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Mitä tämä tie ja nämä
tienvieret ovatkaan nähneet
vuosisatojen kuluessa! S.12

Pääkirjoitus
Karismaattiseen liikkeeseen tunnustautuvilla yhteisöillä
on mielestään erityinen asema Jumalan ”lopun ajan”
suunnitelmissa. Eräillä liikkeeseen kuuluvilla on suuri
tarve esiintyä ”apostoleina” ja ”profeettoina”. Noihin
asemiin pyrkijöitä on riittävästi Suomessakin. Helsinkiläisen City -seurakunnan johtaja Seppo Pehkonen on
tässä monessa mukana. Pehkonen toimi vuoteen 2018
äärikarismaattisen Näky -lehden päätoimittajana. Lehti
sai houkuteltua kolumnistikseen mm. Päivi Räsäsen,
jonka netissä oleva viimeinen kolumni lehdessä on
vuodelta 2017. Koska en ole tilannut paperista lehteä, en
osaa sanoa, kirjoittaako hän lehteen edelleen toivottavasti ei. Myös mm. Patrick Tiainen esiintyy
edelleen lehden nettisivuilla (16.2.2019). Lehden
kannattajakuntaan ”näyn takana” on luetteloitu mm.
Martti Ahvenainen (hell.srk), Erkki O. Auranen, Glory
Backman, Fredrik Ekholm, Kenneth Grönroos (hell.srk),
Peter Hackzell, Raimo Huotelin, Kaarlo Juntunen, Kai
Karjalainen (Rodney Howard-Brownen mentoroima River
-srk.liike), Eero Kavasto, Markus & Marjaana Korhonen
(Missiomaailma), Petri Mäkilä (Lähetyssrk., Patmos ry ja
nykyisin hell.her. Aikamedian päätoim.), Seppo
Pehkonen, Paul Raja-Aho, Riku Rinne (Come Home ja
yhteydessä Patmos ry), Markku Tenhunen (Hannu
Haukan IRR-TV), Hannu Vaurula (hell.srk), Ari
Vehosmaa, Hannu Vuorinen (Vapaakirkon johtaja),
Håkan Westergård, ym. http://nakymagazine.fi/info
Vuosien ajan Pehkosen City -srk (nyk. Citykirkko) ja
hänen johtamansa Näky -lehti ovat olleet tukemassa lähes
kaikkea Suomeen tuotettua karismaattista harhaa, kuten
esim. David Herzogin vierailuja, Patrick Tiaista,
Missiomaailman konferenssipuhujia, jne. Nämä ”näyn
takana” olevat henkilöt, joista osa em. luettelossa, jakavat
siis
ainakin
pääosin
saman
karismaattisen
uskonkäsityksen kuin Pehkonen, sillä nimet ovat olleet
vuosien ajan Näky -lehden palstalla luettavissa. Vielä sen
jälkeenkin, kun monet lehden esittämät ja kannattamat
ajatukset ja henkilöt on ”punnittu ja köykäiseksi havaittu”
(Dan.5:27). Näin ollen esim. helluntaiherätyksen
Aikamedian ja Suomen Vapaakirkon johdossa olevat
henkilöt
ovat
tukemassa
äärikarismaattisuutta
ilmoittautumalla ”näyn taakse”.
Näky -lehdessä on innostuneesti kerrottu, kuinka
maahamme on perustettu ”Apostolic Fellowship” ryhmä
ja ”Kingdom Church” uskonnollinen yhdyskunta.
”Jumala on rakentamassa Suomessa jotakin aivan uutta”,
kerrotaan. Nimet viittaavat NAR -kulttiin (New Apostolic
Reformation), johon kuuluvia puhujia ovat Suomeen
tuottaneet mm. Missiomaailma ja karismaattiset

seurakunnat. ”Apostolic Fellowship” kokoontuu
seuraavan kerran maaliskuussa 2019. Tähän yhteyteen
Näky -lehden sivuilla luetaan ”City-, Ilmestysmaja- , Esy
(Elävän Sanan Yhteys-), Kohtaamispaikka-, Kotkan
Soihtu-, Love Story-, Vineyard-, Risteyspaikka-, Ruach
Finland-, ja International Ministry of God’s Kingdom
–seurakunnat sekä Missiomaailma”. Lisäksi kerrotaan,
että osallistujia on myös muista seurakunnista.
Mieleen
nousee
jälleen
suurella
kohulla
ja
mainostamisella vuonna 2016 järjestetty ”Älkää Eksykö”
seminaari Helsingin Lähetysseurakunnassa, jonka
johtajana tuolloin toimi Petri Mäkilä ja yhtenä keskeisenä
järjestäjänä Patmos ry. Seminaarin anti oli ajoittain
hyvääkin ja sen pohjalta kirjoitetussa ”Koetelkaa Kaikki”
kirjassa on eräitä aivan asiallisia kirjoituksia karismaattisia ääriopetuksia vastaan. Kun katsotaan suhtautumista
karismaattisuuden ylilyönteihin ennen ja jälkeen tuon
seminaarin, voidaan todeta, ettei mikään ole muuttunut.
Tuona samana vuonna eräät seminaarissa opettaneet mm.
edistivät Patrick Tiaisen toimintaa eivätkä halunneet
kuunnella niitä harvoja varoituksia, joita esitettiin.
Suomi on pieni maa, jossa eri seurakuntien ja ryhmien
johtavat pastorit ja saarnaajat eivät halua/uskalla astua
toistensa varpaille. Rajankäyntiä vältetään viimeiseen
saakka ja istutaan samoissa pöydissä olemalla hiljaa
kiusallisista kysymyksistä. Yksi tällainen yhteistyömuoto
on Suomen Evankelinen Allianssi, jossa mm.
äärikarismaattiset Healing Rooms, ESY ja SUHE, istuvat
yhdessä Helluntaikirkon, Patmoksen, Kansanlähetyksen,
Suomen Raamattuopiston, Sanansaattajien, Kylväjän, ym.
kanssa
http://www.suomenevankelinenallianssi.fi/mika_on_s
ea/sean_jasenet/
Allianssin hallituksessa ovat mm. SUHE:n, Kansanlähetyksen, Kansan Raamattuseuran, Vapaakirkon ja Healing Rooms’in edustajat.
Allianssin pj oli jonkin aikaa Petri Mäkilä, nyt johdossa
on äärikarismaattiseen ”nauruherätykseen” ja ”torontolaisuuteen” pohjautuvan SUHE srk:n (Suur-Helsingin srk)
pastori Kirsi Rothfors. Seurakuntien johtajille Allianssi
järjesti mm. ”Johtajien 181 - Rukouspäivän” SUHE -srk:ssa
tammikuussa 2019. Osallistujina oli Allianssin mukaan
”kirkkokunnanjohtajia,
kirkkoherroja,
pastoreita,
järjestöjohtajia, kristittyjä liikemiehiä ja muita vaikuttajia
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Pääkirjoitus jatkuu …
eri puolilta Suomea.” Niinpä niin: kukaan ei itseasiassa
olekaan eksynyt, vaan kaikki ovat ”tavallaan” oikeassa
(vuoden 2016 seminaarista huolimatta). Pääasia, että
ollaan ”yhdessä ytimessä”, joka on Allianssin tunnuslause.
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Amerikkalainen
karismaattinen
liike
on
kuin
amerikkalainen McDonalds: se pyrkii täyttämään koko
maanpiirin tuotteellansa. Se avaa uusia toimipaikkoja,
joiden vetäjät on koulutettu/johdatettu uskomaan ja
toimimaan
tietyllä
tavalla
asiakaskunnan
miellyttämiseksi. Pyrkimys on tarjota samanlainen tuote
kaikkialla maailmassa. Jumalan rakkaus ja kristittyjen
yhteys -termejä käytetään kliseenomaisesti pyrkien niillä
peittämään sellaiset harhat kuin menestysteologia,
valtateologia, demonologia, uskon sana -oppi, ”jumalan
äänen” kuuleminen (Raamatun ulkopuolella), PH:n
palvonta ja korostaminen, ilmestystieto, hengestä
juopuminen, uudet apostolit ja profeetat, NAR -kultti,
Raamatun vääristely, ihmisten hyväksikäyttö, räikeät
lupaukset ja liioittelut ym. Olisiko jo korkea aika
määritellä
suomalaisissa
seurakunnissa
ja
herätysliikkeissä uudelleen mikä on oma ja raamatullinen
evankelinen ja protestanttinen käsitys ilman, että
joudutaan yhä ahtaammin pilaantuneen amerikkalaisen
karismaattisen uskonsämpylän pihviksi.
Juhani Aitomaa
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Kaidalla Tiellä
Paavo Lievonen
Varhaisesta
lapsuudesta
juontavat ne monet opitut
asiat ja käsitykset, jotka
sittemmin ovat vieneet
minut törmäyskurssille tämän “uuden ajan kristillisyyden” kanssa. Lapsuudessa sain kuvan pyhästä Jumalasta ja siitä, että
kaikki Häneen liittyvä on
kaunista, puhdasta, arvokasta ja kunnioitettavaa. Se,
mitä Golgatalla tapahtui, oli
siihen aikaan keskeisenä
siinä kristillisyydessä, jonka
vaikutuspiirissä elin. Tosin
jouduin jo tuolloin kohtaamaan myös sellaista kristillisyyden nimeä kantavaa toimintaa, jota vielä
tänäänkin pidän ihmiskeskeisenä ja lähinnä sielullisuutena. Pahimmassa tapauksessa nämä kokemukset
olisivat voineet antaa tehokkaan rokotteen kaikkea
kristillistä vastaan. Lapsenuskon jäätyä taakse sain
kuitenkin armon tulla nuorena uskoon. Elämä ei
kuitenkaan ole ollut pelkkää onnea ja autuutta, vaikka
joskus kuulee sanottavan, että tulet onnelliseksi, kun
annat elämäsi Jeesukselle. Kyllä onneakin on ollut,
mutta paljon on ollut kuitenkin vastoinkäymisiä,
taistelua ja tappioitakin.
Eräs kristillisyyteen liittyvä piirre on vaivannut minua
vuosikymmenet. Tämä ongelma liittyy lähinnä
ulkomaisiin julistajiin, joita kutsutaan tänne Suomeen
puhujiksi ja joiden kirjoittamia kirjoja suomalaiset
kustantajat julkaisevat. Saman asian olen kohdannut
usein myös kotimaisten “hengenmiesten” puheissa ja
kirjoituksissa. Heidän julistustaan kuunnellessa tai
heidän kirjojansa lukiessa olen kokenut sisäistä
ahdistusta. Syynä tähän on se suuri kuilu, joka on
heidän sanomansa ja oman elämäni välillä.
Vuosikausia olen väsyksiin saakka saanut kuulla,
millaista tosiuskovan elämä on silloin, kun on
Jumalalle täysin antautunut. Itse en ole pystynyt
antautumaan Jumalalle kokosydämisesti.
Olen kohdannut niitäkin, jotka sanovat rakastavansa
Jeesusta kaikesta sydämestään. Jossain vaiheessa
paljastuu kuitenkin se, että tällaisenkin ihmisen

sisimmästä löytyy lokero, jossa valtaa pitää MINÄ.
Luonnollisesti löytyy niitä, jotka ajattelevat
uskonelämäni olevan täysin hakoteillä ja niin ollen
sanovat vian olevan minussa ja kehottavat minua
parannukseen. He saattavat olla oikeassakin — ainakin
osittain. Olen tavannut myös ystäviä, jotka ovat
samalla tavalla ahdistuneita näistä antautumisvaatimuksista kuin itsekin olen ollut. Monelle tämä
ahdistus lienee tuttua. Tärkeintä on se, että Jeesus on
antautunut meidän edestämme. Viime aikoina olen
saanut hieman ymmärrystä siihen, mistä kokemassani
sisäisessä ahdistuksessa on kysymys.
Ne julistajat, jotka saavuttavat suuren suosion,
opettavat että uskonelämäni täytyy muodostua siitä,
kuinka ymmärrän, osaan, jaksan, ahkeroin, palvelen
ja antaudun. Kaikki tämä on heidän mielestään
keskeistä. He määrittelevät, minkälainen on oikea
uskovainen. Tosiuskovaisen malleja ei ole vain yksi
ainoa, vaan jokaisella on omat korostuksensa, joita he
pitävät totuutena yli muiden. Jokainen heistä osaa
esittää erilaisia vaatimuksia sellaisessa muodossa, että
ne kuulostavat raamatullisilta. Tavallaan niitä
voidaankin pitää raamatullisina siinä mielessä, että ne
edustavat lain noudattamista. Tällaista suuntausta
sanottiin Suomessakin aikanaan “raamatulliseksi
suuntaukseksi”. Mitä enemmän näitä julistajia olen
kuunnellut tai heidän kirjojaan lukenut, sitä epätoivoisemmaksi oman onnistumiseni suhteen olen tullut.
En pysty millään täyttämään niitä vaatimuksia, joita

minulle esitetään. Jo pelkkä ajatus yrittämisestä saa
minut masentumaan.

vähemmän mukaan lakia: Sinun tulee… ja sinun
täytyy… Tätähän kaikki maailman uskonnot ovat
täynnä! Ihmistä ei viehätä mikään vastikkeeton,
mukaan pitää saada ainakin vähän omaa hikeä. En
jaksa uskoa, että Amerikassa ei olisi lainkaan raitista
opetusta, mutta ongelma on siinä, että raitis opetus ei
yllä tänne asti. Yksinkertainen evankeliumin sanoma
ei ole mikään myyntivaltti. Sehän tiedetään jo. Ei sillä
ole uutisarvoa, vaikka se on todellisuudessa kaikkein
tärkein uutinen. Puhdas evankeliumin sanoma antaa
levon, mutta se ei korota ihmistä eikä siinä ole aina
mitään dramaattista. Hyvä, tavallinen, vakaa, varma
ja turvallinen ei herätä huomiota tai uteliaisuutta. Jos
julistamme vain ristin sanomaa, niin meille sanotaan:
“Mutta eihän Jeesus ole enää ristillä”. Ei olekaan,
mutta siitä huolimatta ristin sanoma on keskeisimpänä
evankeliumissa.

Tällaisessa sisäisessä kamppailussa olen lopulta tullut
siihen vakaaseen johtopäätökseen, että ainoa autuuteni
toivo on yksin Jumalan armo. Jeesus sanoo vuorisaarnassa: “Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä
heidän on taivasten valtakunta - - Autuaita ne, joilla
on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.”
Siinä on hyvä mitta ainakin minulle. Nämä
vaatimukset “täytän” mennen tullen. Voin tuntea
nälkää ja janoa vanhurskauteen. Miksi minulle ei
riittäisi Jeesuksen autuaaksijulistus? Uskon, että tämä
riittää myös sinulle. Emme tarvitse supermiesten tai
supernaisten hyväksyntää. Tämän ymmärtäminen tuo
rauhan ja levon. Ansaitsematon armo ei kuitenkaan
merkitse sitä, että tietoisesti lähtisin suinpäin
johonkin Jumalan tahdon vastaiseen.

Sana rististä on Jumalan voima! Vain se murtaa synnin
kahleet. Ristin luona olemme tasa-arvoisia. Siellä
vaikenevat omat pyyteet. Siellä on sydämen lepo ja
turvapaikka. Risti on silta syntisen ihmisen ja pyhän
Jumalan välillä. Liha ei pidä rististä. Lihan oikeudet
päättyvät ristillä. Ainoa oikeus, minkä risti tarjoaa
lihalle, on kuolema. Ristin luona keskinäiset riidat
päättyvät, samoin kilpailu paremmuudesta. Kun
puhutaan uskon kilvoituksesta, niin se tarkoittaa
mielestäni juuri sitä, että usko ansiottomaan Jumalan
armoon säilyy puhtaana. Eikö juuri se käy kilvoituksesta, että emme sekoita mitään omia yrityksiämme
siihen, mikä on jo pientä piirtoa myöten valmista?
Thomas Wilcox sanoo Kalliissa Hunajanpisarassa, että
“usko on ihmeellisin asia maailmassa, pane siihen
jotain omaasi, niin sinä turmelet sen.”

On minullakin syyni kerskata. Syyt ovat pääosin samat
kuin Paavalilla, vaikka en rohkenekaan muutoin
verrata itseäni Paavaliin. Paavali kirjoittaa: “Jos minun
kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani” (2.Kor.
11:30). Tämä mies kertoo itsestään: “Tunnen miehen,
joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet
temmattiin kolmanteen taivaaseen - - tämä mies - kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa
puhua. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni
en kerskaa, paitsi heikkoudestani”. (2. Kor.12:2-5.)
Mutta tärkein näistä kerskauksen aiheista on kuitenkin
tämä: “Mutta pois se minusta, että minä muusta
kerskaisin, kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu
minulle ja minä maailmalle!” (Gal.6:14.)
En ole kuullut milloinkaan tällaista nykyisten superevankelistojen suusta. Kukapa nykyaikana tahtoisi olla
ristiinnaulittu maailmalle? Paavalin kerskauksesta
alkaa vähitellen ymmärtää, miksi aito Jumalan
evankeliumi ei ole muodissa nykyaikana. Paineet ristiä
kohtaan ovat suuret. Siellä ja täällä on yritetty siirtää
risti vaivihkaa pois Jumalan huoneesta. Risti on vielä
tänäänkin pahennus ja loukkaus itseriittoiselle
ihmiselle. Ihmisjoukot olisivat halustaan vain
kuninkaan seurassa, siinä pääsisi “siivellä” loistamaan.
Niin ajattelivat jo opetuslapsetkin, kun he Jeesuksen
seurassa kaavailivat itselleen ministerinpaikkoja.
Ristin miestä kaikki kavahtivat. Paavali oli vainonnut
Jumalan seurakuntaa. Hänelle näytettiin jo alussa,
kuinka paljon hänen tuli kärsiä Jeesuksen nimen
tähden. Paavali ei etsinyt ihmissuosiota, vaikka
Paavalin edellytykset olisivat siihenkin riittäneet.

Evankeliumin sanoma vapauttaa ihmisen olemaan
juuri sitä, mitä hän on ja miksi Jumala on hänet
tarkoittanut. Paineet olla jotain muuta katoavat.
Jumalan armosta olen se mikä olen. Omassa
varassamme ja itsessämme olemme edelleen Jumalan
vihollisia. Kaikki olemme kadotuksen ansainneet.
Mutta syntisinä ja puutteellisina meillä on ristin työn
kautta taivastoivo. Paras on edessäpäin. Olemme
Kristuksen kanssaperillisiä. “Vyöttäkää sentähden
mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi
toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen
Kristuksen ilmestymisessä” (1.Piet. 1:13). ”Saa
lunastettu lauma luokses tulla, sen kohta kutsut päälle
pilvien. Saan minäkin! Ei ansiota mulla kuin arvet
lyömieni naulojen.”

Suosituksi ei näytä pääsevän muutoin kuin
evankeliumia vääristämällä ja ottamalla enemmän tai
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Jumala on Pyhä
Paavo Suihkonen
Osa 3

Usein kuulee sanottavan, että Vanha ja Uusi testamentti sisältävät aivan erilaisen jumalakuvan. Tämän
ajatuksen mukaan VT:ssa on vihan ja koston Jumala,
Uudessa testamentissa rakkauden Jumala. Kuitenkin
myös Uusi testamentti vakuuttaa Jumalan vihaavan
syntiä. Johannes kirjoittaa evankeliumissaan: "Joka
ottaa hänen (=Jeesuksen) todistuksensa vastaan,
tunnustaa, että Jumala puhuu totta, sillä hän, jonka
Jumala on lähettänyt, puhuu julki Jumalan sanat. Ei
Jumala anna Henkeään määrämitalla. Isä rakastaa
Poikaa ja on antanut kaiken hänen valtaansa. Sillä, joka
uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele
Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan
viha pysyy hänen yllään" (Joh.3:33-36). Paavali toteaa
painokkaasti Roomalaiskirjeessään (l:18, 2:1-6), että
Jumala vihaa syntiä, ja hän sanoo ateenalaisille
puheessaan, että "hän (Jumala) vaatii kaikkia ihmisiä
kaikkialla tekemään parannuksen" (Apt.17-30).
Aikamme tarvitsisi kipeästi julistajia, jotka ovat Jesajan
tavoin vapisseet Jumalan pyhyyden edessä ja nähneet
myös oman syntisyytensä. Ellei hengellisen työn tekijä
ole kohdannut Jumalan pyhyyttä, hän ei voi myöskään
julistaa sitä. Jos julistaja suosii mitä tahansa syntiä
elämässään, hän joutuu tinkimään Jumalan sanan
totuudesta. Jumala sanoi Jeremialle: "Niin profeetat

kuin papitkin pettävät kansaa. Huolettomasti he
parantelevat minun kansani vammoja. He sanovat:
'Nyt on rauha, kaikki
hyvin!' vaikka rauhaa ei
ole" (Jer.6:l3, 14). Luvussa
23
Jeremia
välittää
Herran sanat: "Minä en
ole lähettänyt tuollaisia
profeettoja, mutta silti he
juoksevat joka suuntaan.
Minä en ole puhunut
heille, mutta silti he esiintyvät minun profeettoinani. Jos he olisivat
olleet läsnä ja kuulleet,
mitä minä päätin tehdä,
he julistaisivat kansalleni
minun päätökseni ja saisivat sen kääntymään pahoilta teiltään ja pahoista
teoistaan" (Jer.23:21,22).
Edellinen
kirkkoraamattu sanoo alkukielen
mukaisesti:
"Jos
he
olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he
julistaisivat minun sanani kansalleni..."
Paavali kehottaa Timoteusta julistamaan sanaa ja
astumaan esiin "sopivaan ja sopimattomaan aikaan",
ja hän sanoo, että tulee aika "jolloin ihmiset eivät siedä
kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa
mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin
mieli tekee" (2.Tim.4:1-3). Jos julistaja ei ole Jesajan
tavoin kohdannut omaa syntisyyttään, hän ei voi
asettua kuulijoiden rinnalle, hänellä ei ole sääliä
eksyneitä kohtaan eikä hän voi tuoda esiin
evankeliumia ilman vaatimuksia. Hän ei voi myöskään
korottaa Kristusta, ellei hän ole päässyt Jumalan
puhuttelussa näkemään huultensa saastaisuutta,
haluaan etsiä omaa kunniaansa ja korottaa itseään.
Hesekiel sai tehtäväkseen julistaa tuomion Israelin
paimenille, jotka pitivät huolta vain itsestään, "vaikka
paimenen tulisi huolehtia lampaistaan" (Hes. 34:2). "Te
ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkinneet
sairastuneita ettekä sitoneet murtunutta jalkaa, te ette
ole etsineet kadonneita ettekä lähteneet eksyneiden
perään" (Hes. 34:4). Jesajan näyssä serafit huutavat
toisilleen: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot".
Kolminkertainen "pyhä" -huuto korostaa Jumalan

pyhyyden
valtavuutta.
Johanneksen
näyssä
Ilmestyskirjassa yhdistyvät Jesajan ja Hesekielin näyt,
ja siinä toistuu trishagion eli kolminkertainen "pyhä"
-huuto: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala,
Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva" (Ilm.4:8).

7:1). Heprealaiskirjeessä (12:28) kehotetaan kiittämään
Jumalaaja palvelemaan häntä "kunnioituksen ja pyhän
pelon tuntein" (UT 1938: "pyhällä arkuudella ja
pelolla").
Jumalan pelko on siis Raamatun mukaan asia, jonka
tulisi leimata kristityn koko elämää ja jumalasuhdetta.
Iso Raamatun tietosanakirja tiivistääkin (s. v. "Jumalan
pelko"): "Jumalan pelko on kaiken oikean
jumalasuhteen tuntomerkki." Sananlaskujen kirja
yhdistää viisauden ja Herran pelon (Sananl.2:1-6).
Mooses lausuu puhuessaan israelilaisille, 5.Moos.10:
12, 13, paitsi kehotuksen pelätä Jumalaa myös sen mitä
Jumalan pelkoon kuuluu: "Kuulkaa siis, israelilaiset!
Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin
sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen
teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko
sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin
noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä
teille annan. Kun tämän teette, te menestytte."

Herran pelko
Jos meillä on oikea Jumalan pyhyyden tunto, siitä on
seurauksena oikea Jumalan pelko. Jesaja kohtasi pyhän
Jumalan, jonka edessä hän joutui näkemään pohjattoman syntisyytensä mutta sai myös kohdata
Jumalan ihmeellisen armon. Vähän myöhemmin
Jesajan kirjassa kerrotaan, että Jumala käskee Jesajan
sanoa Israelin kansalle: "Pitäkää te Herra Sebaot
pyhänä, pelätkää vain häntä, vaviskaa hänen edessään"
(Jes.8: 13). Ilmestyskirjassa kuvataan, kuinka
kristallivirran rannalla seisovat "pedosta voiton saaneet, ne, jotka eivät ole kumartaneet sen kuvaa eivätkä
ottaneet merkkiä, jossa on sen nimen luku". Heidän
laulussaan on mm. sanat "Kuka ei sinua pelkäisi Herra,
kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä"
(Ilm.15:2-4).

Jumalan pelko on oikeastaan ensimmäisen käskyn
noudattamista, sitä että kunnioitetaan Jumalaa
Jumalana, että hän on ensimmäinen elämässämme, että
meillä ei ole epäjumalia ja että noudatamme hänen
sanaansa. Psalmin 86 kirjoittaja pyytääkin (86: 11):
"Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun
totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko
nimeäsi kohtaan." Hyvin keskeisesti Herran pelkoon
liittyy Raamatussa Jumalan Sanan kunnioitus ja sen
noudattaminen (ks. esim. edellä 5.Moos.10: 13;
Saarn.12:13; Ps.119:1-12; Joh.15:10; 2.Piet.1:19; l. Joh.2:36). Jumala lupaa: "Mutta minä katson sen puoleen, joka
on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun
sanani edessä" (Jes. 66:2, VT 1933). Raamattu kansalle
-yhdistyksen käännöksen mukaan: "Mutta minä katson
sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särkynyt henki ja
joka vapisee minun sanani edessä."

Jumalan pelko on hyvin keskeinen ja laaja käsite sekä
Uudessa että Vanhassa testamentissa. Mm.
Sananlaskujen kirja puhuu paljon Herran pelosta, esim.
Sananl. 14:27: "Herran pelko on elämän lähde, se ohjaa
ohi kuoleman loukkujen." Sananlaskussa 9: 10
sanotaan: "Herran pelko on viisauden alku. Pyhän
tunteminen on ymmärryksen perusta." Voinemme
tulkita näitä sananlaskuja niin, että Herran pelko on
oikeastaan sama kuin elämänkatsomus. Jos meillä on
oikea Herran pelko, ymmärrämme, mikä on Jumalan
tahto meihin ja meidän elämäämme nähden ja saamme
paljon sellaista viisautta, mitä emme pelkän järkemme
avulla saa. Saarnaajan kirjan kirjoittaja päättää
ihmiselämän tarkastelun seuraavasti: "Tässä on
lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää
Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista
ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin
teoista, niin hyvistä kuin pahoista" (Saarn.12:13,14).

Herran pelkoon kuuluu synnin karttaminen ja
vihaaminen. Sananlaskussa 8:13 sanotaan: "Joka
Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa." Edellinen
kirkkoraamattu antaa oikeastaan määritelmän: "Herran pelko on pahan vihaamista." Voidaan sanoa, että
vain Herran pelko pitää erossa pahasta. Heprean pelätä
-sanaa vastaava verbi merkitsee myös 'kunnioittaa'
(vrt. esim. Ps.55:20 vuosien 1938 ja 1992 käännöksissä).

Uudessa testamentissa on runsaasti kehotuksia
jumalanpelkoon. Pietari kehottaa kristittyjä pyhittymään ja elämään jumalanpelossa vedoten siihen, että
Jumala on pyhä: "Niin kuin hän, joka teidät on
kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa
mitä teette. Onhan kirjoitettu: 'Olkaa pyhät, sillä minä
olen pyhä.' Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte
Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin
hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa
tämä muukalaisuutenne aika" (1.Piet.1:15-17). Paavali
kehottaa samoin Jumalan lupauksiin vedoten (2.Kor.

Jatkuu
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NAR -kultti ja Joh. luku 22
New Apostolic Reformation (NAR) -liike edistää uutta
Raamatun ”käännöstä”, jonka tekijä sanoo Jeesuksen
vielä antavan hänelle Johanneksen evankeliumiin
lisättäväksi luvun 22 …

Juhani Aitomaa
Vuoden 2108 kesällä Sydneyssa, Australiassa, Jubilee
Church
-srk:ssa
(https://www.jubilee.org.au)
pidetyssä tilaisuudessa NAR -liikkeen apostoli Brian
Simmons opetti rukouksesta. Jubilee Church on yksi
NAR -liikkeen ”apostolisia keskuksia” maailmassa.
Simmons kehotti kuulijoita rukoilemaan, ei vain
voimaa toimia ”yliluonnollisessa” ja ”taivaan tulessa”,
vaan että he saisivat ”kristuksen merkin” otsaansa ja
käsivarsiinsa. Simmons rukoili erityisesti, että tämä
”sinetti” merkittäisiin ”otsaamme”.
Simmons on yksi merkittävä hahmo NAR -kultissa,
jonka vaikutusvaltaan tavalla ja toisella kuuluvat
käytännollisesti katsoen kaikki merkittävät karismaattisen liikkeen profeetat, apostolit, parantajat ja
julistajat, myös Suomessa. Simmons on myös raamatunkäännöksen ”The Passion Translation” tekijä. Ko
käännös on muokattu erityisesti NAR -kultin tarpeisiin.
Simmons väittää saaneensa suoraa ohjausta, ilmestystä
ja apua Jumalalta raamattunsa käännöstyöhön. Tämän
väännöksen leviämistä edesauttavat mm sellaiset
kristilliset kultit kuin Hillsong -liike ja Kaliforniassa
päämajaansa pitävä Bill Johnsonin Bethel srk.
Tri Michael Brown tuli tunnetuksi ns Pensacolan
”herätyksessä”, joka alkoi Toronton ”herätyksen”
vanavedessä vuonna 1995. Hän sanoo Simmonsin
”rakastavan suuresti (Jumalan) sanaa, hän on
jumalaapelkäävä mies... ja on omistanut aikaansa
raamatunkäännöstyölle enemmän mitä useimmat
ihmiset maailmassa milloinkaan.” Monet suomalaiset
helluntai-/karismaattisen liikkeen aktiivit pitävät
Brownia ”terveenä karismaatikkona”. Brown hyväksyy
NAR -kultin ja on myös ollut puhumassa mm edellä
mainitussa Jubilee Church srk:ssa. Hänen kirjojaan on
suomennettu ja niitä myydään kristillisissä kirjakaupoissa ja seurakuntien kirjamyynneissä. Brownin
mukaan Simmonsin käännös on ”intohimoinen, elävä
ja kaunis”. Muutama uskossaan terveempi karismaatikko on kuitenkin uskaltautunut arvostelemaan
Simmonsin väännöstä, mm. Andrew Wilson
(https://thinktheology.co.uk/blog/article/whats_wr

ong_with_the_passion_translation). Karismaattisena
kristittynä hän kuitenkin pehmentää arvioitaan.
Teosta ei pitäisi kutsua ”käännökseksi” sillä se on vain
parafraasi, eli Raamattua mukaileva, omin sanoin
kerrottu väännös, joita ennemmin on tehty muitakin,
esim Eugene Petersonin ”The Message Bible” ja
Jehovan Todistajien ”Uuden maailman käännös”.
Tekijä ja NAR -kultti kuvaavat sitä kuitenkin
harhaanjohtavasti ”käännökseksi”. The Passion sivulla netissä raamatunväännöstä suosittelee mm
Hillsong -kultin toinen ”pääjohtaja” Bobbie Houston
(https://www.thepassiontranslation.com).
Käännöksen sanotaan ilmaisevan ”Jumalan tulisen
sydämen rakkauden tälle sukupolvelle” ja ”käännös
auttaa sinua kohtaamaan Jumalan sydämen ja
löytämään mitä hän on varannut elämääsi varten”. The
Passion suosittelijoita ovat myös mm. Bill Johnson
(Bethel Church -johtaja), Cal Pierce (Healing Rooms
-perustaja), Chuck Pierce (NAR -kultin ehkä tärkein
profeetta), ym. karismaattisen liikkeen ”kiintotähdet”.
Kaikkein harhaoppisinta ja älyttömintä Simmonsilta ja
hänen väännöksensä suosittelijoilta on väite, että
Johanneksen evankeliumista puuttuu yksi luku!
Lukuja on nyt 21 mutta Jumalalla olisi vielä luku 22
julkaisematta! Tämän harhaoppisen väitteen Simmons
esitti karismaattisten suosimassa Sid Roth'in ”It's
Supernatural” TV -ohjelmassa. Myös em. Michael
Brown suosittelee Sid Rothin ohjelmaa. Sid Rothin
edustamaa harhaa edistää ja esittää myös suomalainen
TV7 nimellä ”Yliluonnollista”
(http://www.tv7.fi/vod/series/71/).

Ohjelmassa Simmons kertoi käynnistään ”taivaan
kirjastossa”, jossa oli lukematon määrä kirjoja. Hän
tapasi siellä Jeesuksen, joka sanoi hänelle: ”En voi antaa
tätä kirjaa (luku 22) sinulle. koska et ole vielä valmis
mutta lupaan, että haen sinut takaisin eräänä päivänä
ja annan sinulle tämän kirjan.” Simmonsin mukaan
tämän - vielä maailmalle (ja Jumalan Sanalle)
tuntematon - Johanneksen evankeliumin luku 22 tulee
saamaan aikaan herätyksen kaikissa kansakunnissa ja
Jeesuksen nimi tulee tunnetuksi kaikkialla maailmassa.
Nykyinen Raamattumme on siis pahoin puutteellinen.
koska siitä puuttuu tämä luku! Näin meille sanotaan
NAR -kultin ja karismaattisen liikkeen kautta.

http://www.spiritoferror.org/2013/04/a-new-narbible-the-passion-translation/3014

Harhaanjohtavaa on myös Simmonsin väite, että hänen
käyttämänsä aramealaiset, heprealaiset ym. lähteet
antavat muita tarkemman kuvan siitä mitä Raamattu
alunperin tarkoittaa. Periaatteessa kaikki raamatuntuntijat ja etenkin sen kääntäjät tietävät kuitenkin,
että vanhimmat ja tarkimmat käytössä olevat lähteet
ovat kreikankielisiä. Kuten monet The Passion arvioijat
sanovat, Simmons ei hallitse arameaakaan.

http://www.lionelwindsor.net/2017/11/09/passiontranslation-romans/

https://www.alisachilders.com/blog/heres-whychristians-should-be-concerned-about-the-passiontranslation-of-the-bible
https://www.gotquestions.org/PassionTranslation.html
http://www.piratechristian.com/messedupchurch/2
016/2/whats-wrong-with-the-passion-translation-itsthe-messed-up-bible

Nykyinen kristillisyys on paljolti jo ns. ”jälkikristillisyyttä”, jossa kristillisyyttä edustaa lähinnä vain
nimi. Kristilliset sanonnat ja muodot ovat olemassa
mutta niiden merkitys on usein kateissa. Voimakkaat
tuntemukset ja kokemukset tulkitaan Jumalan
läsnäoloksi, eikä sielun toimintaa osata erottaa Jumalan
Pyhän Hengen työstä. Näin olemme tulleet siihen
pisteeseen, josta Raamattu sanoo ”heissä on
jumalisuuden ulkokuori mutta he kieltävät sen
voiman”, (2Tiit.3:5). Kun evankeliumia eikä sen voimaa
ymmärretä oikein, katoaa myös raamatullinen
jumalanpelko ja ihminen uskaltaa tehdä kaikenlaista
”konnuutta” käyttäen hyväkseen Jumalan nimeä.

The Passion käyttää karismaattisen liikkeen sanastoa ja merkityksiä,
tässä ”tuli” ja ”ihmeet” yhdistettyinä Psalmien kirjaan ja Markuksen
evank.:iin. HUOM! Raamatussa tuli liittyy Jumalan tuomioon, ei
PH:n siunauksiin t. ”voiteluun” kuten karismaattiset väittävät …

Jumalan voima on evankeliumi, ei ihmisten tuntemat
”voiman” tunteet ja kokemukset. Jumalan voima
ihmisessä saa hänet tuntemaan itsensä aina
heikommaksi ja syntisemmäksi sen tähden, että katse
kohdistuisi lisääntyvästi Kristukseen, ei omaan minään
eikä muihinkaan ihmisiin. Tämä on koko
elämänaikainen läksy kristitylle. Koska se ei ole omalle
langenneelle ”lihalle” helppoa eikä kivaa, monet
hylkäävät tämän Jumalan tien ja ”kieltävät sen
voiman”, eivätkä alistu sen alle.
Ne, jotka haluavat tietää enemmän Simmonsista ja
”The Passion Translation” -väännöksestä voivat
tutustua asiaan mm seuraavista eng.kiel. linkeistä:
http://themelios.thegospelcoalition.org/article/burn
ing-scripture-with-passion-a-review-of-the-psalmspassion-translation
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