
HENGELLISEN ARVIOINNIN HARJOITUKSEN VASTAUSTEN KOONTI 
17.7.2016 Toivon Portti-seurakunta    
Kokouksen puhuja ei itse osallistunut harjoitukseen. Videot oli pyritty koostamaan niin totuudenmukaisen ja tasapainoisen kuvan ko. henkilön opetuksista antaakseen kuin 
mahdollista. Siksi videopätkiä oli niinkin paljon, etten tulisi tuomituksi väärän todistuksen antamisesta tämän opettajan opetuksista. Tarkoituksena oli myös valita harjoituksen 
kohteeksi sellaisen opettajan opetus, jota kukaan ei ole aiemmin kuullut, ettei ennakkokäsitykset vaikeuttaisi arviointia.  

Läheskään kaikki eivät jättäneet paperia ja jotkut jättivät yhteisen paperin jonkun toisen kanssa.  

Tässä on koonti niiden vastauksista, jotka jättivät harjoituspaperin täytettynä. 

      

F. Miten luokittelisit kyseisen opetuksen, rasti ruutuun   

yht. 
Vaihtoehdon 

koodi Vaihtoehto aukikirjoitettuna  
      

0 0 Ihan raitista – ei huomautettavaa  

0 1a Olen joistain asioista saanut Raamatusta toisenlaisen ymmärryksen [MIELIPIDE-ERO] 

1 1b Olen monista asioista saanut Raamatusta toisenlaisen ymmärryksen [SYVÄ MIELIPIDE-ERO] 

1 2 Hänellä on kummallisia painotuksia, mutta pidän opetusta kristillisenä  [PAINOTUSERO] 

6 3 Minusta ei ole pelkästä painotuserosta kyse, vaan monista ylilyönneistä [YLILYÖNTI / VIRHEESSÄ OLEMINEN] 

4 4 Minusta on kyse osittain väärästä opetuksesta, harhaopista [HARHAOPPI] 

2 5 Minusta on kyse suorastaan eksytyksestä [EKSYTYS] 

      

H. Jos kyseinen opettaja olisi tarjolla vierailevaksi opettajaksi seurakuntaamme olisiko sinusta OK? 

0 VOISI TULLA    

16 EN HALUAISI    

 



Kukaan ei siis halunnut että kyseisen kaltaista opetusta päästettäisiin seurakunnassa läpi. 

A. Mielestäni hyviä asioita opetuksistaA. Mielestäni hyviä asioita opetuksistaA. Mielestäni hyviä asioita opetuksistaA. Mielestäni hyviä asioita opetuksista                                    

* kehotettiin sentään ylistämään "Häntä"         
* ?          
* Korosti Jumalan armoa ja huolenpitoa. Sanoi kerran että Jeesus on ainoa tie Isän luo       
* rohkaiseva, ylistävä (tosin rahanpyynnin yhteydessä)         
* kannustavat tulemaan seurakuntaan ja luottamaan Jumalaan, mutta Jeesus ei ollut läsnä      
* Puhuttiin Jumalan hyvyydestä ja siunauksista         
* EI MITÄÄN HYVÄÄ!         
* Mainittiin Jeesus sentään         
* Sisältää Jumalan Sanaa, rukoillaan ja julistetaan pelastusta, vapautusta ja parantumista Jeesuksen nimessä     
* Opettaja antoi kunnian Jumalalle ja painotti Raamatun opetuksia kymmenyksistä ja anneista      
* Jeesusta ei avoimesti kirottu. Voisi siis olla vielä pahempikin tilanne        
* EN OSAA SANOA         
* Kehotus Jumalan yhteyteen hakeutumisesta. Kunnian antaminen Jumalalle       
* Ei mitään           
* Hän puhuu, että Jumalan lähellä ja palvellen saavutamme asioita, mutta, mutta...       

B. Mielestäni epäraamatullisia asioita opetuksessaB. Mielestäni epäraamatullisia asioita opetuksessaB. Mielestäni epäraamatullisia asioita opetuksessaB. Mielestäni epäraamatullisia asioita opetuksessa                                    

* KAAOSTA: Korostetaan menestystä. Ei kovin Kristuskeskeistä, pikemminkin menestyskeskeinen. Nainen johtaa- Kamera zoomaa kääpiö-mieheen  
* Lähes kaikki, ristintyön lähes täydellinen puuttuminen, rukouksen voima        
* Pahimman luokan menestysteologiaa, lupaa rahaa vastineeksi antautumisesta, korottaa ihmistä (piispat ja pastorit), raha pääosassa   
* painottaa ihmisen suosiota, onnistumista jne, Jeesuksen ristinkuolema ja pelastussanoma puuttuu      
* Jumala ei ole "automaatti". Kyse ei ole ainoastaaan taloudellisesta toimeentulosta. Epäterve. Jeesus unohtui.     
* Puhuttiin paljon menestyksestä ja rahallisista siunauksista. Toivottiin sairautta ei-toivotuille henkilöille     
* Suosio, raha         
* Että saa paljon rahaa, kun seuraa Jeesusta         
* menestysteologiaa, paljon lupauksia (ihmisen lupauksia) rahaan liittyen, ei puhuta rististä ja parannuksenteosta    
* Rahan ja maallisen menestyksen korostaminen         
* Siunaukset, menestyminen liittyy rahanantamiseen         
* Tyypillinen menestysteologinen painotus, katteettomat lupaukset tulevasta menestyksestä, Jeesuksen rooli poissaolevana, Jonkin verran puhetta Jumalasta, 
mutta Raamatulle vieraalla tavalla, ei mitään pyhää-kaikki valjastettu maallisen menestyksen maksimoimiseksi. Raamattu on keksitty - sen voisi joskus ehkä 
avata  
* Suosion korostaminen, menestyksen ja siunausten lupaaminen        
* Kaikki. Jeesuksen kärsimyksestä ja ristinkuolemasta eikä ylösnousemisesta ei puhuta mitään!      
* Hän ei mainitse Jeesusta, paitsi lopussa. Hän puhui vain johtajille tai osoitti puheensa heille. Ei tukeutunut Raamattuun. Janoan kuulla Jeesuksesta ja 
huutaminen ja mesoaminen saa minut varautuneeksi ja ahdistukneeksi, vaikka tunnen afrikkalaista hengellistä kulttuuria.... Manipulointia, lupaa yleismaallisia 
asioita ja esim rahaa postilaatikoihin. Ei rehellistä totuutta ja viestejä Herralta.       
  



C. Hyvää nähdyssä mustassa kirkkokulttuurissaC. Hyvää nähdyssä mustassa kirkkokulttuurissaC. Hyvää nähdyssä mustassa kirkkokulttuurissaC. Hyvää nähdyssä mustassa kirkkokulttuurissa                                    

* Paljon musiikkia         
* ilo, yhteys         
* ylistys arvossaan         
* Voimallinen ylistys, mustien nostaminen         
* --------         
* Räväkkä opetus ja ylistys ja näkyvää ylistystä         
* Vapaus         
* On intoa, yleisö reagoi         
* Paljon ihmisiä seurakunnassa kuuntelemassa saarnaa ja ylistämässä innoissaan       
* Koko yleisö aktiivisena mukana ylistyksessä         
* Ihmiset vaikuttivat vilpittömiltä, aidoilta         
* Eläväinen lähestymistapa - unilukkaria ei tarvita. Musiikki on aika pirtsakkaa       
* Rohkaisua, ei alastapainamista. Innostuneisuutta. Paljon ylistystä. Kunnian antaminen Jumalalle      
* Ei mitään         
* Yleisesti voisin sanoa ja kertoa omista kokemuksista afrikkalaisesta Jumalanpalveluksesta hyvää, mutta en tästä mitä videossa näin   

D. Epäterveen oloisia asioita nähdyssä mustassa kirkkokulttuurissa / sokeuttaD. Epäterveen oloisia asioita nähdyssä mustassa kirkkokulttuurissa / sokeuttaD. Epäterveen oloisia asioita nähdyssä mustassa kirkkokulttuurissa / sokeuttaD. Epäterveen oloisia asioita nähdyssä mustassa kirkkokulttuurissa / sokeutta                        

* hurmoshenkisyys         
* ajatus, että voimme ansaita Herralta omien tekojemme ansioilla        
* menestysteologian painotus, pelotteleva         
* Mammonan palvonta         
* Puhuttiin liian vähän Jumalan sanaa. Liian vähän puhetta Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä (paitsi loppupuolen jaksossa)    
* Keskittyminen siunauksiin, ei puhuttu juurikaan Jeesuksesta ja rististä, parannuksen teosta      
* Musiikista en nyt tiedä         
* Agressiivinen puhetapa, etsitään siunauksia Siunaajan sijaan, ylistyksen motiivina siunauksien saaminen     
* Rahan ja maallisen menestyksen korostaminen         
* Ihmiset harhaanjohdettuja vastoin parempaa tahtoaan         
* Fanitus ilman suodatusta - tyyppinen kuulijakunnan asennoituminen puhujaan/julistajaan      
* Jumalan suosien, menestyksen lupaaminen. Todellisuus kuitenkin tulee vastaan, eikä se aina ole suosiollinen     
* Rivo esiintyminen, paljastavat asut, karmea musiikki, puhujien riehunta        
* Joukkohysteriaan manipulointia, turhaa mesoamista ja musiikilla hurmioimista. Keskittyy saarnaajaan, ei todista Jeesuksesta. EI tulista Raamatun totuutta ja 
auktoriteettiä.    
 
 
 
      



E. Muita huomioitaE. Muita huomioitaE. Muita huomioitaE. Muita huomioita                                    

* Saarnaaja on hieman turhan levoton. Tulee mieleen pahamaineiset TV-saarnaajat. Saarnaajan katse hypnoottinen, aivan kuin riivattu tms  
* Outoa, kulttuurillisesti vierasta         
* Julistus sellaista jo äänekkyyden vuoksi, ettei voi kauaa kuunnella, esiintymistavasta puhumattakaan, tai sisällöstä    
* Hurmoshakuisuus (tuli tää sanan kun kirjoitin jo alkupuolella filmiä)        
* Seurakuntalaiset seisoivat opetuksen ajan joissakin osissa. Vapaata ylistystä       
* Vuosien varrella ei ollut muuttunut. Tarjosi ja pyysi edelleen rahaa        
* Kauheaa huutoa. Puhuja vaikutti melkein riivatulta         
* Saarnaajan manipuloiva, hysteerinomainen tapa esiintyä         
* SAATANA OLI TÄSSÄ         
* Levotonta, huutoa paljon         
* Puhujan väkivaltaisuus suullisesti, selvästi huomaa, että vihollinen tuntee Raamatun       
* Onko hänen= tämän naisen opetus, että olet Herraa lähellä kun olet varakas!?! Tämän naisen sanomako on että Herra anataa meille vaan rahaa???? Ja sekö on 
tärkeintä?? Järkyttävää ja shokeeraavaa mielestäni! Raha ei ole kuninkaamme. Jeesus Kristus on kuninkaamme. Hän on elämämme sisältö ja tarkoitus. Rahaa 
tärkeämpi on Jeesuksen veren suoja ja Jumalan armo        

A. Jos saat jotain,A. Jos saat jotain,A. Jos saat jotain,A. Jos saat jotain, henkien erottamisen armolahjan kautta, kirjoita mitä sait:  henkien erottamisen armolahjan kautta, kirjoita mitä sait:  henkien erottamisen armolahjan kautta, kirjoita mitä sait:  henkien erottamisen armolahjan kautta, kirjoita mitä sait:                         

* Mammonan henki         
* Puhe aiheutti ahdistavan olon         
* Tunnen surua harhaanjohdettujen vuoksi         
 
 


