitä, vastaus oli, että sekä yleis- että infektioalan lehdistä tutkimus lähetettiin takaisin
ilman, että sitä lähetettiin edes vertaisarvioon.
Nyt se ilmeisesti julkaistaan pienessä hormonitieteen eli endokrinologian alan lehdessä? En
voi kuin spekuloida, miksi halvan – kaikille
saatavana olevan – D-vitamiinin todennäköi7

Meillä tuntuu olevan tabu se, että nuorehkoja
somaleja joutuu nyt teho-osastolle HUS:ssa
ennätysmäärin. Musta ihonväri yhdistettynä
peittävään pukeutumiseen johtaa helposti
hyvin mataliin D-vitamiinitasoihin täällä meillä
lähes arktisessa pohjolassa. Tästä ei ole saanut
edes puhua. Onko se rasismia, että asiantuntijat
antaisivat Suomessa neuvoja D-vitamiinilisän
tärkeydestä tummempi-ihoisille? En ymmärrä,
mutta en ymmärrä montaa muutakaan asiaa
enää täällä Suomessa.”

Kysyin israelilaisilta tutkijoilta webinaarissa,
voisiko se, että koronan kierto Israelissa ei ole
katkennut, johtua siitä, että jo korkean koronailmaantuvuuden
yhteisöissä
(ortodoksijuutalaiset ja arabiväestö) olisi rokotusmyöntyvyys alhaisempi kuin valtaväestössä? Vastaus
oli, että näissä yhteisöissä rokotuskattavuus on
ollut tuntuvasti alhaisempi kuin valtaväestössä,
mutta hyvistä tuloksista johtuen rokotuskattavuus on alkanut nousemaan myös näissä
ryhmissä.

Rokotusvastaisuudesta
hän
mainitsee:
”Tutkimuksessani sain selville, että rokottamattomuus oli usein seurausta unohduksesta
ja että vain 1/1000 eli promille lasten vanhemmista oli periaatteellisista syistä rokotusvastaisia. Nämä rokotusvastaiset uskonnolliset
ryhmät – eritoten Rudolph Steinerin mystiikkaan uskovat muodostavat kuitenkin eiimmuuneja taskuja (engl. susceptible pockets),
joita ovat molemmin puolin Atlanttia Steiner/Waldorf-koulut. Niissä havaitaan toistuvasti
tuhkarokkoepidemioita.

P.S. Sain AstraZenecan koronarokotuksen
ilman sivuvaikutuksia. Minulla on verenperintönä aikuisiän diabetes.”
(Näkökulma -lehti ei suosittele kaikkea Oikea
Media sivustolla olevaa aineistoa, sillä myös
heillä, kuten valtamedialla, on oma agendansa.
Sivustolla on silti myös asiallisia artikkeleita ja
mielipiteitä).

Vuonna 2020 Covid-19 virukseen kuoli 1,8 miljoonaa ihmistä.
11 miljoonaa kuoli muihin tartuntatauteihin pois lukien tuberkuloosi,
8,2 miljoonaa kuoli syöpään, 5,1 miljoonaa tupakoinnin takia, 2,5 miljoonaa alkoholin takia,
1,8 miljoonaa tuberkuloosiin, 1,4 miljoonaa liikenneonnettomuuksissa ja 1,1 miljoonaa teki
itsemurhan.
Suurin ihmishenkien menetys oli kuitenkin 46 miljoonaa aborttia (Christian Headlines,
5.1.2021). Aborttien osuus lienee isompikin sillä kaikissa maissa niistä ei pidetä tarkkaa lukua.
(Way of Life Ministries).

Kysymys 2 Tess. 2 luvusta
Lähde: The Berean Call (thebereancall.org).
Monien TV -saarnaajien julistuksen pääpaino
on ”merkeissä ja ihmeissä”. Suurin osa niistä on
ilmeisiä petoksia, mutta kokouksissa voi
tapahtua jonkinlaisia ”ihmeitäkin”, joilla
ihmiset voidaan pettää. Vuonna 1986
perustettiin edesmenneen Oral Robertsin
johdolla järjestö nimeltä ”International
Charismatic Bible Ministries” (ICBM).
Helluntailiikkeen korealainen johtaja Paul
(David) Yonggi Cho oli järjestön kansainvälinen
kunniapuheenjohtaja, Jack Hayford oli varapuheenjohtaja, muita jäseniä: Kenneth
Copeland (toimi alussa sihteerinä), Marilyn
Hickey, Tommy Barnett, Jamie Buckingham,
Charles Capps, Morris Cerullo, Paul Crouch,
Mike Evans, Kenneth Hagin vanhempi, Benny
Hinn, Larry Lea, Francis McNutt, Mike
Murdock, John Osteen (Joel Osteenin isä), Earl
Paulk, Fred Price, Richard Roberts, Jerry
Savelle, Stephen Strang (Charisma julkaisun
perustaja ja päätoim.), Hilton Sutton, Robert
Tilton, Casey Treat, Bob Weiner ja Ralph
Wilkerson.

Kysymys: Liittyykö tämän päivän "ihmeet ja
merkit" -liike 2.Tessalonikalaiskirjeen 2 luvussa
oleviin merkkeihin ja valehtelijoihin?
Vastaus: Kyllä. Jeesus varoitti nimenomaan, että
viimeisinä päivinä ilmestyisi vääriä profeettoja
ja vääriä kristuksia, jotka tekisivät valheellisia
merkkejä ja ihmeitä Hänen nimessään: ”Moni
sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra,
emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja
sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja
sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista
tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä
en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois
minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. ”
(Mat.7:22,23).
Tämä on vakava varoitus. Nämä eivät ole New
Age ihmisiä, okkultisteja tai satanisteja. Heidän
täytyy olla (eräänlaisia) tunnustavia kristittyjä,
jotka on hyväksytty johtajiksi. Nämä ”ihmeiden
tekijät” eivät kuitenkaan koskaan ole tulleet
raamatullisesti kristityiksi. Kristus sanoo: "Minä
... tunnen lampaani" (Joh. 10:14), mutta näille
Hän sanoo: En ole koskaan tuntenut sinua.

Järjestö kuvasi itseään "ryhmänä johtotehtävissä
olevia miehiä ja naisia karismaattisille Jumalan
ihmisille, jotka uskovat ja saarnaavat merkkien
ja ihmeiden merkitystä seurakunnan elämässä
tänä päivänä... jakaen menetelmiä, ilmoituksia,
profetioita ja opetuksia Pyhän Hengen
täyteydessä toinen toistaan rohkaisten.” Perustamiskirjassa he lupasivat olla arvioimatta
toistensa opetuksia. Järjestön konferensseissa
puhujan takana oleva juliste julisti: "Rakkaus ja
ykseys merkkien ja ihmeiden kautta".

Paavalin täytyy puhua samoista vääristä
profeetoista: ”Ja niinkuin Jannes ja Jambres
vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat
totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset,
jotka eivät uskonkoetuksissa kestä”, (2.Tim.3:8).
Jannes ja Jambres olivat faraon hovin taikureita,
jotka vastustivat Moosesta kopioimalla joko
tempuilla tai Saatanan voimalla ihmeitä, joita
Jumala teki Mooseksen kautta: ”Ja faraokin
kutsui maansa viisaat ja velhot; ja nämä Egyptin
tietäjät tekivät samoin taioillansa”,(2.Moos.7:1,
22; 8:7). He eivät kuitenkaan lopulta kyenneet
jäljittelemään kaikkia ihmeitä ja sanoivat
faraolle: ”Ja tietäjät tekivät samoin taioillansa
saadakseen sääskiä syntymään, mutta he eivät
voineet. Ja sääsket ahdistivat ihmisiä ja karjaa.
Niin tietäjät sanoivat faraolle: ‘Tämä on Jumalan
sormi’. Mutta faraon sydän paatui, eikä hän
kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin”,
(8:18-19).
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Karismaattinen vs. hengellinen
Matti Pyykkönen
Luentomateriaali Keski-Suomen
helluntaiseurakuntien työntekijäpäivillä 2004
Osa 1

yhteiseksi hyödyksi." Apostoli Paavali
1.Kor.12:4-7, RK-92 (RK-38 "kullekin annetaan
Hengen ilmoitus…").

Viime vuosina ovat, sekä sekulaarissa, että
uskonnollisessa kielenkäytössä yleistyneet
termit karisma, karismaattinen ja karismaattisuus. Koska nämä ovat vierasperäisiä sanoja,
on syytä täsmentää, mistä on kysymys. Nämä
termit juontavat Uudesta Testamentista ja siellä
ne yksinkertaisesti tarkoittavat elämän Hengen,
Jumalan armon, ilmenemistä seurakunnassa
sen jäsenten kautta. Raamattu ei luokittele
tämän elämän, Pyhän Hengen eri ilmenemismuotoja eri listoille, niin kuin me ihmiset
teemme. Me asetamme armolahjat, "virat",
voimavaikutukset ja muut armoitukset kaikki
tarkasti omaan lokeroonsa. Ainakin lehtiilmoittelussa saman seurakunnan tilaisuuksista,
yksi on tavallinen hengellinen tilaisuus, toinen
on karismaattinen kokous. Paikalla olevien
"karismaattisten" nimet ovat suuremmilla
kirjaimilla mainittuna. Mitä karismaattisempi,
sitä suuremmilla kirjaimilla. Myöhemmin
katsomme, mistä tämä johtuu.

Apostoli Paavali opettaa hyvin seikkaperäisesti
tähän
liittyvistä
asioista
ensimmäisen
Korinttolaiskirjeen 12. luvussa. Hän aloittaa
luvun sanoilla "Ja hengellisistä (pneumatikon)
en tahdo teidän (olevan) tietämättömiä"
(Novum). Tämän jälkeen luvuissa 12, 13 ja 14
hän käsittelee Pyhän Hengen toimintaa. Sana
"lahjat" ei esiinny alkutekstissä, mutta
tekstiyhteys, osoittaa, että on kysymys niistä.
(Novum).

Kaiken tämän kirjavuuden keskeltä nousee
monia aivan oikeutettuja kysymyksiä. Eikö
hengellinen olekaan karismaattista? Ovatko
palvelustehtävät seurakunnassa luonnollisia,
hengellisiä, vaiko karismaattisia? Miksi
joidenkin listalla on 5, toisten 9 tai 21 erityistä
tapaa, joilla Henki saa ilmetä? Onko karisma
ihmisen omistama kyky tehdä jotain? Onko
elävässä ruumiissa jäseniä, joiden kohdalla
Henki ei ollenkaan ilmene? Onko Pyhän
Hengen voitelu, karisma, luonnekysymys?
Onko helluntai/karismaattiselta arvopohjalta
nousevassa kristillisessä toiminnassa kysymys
kahdesta (kolmesta?) eri asiasta?

Hän antaa Hengen ilmetä
"Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on
sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia,
mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä
kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama Hän antaa
Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla,

Kaikki perustuu sanan karis (armo), ympärille.
Hän käyttää seurakunnasta kuvaa ja kutsuu sitä
Kristuksen ruumiiksi. Kristus itse on ruumiin
pää. Kun jokainen jäsen on omalla paikallaan ja
elämän yhteys Päähän toimii "Hän antaa Hengen ilmetä (kr. fanerosis; julkituominen) itse
kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi
hyödyksi", (1.Kor.12:7 RK-92). Katso 1.Kor.12,
Room.12, Ef.4:4, 11-16, 1.Piet.4:10, 11.
Kristus, joka on Pää, käyttää välineinään
ruumiinsa eri jäseniä toteuttaessaan tahtoaan,
silloin kun Hän itse tahtoo. Karisma ei ole
kyky, jota jäsen käyttää. Karisma on armoitus
silloin kun ollaan Hengen elämän ilmentymisen
välikappaleina, kanavina. (RK-92 käyttää sanaa
"kyky", jota ei esiinny alkutekstissä). Joka
jäsenellä on eri tehtäviä, joiden kautta "Hän
antaa hengen ilmetä" ja apostoli painottaa, että
"ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan
heikompia, ovat välttämättömiä."
Sanat "Hän antaa Hengen ilmetä" (RK-92)
"Hengen merkki" (AS), "Hengen ilmoitus" (RK38), tuovat yksinkertaisesti esille sen, mikä on
raamatullista karismaa ja karismaattisuutta;
suomenkielellä hengellistä. Hän antaa Henkensä ilmetä, tulla julki monin eri tavoin. Ei
ainoastaan se ole hengellistä ja karismaattista,
mikä ihmisistä näyttää sensaatiomaiselta.
Hengen ilmenemisen "listoja" löytyy kyllä
Raamatusta, 1.Kor.12:8-10, 27, 28: "Niinpä saa
Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen
tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas
terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä
Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia
tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen
lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä
puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää
kieliä." "Mutta te olette Kristuksen ruumis ja
kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä
Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia
apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia
opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja,
sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa,
hallita, puhua eri kielillä."
Room.12:6: "Meillä on erilaisia armolahjoja sen
armon mukaan, mikä meille on annettu; jos
jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä
sen mukaan, kuin hänellä uskoa on; jos virka,
pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa,
olkoon uskollinen opettamisessaan; jos

kehottaa, niin kehottamisessaan; joka antaa,
antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja,
johtakoon toimellisesti; joka laupeutta
harjoittaa, tehköön sen iloiten." (Suomalaisissa
käännöksissä käytettyä sanaa "virka" ei esiinny
UT:n alkutekstissä. On aina kysymyksessä
palvelustehtävä, diakonia, palvelus).
Ef.4:4, 11, 12: "Yksi ruumis ja yksi henki, niin
kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan
toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; Ja
hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset
profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen." 1.Piet.4:10,11: "Palvelkaa
toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on
saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä
huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon
niin kuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee,
palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala
antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi
Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia
ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen."
Palvella, puhua, puhua kielillä, opettaa, avustaa
jne., ovat, silloin kun ne tapahtuvat Pyhän
Hengen vaikutuksesta ja johdossa, Elämän
ilmenemistä. Ne ovat armolahjoja ja karismaa.
Kaiken Kristuksen seurakunnassa tulee
tapahtua Hengen vaikutuksesta; olla Hengen
eri ilmenemismuotoja, (fanerosis).
Luontainen tai opittu liikemiestaito ei riitä esim.
kristillisessä kustannustoiminnassa. Se riittää
kyllä elämyshakuisen, luonnollista ihmistä
viihdyttävien tuotteiden valmistamisessa.
Ihminen saa kunnian ja Jumalan siunaus
väistyy.
Ylhäältä tullut Hengen välittämä viisaus
seurakunnan talouden hoidossa saattaa olla
hullutusta taloustieteitä opiskelleelle. Kun
Jumalalta tullut hengellinen viisaus saa
kaikessa ohjata, sen yllä lepää myös Jumalan
siunaus. Tyhmyys ei ole hyve hengellisissä
asioissa, mutta "elämänviisaus" lähtee sydämestä ja valaisee myös järjen. Jos keneltä
puuttuu tällaista viisautta, häntä Sana kehottaa
rukoilemaan ja Herra antaa sitä viisautta
soimaamatta, Jaak.1:5.
Jatkuu

11

Pyhä Henki
Rov. Olavi Peltola
Osa 3
Pyhä Henki uskon säilyttäjänä
Isän Luomistyö on tehty ja Pojan lunastustyö
on suoritettu. Pyhän Hengen seurakuntaa
kokoava ja pyhittävä työ jatkuu viimeiseen
päivään asti. Tänäänkin hän synnyttää pelastavan uskon sanan kuulijoissa, pitää yllä hengellistä elämää ja kokoaa Jumalan kansaa maan
ääristä asti. Pyhä Henki on synnyttänyt meissä
uskon Kristukseen sanan välityksellä. Sanan
välityksellä hän myös jatkaa työtään meissä.
Pyhä Henki on sanan lukemisessa ja keskustelussa läsnä ja antaa noissa hetkissä uutta ja
syvempää valoa ja intoa. Sanalla ja syntien
anteeksiantamuksella hän synnyttää uskon sekä
lisää ja vahvistaa sitä. Näin Pyhä Henki sanan
julistuksen ja –harjoituksen välityksellä pyhittää
meitä ja niin joka päivä kasvamme ja
vahvistumme Pyhän Hengen luomassa uskossa
ja uskon hedelmissä.

Emme kuitenkaan milloinkaan pääse synnistä
irti. Se pysyy meissä lihamme tähden, jota yhä
kannamme mukanamme. Siksi Pyhän Hengen
on saatava vaikuttaa meissä sanan välityksellä
katumusta joka päivä elämämme loppuun asti
ja antaa synnit anteeksi. Se lohduttaa ja
rohkaisee omaatuntoamme ja niin meihin jäänyt
synti ei pysty meitä kadottamaan. ”Pyhä Henki
tekee jatkuvasti meissä työtään sanan
välityksellä ja jakaa joka päivä syntien anteeksiantamusta, kunnes koittaa se elämä, jossa ei
anteeksiantoa enää tarvita”, (Tunnustuskirjat).
Pyhä Henki säilyttää uskon meissä sillä tavoin,
että hän myös vastustaa lihallisen luontomme
pahoja liikkeitä. Hän taistelee sydämessämme
pahoja haluja ja mielenliikkeitä vastaan
tukahduttaakseen ja kuolettaakseen ne. Kuinka
usein joudummekaan anomaan, että Pyhä
Henki todella hallitsisi meitä ja puoltaisi,
ettemme petettyinä vain joutuisi harhaan.
Samaan aikaan hän herättää pahojen halujen

sijaan uusia, hengellisiä haluja. Hän ei anna
synnin hallita eikä päästä lopullisesti voitolle,
niin että se toteutuisi, vaan Henki pitää sen
kurissa ja estää sitä toteuttamasta tahtoaan. Jos
synti onnistuisi toteuttamaan tahtonsa, silloin
Pyhä Henki ja usko olisivat ainiaan poissa.

on, kastele se, mikä kuiva on, paranna mikä
haavoitettu on, pehmitä, mikä kova on,
lämmitä, mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä.
Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat
pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna
autuas loppu, anna iäinen ilo.”

Kun meidät on luettu Kristuksen tähden
vanhurskaiksi, alkaa Pyhä Henki uudistaa
meitä ja sen hedelmänä kasvaa esiin halu
palvella ja tehdä hyviä tekoja. Hän vaikuttaa
meissä rakkautta Jumalaa ja lähimmäistä
kohtaan. Tässä elämässä uudistuminen on
kuitenkin vasta alullaan ja synti asuu edelleenkin uudestisyntyneen lihassa. Siitä syystä
uskonvanhurskaus on alati riippuvainen siitä,
että armollinen Jumala lukee Kristuksen
vanhurskauden meidän hyväksemme, kyselemättä mitään meiltä tulevaa täydennystä.
(Tunnustuskirjat).

Kristus on lain loppu
C O Rosenius
Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä,
mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme
Jumalaa Hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen
vanhassa. Room. 7:6
Tässä on se peruste, miksi kristitylle ei lueta syntiä.
Hän elää sellaisessa vapaudessa, kuin mitään lakia
ei olisi koskaan annettukaan, ei käskyn käskyä.
Luther sanoo: "Kristitty ei ole ihminen, jolla ei ole
syntiä, vaan ihminen, jolle ei lueta syntiä." Hänellä
on erityinen etuoikeus olla tekemättä syntiä. Mutta
jos käy niin ikävästi, että hän lankeaa, niin häntä ei
voida tuomita lain mukaan. Jos asiat edelleen
selvitettäisiin ja tuomittaisiin lain mukaan, kukaan
ei pelastuisi. Silloin olisi paras saman tien haudata
kaikki ajatukset autuudesta. Siinä tapauksessa koko
Jumalan evankeliumi olisi väärä. Kristus olisi kuollut
turhaan, ja me olisimme edelleen synteihimme
kadonneita. Mutta Raamattu sanoo: Kristus on
lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli
kiroukseksi meidän edestämme, Gal.3:13.

”Siksi eivät uskovatkaan saa jäädä joutilaiksi,
saati sitten vastustaa Jumalan Henkeä, vaan
heidän tulee pyrkiä edistymään kaikissa
kristillisissä hyveissä, joita ovat jumalisuus,
vaatimattomuus, kohtuullisuus, kärsivällisyys
ja veljellinen rakkaus.” Näin heidän tulee
(2.Piet.1:10) ”pyrkiä tekemään kutsumisensa ja
valitsemisensa lujaksi”; sitä vähemmän heillä
näet on aihetta epäillä kutsumistaan ja valitsemistaan, kuta enemmän he havaitsevat itsessään Hengen voimaa ja väkevyyttä. Jumalan
Henki todistaa nimittäin valituille, että he ”ovat
Jumalan lapsia”, (Room.8:16). Mutta vaikka he
joutuisivatkin niin syvään ahdistukseen, että he
eivät enää tunne Jumalan Pyhän Hengen
asuvan ja vaikuttavan heissä vaan joutuvan
sanomaan Daavidin kanssa, (Ps.31:23): ”Minä
sanoin hädässäni: minä olen sysätty pois sinun
silmiesi edestä”, heidän on yhtä kaikki
tuntemuksistaan piittaamatta yhdyttävä myös
siihen, mitä Daavid heti jatkossa sanoo:
”Kuitenkin sinä kuulit minun rukousteni äänen,
kun minä sinua huusin”, (Tunnustuskirjat).

Niin, ei siinä kaikki, että olemme vapaat laista ja ettei
meille lueta mitään syntiä. Ei, vaan meidän
hyväksemme luetaan vanhurskaus, joka ei ole
meidän omamme, täysin riittävä ja ikuinen
vanhurskaus, nimittäin se, jonka Kristus on voittanut
meille. Raamattu todistaa siitä: Kristus on lain loppu,
vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo, Room.10:4.
Tästä seuraa, että me emme ole Jumalan silmissä vain
täysin vapaita kaikesta synnistä, vaan olemme
täydellisen vanhurskaita, 2Kor.5:21.
Me olemme aina armahdetut siinä rakastetussa (Ef.
1), niin että Jumala voi esteettä rakastaa meitä koko
sydämensä rakkaudella. Kaikki tämä johtuu siitä, että
meidät on puettu Kristukseen ja kaikkeen mitä hän
oli ja teki meidän puolestamme, ja Jumala näkee
meidät vain rakkaassa Pojassaan. Luther sanoo:
”Katsokaa nyt, mikä rajaton rikkaus kristillisellä
uskolla on. Se on saanut kaikki Kristuksen teot ja
kärsimyksen lahjana, ja voi täysin luottaa niihin,
aivan kuin olisi tehnyt kaiken itse.”

Vanha helluntain kirkkorukous: ”Tule, Pyhä
Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas meidän
sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule
köyhäin apu, tule lahjain antaja, tule sielun
kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä
vieras ja suloinen lämpö. Töissä sinä olet lepo,
helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä
kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä
uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei
ole mitään viatonta. Pese se, mikä saastainen
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Sillä paljon on niskoittelevia,
turhanpuhujia ja eksyttäjiä… Tiit.1:10
Vuosia sitten olin Jerusalemissa erään
kristillisen järjestön konferenssissa, jonne oli
kutsuttu amerikkalainen, karismaattisen
helluntailiikkeen puhuja. Miehen puhe ei
antanut kuulijoille mitään hengellistä ravintoa.
Suurin osa ajasta kului oman itsen ja omien
tekojen esittelyyn ja erilaisiin ”puujalkavitseihin”, jotka toki näyttivät uppoavan
suureen osaan etenkin naispuolista kuulijakuntaa, joihin mies erityisesti huomionsa
kohdistikin.

että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta
ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien
oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden
vaikutuksesta,
joiden
omatunto
on
poltinraudalla merkitty.” Poltinraudalla merkitään omistajan tunnus. Rauta kuumennetaan
hehkuvaksi tulessa ja merkki poltetaan
merkittävään, johon se jää pysyvästi. Pelottava
viittaus niihin, joiden omatunto on jo niin
paatunut, että heidän osansa on enää vain eksyä
ja eksyttää. (Juhani Aitomaa)

Puheensa lopuksi hän kutsui puhujalavan eteen
kaikki ne, jotka halusivat tulla ”Jumalan
erityisesti voitelemiksi papeiksi”. Yhdessä vaimonsa kanssa puhuja sitten siveli ”pyhää”
öljyään esiin menevien oikeaan korvalehteen,
oikean käden peukaloon ja oikean jalan isoonvarpaaseen. Tämä siksi, koska Mooses voiteli
näin Aaronin (2.Moos.8:23). Puhujalla oli siis
valtuutus ja kehotus Jumalalta tehdä nyt
samoin niille, jotka halusivat nousta hengellisyydessään erityisen, hänen välittämänsä
”Aaronin” pappeuden tasolle.

Seuraavan tekstin lähde
churchwatchcentral.com 24.6. 2018:
Uuden Apostolisen Uskonpuhdistusliikkeen
(New Apostolic Reformation, NAR) apostoli,
Brian Simmons, puhui Jubilee Church’issa
Sydneyssä ( jubileechurchsydney ) Australiassa
muutama aika sitten. Fini ja Isi de Gersigny ovat
tämän apostolisen keskuksen NAR -apostoleja.
Jubilee -seurakunnan palveluksen aikana
Simmons kannusti kristittyjä rukoilemaan
saadakseen voimaa ”elää ihmeissä” ja, että tuli
lankeaisi taivaasta, hän rukoili, että he saavat
ylleen ja käsiinsä ”Kristuksen merkin”. Hän
rukoili, että tämä sinetti olisi ”otsassamme”.

Se oli kaikin puolin irvokas, epäpyhä show, joka
kuitenkin innosti useita kuulijoita. Jäin miettimään ja suremaan, miksi niin moni kristittyjen
joukossa on nopea hyväksymään tutkimatta ja
miettimättä mikä on oikeaa ja väärää? Entä
kuinka niin monet puhujat uskaltavat suoltaa
silkkaa soopaa Jumalan nimessä ja korostaa
itseään?
Miten kauhistuttavan tosi onkaan Raamatun
sana 1Tim.4:1-2: ”Mutta Henki sanoo selvästi,

Brian Simmons on karismaattisen liikkeen ja
NAR -liikkeen keskuudessa leviävän The
Passion Translation (TPT) -raamatun kirjoittaja.
Simmons väitti saaneensa suoraa ohjausta,
ilmoitusta ja apua Jumalalta tämän uuden
Raamatun kirjoittamiseen. Teos on Raamatun
vääristelyä ja kannattaa nimenomaan Uuden
Apostolisen Uskonpuhdistuksen harhaoppeja.
Kuten Jehovan todistajien Raamatussa, niin
tässäkin Raamatun jakeita ja sanomaa vääristellään tukemaan subjektiivisesti omia käsityksiä ja oppeja. Simmons ja hänen NAR -käännöksensä on hyväksytty karismaattisessa liikkeessä ja mm. sen Hillsong ja Bethel -seurakunnissa.
Teol.tri Michael Brown, jota karismaattisen
liikkeen uskovat pitävät raamatullisena ja
luotettavana teologina, on sanonut, että Brian
Simmons on ”suuri Sanan rakastaja, Jumalaa
pelkäävä mies, joka kunnioittaa ja rakastaa

Sanaa ja on omistanut ajastaan raamatun
kääntämiseen enemmän kuin useimmat ihmiset, joita ikinä kohtaat...” Brown kutsuu käännöstä ”intohimoiseksi, eloisaksi, voimakkaaksi
ja kauniiksi”, vaikka myöntää, että ”se ei ole
käännös vaan parafraasi”.

Brian Simmons on toiminut yksin eikä hän ole
alkukielten eikä käännöstyönkään asiantuntija.
Käännöstyössä hän ei ole konsultoinut asiantuntijoita, eikä työssä ole ollut mukana
asiantuntijaryhmää, kuten tapana on. Tämä
”intohimoinen” käännös kirjoittaa pyhät
kirjoitukset monin paikoin uudelleen lisäämällä
sanoja ja muuttamalla lauseiden merkityksiä
Uuden Apostolisen Uskonpuhdistuksen opetusten tueksi. Simmonsia johtava henki sai
hänet laatimaan omanlaisen käännöksen ja se
myös johti hänet rukoilemaan epäraamatullista
”Kristuksen merkkiä” ja ”tulen lankeamista”
kuulijoiden ylle: ”Paljasta meille elävä Kristus,
paljasta meille viimeisten päivien kunnia! Lisää,
lisää, lisää Herra! Paina Kristuksen merkki
meihin, oi, paina Kristuksen merkki otsaamme
ja käsiimme, lisää, lisää, lisää! Sinetöi
sydämemme tulella, lisää, lisää! Me haluamme
Jumalan sinetin otsiimme!” Simmons sanoi
myös Jumalan voiteleman sukupolven olevan
ihmeiden ja merkkien sukupolvi ja että ”sen
sijaan, että rukoilemme sairaiden puolesta, me

vain kosketamme sairaalan seinää ja kaikki
siellä olevat lähtevät parantuneina.”
Jumalan sinetti on luvattu Pyhä Henki, joka
annetaan niille, jotka uskovat Kristuksen
täytettyyn työhön ristillä lunastuksemme
hyväksi. Kristus kuoli syntisyytemme sovittaen
ja nousi ylös kuolleista sen merkiksi, että mekin
nousemme iankaikkiseen elämään Jumalan
yhteydessä. Ne, jotka luottavat väärien opettajien epäpyhiin lupauksiin voiteluista, ihmeistä,
merkeistä ja tulesta, joka mielletään erityisen
voiman tunteeksi, tulevat karvaasti pettymään
elleivät tee parannusta. Jumala on sinetöinyt
Kristukseen uskovat uskoontulossa Pyhän
Hengen kasteessa. Nämä ihmiset haluaisivat,
että jokin toinen henki voitelisi ja merkitsisi
hyväuskoiset ja petetyt.
Ef.1:11-14: ”Hänessä me myös olemme saaneet
perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen
aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa
kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että
me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi,
me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme
Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sittenkuin
olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne
evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu
luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on
meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa
kiitokseksi.”
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Capitolin valtaus ja karismaattisen
liikkeen ”profeetat”
Lähde: Omatekoiset ”profeetat” antoivat
lisämotivaatiota Capitolin valtaamiseen.
Brad Christerson, Biola University,
theconversation.com
(Huom! Artikkelin päämäärä ei ole puuttua
amerikkalaiseen politiikkaan tai puolustaa nykyistä presidentti Bideniä ex-presidentti Trumpia vastaan. Kyse on amerikkalaisen, suurelta
osin karismaattislähtöisen uskonnon sekoittumisesta yhteen politiikan kanssa, jota tässä
tarkastellaan).
Valkoinen ylivalta -liikkeen (White supremacy)
symboleiden lisäksi monet 6. tammikuuta
Capitolin mellakkaan liittyneet kuljettivat merkkejä,
joissa oli uskonnollisia viestejä, kuten ”Jeesus pelastaa” ja
”luotamme Jumalaan”. Toiset
huusivat ”Jeesus on pelastajani ja Trump on presidenttini”.
Yksi
senaatin
kokoustilaan tunkeutuja kuvaili pitäneensä rukouksen
”vihkiäkseen
kokoussalin
Jeesukselle”. Monet valkoiset
evankeliset johtajat ovat antaneet uskonnollisia perusteluja
ja tukea Trumpin presidenttiydelle, mukaan lukien hänen
retoriikkansa ja politiikkansa.
Itsenäisellä karismaattisella
verkostolla (Independent Network Charismatic,
INC) on ollut suuri rooli sen tarjotessa
hengellisiä perusteita sille liikkeelle, joka halusi
kumota vaalituloksen. INC on joukko tunnettuja ja itsenäisiä johtajia, jotka eivät lukeudu
tunnustuskuntiin ja tekevät yhteistyötä keskenään tilanteen mukaan. (Tähän liittoumaan
kuuluvat karismaattisen liikkeen eri suuntaukset, myös New Apostolic Reformation,
NAR. Lisäys J.A.).
Rukousmarssit
Capitolille ryntäystä edeltävinä päivinä ja
tunteina, ryhmä nimeltä Jericho March (Jerikon

marssi) organisoi marsseja USA:n Kongressin
ja korkeimman oikeuden (Supreme Court)
rakennuksen ympärillä ja rukoili Jumalaa
voidakseen voittaa ”pimeät ja korruptoituneet”
voimat, joiden he - ilman todisteita - väittivät
varastaneen vaalit Jumalan voitelemalta
presidentiltä, Donald Trumpilta. Jericho March
on itsenäinen ja löyhä kristittyjen kansallismielisten yhteenliittymä, jonka tavoitteena on
kumota vaalien tulos. Ennen ja jälkeen
Capitolin tapahtumien heidän verkkosivuillaan
todettiin: ”Olemme ylpeitä perustajaisiemme
perustamasta amerikkalaisesta hallintojärjestelmästä, emmekä anna globalistien, sosialistien
ja kommunistien tuhota kaunista kansa-

kuntaamme syrjäyttämällä lakejamme ja
tukahduttamalla Yhdysvaltojen kansan tahdon
vilpillisen ja laittoman toiminnan kautta näissä
vaaleissa.” Tämä lausunto, samoin kuin muut
vastaavat, poistettiin sivuilta jonkin aikaa
Capitol -mellakan jälkeen.
Jericho Marchin toiminta on pääasiassa ollut
järjestää Capitol -rakennusten ympärille
rukousmarsseja ja vaalien jälkeen järjestää niitä
ympäri maata jäljittelemällä Raamatussa olevaa
Jerikon taistelua. Tässä raamatullisessa taistelussa Jumala käski valitun kansansa, Israelin
armeijan puhaltaa trumpetteja ja marssia

kaupungin muurien ympäri, kunnes Jumala
kaatoi muurit ja antoi Israelin hyökätä ja
valloittaa Jerikon. Raamatun mukaan tämä oli
ensimmäinen taistelu, jonka kansa voitti
siirryttyään Kanaanin maahan. Jericho Marchin
toiminta huipentui suureen rukoustapahtumaan 12. joulukuuta 2020 Washington DC:
ssä. Siihen kuului rukousmarsseja ja puheita,
joita pitivät mm. tuomittu ja Trumpin toimesta
armahdettu entinen kansallisen turvallisuuden
neuvonantaja
Michael
Flynn,
entinen
Yhdysvaltain kansanedustaja ja Trumpin tukija
Michele Bachmann, tunnettu MyPillow yrityksen perustaja Mike Lindell ja
äärioikeiston Oathkeepers-miliisin perustaja
Stewart Rhodes.

Karismaattisen liikkeen ”profeetat”
Jericho Marchin tapahtumissa keskeinen osa on
ollut joukolla INC -kristittyjä, jotka väittävät
olevansa nykyajan ”profeettoja”. Näitä ovat
mm. Lance Wallnau, Cindy Jacobs ja Jonathan
Cahn. Karismaattinen kristinusko korostaa
Pyhän Hengen lahjoja omalla tavallaan, joihin
kuuluu parantaminen, pahojen henkien
poisajaminen,
kielillä
puhuminen
ja
ennustukset, jotka ovat profeetan ”suoraan
Jumalalta saamia” ja jotka paljastavat Jumalan
tulevaisuuden suunnitelmat. Profeetat ohjaavat
ihmisiä seuraamaan ja toteuttamaan näitä
suunnitelmia. Riippumattomat karismaattiset
kristityt ovat yleensä vapaampia käytännöissään, koska he ovat vähemmän sidoksissa
perinteisiin organisaatioihin.
Useimmissa karismaattisissa seurakunnissa
niillä, jotka saavat näkyjä tai suoria sanoja
Jumalalta ja jotka ”profetoivat” tulevia
tapahtumia, katsotaan olevan ”profetian lahja”.
Joidenkin erityisen lahjakkaiden ”profeettojen”
katsotaan pystyvän ennustamaan maailman
tapahtumia ja saamaan Jumalalta ohjeita
kokonaisten kansakuntien suhteen. Vaikka osa
karismaattisista seurakunnista ei osallistu
tämäntyyppiseen toimintaan, jossa ennustetaan
maailmantapahtumia, eräillä itsenäisillä,
korkean profiilin johtajilla on yhä suurempi
merkitys karismaattisessa kristinuskossa.

Rukousmarsseja ja seremonioita pidettiin
korkeimman oikeuden ja Capitolin ympärillä.
Jericho Marchin jäsenet uskoivat, että heidän
rukousmarssinsa auttavat voittamaan korruptoituneet voimat, joiden väitettiin varastaneen
vaalit ja että Jumala vielä asettaisi Trumpin
oikeutettuun paikkaansa presidenttinä 20.
tammikuuta. Heidän strategiansa oli kuitenkin
rauhallinen rukousmarssi. Capitol -väkivallan
jälkeen liike julkaisi lausunnon, jossa se
tuomitsi kaikki mellakan laittomuudet. Ei ole
todisteita siitä, että joku Jericho March järjestöön kuulunut olisi osallistunut Capitolin
hyökkäykseen. Väitän silti, että heidän johtajansa tarjosivat uskonnollisen motivaation
taistelulle vaalien kumoamiseksi.

”Seitsemän
kulttuurivuorta”
(Seven
mountains of culture)
Ennen vuoden 2016 vaaleja joukko INC:n
profeettoja julisti Trumpin olevan Jumalan
valitsema ehdokas, samankaltainen kuin
Raamatussa oleva kuningas Kyyros, jota Jumala
käytti palauttaakseen Israelin kansan omaan
maahansa. Kun Trump voitti vaaleissa, näistä
”profeetoista” tuli valtavan suosittuja INC
-liikkeessä. INC -kristillisyys muuttaa merkittävästi Amerikan uskonnollista kenttää ja
kansakunnan politiikkaa tarjoamalla epätavallista teologiaa edistääkseen karismaattisten
kristittyjen valtaannousua yhteiskunnan
kaikilla aloilla. Se on nopeimmin kasvava
kristitty ryhmä Amerikassa. Vuosina 1970--2010
Yhdysvaltojen protestanttisten kirkkojen
säännöllisten kävijöiden määrä supistui
keskimäärin 0,05% vuodessa. Samaan aikaan
riippumattomien karismaattisten seurakuntien,
johon ryhmään myös INC -liike kuuluu,
osallistumisaste kasvoi keskimäärin 3,24%
vuodessa. Maailman kristillisen tietokannan
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mukaan yli 36 miljoonaa ihmistä käy
Yhdysvaltain itsenäisissä karismaattisissa
seurakunnissa.

Niin sanotut ”seitsemän kulttuurivuorta”, jotka
tulee vallata, ovat: hallitus, liike-elämä, perhe,
uskonto, media, koulutus ja taide/viihde. Yksi
vuonna 2015 haastatelluista INC johtajista selitti: ”Jos kristityt nousevat
jokaisen seitsemän vuoren huipulle ...
yhteiskunnassa olisi raamatullinen
moraali, sopusointu ja rauha ilman sotaa
ja köyhyyttä.” He näkevät Trumpin
täyttävän Jumalan suunnitelman asettaa
”Jumalan valtakuntamieliset” johtajat
ylimpiin asemiin hallituksessa, mukaan
lukien kabinetin jäsenet ja korkeimman
oikeuden tuomarit.
Monet niistä, joita INC:n kristityt
kutsuvat
profeetoiksi,
ennustivat
Trumpin voittavan uudelleen vuonna
2020. Tappion jälkeenkään monet heistä
eivät ole luopuneet profetioistaan vaan ovat
omaksuneet Trumpin salaliittoretoriikan, jonka
mukaan vaalit olivat petolliset. Monet uskovat,
että demoniset voimat varastivat vaalit mutta
ne voidaan silti voittaa rukouksella ja
”hengellisellä
sodankäynnillä”.
INC:n
”profeetoille” Trump on Jumalan valinta
edistämään Jumalan valtakuntaa Amerikassa,
joten kaikki muut ehdokkaat, riippumatta siitä,
mitä äänten kokonaismäärä osoittaa, ovat
vääriä ja laittomia.

INC:n uskomukset poikkeavat useimpien
perinteisten kristittyjen ryhmien opetuksesta,
mukaan lukien useat perinteiset helluntaiseurakunnat. INC edistää kristillisen nationalismin muotoa, jonka ensisijainen tavoite ei
ole seurakuntien rakentaminen tai yksilöiden
kääntyminen, vaan taivaan tai Jumalan tarkoittaman täydellisen yhteiskunnan ”tuominen
maan päälle”. Tätä varten Jumala asettaa
”valtakunnallisesti
ajattelevat
ihmiset”
johtaviin asemiin kaikilla elämän alueilla
yhteiskunnassa.

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

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
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