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Sinä, meidän Herramme ja meidän
Jumalamme, olet arvollinen saamaan
ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä
sinä olet luonut kaikki, ja sinun
tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat
luodut - Ilm.4:11



Kirjoitan tätä pääkirjoitusta pääsiäisen aikaan. Paljon on
maailma muuttunut siitä ajasta, jolloin pääsiäiseen oikeasti
hiljennyttiin yhteiskunnassa. Nyt kaupat ovat auki joka
viikonpäivä, osa ympäri vuorokauden. Samoin ravintolat ja
erilaiset huvitilaisuudet toimivat minkään enää rajoittamatta.
Pyhäpäivä, on se joulu, pääsiäinen tai mikä tahansa, ei ole
enää ”pyhä” yhteiskunnassa, jossa tärkeää on antaa ”kaikkien
kukkien kukkia” korostamatta etenkään kristillisiä arvoja.

Hyvin on ihminen saanut OMAN tahtonsa läpi. OMA tahto
ei suvaitse OMAN MINÄN alistuvan minkään korkeamman
auktoriteetin edessä, etenkään sellaisen, josta Raamattu
kertoo. OMA MINÄ kyllä etsii ja kaipaa henkisyyttä, joka
korottaa ja vahvistaa sitä. Siksi mindfulness, jooga,
enkeliterapiat, henkioppaat, wicca -noituus, ym. New Age
-henkisyys ovat suosiossa ja kasvussa. Näin erityisesti naisten
keskuudessa. Naiset ovat myös saaneet yhä vakaamman
jalansijan kirkkojen ja seurakuntien kirkkoherroina,
pastoreina, saarnaajina ja sananopettajina. Samalla vaikuttaa
myös, että miehet vetäytyvät hengellisestä vastuustaan yhä
enemmän. Raamatun arvovalta ja arvostus on edelleen
vähentynyt yhteiskunnassa kun sekä liberaalit, että karis-
maattiset harhat ovat vahvistuneet. Olen puhunut
useamman kristityn kanssa siitä, mitä tästä ajasta tulisi
ajatella. Mitä hetkeä elämme? Monet kokevat ja tuntevat
jonkin rajan ylittyneen.

Pääkirjoitus
Onko Jumalan siunaus jättämässä maamme? Millaista
uskonnollista harhaa saamme vielä todistaa ja kuinka
sekavaksi yhteiskunnan tila muuttuu? Maamme poliittinen
kenttä on sekaisin ja monen mielestä viisaus loistaa
poissaolollaan itsekkään OMA MINÄISEN puoluepolitiikan
kukoistaessa. Jesaja kirjoitti Israelista, että ”sen viisaitten
viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa”.
Sellainen on Jumalan tuomio. Kuinka realistisesti
uskallamme katsoa oman maamme tilannetta ja koko
maailmaa? Onko viisaus kateissa? Mutta aina voimme anoa
ja rukoilla Jumalan armoa ja apua maallemme ja sen
esivallalle. Se on kristityn etuoikeus vielä tänäänkin.
Ps. Vaikka pääsiäinen on tämän lehden ilmestyessä jo ohi,
haluan silti jakaa kanssanne oheisen öljyvärityön jossa
Johannes ja Pietari kiirehtivät Jeesuksen haudalle kuultuaan
sen olevan tyhjä. Kuinka eloisasti taiteilija onkaan osannut
kuvata miesten hämmentyneitä tunteita: Elääkö Jeesus?
Kyllä, Hän elää  “Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille
luvannut: iankaikkinen elämä” 1.Joh.2:25.

Juhani Aitomaa

Eugene Burnand 1898



NÄKÖKULMA

NÄKÖKULMA 5  (2)2019    (8)  ISSN 2342-7949

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 1 jakso (6 nroa) 26,50 eur . Lehden
tilausjakso on 6 numeroa (syksy/kevät). Tilaaja
saa myös jakson aikana jo ilmestyneet numerot.

Tilinumero: FI53 5228 0320 0999 35

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

Lehti ilmestyy myös digitaalisena ja on
ladattavissa ISSUU julkaisualustalta. H. 3,50
e/nro. Lehden ilmestymisestä ilmoitetaan netissä
www.kristitynfoorumi.fi sekä
www.nakokulma.info sivustoilla.

Voimme myös lähettää pdf -version meille
ilmoitettuun spostiin maksun (3,50eur/nro)
saavuttua lehden tilille (tilinro vasemmalla).

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.

SISÄLLYSLUETTELO
www.nakokulma.info

2

4

6

8

10

11

13

13

14

16

18

19

Pääkirjoitus

Jos sinä olet…

Jumala on Pyhä - osa 4

Isä antaa Pyhän Hengen - osa 3

Sanan saarna vähenee…

Villiä menoa

Kulissien takana

Raam.leiri Tervonsalmessa

Uusi uljas ihminen

Miksi Healing Rooms vääristelee?

Puhuuko Jumala ”Jumala puhuu” -
kirjoissa

Virvoita sanallasi -kirja

Armo Riittää -lehti
Seuraava numero (nro 2)
ilmestyy kesäkuussa 2019. Lehti
ilmestyy sekä paperiversiona
että digitaalisessa  muodossa
ISSUU -sivustolla. Lehden
julkaisija on Evankeliumin
Opintoyhdistys ry ja
päätoimittaja on Per-Olof Malk.
Lehden Kustantaja on
Kustannus Näkökulmajulkaisut.

Tilaukset tulee ilmoittaa sähköpostilla:
tilaus@nakokulma.info
Tilattaessa ilmoita Nimi – Osoite – Puh.nro -
Sposti.
Hinta: 2 numeroa (syksy/kevät) 6,50e (sis alv).
Lehti maksetaan ilman erikseen lähetettävää
laskua tilille FI53 5228 0320 0999 35. (HUOM!
tämä koskee vain paperiversiota). Saaja:
Kustannus Näkökulmajulkaisut. Kirjoita
viestiosaan maininta: AR -lehti.
Digitaalilehti netissä: 2,75 e/nro (sis.alv).
Nettilehden pääsee lataamaan ja maksamaan
www.nakokulma.info, www.kristitynfoorumi.fi ja
www.evankeliumikoulu.fi -sivustoilla olevista
linkeistä lehden ilmestyttyä.

3

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


Rovasti Per-Olof Malk

Matt. 4:3 kuvaa Jeesuksen ja
sielunvihollisen kohtaamista.
Kiusaaja lähestyy Jeesusta
kiusauksella, joka hyvin usein
on ensimmäinen uudesti-
syntyneen Jumalan lapsen
kokema kiusaus. Jumala sallii
sielunvihollisen koettelevan
meitä pelastusvarmuuskysy-
myksessä. Kysymys huipen-
tuu siihen, onko uskova
todella Jumalan lapsi ja
pelastettu sellaisena kuin hän
on. Raamattu kertoo, että
kiusaaja tuli Jeesuksen luo tällä kiusauksella: ’’Jos
kerran olet Jumalan Poika, niin...” Tässä paljastuu
sielunvihollisen yleisin tapa lähestyä ihmistä. Hän ei
läheskään aina väitä vastaan, vaan paljon useammin
hän ’’vain” kysyy asioita - - asettelemalla kysymys-
merkkejä ja herättämällä levottomuutta: “Jos olet...
Oletko? Oletko todella vai luuletko olevasi?”

Mitä tämä on? Eikö samaa, mitä ensimmäiset ihmiset
kohtasivat 1. Moos. 3. luvun mukaan jo paratiisissa.
Käärme ei siellä sanonut heille: ”Ei Jumala niin ole
sanonut.” Sen sijaan käärme kysyi: ’’Onko Jumala
todella sanonut?” Tässä on sielunvihollisen voima.
Tällainen lähestymistapa tekee hänen vastustamisensa
monelle vilpittömälle uskovalle niin vaikeaksi.
Kysymykset herättävät epävarmuutta ja se puolestaan
panee ihmisen tarkistamaan käsityksiään. Tällainen
tarkistaminen on hyvin tarpeellista ja siksi vilpitön
ihminen avaakin sielunsa oven saatanan kysymyksille.
Mutta juuri silloin sielunvihollinen kuljettaa kysy-
myksensä mukana ihmisen sisimpään - tietokonekieltä
käyttääkseni - ’’troijalaisen hevosen”. Tuhoisa virus
tulee piilotettuna viestiin. Avattu viesti vapauttaa
viruksen. Sielunvihollisen kysymysten pohdiskelu
avaa tien harhoihin.

Kun Jeesuksen elämästä näemme, miten
sielunvihollinen toimii, meidän on helpompi vastustaa
sitä. Jos meidän sydämeemme tulee epäilyksen väre
siitä, onko Jumala todella sanonut, me emme saa
antautua pohtimaan kysymystä, vaan meidän on
etsittävä vastaus Jumalan sanasta. Jeesuksen

sydämessä sielunvihollisen sanat ’’Jos sinä olet...”
kilpistyivät siihen, mitä Jumala oli Hänelle sanonut.
Juuri ennen kuin Henki vei Jeesuksen paholaisen
kiusattavaksi, Jumala oli sanonut: ’’Tämä on minun
rakas poikani.” Matt. 3:17. Niin tulisi meidänkin etsiä
tukemme siitä, mitä Jumala on sanonut ja tehnyt.
Kulkeminen siitä eteenpäin on aina vaarallista.

Sielunvihollisen puheessa on toinenkin piirre, joka
usein saa vastakaikua sydämessämme. Hän ei vain
sanonut ”jos”, vaan myös: ’’Jos... olet, niin...” Tällä
tavalla kiusaaja pyrkii viemään Jumalan lapsen pois
Jumalan armon varasta lainalaiseen elämään. Oletko
sinä koskaan kuullut tätä: ’’Jos sinä olet uskovainen,
niin...” Jos sinä olet uskovainen, niin sinun pitää elää
niin ja niin tai tehdä näin ja näin. Et saa olla sellainen
ja sellainen, muuten olet Herralle vieras.” Tällä ja
muilla tämänkaltaisilla tavoilla moni vilpitön uskova,
joka haluaa elää Jumalan tahdon mukaan, alkaa
noudattaa sielunvihollisen kylvöstä itäneitä ajatuksia
ja alkaa ulkonaisilla teoilla osoittaa olevansa Jumalan
lapsi.

Jumalan lapsena oleminen ei kuitenkaan perustu
siihen, mitä me olemme ja mitä me teemme, vaan
siihen, että Kristus on kuollut meidän puolestamme ja
sovittanut syntimme Isän edessä. Se riittää
uskonelämän alussa, sen aikana ja sen päättyessä
näkemiseen taivaassa. Jumala haluaa osoittaa
sinullekin, että Jeesuksen työ riittää. Kaikki oli täytetty,
kun Jeesus sanoi: ”Se on täytetty.” Sinä olet Jumalan
lapsi armosta uskon kautta ilman tekojasi. Rakenna
siksi uskonelämäsi sen armon varaan, jonka Jumala

Jos sinä olet …



antaa, eikä tekojen varaan ja käskyjen täyttämisen
varaan. Mitkään teot eivät ole takeena lapsenoi-
keudelle eivätkä sitä turvaa. Ei mitään siitä, mitä sinä
teet - vaikkapa sitten Jumalan valtakunnassa parhaat-
kin antisi - lisää oikeuttasi olla Jumalan lapsi.

Jouduttuaan tällaiseen haasteelliseen
”tekemistilanteeseen” Jeesuksella oli varaa olla
toimeton. Hän ei muuttanut kiviä leiviksi senkään
uhalla, että sielunvihollinen olisi voinut tulkita sen
heikkoudeksi ja sanattomaksi vastaukseksi: ”En kai
minä ole Jumalan Poika.” Me saamme olla toimettomia
silloin, kun meiltä Jumalan lapsina pyydetään jotakin,
jotta tekomme perusteella kävisi ilmi, olemmeko me
Jumalan lapsia vai emme. (Tämä ei merkitse sitä, että
meidän pitää olla toimettomia silloin, kun Jumala
käskee!)

Jos kykenet kiusauksissa varjeltumaan kahdesta
edellisestä sielunvihollisen työn houkutuksesta, niin
jäljelle jää vielä hänen sanoissaan yksi piirre, johon
monet lankeavat. Hän sanoi: ”Käske näiden kivien
muuttua...” Oletko sinä ollut vastaavassa tilanteessa,
kokenut sisäistä kehotusta tai lupaa oman asemasi
tähden tehdä jotakin poikkeuksellista? Ehkä
ajatuksiasi on kuljetettu seuraavaa tietä: Nyt olen
Jumalan lapsi. Minulla on suuri kaikkivaltias Isä, jolle
mikään ei ole mahdotonta. Hän tietää kaiken ja kuulee
kaiken. Kuninkaan lapsena olemiseen kuuluu valta
muuttaa asioita. Kaikkivaltiaan Jumalan lapsen ei
tarvitse nähdä nälkää eikä muutakaan puutetta.
Uskova uskoo rakastavaan ja voimakkaaseen
Jumalaan. Jumala ei ole vain teoria, vaan elävä ja
toimiva Jumala.

Tähän asti tultuasi sinä ehkä sitten olet muodossa tai
toisessa ’’käskenyt” asioita muuttumaan, mielessäsi
vedonnut Jumalan voimaan ja valtaan yli kaiken ja
omaan asemaasi Jumalan lapsena. Ehkä sinä olet
velvoittanut Jumalaa antamaan hyvän numeron
kokeessa, antamaan asunnon tai työpaikan tai
puolison, ehkä olet käskenyt sairaita paranemaan ja
riivaajia lähtemään. Jumalan sanassa on kaikelle tälle
löydettävissä perustelut aivan niin kuin
sielunvihollisen kiusaukset osoittavat. Hänkin löysi
Raamatusta perustelut opilleen.

Kristittyjen yhteisen uskontunnustuksen mukaan
’’minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan.” Minä uskon ihmeisiin.
Mutta tiedän myös, että apostoli kirjoitti
kaikkivaltiaaseen Jumalaan uskoville: ’’Pitäkää
varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä
ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat

ihmisten perinnäisiin käsityksiin... eivätkä
Kristukseen.” Kol.2:8.

Pidä varasi, sanoo apostoli. Pidä varasi, ettei kukaan
houkuttele sinua harhaan. Jeesuksen kohtaama
kiusaus osoittaa, että on tilanteita, jolloin me emme
saa käskeä asioita muuttumaan, sillä niin
tehdessämme me tottelemme kiusaajaa enemmän kuin
Jumalaa. Tällaisesta ’’kivien leiväksi muuttamisesta”
on näkyvissä pelottavia merkkejä, jotka ovat erityisen
vaikeita siksi, että niiden arvostelijat näyttävät
vastustavan Pyhää Henkeä. Antakoon Jumala
kuitenkin sinulle armon pysyä mieluummin vaikka
nälkäisenä, kuin tyydyttää lihaasi sielullisilla tai
suorastaan sielunvihollisen mieleesi tuomilla sanoilla
ja teoilla.

(Kirjasta Kiusauksissa – Matt. 4 luvun tarkastelua
uskovan kiusausten kannalta)
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Usko ei ole todellisuuden
muuttamista sellaiseksi

kuin me haluamme - se on
uskoa siihen mitä Hän

haluaa ja Hänen
tottelemistaan…



Paavo Suihkonen
Osa 4

On syytä vielä korostaa yhtä puolta, joka kuuluu
Herran pelkoon. Psalmissa 147:11 sanotaan: “Herra
mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat
toivonsa hänen armoonsa” (VT 1933). Pyhä Jumala ei
siis tahdo sitä, että syntinen ihminen pakenee häntä
vaan tulee hänen luokseen ja turvautuu hänen
armoonsa (vrt. Joh. 6:37, 1. Joh. 4:16-18).

Etenkin Vanha testamentti puhuu paljon siunauksesta,
joka tulee niiden osaksi, jotka pelkäävät ja rakastavat
Herraa. Otan tähän vain yhden esimerkin: “Anteek-
siantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja
hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei hän
ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiem-
me mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme
ansainneet (ed. kirkkoraamatussa on preesens: “Ei hän
tee meille syntimme mukaan eikä kosta meille pahain
tekojemme mukaan.”). Sillä niin kuin taivas on korkea
maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka
pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä
on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.
Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra
niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.” (Ps. 103:8-13,
ks. myös 103: 17,18.)

Nykyajan kristillisyys ja Herran pelko
Jesajan kirjassa sanotaan: “Siionin aarre on Herran
pelko” (Jes. 33:6; ed. kirkkoraamatussa: “Herran pelko
on oleva Siionin aarre”). Nykyajan kristillisyydessä on

piirteitä, jotka kertovat siitä, että Jumalan pyhyyden
tuntoja Herran pelko ovat paljolti kadoksissa.

Suhtautuminen Jumalan sanaan
Suhtautuminen Jumalan pyhyyteen on sidoksissa
siihen, mikä asema Raamatulla on kristikunnan
keskuudessa ja miten Raamattua tulkitaan. Perinteinen
luterilainen korostus on, että Raamattu on uskon, opin
ja elämän ylin ohje (ks. esim. Yksimielisyyden ohje
Tunnustuskirjoissa), ja tähän yhtyvät myös Suomen
ns. vapaat suunnat. Raamattu on ihmisten kirjoittama,
ja se on siten ihmisten todistusta Jumalasta, mutta
Raamatun arvovalta perustuu siihen, että se on
Jumalan puhetta ihmiselle. Raamatun oman
todistuksen mukaan “ihmiset ovat puhuneet Pyhän
Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet”
(2. Piet. 1:21). Jeesuksen Raamattu oli Vanha
testamentti, ja Jeesus tunnusti toiminnassaan ja
puheissaan sen arvovallan (esim. Matt. 4:3-10; Mark.
12:10,11, 14:21; Luuk. 22:37, 24:25-27, 44-49).

1970-luvulta lähtien näyttää suomalaisessa teologiassa
alkaneen kehityskulku, jossa yhä selvemmin
irtaudutaan siitä käsityksestä, että Raamattu on
Jumalan ilmoitus. Keskeisenä ajatuksena näyttää
olevan, että Raamattu vain heijastaa kirjoittajiensa ja
heidän aikalaistensa elämäntodellisuutta ja kokemuk-
sia. Raamattu ei siis tämän näkemyksen mukaan sisällä
yleispätevää ja ehdotonta totuutta. Historiallis-
kriittinen koulukunta korostaa sitä, että Raamattu
sisältää käsityksiä, jotka ovat keskenään hyvin
ristiriitaisia. Koulukunnan näkemyksiä ovat suurelle

yleisölle esitelleet mm. Heikki
Räisänen (esim. teokset Miten
ymmärtäisin Raamattua oikein,
Raamattunäkemystä etsimässä,
Uuteen uskoon) ja Wille Riekkinen
(esim. teos Raamatun monet
kasvot).

Jos uskotaan ja opetetaan, että
Raamattu ei ole Jumalan sanaa,
jumalallisen ilmoituksen lähde, on
selvää, että silloin ei juuri puhuta
tai edes voida puhua Jumalan
pyhyydestä. Silloin ihminen ja
ihmisen järki tulee ylimmäksi
auktoriteetiksi. Samalla klassinen
kristinusko muuttuu yleisuskon-
nollisuudeksi ja humanismiksi.

Jumala on Pyhä



Raamatun arvovallan kieltäminen heijastuu mm.
siihen, miten suhtaudutaan Jumalan pyhyyden yhteen
ilmaukseen eli Jumalan lakiin. Julistus Jumalan
pyhästä tahdosta eli laista samoin kuin kehotus
kääntymykseen on käymässä melko harvinaiseksi.
Jumalakuvasta pyritään leikkaamaan pyhyys koko-
naan pois. Yleinen hokema on, ettei Jumalan lain
vaatimuksista saa puhua, koska ihmiset ovat muuten-
kin niin ahdistuneita ja stressaantuneita.

Ahdistus ja stressi on totta, mutta kysyä sopii, onko
ahdistus aina sama asia kuin synnintunto ja onko
armolla mitään merkitystä, jos ihminen ei tunne omaa
syntisyyttään. Totta on ilmeisesti se, että ihmiset
yleensä käsittävät Raamatun lähinnä moraalisia ohjeita
sisältäväksi teokseksi. Kuitenkin on niin, että ihminen
luonnostaan rakastaa jonkinlaista pinnallista
lainalaisuutta, joka ei kuitenkaan saa aikaan sitä, että
hän kokee olevansa Pyhän Jumalan edessä ja etsii
Kristusta.

Wilhelmi Malmivaara (1854-1922), kirjoittaa
mielenkiintoisesti vuoden 1894 Hengellisen
Kuukauslehden ensimmäisessä numerossa lain
saarnasta ja evankeliumin saamasta. Hän aloittaa
kirjoituksensa näin: “Kuulee usein saarnoja
arvosteltaessa sanottavan toisesta: hän saamaa lakia,
kun toisesta sanotaan: hän saarnaa evankeliumia.
Noita arvosteluita kuullessa olen joutunut
ajattelemaan, miksi niin usein leimataan lain saarnaksi
sitä, joka vaikuttaa kuulijoissa, kun sitävastoin saarnaa,
joka ennestään nukkuvia yhä rauhoittaa, sanotaan
evankeliumin saarnaksi. Tuota arvoitusta tekee mieli
ratkaista, mikäli voi.” Malmivaara korostaa mm. sitä,
että jos kääntymätöntä ihmistä kehotetaan tekemään
“elävän töitä”, se ei ole evankeliumin julistusta.

Viime aikoina on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
alettu puhua siitä, että Raamattu on eettiseltä kannalta
vanhentunut. Korostetaan, että rakkaus on Raamatussa
kaikkein tärkeintä. Niin tietysti onkin, jos puhutaan
Jumalan rakkaudesta Kristuksessa (Joh. 3:16), mutta
asia on aivan toinen, jos puhutaan ihmisen
rakkaudesta. Yleisesti korostetaan, että ihmiset ymmär-
tävät ns. luonnollisen lain sekä järkensä ja
omantuntonsa valossa, mikä on oikein ja
rakkaudellista. On jotenkin ristiriitaista, että samalla
kun luterilaisuudessa korostetaan ihmisen turmel-
tuneisuutta, samalla kuitenkin luotetaan ihmisen
järkeen.

Kaikilla ihmisillä on kyllä omatunto (Room. 2:14,15),
mutta kristityilläkin on turmeltunut ja itsekäs luonto,
joka etsii vain ihmisen omaa parasta. Saatamme

rakkauden ni-
missä tehdä
ratkaisuja, jot-
ka ovat lähim-
mäisen kannal-
ta erittäin rak-
kaudettomia.
Jos kristitty
ilman muuta
osaisi elää Ju-
malan pyhyyt-
tä kunnioit-
taen, miksi
sitten apos-
tolien kirjeissä
on niin paljon
opastavaa ja
kehottavaa ai-
nesta (ks. esim.
Ef. 4:17-6:9, 1.
Tess. 4:1 -12;
Tit. 2; 1. Piet.,
joka sisältää
lähes kauttaaltaan kehotuksia ja ohjeita)?

Suomalaisen kristillisyyden nykyiset painotukset
johtuvat ilmeisesti monenlaisista vaikutteista.
Liberaaliteologian lisäksi kyseeseen tulee Lutherin
ajatusten yksipuolinen tulkinta ja ns. lundilaisuuden
vaikutus. Meillä vallitsee merkillinen allergisuus ja
neuroottinen suhtautuminen Jumalan lakia kohtaan.
Tämä johtunee paljolti siitä, että Lutherin mukaan laki
kuuluu yhdessä synnin, kuoleman ja Saatanan kanssa
turmiovaltoihin. Lutherista on saatettu etsiä tukea
antinomismille (lain hylkäämiselle), vaikka Luther
korosti painokkaasti sitä, kuinka sekä lain että
evankeliumin saarna on säilytettävä kirkossa.

Laki ja evankeliumi -teoksessa, joka sisältää Lutherin
väittelyt antinomisteja vastaan, hän sanoo: “Perisynnin
turmelema ja tuhoama ihmisluonto on kohtuuttoman
taipuvainen syntiä tekemään. Se ei välitä synnistä eikä
usko Jumalan vihastuvan siitä eikä rankaisevan siitä
ankarasti. Siksi ihminen vaeltaa  eräänlaisessa
kauheassa väärässä varmuudessa ja Jumalan
halveksimisessa.” - - “Älä siksi kallista korvaasi niille,
jotka tahtovat, että laki olisi poissa Kirkosta. Sen
tehtävä on nimittäin välttämätön ja jatkuvasti
hyödyllinen, niin kovasydämisten pelottamiseen kuin
pyhien kehottamiseenkin, jotta he eläisivät elämänsä
loppuun asti alkamassaan parannuksessa.” (Laki ja
evankeliumi s. 76, 77.)
Jatkuu
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Luuk.11:13 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte
antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa
ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille,
jotka sitä häneltä anovat!

Juhani Aitomaa
Osa 3
(Artikkelin taustana on Kristus -juhlassa Laukaalla
5.8.2018 pidetty raamattuluento)

Pyhä Henki on Jumalan lähettämä
Joh.10:30 Jeesus sanoo: ”Minä ja Isä olemme yhtä.”
Voidaan myös kääntää: ”Minä ja Isä olemme yksi.”
Tämä sama ajatus toistuu ja se löydetään useista
raamatunpaikoista. Johanneksen evankeliumin luku
10 on vaikuttavaa Jeesuksen puhetta, jonka apostoli on
meille tallettanut. Johannes 14:26 luemme: ”Mutta
Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun
nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä
kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” Ja edelleen
Joh.15:26: ”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä
lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee
Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.” Isä lähettää
Pyhän Hengen, totuuden Hengen Jeesuksen nimessä
ja Jeesus itse lähettää Pyhän Hengen Isän tyköä. Yksi
Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki. ”Minä ja Isä olemme
yhtä”, yksi Jumala lähettää Pyhän Hengen. Tämä
toteutui Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen. Pyhän
Hengen kautta yksi Jumala on läsnä luomakuntansa
keskellä.

Pyhä Henki on lähetetty opettamaan ja muistuttamaan
meitä. Siitäkö Pyhä Henki meitä muistuttaa mitä Hän
itse on, mitä Hän tekee, kokee tai tuntee? Muistuttaako
Hän meitä siitä, että Häntä itseään tulee etsiä, pyytää,
palvoa ja ylistää? EI! Hän on lähetetty opettamaan
meitä kaikesta mikä liittyy yhteen Jumalaan, jonka
Jeesus Kristus meille ilmoittaa. Pyhä Henki on
totuuden Henki, joka todistaa Kristuksesta. Hänen
tehtävänsä Puolustajana on puolustaa ja lohduttaa
meitä sillä mitä Kristus on tehnyt edestämme. Pyhä
Henki muistuttaa meitä ja vakuuttaa meille Jumalan
kaikkea totuutta synnistä, Jumalan pyhyydestä ja
tuomiosta, pelastuksesta ja armosta.

Koskien tätä Pyhän Hengen vakuutusta tunnetusta
saarnaaja Charles Spurgeonista kerrotaan, ettei hän
koskaan kokouksissaan antanut ns. alttarikutsua. Sen
sijaan hän opasti, että jos vielä huomennakin yön yli

nukuttuanne haluatte tulla uskoon niin tulkaa
tapaamaan minua toimistooni. Monissa kristillisissä
suunnissa on tapana kutsua kokouksen jälkeen eteen
rukoiltaviksi ne, jotka haluavat tulla uskoon.
Saarnaajasta riippuen ja etenkin karismaattisessa
liikkeessä tämä tehdään usein hyvin manipuloivasti ja
tunteisiin vetoavalla tavalla. Spurgeonin seuraaja otti
alttarikutsun käyttöön. Tällöin eräs seurakunnan
vanhimmista kysyi miksi tämä toimi eri tavalla kuin
edeltäjänsä Spurgeon. Uusi saarnaaja vastasi, että on
parasta toimia heti kun Henki vielä vakuuttaa
ihmiselle. Seurakunnan vanhimmiston jäsen totesi
siihen: Pastori Spurgeon saarnasi niin hyvin, että Henki
vakuutti vielä seuraavanakin päivänä.

Tämä ei silti suoraan tarkoita, että Spurgeonin seuraaja
olisi ollut harhassa, ei lainkaan, mutta kuvaa kuinka
me ihmiset usein ajattelemme. Me kiirehdimme ja
toimimme ikään kuin Jumalan työ olisi meistä
riippuvainen. Monen näin toimivan kohdalla kyse on
myös näyttämisen ja näkymisen halusta: näin ja näin
monta tuli esille antamaan elämänsä Herralle kun minä
julistin. Uskossa ei ensisijassa ole kyse siitä kuinka
”minä  annan” elämäni Herralle vaan sen tajuamisesta,
että Herra antoi elämänsä ja kärsi ristillä minun
edestäni. Usko on alusta alkaen Kristuksen teko, ei
minun saavutukseni.

Isä antaa Pyhän Hengen



Lohduttaja, puolustaja
Puolustaja, UT kr. Parakletos, vakuuttaa, lohduttaa ja
esirukoilee. Tätä kaikkea sana tarkoittaa. 1.Joh.2:1
liittää saman Jeesukseen: ”Lapsukaiseni, tämän minä
kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä
tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus
Kristus, joka on vanhurskas.” Pyhä Henki maan päällä
ja Kristus taivaassa tekevät tätä työtä meidän edes-
tämme. Meidän puolustuksemme ja lohdutuksemme
lepää yksin siinä mitä Jeesus teki ristillä. Pyhä Henki
on ”Jumalan Henki”, Room.8:9 ja ”Kristuksen Henki”,
1Piet.1:11. Pyhä Henki toimii sanan kautta ja sanassa.
Pyhän Hengen meille avaama sana lohduttaa ja
vahvistaa. On väärää ja epäraamatullista erottaa Pyhä
Henki omaksi palvonnan kohteeksi. On käsittämätöntä
että silti niin tehdään.

Pyhän Hengen ensimmäinen tehtävä on todistaa synti
synniksi, Joh.16:8: ”Ja kun hän tulee, niin hän näyttää
maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja
tuomion.” Kun Jeesus nousi ylös Hän lähetti Pyhän
Hengen ja tämä alkoi toteutua maailmassa
evankeliumin julistamisen myötä. Kun ihminen tulee
syntiseksi ja tiedostaa olevansa Jumalan vanhurskaan
tuomion alla, Pyhä Henki osoittaa hänelle Kristuksen.
Pyhä Henki vie syntisen ristin juurelle ja ensin niin
julmalta ja ehkä tarkoituksettomalta näyttävä tapaus
maailmanhistoriassa näyttääkin aivan toiselta.  Kristus
tuli maailmaan ja kärsi minun syntisyyteni tähden!

Synti on kaikkien maan päällä koskaan eläneiden ja
elävien ihmisten yhteinen olotila. Syntiinlankeemuksen
myötä se peittää koko maailman kuin musta vaate.
Ihminen hylkäsi Jumalan. Yksittäiset synnit ovat vain
oireita synnin merestä, jossa kaikki ihmiset uivat. Tästä
Kristus pelastaa, puhdistaa ja nostaa meidät Jumalalle
kelpaaviksi. Mitä Hän meiltä vaatii? Lutherin sanat
kuvaavat hyvin aitoa Pyhän Hengen vaikutusta meissä:
”...tuomio ei ole muuta kuin oman itsensä vähek-
symistä, tai sydämestä kumpuavaa nöyrtymistä ja
itsetuntemusta, sen tajuamista, että totisesti on
syntinen ja kelvoton.” Aikamme opettaa aivan muuta.

Parannuksenteko tarkoittaa, että olemme samaa mieltä
Jumalan kanssa siitä, että olen syntinen, olen tuomion
alla ja vain Kristuksen kautta olen vapaa synnin
tuomiosta. Kristus, Hänen toimittamansa sovitus
ristillä ja Hänen ylösnousemuksensa, on ainoa
evankeliumi ja Jumalan armo joka minut pelastaa ja vie
iankaikkiseen elämään taivaassa. Eikä minulla ole siinä
mitään omaa ansiota. Ja ennen muuta: Pyhä Henki ei
aidoimmillaan ole ruumiin tai tunne-elämän kokemus
vaan syvä sisäinen vakaumus uskosta Kristukseen.
Tämä vakaumus on myös sisäinen rauha, joka

ammentaa sanasta. Mitään muuta ns ”täydellistä
antautumista” ei ole.

Pyhä Henki rukoilee edestämme
Roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeissa 26-27 sanotaan:
”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme.
Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman,
niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee
meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on,
sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien
edestä.” Raamattu ei opeta, että meidän tulisi rukoilla
Henkeä. Sen sijaan se ilmoittaa, että Henki rukoilee
meidän edestämme. Hiukan myöhemmin jakeessa 34
Paavali kirjoittaa: ”Kuka voi tuomita kadotukseen?
Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä
herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän
myös rukoilee meidän edestämme.” Sitä mitä Pyhä
Henki rukoilee, sitä myös Jeesus rukoilee ja
päinvastoin. Meidän ei tule erottaa Jumalan persoonia
erikseen toimiviksi. Kun niin tehdään, mennään
harhaan. Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä on oma
tehtävänsä mutta asia on yhteinen ja yksi.

Pyhän Hengen anominen?
Jumala haluaa, että tutkimme Häen sanaansa. Hän on
rakentanut sen kokonaisuuden niin, että sitä pitääkin
tutkia. Mihin tämä asia liittyy, mihin se viittaa tai on
yhteydessä. Käsittääkseni oikea tapa tulkita ja
ymmärtää Raamattua on ajatella kuinka asia liittyy
Kristukseen. Luuk.11:13 kehottaa erityisesti etsimään
Pyhää Henkeä jotta sen saisi, näin laajalti uskotaan.
On paljon ”tule Pyhä Henki” -iltoja, pyritään
hakemaan ja kokemaan Pyhää Henkeä, halutaan
saada kokemuksia ja elämyksiä joiden kautta Jumala
osoittaisi huomiotaan. On armolahjaseminaareja ja
opetellaan lahjojen käyttöä.

Mutta tällainen käytäntö ei aina ole raamatullisen
uskon mukaista. Pyhä Henki tuli kerran koko
maailmaan ja Hän on läsnä kaikkialla. Yksi Jumala on
läsnä Henkensä kautta. Häntä ei tarvitse kutsua eikä
odottaa. Hän toimii suvereenisti eikä ole riippuvainen
yhdestäkään ihmisestä eikä armolahjaseminaarista.
Hän on läsnä kaikkialla kaiken aikaa, joka  hetki.
Hänet on jo annettu kaikille niille, jotka ottavat  Hänen
todistuksensa Kristuksesta vastaan.

Jatkuu
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Sanan saarna vähenee
ja tunnelma lisääntyy
Matti Pyykkönen
(Kirjasta: Herätysliikkeen huominen, 2008)

Monen kaltaiset harhaopit, ylistysmenetelmät, mallit
ja tavat, joita tarkkaan noudattamalla uskotaan oven
avautuvan Kaikkivaltiaan läsnäoloon, kaikkein pyhim-
pään, ovat lisääntymässä. Nämä opit syrjäyttävät
salakavalasti ristin evankeliumin. Ne eivät edusta
Raamatun ja alkuseurakunnan opetusta, käytäntöä ja
vapautta Pyhässä Hengessä. Kyse on jostakin aivan
muusta. Ylistys metodina avaa kyllä oven erilaisiin
sieluntunteisiin. Tällaisen ylistysbuumin seurauksena
Jumalan Sanan saarnan on täytynyt suurelta osin
väistyä. Alussa moni vilpitön uskova tuskin huomaa,
kuinka suurin osa tilaisuuksien ajasta käytetään
tunnelman nostattamiseen. ”Me menemme nauttimaan
ylistyksestä.” ’’Siellä on valtava fiilis!” Kun tätä on
jatkunut tunnista puoleentoista ja kun estoitta on
antauduttu ’’virran vietäväksi”, saavutetaan tunnetila,
jota erehdytään luulemaan Pyhän Jumalan läsnäoloksi:
’’Nyt ollaan valtaistuinsalissa.” ’’Meillä on avaimet.”
”Me saimme sen ylistyksellä aikaan!”

Australialainen tri Kleinig Adeleide kirjoittaa:
’’Tällaisen ylistämisen ilmaisema teologia on aivan
yksinkertainen: Jumala asetetaan valtaistuimelleen
Israelin kiitosvirsillä. Ylistyssuoritteen kautta Jumalan
kansa saa yhteyden Hänen taivaalliseen läsnäoloonsa.
Kun he asettavat hänet sydämensä valtaistuimelle
laulamalla hänen ylistystään, heidän henkensä kohoaa,
kuin tikkaita pitkin, Pyhän Hengen voimalla taivaan
valtakuntaan... Tällä tavoin ylistyksen laulaminen
mielletään eräänlaisiksi taivaan liukuportaiksi, joiden
kautta uskovat nyt yhtyvät Kristuksen seuraan taivaan
valtakunnassa..”

Sanaa ja uskoa ei enää tarvita. Tällaisen ylistyksen
luoma "läsnäolo” täytyy toistuvasti uusia. Tunteet
tulevat ja menevät, mutta uskon kautta me omistamme
pysyvän armon. Pyhän Hengen elävöittävän Sanan
saarnan puute kirkoissa ja seurakunnissa on osaltaan
luonut tyhjiön, joka nyt täyttyy näillä harhoilla.
Ylistyksestä, joka tuli osoittaa Herralle, tulikin itsessään
keino saavuttaa tunnelma ja nautinto... Eräs aikamme
megatrendi on elämyshakuisuus. Se määrää suurelta
osin ihmisten rahan- ja vapaa-ajankäyttöä. Elämyksiä
saadakseen ihmisen täytyy ’’kuluttaa” kaikkea
mahdollista, tarpeetontakin. Nyt myös Jeesuksesta on
tulossa pelkkä kulutushyödyke. Homo sapiens onkin
homo konsumus, kuluttaja!

Raamattu sanoo: ’’...viimeisinä päivinä on tuleva
vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin... hekumaa
enemmän kuin Jumalaa rakastavia” (kreikaksi
filedonoi, ’’nautintoja rakastavia”) (2.Tim.3:4). Sanaa
elämys ei Raamatusta löydy, vaikka hengelliset
julkaisut mainostavatkin tarjoavansa elämyksiä.
Uskon, että Jumala tahtoo sanoa monille aikamme
uskoville: ”Oi te älyttömät galatalaiset (monet
helluntailaiset, vapaakirkolliset, luterilaiset ja muut)!
Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus
Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän vain
tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen
vai uskossa kuulemisesta?” (Gal. 1:1,2). Galatalaisten
kohdalla omat tekemiset ottivat ristin täytetyn työn
paikan.

Mikä henki vie hylkäämään Raamatun Sanan?
Ylistys on tänään ottamassa Jeesuksen paikan. ’’Henki”
ja tunteet manipuloidaan esille, ne eivät synny uskosta
ristiinnaulittuun Jeesukseen. Tarvinaan vain luontaista
karismaa omaava ihminen, joka itse omien
oivallustensa lumoissa johtaa toisia harhaan. Moni
tämän lumouksen vallassa oleva ei edes huomaa, mikä
kaiken takana on. Jumala tahtoo armossaan pysäyttää
omansa, jotka ovat joutuneet näiden harhojen uhreiksi.

Minä itseä ei ole koskaan innoittanut ristin sanoma
kokonaisuudessaan. Itsensä kieltäminen, ristin
ottaminen ja itselle kuoleminen joka päivä ovat
kuitenkin se ristin tie, jolla avautuu salainen uskon
todellisuus: elämä Jumalassa ja Hänen todellinen
läsnäolonsa. Uskomme ydin on yksin Kristus, Hän
kaikessa ensimmäisenä. Tämä on se vanha evanke-
liumi, mikään uusi ei saa sitä syrjäyttää. Jumala ei ole
hylännyt lapsiaan, vaikka niin monia outoja ja
eksyttäviä uusia tuulia puhaltaakin. Vielä on niitäkin,
jotka rukoillen ja murehtien kantavat taakkaa Suomen
kristikansan puolesta.

On myös niitä, joiden sydämet on täyttänyt Jumalan
Pyhän Hengen vaikuttama pyhä tyytymättömyys
kristikunnan tilasta. Raamattu kehottaa meitä
valvomaan: ’’Mutta yösydännä kuului huuto: ’Katso,
ylkä tulee! Menkää häntä vastaan’.” (Matt.25:6). Ja
ottamaan vaarin: ’’Katso, minä tulen niin kuin varas;
autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei
hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä
nähtäisi!” (Ilm.16:15). Jeesus tulee pian! Meille kaikille
Jeesuksen tuloa odottaville kuuluu Hänen Sanansa
kehotus: ’’Mutta minkä minä teille sanon, sen minä
sanon kaikille: valvokaa” (Mark.13:37). Tarvitsemme
silmävoidetta ylhäältä nähdäksemme, mitä aikaa
elämme!



Villiä menoa
Yves Brault

(Kirjasta: Kulissien Takana –
uskolla parantajien kahdet kasvot.
Saatavissa vielä hintaan 5 eur +
pm.) Suomessa on tässä mainitun
julistajan ”Revival Ministries
International” -yhteisöön kuuluvia
River Church -seurakuntia)

Aloimme varoittaa ihmisiä väärien
uskolla parantajien ja väärien
profeettojen toiminnasta ja niihin
sisältyvistä vaaroista. Halusimme
auttaa toisiakin näkemään, että
heidän motiivinsa on raha. Saimme
jatkuvasti lisää tietoa Benny Hinnin
ja muiden toimista. Herra antoi
meille myös yhteyksiä eri puolille
maailmaa. Luimme The Vancouver
Sun -lehdestä, että Rodney
Howard-Browne oli tulossa Vancouveriin... Kokoukset
olivat karismaattisessa Glad Tidings seurakunnassa...
Browne nimittää itseään ’’Pyhän Hengen baarimi-
koksi”. Minulla ja Stephanilla oli mahdollisuus osallis-
tua hänen kokouksiinsa tarkkailijana.

Howard-Browne on kotoisin Etelä-Afrikasta ja hän
sanoo pelastuneensa viiden vuoden iässä, saaneensa
henkikasteen 8-vuotiaana ja kokeneensa erityisen
Jumalan kosketuksen 1979. Browne selittää: ’’Tulin
epätoivoiseksi rukouskokouksessa heinäkuussa 1979
ja tein ratkaisun. Sanoin: 'Jumala, tänään on minun
iltani Herra, joko sinä tulet tänne alas ja kosketat minua
tai minä kuolen ja tulen sinne ylös koskettamaan sinua’
Hänen mielestään Jumala kosketti häntä ja täytti
Pyhällä Hengellä. Browne kuvaa tätä ’’täyttymistä”:
’’Kun se tuntui vatsassani, aloin nauraa, en voinut
lopettaa, enkä halunnut lopettaa. Seuraavassa hetkessä
itkin ilman mitään syytä. Kävelin edestakaisin ja
nauroin ilman syytä, itkin ilman syytä ja puhuin
kielillä”.

Hän aloitti toimintansa Yhdysvalloissa, New Yorkissa
1989. 1990- luvun alussa hän sai mainetta päästessään
puhumaan Lakelandiin, Floridaan, pastori Karl
Straderin Carpenter’s Home Church -seurakuntaan. Se
on 10000 -paikkainen seurakunta. Brownen tilaisuudet
kasvattivat kokousväkeä 20%:lla ja uhritulot nousivat
14%. Sama naurun henki iski Toronton Airport
seurakuntaan, joka kuului Vineyard -liikkeeseen. Sieltä
ilmiö levisi Yhdysvaltoihin ja maailmalle. Nauruilmiö

on mesmerismin yksi ilmenemismuoto. Sillä on ollut
vaikutus ihmisiin ennen ja nyt se vaikuttaa kristillisissä
piireissä. Hillittömän nauramisen lisäksi mukana ovat
vapinat ja tärisemiset, kouristeluja monet demoniset
tai lihalliset ilmiöt, kuten haukkuminen. Ilmiöt
tapahtuvat, koska seurakuntien johto edistää niitä.
Mesmerismin vallassa oleva ei enää analysoi, mikä on
Jumalasta, mikä ei.

Glad Tidings seurakunnan tiloihin mahtui 2000
kuulijaa. Brownen avustajat varoittivat yleisöä
tuomasta mukanaan kameraa tai nauhuria, koska niitä,
’’voidaan käyttää pahassa mielessä”. (!) Jos olimme
tulossa eteen, meitä neuvottiin astumaan varovasti,
koska lattialla tulisi makaamaan monia ja ’’vaikka he
ovat Pyhän Hengen voiman alla, he voivat silti kokea
kipua”, jos heidän päälleen astutaan. Tilaisuus alkoi
kuten muutkin mesmeriset istunnot. Yleisöä
lämmitettiin ja ehdollistettiin yli tunti. Yleisöä
pyydettiin osallistumaan eri tavoin. Laulun ”I Walk By
Faith” aikana ihmisiä kehotettiin nousemaan ylös ja
kävelemään käytävillä. Laulu ’’Makes You Want To
Dance” sai monet tanssimaan, eräät menivät eteen ja
hyppivät ja kiemurtelivat musiikin mukana.

Browne saapui ja yhtyi lauluun. Hän on kuin samoja
vitsejä toistava stand-up koomikko. Yleisö nautti
esiintymisestä. Uhrin kantamisen aikaan hän ehdotti,
että käteisen ja shekkien lisäksi, ’’voit käyttää
luottokorttiasi, Visaa, Mastercard’ia tai American
Distress’iä” (’’Amerikan ahdinkoa”, RHB:n vitsi,
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luottokortin nimi on American Express). Brownen
tekniikka toimi hyvin. Hän sai suuren joukon
nauramaan samalla, kun jatkuvasti uhitteli niille, jotka
eivät menneet mukaan. Brownen toiminta menee
käsittääkseni hyvin lähelle uhkailua, kun hän sanoo
niille, jotka eivät alistu hänen suggestioonsa: ”Me
karkotamme sinusta uskonnollisuuden paholaisen”.
Joka kokouksessa hän muisti herjata niitä, jotka
arvostelevat hänen toimintaansa: ’’Joillakin ihmisillä
on enemmän uskoa siihen, että paholainen voi tulla
tänne tänään koskettamaan ihmisiä. Kuinka
hengettömäksi ihminen voikaan tulla ja silti vielä
hengittää”. Hän nimitti pohjoisamerikkalaisia teologeja
tyhjäpäiksi ja sanoi, että he ovat: ’’joukko valkaistuja,
kuolleita luita, kuin ummetuksesta kärsivä muuli”.
Brownen mukaan: ’’Jeesus on elossa. Vain pohjois-
amerikkalaiset eivät usko sitä”.

Hän esitti myös uskolla parantamista. Browne kertoi
tapahtuneesta parantumisesta, ilman mitään todisteita.
Tietenkin hän muisti puhua voitelusta. Se on jotakin,
jonka Jumala antaa yksilöihmiselle ja vahvistaa sen
ihmein ja merkein. Ensimmäisenä iltana hän rukoili
syöpäsairaan miehen puolesta. Seuraavassa kokouk-
sessa oli parantamisen kohteena saman sairauden
omaava nainen. Kun Browne kerskui parantajan
voitelullaan, häntä lähellä oli mies, joka käänsi saarnan
kuurojen viittomakielelle. Browne ei rukoillut eikä
laskenut käsiään tuon kuurojen ryhmän päälle. Hän ei
rukoillut rullatuolissa olevan miehen puolesta, jonka
jalat olivat selvästi surkastuneet. Kuinkahan moni
ajatteli asiaa? Väittäen omaavansa Jumalan voitelun,
hän uhkasi taas kriitikkoja: ’’Jos et pysty tekemään mitä
arvostelet, olisi parempi, että suljet suusi. Vain sulje
suusi. Aamen”.

Browne ei itse pysty tekemään Jumalan tekoja. Pahin
tapahtui kokoussarjan viimeisenä päivänä. Browne
saarnasi 25 minuuttia antamisesta ja kertoi sitten
haluavansa väen kuulevan äänitteen, joka oli tehty
hänen aiemmassa kokouksessaan ennen Vancouveria.
Äänitaso oli hyvin kovalla. Koko äänite oli pelkkää
huutoa ja taputusta. Yleisö ei tiennyt, kuinka tuohon
tulisi reagoida. Silloin kuoronjohtaja ryntäsi
äänityskoppiin ja väänsi ääntä vieläkin lujemmalle.
Browne alkoi huutaa ja taputtaa: ’’Jeesus, Jeesus”.
Sitten hänen seuraajansa alkoivat imitoida samaa.
Hyvin ikävä hetki, selvääkin selvempää manipulointia.
Sen hedelmät alkoivat näkyä. Manauksen tuloksena
miehet ja naiset tanssivat. Brownen henki oli saanut
heidät haluamaansa tilaan, mesmerisen lumouksen
alaisuuteen. Brownen käytös ja toiminta oli röyhkeää
ja jumalatonta.

Noissa kokouksissa ei ole mitään mieltä ylentävää.
Kuten Mesmerin aikaan, musiikkia käytetään
keskeisenä keinona suggeroimaan ihmisiä sopivaan
tunnetilaan. Kirjoituksia väärinkäytetään tukemaan
epäraamatullista opetusta ja käytäntöä. Brownen
toiminta on ainoastaan joukon manipuloimista,
hallintaa, vaarallinen mesmerismin muoto. Se ei ole
Jumalan työtä. Aikanamme monet kristityt tulevat
petetyiksi ja harhaanjohdetuiksi.

Kirjaa vielä saatavissa hintaan 5 eur /kpl plus
postimaksu.  Kirja on karismaattisessa liikkeessä mukana
olleen ja mm. Benny Hinnin, Rodney Howard-Brownen,
ym. karismaattisen liikkeen julistajien kanssa toimineen
”silminnäkijän” kertomus kulissien takaa …

Tilata voi netissä spostin nakokulma@nakokulma.info
kautta tai postitse:
Kustannus Näkökulmajulkaisut, Viskurintie 7,
37500 Lempäälä

www.nakokulma.info
mailto:nakokuolma@nakokulma.info
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KULISSIEN TAKANA
on hätkähdyttävä kirja. Se kertoo Braultin perheen
kokemuksista ja koettelemuksista maailmankuulujen
karismaattisten julistajien ja ns. uskollaparantajien
parissa. Se kertoo myös, kuinka hyväuskoista kristittyä
perhettä käytettiin häikäilemättä hyväksi, petettiin ja
lopulta hylättiin. Kovien kokemustensa motivoimana
Yves Brault alkoi tutkia aluksi aitoina pitämiään
ilmiöitä ja löysi selvän yhteyden jo 1700-luvulla
löydetyn ’’mesmerismin” ja nykyisen ’’uskollapa-
rantamisen” välillä.

Monet tunnetut julistajat ovat käyttäneet samaa -
vanhaa ja tunnettua tekniikkaa - joko tieten tai
tietämättään. Kertomus paljastaa näiden julistajien
motiivin. Se on raha ja vaikutusvalta ihmisiin. Lisäksi
varsin monien kohdalla asiaan liittyy vilpillisyys ja
välinpitämättömyys. Yves Brault tunnustaa aidon
jumalallisen parantumisen, joka kuitenkin on täysin
muuta, kuin näiden ’’parantajien” uskottelu.

Hän haluaa omistaa kirjansa kaikille, jotka ovat
joutuneet väärien julistajien, parantajien tai profeettojen
pettämiksi ja tahtoo rohkaista jokaista uskovaa itse
tutkimaan ja tuntemaan paremmin Raamattunsa
superjulistajien ’’sisäisen ilmoituksen” sijasta. Kirjan
kirjoittaminen on vaatinut itsensä alttiiksi antamista,
rohkeutta ja rakkautta totuuteen.

Aiheellisesti kirja on saanut kansainvälistä huomiota ja
useat kristilliset järjestöt ovat antaneet siitä hyviä
lausuntoja. Personal Freedom Outreach: ” ’Kulissien
takana’ vertaa nykyistä parantamis- ja manifestaa-
tioliikettä siihen, mitä Franz Anton Mesmer sai aikaan
suggestion ja hypnoosin avulla. Kirja herättää
hyväuskoiset ja korostaa omakohtaisen tutkimisen ja
arvostelun tärkeyttä."

Christian Liberty: "Yksi paljastavimmista kirjoista
koskien tv-evankelistoja, uskolla parantajia. Brault
esittelee Benny Hinnin ja muiden tv-evankelistojen sen
puolen, joka ei näy heidän tv-ohjelmissaan."

Kirjoittaja, Yves Brault on kanadalainen kielenkääntäjä,
tulkki ja kirjailija. Vakaana kristittynä hän haluaa
varoittaa väärien parantajien ja profeettojen
epäraamatullisista opetuksista ja menetelmistä, joilla
nämä eksyttävät ihmisiä.

Raamattuleiri Tervonsalmessa
La 15.6.2019

Levinniementie 15,  72210 Tervo

Klo 11-12 Talon lyhyt esittely ja arkilounas
Klo 12-14  Raamattuopetus Juhani Aitomaa
”Uskon aarre maailmassa”
Klo 14-15  Kahvi + Välitunti: ulkoilua, uintia,
pihapelejä ym. (Säävaraus)
Klo 15-17  Raamattuopetus Pauli Koskinen
”Älkää mukautuko tämän maailman mukaan”

17-18 Yhdessä nuotiolla kuulumisia ja
makkarat/ (keittoruoka sisällä, jos sataa).
Päivä päättyy sanan ja rukouksen iltaan: Jari
Muta.
Leirikeskuksessa yöpyjille ja iltavirkuille
saunomista ja uintia -  yhdessä oloa.

Hinnastoa
Lounas ja kahvi 16 e,
Nuotiomakkarat 6 e, voi tuoda myös omansa,
Päivällinen 7.50 e,
Sauna 25 e/10 henkeä + 2 e lisähenkilöt.

Järjestäjä:  Evankeliumin Opintoyhdistys ry /
Evankeliumikoulu

HUOM!
Ruokailua varten ilmoittautuminen suotavaa
Yhteyshenkilö: Saara Lehtimäki 044 261 1641
saaram.lehtimaki@gmail.com

(Pienet muutokset mahdollisia).



Toimitus
(Lähteet: vox.com, livescience.com, nbcnews.com,
New York Times)

Vuonna 1997 tieteiselokuva Gattaca julkaistiin
Yhdysvalloissa. Nimi Gattaca tulee DNA:n
tunnuskirjaimista G, A, T, C (DNA:n typpiemäsosat
guaniini, adeniini, tymiini ja sytosiini). Elokuvassa
eletään maailmassa jossa osasta ihmisiä on vauvojen
DNA:n ”korjailun” ansiosta tullut huippuälykkäitä ja
taudeille immuuneja ”superihmisiä”. Vanhemmat
voivat valita lapsilleen hyviä ominaisuuksia ja siten
varmistaa heidän onnistumisensa elämässä. Osa taas
on luonnollisesti syntyneitä eläen sairauksille ym.
puutteille altistuvan ”tavallisen” ihmisen elämää.
Ihmiskunta on jakaantunut A ja B -luokan kansalaisiin
vielä täydellisemmin kuin tänä päivänä.

Elokuvan tiedemiesten tavoite on luoda täydellinen ja
”jumalainen” ihminen. Elokuvan sanoma ei ole
tällaista yhteiskuntaa ihannoiva vaan siitä varottava.
Sen sanotaan myös vaikuttaneen Yhdysvaltain
kongressiin, joka vuonna 2008 hyväksyi lain siitä, että
esim. työnantajat tai terveysala eivät saa perustaa
henkilöön liittyviä päätöksiään ihmisen DNA:n
mukaan. Yhdysvaltain Ilmailu- ja avaruus-
hallintovirasto NASA nimesi elokuvan ”kaikkien
aikojen uskottavimmaksi tieteiselokuvaksi”.

Vähän yli 10 vuotta sitten ihmisen perimää tutkivassa
tiedemaailmassa esiteltiin uusi teknologia nimeltä
CRISPR. Sen sanotaan olevan yksinkertainen mutta

silti hyvin tehokas ”työkalu” perimän, eli DNA:n
muokkaukseen. Aiempiin menetelmiin verraten se on
myös nopeampi ja halvempi tapa. Sen avulla voidaan
mm. korjata geenivirheitä kuten ihmisen perinnöllisiä
sairauksia, estää kasvitauteja ja -tuholaisia, tuottaa
parempia viljalajikkeita, jne. Menetelmä soveltuu
kaikelle elävälle ja kasvavalle. Kuten aina vastaavissa
ihmiseen vaikuttavissa keksinnöissä, menetelmästä ja
siihen liittyvistä vaaroista, eettisyydestä ja moraalista,
on maailmassa käyty paljon keskustelua. Vuonna 2017
japanilainen tutkijaryhmä julkisti kuinka menetelmä
toimii. Se julkaisi tietonsa  Nature Communications
-julkaisussa.

Kuten Gattaca -elokuvassa, sillä on mahdollista
muokata vauvoja, kuten valita silmien väri, ehkä lisätä
älykkyyttäkin, ym. Useimmat DNA -tutkijat ovat
vältelleet kiusallista aihetta mahdollisuudesta puuttua
ihmisen perimään jo kohdussa. Yhdysvalloissa
tieteentekijät käyttivät menetelmää hiireen, joka olisi
syntynyt perinnöllisesti kuurona mutta nyt kuulevana.
Monia muitakin tutkimuksia liittyen mm. ihmisen
sairauksiin on tehty ympäri maailmaa. Kohdussa
olevaan ihmisalkioon on kuitenkin varottu puuttu-
masta. Viime vuoden lopulla kiinalainen tiedemies He
Jiankui aiheutti kuitenkin shokin väittäen käyttäneensä
CRISPR -teknologiaa muuttamalla vielä kohdussa
olleiden kaksostyttöjen geenejä. Hän sanoi tehneensä
tytöt immuuneiksi AIDS -tautia aiheuttavalle HIV
-virukselle, koska lasten isä kantoi HIV -virusta.

Uusi uljas ihminen



Kiinalainen tutkija sai vastaanottaa jyrkän kriittistä
palautetta muilta tutkijoilta. Hänen tekonsa oli
vaarallinen, epäeettinen ja amatöörimäinen, sanottiin.
Sanottiin myös, että tiede ei ymmärrä tarpeeksi
menetelmästä ja ihmisen perimästä, ja että tytöt voivat
kasvaessaan olla vaarassa koska heidän geeneihinsä
oli koskettu. Mutta on myös niitä tutkijoita, jotka ovat
ilmaisseet hyväksyntänsä. Tytöt, salanimillä ”Lulu” ja
”Nana” ovat jo syntyneet. He Jiankui ilmoitti myös
osallistuneensa erään kolmannen lapsen
geenimuokkaukseen.

Kiinan hallinto otti kantaa asiaan ja syytti tutkijaa
vakavasta rikkomuksesta valtion lakeja vastaan.
Viranomaisten raportin mukaan tutkija on mm.
vaarantanut lasten elämän. Silti ei ole tiedossa mitä
Kiinan lakeja vastaan tutkija on toiminut ja
tuomitaanko hänet. He Jiankui on ollut kuitenkin
poissa julkisuudesta viranomaisten kannanotosta
lähtien. Kiinan viranomaiset, kuten muidenkin maiden
vastaavat elimet, joutuvat nyt puntaroimaan kantaansa
tämän tieteenalan kehitykseen.

Selvää on, että päättävissä elimissä on niitäkin, jotka
miettivät onko tästä ja tuosta menetelmästä hyötyä
vallan ja rahan näkökulmasta. Syitä varmaan
löytyykin. NY Timesin mukaan mm. Shenzenin
maakunnan hallitus (jonka alueen sairaalassa
toimenpide tehtiin) olisi jopa rahoittanut tätä
ihmiskoetta. Paikallisviranomaiset kuitenkin kieltävät
osallisuutensa. Historia osoittaa, että mikään ihmisen
hyväkään keksintö ja menetelmä ei lopulta tuota
siunausta eikä korjaa ihmisen olosuhteita, vaan niitä
myös väärinkäytetään aina kun se on mahdollista.

Uusi uljas, täydellinen ja ”jumalallinen” ihminen, onko
sellainen mahdollista kehittää? Aiemmin eräät
löytöretkeilijät etsivät vakavissaan heille uusilta
mantereilta ”nuoruuden lähdettä”, jonka uskottiin
sijaitsevan jossakin maailmankolkassa. Lähde antaisi
ikuisen elämän. Paratiisissa Jumalan yhteydessä
ihmisellä oli ikuinen elämä vailla sairauksia, puutteita
ja kuolemaa. Syntiinlankeemus toi sairaudet ja
kuoleman ihmisen elämään. Langennut ihminen ei
kuitenkaan tyydy Jumalan päätökseen vaan pyrkii
oman viisautensa avulla edelleen ”ikuiseen” elämään
syntisessä olotilassaan. Ihmiskunta ei halua ottaa
vastaan ainoaa mahdollisuuttaan: iankaikkista elämää,
synnin sovitusta Jeesuksen Kristuksen kautta.

Miksi Healing
Rooms vääristelee?
Toimitus

Healing Rooms on alusta asti väittänyt todeksi tarinaa,
joka löytyy myös Suomen Healing Rooms -sivustolta
https://www.healingrooms.fi/healing-roomin-
tausta/ : ”Lääkäreiden keskuudessa John Lake ei ollut
suosittu, sillä Lake vei työllään lääkärien toimeentulon.
Healing Roomit toimivat noin 1930-luvun lopulle
saakka kunnes pikkuhiljaa kuolivat... John G. Lake teki
osan mittavasta elämäntyöstään Afrikassa
lähetyssaarnaajana 1908-1912. Jo pienenä poikana Lake
oli kiinnostunut Afrikasta luettuaan Stanleyn ja
Livingstonen löytöretkistä. Afrikassa hän perusti 625
seurakuntaa, arviolta 100 000 ihmistä oli tullut uskoon,
Laken työhön oli liittynyt 1250 saarnaajaa ja lukemattoman
paljon sairaita parantui rukouksen kautta. Amerikkaan
palattuaan hän asettui Spokaneen ja alkoi kouluttaa
tavallisia kristittyjä, kuinka rukoilla tehokkaasti
sairaiden puolesta. Hän perusti vanhaan
toimistorakennukseen parantumishuoneet ja on
arvioitu tapahtuneen noin satatuhatta parantumista
noissa huoneissa. Virallisten tietojen mukaan Spokane
Washingtonissa oli “maailman tervein kaupunki” vuosina
1915-1920. Se johtui John G. Laken palvelutyöstä.
Arkistoista ilmeni, että noin sadan ihmisen puolesta
rukoiltiin päivittäin Spokanen parantumishuoneissa.
Useimmat ihmisistä eivät kuuluneet seurakuntiin.
Vuonna 1924 Lake tunnettiin Yhdysvalloissa johtavana
parantamisevankelistana. Seurakunnissa oli tapahtunut
niin paljon parantumisia, että seurakuntalaiset
kutsuivat häntä “tohtori Lakeksi”. Spokanen
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kutsuivat häntä ’tohtori Lakeksi’. Spokanen
parantumishuoneet toimivat Laken kuoleman, vuoden
1935, jälkeen vielä jonkin aikaa, mutta hiipuivat
sitten...”

Kuka oli John G. Lake ja mihin hän uskoi? Lake oli mm.
omaksunut harhaopin, että uskovat ovat ”jumalia”.
Esimerkkejä Laken opetuksesta kirjasta: John G. Lake:
His Life His Sermons, His Boldness of Faith, Kenneth
Copeland Publications, 1995:
-”Ei ole kunniaksi Jeesukselle Kristukselle, että
sairastumme. Emme halua tauteja. Haluamme olla
jumalia. Jeesus sanoi: ’...te olette jumalia’ (Joh.10:34).
Jeesus haluaa kristittyjen elävän maailmassa tämän
asenteen mukaan.”
-”Pyhä Henki on Herruuden (Dominion) Henki. Se
tekee  meistä jumalan.”
-”Haluan teidän kuulevan mitä Jeesus sanoi olevansa.
Jumala oli Kristuksessa, eikö niin? Lihaan tullut.
Jumala on sinussa, lihaan tullut jos olet
uudestisyntynyt. Olet ruumiillistunut (jumala).”
-”Jumalan tarkoitus Jeesuksen Kristuksen kautta on
jumalallistaa ihmisluonto...”

Lake koki myös ”sähkövirtakokemuksen”, jota hän piti
Jumalan voiman saamisena: ”Vuonna 1908 saarnasin
Pretoriassa, Etelä-Afrikassa, kun eräänä iltana Jumala
tuli elämääni sellaisella voimalla... se virtasi jatkuvasti
käsistäni kuten sähkövirta. Voin osoittaa sormellani
ihmistä ja tuo virta iski häneen...” Kokemus on sama
”sähköinen” tuntemus, jota torontolaisuus, ym.
karismaattiset harhat edustavat. Rodney Howard
Browne esim. puhuu lähes samoin omasta
kokemuksestaan. Laken uskonkäsitys ei ollut
raamatullinen.

Nykyisenlaisen Healing Rooms -toiminnan perustaja
ja johtaja Cal Pierce on New Apostolic Reformation

liikkeen (NAR) ”apostoli”, joka haki voitelunsa
Laken haudalta rukoillen, ”...pyydän samaa voitelua,
joka on näissä John G. Laken luissa”1. Hän kävi
haudalla ”kerran kuukaudessa yli vuoden ajan...2”
Käytäntö on sama kuin Benny Hinnin,  joka haki
”voitelua” mm. Kathryn Kuhlmanin haudalta. Cal
Pierce (jota ei pidä sekoittaa NAR -profeetta Chuck
Pierceen) on myös kertonut tavanneensa enkeleitä,
puhuu ”lopun ajan armeijasta”, jota ”ihmeet ja merkit
seuraavat”, ym.

Laken mentori oli erikoinen ”parantaja” Alexander
Dowie, jonka usko oli kaukana raamatullisesta
kristinuskosta. Dowie perusti ”jumalliseen
parantamiseen” keskittyvän ”Siionin” yhteisön lähelle
Chicagoa. Lopulta Dowie  uskoi olevansa profeetta Elia
esiintyen vanhatestamentallisessa asussa. Lake uskoi
Dowien kykyihin ja piti tätä esikuvanaan.

Laken vaimo Jennifer kuoli Afrikassa 6 kk:n oleskelun
jälkeen vuonna 1908. Syyksi sanottiin liiallinen työ ja
aliravitsemus. Laken mukaan hänen kuollut vaimonsa
puhui eräässä tilanteessa hänelle meedion kautta.
Lisäksi Lake uskoi okkulttisiin sielunvaellus koke-
muksiin. Lake sinnitteli Afrikassa 7 lapsensa ja sisa-
rensa kanssa 4 vuotta. Hänen sanotaan perustaneen
625 seurakuntaa. Kerrotaan myös, että työ tuotti 1250
saarnaajaa sekä 100 000 uskovaa. Ihmeet ja parantu-
miset olivat sitä luokkaa ettei sellaista oltu nähty lähes
2000 vuoteen. Näin väitetään

Toisin sanoen: Lake muka perusti n. 3 uutta
seurakuntaa viikossa! Viikon aikana hän nimesi yli 6
uutta saarnaajaa ja uusia kristittyjä syntyi n. 481
henkeä/viikko! Historia ei tunne mitään näistä
saavutuksista.

Spokanessa Laken väitetään parantaneen vähintään
100 000 henkilöä 5 vuoden aikana ja samalla hän palveli
muulla tavoin vähintään 100 000 ihmistä vuosittain
puhelimen, kirjeiden, sähkösanomien, henk.koht.
käyntien, ym. välityksellä.

Näiden lukujen mukaan hän paransi n. 385 henkeä
viikossa ja sen lisäksi kohtasi ja palveli viikossa yli 1920
ihmistä. Jatkuvasti, ympäri vuoden. Todellinen
supermies siis on kyseessä. Eräs Laken elämästä
kertova kirjoitus mainitsee hänen ottaneen ihmisiä
vastaan joka päivä klo 10-16. Ihmisiä saapui keskim.
200 henkeä päivässä. Toisin sanoen 6 tunnin
1  Healing Rooms Raleigh Doctor Incorporates Prayer
and Science To Bring Healing By: Steve Eastman
http://www.worldnewspaperpublishing.com/news/F
ullStory.asp?loc=TRW&ID=357)
2  http://www.healingroomshalifax.com/iahr.htm
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vastaanotolla hän otti uuden ihmisen käsittelyyn joka
toinen minuutti! Varmaankin etuovesta sisään, kättely
ja takaovesta ulos! Mutta näitä taruja levitetään yhä
hyväuskoisille kristityille - moni niitä uskookin.

Väitetyistä parantumisista ei ole mitään dokumenttia
eikä edes aikalaistietoa. Väite, että Spokane olisi ollut
”USA:n (jopa koko maailman) tervein kaupunki”,
vieläpä Yhdysvaltain hallituksen julistamana,  ei pidä
paikkaansa. Samoin, että ”...(Spokanessa) tapahtui niin
paljon ihmeparantumisia, että sairaalat sulkivat
ovensa1.” Näitä väitteitä, ilman mitään lähdetietoja ja
todisteita, esitetään monilla karismaattiseen
liikkeeseen lukeutuvilla nettisivuilla. Vuonna 1920
Spokanessa asui n. 141 000 henkeä. Kaupunki toki
mainitsisi näin ihmeellisen ajan, jos se olisi ollut
olemassa. Kaikki on kuitenkin liioittelua ja suoranaista
valhetta. Asiaa tutkineiden mukaan Spokane ei Laken
aikana eronnut USA:n muista asuinpaikoista
tarveysasioissa. Eikä sen jälkeenkään.

Karismaattisessa liikkeessä on vuosia annettu asiasta
väärää tietoa. Väitteet, joita myös Suomen Healing
Rooms edelleen esittää, eivät ole todistettavissa vaan
ne perustuvat liioitteluihin ja epätosiin kuulopuheisiin.

Miksi ottaa osaa
toimintaan, jonka perus-
teet on vääristelty? Miksi
vääristely sallitaan
kristillisessä toimin-
nassa? Healing Roomsis-
sa toimivat ihmiset
tarkoittavat hyvää eikä
raamatullinen rukous ole
väärin. Mutta ehkä olisi
oikeampaa erota järjes-
töstä ja harjoittaa rukous-
toimintaa muussa yhtey-
dessä eikä olla tukemassa
New Apostolic Reforma-
tion, Uusi Apostolinen
Uskonpuhdistus -harhaa,
jossa totuutta jatkuvasti
vääristellään ja jota myös
NAR ideologiaan liittyvä
Healing Roomsin perus-
ajatus haluaa maailmalla
edistää.

Puhuuko Jumala ”Jumala puhuu”
-kirjoissa?
(Kirjoitus on osa lähitulevaisuudessa julkaistavaa
pidempää kirjoitusta koskien Jumalan puhetta ja siihen
liittyvää kirjallisuutta, kuten Sarah Youngin ja A J
Russellin kirjat, joissa Jeesus ”puhuu”…)
Juhani Aitomaa

Jokainen kristitty vastaa varmaankin, että ei voi.
Ainakaan ei pitäisi. Jokainen ymmärtää, että
erehtyminen on inhimillistä ja siihen kaikki sorrumme
jossakin asiassa. Mutta kun ”erehtyminen” jatkuu
vuodesta toiseen eikä mikään muutu, kyse on jostakin
muusta. Suomalaisista suuremmista kristillisistä
kustantajista ainakin Kuva ja Sana, Päivä ja Aikamedia
ovat julkaisseet monen kristityn mielestä arveluttavaa
ja harhaan johtavaa äärikarismaattista kirjallisuutta.
Sen lisäksi kustantajat myyvät toistensa kirjoja ja siksi
kyseenalaisetkin opetukset helposti leviävät
suuremmalle joukolle. Seurakunnissa vastuuta
kantavat eivät usein miten myöskään arvioi myyntiin
otettavaa kirjallisuutta. Vastuu siirretään ostajalle ja
lukijalle vaikka tämä olisi vasta aivan uskontien alussa.

Sananlasku kuuluu, että rahalla ei ole isänmaata. Raha
puhuu myös kristillisessä kustannustoiminnassa,
kuten muussakin inhimillisessä bisneksessä. Kirjojen
tulee myydä jotta bisnes kannattaa. Siksi on tavallaan
ymmärrettävää, että suomalaisetkin kustantajat
hakevat kirjoja, joilla koko maailman mittakaavassa on
jo suuri menekki ja jotka tunnetaan. Jos kirja myy
maailmalla niin se myy myös meillä. On suuri etu
mainostaa kirjaa, jota on myyty kymmeniä- tai satoja
tuhansia kappaleita, miljoonista puhumattakaan. Suuri
joukko uskoo, että myyntimäärä takaa laadun. Lisäksi
harvempi uskaltaa kyseenalaistaa kristillisen
kustantajan asiantuntemuksen. Eihän kukaan kristitty
uskalla ehdoin tahdoin olla johtamassa muita
harhateille? Eihän?

Silti tätä tapahtuu. Ja sitä jatkuu vuodesta toiseen. Toki
mm. em. kustantajilta löytyy myös rakentavaa
kristillistä kirjallisuutta. Muistan vuosien takaa erään
kristillisen kustannusliikkeen johtajan maininnan siitä,
että ns. opetuskirjallisuus ei kauhean hyvin kannata.
Niin se taitaa tänä aikana olla. Ihmiset lukevat
mieluimmin satuja ja illuusioita, jotka herättävät
tunteita, odotuksia ja tarjoavat uusia sensaatioita.
Tilanne kuvaa aikamme kristillisyyttä, jota eräät
arvioivat ”laodikea kristillisyydeksi” (ks. Ilm.3:14-19).
Eivätkö aikamme kristityt, ja etenkin kristityt johtajat,
enää koe aitoa jumalanpelkoa siitä, että ovat vastuussa
millä seurakuntaa ravitaan? Miksi emme kyseenalaista
enemmän, miksi myötäilemme ja miksi puolustelemme

1  Erittäin hyvä tutkimus aiheesta on Let Us Reason
-järjestön Mike Oppenheimerin artikkeli
http://www.letusreason.org/Popteach45.htm . Healing
Rooms -artikkeleita suomeksi myös Ceta Lehtniemen
sivustolla  http://ceta.nettisivu.org/



harhojamme ”kristittyjen yhteyden” säilyttämisen
nimissä? Jos joku ”keikuttaa venettä” hänet on
helpompi heittää ”veneestä rannalle” kuin pitää
mukana. Toisaalta: rannalla olo hyvän omantunnon
kanssa on helpompaa kuin väkinäinen kristillisten
kulissien ylläpitäminen silloinkin, kun kyse on aivan
muusta kuin raamatullisesta kristillisyydestä.

Aikanamme on yhä suositumpaa puhua ”Jumalan
äänen” kuulemisesta ihmisen mielessä tai korvin
kuultavaa ilmoitusta, jota monet karismaattisen
liikkeen puhujat ovat väittäneet kuulleensa. Tätä
illuusiota vahvistamassa ovat jo vuosia olleet  mm. A.
J. Russellin ja Sarah Youngin kirjat. Em. suomalaiset
kristilliset kustantajat ovat  myyneet näitä kirjoja
vuosien ajan, niistä on otettu uusia painoksia ja ne ovat
edelleen myynnissä. Kustantajat eivät ole voineet olla
huomaamatta niitä ongelmia, joita jo pitkään
maailmalla, ja meilläkin, on otettu esiin koskien näitä
kirjailijoita. Varoituksista ei ole piitattu eikä välitetty.

Puhuuko Jumala?
Maailmalla on myyty huikeita painosmääriä Sarah
Yuongin ”Jesus Calling” -kirjaa. Kirjan ja sen  New Age
-jeesuksen on Suomeen tuottanut Kuva ja Sana. Tällä
hetkellä se myy neljättä painosta ”Jeesus kutsuu”
-kirjaa. Samaan Sarah Youngin jeesus-sarjaan kuuluvat
myös kirjat ”Jeesus rakastaa aina” ja ”Jeesus tänään”,
myös Kuvan ja Sanan suomeksi kustantamina.
Kustantajan sivulla kerrotaan kirjoittajan päättäneen
alkaa kuunnella Jeesuksen sanoja ”jotka Jeesus
lempeästi puhui Sarahin sydämeen”. Mainitaan, että
kirja kutsuu kokemaan Jeesuksen läsnäoloa. Se on
avuksi kaikille ”jotka haluavat päästä lähelle
Kristusta”. Sarah Youngin tekstejä on muokattu eri
ryhmille sopiviksi. Lapset lukevat ”Jesus Calling – Bible
Storybook” -kirjaa. On ”Jesus Calling Devotional
Bible”, ”Dear Jesus”, ”Jesus Today” (em. Jeesus
tänään), ”Jesus lives”, ”40 days with Jesus” -kirjanen,
”Jesus Calling Devotional Calendar”... Pikaisesti
katsottuna Amazon.com sivustolta löysin 18
erityyppistä painosta Sarah Youngin kirjaa.

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

Tarkenna hengelliset aistisi. Elä yliluonnollisessa ja
anna Pyhän Hengen ohjata. Supernatural Access (Pääsy
yliluonnolliseen) kertoo kuinka…
Haluatko oppia lisää Jumalan äänen kuulemisesta? In
His Presence (Hänen läsnäolossaan) sisältää monia
artikkeleita joissa sinua rohkaistaan Jumalan äänen
kuulemiseen, kuten: Created to Hear His Voice (Luotu
kuulemaan Hänen äänensä), 4 Keys to Hearing God's
Voice ( 4 avainta Jumalan äänen kuulemiseen), Is It
Really God? 5 ways to be sure what your're hearing is
from Him (Oletko se todella sinä Jumala? 5 tapaa saada
varmuus, että mitä kuulet on Jumalalta), Led by His
Spirit (Hänen Henkensä johdossa).” Yms.

Karismaattisen liikkeen puhujat ja kirjoittajat kuvaavat
uskovan kokemusta Jumalasta käsitteellä ”läsnäolo”.
Tätä termiä on aina käytetty eritoten New Age -
liikkeessä kuvaamaan ihmisen ja henkioppaan, jonkun
jumaluuden tai voiman, minän, ym. yhteyttä. Lukuisat
muinaiset ja nykyiset henkiset opit, ei-kristilliset
uskonnot ja -liikkeet ovat aina markkinoineet omia
menetelmiään syvempään ja koettavampaan jumal-
yhteyteen. Tässä läsnäolossa Jumala koetaan tunteissa
ja fyysisissä tuntemuksissa, siis sielunmaailmassa.
Perinteinen kristillisyys on aina korostanut Jumalan
”ilmestyvän” ja ”olevan läsnä” kirjoitetun sanansa
kautta. Pyhän Hengen työtä on avata sana kristitylle ja
tehdä se ”eläväksi” kristityn hengessä. Karismaattisen
liikkeen yksi suurimmista harhoista on tämän totuuden
hämärtäminen. Sen oppeihin eksynyt omaksuu
sielullisen käsityksen, jossa ihminen ja hänen sielulliset
tuntemuksensa todistavat hänelle Jumalasta. Jumalan
sana ei ole niin tärkeä kuin tuntemukset. Hengellinen
kristitty taas ei luota omiin tuntemuksiinsa koska niihin
ei voikaan luottaa, vaan etsii ymmärrystä Jumalan
sanasta.
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Virvoita sanallasi - Raamatunjakeita ja valokuvia
Ceta Lehtniemi

Elektronisen kirjani pohjana on saman niminen paperikirja, joka on ystävien kautta levinnyt lahjakirjana jo parin vuoden
ajan. Olen käyttänyt kirjassa tekstinä ainoastaan raamatunjakeita. Ne ovat  1933/1938 käännöksestä. En poiminut niitä
sattumanvaraisesti, vaan mietin  kokonaisuutta. Tekstikoko on selkeä ja riittävän iso. Kuvat olen pyrkinyt  valitsemaan
niin, että ne tukevat kirjan sanomaa. Kieliasu on vanhahtava,  mutta tuntui vaikealta ottaa mukaan vuoden 1992
käännöstä. Vanha  käännös, minun Raamattuni, on ollut itselleni kiinteä kokonaisuus. Lukija voi  halutessaan pitää
rinnalla jotain muuta käännöstä. Kuljen paljon luonnossa mukanani kamera tai puhelin. Hyvin usein nousee
raamatunjae mieleeni välittömästi luontokohteen äärellä. Välillä koen  kuvauksen kohteen puhuttelevana ja
koskettavana miettimättä tai  muistamatta mitään erityistä jaetta, ja jään vain odottamaan  käyttötarkoituksen
selviämistä. Minulla on myös kuvia, joita käytän hyvin eri  tavoin, koska teen myös kortteja ja kirjanmerkkejä. Toivon,
että kirjani auttaisi löytämään levollisia hetkiä sanan äärellä. Rukous  saisi mielellään olla tässä yhtenä osana. Uskon,
että tämä kirja voi palvella  myös kiireistä ja liikkuvaista ihmistä. Joskus tuntuu hyvältä etsiä tuttu jae tai  kuva näkyviin
vaikka puhelimella bussissa istuessa. Juuri puhelimella lukemista  ajatellen teksti on aika isoa. Tekstin sijoittamisessa
ajattelin myös puhelinkäyttäjää  enemmän kuin esimerkiksi tietokoneella lukijaa.
Lisätiedot/tilaukset:        clclehtniemi@gmail.com                http://ceta.nettisivu.org
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Kirja valottaa tiivistetysti presidentti Donald J Trumpin uskonnollista taustaa
ja kuinka Yhdysvaltain presidentinvaaleissa karismaattisen valtateologian
(Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus, NAR) ja amerikkalaisen kristillisen
oikeiston vaikutus oli suurempi kuin koskaan aiemmin. Trumpin valinnan
jälkeen näitä henkilöitä kutsuttiin hänen hengellisiksi neuvonantajikseen.
Mm. menestysteologi Paula Whitella on suuri vaikutus Trumpiin.

Amerikkalainen karismaattinen liike on levittäytynyt ympäri maailmaa
menestysteologiasaarnaajien TV -ohjelmien ja uusien ”profeettojen” sekä
”apostoleiden” ilmestysten ja ”suoraan Jumalalta saatujen” sanomien kautta.
Suuri joukko karismaattisia kristittyjä ympäri maailmaa uskoo profeettojensa
puheet ja väitteet erityisestä ”lopun ajan” valtavasta herätyksestä, jonka
kautta maailma alistetaan NAR -mielisten johtajien alaisuuteen. Trumpin
valtaannousu nähdään tässä liikkeessä heidän ideologiansa mukaiseksi
Jumalan tahdoksi.

Jo ennen Trumpin valintaa eräät karismaattisen liikkeen profeetat antoivat
profetioita ja julistuksia, joiden keskipisteessä olivat Amerikan suuruus ja
Trumpin erityinen asema Jumalan valittuna kansanjohtajana. Näistä ehkä
merkittävin oli Mark Taylorin  ”Ylipäällikkö -profetia” jota kirjassa myös
arvioidaan. Trump otti teemakseen ”Make America Great Again” -lauseen,
jota ajatusta karismaattisen ja kristillisen oikeiston johtajat ovat seuraajilleen
iskostaneet. Kirjassa esitetään ja arvioidaan näitä profetioita ja niiden
esittäjien kokemuksia, jotka ovat kultillista gnostilaista ja New Age alkuperää
pikemmin kuin Raamatun Jumalan ilmoitusta.

Painettu kirja. H. 6,50e+pm. Tilaus sposti: nakokulma@nakokulma.info  tai postitse: Näkökulmajulkaisut,
Viskurintie 7, 37500 Lempäälä. Digitaalinen (pdf) kirja ladattavissa ISSUU -sivustolta, ks.
www.nakokulma.info (klikkaa etusivulla olevaa kirjan kuvaa). H. 5,50e. Voit myös tilata digitaalisen
kirjan sähköpostitse: maksa 5,50e tilille Näkökulmajulkaisut/Aitomaa tmi  FI53 5228 0320 0999 35,
ilmoita maksusta tilauksen yhteydessä, saat pdf -kirjan ilmoittamaasi spostiosoitteeseen.

Kirjoja, äänitteitä ym.
www.evankeliumikoulu.fi
Suomen Evankeliumikoulu pitää
myös luento-/opetustilaisuuksia.
Haluatko sellaisen paikkakunnal-
lesi? Ota yhteys evank. Pauli
Koskiseen.
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