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Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus
New Apostolic Reformation (NAR) - ”superapostolit”

Joel’s Army, Kingdom Now,Manifest
Sons of God,Jesus Culture,Healing
Rooms,Seven Mountains Mandate,
Latter Rain …
Joelin Armeija,Valtakunta Nyt,
Jumalan lasten ilmestyminen,Jeesus
Kulttuuri,Parantumishuoneet,Seitsemän Vuoren Mandaatti, Myöhäissade …
IHOPKC,Bethel Church,C. Peter
Wagner,Cindy Jakobs,Rick Joyner,Bill
Johnson,Kim Clement,Chuck Pierce,
Bill Hamon,Cal Pierce…

Miksi se tulee tuntea ja miksi sitä pitää varoa?

PÄÄKIRJOITUS
Monille suomalaisille kristityille termi ”Uusi
Apostolinen Uskonpuhdistus” (New Apostolic
Reformation, käytän jatkossa lyh. NAR) ei kerro
paljon mitään. Karismaattinen liike, karismaattinen
herätys on jo paljon tutumpi nimitys. Mikä on
NARin ja karismaattisen herätyksen suhde?
Lyhyesti: NAR on nyt karismaattisen liikkeen
merkittävin ideologinen käyttövoima.
NARin opetus on tehnyt karismaattisesta liikkeestä
valtateologia -kultin. Merkittävimmät
karismaattisen liikkeen ns. ”apostolit ja profeetat”
toimivat NAR -ideologian edistämiseksi
maailmassa pyrkien toimimaan kaikissa näkyvissä
tapahtumissa. Viime toukokuussa Jerusalemissa
pidetty helluntailiikkeen maailmankonferenssi
Empowered21 on tästä hyvä esimerkki. Se osoittaa,
että mm. maailman helluntaijohtajat toimivat
laajalti karismaattisen liikkeen NAR -johtajien
kanssa yhteistyössä.
NAR -johtajien kirjoja luetaan myö suomenkielellä.
Rick Joynerin, C. Peter Wagnerin, Bill Hamonin,
Cindy Jakobsin, ym. teksteihin monet ovat
tutustuneet. NARin kanssa samoja opetuksia
jakavat myös karismaattisen liikkeen
perinteisemmät ns. ”parantaja-” ja TV -evankelistat.
Perinteinen ja raamatunmukainen kuva Jumalan
seurakunnasta on poljettu maahan ja sen sijaan
tarjotaan maailman keskellä menestyvää, näkyvää
ja vaikuttavaa seurakuntaa, jonka tavoite on ottaa
valta maailmassa. NARin apostolit ja profeetat
tähtäävät ensin valta-asemiin seurakunnassa ja
sitten koko maailmassa.
Kummallista on, että tämä heidän niin selvästi
esittämänsä tavoite ei oikein tunnu herättävän
selkeää ja näkyvää vastustusta meidänkään
maamme kirkkokunnissa ja seurakunnissa. Siihen
ei puututa opetuksessa, kuten ei juuri muihinkaan
väärän karismaattisuuden ongelmiin. Monien
seurakuntien kirjapöydät pursuavat
äärikarismaattista ja NAR -kirjallisuutta.
Kun karismaattinen liike on levittäytynyt eri tavoin
käytännössä kaikkiin tunnustuskuntiin, valtaan on
päässyt sokeus sen suhteen mitä liike edistää.
Monet eri seurakuntien kristityt toimivat hyvää
tarkoittaen liikkeissä, jotka edistävät NARin
tavoitteita. Yksi tällainen nopeasti Suomessakin
levinnyt toimintamuoto on Healing Rooms -liike.
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Vanhojen tunnustuskuntien urautuneisuus ja
niissä lisääntyvä maailmanmielisyys on jo
useamman vuosikymmenen ajan ajanut monia
niiden jäseniä etsimään ”elävämpää”
uskonyhteyttä. Toisen maailmansodan jälkeen yhä
useampi muodostunut uusi seurakunta halusi
jättäytyä vanhojen tunnustuskuntien ulkopuolelle.
Nämä tunnustuskuntiin kuulumattomat
seurakunnat määrittivät itse oppinsa ja
käytäntönsä.
Useissa tapauksissa seurakunta alkoi muodostua
yhden ”karismaattisen” henkilön ympärille. Näissä
seurakunnissa koettiin nopeaa kasvua ja niistä
alkoi muodostua ns. ”megaseurakuntia”, joiden
johtajat koettiin suuriksi Jumalan ihmisiksi. Yksi
tärkeimpiä tekijöitä menestykseen oli, kun
raamatullinen itsessään heikko, kelvoton ja
syntinen ihmiskuva korvattiin ihmisiin vetoavasti
merkittävällä, menestyvällä, suurella ja Jumalalle
ensiarvoisen tärkeällä ihmiskuvalla.
Kyllä ihminen on Jumalalle tärkeä. Muutoin ei
Kristuskaan olisi syntynyt lihaan ja kuollut
ihmisen syntien sovitukseksi. Mutta pääpaino ei
ole ihmisessä vaan Jumalan armossa, josta Kristus
on todistus. Siksi seurakunnan keskellä ei pitäisi
millään tavoin korottaa ihmistä eikä edes
seurakuntaa vaan tätä Jumalan suvereenia työtä
seurakunnassaan ja sen hyväksi.
Karismaattisen liikkeen alkuna pidetään 1960 lukua mutta sen edustamat harhat ovat
pääpiirteissään olleet aina läsnä jo seurakunnan
alusta. Mainittu vuosikymmen oli näiden harhojen
entistä voimakkaampi tulemus. Siitä vahvistui
kehitys, jossa fyysisellä ja psyykkisellä
kokemuksellisuudella korvattiin Raamatun Pyhä
Henki ja Hänen aidot lahjansa.
Pyhä Henki liitetään lisääntyvästi kokemuksiin ja
tuntemuksiin. Seurakunnan historiassa on
kuitenkin aina opetettu, että kokemukset ja tunteet
eivät läheskään aina todista niiden alkuperästä.
Pyhä Henki toimii aidoimmin syvällä ihmisen
hengessä todistaen siellä synnistä ja armosta sekä
lisäten ymmärrystä Jumalan sanaa, Raamattua ja
Kristuksen sovitustyötä kohtaan.
Juhani Aitomaa

NÄKÖKULMA
www.nakokulma.info
SISÄLLYSLUETTELO
2 Pääkirjoitus
4 Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus?

17 Copeland, Hinn ja NAR -profetia

6 Room.kat.kirkko ja apostolinvirka

18 Joelin armeija

6 Todd Bentley ja Lakelandin ”herätys”

19 NAR sanastoa

7 Apostolit ja profeetat

22 Bill Johnson ja Rick Joyner

8 Kuinka NAR vaikuttaa Suomessa?

24 Profeettakoulu

9 ”Jumalallinen” DNA

25 Chuck Pierce ja Glenn Beck

12 Empowered21

26 Mormonikirkko ja NAR

13 Valtateologia ja politiikka

27 Healing Roomsin superapostoli

14 Latter Rain, NAR ja AOG

29 Profeettojen vuosikokous

15 NAR järjestöjä ja toimijoita

31 NAR vs. Uskonpuhdistus

16 ”Kvanttihyppy”

NÄKÖKULMA 2

vsk 1 ISSN 2342-7949

Julkaisija: Kustannus Näkökulma julkaisut
P.osoite: Krist.Foorumi/Näkökulma, PL 571, 33101 Tampere
s.posti nakokulma@nakokulma.info
Päätoimittaja: Juhani Aitomaa
(myös tekstit, jos kirjoittajaa ei erikseen mainittu)

Toimitusneuvosto: Per-Olof Malk, Olavi Peltola, Paavo
Suihkonen, Ceta Lehtniemi, Jouko Nieminen, Pauli
Koskinen, Paavo Lievonen.

Julkaisu on itsenäinen osa Suomen Evankeliumikoulun
(Evankeliumin opintoyhdistys ry, PL 17, 05831
Hyvinkää. S.posti evank@evank.org ) yhteistyöverkostoa.
Lehti ilmestyy pdf -muodossa ja maksetaan
verkkokauppaan. Tilaushinta on 2,50 eur / numero.
Tilausohjeet ja kauppa ks. www.nakokulma.info
Myös paperikopioita voi tilata verkkokaupasta
hintaan 3,50 eur +postim.

Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus?
Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus (New Apostolic
Reformation, NAR1) opettaa, että Jumala on
palauttamassa seurakuntaan ”kadoksissa” olleen
”oikean” järjestyksen. Kyse on vallasta, joka liikkeen
mukaan kuuluu sen tunnustamille apostoleille ja
profeetoille. NARin tavoite ei ainoastaan ole saada valtaasema seurakunnassa vaan lopullinen tavoite on alistaa
koko maailma sen apostolien ja profeettojen vallan alle.

Denominational Church” (jälkitunnustuksellisen
seurakunnan kansallinen symposiumi). Symposiumiin
osallistui n. 500 henkeä. Tuolloin esitettiin ajatus
nykyisten apostolien ja profeettojen merkityksestä
seurakunnalle. Yksittäisiä apostoleiksi ja profeetoiksi
julistautuneita oli karismaattisen liikkeen keskellä jo
tuolloin ja symposiumi palvelikin ko. käytännön
virallistamista erityisesti karismaattisessa liikkeessä.

Karismaattisen liikkeen nousun myötä Fullerin
teologisen seminaarin professori C. Peter Wagner
kiinnostui siitä lisääntyvässä määrin. Yhdessä Vineyard
-seurakuntajohtaja (Viinitarha -liike) John Wimberin
kanssa he alkoivat opettaa ”Ihmeet ja merkit” (Sign and

Vuonna 1999 joukko ”apostoleja” kokoontui
Singaporessa tarkoituksella muodostaa liikkeelle
maailmanlaajuinen kattojärjestö: ”maailmanlaajuinen
apostolinen johtajisto nopeuttamaan ja tehostamaan
Jumalan valtakunnan tulemista”2. Järjestön International
Coalition of Apostles, ICA,
johtavaksi apostoliksi valittiin
John P. Kelly. Vuonna 2000
Dallasissa, Teksasissa pidettiin
järjestön ensimmäinen
vuosikokous. Samana vuonna
Kelly koki ”Jumalan
johdatukseksi” pyytää C. Peter
Wagneria järjestön johtavaksi
apostoliksi. Wagner oli toimessa
aina vuoteen 2009, jolloin 80 vuotiaana pyysi puolestaan John
P. Kellyä jatkamaan johdossa.
Vuonna 2013 nimi muutettiin
muotoon International Coalition
of Apostolic Leaders (ICAL).

Wonders) -kurssia Fullerin seminaarissa. Wagner alkoi
pian nousta merkittävään asemaan karismaattisessa
liikkeessä. Hän myös esitti termin ”kolmas (Pyhän
Hengen) aalto”, jolla haluttiin ilmaista Wagnerin
käsityksen mukaisen apostolisen ja profeetallisen
liikkeen erityisasemaa Jumalan kolmantena suurena
tekona. Ensimmäinen oli helluntailiikkeen synty 1900
-luvun alkupuolella (Azusa -kadun herätys) ja toinen
1960 -luvulla alkanut karismaattinen herätys. Wagnerin
mukaan 1980 -luvulla alkanut ”ihmeiden ja merkkien”
aika on kolmas aalto. Käytännössä tuo NAR -aalto on
vellonut koko karismaattiseen liikkeeseen hukuttaen
sen sisäänsä vaikuttaen muihinkin tunnustuskuntiin.

Vuonna 2009 sillä oli jo lähes 500 sen auktorisoimaa
apostolia: ”jäsenmaksun maksaneita aktiivijäseniä, jotka
osallistuvat vuosittaisiin tapaamisiin, ovat yhteydessä
toisiinsa ja antavat toisilleen tukea ja luovat
vastuullisuutta”3. Vuonna 2009 Wagner kirjoitti: ”Toinen
apostolinen aika alkoi n. 2001, kuuluttaen mitä
mullistavampaa kristillisyyden muutosta sitten
protestanttisen uskonpuhdistuksen. Uusi Apostolinen
Uskonpuhdistus syleilee suurinta osaa ei-katolilaista
kristillisyyttä maailmassa ja kasvaa nopeimmin.
Apostolisen liikkeen seurakunnat... kasvavat
nopeammin kuin islam4.”

Vuonna 1996 Wagner piti kolmipäiväisen symposiumin
nimellä ”National Symposium on the Post-

http://www.icaleaders.com/about-ical/history-of-ica/
Holly Pivec, New Apostolic Reformation,
www.apologeticsindex.org
4 Kuten ed.
2
3

Lehden artikkeleissa käytetään yleisesti lyhennystä NAR
tarkoittamaan Uutta Apostolista Uskonpuhdistusta
1
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NARin ”ylimmäiseksi” apostoliksi nähdään yleisesti C.
Peter Wagner, jonka auktoriteettia liikkeessä ei
kyseenalaisteta. Wagner on saanut asemansa lukuisten
aihetta käsittelevien kirjojensa ja opetustensa kautta,
joista hänen jälkeensä tulleet ovat ammentaneet. Kirjansa
”The New Apostolic Churches” (Regal Books, 1998)
esipuheessa hän sanoo:
- ”Kun vuosia sitten aloin tutkimaan helluntailiikettä, sillä oli
jo nimi. Mutta tällä uudella liikkeellä ei ollut nimeä. Koska
ajattelin opettaa aiheesta, liike tarvitsi nimen. Muutaman
vuoden ajan ajattelin sen olevan 'postdenominationalism'
(tunnustuskuntien, uskontokuntien jälkeinen -liike) mutta
uskontokuntiin kuuluvat ystäväni vastustivat sitä. Sitä paitsi
monet uudet apostoliset seurakunnat ovat jääneet
uskontokuntiinsa. 'Independent charismatic' (itsenäinen
karismaattinen) ei myöskään tuntunut luontevalta, koska
nämä seurakunnat ovat toisistaan riippuvaisia ja kaikki ne
eivät ole luontaisesti karismaattisia.
Päädyin nimeen 'New Apostolic Reformation' (Uusi
Apostolinen Uskonpuhdistus) ja yksityiset seurakunnat
tunnettaisiin uusina apostolisina seurakuntina. Käytän sanaa
'uskonpuhdistus', koska nämä uuden viinin leilit näyttävät
olevan vähintäänkin yhtä dramaattisia, kuin mitä
protestanttinen uskonpuhdistus 500 vuotta sitten. Nimi
'apostolinen' viittaa vahvasti laajenemiseen ja nykyisten
apostolisten järjestöjen tunnustamiseen. Nimi 'uusi' viittaa
nykyisyyteen. Vaikka monet alusta asti vaativat määritelmää
NAR:ille vastustin sitä, kunnes uskoin minulla olevan kyllin
kehittynyt käsitys liikkeestä. Kun nyt olen opettanut
ensimmäisen kurssini aiheesta Fullerin seminaarissa, uskon
ajan koittaneen riskinottoon määritellä liike toivoen, että
tulevaisuudessa sitä ei kovin usein tarvitsisi muuttaa: NAR
on Jumalan erityinen työ toisen vuosituhannen lopulla ja se
merkittävässä määrin muuttaa protestanttista kristillisyyttä
kaikkialla maailmassa.
Lähes 500 vuoden ajan
yksittäiset kristilliset
seurakunnat ovat laajalti
kuuluneet perinteisiin eri
tunnustuskuntiin.
Erityisesti 1900 -luvulla,
juurien ulottuessa lähes
vuosisata taaksepäin, uudet
muodot ja toimintatavat
ovat alkaneet saada sijaa
paikallisten seurakuntien
hallinnossa, seurakuntien
yhteistyössä,
taloudenhoidossa,
evankelioimisessa,
lähetystyössä, rukouksessa,
johtajien valinnassa ja
koulutuksessa,
yliluonnollisessa,

ylistyksessä ja muissa seurakuntaelämän tärkeissä kohdissa.
Jotkut näistä muutoksista nähdään tunnustuskuntiin
kuuluvina mutta suurimmaksi osaksi ne ovat löyhästi yhteen
liittyneen apostolisen verkoston ilmentymiä. Käytännössä
jokaisessa maailmankolkassa nämä uudet apostoliset
seurakunnat ovat nopeimmin kasvava osa kristillisyyttä.” Toisaalta Wagner on kertonut testanneensa nimitystä jo
vuonna 1994. Kirjassaan ”Churchquake”1 hän sanoo
törmänneensä ”apostolinen” termiin ensimmäisen
kerran teksasilaisen The Leadership Network -järjestön2
tekstissä. The Leadership Network on ollut yksi
vaikuttaja NARin taipaleella ja auttoi sitä alussa
julkaisemalla NEXT -lehdessään mm. vuonna 1999
Wagnerin asiaa käsittelevän perustavan artikkelin
”Another New Wineskin... the New Apostolic
Reformation”.
Nyt NARista on tullut karismaattisen liikkeen
voimakkain käyttövoima. Ulospäin se näyttäytyy varsin
vapaamuotoisena ja löyhänä verkostona. Tätä verkostoa
hallitsee kuitenkin tehokkaasti liikkeessä valtaa pitävien
joukko, joiden opetus videoiden, kirjojen ja lehtien
välityksellä leviää laajalti ympäri maailman. Monet
kansainväliset karismaattiset konferenssit, joihin
kokoontuu tuhansia osanottajia maailman eri puolilta,
ylläpitävät mielikuvaa suuresta ja merkittävästä
”uskonpuhdistuksesta” joka käsitetään Jumalan työksi.
NAR osaa hyödyntää tehokkaasti internettiä ja levittää
ideologiaansa ympäri maailmaa sen avulla. Sen
järjestöjen konferensseja ja suurempien seurakuntien
kokouksia voi seurata myös netissä. Wagnerin mukaan
NAR ei ole organisaatio, ei kultti eikä se muuta
oppikäsityksiä. Kaikki nämä väitteet ovat paikkansa
pitämättömiä. NAR on selvä ja tunnistettava
organisaatio, vaikka se onkin verkostomuotoinen. Sillä
on selvät kultilliset ominaispiirteet ja se korostaa ”uutta”
ilmoitusta muuttaen Raamatun ainoaa ja oikeaa
ilmoitusta.
Churchquake, How the New Apostolic Reformation is
Shaking Up the Church As We Know It, Regal Books, 1999
2 The Leadership Network perustettiin vuonna 1984 uusien
”innovatiivisten” seurakuntien tueksi. Järjestön taustalla on
Bob Buford, nimenä melko tuntematon mutta vahva ns.
”emerging church” (kasvava, nouseva kirkko/srk) -liikkeen
taustavaikuttaja. Emerging Church -liike on tuonut
evankeliseen liikkeeseen mallin, jossa katolinen perinne ja
New Age uskomukset sotketaan Raamatun ilmoitukseen.
Liike tukee myös NARin menestymistä. Paljolti Bufordin
vaikutuksesta bisnesguru Peter F. Druckerin oppeja alettiin
soveltaa laajemmassa mitassa seurakuntakasvuun.
Druckerin liike-elämän periaatteet ovat monen nykyisen
megaseurakunnan taustalla. Vuonna 1998 Buford perusti
The Halftime Institute -järjestön, www.halftimeinstitute.org
Vuodesta 2008 Buford on toiminut myös The Drucker
Institute -järjestön puheenjohtajana. Bufordilla on myös
nettisivusto www.activeenergy.net/
1

Room.kat.kirkko ja Apostolinvirka
Kat.kirkko ei tunnusta nykyisten apostolien
valtapyrkimystä. Ironista on, että silti nämä uudet
apostolit yleisesti hyväksyvät katolisen kirkon ja
paavilaisen kristillisyyden. Osa katolilaisista johtajista ei
toisaalta vierasta karismaattista liikettä eikä sen NAR
-johtoisuutta. Katolisen kirkon virallinen opetus
kuitenkin on, että paavi ja piispat hänen alaisuudessaan
ovat suoraan Raamatun apostolien johtoaseman ja
opetustoimen seuraajat. Muita apostoleja ei ole vaan
”...pyhä konsiili opettaa, että jumalallisessa järjestyksessä
piispat ovat apostolien aseman seuraajia, ja joka kuulee
heitä, kuulee Kristusta, ja joka hylkää heidät, hylkää
Kristuksen ja Hänet, joka lähetti Kristuksen”, (Dogmatic
Constitution on the Church, Lumen Gentium, 3:20, On
the hierarchical structure of the Church, the episcopate).
Ns. kirkkoisistä ei kukaan kirjoittanut Raamatun
apostolien seuraajista eikä kukaan ottanut itselleen
apostoli -nimitystä. Esim. Klemens (Klemens 1, Rooman
piispa, todennäköisesti ei kuitenkaan sama Klemens,
joka mainitaan Raamatussa) kirjoitti kirjeensä Korinton
srk:lle. Kirje määritetään yleisesti aikaan n. 95-97 jKr.
Korintossa oli ryhdytty kyseenalaistamaan seurakunnan
johtoon nimitettyjen vanhinten aemaa ja Klemens moittii
seurakuntaa tästä. Klemensin mukaan ”Kristus oli
Jumalan lähettämä ja apostolit Kristuksen” (suoraan,
henkilökohtaisesti lähetettyjä, myös Paavali joka ei
kuulunut 12 joukkoon). Raamatun apostolit eivät
asettaneet perustettujen seurakuntien johtoon uusia
apostoleja (profeetoista puhumattakaan) vaan
vanhimpia, joista Klemens käyttää esim. nimitystä
”piispoja ja diakoneja”. Raamatun mukaan yksittäisen
seurakunnan johtaminen on ns. ”vanhinten” tehtävä:
esim. Apt.14:23, Tiit.1:5. Malli tulee VT:n
juutalaisuudesta, jossa Israelin vanhimmat, oppineet
olivat myös kansan hengellisiä johtajia ja opettajia.
Raamatullisesti seurakunnan vanhimman tulisikin olla
raamatullisesti oppinut ja ”kykenevä sekä neuvomaan
terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain
väitteet”, Tiit.1:9. Valitettavasti tästä Raamatun ohjeesta
ei ole enää aikoihin kovinkaan hyvin pidetty kiinni.

TODD BENTLEY ja LAKELANDIN
NAR -johtoinen ”HERÄTYS”
Kesällä 2008 karismaatikkoja villinneen Lakelandin
herätyksen keskushahmo Todd Bentley voideltiin NAR
-”yliapostoli” C. Peter Wagnerin johdolla suureksi
Jumalan aseeksi. Wagnerin kanssa tässä julkisessa
tilaisuudessa voitelua olivat jakamassa apostolit Che
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Ahn, John Arnott1, Bill Johnson, Rick Joyner ja useat
muut NAR ja karismaattiset johtajat yhdessä 10 000 päisen osallistujajoukon kanssa.
Wagner sanoi käyttävänsä Jumalan hänelle antamaa
apostolista valtaa ja kysyi ”hengen vallassa” vapisevalta
Bentleyltä, onko tämä valmis hyväksymään NAR apostolien Johnsonin, Ahnin ja Arnottin johtavan
aseman ja ohjauksen toiminnassaan. Sen jälkeen hän
julisti: ”Sinun voimasi lisääntyy, sinun auktoriteettisi
lisääntyy, sinun suosiosi lisääntyy, sinun vaikutuksesi
lisääntyy, sinun ilmestyksesi lisääntyy, julistan myös,
että uusi yliluonnollinen voima virtaa tämän toiminnan
kautta...”2
NAR -kultin tunnustetuin profeetta Chuck Pierce ei
päässyt tilaisuuteen mutta hän lähetti sinne
siunaamaansa öljyä. Piercen siunaus katsotaan liikkeessä
erittäin merkittäväksi. Kuten Wagner on ”yliapostoli”,
Pierce on ”pääprofeetta”. Tällä öljyllä Che Ahn
tilaisuuden loppupuolella voiteli Bentleyn otsaa, jolloin
tämä kaatua rojahti maahan. Tilaisuus, mahtavine
Bentleylle osoitettuine siunauksineen ja lupauksineen oli
fiasko, sillä pian sen jälkeen lopullisesti paljastui se, mitä
Bentley oli harjoittanut jo pidemmän aikaa: juoppous ja
avioliiton ulkopuolinen suhde.
Näiden em. NAR -herrojen maine ei tuosta kuitenkaan
suuresti kärsinyt. Tilaisuus paljasti kuitenkin Wagnerin,
Bill Johnsonin ja muiden osallistujien, kuten koko
liikkeen omavaltaisen luonteen. Wagnerin väite, että
Bentleyllä olisi erityinen Jumalan siunaus, joka edelleen
lisääntyisi Wagnerin loitsujen ja muiden NAR apostolien läsnäolon myötä, oli röyhkeä ja
epäraamatullinen teko. Lopputulos osoitti, että Pyhä
Henki ei ollut tuossa tilaisuudessa lähimaillakaan.
Lankeemuksen tultua julki Todd Bentley siirtyi pian
NAR -apostoli Rick Joynerin Morning Star seurakuntaan jatkamaan villiä menoaan.
Tapaus osoittaa, kuinka NAR-apostolit eivät toimi sen
paremmin Pyhän Hengen kuin terveen
ymmärryksenkään ohjauksessa. Kaiken lisäksi näytelmä
ei ole edes ainoa laatuaan NARin ja karismaattisen
liikkeen kohdalla. Skandaaleja ja epämiellyttäviä
paljastuksia riittää. Miksi haluaisimme näiden NAR apostolien tai heidän valmentamiensa oppilaiden
vallitsevan maailmanlaajaa seurakuntayhteyttä?

Arnott oli Toronton herätyksen johtava hahmo sen alussa
1990 -luvulla. ”Herätys” jatkaa edelleen Torontossa
2 https://www.youtube.com/watch?v=YEwsG4lsXq4
1

Apostolit ja profeetat
NARin perustava opetus on, että Jumala on
palauttanut, ennallistanut apostolien ja profeettojen
hallintavallan seurakuntaan. Sen mukaan alussa näin
oli mutta kun suurin osa kristikuntaa hylkäsi tämän
järjestyksen, se ei ole seurakunnassa toteutunut.
Nykyinen johtavien pastoreiden ja vanhinten malli ei
NARin mielestä ole riittävä eikä oikea. Jumala alkoi
palauttaa oikeaa järjestystä seurakuntaansa jo 1980
-luvulla, jolloin ”profeetanvirka” palautettiin
seurakuntaan. Seuraavalla vuosikymmenellä
palautettiin ”apostolinvirka” ja vuodesta 2001 alkaen
olemme eläneet C. Peter Wagnerin ilmoituksen
mukaan ”toista apostolista aikaa” (Second Apostolic
Age). Seurakunnan kaikkialla tulee nyt alistua
apostolien ja profeettojen hallintavaltaan, jotta se voi
toteuttaa suuren tarkoituksensa. NARin mukaan tuo
suuri tarkoitus ei ole vain evankeliumista
todistaminen vaan vallan ja kontrollin ottaminen
maan päällä sekä poliittisesti että hengellisesti.
NARin mukaan vain sen apostoleille ja profeetoilla on
auktoriteetti toteuttaa lopullinen Jumalan tahto ja
tarkoitus maan päällä. Nämä Jumalan valtuuttamat
henkilöt ovat maailmanlaajan seurakunnan toivo.
Heidän johdossaan yksi ja yhdistynyt uskovien
joukko muodostaa maailmanlaajuisesti Jumalan
Valtakunnan (Kingdom) maan päälle. Unien, näkyjen
ja ilmestysten kautta, joka on Jumalan ”uutta
ilmoitusta”, nämä voidellut tekevät Jumalan tahdon ja
tarkoituksen tiettäväksi nykyajalle. Nämä apostolit ja
profeetat kertovat auliisti taivaassa käynneistään,
keskusteluista kuolleiden pyhien kanssa, enkeleiden
ja Jeesuksen ilmestymisistä, ym. yliluonnollisista
kokemuksistaan. Se antaa heille arvoa heidän
kannattajakuntansa keskellä.
”Uuden järjestyksen” (New Order) seurakunnassa he
ovat Jumalan asettamia johtajia, kun Hän
”ennallistaa” seurakuntansa maailmanlaajuisesti.
Apostolit ja profeetat vaativat muiden tunnustavan
heidän valtansa ja tottelevan heitä, koska Jumala
puhuu seurakunnalleen heidän kauttaan. NARin
mukaan alkuseurakunnassa vallinnut apostolinen
valta kadotettiin seurakunnan historiassa ja nyt se
Jumalan toimesta palautetaan lopun ajan
seurakuntaan.

Liikkeessä itsensä apostoleiksi ja profeetoiksi uskovat
kuulostavat siltä, kuin eläisivät jossakin
roolipelimaailmassa. He vierailevat taivaassa, antavat
hengellisiä julistuksia, enkelit ilmestyvät heille, Jeesus
käy heidän luonaan ja he keskustelevat hänen
kanssaan, he kutsuvat itseään ”Jumalan kenraaleiksi”,
puhuvat kultaisista miekoista, vastaanottavat
taivaallisia kultahippuja ja jalokivien pölyä, ym. ym.
Vaikka eri näkemyksiä ilmenee kaikille yhteistä on
epäraamatullisten oppien salliminen ja edistäminen.
Liikkeessä ei ole todellista sisäistä kritiikkiä eikä
arviointia. Jos ja kun sitä ilmenee, se johtuu
pakottavasta tarpeesta puuttua johonkin
vääristymään, kuten jonkun apostoli/profeetta
–julistajan holtittomaan elämään (esim. Bob Jones,
Paul Cain, Todd Bentley), koska niitä ei enää voida
salata.
Apostolien rooli on sotaa johtavien kenraalien rooli.
Sillä nimellä heitä myös kutsutaan: Jumalan kenraalit
(God's Generals). 1900 -luvun alkupuolen kiistellyt
mies- ja naisjulistajat ovat nykyisten kenraalien
esikuvia. Kenraalit nähdään ylimmiksi johtajiksi ja

heidän johdossaan seurakunta käy hengellistä sotaa
pimeyden valtoja vastaan voittaakseen niiltä alueita,
kaupunkeja ja valtakuntia. Tähän valtaamiseen on
erilaisia menetelmiä. Apostolit julkituovat Jumalan
”nykyistä” ilmoitusta, ilmestystietoa seurakunnalle.
Vaikka myös apostolit
vastaanottavat Jumalan
suoraa ilmoitusta, erityisesti
profeetat ovat se joukko,
jota Jumala käyttää
”nykyisen” sanansa ja
ilmoitustensa
välikappaleina. Profeetat
ovat apostoleista seuraavia,
joidenkin NAR johtajien
mukaan myös
samanarvoisia kuin
apostolit. Jotta
johtoasemasta ei käytäisi
kiistelyä, yleensä
järjestykseen ei puututa
vaan kumpikin virka
esitetään johtavana virkana
seurakunnassa, koska
kummatkin vastaanottavat
Jumalan suoraa ilmoitusta.
NARin johtajien opetus
”kuka on suurin” kysymyksestä on myös
välillä ristiriitaista, koska
muiden seurakuntavirkojen
haltijoita ei haluttaisi
karkottaa vaikutuspiiristä.
Liikkeen mukaan pastorit, evankelistat ja opettajat
eivät kuitenkaan yleensä saa Jumalalta suoria
ilmoituksia. He opettavat seurakunnalle Jumalan
Raamatussa ilmoitettua ”vanhaa ilmoitusta” ja
jakavat sen keskuuteen NARin apostoleiden ja
profeettojen ”uutta” ilmoitusta.
NARin mukaan nykyprofeetat elävät ”armon ajassa”
eikä VT ajassa. Siksi heiltä ei odoteta täydellistä
tarkkuutta eikä vääristä profetioista ”kivitetä”.
Väärän profetian antaja on silti NAR -liikkeessä
edelleen profeetta. Lisäksi profetia liitetään lähinnä
tulevien maailmantapahtumien ennustamiseen ja
ympäripyöreisiin menestystä lupaaviin ilmoituksiin.
Ympäripyöreitä sanomia on myös helpompi
jälkeenpäin sovittaa erilaisiin yhteyksiin selittäen
niiden tarkoittaneen sitä ja tätä tapahtumaa. Juuri
näin liikkeessä toimitaan, jotta profetioiden onttous ei

8

paljastuisi kannattajille. Vääriä profetioita esiintyykin
liikkeessä ylen määrin1.
Yliluonnollisuus on keskeisellä sijalla NARin
toiminnassa ja opetuksessa. Johtajien opetuksen
mukaan koittaa aika jolloin uskovat elävät
yliluonnollisessa ulottuvuudessa jo maan päällä. Itse
asiassa karismaattiset nykyapostolit ja -profeetat
uskovat jo itse elävänsä ja toteuttavansa tätä.
Yliluonnollisia ihmeitä ja merkkejä saadaan lopulta
aikaan suuremmassa mitassa, kuin mitä Jeesus ja
apostolit aikanaan. Sairaaloissa sairaat paranevat, kun
apostoli koskettaa sairaalarakennusta, luonnonlakeja
– jopa painovoimaa - voidaan muuttaa ihmisen
käskyillä, jne2.

Kuinka NAR vaikuttaa Suomessa?
Suomalaisista suuremmista kristillisistä kirjakustantajista
Kuva ja Sana, Aika Oy ja Päivä Oy ovat julkaisseet NAR ideologian, kuten muidenkin kyseenalaisten karismaattisten
ja uusevankelikaalisten julistajien teoksia runsaasti.
Pienemmistä kustantajista Itätuuli -kustannus on julkaissut
esim. Rick Joynerin teoksia. Kustantajat myyvät myös
toistensa teoksia ja siksi kirjat leviävät tehokkaasti
seurakuntien kirjamyyntien ja kristillisten kirjakauppojen
kautta yli tunnustuskuntarajojen vapaissa suunnissa ja
ev.lut.kirkossa.
Suomalaiset pienehköt karismaattiset seurakunnat ja
ryhmät ovat poikkeuksetta tavalla tai toisella omineet NAR
-ajatuksia karismaattisen opetuksen mukana. Suomen
helluntailiikkeessä karismaattisen parantamisen ja ”ihmeet
ja merkit” julistajien, kuten Marko Selkomaa, vaikutus vain
kasvaa. Nokiamission hajotessa Koiviston lähin avustaja
Markus Korhonen sai Missiomaailma -nimellä jatkavan
järjestönsä Tampereen hell.srk:n helmoihin. Missiomaailma
onkin ehkä tehokkain NAR -ideologian levittäjä Suomessa
etenkin nuorison keskuuteen.
Healing Rooms -liike on levinnyt yli seurakuntarajojen ja
sen toimintaan osallistuu kristittyjä eri tunnustuskunnista.
Vaikka yhteinen työ on kannatettavaa ja hyvää, niin järjestö
on kuitenkin puhtaasti NARin luomus. Lyhyesti: NAR
vaikuttaa myös Suomen kristillisyydessä laajalti. Tunnetut
kristitytkään eivät aina havaitse missä mennään. Esim. Päivi
Räsänen kirjoittaa hyvää tarkoittaen kolumnia Näky lehteen, jossa äärikarismaattista ja NAR -ideologiaa
viljellään runsaasti. Lehdessä puolustetaan mm. New Age
-saarnaaja David Herzogia, ym. Tarkoitus ei ole sanoa, että
Räsänen hyväksyisi äärikarismaattista ja NAR -ideologiaa.
Tämän kirjoittaja ei tunne yhtään selvästi ja kiistatta
toteutunutta oikeaa ennustusta NAR profeetoilta – vääriä
sen sijaan yllin kyllin
2 Näin mielikuvituksellista opetusta jakaa mm. Wagner
kirjassaan Dominion: How Kingdon Action Can Change the
World, Chosen Books, 2008. Monet muutkin NAR johtajat
kuten esim. Joyner ja Bickle puhuvat samoin
1

”Jumalallinen” DNA ja NAR - ja te tulette niinkuin Jumala (1Moos.3:5)
Monet tunnetut karismaattisen liikkeen “profeetat” ja
“apostolit” ovat lisänneet DNA -termin sanastoonsa.
He eivät enää pyri piilottamaan epäraamatullisia
käsityksiään vaan tuovat niitä julkeasti esille
julistuksessaan, johon on liitetty myös joitakin
kristillisiä totuuksia. On tunnettu tosiasia, että väärän
sekoittaminen oikeaan on tehokas tapa saada osa
kuulijoista hyväksymään myös väärä oikeana.1

Aadamin viisauteen, tietoon ja valaistumiseen. Esim.
Kabbalassa uskotaan, että sen opeilla voimme
palauttaa “Eedenin puutarhan”, paratiisin ja taivaan
maan päälle.
Meistä tulee täydellisiä, kun aktivoimme tämän
jumalallisen luontomme. Kun riittävän moni ihminen
on tässä onnistunut ihmiskunta yhdistyy
“jumaluudessa”. Karismaattisen liikkeen
Valtateologia käyttää tästä nimitystä “Corporate
Christ” (yksi, yhteinen, yhdistynyt, korporatiivinen
Kristus). Sillä tarkoitetaan joukkoa, jonka valtaa
kristushenki. Tämä joukko on, elää ja toimii kuin
Kristus saavuttaen jopa kuolemattomuuden. DNA
-termi liitetään kristityssä olevan jumalallisen DNA:n
aktivointiin em. päämäärän saavuttamiseksi.
Internetissä on lukuisia okkultismiin liittyviä
sivustoja, joissa puhutaan samasta asiasta. DNA käsitettä ei ole omittu karismaattiseen liikkeeseen
Raamatusta vaan okkultismista. Siihen uskovat
sanovat, että juuri DNA:mme aktivoinnin puute estää
meidän jumaluutemme. Koska meidän
täydellisyytemme on kätketty DNA:han, se voidaan
aktivoida ja sitä kautta pelastaa maailma ja
ihmiskunta. Juuri tästä samasta okkultismin
periaatteesta on kysymys, kun NAR:in profeetat ja
apostolit puhuvat siitä.

Terri Copeland Pearsons, kirjan “Jumalan DNA sinussa”
kirjoittaja, on karismaattisen julistajan Kenneth
Copelandin tytär.

DNA -käsitteen liittäminen kristillisyyteen liittyy
valtateologiaan (Dominion-, Kingdom Now teologia). Gnostilaisuudessa, juutalaisessa salaopissa
Kabbalassa, New Age/New Thought -liikkeessä ja
yleensäkin okkultismissa puhutaan ihmisen
kehittymisestä jumalaksi, ihmisen jumaluudesta.
Kabbalassa täydelliseksi tullut ihminen on “Adam
Kadmon” (jumalaihminen). Adam viittaa koko
ihmiskuntaan ja Kadmon täydellisyyteen, ihmisen ja
ihmiskunnan paluuseen ensimmäisen ihmisen
1Artikkelissa

on osia http://truelightministries.org
”Apostolic Prophetic DNA – Divine Nature Activation”
artikkelista

Esim. “Age to Age Ministries International” väittää
olevansa kristillinen järjestö. Sen johtaja John Lewis
selittää DNA -käsitettä:
“97 % DNA:stasi on aktivoimatta ja se osa on Jumala,
joka odottaa aktivoitumista ihmisessä. Sinussa on
kaikki informaatio ja äly, joka oli Aadamissa, Jumalan
pojassa, hänen DNA:saan. Tämän DNA -informaation
aktivointi tekee sinusta Aadamin, jumalaihmisen...
Kun tämä jumalallinen luonto on täysin aktivoitu,
ihminen kykenee luonnollisesti siirtymään paikasta
toiseen ilman moderneja kulkuneuvoja. Raamatussa
Elia ja Filippus ovat esimerkkejä siitä, minkä tulisi
olla normi... Ihmiskunta, joka on luotu Jumalan
kuvaksi ja kaltaiseksi, ei voi olla vähempää kuin
Jumala… Ihminen on näkymättömän Jumalan näkyvä
ilmentymä. Luojan suunnitelma alusta asti on ollut
monistaa Itsensä tarkoituksella täydellistää kaikki.

Järjestäytynyt kristillisyys tuhlaa aikaa huutamalla
seuraajilleen vakuuttaen, että he eivät ole Jumalia. Se
pettää seuraajansa uskomaan, että he ovat vain
ihmisiä, jotka eivät osaa itse ajatella. Jos heidän
seuraajansa alkavat aktivoida jumalallisen luontonsa,
nykymuotoinen
järjestäytynyt
kristillisyys
päättyy...1”

“Sisimmässämme on Jumalan antama kyky tuntea
Minuutemme, Valtakunta -henkilötunnuksemme,
hengellinen DNA:mme, ainutlaatuisuutemme maan
päällä ja Kristuksen ruumiissa. Ei ole ketään
kaltaistasi. Sinut on ennaltamäärätty Suuruuteen6.”
“Kun emme elä ainoastaan luonnollisesta leivästä
vaan elävästä Sanasta suoraan Jumalan suusta,
iankaikkisen elämän leipä, jopa jumaluuden salatut
totuudet, tulevat hengellisen DNA:mme osaksi7.”

Seuraavassa
lainauksia NAR
-liikkeen
johtajilta:
“Osallistuimme
maanantaina
johtajien
kokoukseen...
jossa Dutch
paljasti visionsa
Apostolisesta
Allianssista.2
Noiden
voimallisten
kolmen päivän
aikana Jumala
jakoi Hänen
DNA:taan tähän apostoliseen liikkeeseen kansallisen
muutoksen (transformation) hyväksi3.”

Profetia Vineyard -liikkeen konferenssissa 1989:
“Minä olen katsonut jokaisesta maan verilinjasta
(sukulinjasta) parhaat tähän sukupolveen... Olen
valinnut ja tuon heidät esiin tässä sukupolvessa...
Valittu sukupolvi... He tulevat olemaan suurempia
hengessään, (kuin Paavali, Daavid, Pietari, Jaakob ja
Johannes...) suurempia merkitykseltään ja
rakkaudessaan minua kohtaan... Lapsenne valtaa8
henki ilman määrää... He kykenevät yliluonnollisiin
tekoihin, joita ei ole ennen koettu... tulevat osalliseksi
Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta luonnosta...
seurakunta, joka on saavuttanut täysi-ikäisyyden
Jumala-ihmisenä! Tämä sukupolvi... tulee näkemään
maailmanlaajuisen Uuden järjestyksen (World-wide
New Order) alun.”

“Apostolisessa verkostossa johtava henkilö vastaa
verkoston DNA:sta ja hän on johtava apostoli, - joka
konsultoi niiden kanssa, jotka hän sopiviksi katsoo eikä kukaan muu4.”
“Jumala pyrkii saamaan meidät ymmärtämään keitä
oikeasti olemme. Seurakunnalla on identiteettikriisi.
Kun Jumalan ihmiset alkavat tajuta, että Jeesuksen
tarkoitus maan päällä on synnyttää uusi ihmisrotu,
joka kantaa Jumalan DNA:ta ja tuo päivittäin taivaan
maan päälle, me alamme elää tarkoitustamme
varten5.”

www.atam.org/DNA.html
Dutch Sheets on yksi NAR -liikkeen johtajia. Hän on mm.
isännöinyt NAR julistajien ”National United States
Apostolic Alliance” -konferensseja
3 Prayer Focus Ministries, huhtikuu 2008 e-newsletter,
kuvaus Apostolic Alliance -kokoontumisesta
4 Goodbye Theologians, C Peter Wagner, 6.10.2006, Ministry
Today
5 The New Breed osa 2, Ryan Wyatt, Abiding Glory
Ministries
1
2
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”On tärkeää huomata, että apostoleiksi valitut ja
auktorisoidut ihmiset olivat jo opetuslapsia. He ivät
olleet vain oppilaita, joille opettaja opettaa totuuksia,
tai opiskelijoita, joille professori opettaa perusteita.
He olivat opetuslapsia, joissa inkarnoitui Mestarinsa
luonne ja olemus (psuche). Kuten Timoteus Paavalin
kanssa, he saivat Herransa saman sielun tai DNA:n
(Fil.2:20)9 Jeesus johti heidät vuorelle ja siellä vuodatti
heihin Itsensä...10”
Ei siis ole enää paljonkaan eroa onko julistaja NAR
-liikkeen profeetta tai apostoli, vai onko hän

Chuck Pierce, School of the Spirit, Faith Summit Church,
24.3.2008
7 Bob Jones ja Paul Keith Davis, Shepherds Rod osa 1, Blood
and Fire, 11.10.2004
8 Tämä profetia käyttää eng.kiel. ilmaisua ”possess the
spirit”, joka tarkoittaa jonkun valtaan joutumista ja jota
yleisesti käytetään myös, kun kuvataan jonkun joutuneen
riivaajahengen valtaamaksi
9 Tässä yhteydessä ei kerrota mitä raamatunkäännöstä
käytetään, sillä suom.kiel. ym. asialliset käännökset eivät
mitenkään tue tällaista väitettä!
10 International Coalition of Apostolic Leaders, ICAL,
http://www.icaleaders.com/about-ical/definition-ofapostle/ , lainaus sivulta 9.6.2015
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kabbalismin, gnostilaisuuden tai New Age -liikkeen
opettaja. Opetus on sama: meistä tulee jumalia,
jumala-ihmisiä, kristushengen yhdistämä
kokonaisuus, joka tekee maailmasta paratiisin. Juuri
sama petos, jolla saatana vietteli ensimmäisen
ihmisparin1. Petos, jolla pikku hiljaa kokonaan
korvataan Jumalan antama synnintunto, täydellinen
kelvottomuus Jumalan edessä, joka ajaa ihmisen
Kristuksen ristin juurelle saamaan sovituksen
Jumalan kanssa.
”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa,
niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva
valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään
turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka
on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen
perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan,
ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja
ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä
hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa
valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Sillä ei Jumala
säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi
heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi
heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän
säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin
Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän
muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla
jumalattomain maailman päälle. Ja hän poltti poroksi
Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne
häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka
vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti
hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa
vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo
hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka
päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen
täytyi nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa
jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään
säilyttää rangaistuksen alaisina väärät...2”
Pietari varoittaa seurakuntaa, kuten Jeesus jo
aiemmin eri yhteyksissä, viitaten siihen, että väärät
opettajat menestyvät juuri siksi, koska ne tuovat
väärän opetuksensa ohessa esille jonkin verran
oikeaakin. Juuri tämän sekoituksen takia ”totuuden
tie tulee häväistyksi”. Kristityt, jotka eivät osaa,
uskalla tai välitä harjoittaa omaehtoista arviointia,
raamatullisen erottamista ei-raamatullisesta, nielevät
syötin.
Karismaattisessa liikkeessä raha merkitsee paljon
enemmän, kuin mitä se yleensä on merkinnyt
1
2

1Moos. 3
2Piet.2:1-9

perinteisessä kristillisyydessä. Rahaa hamutaan
kannattajilta mitä moninaisimmilla tavoilla ja
lupauksilla. Siksi oikean apostolin, Pietarin sanat ”he
valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä” voidaan
täydellä syyllä liittää myös karismaattista liikettä
johtaviin NAR -johtajiin.
Pietarin käyttämä kr.kielinen sana, joka on käännetty
suomeksi (1938 käännös) ”kiskovat teistä hyötyä”
tarkoittaa myös kaupankäyntiä, ostamista ja
myymistä. Katteettomat ja suuret lupaukset, joita
esittämällä ihmiset saadaan antamaan suuria summia,
kuuluvat väärään kristillisyyteen. Lupaukset ihmisen
nykyisestä tai tulevasta suuruudesta samoin. Juuri
näin NAR pettää seuraajansa.

Okkultismissa ja New Age -piireissä ollaan myös
kiinnostuttu DNA -henkisyydestä

Suomalaisella Healing Rooms -sivustolla DNA esiintyy lainauksena NAR -apostoli Bill Johnsonilta:
”On epänormaalia jos kristitty ei janoa mahdottomia.
Meidän hengelliseen DNA:hamme on koodattu halu
nähdä, että mahdottomatkin asiat taipuvat Jeesuksen
edessä.” Kristitty toki janoaa ja turvaa Kristukseen,
mutta ei kuten NAR -ideologia asian näkee.

Empovered21
Verkoston tavoite ilmoitetaan: ”Että jokainen ihminen
maan päällä kohtaisi todellisesti Jeesuksen
Kristuksen, Pyhän Hengen voiman ja läsnäolon
kautta... vuoden 2033 helluntaihin mennessä.2”

NARin suuri saavutus on ollut voittaa puolelleen
monia seurakuntajohtajia ja sananjulistajia. Paljon on
myös niitä johtajia, jotka yksinkertaisesti vaikenevat
asiasta eivätkä vaivaudu esittämään tarpeellista
kritiikkiä. Vanha sanonta ”jos et voi voittaa heitä, liity
heihin”, pitää paikkansa monen kristillisen
vaikuttajan kohdalla. Liikkeen johto on kattavasti
edustettuna myös sellaisissa suurtapahtumissa, jotka
eivät suoranaisesti ole osa sitä, kuten Empowered21
-verkosto.
Näin NAR suoraan tai välillisesti on mukana hyvin
laaja-alaisesti sekä karismaattisessa- että
helluntailiikkeessä. Lisäksi karismaattinen liike on
levittäytynyt käytännössä kaikkiin1 perinteisiin
kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin erilaisten
toimintojensa kautta. Tätä kautta NARin opit ja
menetelmät ovat monessa mukana niitä toteuttavien
kristittyjen sitä tajuamatta, Suomessakin.
Empowered21 -verkosto syntyi vuonna 2012
tarkoituksella kutsua koolle seurakuntajohtajia –
käytännössä helluntai- ja karismaattisesta liikkeestä –
maailmanlaajuisesti julistamaan ja opettamaan Pyhän
Hengen helluntaikokemusta ”The Pentecost Sunday”
-konferenssissa. Vuonna 2013 osallistujia oli jo 100
maasta ja vuonna 2014 130 maasta. Vuoden 2015
konferenssi pidettiin toukokuussa kaksiosaisena,
ensin Jordanian Ammanissa ja sitten Jerusalemissa.
Tosin sen vaikutus vaihtelee suuresti riippuen
kirkkokunnasta, mm. ortodoksikirkossa se ei ole
huomattavassa määrin esillä

Liikkeen johtajistoon kuuluu monia helluntai- ja
karismaattisia johtajia, myös NARin apostoleita ja
profeettoja. Suomessa tunnettuja ovat esim. Reinhard
Bonnke, Jurgen Buhler (ICEJ, Kansainvälinen
Kristillinen Suurlähetystö), Kenneth Copeland,
Claudio Freidzon, Jack Hayford, Tom Hess
(Jerusalem House of Prayer for All Nations), Arto
Hämäläinen (Suomen Helluntaikirkko), Lisa Bevere,
Marilyn Hickey, Wayne Hilsden (King of Kings
Community Jerusalem), Brian Houston (Hillsong
Church), Cindy Jakobs (NAR profeetta), Bill Johnson
(NAR apostoli), Steve Strang (Charisma Media),
Vinson Synan (AOG raamattukoulun emeritus johtaja), George Wood (General Superintendent of
AOG). Edellä vain pieni osa johtajista, luettelo löytyy
http://empowered21.com/about/leadership
Vuonna 2014 YouTube videossaan Cindy Jakobs
kertoi konferenssista sanoen: ”se on todella lopun
ajan juttu”. Nyt siis Cindy (jonka teki Suomessa
tunnetuksi Markku Koiviston johtama Nokiamissio)
saa ajaa NAR -ideologiaansa yhdessä muiden NARin
apostoleiden ja profeettojen kanssa tälläkin
näyttämöllä. Jakobs oli jopa Jerusalemin tapahtuman
puheenjohtajistossa. NARin opetusta seuraten vuosi
2033 näyttää olevan muodostumassa vuodeksi, jolloin
liike uskoo sen apostolien ja profeettojen viimeistään
olevan vallassa maan päällä.
Empowered21 johtajistoon kuuluva Oral Roberts
University'n johtaja Billy Wilson ilmaisi asian vuonna
2014: ”Meidän suuri, suuri näkymme on suurempi,
kuin mitä me kaikki olemme. Se tulee Hab.2:14 'Sillä
maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta,
niinkuin vedet peittävät meren'. Suuri näky on, että
jokainen ihminen maan päällä kohtaa todellisesti
Jeesuksen Kristuksen Pyhän Hengen voiman ja
läsnäolon kautta helluntaihin 2033 mennessä.”
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Vision Statement, http://empowered21.com/

Valtateologia ja politiikka
Maailmanvalloitusohjelmansa mukaisesti NAR pyrkii
vaikuttamaan myös poliittisesti. Esim. vuonna 2011
Houstonin Reliant -stadionilla pidetty ”The
Response” -tapahtuma tuki Teksasin kuvernööri Rick
Perryn pyrkimystä tulla valituksi USA:n
presidentiksi. Tapahtuman järjestäjinä olivat NAR
johtajat Mike Bickle ja Lou Engle. Kansasin
kuvernööri Sam Brownback1 on ilmaissut omaavansa
hyvät suhteet NAR liikkeeseen. Viime
presidentinvaaleissa mukana oli myös mormoni Mitt
Romney2 . Alkuperäisiin ”Kansas Cityn profeettoihin”
kuuluva Bob Jones ilmoitti Jumalan kysyneen häneltä:
”Mitä mieltä olet mormonipresidentistä?” Jones levitti
karismaattiseen liikkeeseen mielipidettään, että
Jumala tahtoo presidentiksi Mitt Romneyn3.
Upporikkaan Romneyn tukijoiksi ilmoittautuivat
myös esim. Charisma Median Steve Strang, Lou Engle
ym. NARin ja karismaattisen liikkeen johtajia.

pidetyn eräiden NAR -johtajien järjestämän poliittisen
suurtilaisuuden jälkeen NARin ideologia joutui
maallisen median tarkasteluun. Tuolloin Charisma
-lehteen kirjoittamassaan artikkelissa ”The Truth
About the New Apostolic Reformation” (Totuus
uudesta apostolisesta uskonpuhdistuksesta) Wagner
sanoi liikkeen päämäärän olevan lähinnä
”positiivista” kulttuuriin vaikuttamista, ei sen
kontrolloimista. NARin opetuksesta ja Wagnerin
omista kirjoista on kuitenkin helppo nähdä, että
Wagner ei kertonut koko totuutta.

C Peter Wagner liittää valtateologiansa tueksi myös
Isä meidän4 -rukouksen. ”Jeesus opetti meitä
rukoilemaan Jumalan valtakunnan tulemusta ja
Hänen tahtonsa toteutumista maan päällä kuten
taivaassa. Siihen liittyen seurakunnan Jumalalta
saama kiireellinen valtuutus tähän aikaan on
aktiivisesti toimia yhteiskunnan muuttamiseksi5 .”
NARin kielenkäytössä yhteiskunnan muuttaminen ei
tarkoita vain positiivista vaikuttamista vaan
vallanottoa yhteiskunnan rakenteissa ja järjestelmissä.
Tätä tarkoitusta kuvaa NARin opetus ”Seitsemän
vuoren mandaatista” (Seven Mountain Mandate – ks.
NAR -sanastoa s. 19). Tapauksissa, joissa maallinen
media tai muu kritiikki on kiinnittänyt enemmän
huomiota NARin tavoitteisiin, sen johtajat ovat
selitelleet asiaa sopuisammin. Mm. Teksasissa
1http://www.rightwingwatch.org

4.3.2015
Mormoniuskonnon isä Joseph Smith jr. profetoi vuonna
1843 ns. ”White Horse” (valkoinen hevonen, liittyy
Raamatun Ilmestyskirjaan) -sanoman, jonka hänen
seuraajansa ovat tulkinneet tarkoittavan, että
mormonilahkosta tulee USA:n pelastaja. Romneyn mukaan
ko. profetia ei kuulu mormonikirkon virallisiin oppeihin.
3 Bob ja Bonnie Jones netissä kesäkuussa 2012: Mielestäni
Mitt Romney on Jumalan valinta tälle ajalle ja meidän tulee
alkaa rukoilla sen puolesta välittömästi!
4 Matt.6:9-13, Luuk.11:2-4
5 C Peter Wagner, Dominion ...
2

Kun mediassa NARia on kuvattu lähinnä
valtateologiaa opettavana kulttina, C. Peter Wagner
julkaisi oman kannanottonsa. ”The New Apostolic
Reformation: An Update” nimellä julkaistussa
kannanotossaan Wagner mm. ihmetteli NARin
saamaa huomiota ”poliittisessa mediassa”. Wagnerin
ihmettely on teeskentelyä, sillä NARin
itseoikeutettuna ”ylimpänä” apostolina hän opettaa
nimenomaan poliittisen maailmanjärjestyksen
haltuunottoa, vaikka keinot olisivatkin ”ei-poliittisia”,
liikkeen apostolien ja profeettojen yliluonnollisesti
aikaansaamia.
NARin opetuksen mukaan Jeesuksen lähetyskäsky ei
tarkoita vain sitä, että ihmiset pelastuvat yksilöinä
Hänen opetuslapsikseen, vaan päämäärä on
kokonaisten kansakuntien kääntyminen Herran
opetuslapsiksi. Kaikki NAR johtajat eivät myönnä
edistävänsä valtateologiaa. Esim. NAR -profeetta

Mike Bickle väittää, että hänen johtamansa työ ei tue
sitä. Silti Bicklen opetus ei eroa valtateologian
painotuksista. Bickle mm. opettaa, että lopun ajan
seurakunta puhdistaa maan pahoista. Puhdistaminen
on Raamatun ”suuri ahdistus”, jolloin seurakunnan
”profeetallinen” rukous vapauttaa tuomiot, jotka
kohtaavat antikristuksen valtakuntaa1.
NARin oppien pohjana on Latter Rain -liike (New
Order of the Latter Rain), joka sai alkunsa Kanadassa
”Sharon Orphanage and Schools -yhteisössä vuonna
1948 leviten pian Amerikan helluntailiikkeen
keskuuteen. Yhteisön raamattukoulussa koettu
”Jumalan voiman” ilmeneminen, mm. maahan
kaatamisena ja profetoimisena johti johtopäätökseen,
että kyseessä on Joelin kirjan lupaama
”myöhäissade”, joka raamatunkohta tulkittiin
historian viimeiseksi suureksi herätykseksi.
Jatkossa George Warnock määritteli liikkeen
merkityksen kirjassaan ”The Feast of Tabernacles”
siten, että ko. ”herätys” on Israelin kolmannen suuren
juhlan, Lehtimajanjuhlan täyttymys ja edeltää
Jeesuksen tulemusta. Liike painotti myös apostolien ja
profeettojen merkitystä seurakunnalle. Sen piirissä
syntyi myös Manifest (Overcoming) Sons of God opetus. Latter Rain sai aikaan myös sekaannusta ja
teki hallaa monille ihmiselle, jotka hakivat siunausta
liikkeen profeettojen käsien päälle panemisen kautta.

kasvun myötä. Latter Rain ideologian ensimmäisiä
merkittäviä edistäjiä olivat esim. William Branham ja
Franklin Hall. Kuten mm. ”Dictionary of Pentecostal
and Charismatic Movements2” myöntää, Latter Rain
-liikkeellä oli elintärkeä rooli karismaattisen
herätyksen alulle 1960 ja -70 luvuilla. Uusi
Apostolinen Uskonpuhdistus, NAR on jalostanut
Latter Rain -opetuksia edelleen ja on sen jatkumo.
AOG:n mukaan harhaoppia ovat seuraavat Latter Rain
opetukset (koskee myös NARia):
-nykyisten apostolien ja profeettojen valta-aseman
tunnustaminen seurakunnassa3
-seurakunnan valtaan nouseminen maailmassa eli
valtateologia (Kingdom Now, Dominion)4
-sotaisan armeijan (Joel's Army, Manifest Sons of God)
muodostuminen seurakunnasta5
-hengellinen sodankäyntiopetus, jonka mukaan
kristittyjen tulisi tunnistaa demoniset henkivallat ja
taistella niitä vastaan, jotta evankeliumin esteet
poistuisivat (Strategic-Level Spiritual Warfare)6
-”hengellisten lahjojen” jakaminen, siirtäminen kätten
päälle panemisen kautta siunaajalta siunattavaan, kuten
profetointi, parantaminen7
Helluntailiike on kuitenkin säilyttänyt ja nyt näyttää
jopa enentyvässä määrin sallivan Latter Rain / NAR opetusta seurakunnissaan (julistajat, kirjallisuus).
Helluntailiikkeen seurakunnilla on perinteisesti ollut
melko suuri vapaus määritellä itse opetuksensa, kunhan
tietyt raamatulliset perusasiat tunnustetaan.
Seurakuntien johdossa ovat perinteisesti Raamatussa
mainitut vanhimmat, joista valitettavasti nykyisin
kuitenkin aika pieni osa on teologisesti ja ajankohtaisesti
valveutuneita. Sama pätee myös moniin pastoreihin ja
liikkeen opettajiin. Lisäksi yhä useampi seurakunta on
käytännössä luisunut yhä enemmän karismaattisen
mallin mukaan pastori- ja pastoripariskunta -johtoiseksi
myös Suomessa.
Stanley M. Burgess, Gary McGee, Dictionary of
Pentecostal and Charismatic Movements, Zondervan Publ.,
1996
2

LATTER RAIN, NAR ja AOG

3

www.ag.org/top/beliefs/position_papers/pp_downloads/
pp_endtime_revival.pdf
4

Syyskuun 13. 1949 USA:n järjestäytyneen
helluntailiikkeen suurimman kattojärjestön
(Assemblies of God, AOG) keskusjohto määritteli
Latter Rain -opetuksen ja siihen liittyvät käytännöt
harhaopiksi. Oppi säilyi yksittäisten
seurakuntajohtajien ja kiertävien saarnaajien
julistuksessa ja sai lisää puhtia karismaattisen liikkeen

ag.org/top/Beliefs/Position_Papers/pp_downloads/pp_41
95_apostles_prophets.pdf

Mike Bickle, Book of Revelation, 12-os. opetussarja, 2012
(lainaus Holly Pivec)

www.ag.org/top/beliefs/position_papers/pp_downloads/
pp_endtime_revival.pdf
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www.ag.org/top/beliefs/position_papers/pp_downloads/
pp_endtime_revival.pdf
6

ag.org/top/Beliefs/Position_Papers/pp_downloads/PP_T
he_Kingdom_of_God.pdf
7

NAR järjestöjä ja toimijoita
Monet kristityt eivät tunnista liikettä sen omalla
nimellä, koska NAR on mukana monissa toiminnoissa
joissa se ei suoraan näy. NARin ideologiaa toteuttavat
monet yksittäiset seurakunnat, liikkeet ja järjestöt,
joiden toimintaa nämä apostolit ja profeetat johtavat.
”Apostolisten verkostojen” kautta niihin liittyneet
seurakuntaliikkeet ja järjestöt ovat verkoston
”johtavan apostolin” alaisia. Näitä verkostoja ovat
mm. C. Peter Wagnerin perustama Harvest
International Ministry (HIM), jonka johdossa
nykyisin on NAR -apostoli Che Ahn1.

NARin johtavien apostolien tai profeettojen johtamia
järjestöjä ovat myös esim.:
-International House of Prayer, IHOPKC, Kansas
City, Missouri, jota johtaa Mike Bickle,
-Healing Rooms Ministries, Spokane, Washington,
jota johtaa Cal Pierce,
-TheCall, Pasadena, Kalifornia, jota johtaa Lou Engle,
-Global Spheres Inc., Corinth, Texas, jota johtaa
Charles ”Chuck” Pierce,
-Aglow International, Edmonds, Washington, jota
johtaa Jane Hansen Hoyt,
-Generals International, Red Oak, Texas, jota johtavat
Cindy ja Mike Jakobs.
Joillakin apostoleilla ja profeetoilla voi lisäksi olla
useampi oma järjestö johdettavanaan. NARilla on
myös oma maailmanlaajuisesti näkyvä TV -kanava,
vuonna 1995 perustettu Wendy Alecin2 johtama GOD
Verkostoon kuuluu yli 12000 seurakuntaa ja järjestöä
Alecin pariskunta, Rory ja Wendy toimivat vuosikausia
yhdessä TV:n johdossa kunnes Rory vuonna 2014 lähti
toisen naisen matkaan jättäen GOD-TV:n ja vaimonsa…
Pirkko Jalovaara aikoi myös olla mukana GOD TV:n
toiminnassa ennen paljastumistaan. Kuva ja Sana on
kustantanut Wendy Alecin kirjan ”Tuntematon profeetta”
ja sitä kauppaa myös TV7
1
2

TV. TV:n hengellisinä neuvonantajina toimivat Bill
Johnson, Benny Hinn, Ed Silvoso ja Ken&Lois Gott.
Sen lisäksi Trinity Broadcasting Network TBN
edistää NARin apostolien ja profeettojen esiintuloa.
Charisma Media on yhdysvaltalainen suuri julkaisuja kustannusyhtiö, jolla on merkittävä rooli NARin
opetusten markkinoinnissa. Charisma Median
kustannusyhtiö on Charisma House ja sen
”lippulaiva” on laajalevikkinen Charisma -lehti.
Steve Shultzin perustama Elijah List puolestaan
kokoaa yhteen NARin ja yleensä karismaattisen
liikkeen tapahtumia ja profetioita. Elijah List -sivuston
seuraaminen osoittaa, että liike toimii suoranaisena
”profetiamyllynä”. Lukuisat liikkeessä tunnetut ja
vähemmän tunnetut profeetoiksi itsensä kokevat
tuovat esiin uusia ”sanomia” päivittäin. Käytännössä
karismaattisen liikkeen seurakunnat ja järjestöt
johtajineen tukevat suoraan tai epäsuorasti NARin
ideologiaa tavalla tai toisella.

NAR kasvaa nopeimmin Afrikassa, Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa. Suurin osa näiden maiden
suurseurakunnista edistävät nykyisten apostolien ja
profeettojen ideologiaa. Näistä megaseurakunnista
esimerkkejä ovat: David Yonggi Chon3 perustama
Yoido Full Gospel Church Etelä-Koreassa,
Cho tuomittiin vuonna 2014 kolmen vuoden
vankeusrangaistukseen, samoin kuin poikansa, hämäristä
osakekaupoista, joissa seurakunta menetti 12 milj. USD.
Hänet tuomittiin myös verovilpistä. Cho on kasvattanut
vuosien varrella omaa vaurauttaan. Tuomiosta huolimatta
Cho on edelleen megaseurakunnan korkeasti arvostettu
”emeritus” pastori. Seurakuntaan sanotaan kuuluvan n.
750000 jäsentä. Se kuuluu helluntailiikkeessä maailman
suurimpaan Assemblies of God, AOG -järjestön
seurakuntiin. Tällä Yhdysvalloissa päämajaa pitävällä
helluntailiikkeellä on n. 66 milj. jäsentä ympäri maailman.
AOG on paljolti karismaattisen liikkeen ja NARin
vaikutuksen alla
3

E.A.Adeboyen Redeemed Christian Church of God
Nigeriassa, Sunday Adelajan Embassy of the Blessed
Kingdom of God for All Nations Ukrainassa, Cesar
Castellanosin International Charismatic Mission
Kolumbiassa.
Megaseurakuntien jäsenmäärät vaihtelevat
kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin,
suurimmillaan väitetään seurakuntaan kuuluvia
olevan jopa lähes miljoona. Niiden johtajat elävät
yltäkylläisyydessä esimerkkeinä ”raamatullisesta
menestymisestä”.
NARin menestystä kuvaa myös se, että sen ideologia
on käytännössä ottanut ylivallan mm. Australian
helluntailiikkeessä1. Yhdysvalloissa sanotaan ainakin
3 milj. henkilön osallistuvan NAR -liikkeeseen
suoraan kuuluviin seurakuntiin. Huomattavia
esimerkkejä näistä seurakunnista ovat mm.: Bill
Johnsonin Bethel Church, Redding, Kalifornia, Che
Ahnin Harvest Rock Church, Pasadena, Kalifornia,
Rick Joynerin Morning Star Fellowship Church,
Charlotte, Pohjois-Carolina.

”Kvanttihyppy”
Pitääkseen yllä kannattajiensa mielenkiinnon NAR
-puhujat etsivät aina uusia tapoja ilmaista, kuinka
Jumala tekee aina suurempia ja suurempia tekoja
heidän keskuudessaan (tietenkin NAR apostolien /
profeettojen kautta). Vuosittainen NAR -tapahtuma,
Watchman (Vartiomies) -konferenssi2 pidettiin
vuonna 2014 teemalla ”Year of the Quamtum Leap”
(Kvanttihypyn vuosi). Vuosittaisia NAR -tapahtumia
on useita, mm. International Gathering of Apostles
David Cartledge, The Apostolic Revolution: The
Restoration of Apostles and Prophets in the Assemblies of
God in Australia, Paraclete Institute, 2000
2 http://christianinternational.com/2014watchman
1
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and Prophets (Kansainvälinen apostolien ja
profeettojen kokoontuminen, jne.)
Kvanttifysiikan termit, samoin kuin DNA, onkin
otettu yhdeksi NAR -liikkeen voimasanoiksi, kun
tavalliset termit on jo loppuunkaluttu. Mitä liike
tarkoittaa ”kvanttihypyllä”?
Sen oman selityksen
mukaan se on ”äkillinen ja
merkittävä muutos tai
lisäys; jotakin äkkinäistä,
mahtavaa ja erittäin
tärkeää, äkkinäinen erittäin
merkittävä eteneminen
(yleneminen, edistyminen,
kehittyminen), läpimurto3.”
Se mitä kvantilla
tarkoitetaan fysiikassa
yritetään jotenkin puristaa
uskonnolliseen kielenkäyttöön sopivaksi. Siitä syntyy
NAR -julistajien New Age -kieli, jota kuorrutetaan
välillä raamatullisilla termeillä. Tässä yhteydessä
kvanttihyppy tarkoittaa äkillistä ja valtavaa Jumalan
”uutta” ilmestymistä. Karismaattisessa liikkeessä
jonkin mahtavan ”uuden” ilmestyminen on
jokavuotinen julistuksen ja profetoinnin pääaihe. Ensi
vuosi on aina edellistä mahtavampi Jumalan
ilmestymisen vuosi. Kuten okkultismissa puhutaan
eri ”tasoista” NARin ”kvanttihyppy” tarkoittaa
uudelle, ylemmälle ja korkeammalle jumala tietoisuustasolle siirtymistä.
Em. konferenssissa Chuck Piercen puhe4 (päättyen
new age -sävyiseen profetiaan) ei käsitellyt
Raamattua, ei Kristusta, vaan NAR -käsitteitä: kuinka
varat siirtyvät kristityille, kuinka poliittinen
vaikuttaminen ja valtakunnan voima (Kingdom
power) lisääntyy, kunnia lisääntyy (Pierce mm. sanoi
näkevänsä, että ”enkelit kutovat meitä varten
vaatteita…” - viittaus pian tulevaan äkilliseen
Jumalan kunnian ilmestymiseen NAR kannattajajoukossa), jne. ”Jumala haluaa siirtää
meidät kunniasta kunniaan. Uskosta uskoon.
Voimasta voimaan. Tämä ei ole prosessi vaan
pikemmin ’BAM’ -äkkinäinen kohtaaminen Jumalan
kanssa ja se muuttaa kaiken5.”

3

Kuten ed.

4Nähtävissä

http://christianinternational.com/2014-wiaspeaker-info#tab-id-4
5 Kuten 1

Copeland, Hinn ja NAR -profetia
Jotkut saattavat ajatella, että karismaattisen liikkeen
tunnetut ns. ”parantajat” ja TV -saarnaajat, kuten Benny
Hinn, eivät ole osa NAR -ideologiaa. Kyllä he ovat.
Esimerkkinä Kenneth Copelandin vierailu Benny Hinnin
”This is Your Day” TV -showssa 28.1.20041. Hinnin sanottua
yleisölle, että Herralla on tänään sana teille, Copeland
profetoi mitä Jumala ilmoitti hänelle vuodesta 2004:

”Juuri nyt Jeesuksen parantamistoiminta on ottamassa
paikan jota yksikään ihminen ei ole ennen nähnyt... vuosi
2004 tulee olemaan täyteyden vuosi. Vuoden 2004 loppuun
mennessä kaikki kutsumukset saavat täyteytensä.
Apostolin, profeetan, evankelistan, pastorin ja opettajan
kutsumukset - ne jotka tottelevat minua2 ilmestyvät
täyteydessään. Hengen lahjat ilmenevät siinä täyteydessä
mitä ne olivat, kun Jeesus oli maan päällä... Kaikkinainen
menestyminen lisääntyy... Minä olen ottanut vallan
poliitikkojen ja politiikan yli. Kuulkaa minun ääntäni.
Äänestäkää kaikissa vaaleissa kuten minä sanon... Totelkaa
kaikkia käskyjäni... Eläkää uskosta. Vuosi 2004 tulee
olemaan täyteyden vuosi jota et ole elämässäsi kokenut.
Vuosi 2005 on ylitsevuotava. Kuinka paljon se on
ylitsevuotava riippuu siitä, kuinka paljon kylvät3 vuonna
2004.”
Ohjelmassa Hinn myötäili Copelandin mieletöntä, NAR mielistä profetiaa. Copeland mainitsi myös, että Jumala ”ei
voi ilmoittaa itseään kaikessa täyteydessään maan päällä
ilman meitä”, eli seurakuntaa, sekin NARin edistämää
Latter Rain -ideologiaa. Jumalaa ja Jeesusta halventavasti
Copeland lainasi ensin Ef. 1 lukua ja mainitsi sitten: ”...hän
(Jeesus) on Isän täyteys mutta ei ilman meitä, koska hän on
vain pää”.
Mike Oppenheimer: Kenneth Copelan's prophecy: Jesus is
no longer the Only Begotten Son and his Latter Rain
teaching, http://www.letusreason.org
2 Profetiassaan Copeland esitti Jumalan puhuvan kauttaan –
kuten karismaattisessa liikkeessä on yleinen tapa
3 Karismaattiset uskovat on laajalti ehdollistettu uskomaan,
että raamatullinen ”kylväminen” tarkoittaa ensisijaisesti
varojen uhraamista, eli runsaita lahjoituksia karismaattisille
julistajille
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Raamatun mukaan Jeesus oli ja on Jumalan kuva ja täyteys,
esikoinen jo ENNEN luomakuntaa, ja Jeesuksessa
itsessäänkin on jo kaikki täyteys, esim. Kol. 1:15-20 ”ja hän on
näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea
luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja
mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot
ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki
on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen
kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on
ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku,
esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi
kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki
täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen
ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä
kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että
taivaissa.” Hinnin myötäilemänä Copeland kielsi siis
Jeesuksen täydellisyyden, samoin kuin Jumalan teon
Kristuksessa täydellisyyden. Edelleen Copeland jatkoi
harhaansa väittämällä, että ”häntä (Jeesusta) ei enää kutsuta
ainoaksi Jumalan pojaksi. Ei, ei, häntä kutsutaan esikoiseksi,
ensimmäiseksi monien veljien joukossa ja me olemme
hänen täyteytensä...” Copeland ja Hinn ovat molemmat
Rooman kirkon ja paavin kannattajia.

NAR -profeetta Kim Clement profetoi paavista
Kim Clement on yksi NAR -profeetta. Clement on
profetoinut lopun ajan armeijasta ym. vastaavasta NAR kulttiaiheista. ”Olin ekstaattisessa tilassa... temmattuna
profeetalliseen ulottuvuuteen ja sen aikana näin
välähdyksen erilaisista uskonnollisista vaatteista ja öljystä,
jota vuodatettiin niiden päälle. Sitten näin paavi
Franciscuksen...” Osia profetiasta4:
Tämän ristin äärellä on yksi jonka olen valinnut, joka on
polvistunut tämän ristin edessä monia, monia kertoja.
Puhun hänestä, joka kutsuu itseään pyhän Fransiskus
Assisilaisen mukaan. Herran Henki puhui hänen tulevan ja
seisovan johdossa, mutta tämä mies ei ole kenenkään muun
kaltainen, sanoo Herra. Tämä mies on määrätty
yhdistämään protestanttista uskoa tunnustavien ja
katolilaisten – kaikkien, jotka ovat hengellä täytettyjä –
sydämet. Ja minä tulen tekemään jotakin ainutkertaista ja
niin erilaista, sanoo Herra, koska hän tunnustaa minun
voimani. On tuleva herätys, joka ylittää paljolti sen mikä oli
-60 ja -70 luvuilla... Ja olen valinnut paavi Franciscuksen
yhdeksi ääneksi joka puhuu, ja hän julistaa ja he yrittävät
salamurhata hänet kolme kertaa... he yrittävät jopa
myrkyttää hänet mutta hänen äänensä ei sammu, sanoo
Herra. Ja saan aikaan ihmisten juoksevan ristin äärelle...
Monet sielut tulevat. Ja sitten, sanoo Jumala, koko

järjestelmä muuttuu... ja katolilaiset ihmiset tulevat
iloitsemaan ja hymyilemään taas, koska minä täytän
heidät valolla...
19.4.2014, profetia löytyy mm. karismaattisen liikkeen
Elijah List -sivustolta
http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=
13386
4

Joelin Armeija
Jeesuksen tulemuksen edeltäjä, sukupolvi jota ei
tunneta siitä kuinka mukavia he ovat
(lähimmäisilleen) vaan kuinka palavia he ovat...
Jumalan valtakunta kärsii väkivallasta ja väkivaltaiset
ottavat sen pakolla. Sellainen voima vaatii
vastavoiman ja Jeesus, jonka silmät ovat kuin
tulenliekit, on aloittamassa sodan...2”
NARin opetusten mukaan maailma odottaa sotaisan
seurakunta-armeijan esiintuloa. Armeijan tunnetuin
nimitys on ”Joelin armeija” (Joel's Army), joka on
hyvin järjestäytynyt apostolien johtama joukko. Sen
tehtävä on olla apostolien ilmaiseman Jumalan
tahdon toimeenpaneva elin maailmassa poliittisesti ja
hengellisesti. Sen tehtäviin luetaan mm. Jumalan
tuomioiden toteuttaminen maan päällä ja Jumalan
vastustajien rankaiseminen, eräissä ääriopetuksissa
jopa likvidoiminen. Muita nimityksiä tälle joukolle
ovat mm. The Manifest Sons of God, Elijah Company
ja Overcomers (Jumalan lasten ilmestyminen, Elia
sukupolvi, Voittajat).
Liike houkuttelee verkkoonsa monia elämäänsä
muutosta haluavia nuoria. Heidän annetaan
ymmärtää, että he saattavat olla erityinen, Jumalan
valitsema joukko, joka tulee tekemään ihmeitä ja
merkkejä maan päällä. Eräs Joelin armeijan
”kouluttaja” on vuosittaisen The Call -tapahtuman
pääjärjestäjä, profeetta Lou Engle. Nuorille
suunnatuissa tilaisuuksissa yhdessä pääosassa on
musiikki, kuten hevimetalli ja punk.
Profeetta Mike Bicklen International House of Prayer
-järjestön ”Passion for Jesus” konferenssissa Lou
Engle puhui nuorille mm: ”Uskon, että olemme
tulossa Elian ja Iisebelin1 välienselvittelyyn maan
päällä, eikä ainoastaan Amerikassa vaan kaikkialla
maailmassa. Päätaistelijat ovat Baalin profeetat
vastaan Jumalan profeetat eikä tässä ole mitään
välimaastoa... On Elia -sukupolvi, joka tulee olemaan
Karismaattisessa liikkeessä puhutaan yleisesti ”Iisebelin
hengestä”, joka on erityisesti niissä, jotka eivät hyväksy
nykyisenlaista karismaattista liikettä suurena Jumalan
herätyksenä. Elian henki on taas niissä, jotka kyselemättä
ottavat vastaan karismaattiset kokemukset ja NARin
opetukset
1
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Manifest Sons of God 3 tarkoittaa samaa lopun ajan
joukkoa, joka ottaa vastaan NARin apostolien ja
profeettojen ilmestystä ja ohjausta. Sen kautta he
saavat aina enemmän yliluonnollista voimaa kunnes
he lopulta ”ilmestyvät Jumalan poikina” koko
maailmalle. Tämä joukko on sairauksien ja kuoleman
voittaja ja toteuttaa Jumalan viimeiset tuomiot maan
päällä. Sen alkuperä on II maailmansodan jälkeisessä
Latter Rain (myöhäissade) -liikkeessä, joka syntyi
Amerikan helluntailiikkeen sisällä.
Helluntailiikkeen johto julisti opin harhaopiksi mutta
ei saanut sitä kitkettyä liikkeestä. NAR -liike edistää
oppia yleisesti ja esim. Paul Cain,
Rick Joyner ja Bill Hamon
mainitsevat sen. Opetukseen
kuuluu, että ko. joukko on ”yksi
Kristus” maan päällä, kun
Kristuksen henki valtaa heidät.
Hamonin mukaan sen on
”Kristuksen täydellinen
ilmentymä siinä missä Kristus on
taivaallisen Isänsä ilmentymä”4.
Tästä ”Kristus hengen”
valtaamasta joukosta ovat puhuneet monet muutkin
karismaattisen liikkeen tunnetut saarnaajat. Siihen
ovat viitanneet mm. Kenneth Copeland ja Benny
Hinn.

Passion for Jesus, Kansas City, 2008
Raamatussa termi Son(s) of God viittaa usein miten
Jeesukseen, Jumalan Poikaan, myös lapsiin ja poikiin (mon.)
sekä parissa tapauksessa lapseen (yks.)
4 Bill Hamon, Prophetic Scriptures Yet to be Fulfilled:
During the Third and Final Church Reformation, Destiny
Image Publ. Inc.,2010
2
3

NAR -sanastoa
Viisiosainen pappeus
NAR -liike viittaa usein ”viisiosaiseen pappeuteen”
(fivefold ministry). Sillä tarkoitetaan
seurakuntajärjestystä, jossa apostolit, profeetat,
evankelistat, pastorit ja opettajat ovat seurakunnan
viisi hallitsevaa virkaa. Sama termi on käytössä
eräissä muissakin kristillisissä suunnissa mutta sillä ei
niissä viitata seurakunnan hallintaan vaan
seurakuntaa rakentaviin hengellisiin lahjoihin. Tässä
NAR tukeutuu Ef.4:11-13 raamatunkohtaan
painottaen erityisesti sanaa ”kunnes”. Nämä viisi
virkaa pitää olla seurakunnassa ”kunnes” päämäärä,
”yhteys uskossa” ja ”Kristuksen täyteyden täysi ikä”
saavutetaan. NAR selittää tämän kohdan tarkoittavan
”apostolista yhteyttä”, joka saavutetaan, kun
seurakunta alistuu (NAR) apostolien johdettavaksi.
Apostolien ja profeettojen johdossa seurakunta pääsee
”täysi-ikäisyyteen”, jonka tuloksena sen keskuudessa
ilmenevät ihmeet ja merkit1 joilla maa valloitetaan.

Valtakunnan evankeliumi
”Valtakunnan evankeliumi” (Gospel of the Kingdom)
kuuluu myös NAR -sanastoon. Sillä tarkoitetaan, että
Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta
Jumala avasi kristityille tien ottaa maailmassa
maallinen valta. Opetus poikkeaa perinteisestä ja
raamatullisesta opetuksesta, jossa kristityt ovat
”muukalaisia” maan päällä, koska heidän
Esim Bill Hamon, Prophetic Scriptures Yet to be Fulfilled
...
1

valtakuntansa on taivaassa, esim. Luuk.17:20-21: ”Ja

kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan
valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei
Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida
sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso,
Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.” Hep.11:16
mainitsee muinaisista pyhistä: ”…mutta nyt he
pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sentähden
Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään
heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille
kaupungin.” (Myös esim. Matt25:1, 34, Luuk6:20,
Joh14:2-3, Hep6:19, 1.Joh1:15, jne.)
Maan päällä julistettava evankeliumi sovittaa ihmisen
Jumalan kanssa, kun Jumala antaa täysin anteeksi
syntisyytemme. Synnin vallasta vapautuminen ei
tarkoita maallisen vallan ottamista. Näin NAR
selvästi erottautuu omaksi uskonliikkeekseen eroon
perinteisestä protestanttisesta ja evankelisesta
liikkeestä. NARin mukaan perinteinen kristillisyys ei
julista täyttä totuutta, koska Jumala paitsi vapauttaa
synnistä myös haluaa tehdä omistaan
maailmanvaltaajia2.
Monet NARin johtajat puhuvat ”kahdesta
evankeliumista”. Toinen on ”pelastuksen
evankeliumi” ja toinen ”valtakunnan evankeliumi”.
Viimemainittu on näistä täydellisempi, koska se paitsi
sisältää edellä mainitun myös lisää siihen Jumalan
haluaman maailmanvalloituksen. Alussa Jumala antoi
ihmiselle hallintavallan maailmassa.
Syntiinlankeemuksessa ihminen kadotti valtansa.
Siitä lähtien Jumala on halunnut löytää ihmisiä, jotka
vaativat hallintaoikeuttaan takaisin. Kristuksen
kuolema ja ylösnousemus oli voitto saatanasta ja sen
kautta ihmiselle tehtiin mahdolliseksi palauttaa maan
hallintavalta itselleen. NARin apostolien ja
profeettojen johdolla kristityt voittavat maailman
ihmeiden ja voimatekojen avulla3.
2

Mm. C Peter Wagner, Dominion ...

Valtateologian nimityksiä ovat mm. Kingdom Now
(valtakunta nyt), Dominion (herruus, valta) ja Reconstructionism (ennallistaminen, jälleenrakennus), viimemai-nittu
poikkeaa edellisistä siinä, että sen mukaan kristittyjen tulee
ottaa valta poliittisen vaikuttamisen kautta – ei yliluonnollisten
ihmeiden ja voimatekojen kautta kuten edellisissä
3

Seitsemän vuoren mandaatti
”Seitsemän vuoren mandaatti” tarkoittaa
yhteiskunnan ”seitsemän vuoren”, seitsemän osaalueen valtaamista. Ne ovat: hallitus, media, perhe,
liike-elämä, opetus, uskonto ja taide/viihde.
”Profeetta” Johnny Enlowin mukaan Herran tahto on,
että nämä alueet otetaan seurakunnan haltuun.
Tärkeimpänä niistä on lakeja säätävä hallitusvalta.
Enlowin lisäksi siitä puhuvat eritoten Wagner, Lance
Wallnau ja Os Hillman. Sitä tukee tietenkin koko
NAR -liike.
Hengellinen sodankäynti -strategia
NARin hengellinen sodankäyntiopetus kulkee
nimellä ”Strategic-Level Spiritual
Warfare”. Siinä pyritään tunnistamaan
eri alueita ja paikkoja hallitsevat
henkivallat (territorial spirits), jotka
alueiden lisäksi pitävät hallussaan
myös yhteiskunnan järjestelmiä. Ne
pitää ensin karkottaa, jotta
valtakunnan evankeliumi voidaan
menestyksekkäästi julistaa ja ottaa
seurakunnan haltuun. Tässä
sodankäynnissä apostoleilla, eli
Jumalan kenraaleilla on keskeinen
osuus. Vain he voivat tunnistaa henkivallat ja vain
heidän johdossaan voidaan käydä taisteluun
pimeyden valta-asteikossa ylinnä olevia olentoja
vastaan. Tätä tukemaan NAR ottaa Raamatusta
kohdan Dan.10:13,20.
Strategian mukaan ensin toimitetaan ”hengellinen
kartoitus” (spiritual mapping), jossa tietyn alueen,
esim. kaupungin pimeyden voimien identiteetti
paljastetaan. Vasta kun henkivalta on tunnistettu
voidaan edetä. Tunnistamisessa etsitään alueella
esiintyvää erityistä synnin harjoittamista. Onko
alueella prostituutiota, väkivaltaa, erityistä alkoholitai huumeongelmaa, siveettömyyttä, jne. Näistä
voidaan päätellä onko henkivalta himon, noituuden,
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ym. henki. Henkivallan nimeäminen yleisellä nimellä
ei kuitenkaan aina ole riittävän tehokasta, vaan
tehokkaampaa on tunnistaa henkivallan yksityisnimi.
Näin opettaa mm. C. Peter Wagner. Esim. profeetta
Cindy Jakobs ja apostoli John Benefiel ovat
tunnistaneet koko USA:n aluetta hallitsevan
voimakkaan henkivallan ”pakanajumalatar
Columbiaksi”. Vuonna 2011 Cindy Jakobsin järjestö ja
Benefielin Heartland Apostolic Prayer Network
julistivat 40 -päiväisen DC40 hengellisen
sodankäyntikampanjan Columbiaa vastaan.
Viimeaikaistenkin tapahtumien mukaan on aika
selvää ettei ”Columbia” ole huomannut koko
kampanjaa, eikä sille sodanjulistaneita ”Jumalan
kenraalejakaan”.
Sotarukous ja -ylistys, 24/7 -rukous
Hengelliseen sodankäyntiin liitetään myös
”sotarukous” (warfare prayer) ja ”sotaylistys”
(warfare worship). Näissä rukous ja ylistys ovat
keinoja taistella alueellisia henkivaltoja vastaan ja
jopa julistaa tuomiota jumalattomille. Siinä missä
perinteinen kristillisyys pitää rukousta itsessään
heikon ihmisen Jumalalle suunnattuna puheena ja
huokauksina, NAR tekee siitä aggressiivisen keinon

puhua pimeyden henkivalloille. Mike Bicklen
IHOPKC -järjestö on mm. saanut suosiota
kehittämälleen ympärivuorokautiselle
rukousohjelmalle (24/7 prayer rooms). Ohjelma
julkistettiin 1999. Sen mukaan ensin Yhdysvalloissa ja
pian sen jälkeen muissakin maissa on perustettu
erityisiä rukouspaikkoja, joissa rukoillaan
keskeytyksettä eri rukoilijoiden voimin. Bicklen
mukaan tälläisella rukoilemisella on merkittävä rooli
lopun ajassa ja rukous yhdessä ylistyksen kanssa
vapauttaa Jumalan lopun ajan tuomiot maan päällä.
Rukouskävelyt
Yksi osa sodankäyntiä ovat myös rukouskävelyt.
Niissä ryhmä rukoilijoita kulkee tietyn reitin
vastustaen rukouksessa alueen henkivaltaa. Vuonna

2000 järjestettiin A.D.2000 Movement -tapahtuma,
jonka yhtenä osana oli Wagnerin johtama United
Prayer Track -rukouskävely. Siinä 250 ryhmän voimin
kuljettiin maapallon ns. 10/40 window (10/40 ikkuna
- maan pituuspiirien 10 ja 40 välillä) sisällä sijaitsevien
maiden läpi. Rukouskävelyistä on tullut suosittua
suuressa osassa maailman kristillisyyttä. Aina niitä ei
ole tarkoitettu karkottamaan henkiä vaan niiden
kautta pyritään osoittamaan esim. eri kristillisten
ryhmien yhteyttä.
Yhteinen katumusrukous
Samaistumis- t. yhteinen katumus (identificational
repentance) on tapa jossa NARin opetuksen mukaan
menneiden sukupolvien synnit tunnustetaan ja
kadutaan joukolla ”maan saastuttaneita” syntejä.
Amerikan suhteen sellaisia ovat mm. orjuus ja
Amerikan intiaanikansojen tuhoaminen. Yhteisillä esiisien syntien tai nykyisten syntien tunnustamisilla
voidaan taistella niitä alueellisia henkivaltoja vastaan,
jotka noiden syntien harjoittamisen kautta ovat
voineet päästä valta-asemaan. Vuonna 2007 TheCall
Nashville -tapahtumassa Kansasin kuvernööri Sam
Brownback toteutti tätä NARin strategiaa pyytämällä
Amerikan kansan puolesta anteeksi paikalla olevilta
intiaaniedustajilta.

varallisuus päätyy seurakunnalle, erityisesti
apostoleille, jotka kanavoivat varat Jumalan
valtakunnan tulemisen edistämiseksi maan päällä.
Tätä uskomusta ylläpitävät monet NAR johtajat.
Lopun ajan elonkorjuu
Suuri lopun ajan elonkorjuu (The Great End-Time
Harvest) on suuri lopun ajan herätys, joka on yleinen
opetus koko karismaattisessa liikkeessä. Herätys
saadaan aikaan, kun NARin apostolit, profeetat ja
heidän seuraajansa tekevät voimallisia ja suuria
ihmetekoja. Nykyinen karismaattinen ”herätys” on vasta
alkua tulevalle valtavalle herätykselle, jossa
miljoonia ihmisiä kääntyy NARin julistaman
valtakunnan evankeliumin kautta. Stadionit täyttyvät,
kun NARin julistajat pitävät ihmekokouksiaan.

Varojen siirtyminen seurakunnalle
Lopun aikojen varainsiirto (The Great End-Time
Transfer of Wealth) on NARin opetus, jonka mukaan
ennen Kristuksen tulemusta ”pahojen” ihmisten
Kuvatekstissä
harmistunut Jeesus
toteaa: Enköhän
sanonut: ”Minun
kuninkuuteni ei
ole tästä
maailmasta; jos
minun
kuninkuuteni olisi
tästä maailmasta,
niin minun
palvelijani olisivat
taistelleet, ettei
minua olisi annettu
juutalaisten käsiin;
mutta nyt minun
kuninkuuteni ei
ole täältä”,
Joh.18:36.

Bill Johnson ja Rick Joyner
Yksi huomatuimmista NAR -liikkeen nykyisistä
apostoleista on Bill Johnson, Kalifornian Redding'issä
sijaitsevan Bethel Church'in johtaja. Seurakunta
esittelee itsensä: ”Bethelin missio on herätys”.
Johnsonin ja NARin näkemyksen mukaan herätys on
”henkilökohtainen, alueellinen ja maailmanlaajuinen
Jumalan valtakunnan laajeneminen Hänen
julkituodun läsnäolonsa kautta1 .” Tällä lausumalla
tarkoitetaan, että ”Jumalan läsnäolo” on nykyisessä
karismaattisessa liikkeessä ilmituleva tunteissa ja
fyysisessä kokemusmaailmassa todettava ilmiö
(torontolaisuus, Pensacolan herätys, Lakelandin
herätys, yleensä ns. karismania). Kun tämä ”läsnäolo”
leviää yli maailman, seurakunta tuo Jumalan
valtakunnan maan päälle. Johnsonin seurakunnan
opetuksen mukaan jokainen uskova on
”yliluonnollinen” toimija ja ”ihmeiden ja merkkien”
tuottaja Jeesuksen mallin mukaan. Bethel Churchin
nettisivuilla painotetaan, että ”Kristus palaa
kunniakasta ja voittoisaa morsianta , Hänen
seurakuntaansa varten. Olemme Kuninkaan poikia ja
tyttäriä, enemmän kuin 'armosta pelastettuja
syntisiä'2. Päämäärämme on täyttää lähetyskäsky ja
siirtää herätys seuraavalle sukupolvelle.
Noudatamme raamatullista apostolien, profeettojen,
evankelistojen, pastorien ja opettajien
määräysvaltaa3 .”
Bethel Church pyrkii maailmanlaajuisesti
vaikuttamaan erityisesti nuoriin ja sen ”Jesus
Culture” -brändi musiikkiyhtyeineen ym. vetoaa
tähän ikäluokkaan. Se ylläpitää erityisesti nuorille
tarkoitettua ”Bethel Schools of the Prophets”
profeettakoulua, josta enemmän sivulla 24. Entisen
Nokia Mission jakautumisen toinen puolisko,
Missiomaailma järjesti toukokuussa 2015 ”Nouse
Suomi” -tapahtuman Vantaalla, jossa Jesus Culture
-bändi ja Bethel Churchin evankelista Todd White
olivat pääosassa. Pienemmän mittakaavan ”Nouse
http://bethelredding.com/about
On hyvin paljastavaa, kuinka NAR ja karismaattinen liike
yleensä suhtautuu termiin ”armosta pelastettu syntinen”.
Välillä vaikuttaa, että sanontaa jopa vihataan, ainakin siitä
halutaan eroon ja sitä myös pilkataan. Raamatullisesti juuri
sitä uskova kuitenkin on - emme ole mitään enemmän ja
juuri siinä on koko pelastus esitetty: Yksin Jumalan armosta
syntisyyteni on sovitettu ja olen pelastettu!
3 Kuten ed. kohta 1

1

2
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Suomi” -tapahtumia se järjestää myös syksyllä 2015.
Missiomaailma onkin Suomessa yksi NAR ideologian edistäjä. Bill Johnson on vieraillut myös
naapurimme Ruotsin karismaattisissa kokouksissa.
Hänen kirjansa ”Maan päällä niinkuin taivaassa”4 on
suomennettu TV7 toimesta. TV7 levittää NAR ideologiaa. Kirjan esittelyssä TV7 lainaa yhtä NAR
-profeettaa, Heidi Bakeria: ”Jokaisen, joka haluaa
vaeltaa päivittäin Pyhän Hengen yliluonnollisessa
todellisuudessa, pitäisi lukea tämä kirja. Herra
kosketti minua lukiessani tätä, ja uskoni aivan räjähti!
Tuskin maltoin laskea kirjaa kädestäni.”
Ei kuitenkaan ole
mikään hyvä asia
jos ”usko räjähtää”.
Johnsonin kirja on
”40 -päiväinen
henkilökohtainen
matka” ja
”käytännön opas
ihmeiden
täyttämään
elämään”. Kirjassa
on monia
Raamatulle ja
kristilliselle opille vieraita ajatuksia, joita tässä
yhteydessä ei tarkastella5. Kirjan ”40-päiväinen
matka” tuo mieleen toisen suositun nykyjulistajan
Rick Warrenin ”Tavoitteena Elämä” -kirjan6, jossa
myös lukijalle kaupitellaan ”40 -päiväistä matkaa”.
Miksi juuri 40 -päivää? Tämä luku löytyy usein
Raamatusta mutta myös okkultismista, jossa
Raamattuakin käsitellään salaopillisena kirjana ja
etsitään sieltä salaopillisia merkityksiä7 . Nämä
kirjoittajat pyrkivät saamaan teksteilleen arvovaltaa
TV7kustannus, 2010, alkuper. ”When Heaven Invades
Earth”, 2005
5 Näkökulman myöhemmässä numerossa, on tarkoitus
tarkastella Suomen kristillistä julkaisutoimintaa ja arvioida
eräitä suosittuja kirjoja
4

Päivä Oy, alkuper. ”Purpose Driven Life”, 2004
Tulva kesti 40 pv., Israel vakoili luvattua maata 40 pv., Goljat
haastoi Israelia 40 pv., Elia ja Jeesus paastosivat 40 pv., ym.
Näyttääkin siltä, että yllä mainitut kirjojen kirjoittajat omat
omaksuneet jotakin tästä ”numeromagiasta”, jossa pyhässä
tekstissä usein esiintyvälle luvulle annetaan erityinen ja
yliluonnollinen merkitys. W Wynn Westcott, Numbers: Their
Occult Power and Mystic Virtues
6

7

liittämällä niihin Raamatussa usein esiintyvän luvun.
NARin keskuudessa harjoitetaan numerologiaa
useissa eri yhteyksissä (esimerkkejä sivuilla 29, 30).
Bill Johnson koki ns. ”Toronton herätyksen” vuonna
1995. Tästä kristillisyydelle vahingollisesta
”torontolaisuudesta” monet NAR apostolit ja
profeetat ovat ammentaneet. Varsinaiseen NAR liikkeeseen kuuluvissa seurakunnissa esiintyy samoja
ilmiöitä, kuin karismaattisissa herätyskeskuksissa.
Näin NAR ja karismaattinen herätys, karismania, ovat
yhtä.
Rick Joyner tuli tunnetuksi kirjoistaan, joissa hän
kuvaa seurakuntaan tulevaa sisällissotaa niiden, jotka
hyväksyvät NARin valtateologian ja niiden, jotka
eivät hyväksy välillä. Kirjassaan The Final Quest1 hän
kuvaa taivasmatkaansa, jossa hän mm. tapasi apostoli
Paavalin. Paavalin mukaan kaikki pyhät taivaassa
olivat odottaneet Joynerin tapaamista, koska hän on
”viimeisen taistelun” sotilas. Joyner tulisi istumaan
yhdellä ”suurimmista” valtaistuimista, koska hän
tulisi kokoamaan enemmän hedelmää ikuiseen
elämään, kuin mitä häntä edeltäneet pyhät.
Raamattua vääristellen Joyner kertoo Paavalin
sanoneen: ”En sanonut, että olin suurin syntisistä
mutta olin suurin syntisistä siihen aikaan. Minulle oli
annettu niin paljon ymmärrystä ja sain toteutettua
siitä niin vähän.”
Joynerin itsekorostus on tyrmäävän röyhkeää ja
täysin epäkristillistä mutta sopii hyvin NAR ajatteluun. Tälle ajattelulle vierasta on raamatullinen
uskovan heikkous ja oman syntisyyden kokeminen,
jota Paavali kuvaa mm. Room. 7:14-25. Joyner
viitannee Ef.3:8 kohtaan, jossa Paavali sanoo olevansa
halpa-arvoisin ”kaikista pyhistä”. Paavalin kokemus
on jokaisen uskovan kokemus, kun Pyhä Henki
aidosti todistaa ihmisen sisimmässä, että pelastus on
mahdotonta ilman Kristuksen suvereenia tekoa
puolestamme. Mikään oma teko ja pyrkimys ei riitä
eikä lisää mitään tähän pelastukseen, joka on yksin
Jumalan armoteko. Tämä Pyhän Hengen kokemus
paljolti puuttuu NAR -teologiasta ja sen
valtateologeilta.
Joyner sanoo, että profeetallisella ilmestyksellä on
monta tasoa. Juuri tällainen taso-ajattelu on
okkultistisen ja New Age ajattelun taustalla.
Karismaattisessa liikkeessä puhutaankin paljon
voitelun ja ilmestysten eri tasoista, jotka pitää
saavuttaa. Tämä herätys ”vie uudelle tasolle” ja tuo
herätys taas uudelle, jne. Raamatussa ei ole erilaisia
henkisyyden tasoja, vaan kaikki ihmiset ovat Jumalan
1

Joynerin kirjoja on suomentanut Itätuuli -kustannus

edessä samalla tasolla: syntisiä ja kadotettuja ilman
Kristusta. Pelastettuina he kaikki taas ovat saman
Jumalan samanarvoisia lapsia. Karismaattisessa
maailmassa paljon luettu Joyner kuvaa NAR vastustajat demoniseksi armeijaksi, jota itse Perkele
johtaa. Nämä kristityt ovat ”likaisia ja liman peitossa”
ja ”demonit ulostivat ja virtsasivat niiden kristittyjen
päälle, joilla he ratsastivat. Tämä lima oli ylpeyttä,
itsekästä kunnianhimoa, jne... he itse asiassa
ajattelivat, että tämä lima oli Pyhän Hengen voitelua.”
Näin siis yksi tunnettu NAR -apostoli kuvaa niitä
kristittyjä, jotka eivät lähde NARin joukkoihin.
NARin maailma on kuin jokin roolipeli, jossa
epäraamatulliset näyt, ilmestykset ja profetiat johtavat
pelin sisällä
kulkijaa. Joynerin
kirjoista tämä käy
ilmi erityisen
hyvin. Kun Joyner
arvostelee
perinteisiä
raamatullisia
kristittyjä
ylpeydestä ja
kunnianhimosta,
on paljastavaa,
kuinka hän
kuitenkin korottaa
itseään ja NAR ideologiaa juuri
tällä itseään
korottavalla
Rick Joyner (oik.) kuuluu Maltan
tavalla.
Ritarikuntaan (s. 24), joka on
katolilainen, paaville ja Neitsyt
Marialle uskollinen järjestö

Taivaassa olleessa
”Eedenin
puutarhassa” Joyner katseli ihania kiviä ja jalokiviä.
Erityisen kauniin vihreän kiven nimi oli ”elämän
ennalleen asettaminen” ja kivet olivat ”pelastuksen
aarteita”. Vihreää kiveä koskettaessaan hän kosketti
taivaallista valtakuntaa ja ”aloin nähdä maapallon
rikkaissa ja huomiota herättävissä väreissä...”
Kaikkien kristittyjen olisi kuitenkin hyvä muistaa,
kuinka Hesekiel 28:13-14 kuvaa Saatanaa:
”...Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet:
karneolia, topaasia, jaspista... sinä olit jumalolento ja
käyskentelit säihkyvien kivien keskellä.” Jos Joynerin
näyt ovat todellisia, niin onko niiden takana tämä
entinen jumalolento? NAR -apostolit Joyner ja
Johnson, samoin kuin muu NAR -liike ei edusta
Raamatun kristillisyyttä vaan New Age -aatetta
kristillisessä kulississa.

Profeettakoulu ”Schools of the Prophets”
Generation – toinen nimi Joelin armeijalle) voimistaja,
useiden kirjojen tekijä). Muina opettajina (2015)
toimivat: Dan McCollam, Havilah Cunnington, Dan
Farrelly, Jennifer Eivaz ja Ben ja Heather Armstrong.

Bill Johnsonin Bethel srk.:n profeettakoulun
esittelyssä annetaan kuva koulusta, joka perustuu
raamatulliselle historialle aina Samuelista ja Elisasta
alkaen. Tarkoitus on kouluttaa nuoria, jotka ”on
kutsuttu profeetan/profetissan tehtävään”. Bethelin
koulussa ”profeetat” käyvät noin viikon tai vajaan
viikon intensiivisen koulutuksen. ”Päämäärämme on
auttaa profeettojen ja profetissojen kehittymisessä,
niin että he voivat tehokkaasti toimia viisiosaisessa
johtajuustiimissä ja todeta, kuinka heidän
kaupunkiensa historiat kirjoitetaan uudelleen1.”
Turha kuitenkaan kuvitella, että profeetaksi/
profetissaksi kehityttäisiin ilmaiseksi. Koulu maksaa
374 USD/hlö ja avioparit maksavat 700 USD. Jos olet
”profeettatiimin johtaja” niin, yhden tiimisi jäsenen
kanssa maksat yhteensä 600 USD. Bethelin
profeettakoulun opetukseen kuuluu mm. seuraavia
aiheita: -viisiosainen pappeus (johtajuus srk:ssa: ensin
apostoli, sitten profeetta, evankelista, pastori,
opettaja), -siunausten (mantles: aseman, johtajuuden,
yms. merkittävän) välittäminen (profeetta jakaa
siunauksen henkilölle), -kuinka välttää tulemasta
vääräksi profeetaksi (!), -profetian mystisen puolen
tutkiminen, -kuinka elää ilman kunnioitusta
kotipaikassaan, -kuinka ohjata seurakuntia, liikeelämää ja kansoja profeetallisilla julistuksilla, -kuinka
toimia Iisebelin, Juudaksen ja muiden pahojen
henkien kohdalla, -kuinka kehittää ystävyyttä
Jumalaan, -kuinka toimia varoitusten
(maanjäristykset, kuolema, tuhot, yms.) suhteen.
Koulun johdossa toimii Kris Vallotton (esittelyssä
mainitaan esim., että hän on toiminut Bill Johnsonin
tiimissä jo 34 vuoden ajan, kouluttanut ja kehittänyt
profeetallisia ryhmiä ja opettanut yliluonnollisista
ympäri maailmaa, Elia -sukupolven (Elijah
http://www.ibethel.org/events/2015/04/school-of-theprophets-6391-leisure-town-road-vacaville-ca-95687
1
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Bethelin profeettakoulu on yksi keskeisimpiä NAR
-ideologian ja teologian levittäjiä erityisesti nuorison
keskuuteen. Jesus Culture -bändi ja tällä nimellä
tunnettu ylistys/opetustoiminta tähtää samaan. On
huomattavaa, että koulun keskeisissä opetusaiheissa
ei mainita syntiä, armoa, pelastusta, evankeliumia,
eikä muutakaan peruskristillistä ja raamatullista
aihetta.

MALTAN RITARIKUNTA - (liittyy artikkeliin Rick
Joynerista) Knights of Malta, Maltan Ritarikunta (myös
Knights Hospitaller, virallisesti: Sovereign Military
Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of
Malta, myös Sovereign Military Order of Malta – toimii
vapaamuurarijärjestön yhteydessä myös nimellä Order of
Malta), suom. ”Jerusalemin Pyhän Johanneksen suvereeni
sotilaallinen ja hospitaliitta -ritarikunta”, (viittaus
sairaalatoimintaan tulee siitä, että ritarikunta perusti
ristiretkien yhteydessä sairaalan Jerusalemiin) - pitää
itseään muinaisen ristiretkiajan ritarikunnan jatkumona.
Vaikutusvaltaisella järjestöllä on päämaja Roomassa. Sillä
on valtiolliset oikeudet, jotka Rooman paavi antoi sille n.
900 vuotta sitten sekä oma alue Roomassa ja Maltalla. Se on
kansainvälisoikeudellinen toimija, jolla on tarkkailijavaltion
asema kansainvälisissä järjestöissä, mm. YK:ssa.
Ritarikunnalla on oma postimerkki ja omat autojen
rekisterikilvet. Diplomaattisuhteet sillä on 102 valtion
kanssa. Ritarikunta on katolilainen ja Paavin suojeluksessa.
Esim. tänä vuonna paavi Franciscus nimitti ja siunasi
järjestön papistolle uuden hengellisen johtajan. Monet
pitävät sitä myös jesuiittoja lähellä olevana järjestönä. Se on
suuri humanitäärinen toimija, jolla on n. 80 000
vapaaehtoista avustajaa. Jäseniä on n. 13 000. Maltan
ritarikunta on toinen huomattava ritarikunta
Temppeliritarien (Temppeliherrojen) ohella. Joyner kuuluu
järjestön Yhdysvaltain osastoon. USA ei ole
diplomaattisuhteessa järjestöön, kuten eivät myöskään
Suomi ja pohjoismaat.
Protestanttisen liikkeen sisällä toimii erillinen ja edellistä
pienempi saksalaisperäinen Johanniittain ritarikunta (Order
of Saint John – Bailiwick of Branderburg), joka edustaa
samaa muinaista ristiretkiajan ritarikuntaa. Sillä ei ole
valtiollista statusta.

Chuck Pierce ja Glenn Beck
Vuoden 2015 alkupuolella Chuck Pierce ja Amerikassa
tunnettu mormoniuskova, TV -esiintyjä, puhuja ja
kirjailija Glenn Beck esiintyivät yhdessä julkisessa
tilaisuudessa. Tilaisuuden pääkohta oli, kun Pierce
”jumalallisella” profeetan valtuutuksella voiteli
mormoni Beckin ”uuteen (merkittävään) tulevaan
tehtävään” (”new mantle for the future”). Pierce
vakuuttaa olevansa kristitty. Kenen valtuuttamana
profeettana hän ”voitelee” mormoniuskovan? Entinen
mormoni ja sittemmin kristinuskoon kääntynyt Ed
Decker kirjoitti asiasta: ”Koskien Chuck Piercen väitettä,
että Jumala ohjasi hänet laittamaan kätensä ja
välittämään pyhän 'manttelin' (Glenn Beckin ylle)...
miehen, joka edustaa väärää pappeutta, jonka jumala on
ihmisestä jumalaksi korotettu ihmisjumala eläen lähellä
suurta Kolob -tähteä sijaitsevalla planeetalla yhdessä
monien jumalatar -vaimojensa kanssa... (Piercen) väite
on lähtöisin valheen isästä ja hänen suunsa on väärän
profeetan suu.”

Chuck Pierce (kuvassa vas.) on NARin huomatuimpia
”profeettoja”. Pierce kävi myös Suomessa Nokiamission
tilaisuudessa. Nokiamission jatkaja Missiomaailma
kuuluu profeetan seuraajiin. Missiomaailma jatkaa
Nokiamission linjaa edistäen NAR -ideologiaa
Suomessa. Sen johtaja Markus Korhonen kirjoittaa
järjestönsä sivuilla mm.: ”Minulla oli... mahdollisuus
tavata ja keskustella sekä Cindy Jacobsin että Chuck
Piercen kanssa Watchman -konferenssissa1 Floridassa.
He molemmat ovat vierailleet Suomessa
tapahtumissamme. Chuck Pierce on hyvin tunnettu
profeetta, jonka sanomat maailman tapahtumista ovat
usein toteutuneet tarkasti...2 Missiomaailman sivulla
olevassa kuvassa Markus poseeraa mm. NAR profeettojen Bill Hamon ja Chuck Pierce kanssa.
Piercellä, Jakobsilla, Hamonilla, ym. NAR -profeetoilla ei
ole esittää yhtäkään esimerkkiä aidoista Raamatun
mallin mukaan esitetyistä profetioista.

1Yksi

vuosittainen NAR -konferenssi, tämä konf. mainittu
myös sivulla 16 (Year of the Quamtum Leap)
2http://www.missiomaailma.fi/index.php/blogi-markuskorhonen/168-profeetta-chuck-pierce-verikuu-blood-moonjohtaa-kahden-vuoden-sodan-aikaan

Jos Pierce olisi Raamatun Jumalan profeetta, eikö hänen
Jumalansa Pyhän Hengen kautta todistaisi, että
mormonien jumaluuskäsitys ei ole Raamatun Jumalasta
lähtöisin vaan sitä vastaan? Sen sijaan NAR -profeetta
pitää julkisen näytöksen väittäen siten toteuttavansa
Raamatun Jumalan hänelle uskomaa tehtävää! Pierce
onkin hyvä esimerkki NARin ja karismaattisen liikkeen
sekavasta kristillisyydestä, joka sotkee yhteen New Age,
New Thought, okkultismi, muut uskonnot, ym. opit ja
käsitteet. Ilmiselvä tarkoitus kaikella tällä on hämärtää
koko kristillisen uskon perusta. NAR on enemmänkin
kultti ja sen apostolit ja profeetat kulttijohtajia. Suomessa
tähän kulttiin erehtyneitä edustaa mm. Missiomaailma.
Mitä NAR -maailmassa tarkoittaa 'manttelin'
välittäminen jonkun ylle? Käytäntö tulee 1.Kun 19:19,
jossa mainitaan profeetta Elian heittäneen vaippansa
(mantteli, mantle) profeetta Elisan ylle. T'ämän yhden
tapahtuman NAR tulkitsee, että siinä on esitetty
raamatullinen malli, kuinka merkittävä asema ja
johtajuus siirretään, välitetään toiselle. Kun Pierce ”siirsi
manttelin” Beckin ylle (käsien päällepanon kautta) hän
siis siirsi mormoniuskovan ylle saman profeetallisen
”voitelun”, jonka uskoo itsellään olevan. Näin mormoni
Glenn Beck käytännössä on uusi NAR -profeetta. Pian
jälkeenpäin Pierce yritti selitellä tehtyä esittäen, että Beck
olisi jotenkin ”tulossa” oikeaksi kristityksi. Pierce myös
käytti Beckistä nimitystä ”son in the Lord” (tarkoittaen

suomenkielessä kristitystä käytettyä nimeä: Jumalan
lapsi).
Tunnettuna amerikkalaisena mormoni Beck sopii
kuitenkin NARin agendaan. Sen päämäärä ei ole vain
hengellinen vaikuttaminen vaan tarkoitus on vaikuttaa
maalliseen valtaan ja politiikkaan. Amerikassa
kristillinen ”oikeisto” on poliittinen voima ja NAR pyrkii
siinä johtoasemiin. Siksi sen profeetat ja apostolit
hamuavat haaviinsa kaikkea sitä kalaa, josta katsotaan
olevan hyötyä poliittisen päämäärän saavuttamisessa.
Kirjailija ja puhuja John Lanagan mainitsee: ”NAR on
vaikutusvaltainen ja on kiitoksen aihe ettei se johda koko
Kristuksen ruumista. Mitä NARin johtajat ovat meille
jakamassa? Valheellista eskatologiaa, vääriä näkyjä,
kontemplatiivista rukousta1 kuten IHOPKC ja Bethel
Redding edustavat, vääristeltyä oppia, johdantoa
kvanttimystiikkaan kuten Bill Johnson ja Mark Chironna
edustavat, okkultista kabbalaa Piercen tapaan ja mitään
sanomattomia mantteleita jaetaan.”
Edesmenneen Dave Huntin perustama The Berean Call
-järjestö kirjoitti Pierceä koskien: ”Chuck Pierce, yhdessä
Robert Heidlerin kanssa opettaa paljon muutakin kuin
VT:n juhla-aikojen noudattamista. He ovat edenneet
paljon pidemmälle kuin sellaisten juhlien mitä
pääsiäinen on, noudattaminen. He ovat liittäneet
kristillisyyteen osia astrologiasta, numerologiasta, yms.,
ja kabbalasta.” The Berean Call mainitsee myös
esimerkkejä Piercen ”profeetallisen” kielenkäytön
yhteydestä juutalaisen kabbalan teksteihin2. Monet
näkevät yhteyksiä myös mormonismin ja kabbalan
välillä. Mm. YouTube nettivideopalvelussa on monia
havainnollistettuja esimerkkejä3 tätä koskien.

MORMONIKIRKKO ja NAR
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS), eli
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko
tunnetaan yleisesti mormonikirkon nimellä. Perustaja
Joseph Smith, joka oli vapaamuurari kuten useat muutkin
mormonivaikuttajat, väitti Isä Jumalan ja Jeesuksen
vierailleen luonansa henkilökohtaisesti, kun hän oli 14 vuoden ikäinen. Pyhät kirjoitukset ovat Joseph Smithin
käännöksiä, jotka hän teki löytämistään kultaisista laatoista.
Pyhiä kirjoituksia ovat: Mormonin kirja, Opin ja Liittojen
kirja ja Kallisarvoinen helmi. Myös Raamattu tunnustetaan
yhdeksi pyhäksi kirjaksi ”sikäli kuin se on oikein
käännetty”. Mormonille Jumala ei perinteisesti ole
1Sisäänpäin kääntynyt, sanaton, mietiskelevä rukous,
itämainen meditaatio
2https://www.thebereancall.org/book/export/html/8902
3https://www.youtube.com/watch?v=XVk_CkMPKHU&fe
ature=youtu.be
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iankaikkinen ja ikuinen, vaan ihminen ”lihaa ja luuta”, joka
saavutti asemansa omien hyvien tekojensa ja työnsä kautta.
Kirja ”Mormonien tarina” sanoo: ”Mormonien käsityksen
mukaan pyhä kolminaisuus muodostuu kolmesta erillisestä
olennosta, Isästä Jumalasta ja Pojasta Jeesuksesta
Kristuksesta, joilla molemmilla on kuolemattomat, lihaa ja
luuta olevat täydelliset ruumiit, sekä Pyhästä Hengestä,
kolminaisuuden kolmannesta jäsenestä, joka on
henkipersoona, mutta erillään Isästä ja Pojasta.” Mormonin,
kuten NAR -opetuksen seuraajan, kuuluu edetä erilaisten
henki- tai hengellisten tasojen kautta. Mormoneilla tämä
eteneminen tapahtuu lähinnä kuoleman jälkeen. Ihmisen
iankaikkisuus riippuu hänen teoistaan tässä elämässä.
Mormonien Jeesus on Isä Jumalan ja Marian fyysinen
hedelmä. Jeesus on esikuva jumalasta, joksi kuka tahansa
vilpitön ja oikeamielinen voi tulla.
Mormoneilla on useita uskonkappaleita, joista nro 6
mainitsee: ”Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli
alkukirkossa, nimittäin apostoleihin, profeettoihin,
paimeniin, opettajiin, evankelistoihin, jne. Mormonien
seurakuntajärjestyksessä ovat ylinnä nimetyt apostolit
kahden pappeushierarkian
mukaisesti: Melkisedekin ja
Aaronin pappeus. Kirkon ylintä
virkaa hoitaa ”presidentti”, joka
on samalla apostoli, profeetta,
näkijä ja ilmoituksensaaja.
Hänellä on kaksi
neuvonantajaa, myös apostoleja.
Näiden alapuolella on 12 apostolin foorumi. Mormonien
johtopaikat jaetaan pitkälti
vanhojen ja vaikutusvaltaisten
sukujen kesken. NARilla ja
mormoneilla on siis paljon
yhteistä mitä tulee apostolien
johtavaan asemaan kirkossa.
Kummallakin on sama ”five-fold ministry”. Mormonikirkko
on onnistunut luodaan oman apostolijohtoisen
järjestelmänsä ja samaa NAR yrittää tuoda protestanttiseen
kristillisyyteen.
Mainittakoon, että uskonkappale 10 opettaa: ”Me uskomme
Israelin todelliseen kokoamiseen, kymmenen sukukunnan
takaisin tuomiseen ja siihen, että Siion (Uusi Jerusalem)
perustetaan Amerikan mantereelle, että Kristus on
henkilökohtaisesti hallitseva maan päällä ja että maa on
tuleva uudistetuksi ja saava paratiisillisen kirkkautensa.”
Mormonikirkko uskoo olevansa ”Israel” ja sen kymmenen
”kadonneen” sukukunnan edustaja. Aiheesta lisää
Näkökulman myöhemmässä numerossa, jossa tullaan
käsittelemään kulttioppia nimeltä British Israelism (Anglo
Israelism), joka myös nostaa päätään Suomessa4.

Tätä oppia edistää varomattomasti myös Pekka Sartolan
viimeisin kirja: Tuon heidät takaisin, Ajanteos, 2014
4

Healing Roomsin superapostoli - John G. Lake
Healing Rooms on alusta asti väittänyt todeksi
tarinaa, joka löytyy myös Suomen Healing Rooms sivustolta http://www.healingrooms.fi/?sid=19 :
”John G. Lake... 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...
Cal Pierce alkoi tutkia Spokanen kaupungin ja John
G.Laken hengellistä historiaa 1990-luvulla ja Jumala
kutsui hänet perustamaan Healing Roomin ...”

NAR -apostoli Bill Johnson on myös esillä Suomen
Healing Rooms sivustolla: ”Bill Johnson on
vaikuttanut merkittävästi myös koko Healing Room
-työn syntymiseen 1990-luvun lopulla. Hänen
kauttaan Bethel seurakunnan silloinen ´kuiva´
vanhemmistoveli Cal Pierce koki voimakkaan Pyhän

Hengen uudistuksen
ja sai kutsun aloittaa
Healing Room palvelutyön1.”
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:
Yllä olevassa ilmoituksessa
-”Ei ole kunniaksi
Laken Jumalallisen
Jeesukselle
parantamisen instituutti pitää
Kristukselle, että
kokouksiaan vapaamuurari sairastumme. Emme temppelissä
halua tauteja.
Haluamme olla jumalia. Jeesus sanoi: ’...te olette
jumalia’(Joh.10:34). Jeesus haluaa kristittyjen elävän
maailmassa tämän asenteen mukaan.”
-”Jumalan voima, 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
1

http://www.healingrooms.fi/?sid217

omasta
kokemuksestaan.
Laken uskonkäsitys
ei ollut
raamatullinen. Se
sisälsi samoja
epäraamatullisia
aineksia mitä
nykyinen NAR -liike
on omaksunut.
Nykyisenlaisen
Healing Rooms toiminnan perustaja
ja johtaja Cal Pierce
on 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.
ym.
Healing Roomsin väite, että Spokane oli ”virallisten
tietojen” mukaan ”maailman tervein kaupunki”, ei
pidä paikkaansa. Koskaan eikä missään ole ollut
yhtään virallista dokumenttia asiasta! Mutta sen
sijaan saatavilla olevissa virallisissa tiedostoissa
kerrotaan, että Spokanen kaupungin tautitilanne ei
missään vaiheessa ole ollut maan muuta tilannetta
erikoisempi. Karismaattisessa liikkeessä on vuosia
annettu asiasta väärää tietoa kuten, että
”Yhdysvaltain hallitus julisti Spokanen maailman
terveimmäksi kaupungiksi...” ja että ”...(Spokanessa)
tapahtui niin paljon ihmeparantumisia, että sairaalat
sulkivat ovensa3.”
Väitteet Laken saavutuksista ovat niin yliampuvia,
että monen mielestä ne eivät voi olla vääriä. Tunnettu
sanontahan on, että kun valhe on tarpeeksi suuri niin
Healing Rooms Raleigh Doctor Incorporates Prayer and
Science To Bring Healing, Steve Eastman
http://www.worldnewspaperpublishing.com/news/FullSt
ory.asp?loc=TRW&ID=357)
2 http://www.healingroomshalifax.com/iahr.htm
3 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/
1
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sitä ei enää uskota valheeksi. Lake esitetään suurena
lähetystyöntekijänä, joka Afrikassa sai aikaan
ilmiömäisiä tuloksia: 4 vuoden aikana hän tuotti 1250
saarnaajaa, perusti 625 seurakuntaa ja sai 100 000
uskoontullutta. Laskennallisesti se on yksi uusi
uskoontullut ja koulutettu saarnaaja päivässä ja uusi
seurakunta joka toinen päivä. Siitäkin huolimatta, että
Laken vaimo kuoli ilmeisesti aliravitsemukseen jo
puolen vuoden Afrikassa olon jälkeen ja Lakelle jäi
hoidettavaksi 7 lasta. Hän sai lastenhoitoon apua
siskoltaan.
Palattuaan Amerikkaan ja Spokanen kaupunkiin hän
alkoi kouluttaa ”jumalallisen parantamisen teknikoita”,
siis erityisiä parantajia perustamassaan ”Jumalallisen
parantamisen Instituutissa”. Vuodesta 1915 vuoteen
1920 sanotaan todistettuja parantumisia tapahtuneen 100
000. (Todisteita ei tietenkään missään ole eikä niitä ole
koskaan esitetty). Luku tarkoittaa n. 60 todistettavaa
parantumista 7 päivänä viikossa yhtäjaksoisesti noin
viiden vuoden aikana.
Tämän lisäksi Laken sanotaan olleen henkilökohtaisesti
yhteydessä 100 000 apua etsivään ihmiseen vuosittain.
Jokaista vuoden päivää kohti se tekee lähes 280
henkilökohtaista kontaktia ilman lepopäiviä. Jos Lake
lepäsi vaikka 6 tuntia vuorokaudessa, niin tuntia kohti se
tekee n. 15 ihmistä. Tällä laskutavalla hän käytti yhteen
ihmiseen aikaa n. 4 minuuttia. NAR pitää Lakea
esimerkillisenä apostolina. Eikä tässä ole suinkaan kaikki
mitä Lakesta kerrotaan. Hän olikin todellinen
superapostoli!
Miksi haluaisimme ottaa osaa toimintaan, jonka
perusteet on vääristelty? Miksi ne on vääristelty? Miksi
yksinkertainen ja totuudellinen rukoustoiminta ei riitä?
Healing Roomsissa toimivat ihmiset tarkoittavat hyvää
eikä raamatullinen rukous ole väärin. Mutta ehkä olisi
oikeampaa erota tällaisesta järjestöstä ja harjoittaa
rukoustoimintaa muussa yhteydessä eikä olla tukemassa
NAR -ideologiaa, jossa totuutta vääristellään.
Karism. ja
NAR -herätys
käyttää
äärimmäisiä
termejä: tässä
kokouksessa
”parantumisihmeet” oikein
räjähtävät.

Healing
Explosion!

Profeettojen vuosikokous julistaa, että …
Alkaen vuodesta 1999 Apostolic Council of Prophetic
Elders, ACPE on kokoontunut aina ennen
vuodenvaihdetta saadakseen Herralta sanan alkavalle
vuodelle. NAR -profeettojen jokavuotisesta ”pyöreän
pöydän1” tilaisuudesta tehdään yhteenveto, joka
julkaistaan Cindy Jakobsin toimesta.
Julkaisu on yhteenveto eikä siitä käy
ilmi kuka ”profeetoista” on
julkituonut mitäkin. Ryhmän
uskomuksen mukaan Pyhä Henki
puhuu tässä tilaisuudessa heille ja
heidän kauttaan. Jotta ketään ei
tuomittaisi vääräksi profeetaksi
ryhmä vetoaa mm. siihen, että esim.
esirukous voi aina muuttaa saatua
profetiaa.

hukataan”. Jumala antaa omilleen kaksinkertaisen
”suosionsa ja vaikutusvallan” vuonna 2014.
USA:lle Jumala antaa ”jälleen mahdollisuuden pelastaa
itsensä”(!) Vuoden 2104 vaaleissa Herralla on joitakin

”Herran sana vuodelle 20142”. Vuosi
2014 tulisi olemaan, ”kaksoisovien
vuosi” Jes.45:1 mukaan3. ACPEn
mukaan on vaikeuksia, mutta myös
”avoin ovi niiden unelmien
täyttymykselle, jotka näyttävät viipyvän
tai viivästyvän”. Koska vuosiluvussa
on numero 144 ja se ilmenee
Raamatussa merkittävästi Matt.1:17 Oikean NAR -profeetan valtuutukseen kuuluu myös ihmisten kaataminen.
(Jeesusta edeltävät sukupolvet), siitä Kuvassa sitä harjoittaa Cindy Jakobs
voidaan päätellä, että vuosi on
”manttelin” siirtämistä yhdeltä sukupolvelta toiselle. Jos
”yllätyksiä hihassaan”. Uusi Jumalan liike murtautuu esiin
seurakunnan johtajat eivät tätä huomaa, eivätkä siirrä
New Yorkissa, Los Angelesissa ja San Franciscossa. Ne,
asemiaan seuraavalle sukupolvelle, niin ”Jumalan työ
jotka ovat ”puhdistaneet itsensä ja olleet uskolliset”
”Pyöreän pöydän” (round table) -neuvottelu on tuttu ja
ajoittain käytetty nimitys poliittisista keskusteluista,
pyöreän pöydän alkuperä on taru kuningas Arthurin
pyöreän pöydän ritareista. NAR -profeetat haluavat omalla
pyöreän pöydän kokoontumisellaan ilmaista omaa
merkitystään
2 Cindy Jakobs, Generals International, 8.1.2014,
https://www.generals.org/home/ - teksti on tiivistelmä,
kursivoidut kohdat ovat suoraa lainausta
3 Suomalainen käännös puhuu ovesta ja portista, monet
eng.kiel. käännökset jakeessa 1 ”two-leaved gates”,
(kaksiosainen portti), mm. KJV
4 NAR -profeetat ovat innostuneet numerologiasta, jossa
numeroilla on oma mystinen merkityksensä. Numerologiaa
käytetään okkultismissa, astrologiassa, yms.
paranormaaleissa uskomuksissa. Juutalaisuudessa se
tunnetaan nimellä gematria. Raamattu ei tue numerologista
ajattelua eikä anna aihetta tulkita sen sanomaa
numerologisesti
1

nousevat valtakunnallisiin asemiin – aina hallitusta
myöten Danielin, Esterin ja Joosefin lailla. Erityisesti
hallituksessa olevien naisten tulee ”nousta ja vastata
taistelukutsuun”. Amerikka joutui kirouksen alle vuonna
1973, kun abortti laillistettiin mutta loppuvuodesta 2013
kirous alkaa päättyä ja seuraava vuosi on ”ihmeet ja
merkit -liikkeen” vuosi. Uusi ”Jeesus -liike” on
”pysäyttämätön armeija”, ”kaksinkertaisesti voideltuja” ja
heidän toimintansa ylittää suuresti aiempien ”Jumalan
kenraalien” toiminnat.
Uusien ”manttelien” alla toimivat saavat stadionit
täyttymään Billy Grahamin tapaan. Profeetallinen
voitelu laskeutuu erityisesti lasten ylle, kuten
hugenottien keskuudessa 1600 -luvulla Ranskassa. Uusi
Samuel -sukupolvi on nousemassa ja ”2-10 vuotiaat lapset
profetoivat”. ”He näkevät unia ja näkyjä, jotka ohjaavat jopa
aikuisia heidän elämässään”. Juuri nyt on lapsia kohduissa,

jotka tulevat olemaan ”herätyksen lapsia”. Näille on
”annettu erityinen voitelu ja lahjakkuus”. Vuosi 2014 on
”erityisen voitelun” vuosi ja ”käskemme Saatanaa antamaan
takaisin sen, mitä se on ryöstänyt”. ”Uskomme, että Saatana
pyrkii vapauttamaan uuden ja tuhoisan flunssa-aallon –
meidän tulee rukoilla ja olla varuillamme sen vaikutuksista”.
Korruptoituneet hallituksen viranhaltijat paljastuvat,
kuten myös ”osassa kaivosteollisuutta, myös
hiilikaivosteollisuutta” oleva korruptio. ”Valtakunnan
vaikutus” Hollywoodissa lisääntyy ”tulevina vuosina”.
Varojen siirto maailmasta seurakunnalle ”saa uuden
mittakaavan”.
Eri maita koskevia, hyvin yleisluontoisia profetioita
annetaan runsaasti. Esim. Kreikka nousee, koska
”Kreikan prinssi on muserrettu ja pyhien rukoukset tämän
historiallisen ja tärkeän kansakunnan puolesta tulevat julki”.
Profeettojen hengentuotteessa ei Kreikka tainnut mennä
aivan putkeen. Kukin kohdallaan arvioikoon, kuinka
nämä profeettojen hengentuotokset toteutuivat vuonna
2014.
Mutta entä tämä vuosi, 20151? No ensinnäkin vuosi 2015
on tietenkin ”käänteentekevä vuosi”, kun ”Jumala antaa
kansalleen mahdollisuuden uudelleen kalibroitua (korjata,
muokata, oikaista, muuttaa, uudistaa, muuntautua, kääntyä)
tänä pyörremyrskyn vuotena”. Tänäkin vuonna ”Jumala
aikoo vapauttaa voitelun, viisauden ja yliluonnollisen kyvyn”
jotta ”sinun tilanteesi nousee aivan uudelle tasolle”.
Sitten selvitetään, että luku 15 ”edustaa heprealaisessa
kalenterissa lepoa. Sapatinlepo saa aivan uuden merkityksen...
Jokainen, jollakin tapaa, tarvitsee muutoksen elämäänsä
päästäkseen lepoon”. Profeetat ovat huomaavaisia ja
muistavat myös mainita, että ”mikä on toiselle lepoa ei ole
välttämättä sitä toiselle”. Luku 5 puolestaan edustaa
Raamatussa armoa ja ”erityinen armo annetaan myrskyn
keskellä... ympärilläsi on pyörteitä mutta älä anna niiden vetää
itseäsi pois Jumalan antamista tehtävistä”. Koska
heprealaisen kalenterin mukaan elämme vuotta 5775,
niin kaksi viitosnumeroa tarkoittavat ”kaksinkertaista
armoa tai kaksinkertaista osuutta. Tämä on jatkoa viime
vuoden kaksinkertaiselle osuudelle”. Profeetat ovat myös
kokeneet ahaa -ilmestyksen, sillä ”heprealainen
kääntymistä tarkoittava sana on Strongin Sanakirjassa
numero 2015” (muodossa ”turned”). Lisäksi luku 15 on
”voiton ja sadonkorjuun” luku, sillä Lehtimajanjuhla,
Pääsiäisen Happamattoman leivän juhla ja Puurim ovat
kaikki 15 päivä. Tänä vuonna ”vihollisen juonet sinua
vastaan tulevat bumerangin tavoin takaisin sen omaan
päähän”.
Karismaattisen liikkeen n. 50 vuoden olemassaolon
aikana erilaisten siunausten ja voitelujen voima ja
https://www.generals.org/articles/single/word-of-thelord-for-2015/
1

30

vaikutus on profetioiden mukaan huimasti
moninkertaistunut. Niitähän profetoidaan joka vuosi. Jos
ensimmäisen vuoden lupaus oli kaksinkertaistaa, niin
kymmenen vuoden päästä ollaan jo lähtötasoon nähden
huimassa yli 1000 -kertaisessa voitelussa! Mutta on
muistettava, että ”ylistys on avain kokeaksesi vapautuksesi”,
niin - ehkä sitä ylistystä ei sitten olekaan ollut vielä
kylliksi. Nyt ollaan ”Jeesus -liikkeen ajassa”. Toinen ”suuri
reformaatio” on keskellämme ja herätyssaarnaajat
”menenvät taas kaduille ja toimivat suuressa yliluonnollisessa
voimassa”. Seurakunta ”nousee uudelle kypsyyden tasolle”.
Profeettojen mielestä yksi ja kaikille yhteinen ”Kristus
-taso” ei siis ole riittävä. Profetioissa ei puhuta Kristus
-keskeisesti, vaan pääosassa on ihminen ja ihmisen
tekeminen.
Sitten profeettojen kansainvälinen katsaus: Euroopassa
talous järkkyy ja se vaikuttaa USA:an. USA:ssa ”nousee
uusia lakimiehiä” jotka ”kääntävät lakijärjestelmämme
suunnan”. Tänäkin vuonna ”kansallisen tason korruptio
paljastuu niin Pentagonissa kuin kongressissa”.
Latinalaisessa Amerikassa ”kommunismi alkaa menettää
otettaan”. (Profeetat taitavat olla tämän huomion suhteen
vähän myöhässä). Eurooppa kokee ”taloudellista
ravistelua” mutta se ei yllä vuoden 2008 mittoihin. Tämä
ravistelu ”voi tapahtua tai ei tapahdu syksyllä 2015 riippuen
ihmisten rukouksista mutta lopulta se tapahtuu”. Kauaksi on
tultu Raamatun profeettojen ajasta, joiden ei tarvinnut
julistaa, että ”voi olla näin mutta voi olla noinkin”. Joka
tapauksessa ”yliluonnollinen viisaus annetaan niille
uskoville, jotka etsivät Jumalan apua suunnitelmille päästä
eroon velasta”.
Alaskan tulisi varoa, sillä, ”Venäjän karhu jatkaa lihastensa
testaamista muita kansoja vastaan. Alaskan ja Aleuttien
saariryhmän tulee tällä kertaa olla hyvin varuillaan.
Keisarikunnan henki on vapautettu...” Mutta voimme iloita
siitä, että ”toinen Jumalan voiman aalto pyyhkii yli (Venäjän)
maan”. Kreikka on nyt profeetoille liian vaikea
ennustettava, siitä ollaan hiljaa.
Lopuksi meitä neuvotaan tekemään seuraava
”Suunnanmuutos julistus”: ”Käyn sisälle lepoon. Siksi
julistan parantumista kaikkiin stressiin liittyviin ongelmiin,
joita voivat olla: masennus, ahdistus, huonounisuus, korkea
verenpaine, vatsahapot ja stressiin liittyvät sydänoireet. Minä
menestyn ja maksan kaikki velkani. Tänä suunnanmuutoksen
vuotenani minä vastaanotan Jumalan antaman suunnitelman
päästä eroon velasta. Tulen nousemaan uudelle tasolle
uskossani. Köyhyys ei saa minusta otetta. Kaikki minua
vastaan oikeudessa nostetut syytteet ja muut liiketoimiin
liittyvät ongelmat kokevat täyskäännöksen.” Näinhän se
kaikki hoituu. Onnea yritykselle! Ai niin – jos julistus ei
auta niin vikahan on uskossamme. Pitää ottaa selville
missä seuraava Jumalan aalto pyyhkii ja kuulla NAR
apostolien ja profeettojen ajatonta viisautta.

NAR vs. USKONPUHDISTUS
Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus ei ole uskonpuhdistusta
sanan perinteisessä ja oikeassa mielessä. Raamatullisen
uskonpuhdistuksen, kuten 500 vuotta sitten, tarkoitus on
aina palauttaa seurakunta Raamatun keskeiseen sanomaan
ja riisua pois ihmistekoiset oppi- ja valtarakennelmat
evankeliumin ytimen ympäriltä. Itse asiassa
uskonpuhdistus on ja sen tulisi olla jatkuva prosessi
seurakunnan keskellä. Näin ei kuitenkaan ole ollut.
Seurakunnan historia on nähnyt monia liikkeitä, joiden
päämäärä on ollut saada johtoasema seurakunnan keskellä,
koska niillä ja erityisesti niiden johtajilla on ollut erityisiä
”kykyjä”. He ovat omasta mielestään Jumalan
sanansaattajia omalle sukupolvelleen tuoden ”uutta” ja
tuoretta ilmoitusta ”vanhan” (Raamatun) sijaan. NAR ja
karismaattinen liike yleensä ei ole palauttamassa
seurakuntaa Raamatun ytimen, Kristuksen teon
kaikenpuolisen riittävyyden ympärille, vaan päämäärä on
kristinuskon muuttaminen (transformaatio). Muutos on
sekä kristillisen ajattelun että käytännön muutos.
Esimerkkinä ajattelusta mainittakoon, että sanonta ”armosta
pelastettu syntinen” ei sovi uuteen kristillisyyteen. Siinä
kristitty on arvokas, loistokas, voittoisa ja kunniakas
henkilö, joka lopulta hallitsee maailmaa apostolina,
profeettana, yms. Uusi kristitty ei myöskään haikaile
jonnekin yläpuolella olevaan ”taivaankotiin”, vaan
ensisijaisesti toimii Jumalan valtakunnan pystyttämiseksi
maan päälle. Käytännöstä mainittakoon epäraamatullinen
johtajuuskäsitys: apostolien yksiselitteinen valta-asema
seurakunnassa, puhumattakaan, että apostolit olisivat
maailmanpolitiikan johtajia. Kaikesta kristillisestä
kulissistaan huolimatta karismaattinen liike (ja erityisesti
sen käyttövoima NAR) ei täysin tunnusta protestanttista
uskoa vaan muodostaa jo oman kristilliseksi sanotun
liikkeensä. Sillä on vahvoja yhtymäkohtia eri kulttien
kanssa ja sillä itsellään on monia kultin piirteitä. Se on
syntynyt protestanttisen uskonliikkeen sisällä mutta erkani
siitä jo pian Latter Rain -opetuksen yms. myötä. Tämä on
tosiseikka, joka kaikkien protestanttien tulisi tiedostaa.
NAR hyötyy suuresti protestanttisesta kristillisyydestä,
koska kristittyjen tietämättömyys sallii sen jatkavan
toimintaansa. Se on kuin rikkakasvi, joka hyötyy
protestanttisen liikkeen rikkaasta maaperästä.
Eräitä NARin vääristelemiä raamatunkohtia:
Ef.4:11-13 ...Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset
profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja
opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen
työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me
kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan
tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden
täyden iän määrään...
Kohta ei kuitenkaan puutu mitenkään arvojärjestykseen
eikä johtoasemaan, vaan viittaa opettamiseen,
keskipisteessä Kristus ja Häneen kasvaminen (j.15) yhtenä
seurakuntaruumiina (j.16).

Ef.2:20 ...apostolien ja profeettain perustukselle
rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus...
Ef.kirje ei opeta NAR -ideologiaa. Tässä kohdassa viitataan
”perustukseen”, eli VT:n profeettoihin ja profetioihin, jotka
ilmoittivat Kristuksen ja edelleen UT:n apostoleihin, jotka
Kristus lähetti todistamaan Hänestä ja jotka perustivat
kristillisen seurakuntaliikkeen. On paljastavaa, kuinka NAR
-opettajat lukevat Raamattua. Kun päämerkitys tässäkin
jakeessa on Kristus, niin NARin painotus on (heidän)
apostoleissaan.
1.Kor.12:28 ...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...
Jakeessa ei viitata siihen, että apostolit olisivat seurakunnan
johtajia vaikka Kristuksen lähettäminä he ovat suuresti
arvostettuja Hänen tähtensä (eivät oman itsensä ansiosta).
Luku opettaa seurakuntaruumiin yhteydestä ja sen eri
palvelutehtävistä, hengellisistä lahjoista, ei johtoasemista.
Matt.6:9-13, Luuk.11:2-4, Isä meidän -rukous, erityisesti
”tulkoon sinun valtakuntasi”. NAR lisää tähän merkityksen,
että tämä valtakunta pitää perustaa seurakunnan toimin ja
apostolien ohjauksessa. Mutta tässä rukouksessa eikä
muuallakaan Raamatussa ole mitään siihen viittaavaa
opetusta. Isä meidän -rukous esittää nöyrän pyynnön ja
samalla myös sen tunnustamisen, että iankaikkinen
valtakunta on yksin Jumalan.
Apt.3:21 ... Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin
asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä
Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa
suun kautta...
NARin johtajien mukaan Jeesus ei voi palata maan päälle
ennenkuin seurakunta on ennalleen t. kohdalleen asetettu ja
ennenkuin tämä ennalleenasetettu seurakunta on ottanut
vallan maailmassa ja muuttanut sen paratiisitilaan. Tätä
opetusta Raamattu ei tue, vaan Jumala lähettää Kristuksen
ajallaan oman suvereenin päätöksensä mukaan. Vasta
Kristuksen paluussa ja Hänen toimestaan syntinen
maailmanjärjestelmä lakkaa. Siihen saakka ”koko
luomakunta yhdessä huokaa... ja mekin huokaamme
sisimmässämme... Sillä toivossa me olemme pelastetut...
kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee”, Room.8:19-24.
1.Kor.15:24-25 ... sitten tulee loppu, kun hän antaa
valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken
hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää
hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki
viholliset jalkojensa alle”…
Tämä on vielä yksi esimerkki kuinka NAR uudelleen
selittää raamatunjakeita. NARin mukaan jakeen ”hän” on
seurakunta, joka Kristuksen voimassa hallitsee ja voittaa
vihollisensa ennen Hänen toista tulemustaan. Mutta jae
viittaa selvästi Kristukseen eikä seurakuntaan. Tämä vielä
vahvistetaan jakeessa 28.
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