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Johdanto 
 

ESIMERKKI # 1: Kokemus Amerikasta: 

Olen asunut Yhdysvalloissa vuoden. Oli juuri 
tapahtunut merkittävä Amerikkaa ravistellut TV-

evankelista Jim Bakkeria koskenut skandaali (petoksia, 
seksisuhteita, lahjontaa, vankilareissu - yms). Katsoin 

jonkun toisen TV-evankelistan ohjelmaa. Isäntäperheen 
sisko sanoi, että oli tuohtunut noista ainaisista rahan 

kerjäläisistä. Monen sellaisen elämäntapa ja opetukset 
eivät olleet jättäneet hyvää vaikutelmaa. Pikemminkin 

huijarin karikatyyri Amerikoissa on TV-evankelista. 

Voiko tälläinen ”hedelmä” olla Jumalasta? 

 

* * * 
• Olemme vuosien 2014-2016 aikana nähneet kristittyjä Suomessa dramaattisesti jakavia asioita sekä palvelutöitä.  

• On kirjoitettu kirjoja erilaisilla palvelukutsuilla olevia ihmisiä ja heidän palvelutöitään vastaan hyvinkin korkea-
arvoisilta seurakunnallisilta tahoilta. 

• On jaettu kristikansaa vuohiin ja lampaisiin. 

• On kehotettu olemaan menemättä joidenkin kokouksiin. 

• On julistettu joidenkin palvelutöiden osalta niiden olevan ”ääri-ilmiöitä”. 

• Netti kirkuu syytöksiä sitä tätä ja tuota opettajaa tai hengellistä palvelutyötä vastaan. 

• On näytetty filmejä, joissa on koottu ripauksittain jonkun palvelutyön vinksahduksia ja diskreditoitu koko 
laajamittainen vuosikymmeniä kestänyt palvelutyö vaikkapa joidenkin yksittäisten miesten ylilyönnillä – joka 
ylilyönti sinänsä oli erittäin selkeä. 

• Olen kuullut radio-ohjelman Radio Deissä, jossa arvostamani Raamatun opettajat antavat ymmärtää että 
karismaatikot täyttävät Juudaan kirjeen osoittaman merkityssisällön, joka kirje on kirjoitettu harhaopettajia 
vastaan. Itse näkisin selvimmin juuri yleiskirkollisuuden, jota nämä opettajat enemmän edustivat, täyttävän tuon 
saman merkityssisällön. Samalla ohjelman tekijät olivat onnellisia siitä että HE eivät ole NIITÄ! 

• Olen kuullut ihmisistä jotka ovat lähteneet seurakunnista, koska eivät enää tiedä kuka on ”hyvis” ja kuka ”pahis” 
tai harhaoppinut  ja mihin voi enää luottaa. 

• Marraskuussa 2015 päädyin YOUTUBE:ssa katsomaan amerikkalaisen naisevankelistan opetuksia joiden nyanssit 
nostivat karvat pystyyn! Katsoin videoita kymmeniä tunteja saadakseni kokonaisnäkemyksen – mistä on oikeasti 
kyse. Hän mm. ”profetoi” köyhien mustien seurakuntien johtajille: ”Katso nyt jotakuta ja sano: arvaa mitä, 
valmistaudu kävelemään miljoonan dollarin taloihin.” Hän kaiketi tarkoitti, että köyhänkin seurakunnan pastorin 
pitäisi tavoitella että saisi nyhtää seurakuntalaisistaan taloudellista hyötyä niin, että voisi itse asettua asumaan 
miljoonan dollarin taloon. Viime vuosina hänen opetuksensa ovat kyllä muuttuneet parempaan suuntaan. 

• Huhtikuussa 2016 Herra sanoi, että seuraavan saarnani aihe on ”Hengellinen arviointi”. Käytän itse paljon aikaa 
Raamatun tutkimiseen ja Pyhän Hengen äänen kuuntelemiseen – joten tottelin. 

• Pidin 17.7.2016 opetuksen miten tälläisessä ilmapiirissä voi tunnistaa miten Raamatun avulla voidaan tunnistaa 
hälyyttävällä tavalla epäraitis kristillisyys. Sain enemmän positiivistä palautetta kuin koskaan mistään 
opetuksestani. Seurakuntalaiset olivat todella kaivanneet aihepiiristä pakettia, jossa kerrotaan mitä Jumalan Sana 
aiheesta sanoo ja kuinka käytännössä voimme asioita arvioida. Päädyimme iltaan liittyneestä käytännön 
harjoituksesta tismalleen samaan arvioon – löysimme täyden yksimielisyyden. 

 

* * * 
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Miten arvioida hengellisiä 
asioita Raamatullisesti? 

 
[ kehitysversio 9.9.2016 ] 

 
* * * 

Esipuhe 
Tässä E-kirjassa on kutakuinkin kaikki, mitä Uusi Testamentti opetusten arvioimisen asiasta kirjoittaa – auki 
avattuna. Puhukoon Sana suoraan!  Kaikki allaoleva opetus, tulkoon arvioiduksi. Tyhmät mielipiteeni tulkoot 
hylätyiksi – pidä se mitä hyvää on. Jumalalle kunnia! Yksinkertaista! 
 
Kirjan käsittelytapa ei varsinaisesti ole teologinen, koska en ole teologi. Kirja on kirjoitettu sellaisesta näkö-
vinkkelistä jossa kuvitteellinen seurakunta ajattelee kutsua jonkun vierailevan puhujan vieraakseen, eikä puhujaa 
aiemmin tunneta. Kysymys on: voidaanko hänet kutsua? Onko opetus tai opettajan hedelmä sellaista että se olisi 
seurakunnalle hyväksi?  
 
Tätä samaa arviointia uskova voi soveltaa kun lukee kristittyjen kirjailijoiden kirjoja, kuuntelee tai katselee erilaisia 
opetuksia. Usein itse tarkistan ensin, mitä kirjan kirjoittamisen jälkeen kirjailijan elämässä tapahtui? Onko todistus 
Kristuksesta yhä voimassa? Erään kerran en tarkistanut: 
 

ESIMERKKI #2. Nuorena palavasti kristityn, nyt edesmenneen Hannah Hurnardin "Jerusalemin muurinvartijat" on 
oikein mainio kuvaus Israelin valtion syntymän ajoilta. Hän kirjoitti sittemmin paljon kristillisiä kirjoja, mutta alkoi 
jossakin vaiheessa esittämään kovin epäraamatullisia näkemyksiä. Lopulta hänestä tuli väkevä new age-eksyttäjä. 
Sanotaan että hänen new age - oppilaatkin lopulta karttoivat häntä, koska Hannah meni kaikessa niin 
mielettömyyksiin. Pasifisti Hurnard on kammottava esimerkki siitä kuinka joku voi luopua Kristuksesta ja tulla 
harhaoppiensa kautta eksyttäjistä erääksi pahimmista - koska ei halua tulla korjatuksi Jumalan Pyhällä Sanalla 
mielettömyyksistään. 
 
 
Raamatunpaikat ellei muutoin ilmoitettu KR33/38 ja merkitty kursiivilla. 
 
Kirjasesta on tarkoitus tehdä myös erillinen dia-esitys PDF, josta opetukseen voi valikoida haluttuja otteita. 
 
 
 
Tampereella syyskuussa 2016 
 
 

 
 
Kuvamateriaalin tekijänoikeudet: Pääosin Internetistä löydettyä kuvamateriaalia mm. sivustoilta jotka pyrkivät 
levittämään tietoutta joidenkin ”kristillisinä” mainostettujen ilmiöiden ongelmallisuudesta tai kuvamateriaalia kirjan 
muilta lähdesivustoilta. Niiden tekijänoikeudet on kuvien ottajilla. Kaikki kuvat on itse editoituja tähän 
kokonaisuuteen. 

 

 
* * * 
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I. Esimerkkejä tilanteista joissa arviointi on välttämätöntä 

 
ESIMERKKI #3: Tilton – tunnettu Herran ”pölynimurikauppias” – joka vei ”kristillisen” rahankeruun taiteen 
äärimmäiseen pisteeseen. Esimerkki hänen sivuiltaan: MAKE A VOW – Tee sitoumus: aseta mielessäsi mitä 
Herralta haluat, maksa rahasitoumus vastineeksi Jumalan tulevasta siunauksesta, määrää että se mitä haluat 
tapahtuu (ei siis että Jumalan tahto tapahtuu - vaan sinun tahtosi tapahtuu) ja julista että asia tulee valmiiksi. 
Olennaista on että lähetät Tiltonille rahasi, että se mitä haluat tapahtuu! 

 

 

ESIMERKKI #4: Pastori Dollarin dominioteologiset saavutukset – mukaanlukien uusi 68 miljoonan dollarin 
lentokone, jolla evankeliumi ilmeisesti saadaan vietyä kaikille kansoille oikein vikkelästi, 2 Rolls-Royce autoa, 
koko piirikunnan valtavin tontti jossa megakartano, vankilareissu tyttären hakkaamisesta.... Dollarin 
evankeliumia kaikille siunauksia janoaville, joita köyhässä mustien yhteisössä riittää. 
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ESIMERKKI #5: Tiesitkö, että Sri Lankassa sanotaan nyt olevan maailman 13:sta apostoli. Hän mielellään ottaa 
suutelijoita jalkainsa juureen. Kaikkien kansojen toivotaan tulevan saamaan häneltä siunauksen. Hän itse 
mielellään palvoo Mariaa ja vie uhreja mm. buddhalaisille kuvapatsaille. Kun etsin uutisia Sri Lankasta, hänen 
järjestönsä sivu tuli miltei ensimmäisenä esille. Hän on siis oikein suosittu kaveri maassaan. 

 

ESIMERKKI #6: Afrikkalaisen lehden kannen pääotsikko julistaa nigerialaispastorista: ”Pastori Chris Okotie on 
löytänyt UUDEN RAKKAUDEN”. Edellisestä vaimosta olikin jo otettu ero. Pastorin vanhoihin rakkauksiin on 
perinteisesti kuuluneet erittäin kalliit autot. Tallista löytyy mm. kullatulla konepellillä oleva uusi Rolls-Royce ja kimara 
muita järjettömän kalliita autoja.  ”Uusi rakkaus”  sittemmin kesti kokonaista 4 v. 
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ESIMERKKI #7: ”Laula, kun olet tekemässä syntiä”- julistaa sekulaari media ilkkuen. Singaporelaisten 
megaseurakuntien pastorit jäivät kiinni 36 miljoonan dollarin veropetoksesta ja rahojen huijauksesta 
seurakuntalaisilta rahoittaakseen erään megapastorin vaimon musiikillista uraa. 

 

ESIMERKKI #8: Lourdes, Ranskassa on paikka jossa Maria ”tekee ihmeitä”. Valtava sirkus on pystytetty Marian 
palvonnalle, Maria-apparitioiden ilmestyksen paikalle. Itse paavikin kuvassa mukana. Paljon parantumisihmeitä 
todistetaan tapahtuneen - vaan ei Jeesuksen hengessä. 
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ESIMERKKI #9: Maailman rikkaimmaksi pastoriksi rankkeerattu nigerialainen Pastori Oyedepo ei netissä olevan 
huhun mukaan voinut kustantaa seurakuntalaisen pienehköä lääketieteellistä operaatiota, mutta seurakunta on 
kustansivat miehelle parhaan mahdollisimman liikesuihkun. En ota kantaa Oyedepon opetuksiin, olen niin vähän 
niihin perehtynyt. Hän on joka tapauksessa menestynein pastori ihmiskunnan historiassa – joka on rakentanut 
pikkukaupungin kokoisen – valtavan kristillisen kampusalueen seurakunnalleen Nigerian pääkaupunkiin. Nyt 
ollaan suunnittelemassa tiettävästi maailman suurinta seurakuntarakennusta ”Uskon Teatteri/Faith Theatre”-
nimellä. Onko tuo teatteriin viittaava nimi kenties oireellinen? Todella toivon, ettei ole. 

 

ESIMERKKI #10: Kotimaisen liberaaliksi muuttuneen lähetysjärjestön ”toivon tiekartta”. Jeesusta ja ristiä ei 
mainita. Niitä kun ei taideta enää tarvita. Jumala niin suuresti ihmistä rakastaa että koko pelastus-narratiivia ei 
enää tarvita. On tarjolla pelkkää posketonta humanismia ja valherakkautta. 
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ESIMERKKI #11: Toisaalta netissä kutsutaan monia Jumalan asioita valheiksi, petoksiksi, eksytyksiksi, esimerkiksi 
tässä väitetään että ”Messiaaninen juutalaisuus” on kasvava eksytys. Ei ole kovin helppo aina ymmärtää mistä 
on kyse missäkin tapauksessa ja mikä on totuus missäkin väitteessä. Kaikkea Jumalan oikeaa liikehdintää on aina 
solvattu ja väitetty väärästä lähteestä olevaksi, mm. harhaopiksi. On helppo joutua hämmennyksiin monista 
väitteistä ja vääristäkin syytöksistä. 

 

ESIMERKKI #12: Monia tunnettuja TV7:ssa opettavia opettajia väitetään eksyttäjiksi tai harhaoppisiksi. Puhujan 
sivulauseita kun oikein pirullisesti tutkitaan niin jokainen joka suunsa koskaan on aukaissut jotain sanoakseen, 
voidaan kyllä helposti harhaopettajaksi tuomita. 
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ESIMERKKI #13: Sitten on profetaalisia ääniä jotka vuosia ovat varoittaneet seurakuntaa ”etsijäystävällisten” 
megaseurakuntien teologioiden vaaroista – jossa Jeesus, veren evankeliumi ja parannuksenteon välttämättö-
myys on poistettu ja tilalle tuotu pelkkä armon ja rakkauden Jumala - sellainen mukava heppu. Wilkerson 
profetoi itkien Venäjällä eräässä kristittyjen tapahtumassa - n. 10 vuotta ennen tapahtunutta, ettei kestä enää 
kauaa, kun Venäjän ovet evankeliumille sulkeutuvat. Nuo ovet evankeliumille käytännössä suljettiin heinäkuussa 
2016 uuden erittäin evankeliumin vastaisen lain seurauksena. Nyt 99% evankelisista seurakunnista toimii 
laittomiksi määrätyissä rakennuksissa. Jossain päin Venäjää seurakuntiin on tehty jo poliisiratsioita. Kristittyjä 
liikemiehiä on jo kielletty antamasta seurakunnille rahoitusta tai heidän bisnekset lakkautetaan. Jotakin 
pienimuotoista työtä siellä haastattelemani Venäjän evankelistan kertoman perusteella onneksi vielä tätä 
kirjoittaessa voidaan tehdä. 

Nämä esimerkit auttavat ymmärtämään, että on välttämätön tehdä rajanvetoa, missä on oikea 
evankeliumi ja missä opetus ei ole Sanan kanssa linjassa. Näihin linjanvetoihin joudutaan seurakuntien 
johtamisessa, mm. siksi, että monenlaisia vierailijoita seurakuntiin on tarjolla puhujiksi, joita ei 
henkilökohtaisesti tunneta.  

 

”Kaikki kristilliseksi mainostettu ei todellakaan  

ole Jeesuksen Hengen mukaista!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

II. Arvioida vai arvostella? 
Kreikan kielen arvostelu-käsitteiden merkityssisältöä avattuna: 

 

1 Kor 14:29. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, muut ARVOSTELKOOT [engl. 
DISCERN, grk. diakrino=epäillä, tehdä ero, tehdä arvio, tuomaroida, estellä, empiä = käyttää 
aikaa] 

Olisi viisasta käyttää sanoo ”arviointi”, sillä kreikan termi ei anna sellaista henkilöön käyvää 
”arvostelu”-näkökulmaa, minkä suomen kieli termille antaa. 

Siksi tässä opetuksessa on käytössä sana ARVIOIMINEN - arvostelu-sanan sijasta. 

III. ARVIOINNIN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS 

 

1 Joh 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne 
Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 2. Tästä te tunnette Jumalan 
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Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on 
Jumalasta; 3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on 
antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 4. 
Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi 
kuin se, joka on maailmassa. 5. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma 
puhuu, ja maailma kuulee heitä. 6. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; 
joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen 
hengen. 

JEESUS SANOO: Matt 7:15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne 
lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16. Heidän hedelmistään te 
tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 

Ef 5:10. tutkikaa, mikä on otollista Herralle; 11. älköönkä teillä olko mitään osallisuutta 
pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä 

1 Kor 10:14. Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta. [Harhaoppi ja vähintäänkin 
eksytys = epäjumalanpalvelusta] 

Tiitus 3: 10. Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, 11. sillä sinä 
tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä 
tuominnut.  

2 Tess 2:3. Älkää antako kenenkään vietellä [JKR: harhauttaa] itseänne millään tavalla. Sillä 
se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, 
kadotuksen lapsi, 4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai 
jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.  

... 

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton ....  jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen 
kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka 
joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa 
pelastua. 11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat 
valheen, 12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet 
vääryyteen. 

1 Tess 5:19. Henkeä älkää sammuttako, 20. profetoimista älkää halveksuko, 21. mutta koetelkaa 
kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; 22. karttakaa kaikenlaista pahaa.  

Nämä Raamatunpaikat kertovat miten suojata oma seurakunta tai oma elämä. Raamatussa ei ole 
suurta kehotusta seurakunnan tai oman elämän kehän ulkopuolisia ruveta leimaamaan, 
analysoimaan ja arvioimaan. Kukin vastaa teoistaan Herralla! 

Profetaalisen palveluviran keskeinen tehtävä on kuitenkin osoittaa seurakuntalaivan laitoja ja 
perälautaa. Ilman niitä, ei ole koko venettäkään, sillä uppoaminen on nopeata, kun maailma 
saastuttaa seurakunnan. Niin on monissa kirkkokunnissa kuitenkin tapahtunut. 

IV. HARHAN VAARAN TASOT 

VT:N NÄKÖKULMA VÄÄRÄT PROFEETAT vs OIKEAT PROFEETAT 

Olemme tekemisissä saman aihepiirin kanssa kun käsitepari ”väärät profeetat” ja ”oikeat profeetat” 
Vanhassa Testamentissä. Olennainen ero oli: 

Väärät olivat suosittuja, julistivat aina 9 hyvää, 10 kaunista.... ja vastustivat aina oikeita profeettoja. 

Oikeat olivat todella epäsuosittuja, maalasivat kuvan kapeasta aukosta, josta voi päästä läpi mutta 
muut mahdollisuudet olivat tuhoon tuomittuja. Siinä on esimakua Matt 7:n vertaukselle ”ahdas portti” ja 
kapea tie – joka elämään vie verrattuna ”laveaan tiehen” joka vie tuhoon. 
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ESIMERKKI #14: Viime vuosina KD:n entinen johtaja Räsänen, profetaalisena äänenä kansan keskellä on 
saanut niskaansa aina ryöpytyksen pitäessään Jumalan suoraa tietä rohkeasti esillä. Maailma ja joillakin 
paikoin seurakuntakin vihaa profetaalista ääntä! Tässä on kyse erosta mikä on väärän profetian ja oikean 
profetian hengen välillä. Sitä mitä maailma vihaa, sitä Jumala rakastaa – ja päin vastoin. 

6 HARHAN VAARAN TASOA – liittyvät liukumiseen pois pelastuksesta 

Pitäisi olla päivän selvää, että uskosta on mahdollista luopua, sillä tiedämmehän jokainen monia uskosta 
luopuneita. Salomokin, eräs Raamatun lehtiä kirjoittaneista, luopui uskosta palvelemaan muita jumalia = 
demoneita. Jos ”kerran pelastettu aina pelastettu”-oppi pitäisi paikkansa, ei Jumala olisi kirjoituttanut 
esimerkiksi:  

Hepr 3:12. ”Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän 
luopuu elävästä Jumalasta...” 

Hepr 6:4. [JKR] Mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan 
lahjaa ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä, 5. nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan 
maailman voimia 6. mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen - 
niitä, jotka nyt itse ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja nostavat hänet kaikkien pilkattavaksi! 

Jos on olemassa ideaalinen ”terve oppi” – niin siitä erkaantuminen vie kohti tilannetta, jossa jossain 
kohtaa ollaan opillisesti Jumalan säätämyksen ulkopuolella, niin perusteellisesti, ettei voida löytää enää 
sellaista uskon pohjaa, jonka voisi ajatella kantavan ikuiseen elämään. Alla esitetään tälläinen liukuma 
pois ”terveestä opista”. 

1. Mielipide-erot  (uskovien keskuudessa) 

2. Painotuserot (uskovien keskuudessa), esim. parannuksentekopainotus vs armopainotus 

3. Virheet / ylilyönnit – kolkutellaan kristinopin rajoja... 

4. Harhaopit (kirkon sisällä) : esim. ylilyönninomainen menestysteologia 

5. Eksytys (hengellisen luonteisia tai niitä perustellaan tai tuetaan hengellisesti) muu 
systemaattinen, demoninen, uskonto, filosofia  

6. Muut tiet jotka eivät vie taivaaseen, joilla ei nimellisesti ole hengellistä ulottuvuutta, esim. 
hedonismi 
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KUVA 12: HARHAN VAARAN TASOT – LUOPUMISEN PROSESSI. Jos joku lähtee puhtaasta Jeesus-keskisestä elämästä 
pois - jossain vaiheessa polkua valkeudesta pimeyteen tulee pakosti raja vastaan, jossa vinksahtaneeseen Raamatun 
tai uskon tulkintaan mennyt opettaja tai tavallinen seurakuntalainen on mennyt niin eksyksiin, ettei hän enää ole veli, 
vaan valheveli, väärä opettaja tai väärä profeetta. Ulkopuolisen on melko mahdoton tuomaroida jonkun toisen osalta 
selvää viivaa, missä kohtaa tuo raja tarkasti menee – Jumala tietää. Jossain kuitenkin on kuvaan piirretty punainen 
viiva, jossa ihminen on poistunut uskovien parista ja hänestä on tullut valheveli tai pahempaa – mikäli tälläiselle 
polulle lähtee. 

ESIMERKKI #15: PRESIDENTTI OBAMA 

− Obama sanoo olevansa uskova ja kerta toisensa jälkeen rukousaamiaisella todistaa uskoontulostaan. 

− Omana pastorina hänellä on toiminut antisemiitti pastori, jonka oppi-isänä oli Amerikan mustien 
muslimien antisemiitti johtaja. Inauguraatiojuhlan rukoilijaksi 2013 oli valittu liberaalin agendan 
pastori, jonka ”rukous” ajoi Sodoman agendaa. 

− Presidenttikaudellaan hän on ollut vuosia ajamassa äärimmäisen aggressiivista agendaa koskien 
moraalilakien rapauttamista - pois Raamatun näkökulmasta. Vuonna 2015 eräs TV7:lla opettanut 
amerikkalainen näkijä Kevin Basconi sanoi jopa että koko Yhdysvaltain hallinto on nykyisin valjastettu 
viemään ihmisiä pois Raamatun totuudesta. 

− On perusteltua esittää kysymys, ollaanko tässä enää Jumalan evankeliumin alla, voiko usko olla enää 
totta? Onko presidentti sittenkin eksynyt vaikka sanoo uskovansa Jeesuksen Kristukseen 
omakohtaisena Vapahtajanaan? 

1. MIELIPIDE-EROT 

Kristus yhdistää. Kristus on uskovan lunastanut. Silti monissa vähempiarvoisissa asioissa emme aina ole 
yksimieliset, johtuen esimerkiksi kokemuksista, seurakuntakulttuurista, seurakunnan opetuksista, 
omasta kutsumuksesta tai jopa eri maiden kristittyjen kirjoja paljon lukeneena huomaan - 
kulttuuritaustasta.  Nämä mielipide-erot eivät ole mitenkään vaarallisia, vaan niihin törmää kaikissa 
kristittyjen yhteyksissä. 

1 Kor 1:11. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja 
keskuudessanne. 12. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä 
Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen." 13. Onko Kristus jaettu? 
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2. Painotuserot 

Painotuseroissa on kyse siitä mitä pidetään olennaisena tai painottamisen arvoisena Raamatussa 
esimerkiksi liittyen palvelukutsun ominaispiirteisiin. Painotus useimmilla meistä muuttuu vuosien 
saatossa, esimerkiksi mitä enemmän olen tehnyt moninaista palvelua Jumalan työhön vuosikymmenten 
saatossa, sitä enemmän olen alkanut painottamaan olennaisena osana kristityn elämässä tekoja (ei 
pelastuskysymyksenä, tokikaan). Joku vanhempi ihminen ei voi enää paljoa tehdä, hän rukoilee, ja 
painottaa rukoilemista. Tämä on normaalia, sillä me puhumme siitä, mikä on lähellä sydäntämme. 

1 Kor 11:18. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnankokoukseen, teillä on 
riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskonkin. 19. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla 
puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen.  

Nämä ”puolueet” ovat painotuseroa. Esimerkiksi profeetan kutsun ja evankelistan kutsun omaavilla 
on selkeästi erilainen peruspainotus. He kuitenkin palvelevat samaa Jumalaa, samassa Pyhässä 
Hengessä. Koko Kristuksen kirkkaus saadaan terävämmin esille kun molemmat painotukset ovat 
tasapuolisesti esillä. Parhaimmillaan seurakunnissa olisi - Jumalan armoitusten puitteissa - viisitahoinen 
palveluvirka jollain tavalla voimissaan. 

3. Hämmentävät puheet / ylilyönnit / virheet  

Apt 15:24. Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, [USKOVIEN PARISTA] joille 
emme ole mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän 
sielunne hämmennyksiin, 25. niin me olemme yksimielisesti nähneet hyväksi valita miehiä ja lähettää 
heidät teidän tykönne [OPETTAMAAN OIKEIN] rakkaiden veljiemme Barnabaan ja Paavalin kanssa, 
26. jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden.  

Pietari teki virheen judaisereille myönnytyksenä. Paavali torui häntä julkisesti. Tälläinen ylilyönti 
tai virhe, on tilanne, jossa joku menee painotuserossaan niin pitkälle, että siitä sietää varottaa.  

Gal 2:14. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, 
sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen.... 

Näissä tilanteissa ei ole kyseessä pelastuskysymys, vain vinksahtanut kokonaisnäkemys. Silti jokaisella 
meistä on jossain määrin vinksahtanut kokonaisnäkemys, liittyen esimerkiksi siihen mitä olemme 
uskonelämässämme Jumalasta oppineet. Emme kukaan ole oppineet Hänestä kuin marginaalisia 
murusia, sillä Hän on Suuri Jumala – osin myös salattu – kuten Sana sanoo.  Silti nuo marginaaliset 
muruset voivat täyttää koko elämämme ja antaa meille kaiken tarvittavan omaan vaellukseemme. 

4. HARHAOPIT – termien taustoitusta 

Raamatun mainitsemat harhaopit nimetään myöhemmin. Tässä on Raamatun taustoitusta joihinkin 
termeihin liittyen harhaoppeihin. 

4.a Valheveli 

2.Gal 2:3. Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileik-
kauttamaan itseänsä. 4. Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuut-
taakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa 
Jeesuksessa, 5. me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin 
totuus säilyisi teidän keskuudessanne.  

Seurakuntien kokouksissa on vainotun seurakunnan tilanteissa hyvin usein valheveljiä, 
informantteja, jotka etsivät tietoja seurakunnan johtajista tai seurakuntalaisista, saattaakseen 
heidät vaaraan. He eivät useinkaan pyri esille. 

ESIMERKKI #16: Tunnen Suomessa ihmisiä jotka ovat joutuneet tälläisten valheveljien taholta 
merkittävään hankaluuteen rikkinäisten ihmisten auttamistyössään. 



 16 

4.b Harhaoppi, valheopettaja, valheprofeetta 

Harhaoppinen ei useinkaan koe olevansa ”harhaoppinen” pikemminkin innokas Jumalan 
asialla ja haluaa muutkin tuoda ”uuteen valoon”. 

2 piet 2:1. 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. 2. Ja moni on 
seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; 3. ja 
ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista 
heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. 

1 Joh 4 Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; [APOSTOLIT/RAAMATTU] joka ei ole 
Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. 

ESIMERKKI #17: Kristitty voi poiketa harhaoppiin ja tulla siitä oikaistuksi – ja palata näin terveelle 
pohjalle. Benny Hinniä toruttiin jossain vaiheessa tietystä rajusta Raamatun painotuksesta 
(perustuen yhteen jakeeseen ja sen äärimmäiseen ylitulkintaan). Sittemmin hän siitä opetuksesta 
luopui. 

4.c Muu oppi 

1 Tim 6:3. Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, 4. niin hän on paisunut 
eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, 
riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, 5. alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat 
turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton 
saamiseen. 

1 Tim 6:9. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin 
mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. 10. 
Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja 
lävistäneet itsensä monella tuskalla. 11. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja 
tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.  

4d. Toinen evankeliumi 

Vääristetty evankeliumi  

Gal 1:Minua kummastuttaa, että te niin pian olette luopumassa Hänestä, joka on kutsunut teidät 
Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin. 7. Toista evankeliumia ei kuitenkaan 
ole. On vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristää Kristuksen evankeliumin. 

Toinen evankeliumi / Jeesus / henki  

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

Jos evankeliumi = ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta ihmisen pelastajasta, niin ymmärrän että: 
toinen evankeliumi = joku muu pelastaa, joku muu on ihmiselämän fokus kuin Israelin 
Jumala, ja Pelastaja Messias, ja joku muu on opastaja kuin Pyhä Henki. 
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5. EKSYTYS - leipäkauppa joka myy homehtunutta leipää 

ESIMERKKI #18: Eksytyksen ja harhaopin ero 

Harhaoppi on kuin leipä, jonka osa on homehtunut, mutta ehkä vielä korjattavissa siten että homehtunut osa 
leikataan pois. Harhaoppi ei ole kokonainen leipäkauppa, mutta jyllätessään voi muuttua eksytykseksi. 

Eksytys on tilanne, jossa on kokonainen leipäkauppa joka myy homehtunutta leipää. Leivän pinta voi näyttää 
joillain silmälaseilla kunnossa olevalta, mutta sisällä ei ole mitään hyvää. Sellaisen kaupan myymää leipää ei 
kannata yrittää parantaa, eikä sitä kauppaa voi parantaa. 

Eksytys on demonista alkuperää oleva, systemaattinen koneisto jonka tarkoitus on eksyttää 
mahdollisimman monta. Se on järjestelmällinen mekanismi johtamaan ihmisiä harhaan. 

Harhaoppiin nähden eksytys on aivan toisen kokoluokan juttu. 

Monista harhaopeista voi kehkeytyä eksytyksiä – esimerkkinä vaikkapa mormonismi. 

Matt 24: 4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 5. Sillä monta 
tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.  

Laodikean [kansainvallan] seurakunta-ajassa seurakunta kysyy:  

• Mitä sinä haluat kuulla?  

• Sateenkaarimessu: kerromme täällä sen mitä haluat kuulla?  

ESIMERKKI #19: Paikallisen sateenkaarimessun erästä puuhamiestä haastateltiin lehdessä. Hän sanoi ettei 
usko taivaaseen eikä helvettiin. Eli toisin sanoen elämä on vain tässä ja nyt. Mihin siinä sitten hengellisyyttä ja 
Jumalaa tarvitaan? Miksi tarvitsee Raamatun vastainen elämäntapa sekoittaa hengellisyyteen?  

Saatana haluaa nostaa keskisormen alttareilta Jumalaa kohden institutionalisoimalla ”temppeli-
prostituution” muodon uudelleen. 5.Moos 23:17. Älköön pyhäkköporttoa [QADESHAH] olko Israelin tyttärien 
joukossa älköönkä haureellista pyhäkköpoikaa [QADESH] Israelin poikien joukossa.  

Antiochus Epifanes – makkabilaisten ajan kuuluisa anti-kristuksen esikuva, asetti temppeli-prostituutit 
Jerusalemin temppeliin. Jumalan tahdon vastaisten elämäntapojen siunaamiset alttareilta tänä päivänä ovat 
ilmentymiä tästä samasta ilmiöstä: temppeli-prostituution uusi muoto. Kyseessä on vieras tuli alttarilla! 

Terve oppi  

2 Tim 4.1. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja 
kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: 2. saarnaa sanaa, astu esiin 
sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. 
3. Sillä aika tulee, jolloin he [IHMISET YLEENSÄ] eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa 
mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia 4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja 
kääntyvät taruihin.  

2 Joh 1:9. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka 
siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. 10. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo 
mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; 11. 
sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. 

Titus 2:1. Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu: ... olkoot käytöksessään niinkuin 
pyhien sopii,.... Jakeen jälkeen on mainittu paljon käytännön esimerkkejä, millaista on terveen opin 
mukainen käytös. 

Terve oppi = sellainen elämäntapa, kuten pyhillä sopii olla. Terve oppi on Tituksen kirjeen mukaan 
käytännönläheistä, ei niinkään oppirakennelma. 
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V. MITEN LUOPUMINEN HARHAN PUOLELLE TAPAHTUU? 

 
LUOPUMINEN JEESUS-ELÄMÄSTÄ: Tässä pyritään osoittamaan Jeesusta lähellä oleva elämä tumman sinisenä. Mitä 
kauemmaksi kahdeksalla mainitulla elämänalueella mennään pois Jeesus-keskisestä elämästä, sitä lähempänä ollaan 
uskonelämän rajaa (musta alue), jonka jälkeen Raamatun mukaan teot tai muut asiat osoittavat että ihminen ei seuraa 
Jeesusta. Siitä tilasta toki voi armosta palata, mutta jos ihminen valitsee systemaattisen elämäntavan, elää tuon 
mustan reunan alueella, Raamattu todistaa ettei tuolla uskoon joskus tulleella ole asiaa taivasten valtakuntaan (ellei 
tee parannusta). 
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ESIMERKKI #20: VIHREÄLLÄ KUVITTEELLISEN HENKILÖN PROFIILI: Tässä tapauksessa kuvitellaan, että ihminen sanoo 
olevansa Jeesuksen oma, mutta puheet ovat aivan kauheat: hän kiroilee solkenaan ja suunsa tunnustuksella kukaan ei 
koskaan voisi häntä taivastien kulkijaksi tunnustaa. Silti tämä ihminen väittää olevansa Jeesuksen oma. Samoin hänen 
rahankäyttönsä ja ajankäyttönsä osoittavat hänen elävän elämäänsä vain hänelle itselleen. Jos hän ei halua tehdä 
parannusta näistä asioista, niin esimerkiksi kuvassa mainitut sananpaikat toimivat viimeisellä tuomiolla hänen 
tuomareinaan. 

VI. EKSYTTÄJIEN TUNNUSMERKKEJÄ 
Harhat syntyvät yleensä ”meistä lähteneiden” toimesta. 

Apt 15:24. ... olemme kuulleet, että muutamat meistä (=uskovien parista) lähteneet,  joille emme ole 
mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne 
hämmennyksiin ...   

Usein tälläinen toimija saattaa olla uskoon hiljattain tullut, joka pian luulee olevansa enemmän tai 
vähemmän Herran armoittama joka ei kuitenkaan halua hyväksyä koko totuutta, tai soveltaa sitä koko 
totuutta elämäänsä. 

Päätuntomerkkinä hedelmät 

Matt 7:18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. 19. 
Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20. Niin te siis tunnette 
heidät heidän hedelmistään. 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten 
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22. Moni sanoo minulle sinä 
päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos 
riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23. Ja silloin minä lausun heille julki: 
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'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 24. 
Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava 
ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi 

 

Miten eksyttäjät ilmaantuvat? 

pujahtanut keskuuteenne  - tietynlainen viekkaus (Juuda 1:4) 

Puheet 

puhuvat maailmallisesti ja maailma kuulee heitä (1 Joh 4:5. He ovat maailmasta; sentähden 
he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.) 

suu puhuu pöyhkeitä (Juuda 1:16) 

villitsijöitä (2 Joh 1:7) 

pilkkaajia – pilkkaavat totuutta ja niitä jotka puhuvat totuutta (Juuda 1:17-18) 

Tavoitteet 

salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja (2 piet 2) 

kääntävät Jumalan armon irstaudeksi (Juuda 1:4) 

Oppi 

eivät pysy Kristuksen opissa – menevät pidemmälle (2 Joh 1:9) 

eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi  (2 Joh 1:7, 1 Joh 4:3) 

kieltävät … Jeesuksen Kristuksen. (Juuda 1:4) 

Moraali 

harjoittavat [erityisesti hengellistä] haureutta (Juuda 1:7) 
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saastuttavat ruumiinsa (Juuda 1:8) 

eksyvät luonnottomiin lihanhimoihin (viittaus mm. Sodoman syntiin) (Juuda 1:7)  

 

Suhde rahaan 

vaeltavat himojensa mukaan (Juuda 1:16) 

ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä (2 piet 2:3) 

mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden (Juuda 1:16) 

Luonne 

itsekkäitä (Juuda 1:12 He likapilkkuina rakkausaterioillanne kemuilevat ja itseään kestitsevät) 

napisijoita – napisevat Jumalan auktoriteettejä vastaan, erityisesti profeettoja (Juuda 1:16) 

kohtalonsa nurkujia  - ”voi minua ei kukaan kuuntele, minulle ei anneta tilaa” (Juuda 1:16) 

jumalattomia (Juuda 1:4) 

uneksijoita – [eivät elä ainakaan Jumalan todellisuudessa] (Juuda 1:8) 

järjettömien eläinten tavoin toimivia (Juuda 1:10) 

epävakaita (Juuda 1: 12 tuulten ajamia pilviä) 

petollisuus = tulevat luoksenne lammasten vaatteissa, mutta ovat raatelevaisia susia. (Matt 
7:15) 

sielullisia (NASB:worldly-minded) (Juuda 1:17-18) 

[Pyhää] Henkeä heillä ei ole (Juuda 1:17-18) 

Hengellisyys 

ilman hengellisiä juuria/ ei-syvälle juurtuneita (Juuda 1:12 juurineen maasta revittyjä.) 
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halveksivat herrautta / auktoriteettiä (NASB: reject authority) (Juuda 1:8) 

herjaavat mitä eivät tunne (Juuda 1:10) 

kieltävätpä Herrankin (2 piet 2) 

herjaavat kirkkauden henkiolentoja (Juuda 1:8) 

 

Sato 

ei vettä tarjolla janoisille sieluille (Juuda 1:12 He ovat vedettömiä) 

heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; (2 piet 2) 

hedelmistään tunnette heidät. (Matt 7:16) 

hedelmättömiä (Juuda 1:12 paljaita syksyisiä puita, hedelmättömiä) 

paljon vaahtoamista, vähän sisältöä (Juuda 1:13. He ovat rajuja meren aaltoja, jotka 
vaahtoavat omia häpeitään) 

saavat aikaan hajaannusta (Juuda 1:17-18) 

Seuraajat 

moni seuraa heidän irstauksiaan  [Koska moni seuraa heitä, se tarkoittaa, että he voivat olla 
varsin suosittuja] (2 piet 2) 

Miten heille käy? 

hetken kestäviä singahtavia tähtiä (Juuda 1:13, harhailevia tähtiä) 

turmelevat itsensä (pitkän listan konkluusio) (Juuda 1:10) 

EI KÄY HYVIN! 

Tuntomerkeistä pitäisi olla pääteltävissä, että ihan helpolla ketään ei voi leimata eksyttäjäksi. Aika 
monta tuntomerkkiä pitää osua kohdalle, että olisi syytä pitää etäisyyttä jonkun opetukseen näistä syistä. 
Kohtuullisen tasapainoisessa seurakunnallisessa kuviossa tälläisen opettajan pujahtaminen joukkoon ei 
pitäisi olla ihan helppoa. 
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VII. RAAMATUN MAINITSEMAT HARHAT 
Harhaoppi toimii kuin yrityksen nurkanvaltaus. Pyrkimyksenä on hivuttaa esimerkiksi koko 
järjestö tai seurakunta omaksi. Sitä kautta seurakuntalaiset ovat sen omia. Moni aiemmin 
kristillinen järjestö on tälläisellä nurkanvaltauksella tehty levittämään humanistista oppia. 

Ollaan kuitenkin heikoilla vesillä, jos ”löydetään” joitakin muilla tavoin käyttäytyviä ”harhaoppeja” 
kuin Raamatussa sivutut harhat. Harhaoppeja on nimetty kautta historian vaikka kuinka paljon. Tässä ei 
ole alettu luetteloimaan kirkkohistoriassa harhaopeiksi nimittämiä asioita, koska Raamattu ei niitä 
mainitse. Tässä on vain ilmaistu ne, jotka Raamattu itse osoittaa olevan harhapolkuja, harhaoppeja tai 
eksytyksiä. Monenlaiset käytännön elämässä esiintyvät harhat kuitenkin hyökkäävät alla mainittuja 
raittiin uskontien peruspilareita vastaan: suhde Isään ja Sanaan, suhde Poika, suhde Pyhään 
Henkeen, oikea elämäntapa, oikea motiivimaailma, oikea keinovalikoima sekä usko eikä uskonto 
sen sijasta. Koska Raamattu ei näitä oppeja kovinkaan paljon avaa, ymmärrämme, että tässä esitelty 
selitys on tulkinnanvarainen, josta moni voi olla eri mieltäkin. 

Allaolevassa perusluettelossa kolme ensinmainittua (1-3) sotivat kolminaisuutta vastaan. Tästä syystä ne 
ovat pahempia kuin neljä sitten mainittua (4-7). Voisi ajatella että harhat jotka käyvät Isää, Poikaa ja 
Pyhää Henkeä vastaan, ovat suoraan eksytyksen luonteisia. Voidaan suoraan sanoa että kyseessä on 
epäkristilliset opit – täyttä eksytystä. Neljä seuraavaa mainittua, ovat ikäänkuin kristillisyyden varjolla 
tapahtuvia harhaoppien lajityyppejä. Sanotaan olevamme kristittyjä, mutta elämäntapa, motiivimaailma, 
keinovalikoima ovat vääriä, tai kristillisyys on pelkkää uskontoa – ei omakohtaista uskoa. 

Eksytys = Heresies = hairesis = valita 

 

1. GNOSTILAISUUS – eksytys Jumalaa & Jumalan Sanaa vastaan 

Raamatussa on se mitä tiedämme Jumalasta. Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa. 

Gnostilaisuuden kaltaiset eksytykset sotivat Jumalaa ja Jumalan sanaa, ilmoitusta vastaan. Tätä 
alkuseurakunnan ajan merkittävää harhaoppia ei ole suoraan nimeltä mainittu, sillä se sai tämän nimensä 
vasta 1600-luvulla, mutta platonismi ja kreikkalainen filosofia gnostilaisuuden taustalla, oli toki 
vaikuttamassa Juudeassakin. Vahva viittaus tämän kaltaisiin eksytyksiin on mm: 

1 Tim 6:20. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan 
VALHETIEDON epäpyhiä ja TYHJIÄ PUHEITA ja VASTAVÄITTEITÄ, 21. johon tunnustautuen 
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muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne! 

25 muuta Raamatun viittausta Gnostilaisuutta koskien: https://www.openbible.info/topics/gnosticism 

GNOSTILAISUUDEN KALTAISET HARHAOPIT TOIMIVAT NÄIN: 

• On Raamattua vastaan tai sanotaan ettei Raamattu riitä 

• Kieltää Isän Jumaluuden tai tekee toissijaiseksi, sanoen esimerkiksi ”koska maailmassa on 
pahaa, Jumala ei voi olla ainoa Luoja”. Paha Raamatun mukaan on ihmiselle annetun 
valinnanvapauden tuottama hedelmä tai lopputulema, jossa hyvän sijasta ihminen valitsee 
pahan: esimerkiksi valitako avio-uskollisuus vai aviollinen uskottomuus. Pahuuden takana 
on persoonallinen sielunvihollinen henkivaltoineen – jonka ainoa tarkoitus on ihmisen 
iankaikkinen kadotus – samaiseen tulijärveen minne se itsekin kerran joutuu. 

• Gnostilaisuuden mukaan tieto on tärkeämpää kuin hyve. Gnosis=tieto. 

• Gnostilaisuuden mukaan Jeesuksen lihaan tuleminen ei voisi olla totta, koska jumaluus ei 
voi yhtyä materiaan. 

• Karismaattisuudessakin voidaan mennä hakemaan ”uusinta ilmoitusta”, ohittaen Sanan. 

• Salaopit ovat myös gnostilaisuutta. Salaopeissa opetetaan, että ”valittujen joukoille” on 
tehty tiettäväksi salaista viisautta.  

• ESIMERKKI #21: Christian Science ja vapaamuurarius ovat liikkeinä elitistisiä Raamatun 
arvovallan ohittavia eksytyksiä. 

2. ANTI-KRISTUKSEN HENKI – eksytys Kristusta vastaan 

1 joh 4:2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, 
lihaan tulleeksi, on Jumalasta; 3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on 
antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 

ANTI-KRISTUKSEN HENKI TOIMII NÄIN: 

• Kieltää Jeesuksen Kristuksen 

• Kieltää Hänen herrautensa 

• Kieltää sovituksen tai / ja sen merkityksen 

o Voi kyllä hyvin sanoa:”Kyllä, minä uskon Jumalaan”... 

• ESIMERKKI #22: Mormonismi on Jeesuksen Jumaluuden ja sovitusteon merkityksen kieltävä 
eksytys. 

3. IISEBELIN HENKI – eksytys Pyhää Henkeä vastaan 

Jeesuksen Henki = Totuuden Henki = Pyhä Henki = Profetian Henki 

Vastakohtana tälle on iisebelin/väärän profetian henki 

Ilmestyskirja 2:20 kuvaa sitä näin: 
Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka  

a) sanoo itseään profeetaksi ja  

b) opettaa ja [opettaa väärin] 

c) eksyttää minun palvelijoitani [vie harhaan] 

* harjoittamaan haureutta ja  

* syömään epäjumalille uhrattua.  

21. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta 
tehdä eikä luopua d) haureudestaan. [vie moraalittomuuteen] 
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VÄÄRÄ PROFETIA / HENGELLINEN HAUREUS / IISEBELIN HENKI TOIMIVAT NÄIN: 

• Pyrkii korvaamaan Pyhän Hengen / On Pyhää Henkeä vastaan. 

• Oikea profetian henki ohjaa ihmistä oikeaan, sillä Pyhä Henki on rinnallakulkija joka 
kirkastaa Kristusta. Näin ollen väärän profetian henki pyrkii ohjaamaan ihmistä 
harhaan, eksyksiin,  pois Jumalasta. 

• Väärän profetian henki on verenhimoinen suhteessa Jumalan omiin: 

• ILM 17 kuvaus porttokirkosta:  ”5. Sen kanssa ovat maan kuninkaat harjoittaneet 
haureutta, ja sen haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." 5. suuri Babylon, 
maan porrojen ja iljetysten äiti 6. Minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä ja 
Jeesuksen todistajien verestä. Nähdessäni hänet minä hämmästyin suuresti.” 

• ESIMERKKI #23: Charles Russell antoi vääriä profetioita siitä että vuonna 1914 
pakanoiden luku tulee täyteen ja sitten alkaa uusi aika. Aiemmin hän oli jo hylännyt monia 
keskeisiä Raamatun oppeja, mm. koskien ihmisen sielun ikuisuutta ja kadotusta. Vääristä 
profetioista syntyi eksytys nimeltä Jehovan Todistajat. 

4. NIKOLAIITAT – väärän elämäntavan harhaoppi 

Nikolaiittain oppi on antinomismia. He kieltäytyvät Jumalan säätämyksestä, Jumalan syyn ja seurauksen 
ja lain auktoriteeteistä – ja se korvataan opilla ”elä kuten haluat”, vaikka Sana sanoo: 
 
2 Joh 1:6. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että 
teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa. 
 
Nikolaiittojen harhaoppia koskeva raamatunpaikka on ilmestyskirjassa. 
 
ILM 2:4 EFESOKSEN SRK: Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen 
rakkautesi. 5. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta 
jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. 
6. Mutta se [HYVÄ] sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain TEKOJA, joita myös minä vihaan. 7. 
Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä 
elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.'  

 

Ilm 2:15 PERGAMONIN SRK: ”Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain 
opista. ” 

• Nikolas mainitaan (APT 6:5). Hän oli käännynnäinen Antiokiasta. Ko. raamatunpaikassa 
valittiin 7 kanssatyöntekijää avustamaan apostoleja 

• Nimen NIKOLAS merkitys ”hän joka valloittaa/voittaa ihmiset” 

• Nikolaiittain harhaopin ydin on ylivapaudet kristillisessä käytöksessä: mukaanlukien 
vapaa-rakkaus 

• kyse on TEOISTA, kuten Jeesus Ilmestyskirjassa Efesokseen puhuu 
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Luettelo elämäntavoista, jotka eivät vie taivaaseen 

1 
Raamatun mukaan tämän luvun mainitsemia elämäntapoja harjoittavat eivät tule perimään taivasten 
valtakuntaa. Nämä ovat identiteettilauseita, ei sellaisia, että jos johonkin näistä synneistä uskoon 
tultuamme lankeamme, emme voisi periä taivasten valtakuntaa. Itse olen joutunut (tai saanut) jonkun 
synnin tunnustaa vuoden 2016 aikana – enkä koe silti kadotustuomiota, kiitos Jumalan armon. 
 
Jos siis teemme parannuksen, käännymme synneistämme, vaikka kerta toisensa jälkeen haluten täyteen 
vapauteen -  jos jossakin emme vapautta ole vielä saaneet - ja olemme aralla tunnolla, näitä tekoja voi 
kutsua syntiin lankeemisina, kuten Paavali sanoi että ”synti minussa”...  
 
Mutta jos identiteettinä hyväksymme itsessämme tälläisen, emmekä tiedostaessamme asian, halua tehdä 
asialle mitään – niin vaikka väitämme olevamme uskossa, emme Jumalan Pyhän Sanan mukaan ole 
menossa taivasten valtakuntaan. Armon ovi on silti auki. Vielä voi kääntyä. Kääntymiseen heikko 
ihminen tarvitsee Jumalan voiman korkeudesta - jota saa anoa. Tässä siis lista identiteeteistä joiden 
matkassa ihminen ei päädy taivasten valtakuntaan: 
 

• ahneet (1 Kor 6:9, Ef 5:5) 
• anastajat [kiristäjät] (1 Kor 6:9) 
• anhteeksiantamattomat (Mark 11;25-26) Esim Charles N'Difon 
• avionrikkojat (1 Kor 6:9) 
• epäjumalankuvia kumartavat (Ilm 9:20) 
• epäjumalanpalvelijat (1 Kor 6:9, Gal 5:19, Ilm 21:8, Ilm 22:15) 
• epäuskoiset (Ilm 21:8) 
• eriseuraiset (Gal 5:19) 
• haureelliset (Ef 5:5, Gal 5:19, Ilm 9:21) 
• hekumoitsijat (1 Kor 6:9) 
• huorintekijät (1 Kor 6:9, Ilm 21:8, Ilm 22:15) 
• irstaat (Gal 5:19) 
• juomarit / juomingeissa viihtyvät (1 Kor 6:9,Gal 5:20) 
• juonijat (Gal 5:19) 
• kateelliset (Gal 5:19) 
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• koirat (Ilm 22:15) [tällä selitysteosten mukaan lienee tarkoitettu matalan luonteenlaadun ihmistä, 

siis sellaista ”koiramaista tyyppiä”, mutta tulee mieleen myös tulkintamahdollisuus ihminen joka 
haukkuu ja puree toisia nilkkaan – kuvainnollisesti] 

• lahkohenkiset (Gal 5:19) 
• miehimykset = homoseksualismi (1 Kor 6:9) 
• murhaajat (Ilm 9:21, Ilm 21:8, Ilm 22:15) 
• mässäilijät (Gal 5:20) 
• noituutta/velhoutta harjoittavat (Gal 5:19, Ilm 9:21, Ilm 21,8, Ilm 22:15) 
• pahat (1 Kor 5:13) 
• pelkurit (Ilm 21:8) 
• pilkkaajat (1 Kor 6:9) 
• riitaiset (Gal 5:19) 
• riivaajia kumartavat (Ilm 9:20) 
• saastaiset (Ef 5:5, Gal 5:19) 
• tyhjillä puheilla pettävät (Ef 5:6) 
• valehtelijat (Ilm 21:8, Ilm 22:15) 
• valhetta rakastavat (Ilm 22:15) 
• varkaat (1 Kor 6:9, Ilm 9:21) 
• vihamieliset (Gal 5:19) 
• väärät (1 Kor 6:9) 

Uskoontulo vs. uskossa pysyminen 

Uuden Testamentin pelastusoppi voidaan ajatella typistetysti esimerkiksi näiden jakeiden kautta: 

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  

Mark 16:16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. 

Jos tässä on koko pelastusoppi, niin Jeesuksen kylväjävertaus on valetta. Siinähän kylväjä kylvi neljään 
maatyyppiin. Tien oheen kylvetty oli sitä missä pelastussanoma meni sydämeen, mutta saatana heti 
kohta repi pois. Kalliolle kylvetty siemen otettiin ilolla vastaan, mutta kiusaukset, syntielämä saa heidät 
luopumaan uskostaan. He eivät pääse perille. Orjantappuroihin kylvetty siemen on sellainen, joka 
kuulee ja lähtee vaeltamaan Jeesus-tietä, mutta tämän maailman arkiset asiat täyttävät heidän elämänsä, 
eivätkä he tuota mitään satoa. He saattavat päästä perille, mutta heillä ei ole mitään satoa. Tai sitten 
”vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin” sana ”tukehtuvat” tarkoittaa että he kuolevat 
hengellisesti. Hyvä maaperä ainoastaan tuotti satoa. He ovat uskoontulleista ne, jotka arvostavat 
Jeesusta enemmän kuin tätä maailmaa ja syntejä. Jokainen uskova tuntee ihmisiä näistä eri maalajeista. 

Pitäisi ymmärtää, että pelkkä uskoontulo ei vie ihmistä perille. Se on kuin tilanne, jossa evankelista on 
tuonut ihmisen Jumalan rakkauteen, synnit on saatu anteeksi. Päästäkseen perille sitä tietä pitäisi 
kuitenkin kulkea ja sillä tiellä pysyä. On paimenen, profeetan ja opettajan tehtävä saada pidettyä tielle 
tullut myös kulkiessaan totuuden tiellä. 

Tässä ei ole kyse mistään ”tekojen evankeliumista”. Evankeliumi on selkeä, KUKAAN ei voi periä 
taivasten valtakuntaa teoillaan, kyse on Jumalan armoteosta Jeesuksessa Kristuksessa. Sen sijaan, 
ihminen voi kyllä teoillaan pitää huolen siitä, että uskoon tultuaan hänen tiensä viekin kadotukseen. 
 
ESIMERKKI #24: Laulaja Whitney Houston sanoi aiemmin olevansa uskossa. Preacher’s Wife elokuvan aikoihin 
äänitetty Houstonin ylistyslevy on todella vaikuttava. Usein edelleen kuuntelen kappaletta Rakastan Herraa -”I love 
the Lord”, jossa koen selkeän Pyhän Hengen läsnäolon.  

https://www.youtube.com/watch?v=BdH9tVor7WU 

Valitettavasti tuon elokuvan ja levyn jälkeen Houston miehensä suosiollisella avustuksella rakastui juhlimiseen, 
päihteisiin sekä huumeisiin. Lopulta hän hukkui ammeeseensa tokkurassa. Minne Houston joutui? Afrikkalaisen 
Linda Ngaujah’in murtuneisuudessa kerrottu tarina, jossa hän joutui käymään kadotuksessa ja näki siellä mm. 
äitinsä ja Whitney Houstonin. https://www.youtube.com/watch?v=sCuLpk58ZYA  kohdasta 1:12- alkaen. 
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Kahta Herraa ei todellakaan voi palvella. 

Pelastus ja palkka taivaassa ovat aivan eri asiat 

Pelastus on yksin armosta. Jeesuksella on kuitenkin palkka itse kullekin, riippuen siitä miten asioimme 
meille annetuilla avuilla. Kenelle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan. 

ESIMERKKI #25: Korealainen pastori Yong Gyu Park on kokenut taivaan ja kadotuksen todellisuuden. 
Kummassakin paikassa on hänen mukaansa ihmisiä jotka olivat ”kristittyjä”. Hänen nollasta lähteneen 
elämäntyönsä kautta hän rakensi 50-vuotiaaksi tullen 5000 hengen megaseurakunnan. Hänellä oli 150 
miljoonan dollarin omistukset ja mm. viisi luksusautoa. Sitten vuonna 1987 hän kuoli. Taivaassa hän näki, että 
vaikka hän luonnevioistaan (mm. ylpeys) huolimatta päätyisi sinne, hänen palkkansa ei ollut sitä mitä odotti. 
Jumala antoi Parkille toisen mahdollisuuden ja hänen palasi elävien kirjoihin. Hän myi omaisuutensa ja käytti 
seuraavat 20 vuotta varoittaen seurakuntia vääristä teistä.  

Taivaskokemuksessa hän näki kaukana taivaan keskuksesta halpa-arvoisen ja suuren asuma-alueen, jonka 
asumuksia Park kuvasi kanakopeiksi. Ne olivat palkkana sieluille jotka hädin tuskin pääsivät taivaaseen. He 
eivät olleet rakentaneet elämällään Herralle tai olivat rakentaneet vain itselleen nimeä. Toisilla sen sijaan oli 
palkkana taivaissa valtavia kartanoita, nimeltä mainiten mm. D.L.Moody ja John Wesley. Taivasrakennuksen 
rakentamisen välineitä maan päällä ovat Parkin saaman sanan mukaan: ylistäminen, Raamatun luku, rukous, 
evankeliointi, annit, uskollinen kymmenysten maksaminen ja seurakunnan palveleminen.  

Minä uskon, että pastori Parkin todistus on aito ja koen sen Sanan mukaiseksi. Hieman silti hämmentää hänen 
saamansa ymmärrys ”piskuisen joukon” pienestä koosta suhteessa koko ihmiskuntaan. 

Englantia taitaville ohessa linkit videoon. Videon taustan kaikki kuvat tuskin ovat Parkin näkemän mukaan 
taiteiltuja, kuvittavat vain videota. Parkin kasvokuva on aito. 

http://www.divinerevelations.info/documents/pastor_park/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HR1sFtFug38 

Hänen myöhempiä opetuksiaan en löytänyt englanniksi käännettyinä, mutta tässä esimerkkejä pastorin 
lukuisista opetuksista tuonela ja taivas-kokemusten jälkeiseltä ajalta koreaksi: 

https://www.youtube.com/watch?v=p-xWQ0rwt3g 

Kyse on tästä: 

 
KUVA 15: Kristus on tulossa hakemaan morsiantaan 
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KUVA 16: Antinomisteille (Jumalan lain kieltäjille)  kysymys : noutaako Kristus ylläolevan kaltaisen 
morsiamen? 
 

 
KUVA 17: Vai tämän kaltaisen? Ef 5:27. ...saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi 

tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. 
 
Tunnemme varmaan nahoissamme, että tuohon rypyttömyyteen ja tahrattomuuteen tarvitaan 100% 
Jumalaa ja 0% itseämme. Olemme silti armosta kutsutut elämäntapaan, jossa pyrimme lähelle Jumalaa ja 
anomme Jumalalta armoa saada elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Silloin kun jotain syntiä tulee 
väliin, pyydämme anteeksi, kadumme ja jatkamme uskonelämää pelastusvarmuudessa. 
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KUVA 18: Lavea tie ei Matt 7:n mukaan vie taivaaseen, vaan ahdas portti ja kapea tie. Nikolaiittain oppien 
mukaan armo ja Jumalan ”hyvyys” ja ”rakkaus”  (antinomistien määrittämine ilmentymineen) mahdol-
listavat uskovan elää ”leveää elämää” – eikä poispoikkeilu uskon tieltä ole vaarallista. Armoa riittää. Jeesus 
tosin aloitti opetustyönsä sanoilla: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää 

parannus ja uskokaa evankeliumi." Mark 1:11 
Usein kun Jumalan hyvyydestä puhutaan, tuntuu kuin sillä tarkoitettaisiin sitä, että Jumala silittelee 
ihmistä myötäkarvaan. Mitä myötäkarvaista siinä oli että jokainen apostoli Johannesta lukuunottamatta 
koki marttyyrikuoleman raskaan elämän lopputulemana? Mitä myötäkarvaista oli elämäntavassa johon 
Jumala profeettansa Vanhassa Testamentissa johdatti? Jos ”kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi 
jotka Jumalaa rakastavat” – näkökulma otetaan, niin Jumalan hyvyys saa oikean muodon. Hänen 
Tarkoituksensa ovat hyvät, hänen Pyhyytensä on Hyvä. Me emme saa määritellä ”hyvyyttä” maailman 
näkökulmasta. Se ei ole samaa kuin myötäkarvaan silittäminen, vaan sitä kun ikuinen lopputulema on 
paras! 

NIKOLAIITTAIN HARHAOPIN TAPAISET OPIT TOIMIVAT NÄIN: 
• Se mitä tehdään – siis  elämäntapa - on Raamatun mukaan tälläisen opin ongelma: hyvä 

että "vihaat nikolaiittain TEKOJA" 
• On syntielämää ja eletään siinä ilman parannuksenteon haluakaan 
• Sanotaan, ettei kristityn elämäntavalla ole väliä, erityisesti koska armo muka peittää 

kaiken synnin parannusta tekemättä ja synnistä pois haluamatta 
• ESIMERKKI #26: liberaali teologia on Nikolaiittain harhaopin kaltainen oppirakennelma. 

5. BILEAMIN EKSYTYS – väärän motiivimaailman harhaoppi 

4 Moos 25:1. Niin Israel asettui Sittimiin. Ja kansa rupesi irstailemaan Mooabin tyttärien kanssa. 2. 
Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. 3. Kun Israel 
näin antautui palvelemaan Baal-Peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan.  

Juuda 1:11  Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät PALKAN tähden Bileamin 
eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!  

2 Piet 2:15. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, 
hänen, joka rakasti vääryyden PALKKAA, 

Pergamonin srk: ILM 2: 14. Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät 
kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että 
söisivät [ikäänkuin palkkana?] epäjumalille uhrattua  ja haureutta harjoittaisivat.  

4 Moos 31:14. Ja Mooses vihastui sotajoukon johtajiin, tuhannen- ja sadanpäämiehiin, kun he palasivat 
sotaretkeltä. 15. Ja Mooses sanoi heille: "Oletteko siis jättäneet henkiin kaikki naiset? 16. Katso, nehän 
ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat israelilaiset ANTAUTUMAAN USKOTTOMUUTEEN 
Herraa vastaan Peorin [PEOR = KALLIONKOLO, ikäänkuin väärä turvapaikka kallionkolossa joka ei 
kuitenkaan kestä aikaa. Mammona on väärä turvapaikka!] vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran 
seurakuntaa.  
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Jer 6:13. Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin 
papitkin, harjoittavat petosta. 14. He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, 
rauha!" vaikka ei rauhaa ole. 15. He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia; mutta 
heillä ei ole hävyntuntoa, he eivät osaa hävetä. Sentähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun 
minä heitä rankaisen, sanoo Herra. 

BILEAMIN EKSYTYKSEN KALTAISET HARHAT TOIMIVAT NÄIN: 

• Hengellisyys hyödyn lähteenä 

• Siunaukset ennen Jumalaa, etsitään Jumalan kättä, ei Häntä itseään 

• Hengellisen palvelutyön motiivit väärät, esimerkiksi: 

• raha, arvostus, oma minä, ego, hengellinen ylpeys 

• Rakastetaan vääryyden palkkaa 

• Syödään uhrattua [voisiko ajatella: temppelin varat omaan taskuun, yli sopivan palkkauksen] 

• Viritetään viettelys palveltaville ... [tietoinen päätös tehdä jotakin vilpillistä yli toisten, 
esimerksi johtaen hyväksikäyttöön] 

• Voisi käyttää nimityksiä ”palkkapappi”, ”egoevankelista”, ”maailman suosion Gospel-
artisti” – sellaisista poluista, jotka ovat vaarassa viettää Bileamin harhaan. Samoin jotkut 
”ministryt” saattavat olla suuresta egosta lähteviä motiiveiltaan. 

• ESIMERKKI #27: Menestysteologia on Bileamin eksytyksen kaltainen harhaoppi. 

Bileamin eksytyksessä työn motiivi ei ole Jumalan mielen mukainen. 

Termillä ”Palkkapappi” me toki ymmärrämme tarkoitettevan henkilöä joka tekee ykkösmotiivinaan - 
palkan tähden hengellistä työtä – ilman omakohtaista uskoa. Jokaisella on laskunsa, perheensä 
elätettävänään ja jokainen on palkkansa ansainnut, niin pappi tai täyspäiväinen evankelistakin – mutta 
hyöty ei voi olla hengellisen työn ykkösmotiivi.  

Toisaalta hengellisen työn vastustajat usein ensimmäisenä haluavat puuttua rahoitukseen siinä määrin, 
ettei kukaan voisi tehdä hengellistä työtä päätoimenaan. Se tekisi todella hallaa evankeliumille. 
Suomessa vapaiden suuntien palkat hengellisestä työstä ovat niin pienet, että palkan takia kukaan tuskin 
hengellistä työtä lähtisi näissä piireissä tekemäänkään.  

ESIMERKKI #28: Tunnen eräänkin Jumalan palvelutyön omaavan parin, joka nostaa nuukuudessaan palkkaa 
vain 1000 euroa kuussa! 

Johanneksen kolmas kirje on kehotuskirje kiertävien evankelistojen ja muiden vastaavien Herran 
palvelijoiden elämisen tarpeiden täyttämiseksi.  

Menestysteologia vs. menestys Raamatun perspektiivistä 

Prosperity doctrine – on amerikkalainen termi jonka suomennos on ”menestysteologia”. Termi 
kuvastaa opetusta, jonka pääsisältö on se, että etsimme Jumalan hyvää kättä, joka haluaa opin mukaan 
aina maallista parastamme. Pääpaino tässä opetuksessa on menestys maallisilla mittareilla. Siinä haetaan 
ja etsitään siunauksia, yli Siunaajan. 

Menestys VT:ssä oli seuraus kuuliaisesta elämästä. Jos näin ja näin teet, menestyt ja olet siunattu. Jos 
niin et toimi, et ole siunattu. Menestysteologia sen sijaan ei juurikaan painota kuuliaisuutta menestyksen 
ehtona, vaan yleensä sitä että annat rahaa ja annat enemmän rahaa, niin saat rahaa ja saat vielä enemmän 
rahaa. Hankkeesi menestyvät, välittämättä aina edes siitä olivatko hankkeet moraalisesti hyviä tahi ei. 
Termi ”siunaus” myöskin määritellään siinä hyvin maallisin silmälasein. Oikeasti pitäisi kysyä mikä on 
siunaus ja ehkä parempi vastaus on siunaus on sellainen asia joka on kestävä täältä iankaikkisuuteen. 
”Onneni on olla Herraa lähellä”. 

Menestysteologian opetukseen kuuluu myös ajatus ”kaikki paranevat”. Olen lukenut vain kahdesta 
tilanteesta Raamatun ulkopuolella, jossa ainakin väitettiin kaikkien parantuneen. Kyllä – Jeesuksen 
nimessä on parantuminen, tunnen sen omakohtaisesti kahdellakin alueella. Ongelmallisesti 
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menestysteologia vihjaa että monet Jumalan suuret miehet ja naisetkin, jotka lopulta kuolivat 
sairauksiin, olivat epäuskoisia – koska ylipäätään kokivat sairauksia. Eräs johtava pastori kysyi minulta 
hiljattain seurakuntataustani tuntien, olenko sitä mieltä että voi julistaa ”kaikki paranevat”. Olimme 
samaa mieltä: ei voi julistaa. Mutta tiedän, että Jeesus parantaa tänään ja se on meille jokaiselle tarjolla. 
Paranemista anomme ja rukoilemme - sekä lisää uskoa. Lopputulemana kaikki eivät paranevat, mutta 
sitä mahdollisuutta on kutsuttu tarjoamaan Raamatun kehotuksen mukaisesti: ”parantakaa sairaita”.  

Menestysteologia on mammonan hengellä täytettyä kristillisyyttä. Menestysteologia täyttää Raamatun 
ilmoituksen siitä miten Bileamin eksytys toimii, vertaapa ylläoleviin Raamatun jakeisiin.  

Menestys Raamatullisesti Uuden Testamentin aikoina 

3 Joh 1:2. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin 
menestyy.  

Tuo Raamatunpaikka on Uuden Testamentin ainoaita henkilökohtaiseen menestymiseen viittaavia 
paikkoja, joka ei ole suora siteeraus VT:stä. 

Jumala varmasti haluaa että menestymme tai kukoistamme niissä asioissa joihin meidät on kutsuttu: 
perheen isänä, äitinä, opiskelijana, omalla paikallamme seurakunnassa, palvelutyössä tai ystävänä 
toisille. Hän haluaa että niin hyvinä kuin huonoina aikoina luottamuksemme on Hänessä ja jokaisesta 
asiasta selviämme. Usein meillä on jopa enemmän kuin aivan oikeasti tarvitsemme. 

UT:ssa voimme ajatella opetuksen siis menevän näin: 

Yhtäältä – Jeesus tuo yltäkylläisen elämän 

Joh 10:10. Jeesus sanoo. ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. 
Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys [=Perissos.]”  

Perissos=yli tarpeen... Minä olen tullut, ”että heillä olisi enemmän, yli tarpeen”, tai”että heillä 
olisi jotakin enemmän”.. Tämä ei tarkoita että he olisivat vauraita. JKR kääntää: ”Minä olen 
tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.” Jos väännämme yli tarpeen tarkoittamaan 
materialismia, olemme väärinymmärtäneet kokonaisuuden materialistisin, mammonan hengen 
silmälasein. Yli tarpeen tuossa varmasti tarkoittaa myös materiaa, mutta ei vain materiaa. 

Toisaalta – helppoa ei ole luvattu Jeesuksen seuraajille. Tällaista opetusta Uudessa Testamentissa 
on paljon enemmän kuin helppouden lupausta, eli pääpaino uskovan elämää koskien on ahtaan 
portin opetuksessa. 

Joh 16: 33 Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on 
ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman." 

Lopultakin – Hän pitää huolen 

Matt 28:20 ... opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." 

Me kristittynä siunaamme, puhumme hyvää toisten ja itsemme elämään ja menestymistä hyville 
hankkeille. Mutta me etsimme Jumalaa, ei hänen kättään ensisijaisesti.  

Matt 6:33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä 
[ruoka, juoma, vaatteet – edellä ei puhuta edes katosta pään päällä eikä vauraudesta varsinkaan] teille 
annetaan. 

Tämä on ero menestysteologian ja Jumalan mielen mukaisen menestyksen välillä. Me emme julista 
tappiota muutoin kuin viholliselle itselleen - joka asiassa elämämme ympärillä! 

Menestysteologian eräs johdannainen - dominioteologia 

Eräs menestysteologian johdannainen on se, kun laodikean kirkko rikkaudessaan ja sokeudessaan luulee 
kristittyjen näkyväisellä tavalla tekevän maailmaan ”Jumalan valtakunnan” ennen Jeesuksen tulemusta 
”suuren herätyksen” päätepisteenä. Tämä oppirakennelma on nimeltään ”dominio-teologia”.  

Sana sanoo että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä ts. uskovissa – ei siis näkyväisenä. 
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Monia paikkakuntia on kyllä vakavan esirukoustyön, profeettain alkuvalmistelujen ja pastorien 
yhteyden kautta muuttunut tulevia vaikeita aikoja varten uskon näin - ”turvakaupungeiksi”. Maailman 
vajaan 4 miljoonan tunnetun paikannimen joukosta, olen kuullut, että noin 300 on muuttunut tälläiseksi 
esimerkkikaupungeiksi, joista yksikään ei ole Euroopassa. Näissä kaupungeissa Jumala on todellakin 
hallelujaa – lähestulkoon ottanut hallintavallan ja koko yhteiskunta on muuttunut. Tulkoon niitä lisää. 
Prosenttiosuus on silti miniskulaarinen.  

Raamatun kokonaisopetus lopunajoista ei kuitenkaan anna tukea ajatukselle uskovien hallintavallasta 
ennen Jeesuksen toista tulemusta – päin vastoin. 

Olen huomannut, että väärä eskatologia johtuu usein Jooelin profetian huonosta läpilukemisesta. 

Joelin profetiako kumoaa kaiken muun mitä Raamattu lopun ajasta puhuu? 

Väitän, että Joelin profetia on profetiaa Israelille, ei kansoille. Voimme sitä itseemme soveltaa, kuten 
kaikkea Sanaa, mutta se on kirjoitettu konkreettiselle Israelin kansalle.  

Joelin luvussa 1 on vitsauksia, niin että Herran temppelistä loppuvat uhrit, samalla kun Herran päivä 
lähestyy. Voisin ymmärtää, että Israelia kohtaa kansojen vihan takia lopussa boikottien ja saartojen takia 
moninainen talousahdistus. 

Luvussa 2 tilanne on selkeä, sillä siinä jo kansakunnat vyöryvät kohti Jerusalemia kauhistuttavalla 
voimalla. Tämä on Hesekielin luvun 38 Googin sota. Silloin vihdoin Herra ilmestyy kansansa Israelin 
keskellä Joel 2 lopussa. Samaa aikajaksoa kuvaa mm. Sakarjan 12. luku. 

Luvussa 3 on ”Hengen vuodatus” - Jumala vuodattaa henkensä ”al kol basar” = ”kaiken lihan päälle”. 
Suomen kieleen ”kaiken lihan päälle” on käännetty ajatuksella ”kaiken ihmiskunnan”. Kuitenkaan 
tekstiyhteys ei tue tuollaista tulkintaa alkuunkaan. ”Teidän tyttärenne ja poikanne” Teidän-viittaus = 
Israelin tyttäret ja pojat, koska koko Jooelin näkökulma on pahat kansat hyökkäävät Israelia vastaan 
vs. Israel sen keskellä löytämässä Jumalaansa Siionissa. 

Eli luvussa 3 - KOKO ISRAEL täytetään Pyhällä Hengellä. Ei morsiusseurakunta, sillä tempaus on jo 
tapahtunut - mikäli niin uskomme. Sitten tulee Jumalan merkkejä taivaalla ja jokainen ”Sionin vuorella 
ja Jerusalemissa” (Joel 3:5) joka Herran nimeä avuksi kutsuu, pelastuu. Ei Ammanissa tai New 
Yorkissa! Siionin vuorella! Ei tässä ole mitään kansakuntien herätystä, jos luetaan asia kirjaimellisesti. 
”Al kol basar” – tarkoittaa että kaiken lihan päälle (Israelissa), kun koko Jooel on kirjoitettu Israelille! 

Luvussa 4 (nykyisen lukujaon mukaan) kansat jo tuomitaan. En voi ymmärtää, miten Jooelin profetian 3 
luku käsittelisikin yhtäkkiä kansojen uskovien herätystä, kun kaikki muu selkeästi käsittelee Israelia ja 
sitä vastaan lähteviä kansojen pahoja joukkoja, jotka 4:2 eteenpäin saavat tuomionsa. 4:1 

Siksi on kummallista että Joelin profetia on irtiotettu tietyissä piireissä koskemaan koko ihmiskuntaa, 
aikaansaaden hyvin torson eskatologian – jossa Joelin profetia tuntuu olevan täydessä ristiriidassa 
kaiken muun lopunaikaa koskevan Raamatun selityksen kanssa. Jos ymmärretään Jooelin profetia 
koskien vain Israelia, silloin ei synny ristiriitoja täynnä olevaa eskatologista lopunaikain reikäjuustoa. 

Näin ollen dominioteologinen oppirakenne, jossa kuvitellaan maailman muuttuvan Jumalan näky-
väiseksi valtakunnaksi ennen Jeesuksen tulemusta, muutamien näkyvillä olevien esimerkkien 
mukaisesti, täyttää mielestäni laodikean kirkosta profetoidun ”olen rikas, en mitään tarvitse” - 
ajattelumallin. Ja siinä rikkaudessa jotkut kuvittelevat muuttavansa näkymättömän (=se Valtakunta mikä 
on sisällisesti teissä) näkyväiseksi (=näkyväinen Jumalan hallintavalta kansain keskellä). Sillä 
seurauksella että dominioteologit ovat jo jakaneet maailman apostolisiin vyöhykkeisiin, joita joku 
vaatimattomalla egolla varustettu ihminen sitten hallitsee! 

Sanonpa näin: Kristus ottaa hallintavallan tulleessaan Jerusalemiin!  

Ja sitä ennen toki me janoamme Pyhän Hengen suurempaa vuodatusta uskoviensa keskuudessa. 
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6. KOORAHIN KAPINA – väärän keinovalikoiman harhaoppi 

Juuda 1:11  Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen 
ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!  

PAPPISKAPINA PROFEETTAA VASTAAN 

4 Moos 16: heihin yhtyi israelilaisista kaksisataa viisikymmentä miestä, kansan päämiehiä, 
kansankokouksen jäseniä, arvokkaita miehiä. 3. Ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja 
sanoivat heille: "Jo riittää! Koko seurakunta, he kaikki, ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. 
Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli?" 4. Kun Mooses sen kuuli, lankesi hän 
kasvoillensa. 5. Sitten hän puhui Koorahille ja kaikelle hänen joukolleen sanoen: "Huomenna Herra 
ilmoittaa, kuka on hänen omansa ja kuka on pyhä ja kenen hän sallii käydä tykönsä. Kenen hän valitsee, 
sen hän sallii käydä tykönsä. 6. Tehkää näin: Ottakaa itsellenne hiilipannut, sinä Koorah ja kaikki sinun 
joukkosi, 7. ja virittäkää niihin tuli ja pankaa niihin huomenna suitsuketta Herran edessä, niin se mies, 
jonka Herra silloin valitsee, on pyhä. Riittäköön se teille, te leeviläiset!" 8. Ja Mooses puhui 
Koorahille: "Kuulkaa, te leeviläiset! 9. Eikö teille jo riitä se, että Israelin Jumala on erottanut teidät 
Israelin seurakunnasta, sallinut teidän käydä hänen tykönsä toimittamaan palvelusta Herran 
asumuksessa ja seisomaan seurakunnan edessä palvelemassa heitä? 10. Hän salli käydä tykönsä 
sinun ja kaikkien veljiesi, leeviläisten, sinun kanssasi; ja nyt te tavoittelette pappeuttakin.   

KOORAHIN KAPINAN MUKAISET HARHAT TOIMIVAT NÄIN: 

• Kapinallisuus Jumalan valitsemaa järjestystä vastaan 

• Pappien omanarvontunnon kapina, papeista tulee välimiehiä 

• Sakramenteista tulee ylimerkityksellisiä 

• ”Vain meidän kirkko pelastaa” 

• Yleinen pappeus ja viisitahoinen palveluvirka täysin ohitetaan 

• Ihmismenetelmät ja -tavat sulkevat Jumalan toimintamahdollisuuksia 

• Kyseessä ylpeä, hengellisen omanarvontunnon tie 

• Kirkoilla on ollut suuri taipumus tähän suuntaan kautta kirkkohistorian 

• Koorahin harhaoppi on yleisemminkin kapinallisuuden taustalla. ”Onko sillä merkitystä, 
mitä Raamatussa sanotaan? Miksi minä tottelisin? Mieluummin ajattelen järjelläni.” 

• ESIMERKKI #29: Järkeisopit toimivat tällä tavalla. 

7. KAININ TIE = uskonto uskon sijasta 

Kainin tien kohdalla on kysymys siitä onko polku jota kuljetaan uskon tie, vai uskonnon tie? Kainilla se 
oli uskonnon tie. 

Hepr 11:4. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai 
todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa 
kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. 5. 

Juuda 1:11  Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen 
ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!  

Kain oli ensimmäinen uskonnollinen, eli muotojumalinen ihminen. Veli Abel oli uskovainen, 
henkilökohtaisessa suhteessa Jumalaan. 

KAININ TIEN EKSYTYS TOIMII NÄIN: 

• Muotojumalisuus omakohtaisen uskon sijaan 

• Uskonnollisuus Pyhän Hengen ohjauksen sijaan 

• Muotomenot korvaavat henkilökohtaisen Jumala-suhteen 
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• Hengellisyyttä vain maistetaan, ei eletä – käydään ehkä joulukirkossa. 

• ESIMERKKI #30: Uskonnot toimivat tällä tavoin. Sydämen merkityssisältöä vailla oleva 
muotojumalanpalvelus on  Kainin tie. 

IX. MITEN TEHDÄ ARVIOINTIA? 

 

A. ARVIOINTI - HENKILÖÖN SUHTAUTUMINEN 

1. Käsitä oma sokeutesi ja tietämättömyytesi 

◦ Et voi määrittää selväpiirteisesti mikä on tasan tarkkaan ”oikea oppi”. Jos maailmassa on 
vaikkapa 10000 teologista instituuttia - kenenkä oppi on tismalleen keskiössä - ”standardi 
versio”? Määritäpä se? Tuskin onnistut! Jos väität sen tietäväsi, et olekaan ihan 
nöyrimmästä päästä oleva taivastien tallaaja. Sanopa määrittelysi kenelle tahansa 
Raamattua paljon lukeneelle kristitylle, niin hän ehkä lisää määrittelyysi sivulauseen tai 
ottaa jotain pois. Kiinalaisen apostolin määrittelemänä oikean opin määritelmä on jonkin 
verran eri paikassa kuin eteläamerikkalaisen apostolin. Katsomalla eri kristillisten 
seurakuntien sivustoilta heidän oppimääritelmiään, näkee helposti että jokainen 
määrittelee melko olennaisetkin asiat toisista poiketen. Toiset painottavat sovitusta, toiset 
perusevankeliumia, toiset Sana-keskisyyttä, toiset apostolista kutsua valtakunnan työhön, 
toiset profetaalista rhema-ohjausta. Vaikka ytimessä on Kristus - pelastuksen kallio - silti 
emme pääse yksituumaisuuteen paketista nimeltä ”oikea oppi”. Nämä ovat painotuseroja. 
Opin olennainen osa eli pelastusoppi (soteriologia) sen sijaan pitäisi olla kohtuullisen 
yksituumainen tapaus – varsinkin jos koko Raamattu on tullut luetuksi huolella – eikä 
Raamattua surffata rusinat pullasta menetelmällä. 

◦ Jokainen on erehtyväinen, Raamatun tulkintojensakin suhteen. Tämä materiaali, siltä osin 
missä ei ole Raamatun lainauksia, on erehtyväinen. Pidä se sellaisena!  

◦ Seurakuntakulttuurit ja maiden kulttuurit ovat erilaisia. Pitäisi osata siivilöidä tämäkin 
sokeus arviointia tehdessä. Sokeutta tuo se, että yleisinhimillisesti ajattelemme aina oman 
kulttuurimme olevan oikeanlainen ”standardiversio”, vaikkei näin useinkaan ole. 
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◦ Olemme kaikki sokeita sokeuksillemme! SNL 21:2. ”Kaikki miehen tiet ovat hänen 

omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet.”  

◦ Emme ole mukana eri ihmisten siviilitilanteissa. Emme tiedä hyvässä & pahassa kaikkea 
mitä toinen tekee? Jos hän puhuukin yhtä - hän voi kuitenkin toimia salassa toisin. 
Olemme siis osittain sokeita. 

◦ Luuk 6:41. "Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa 
silmässäsi on hirsi? 

2. Henkilöön käyvyys 

◦ Ei ihmistä vastaan, mutta tutkitaan opetusta, taustalla olevia vaikuttimia, elämäntapaa, 
silloin kun arviointiin on pakko mennä. Tuollainen pakko pitäisi olla muuten kuin 
kirjoja luettavaksi valitessamme - aika harvoin. Ennemmin kannattaa tutkia vaan 
omaa vaellustamme – siinä on itselle ainakin työmaata. 

◦ Ef 6: 12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, 
valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden 
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. 

◦ Useiden palvelutöiden osalta opetus henkilöityy yhteen persoonaan ja silloin toki on 
käytettävä evidenssinä kyseisen ihmisen elämänkaarta ja hedelmää tiedossa olevilta osin. 
Onko todistus myös henkilön omassa elämässä voimassa, vai onko kyseessä vain 
julkisivu? 

3. Tuomitseminen (kadotukseen) 

Jaak 2: 12. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 13. 
Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio 
koituu kerskaukseksi.  

Arvioimisessa ei päädytä arvioon jonkun ihmisen taivaspaikasta. Jumala yksin tietää, 
mutta arvioimisella rajataan pois – kannattaako kyseisen opettajan opetuksia kuunnella, 
ottaa puhujaa seurakuntaan vastaan, lukea hänen kirjojaan tai kuunnella ohjelmiaan. 

4. Pahan puhuminen 

Jaak 4:11. Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljeään panettelee tai veljensä 
tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain; mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole 
lain noudattaja, vaan sen tuomari. 12. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi 
pelastaa ja hukuttaa; mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? 

Arvioinnin kohteeksi joutuva palvelutyö ei saa olla pahan puhumisen kohde. Jumalan 
armo on voimassa, vaikka olisi niin, että opettaja tai opetus tuntuisi vinksahtaneen 
harhaopinkin puolelle. Arviointi vain pyrkii rajaamaan terveet opetukset seurakuntaan 
sisään ja epäterveet ulkopuolelle. Epäterveiltä vaikuttavat ”kristilliset” kirjat on varmaan 
syytä jättää lukematta. 

5. Väärä todistus 

2 Moos 20:16. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.  (8.käsky) 

Kol 3:9. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen 
tekoinensa  

Me emme saa sanoa väärää todistusta myöskään kun puhumme toisten opetuksista: 
”sekin opetti sellaista ja sellaista”. Jos emme anna kokonaisvaltaista kuvaa kyseisen 
opettajan opetuksista, olemme hyvinkin antamassa väärän todistuksen jos kerromme vaan 
vinksahtaneimmilta kuulostavat asiat. 

6. Leimakirveet = ennaltajulistettu päätös  

Sananlaskut 25:3. Taivaan korkeus ja maan syvyys ja kuningasten sydän on 
tutkimaton. 
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Jumala tietää motiivit. Tiedätkö sinä toisen oikeat motiivit? Ihan oikeasti? 

Mikä on jonkun motiivi? Ehkäpä hän panttaa hyviä asioita joita tekee salassa, koska 
haluaa saada palkan Herralta taivaassa? 

Voidaan leimata ”ÄÄRIKARISMAATIKKO”, tai ”IISEBELI” tms... 

Tälläinen ei ole hengellistä arviointia – vaan pikatuomio, leimakirves. Uskallammeko 
ottaa sellaisia vastuullemme viimeisellä tuomiolla, kun meidätkin tuomitaan tekojemme 
ja sanojemme mukaan. 

Pikatuomioita olemme varmasti kaikki elämässämme jaelleet. Itse ainakin olen niin 
toiminut, luvattoman monta kertaa. Oi Herra armahda! 

B. TUTKIMUSVÄLINEET 

7. Tärkein väline arvioinnissa on Raamattu: onko opetus linjassa Jumalan Sanan kanssa? 

APT 17:11. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan 
vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. 

Katsotaan / kuunnellaan / luetaan opetus ja vajavaisilla kyvyillämme arvioidaan onko se 
noin suurinpiirtein Sanan kanssa linjassa sillä ymmärryksellä mikä meillä on. Yksittäinen 
saarna tai kirja voi olla hyvin kapeasta aihealueesta ja joillakin on palvelukutsu saarnata 
kiertävänä saarnaajana hyvin kapeasta aihealueesta. Kapea-alaisuus ei toki tee ihmisestä 
valheopettajaa tai harhaoppista, kunhan kyseisellä aihealueella opetus on Sanan kanssa 
linjassa. 

8. Henkien erottaminen työkaluna 

1 Kor 12:10. Joku saa lahjan tehdä voimatekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen 
lahjat arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää 
kieliä.  

On muistettava, että henkien erottaminenkin on epätäydellinen väline – se täydentää muin 
keinoin saatua kokonaiskuvaa. 

Kun olemme tottuneet kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä, Hän on paras jonkun puhujan 
puolestapuhuja! Seurakunnan johtajalle esimerkiksi voi tulla vakuuttava ajatus: nyt 
minun pitäisi kutsua se ja se puhumaan. 

Monissa tilanteissa ollaanko ”samassa hengessä” on selvitettävissä kun rukoilemme 
yhdessä. Vaikka olisimme kovin erilaisia rukoilijoita, joku samuuden tunne rukouksessa 
pitäisi saavuttaa – Hengen yhteys. Jos ei oikein löydy rukousyhteyttä, ei taida olla 
muutakaan yhteyttä.  

9. Armo on suuri 

1 Tim 1:15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus 
Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. 16. Mutta 
sentähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi 
kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen, itsellensä 
iankaikkiseksi elämäksi.  

Pitää ymmärtää että tutkimushetkellä jonkun palvelutyön puhujan tai kirjailijan viimeiset 
hetket eivät varmaankaan ole käsillä. Hänen elämänsä voi muuttua. Jos hän on 
vinksahtanut jossain, hän voi korjata vielä polkunsa. Mutta niin kauan kun ei polkuaan 
korjaa, seurakunnan ei tule ottaa sellaista puhujaa eikä olla sellaisen kanssa tekemisissä. 
Seurakuntaa tulee suojata sellaiselta opetukselta. 
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C. TUTKIMUSTAVAT 

10. Ei eroteta asiayhteydestään 

ESIMERKKI #31: HARD TALK TV-OHJELMASSA näytettiin Heidi Bakeristä klippi täysin 
asiayhteydestä irrotettuna, hänen elämäntyötään mitenkään muistamatta. Heidi Baker myös 
leimattiin ”äärikarismaatikoksi”. Bakerin käydessä Suomessa 2016 hän esitti vakavimman 
alttarikutsun ja parannuksenteon kutsun mitä olen moneen vuoteen Suomessa kenenkään 
kuullut esittävän. Siihen kutsuun vastasi mm. lukuisia maahanmuuttajia.  

Voi olla epäviisasta arvostella sellaista kuten Heidi Baker, jonka elämäntyön hedelmä on niin 
näkyvä. Heti kun itse autamme niin montaa tuhatta lasta katuojasta, tai saatamme niin monta 
tuhatta uskoon, ehkä sitten meillä on legitimiteetti korjata Bakeria. Toki, jos opetus on Isää, 
Poikaa ja Pyhää Henkeä tai selkeästi Raamattua vastaan – niin pitää ottaa etäisyyttä. 
Jeesuksen seuraamisen ykköstuntomerkki ovat hedelmät - tai niiden puute. Heidillä 
pyyteetöntä hedelmää ainakin on! 

Sinänsä oli helppo yhtyä kyseisen Hard Talk-ohjelman moniin ajatuksiin! 

Jos jonkun ihmisen palvelutyötä tutkitaan, pitää katsoa hänen kokonaispalvelunsa 
Kristukselle. Ei vain heikot hetket ja kummallisimmat lausumat tai teot. Meillä kaikilla 
tulee myös lipsahduksia ja erehdyksiä. Uskoakseni sinullakin rakas lukija. Lisäksi 
profetaalisiin tekoihin kutsutut joutuvat joskus tekemään ja sanomaan kummallisia 
asioita – lukekaamme vaikka Hesekielin kirja... 

11. Toisten uskovien kanssa arviointi on tasapainoisempaa 

1 Kor 14:29. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot 30. mutta 
jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen 

Tuossa arvioijia oli siis koko seurakunta. Ei vain joku yksittäinen ihminen – kuten 
pastori, vaikka pastorilla on varmasti usein paras varustelu tasapainoilussa eri linjojen 
välissä. Jos joku ilmiö tai muu askarruttaa – älä jää yksin, kuvitellen että olet ainoa jonka 
lamppu on palamassa. Jos niin luulet, olet todennäköisesti se ensimmäinen, jonka lamppu 
on niin sumentunut, että luulet omistavasi Sanan täyden tulkinnan, vaikkei kukaan 
seurakunnassa ole saanut vahvistusta tästä ”valtavasta Jumalan lahjasta” jonka luulet 
omistavasi. 

Olet vinksahtanut – vinossa Sanaan nähden jossain asiassa. Kuten olen minäkin. Kun 
sitten yhdessä arvioimme, on todennäköistä että minun vinksahtaneisuuteni on eri 
alueella kuin sinun – joten yhdessä pystymme paremmin ja tasapainoisemmin arvioimaan 
ilmiöitä. 

On myös hyvä katsoa mitä mieltä hengellisesti paljon kokeneemmat joihin olemme 
tottuneet luottamaan, ajattelevat asiasta. Ongelma on - että monet hengelliset johtajatkin 
ovat eri mieltä monista ilmiöistä: Suomessa on tästä paljonkin esimerkkejä. 

12. Rauhassa kokonaisvaltainen näkemys  

2 Tess 2:1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja 
meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 2. ettette 
anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme 
kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden 
itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.  

ESIMERKKI #32: Esirukoilija (paremminkin profeetta) Antti Hämäläinen antaa arvioita asioista 
usein todella myöhään, vasta kun muut ovat kohkanneet kohkauksensa. On viisautta olla 
menemättä sopulilaumojen mukana.  
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ESIMERKKI #33: Olin 1990-luvulla tilanteessa, jossa rukoiltiin nuoren naisen puolesta joka 
alkoi puhumaan kielillä. Rukoilijoita oli alta 10 nuorta kristittyä. Joku alkoi kummastelemaan 
rukoiltavan ”rukouskielen” luonnetta. Johdin tuota rukousta ja monet katsoivat minuun. 
Sanoin että katsotaan nyt mitä tämä on. Sitten joku näki kuvan, jossa tuon naisen suusta 
purkautui sininen kylmä virta. Kieli oli hirveän kovan kuuloista. Lisäksi hänen kätensä alkoivat 
pakonomaisesti nousta nyrkissä suorina sivuille. Tilanne oli kummallinen. En vieläkään itse 
tajunnut että tuo kieli täytyy pysäyttää ja heti. Kun sitten yhdessä tuumimme – ymmärsimme, 
että tämä kieli ei ole Jumalasta. Siispä käskimme häntä lopettamaan ”kielillä puhumisen”. 
Tuo kieli nimittäin oli saatanan kirouskieli ja sen kaltaiset olivat ko. naisen oireetkin. Yhdessä 
– rauhassa arvioiden päädyimme oikeaan päätelmään. 

Puhun itse paljon kielillä, sillä koen Jumalan Hengen pääsevän rukoilemaan asioita, 
joihin ymmärrystä ei ole annettu. Olen kokenut että kielillä puhuminen ja laulaminen on 
hyvä työkalu – erityisesti yksin rukoillessa. 

D. VAROITUS 

13. Emmehän tee Jeesuksen ruumiin jakamista? 

Jumalan armo on suuri. 

Jos joku sanoo olevansa Jeesuksen Kristuksen oma, on väistämättä oltava äärettömän 
korkea kynnys, ennen kuin voimme sanoa, että ”puhu mitä puhut, mutta elät elämää, joka 
on viemässä väärään  – emme sinulta oppia ota, emme sinua kuuntele. Tee parannus.” 

Ennen kuin kenetkään joka suullaan tunnustautuu Jeesuksen Kristuksen omaksi, voisi 
arvioida  harhaoppiseksi, jopa vääräksi profeetaksi/opettajaksi tai uskosta luopuneeksi, 
meidän on syytä muistaa pidättäytyä Jeesuksen ruumiin jakamisesta. Sillä meidät 
saatetaan arvioida ”Kristuksen ruumiin hajottajiksi”, mikäli kovin käsin arvostelemme 
Jumalan omia, silloinkin kun he ovat ehkä vinksahtaneet jossakin opetuksessa. 

Emmekä myöskään tunne vielä jonkun opettajan loppua. Ehkä hän kääntyy? Jonkun on 
silti syytä harhaista varottaa, mutta useinkaan se ei ole riviseurakuntalaisen tehtävä. 

  Täytyy muistaa NISU JA LUSTE-vertaus: 

Matt 13: Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt.' Niin palvelijat sanoivat hänelle: 
'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' 29. Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta 
kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. 

X. SUHTAUTUMINEN ARVIOINTIIN - 3 ERILAISTA TIETÄ 

Vasemmalla farisealainen tie 

Farisealainen ajattelee näin: 

• ”Vain MINÄ olen jäljellä uskovista” 

• ”Onneksi MINÄ en ole kuten TUO” 

• Kristuksen ruumiin hajottamista 

• väärää arvostelua tai hosumista 

• kaikkialla nähdään mörköjä 
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Oikealla luopiokirkon tie 

Luopiokirkon hengellisyys piut paut veisaa varoituksen sanoille laveasta tiestä ja eksytyksistä. 

EF 4:14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja 
ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 15. vaan että me, totuutta noudattaen 
rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. 

Jarmo Sormunen on osuvasti kuvannut tätä väärää tietä eräässä TV7:ohjelmassaan vuonna 2015. 
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Keskellä on Jeesus-tie! 

Tätä tietä kulkeva tietää että se tie kulkee ahtaan portin ja parannuksen teon kautta.  

Ilman armon ymmärrystä - ilman Jumalan rakkautta - ilman kärsivällisyyttä ja muuta hengen 
hedelmää...ei tällä polulla pärjätä. Jeesus-tien kulkija tietää, että hänen on pakko tarpeen tullen katsella 
asioita ympärillään hengellisen arvioinnin näkökulmasta – pitääkseen huolen, ettei itse mene kaikkiin 
opintuuliin. Arvionnin päätarkoitus uskovan elämässä on rajata ulkopuolelle asioita joita ei pidetä 
raittiina, jottei niistä sitten ammenneta itselle oppia. Tarkoituksenmukaista ei ole lähteä leimaamaan 
joitakuita palvelutöitä tai opetuksia siksi täksi tai tuoksi. 

Ennen kaikkea tälläistä arviointia tulisi tehdä yhdessä – ei yksin – vajavaisuudestamme johtuen!  

XI. Harhoista voi palata – Bakkerien myöhemmät vuodet 
Palataan alkusanoissa mainittuun TV-evankelista Jim Bakkeriin. 

Bakkerien avioliitto kariutui. Heistä oli tullut koko Amerikan halveksituimpia 
pariskuntia, jotka olivat huijanneet uskovaisilta miljoonia voidakseen elää 
ylellistä elämää useammassa kartanossaan. 

Jim joutui vuosiksi vankilaan mm. petosten tähden. Perhe menetti varalli-
suutensa. 

Jimistä tämän vankilassa istumisen aikana eronnut Tammy Faye kuoli ennen-
aikaisesti vuonna 2007 syöpään. Tammy yritti viime vuosinaan valaa toivoa 
toisten elämään, menetettyään ensin itse kaiken. Lopulta hän sai vielä 20 
päivää asua ”unelmataloksi” nimittämässään kartanossa uuden kirkkoja 
rakentavan rakennusalan yrittäjämiehensä kanssa. Niin katoavat kartanot 
tämän maan. 

Jim Bakker sittemmin kääntyi menestysteologian harhasta, kirjoittamalla 1996 kirjan ”I Was Wrong / 
Olin väärässä”. Hän sanoo aiemmasta TV-evankelioinnistaan seuraavaa:  

”The more I studied the Bible, however, I had to admit that the prosperity message did not line up with 
the tenor of Scripture. My heart was crushed to think that I led so many people astray. I was appalled 
that I could have been so wrong, and I was deeply grateful that God had not struck me dead as a false 
prophet!”  

Suomeksi: 

“Mitä enemmän tutkin Raamattua, minun täytyi tunnustaa, että ”menestys viesti” (eli 
menestysteologia) ei ollut Raamatun kanssa linjassa. Minun sydämeni murtui kun ajattelin että olin 
johtanut niin monia ihmisiä harhaan. Olin kauhistunut, että olin ollut niin väärässä ja olin valtavan 
kiitollinen Jumalalle, että Hän ei ollut lyönyt minua kuoliaaksi vääränä profeettana.”  

Bakkerien poika Jay Bakker luisui kaikkinaiseen moraaliseen rappioon. Pohjalla 
oltuaan hän sanoo löytäneensä Jumalan uudestaan. Hän löysi filosofian, jonka 
mukaan Jumala on rakastava ja hyväksyvä, eikä tuomitseva. Jay:stä tuli 
Atlantan syrjäkulmien skeittarinuorten ja addiktien evankelista, mutta samalla 
hänestä tuli myös näkemyksiltään erittäin liberaali mm. avioliitto- ja raskauden-
keskeytyksiä koskevilta käsityksiltään. Kun Minnesotassa hyväksyttiin samaa 
sukupuolta olevien avioliitto, Jayn seurakunnassa oli ehtoollisleipä väritetty 
sateenkaaren värein – kannanottona uuden lain puolesta. Hänen armokes-
keinen sanomansa rankoissa kadun nurkissa on kyllä saanut monet puhumaan 
Jeesuksesta. Pelkään kuitenkin että heille on kerrottu vähän toisenlainen 
evankeliumi.  

* * * 
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Tänä päivänä isä Jim Bakkerilla sen sijaan on monien vakaiden kristittyjen hyväksymä TV-ohjelma. 
Hän on erilainen saarnamies – joka tutkii asiat Raamatulla! 

Jumala on armollinen. Harhoista voi palata Jeesuksen luo. Harhat eivät ole elämän loppu, mutta 
kyllä niistä pois täytyy haluta. Moni asia voi vielä kääntyä hyväksi, vaikka hintaa harharetkillä on. 
Siitä on tämän kirjoittajalla omakohtaista kokemustakin. 

Jumala rakastaa ja kutsuu sitäkin, joka on harhoihin eksynyt jopa vääräksi profeetaksi asti, 
millaisena Jim tunnustaa toimineensa. 

Suuri on Jumalan rakkaus! 

Suuri on toivo Jeesuksessa!  

Suuri on Pyhän Hengen voima! 

Loppukehoitus 

Siispä - tutkitaan asiat Sanalla! 

 

Kirjoittaja: E.S., Tampere 

Itsekin olen saanut kauan sitten palata Jumalan armosta periodista hetkittäisiä kahleiden 
valtakunnan osallisuuksia takaisin vakaalle taivastielle. Tuona kahleiden periodina, jolloin paastosin 
ja rukoilin aivan valtavasti hädissäni kahleista, opin näkemään myös Jumalan armon 
tarpeellisuuden elämässäni. Aiemmin kaipasin vain Hänen pyhyyttään ja majesteetillisuuttaan. 

Nykyisin tunnen Hänen pyhyytensä lisäksi Hänen valtavan armonsa. 
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APPENDIX - LOPUN LISÄHUOMAUTUKSET 

Raamatun karaktääritoivomuksia opettajille 

 

Tämä Raamatun toivomuslista on kaikelle opetuksen vastaanotolle eräs mittapuu. Jumala on toki 
armollinen ja meillä kaikilla puhujilla (erityisesti olen huomannut itselläni) on omat erehtyväisyytemme. 
Täydellistä puhujaa tai opettajaa – ehkäpä Jumalan kiitos – ei ole olemassa. Sellainen saattaisi olla 
suorastaan sietämätön tapaus. Jumala yksin on täydellinen! 

Ylläoleva Raamatunpaikka kertoo kuitenkin siitä, että meiltä opettajilta oletetaan kohtuullisen hyvää 
elämänhallintaa- ja elämäntapaa. Sinänsä ko. lista ei liity harhaoppi/harhaopetus-teemaan muutoin kuin 
eräänä testinä onko joku sopiva toimimaan opetusroolissa. Termi: ”yhden vaimon mies” on tarkoittanut 
kirjoittamishetkellä ainakin sitä että tuolloin vallalla ollut mahdollisuus useampaan samanaikaiseen 
vaimoon – ei saa olla kaitsijan osalta ”hyödynnetty”. 

Yllätyksiä viimeisellä tuomiolla 
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KUVA: ”Jos sanomme olevamme Hänen, meidän tulee seurata Kristuksen esimerkkiä” 

1 Joh 2:6. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi. 

Siinä on meille kaikille kristityille elämänmittainen haaste. Itse koen äärimmäistä alamittaisuutta 
haasteen edessä, katsellen sellaisia jotka ovat jotenkin jo onnistuneet! 
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Jos löytyy vielä kymmenen  
San. Säv. Pekka Simojoki 

http://www.tv7plus.fi/vod/player/?program=34610   [kohdasta 9:40 eteenpäin] 
 

Voi kuinka veljet, me jouduimmekaan tähän. 

Kylmä on tuuli, valoa on vähän. 

Voi kuinka siskot, me nähneet sitä emme, 

kun varjot vyöryivät läpi porttiemme. 

Kuin lampaat viattomat salakavalasti, 

tuo susilauma hiipi sisään kaupunkiin. 

 

Me uskon haarniskan vaikka päälle puimme, 

niin taisteluitta me silti antauduimme. 

Ja Sanan miekkaan me vaikka tartuimmekin, 

kuin huomaamatta nyt ruostunut on sekin. 

Ei muurin päällä valvottukaan aamuun asti, 

vaan ajanhenki vartijat sai nukuksiin. 

 

KERTO 

Jos löytyy vielä kymmenen, kymmenen uskollista, 

niin säästätkö kaupungin liekeistä polttavista.  

Jos löytyy vielä kymmenen, kymmenen polviltansa, 

niin säästätkö kaupungin, pelastuuko kansa. 

Jos löytyy vielä kymmenen, yhdeksän tai kahdeksan. 

Jos löytyy Herra yksikin, niin säästätkö kaupungin. 

 

Vieraita aatteita tuodaan tänne salaa. 

Vierasta tulta jo alttarilla palaa. 

Vieraiden virtojen riepoteltavana, 

keskellä myrskyn on Jumalankin Sana. 

Ja kansa kuulla saa sen minkä tahtoo kuulla. 

Yleisen mielipiteen tahtiin tanssitaan 

 

Voi kuinka helposti valkoinen on musta. 

Ei syntiin tarvita enää tarvita enää parannusta. 

Armo on halpaa ja sitä riittää kyllä 

valkoiset vaatteet on varkaillakin yllä. 

Ja jälleen kerran totuus roikkuu ristin puulla 

vaan kuka sitä täällä edes huomaakaan. 
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”TOTUUDESTA ON TEHTY VIHAPUHETTA” 

Matt 24:9 .. ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden  

..  

KUVA: Taivastie on kaita tie jonne mennään ahtaasta portista, sanoivat toisin opettavat lopun ajan teologit, 
evankelistat ja opettajat mitä tahansa. 

Matt 7:13-15 JEESUS SANOO: ”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie 
lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie 
kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka 
tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.” 

LISÄAINEISTOA 
Profeetta Wilkersonin sydänverellä vuodatettu saarna eksytyksistä englantia taitaville: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPdTxSNcC5Y 

 

Tärkeintä on oman vaelluksen ja hedelmän valvominen ja petraaminen! 

Siinäpä sitä on hommaa. 
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