
	   1	  

Suuri Luopumus 
 
Osa 2: ”Luopumuksen apostolit” 
 
Tässä käymme läpi näitä kohtia: 
 

• Antikristillinen vaihto/aikakausi 
-  toden vaihtaminen 
-  esiintyjät historiassa 
-  vaihdon ajankohdan apostolit 
-  toinen henki! 

• Luopumuksen ekumenia 
 
Voi olla melko vaikeaa ymmärtää joitakin osia ajatuksistani tässä osassa, ellet ole ensin lukenut 
osaa 1. Joten mielellään lue se ensin. Osa 1 on linkissä 
http://media.bibelfokus.se/docs/Det_Stora_Avfallet_1.pdf 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antikristillisen vaihdon aikakausi 

Toden vaihtaminen 
Ensimmäisessä osassa katselimme luopumuksen todellista luonnetta, sitä luonnetta, joka kasvaa 
esiin luopumuksen ihmisissä.  
Nyt katselemme toisesta näkökulmasta sitä, jonka saatana haluaa saada aikaan väärien 
profeettojen ja harhaoppien kautta niin, että luopumuksen luonne voi kasvaa ihmisissä ja kukoistaa 
täytenä luopumuksena.  
 
Aloitamme katsomalla, mitä saatana haluaa vaihtaa pois meidän uskostamme – antikristillisen 
vaihdon, kuten olen halunnut kutsua sitä. Paavali antaa meille aavistuksen tästä 2. Kor. 11: 3 – 4. 
Ehkä tiedätte, että Paavalilla oli suuria ongelmia väärien apostolien kanssa Korintin 
seurakunnassa. Luulenpa, että tilanne Korintissa muistuttaa melko paljon meidän aikaamme: 
 

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

 
Tässä meillä on antikristillinen vaihto kolmessa kohtaa.  
 
1. Ensiksi Paavali puhui vääristä apostoleista, jotka tuovat mukanaan toisen Jeesuksen Se, että 
joku puhuu Jeesuksesta tänään, voi olla ilman arvoa aivan kokonaan. Kysymys kuuluu: MISTÄ 
Jeesuksesta he puhuvat? Onko se Raamatun Jeesus? Onko kyseessä se Jeesus, joka on ainoa 
tie Jumalan luo. Onko kyseessä se Jeesus, joka on yhtä Jumalan Kaikkivaltiaan Isän kanssa, vai 
onko se toinen Jeesus? 
 
2. Toinen asia ovat väärät apostolit, jotka tuovat vieraan hengen. Kysymys on: Onko se 
Raamatun Pyhä Henki, josta näemme manifestaatioita monissa yhteyksissä tänä päivänä? Onko 
kyseessä se Henki, joka tulee Jumalalta vai onko kyseessä vieras henki? 
 
3. Ja sitten Paavali puhui vieraasta evankeliumista Monet puhuvat myös evankeliumista, mutta 
meidän täytyy kysyä mistä. Monet puhuvat ”Tuomaksen evankeliumista, Juudaksen mukaan” tai ” 
parantamisen evankeliumista” jne. Meidän täytyy kysyä, onko meillä mukanamme Raamatun 
evankeliumi. Ja tiedämmekö me itse: Mikä on todella Raamatun evankeliumi? Tätä meidän pitää 
myös uskaltaa kysyä itseltämme! 
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4. Sitten haluan lisätä neljännen kohdan, joka luopumuksen apostoleilla on mukanaan ja se on 
”toinen MINÄ”. Minä, joka herjaten sanoo” MINÄ OLEN” Minä olen jumalallinen. 
 
Kun katselemme hiukan lähemmin eri julistajia ja yhteisöjä, niin tähystämme näitä neljää aluetta, 
joissa tämä antikristillinen vaihto tapahtuu. Ne ovat sellaisia julistajia ja yhteisöjä, jotka palvelevat 
suurta luopumusta. 
 
 
 Edustajat historiassa 
Jos tutkitaan okkultismia, uushengellisyyttä, mystiikkaa, New Age:a jne. joudutaan ennemmin tai 
myöhemmin menemään takaisin aina babylonialaisten valtakuntaan saakka. Juuri täällä 
ihmiskunta ensi kertaa yritti yhdistyä eräänlaisen uskonnon ympärille, jossa itsensä jumalaksi 
julistaminen oletettavasti oli keskeisintä.  
 
Baabelin tornin piti seisoa monumenttina tälle ykseydelle. Me tiedämme, miten kävi. Jumala hajotti 
ihmiskunnan ykseysprojektin ja ihmiset levisivät ympäri maapallon. Mutta heidän okkultistisia 
kokemuksiaan ja oppejaan ei hajotettu. Nämä tiedot ovat säilyneet läpi koko maailmanhistorian. Ja 
silloin voi kysyä itseltään, ketkä ovat läpi koko historian olleet luopumuksen todellisen luonteen ja 
antikristillisen vaihdon kantajia? 
 
Mitä minä voin ymmärtää, on, että eivät suinkaan vähiten salaseurat ja veljeskunnat ole olleet 
näiden okkultististen oppien kantajia läpi kaikkien aikojen. On myös muita ryhmittymiä ja seuroja, 
jotka ovat niin toimineet, mutta salaseuroilta puuttuu vastakappale, koska he ovat liikkuneet 
kaikkien rajojen ja kulttuurien yli.   
 
Vapaamuurarit 
Suurin kaikista näistä salaseuroista ovat vapaamuurarit. Annan heidän olla esimerkkinä siitä, mitä 
monet salaseurat edustavat. Jos tuntee heidän pitkän historiansa ja valtavan vaikutuksensa 
maailmaan, niin tämä on hyvin pelottavaa. Vapaamuurarit ovat okkultistinen liike, jossa 
korkeimmissa asteissa USA:ssa näytetään voitavan oppia, että Jumalan nimi on Lucifer Mutta ei 
tätä mielellään laiteta esiin kyltteihin eikä kerrota yleisölle tai veljille alemmissa asteissa.  
 
Vapaamuurarit edustavat rajojen poistoa kaikkien eri uskontojen väliltä. Vapaamuurareille Jeesus 
on vain yksi monista oppimestareista. Siellä opetetaan, että ihminen voi saavuttaa pelastuksen ja 
jumalallisen tason asteisiin perustuvan oppijärjestelmän kautta, jossa riitit ja symbolit ovat 
valtavan keskeisiä. Luulen uskaltavani sanoa, että vapaamuurarius on yksi niistä väkevistä 
voimista, kun kyseessä on kristillisen uskon korruptoituminen. Jäljempänä seuraavissa sitaateissa 
voit nähdä, kuinka vapaamuurarit ovat luopumuksen todellisen luonteen kantajia. Voimme silloin 
ymmärtää, että kaikki se, mikä on joutunut heidän kanssaan kosketuksiin, on luultavasti saastunut. 
 
Yksi korkeimmista ja vaikutusvaltaisimmista vapaamuurareista, keitä 
ikinä on ollut, oli nimeltään Albert Pike. Häntä siteerataan tänäänkin 
ahkerasti itse vapaamuurareiden joukossa. On eräs hyvin 
hämmennystä herättävä sitaatti häneltä, jonka sanotaan tulevan hänen 
kirjastaan Moraalit ja opit (Morals and dogma). Tutkittuani hieman tätä 
jälkeenpäin, luulen sitaatin sen sijaan tulleen kirjeestä, jonka Pike on 
kirjoittanut. Vapaamuurarit itse kieltävät kokonaan tämän sitaatin olevan 
Piken kirjoittama (mikä voi olla ymmärrettävää). Mutta sitaatti ei 
suinkaan ole kaukana siitä, mitä muuten voidaan saada esille heidän 
uskostaan ja toiminnastaan sisäpiireissä. (new age-liike on myös 
yrittänyt raaputtaa pois selvän yhteytensä Luciferiin. New age-
verkostossa oli aikaisemmin toimintaa, jonka nimi oli Lucifer trust 
(Lucifer-säätiö). Se kastettiin Lucis-säätiöksi, kun piti aloittaa yhteistyö YK:n kanssa!) Olivatpa 
asiat miten hyvänsä, tässä on tämä kuuluisa sitaatti ”vapaamuurareiden paavilta” Albert Pikelta: 
 

"Teille, suvereeni kenraali-inspektori, sanomme tämän ja te voitte antaa sen takaisin veljille 
32., 31. ja 30.:nnessä asteissa: Vapaamuurareiden uskonto pitää säilyttää puhtaudessa 
lusiferistisessa opissa. Jos Lucifer ei olisi Jumala, miksi sitten Adonai, kristittyjen Jumala, 
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jonka teot osoittavat hänen julmuutensa, vilppinsä ja vihansa ihmistä kohtaan, 
barbaariutensa ja inhonsa tiedettä kohtaan, miksi sitten Adonai ja hänen pappinsa puhuisivat 
pahaa hänestä. Kyllä, Lucifer on jumala"  
 Piken kirjoittamasta kirjeestä, katso,  
http://www.christian-restoration.com/fmasonry/miscellaneous.htm - Leo Taxil's 'confession 
(huom.! tätä linkkiä ei ole suomennettu) 

 
Laita tämä mieleesi. Lucifer näyttää olevan vapaamuurareiden jumala, sillä kun edempänä näet, 
ketkä ovat olleet tai ovat vapaamuurareita, niin tämä on hyvin vakavaa. 
 
Se, mitä vapaamuurarit muuraavat, on Baabelin tornin jälleenrakentaminen – raamatullisesti 
puhuen – siis antikristillinen valtakunta. Tässä on vain yksi sitaatti kirjasta, jonka on kirjoittanut 
eräs vapaamuurari nimeltään J F Newton: 
 

"Vapaamuurariuden henki! Kyllä, tämä henki hallitsee kaikkialla maapallolla, jota se varmasti 
loppujen lopuksi tuleekin tekemään, silloin tulevat… lait olemaan siunaus ja rukouksen 
temppeli yhden ainoan yksinkertaisen uskon talo."  

 
Tässä tunnistetaan taas luopumuksen todellinen luonto: ihmisten maailmanlaajuinen ykseys ilman 
Raamatun Jumalaa. 
 
Otamme esiin yhden sitaatin samasta kirjasta, joka näyttää vapaamuurareiden opetuksen itsensä 
jumalaksi korottamisesta. Tätä voidaan kutsua lusiferistiseksi opetukseksi: 
 

"Vapaamuurarius on jotain enemmän kuin perinne, enemmän kuin yhteisö, se on yksi 
jumalallisen elämän muoto maan päällä. Tässä on vapaamuurariuden suuri salaisuus, se, 
että se tekee ihmisen tietoiseksi hänen itsensä sisäisestä jumaluudestaan.” · J F Newton, 
Vapaamuurarit – heidän historiansa, tarkoituksensa ja filosofiansa 

 
Jos nyt tiedetään, että monta sataa pappia Ruotsissa on vapaamuurareita, että monet 
entiset piispat ovat sitä – Martin Lönnebo on esimerkiksi korkeimman asteen vapaamuurari 
– niin silloin on kaikki syy huoleen. Kaikki nämä okkultistiset salaseurat sekoittavat itää ja 
länttä, siis babylonialaista pakanuutta kristinuskon kanssa. Vapaamuurareissa näemme 
antikristillisen vaihdon. Tässä tapahtuu vaihto johonkin muuhun Jeesukseen, vieraaseen 
evankeliumiin, vieraaseen henkeen ja toisenlaiseen MINÄÄN. On paljon enemmän 
sanottavaa vapaamuurareista, mutta tässä on kaikki, mitä voin ottaa mukaan tähän.  
 
Mystikot 
Eräs toinen suuri yhteisö, jossa luopumuksen todellista luonnetta on edustettu läpi historian, ovat 
kaikkien maailman erilaisten mystikkojen seurat.  Niin sanoessani tarkoitan seuroja sekä 
buddhismissa, hinduismissa, new age:ssä ja jopa niin kutsutussa kristillisessä mystiikassa. Tässä 
tuodaan esiin okkultistista kokemusta siitä, että ihminen kaikkein sisimmässään on jumalallinen. 
Se, mitä mystikot ovat tehneet, on oppeja ja hengellisiä harjoituksia, jotka johtavat tähän 
kokemukseen että itse ollaan jumalallisia. Kyseessä on meditaatio, jooga, hengitysharjoitukset, 
mietiskelevä rukous ym. Näiden metodien kautta mystikot kokevat, että Jumala on antanut sielun, 
elävöittänyt ja yhteen liittänyt kaiken ja kaikki. 
 
Se, mikä on huolestuttavaa, on, että kristillisessä mystiikassa saadaan samoja sisäisiä, hengellisiä 
kokemuksia kuin esim. hinduismissa ja new age:ssa. Tässä on syy siihen, että kristityt mystikot 
yhä enemmän avautuvat kaikkien uskontojen rajat ylittävälle ekumenialle. Kristityt mystikot näkevät 
asian siten, että muiden uskontojen edustajat harjoittavat samaa kokemusta kohdata jumala 
sisimmässään ilman että he ovat kohdanneet Jeesuksen. Synti mystikoille tarkoittaa siksi sitä, että 
ihminen on niin vahingoittunut, ettei hän voi nähdä jumalallista luontoaan.  Pelastus ja 
uudestisyntyminen tarkoittavat siksi sisäisen jumalallisen luonteensa 
löytämistä. Saat joitakin sitaatteja, jotka viittaavat tähän. 
 
Maharishi Mahesh Yogi 
Aloitamme hyvin paljastavalla sitaatilla transsendenttisen mietiskelyn 
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aikaisemmalta johtajalta, Maharishi Mahesh Yogilta: 
 

"Ole hiljaa ja tiedä olevasi Jumala".    
M. M. Yogi, Meditations of M. M. Yogi 

 
Ehkä meitä ei hämmennä kuulla tätä niin okkultistiselta henkilöltä kuin Maharishi, mutta siitä tulee 
vakavaa, kun kristityt kulkevat tähän suuntaan. 
 
Robert Schuller 
Transsendenttista mietiskelyä kuvaa hyvin keskittyminen erilaisten mantrojen 
käyttöön. Tässä yhteydessä voi olla mielenkiintoista nähdä pari sitaattia pastori 
Robert Schullerilta – tehän tiedätte hänet ja hänen lasikirkkonsa ja TV-
ohjelmansa ” Hour of Power” (Voiman Tunti). Hän sanoo näin: 
 

" Kaikkein tehokkaimmat mantrat käyttävät ”M-äännettä”. Voit saada 
tunteen toistamalla sanoja ”Minä olen, Minä olen (engl. I am, I am) 
uudelleen ja uudelleen. Transsendenttinen mietiskely ei ole uskonto, eikä 
myöskään se välttämättä ole antikristillinen."  
Robert Schuller, Peace of Mind through Possibility Thinking 
Mielenrauha Mahdollisuuden Ajattelemisen Kautta 

 
Tässä kohden alkaa olla huolestuttavaa, kun tunnettu pastori lainaa hengellistä tekniikkaa TM:stä 
(transsendenttisesta mietiskelystä). ”I am” tarkoittaa ”minä olen” Ja sehän on Jumalan nimi, 
vaikkakin tässä tarkoitus on oma minuus! 
 
Otamme vielä yhden Robert Schullerin sitaatin: 
 

" Hae energiaa pyhitetyn eristyneisyyden, rauhan ja hiljaisuuden keskuksesta. Koe, kuinka 
sinä heräät eloon rukouksen puutarhassa, jota kutsutaan mietiskelyksi. Kyllä, new age:n 
kannattajat ovat saaneet käsityksen meditaatiosta. Herätys, kristityt! Kuunnelkaa minua!  
Älkäämme luopuko ihmeellisestä, jumalan antamasta mietiskelyn lahjasta ojentamalla sen 
niille, jotka ovat ulkopuolella meidän uskomme."  
Robert Schuller, Prayer: My Soul's Adventure with God / Rukous: Sieluni seikkailu Jumalan 
kanssa 

 
Nyt voi olla mielenkiintoista tietää, että Robert Schuller on korkeimman, 33. asteen vapaamuurari 
USA:ssa.  Schullerilla on myös ollut henkilöitä, joilla on suoria yhteyksiä New Ageen, TV-
ohjelmassaan ” Hour of Power”. Tästä johtuen joka tapauksessa minä olen valtavan järkyttynyt 
siitä, että ruotsalainen kristillinen TV-kanava Kanal -10 lähetti juuri hänen TV-ohjelmansa. Kirjoitin 
kanavalle Kanal – 10 näistä Robert Schullerin ongelmista, mutta minun kirjeeseeni ei edes 
vastattu. Tämän Raamatun tutkistelun kautta voit miettiä vähän sitä, mitä oikeastaan Kanal 10 – 
kanava, Norge Visionen Norjassa sekä ei vähimpänä God Channel/God TV lähettävät.  
 
Thomas Merton 
Nyt hyppäämme suurimpaan oppimestariin kristillisessä mystiikassa, 
katoliseen trappistimunkkiin nimeltään Thomas Merton. Hän kirjoitti mm. 
näin: 
 

"On ihmeellinen kohtalo olla jäsen ihmiskunnassa…Jospa he vain 
voisivat nähdä itsensä sellaisina, kuin he todella ovat… oletan, että 
suuri ongelma tulisi siitä, että meidän pitäisi kumartua ja rukoilla 
toinen toisiamme…  Kaikkein sisimmässämme on ei-minkään-piste, 
johon synti ei ole koskenut, puhtaan totuuden piste. Tämä pieni piste 
on puhdas Jumalan ihanuus meissä. Se on kaikissa."  
Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander/ Syyllisen sivustaseuraajan arveluja 

 
Merton siis tarkoittaa, että koska jokaisella ihmisellä on jumalallinen sisimmässään, niin on syytä 
kumartua ja rukoilla toinen toistaan! Mystikoilla on tapana ilmaista se näin. Siis, että kaikissa 
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ihmisissä on jumalallinen kipinä, niin pakanoissa kuin kristityissäkin. Siis, että kaikki syvällä 
kaikkein sisimmässään ovat jumalallisia. Tämä on täysin vastoin Raamatun opetusta. Jeesus 
sanoi, että ihmisen sisimmästä tulee ainoastaan pahuutta. 
 
Wilfred Stinissen 
Yksi ruotsalaisen, hyvin tunnetun mystikon, Wilfred Stinissenin, sitaatti 
puhuu samaa kieltä. Stinissen on katolinen pappi ja karmeliittamunkki. 
Tämä on hänen kirjastaan "Yö on minun valoni": 
 

" Mutta sinä olet enemmän kuin ulkopuoli ja sisäpuoli. On olemassa 
kolmas elementti, nimittäin sielun keskus. Juuri siellä sinä olet 
Jumalan kuva, jossa sinä olet Jumalan sukua, ”jumalallinen”."  
 Wilfred Stinissen, Natten är mitt ljus/ Yö on minun valoni 

 
William Shannon 
Otamme yhden tunnetun kristillisen mystikon ja katolisen papin, William Shannonin, sitaatin. Hän 
kirjoittaa näin siitä, mitä synti oikeastaan on: 
 

"Tämä asian unohtaminen, että olemme yhtä Jumalan kanssa, ei ole vain henkilökohtainen 
kokemus, se on kollektiivinen kokemus ihmiskunnassa. Todellakin, tämä on tie ymmärtää 
alkuperäinen synti. Me olemme Jumalassa, mutta ei vaikuta siltä, että tietäisimme sen. 
Olemme paratiisissa, mutta emme tajua sitä."    
William Shannon, Seeds of Peace/ Rauhan siemenet  

 
Synti on siis tiedon ja kokemuksen ongelma mystikkojen mukaan. Pelastuksessa ja 
uudestisyntymisessä on siis silloin kysymys tiedon saamisesta tai kokemuksista siitä, että olemme 
jumalallisia sisimmässämme. Kristityt mystikot tarkoittavat jopa sitä, että tämä jumalallinen 
luonto on jopa niissä, jotka eivät ole kristittyjä. Tämä on siis syy mystikkojen rajat ylittävään 
ekumeniaan, hedelmään, jota olemme havainneet enemmän ja enemmän viime aikoina.  
 
Henri Nouwen 
Otamme viimeisen sitaatin eräältä kristilliseltä mystikolta ja se on tunnetulta 
katoliselta teologilta, Henri Nouwenilta. Tässä tulee valtavan selväksi 
uskontojen välinen teologia, jolla mystiikka on häntä ohjannut eteenpäin. 
Hän kirjoittaa näin: 
 

"Tänä päivänä uskon henkilökohtaisesti, että koska Jeesus tuli 
avaamaan oven Jumalan taloon, voivat kaikki ihmiset mennä sisään 
siitä ovesta, siitä huolimatta, tuntevatko he Jeesuksen vai 
eivätkö. Tänä päivänä näen kutsunani olevan auttaa jokaista ihmistä 
etsimään oman tiensä Jumalan luo."  
Henri Nouwen, Sabatical Journey / Sapatin matka 

 
Kuten näet, Henri Nouwenin mukaan kaikki tiet johtavat Jumalan luo. Mutta Raamattu sanoo, että 
Jeesus on ovi ja ettei kukaan tule Isän tykö menemättä Hänen kauttaan. Jeesuksen tunteminen on 
siis ehdottoman välttämätöntä tullakseen pelastetuksi! 
 
Yhteenveto 
Jos nyt laitan tämän yhteen, niin mystiikka edustaa toista MINÄÄ kuin sitä, minkä Raamattu 
sanoo, koska se väittää meidän olevan jumalallisia itsessämme. Juuri tässä Jeesus alennetaan 
joksikin aivan muuksi kuin Jumalaksi ja Kristuksen risti ja uhrikuolema kadottavat kokonaan 
pelastavan merkityksensä.  Mystiikka siis esittää toisen Jeesuksen ja vieraan evankeliumin. Ja 
kokonaan vastoin Jumalan tahtoa mystikot rakentavat ekumeniaa, josta tulee lopunaikojen 
Baabelin torni. Mystiikka on siksi, epäilemättä, työkalu antikristillisessä vaihdossa, ja meidän 
kristittyjen pitää olla tarkasti varuillamme kaiken sen edessä, joka haluaa vetää meitä tähän 
suuntaan.  
 
New agen kannattajien joukossa tehtiin tutkimus USA:ssa. Tuli ilmi, että noin 31 % oli tullut 
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okkultistiseen new age -verkostoon kristillisen mystiikan kautta, kuten mietiskelevän rukouksen 
ja kristillisen meditaation kautta. Tästä new agen kannattajat riemuitsevat. Kuten sanoin osassa 1, 
niin new age tietää, että heidän Kristus Maitreyan esiin tulemisen edellytys on, että valtava 
enemmistö ihmiskunnasta oppii tietämään itsensä jumalallisuuden. Tie sinne käy new agen 
mukaan lähinnä mietiskelyn kautta.  Niin heidän suurin toiveensa new age:ssa on, että me kristityt 
avautuisimme mystiikalle, koska se palvelee heidän tarkoituksiaan. Ajattele sitä. New age haluaa, 
että me kristityt etsiytyisimme sisäänpäin, mietiskelyn, joogan ja syventymisen kautta. He 
tietävät, mihin se johtaa! 
 
Lisään vielä, että ennen kaikkea katolinen kirkko on kristillisen mystiikan esiin tuoja. Sen ymmärtää 
helposti niistä sitaateista, joita tässä otin esiin. Ne antavat meille selityksen moneen niistä 
luopumuksen opeista, joita on Katolisessa kirkossa ja joista keskustellaan aivan liian vähän tänä 
päivänä. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vaihdon apostolit 
Nyt hyppäämme seuraavaan kohtaan, jonka olen nimittänyt Vaihdon apostoleiksi. Tässä saat 
esimerkkejä liikkeistä ja persoonista, jotka ovat olleet tai ovat antikristillisen vaihtumisen työkaluja. 
Olen vakuuttunut siitä, että new age:n johtajat osoittavat suosiotaan myös kaikille niille henkilöille 
ja yhteisöille, joita esittelen tässä. 
 
Mormonit 
Aloitamme mormoneista. Kuten ehkä tiedät, Josef Smith aloitti 
mormoniliikkeen. Hän oli kotoisin eräästä evankelisesta herätyksestä noin 
vuodelta 1820. Hän saarnasi, että Jumala oli ollut tavallinen ihminen, mutta 
oli sittemmin kehittynyt tullakseen siksi jumalaksi, joka hän on tänä päivänä 
ja että hän asuu toisella planeetalla. Samalla tavoin ihmisestä tulee 
jumalallinen ja hän pääsee samalle tasolle kuin Jumala. Mistä kaikki sitten 
alkoi?  Niin, hän sanoi kokeneensa enkelivierailun. Enkeli kutsui itseään 
Moroniksi. Tämä henki välitti nämä opit Jeesuksen alentamisesta ja 
ihmisen korottamisesta. Joten Josef Smithissä näemme antikristillisen 
vaihtumisen apostolin. Mormonit vaihtavat Jeesuksen toiseksi Jeesukseksi, evankeliumin 
vieraaksi evankeliumiksi, Pyhän Hengen vieraaksi hengeksi ja ihmisen toiseksi MINÄKSI. 
Eräs tosiasia, joka on erityisen mielenkiintoinen tietää, on, että Josef Smith oli vapaamuurari. 
Minulle se antaa selityksen siitä, mistä hänen oppiensa perustus on tullut. 
 
Jehovan todistajat 
Hyppäämme Jehovan todistajiin. Charles Russell aloitti liikkeen 1800-luvun 
lopussa. Hän oli kotoisin reformoidusta kirkosta. Russell itse sanoi 
kokeneensa monta enkelivierailua ja ottaneensa vastaan ilmestyksiä 
suoraan Jumalalta. Hän opetti, että Jeesus taivaassa oli sama kuin 
arkkienkeli Mikael. Jeesus tuli sitten maan päälle tavallisena ihmisenä. Kun 
hän nousi ylös kuolleista, niin tämä oli uudestisyntyminen, ja se tapahtui 
vain hengellisesti. Jeesus ei ole siis Jehovan todistajien keskuudessa muu 
kuin uudestisyntynyt ihminen, mutta häneltä puuttuu fyysinen ruumis. 
Näemme siis tässä tyypillisen Jeesuksen alentamisen vieraaksi 
evankeliumiksi. Tässä kohden sinun pitää huomata, että myös Charles 
Russell oli vapaamuurari. 
 
Christian Science/Kristillinen tiede 
Nyt katsomme hiukan okkultistista ja gnostilaista liikettä nimeltään Christian 
Science/Kristillinen tiede, jonka Mary Baker Eddy aloitti 1870- luvulla. Hän 
oli kotoisin reformoidusta kirkosta. Erään sairautensa aikana hän sanoi 
saaneensa ilmestyksen Jeesukselta, joka johti siihen, että tämä liike 
muodostettiin. Christian Science opettaa, että vain hengellinen on todellista 
ja fyysisestä ja materiaalisesta ei pidä ottaa vaikutuksia. Siksi sairaudet 
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ovat vain illuusioita, jotka parannetaan hengellisellä tiedolla.  
 
Tämän tyyppinen harhaoppi mahtuu käsitteen gnostilaisuus alle. Juuri sitä vastaan jo varhainen 
kristillinen kirkko sai taistella hyvin kovasti melkein 2000 vuotta sitten. Myös Christian Science- 
liikkeellä on yhteys vapaamuurareihin. Maryn puoliso oli nimittäin vapaamuurari. Koska Maryn 
kirjoissa voi nähdä joitain vapaamuurareiden symboleja, niin se kuiskaa meille, että hänen 
opetuksensa on hakenut ideoita sieltä. 
 
Syy siihen, että otan Christian Science – liikkeen esimerkiksi, on, että 
heidän oppinsa ovat voimakkaasti vaikuttaneet amerikkalaiseen 
uskonliikkeen suurimpaan ja ensimmäiseen teologiin – Essek 
Kenyoniin. Häneltä sitten tunnetumpi Kenneth Hagin on ottanut 
suurimman osan opetuksistaan. Kenyon kävi yliopistoa, jolla oli kytkentä 
Christian Science – liikkeeseen. Hän on myöntänyt, että heidän oppinsa 
vaikutti häneen paljon. Kenyon päätyi vähitellen harhaoppiin siitä, että 
Jeesus kuoli hengellisesti, että Jeesus syntyi uudestaan ja että me olemme 
aivan tasa-arvoisia Jeesuksen kanssa. Tässä sinulla siis on useita 
henkilöitä, jotka ovat toimineet ”antikristillisen vaihdon" apostoleina. 
 
Uskonliike 
Nyt voisi olla sopivaa katsoa lähemmin amerikkalaista Uskonliikettä, joka on myös vaikuttanut 
maahamme valtavan paljon. Menestysteologia on ehkä tunnetumpi käsite.  
 
Tässä on tunnettuja julistajia kuten: Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Rodney 
Howard Browne, Oral Roberts, Roberts Liardon, Creflo Dollar ja monta muuta.  Näitä voidaan 
kutsua etummaisiksi henkilöiksi. 
 
Se teologia, jolle Uskonliike on rakennettu – ja jolla kaikki julistus täydellisestä terveydestä, 
rikkaudesta ja menestyksestä lepää – on suuressa määrin samaa kaikilla julistajilla liikkeen sisällä. 
Lyhyesti se sanoo näin: Adam oli puutarhassa Jumalan kuva ja tasa-arvoinen Jumalan kanssa. 
Hän oli Jumala ilmestyneenä lihaan. Hänet oli asetettu vallitsemaan jumalana täällä maan päällä. 
Kun Adam teki syntiä, hän luovutti vallan saatanalle, joka nyt on tämän maailman jumala ja joka 
hallitsee maan päällä.  Ja koska Jumala oli luovuttanut kaiken vallan maan päällä Aatamille, niin 
Jumala ei voi puuttua asioihin täällä. Jumala asetti siksi näyttämölle suunnitelman viedä ihmiset 
takaisin heidän jumalalliseen statukseensa. Se tapahtui Jeesuksen kautta. Sen voiman kautta, 
joka ihmiselle on annettu uudestisyntymisen kautta, hänen pitää puhumalla ”uskon sanoja” 
auktoriteetissa käskeä saatanaa päästämään irti kaikesta siitä, jonka sanotaan kuuluvan 
uudestisyntyneelle ihmiselle. Rukous Jumalalle ei ole oikea tie, vaan se on hengellinen 
sodankäynti ja puhuminen auktoriteetilla, josta on kyse.  Sen, minkä ”puhut uskossa”, voit saada. 
Kaikki Jumalan lupaukset, koko perintö on saavutettavissa ”poimimalla se esiin uskossa” tässä ja 
nyt. 
 
Kun kyseessä on Jeesuksen sovitustyö, sanoo Uskonliike, ettei sovitus tapahtunut ristillä vaan 
helvetissä, jossa Jeesusta kiusasivat pahat henget. Tämän tapahtuman aikana Jeesus menetti 
jumalallisen henkensä ja tuli yhdeksi saatanan luonteen kanssa. Norjalainen julistaja ilmaisee 
sen näin, että ”Jeesuksesta tuli läpimätä”. Kun kidutus helvetissä oli ohi, sanotaan, että Jeesus 
uudestisyntyi hengessään, aivan kuten esim. Jehovan todistajat sanovat. Hänestä tuli siten 
ensimmäinen ihminen, joka kulki tämän tien. Sillä tavoin hän avasi meille tien tulla tarkalleen 
samanlaiseksi kuin hän.  
 
Käytännössä sanotaan, että Jeesus oli vain tavallinen ihminen, joka saattoi kuolla hengellisesti ja 
sitten uudestisyntyä ja sillä tavoin voittaa jumalallisuuden. Tästä johtuen Uskonliikkeen saarnaajat 
voivat sanoa, että me uudestisyntyneinä olemme Kristus tai että me olemme jumalia. Tämä on 
siis Uskonliikkeen perustalla oleva teologia. Huomaa, että juuri tähän teologiaan KAIKKI muu 
opetus Uskonliikkeessä perustuu! Vaikkakin Uskonliike tänä päivänä, paljon kritiikin takia, on 
kätkenyt pimeään eniten ristiriitaisuuksia aiheuttaneet osat teologiastaan, niin tästä 
kokonaiskonseptista ei voi irrottaa osia. Sinä saat koko paketin – riippumatta siitä, haluatko vai et. 
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Kenneth Hagin 
Aion ottaa joitakin Kenneth Haginin sitaatteja. Häntä pidetään 
Uskonliikkeen suurena ”isänä”. Hän ei elä enää, mutta useimmilla 
tämän päivän Uskonliikkeen julistajilla on joku yhteys häneen. 
Esimerkiksi sen jälkeen, kun Ulf Ekman oli käynyt Kenneth Haginin 
raamattukoulun USA:ssa, hän aloitti Livets Ord (Elämän Sana-) – 
seurakunnan. Koko heidän toimintansa ja menestyksensä perustuu 
Kenyonin ja Haginin oppeihin. Ja Livets Ord – yhteisö on myös 
kääntänyt, myynyt ja jakanut monta sekä Haginin että Kenyonin 
kirjaa. 
 
Kenneth Hagin itse sanoo, että hän on saanut opetuksensa suoraan kohtaamisistaan Jeesuksen 
kanssa. Tästä huolimatta paljon hänen kirjojensa sisältämästä opetuksesta on suoraa kopiointia 
Kenyonin kirjoittamista kirjoista, mistä on monta todistetta. 
 
Tässä tulee kaksi Haginin sitaattia, joissa hän sanoo, että me olemme ” kuin Jumala”, että me 
olemme Kristus: 
 

"Uskova on yhtä paljon Jumalan inkarnaatio kuin mitä Jeesus on. Me olemme Kristus."  
Kenneth Hagin, Word of faith/ Uskon Sana 

 
"Meidät on istutettu Majesteetin oikealle puolelle. Kaikki on asetettu meidän jalkojemme alle"  
Kenneth Hagin, Uskovan auktoriteetti 

 
Tämä siis käsittelee vaihtumista toiseen MINÄÄN. Tässä korotetaan ihminen jumalalliseen 
statukseen, meistä tulee ”niin kuin Jumala” ja meille luvataan valtaistuin Jumalan tasolla. Tätähän 
juuri saatana halusi itse ja juuri näin hän houkutteli Adamin ja Eevan mukaan. Kuka puhuu 
Kenneth Haginin kautta? Minun mielestäni se on melko selvää. 
 
Nyt luemme pitkän Haginin sitaatin, jossa hän opettaa, että Jeesus kuoli hengellisesti ja sai 
saatanan luonnon. Tämä on ns. JDS -oppi, ja JDS tulee englanninkielisestä ilmauksesta "Jesus 
died spiritually": 
 

"hengellinen kuolema tarkoittaa enemmän kuin että on erossa Jumalasta. Se tarkoittaa 
myös, että omistaa saaanan luonteen … Jeesus maistoi kuolemaa, hengellistä kuolemaa… 
alhaalla kärsivien vankilassa - alhaalla, itse helvetissä – Jeesus tyydytti 
oikeudenmukaisuuden vaatimukset aivan meidän jokaisen puolesta, koska hän kuoli meidän 
sijastamme… ollessaan Jumalan sysäämän vihan ja tuomion alla, Jeesus tunsi, että tämä 
rikkoi hänen ja Isän yhteyden täydellisesti. Miksi Jeesuksen piti syntyä? Tullakseen meidän 
kaltaiseksemme; erotetuksi Jumalasta. Hän maistoi hengellistä kuolemaa jokaisen ihmisen 
puolesta."  
Kenneth Hagin, the Name of Jesus / Jeesuksen nimi 

 
Otamme vielä yhden Haginin sitaatin: 
 

"Jeesus oli ensimmäinen persoona, joka ikinä on uudestisyntynyt."  
How Jesus Obtained His Name/ Kuinka Jeesus Sai Nimensä, Tulsa; Rhema, äänikasetti 
#44H01 

 
Tässä Hagin esitti siis aivan toisen Jeesuksen kuin Raamatun Jeesuksen. Jeesuksesta tulee vain 
ihminen, joka on uudestisyntynyt. Hagin esitti myös vieraan evankeliumin, että sovitus olisi 
tapahtunut helvetissä eikä ristillä. Hän toi myös esiin vieraan hengen, jonka näytän myöhemmin. 
Kaikki tämä aivan selvästi tekee Kenneth Haginista antikristillisen vaihdon apostolin.  
Se, mitä Raamattu sanoo, on, että Jeesus ON Jumala eikä voi olla yhtä pahuuden ja saatanan 
kanssa. Hänessä ei ole valon ja pimeyden vaihtelua. Hänen ei tarvitse syntyä uudelleen. Kuolema 
ristillä ja Jeesuksen veriuhri on täydellinen uhri, joka tarvitaan syntiemme edestä. Se riittää ja se 
on täytetty. Se on Raamatun, Jeesus ja Raamatun evankeliumi.. 
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Kenneth Copeland 
Nyt katselemme hiukan Kenneth Copelandia.  Hän on tänä päivänä yksi 
amerikkalaisen Uskonliikkeen eturivin johtajista. Copeland on suoraan 
Kenneth Haginin oppilapsi. Hän sanoo mm. näin ihmisen luonnosta: 
 

"Jumala loi Adamin toiveestaan käsin tuottaa itselleen jälkeläisiä. 
Edenin puutarhassa Hän juuri teki näin. Adam ei ollut vain vähän 
Jumalan kaltainen, hän ei ollut edes Jumalalle alamainen, Adam 
on yhtä paljon Jumala kuin Jeesus … Edenin puutarhassa 
Adam oli lihaksi ilmitullut Jumala."  
K. Copeland, "Following the Faith of Abraham 1"/ Abrahamin uskon seuraaminen 1, sivu A, 
Forth Worth, Texas, K. Copeland Ministries, 1989, äänikasetti #01-3001 

 
Otamme vielä yhden sitaatin: 
 

"Sinun täytyy tajuta, ettet ole hengellisesti skitsofreeninen – puoliksi Jumala ja puoliksi 
saatana – sinä olet aivan kokonaan jumala."   Kenneth Copeland, Believer's Voice of 
Victory/ Uskovan voiton ääni, maaliskuu, 1982 

 
Kuten näet näistä kahdesta sitaatista, Copeland tekee ihmisestä jumalan. Muistatko, mitä sanoin 
aikaisemmin new age:stä? Juuri tähän suuntaan new age haluaa ihmiskunnan menevän, jotta 
heidän Kristus Maitreyansa voi astua esiin, siis Antikristus. Haginin ja Copelandin opetus siis 
edistää Antikristuksen esiin tulemista! Mikä henki silloin toimii?! 
 
Otan vielä yhden Kenneth Copelandin sitaatin, jossa hänen näkemyksensä Jeesuksen luonnosta 
tulee selvästi esiin: 
 

"Ja Jumala alkoi puhua, ja Jeesuksesta tuli ensimmäinen kuolleista noussut. Hän oli 
ensimmäinen ihminen, joka koskaan on syntynyt uudesti, synnistä, sairaudesta, 
demoneista, kuolemasta elämään."  
Videoleikkeestä 
 
Copelandin mukaan Jeesus siis jätti synnin ja demonien likaaman elämän, kun hän syntyi 
uudesti. Ei tässä puhu mikään muu kuin Antikristuksen henki. Se, mitä Copeland sanoo, ei 
vähäisimmässäkään määrin pidä yhtä Raamatun kanssa. Sen sijaan se on täysin linjassa 
antikristillisen vaihdon kanssa. Jeesus alennetaan aina voimassa olevasta asemastaan 
Jumalana, ja meidät ihmiset tehdään jumalallisiksi. 

 
Benny Hinn 
Benny Hinn on tänä päivänä se parantamisen julistaja Uskonliikkeessä, 
joka ehkä eniten vetää ihmisiä kokouksiinsa. Kokonaiset jalkapalloareenat 
täyttyvät, kun hän saapuu. Hän on mm. sanonut näin: 
 

"Älä sano minulle, että kuulut Jeesukselle. Sinä olet kaikki, mitä Hän 
oli ja kaikki, mitä Hän on ja mitä ikinä tulee olemaan… Se (uusi 
ihminen) sanoo:” Minä olen kuin Hän on.” Juuri sitä se sanoo… Niin 
kuin Hän oli, niin me olemme maailmassa. Jeesus sanoi, ” Menkää 
minun nimessäni, menkää minun sijastani.” Älä sano ” Minä kuulun”. 
Sano ” Minä olen, Minä olen, Minä olen, Minä olen."  
Benny Hinn, "Our Position in Chris/ Asemamme Kristuksessa #2-The 
World Made Flesh"/”Sana Lihaksi Tulleena”, Orlando, FL; Orlando Christian Centre, 1991, 
äänikasetti #A031190-2, sivu B 

 
MINÄ OLEN, se on Jumalan nimi. Kun Jeesus sanoi ” MINÄ OLEN”, niin hänet melkein kivitettiin.  
On siis ennen kuulumattoman herjaavaa sanoa näin – jos et satu olemaan Jeesus ja Jumala 
haluaa sanoa. Tässä täytyy poimia esiin yksi sitaatti new age – liikkeen edustajalta, koska tulee 
niin selväksi, että se, mitä Benny Hinn sanoo, käsittelee samaa antikristillistä vaihtoa kuin mitä on 
new age:ssä.: 
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"Tämä MINÄ OLEN on Jumala… tämä MINÄ OLEN olet sinä… Jumala, joka tietää 
olevansa Jumala, Jumala, joka tietää olevansa sinä, ja sinä, joka tiedät olevasi Jumala."  
John Randolph Price, the Planetary Commision/ Planetaarinen Valtuutus 

 
Totta kai on huomattavaa, miten samalla tavalla he opettavat?  
 
Kun tarkastelee Uskonliikettä, niin huomaa, että suuri osa heidän julistajistaan omaa sen väärän 
profeetan luonteen, jota katselimme osassa 1: 
 

•  He tulevat kristillisestä kirkosta. 
•  He viettelevät Jumalan lapsia. 
•  He sanovat heillä olevan erityisen voitelun. 
•  He kiskovat hyötyä kannattajiltaan ja elävät uskomattoman loisteliaasti. 
•  Tapahtuu merkkejä ja ihmeitä, joka tapauksessa niistä puhutaan paljon. 

 
Nämä julistajat ovat sitä paitsi antikristillisen vaihdon apostoleja, koska he tuovat mukanaan toisen 
Jeesuksen, vieraan evankeliumin, toisen minän ja lisäksi vieraan hengen, jota pian 
katselemme. Kyse on samasta luopumuksen tosi luonteesta kuin salaseuroilla, mystikoilla, new 
age:illä, Jehovan todistajilla, Mormoneilla jne. Toivon, että pystyt näkemään tämän. 
 
Nyt ehkä ihmettelet, miksi en ole ottanut mitään suoraa esimerkkiä Ruotsin Uskonliikkeestä. 
Luulenpa, että riittää, kun sanon, että Livets Ord, Arken ja muut ruotsalaisen liikkeen jäsenet 
edustavat tarkasti samaa teologiaa pohjimmiltaan kuin amerikkalainenkin liike. He kulkevat 
käsikynkkää näiden julistajien kanssa, joita olen siteerannut. Voit silloin itse ymmärtää, mistä on 
kyse. Silloin meidän kaikkien pitäisi puhaltaa pasuunaan sen sijaan, että puolustelisimme tätä! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toinen henki – Okkultistinen henkikaste 
Vielä vakavammin ovat asiat, kun tarkastellaan, mikä henki toimii väärissä karismaattisissa 
liikkeissä. Ennen kuin teemme niin, haluan, että tiedät henkikasteen ja hengellä täyttymisen 
esiintyvän myös okkultistisissa piireissä, mutta siellä selvästikin on kyse toisesta hengestä. 
 
Hindugurujen joukossa esiintyy henkikastetta, jota kutsutaan nimellä ”Shakti-pat”. ”Shakti” 
tarkoittaa energiaa, ja ”pat” merkitsee kättä. Tällä tarkoitetaan, että jumalallinen energia siirtyy 
kätten päällepanemisen kautta. Energialla, joka tässä välittyy, on tavallisesti nimi ” Kundalini” ja se 
tarkoittaa ”käärmevoima”, mikä on melko paljastavaa.  
 
New age:n sisällä käytetään vastaavaa henkikastetta, ja siellä sitä kutsutaan usein ”Dikshaksi”, 
”Deekshaksi” tai engl. nimellä ”Oneness blessing”, siis ykseyden siunaukseksi. 
 
Luen listan useista niistä manifestaatioista, joita esiintyy okkultistisen henkikasteen yhteydessä. 
Tämän listan olen koonnut guruilta ja new age:n kannattajat sanovat itse, että heidän 
”henkikasteensa” manifestoituu.  
 
 Okkultistinen henkikaste: 
 

•  sen voi kokea ”kuka tahansa”. Ei siis tarvitse olla jäsen, eikä uudestisyntynyt jne. 
• Kielilläpuhumista (ainoastaan äänteitä, joskus kieliä) 
•  Kontrolloimattomia vapinoita tai liikkeitä vartalossa 
•  Kumoon kaatumista 
•  Lämpöä tai pistäviä tuntemuksia vartalon eri osissa 
•  Äänien kuulemista, näkyjen ja visioiden näkemistä ja valoilmiöiden kokemista ruumiin 

ulkopuolella. 
•  Energiavirtoja 
•  Voi esiintyä eri eläinten ääntelyä sen henkilön kautta, joka ottaa vastaan tämän 
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henkikasteen. 
•  Spontaania laulua ilman sanoja 
•  Hysteeristä naurua tai itkua 
•  Ekstaattisia ilonilmauksia 
•  Ja syntyy tarve kokea tätä uudelleen kerta kerran jälkeen. 

 
Tätä listaa voi itse asiassa pidentää, mutta nämä ilmaukset ovat kaikkein mielenkiintoisimpia. Tätä 
kutsutaan joskus Kundalini-ilmiöksi. 
 
Jos nyt pitää olla varma, että ne hengelliset kokemukset, joita tapahtuu kristillisessä 
henkikasteessa, todella ovat aitoja, niin tarkoitan, että on varminta saada nämä vahvistetuiksi 
Raamatun avulla. Ihmisten todistukset voivat olla melko harhaan johtavia..  
 
Katsotaanpa niintä hengellisiä ilmiöitä, joista Raamattu todistaa kristillisen henkikasteen 
yhteydessä, tai jotka seuraavat henkikastetta: 
 
Raamatullinen henkikaste: 
 

•  Ainoastaan niille, jotka ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen ja syntyneet uudesti  
Joh. 14:16–17,  Apt. 2:38, Gal. 3:2 

•  Kielilläpuhumista (oikeita kieliä tai enkelten kieliä) – Apt. 2:4-8 
•  Voima tulla Jeesuksen todistajiksi – Apt. 1:8 
•  Saarnaaminen ja profetointi alkavat – Apt. 4:31, 19:6 
•  Tulee aivan uusi rohkeus julistaa – Apt. 2:14–36,  4:31 
•  Syntyy ”Koinonia" – itsensä uhraava rakkaus – Apt. 2:44–46 
•  Maa vapisi, ihmiset itse eivät vapisseet – Apt. 4:31 
•  Ihminen tulee vakuuttuneeksi synnistä – Joh. 16:8 
•  Muita ihmisiä johdetaan katumukseen ja kääntymykseen – Apt. 2: 37–41 

 
Kuten näet, on tällä listalla ja okkultistisella henkikasteella melko iso ero. Ja luulenpa, ettei tätä 
listaa voi jatkaa paljoa enempää. 
 
Videofilmissäni tässä Raamatun opetuksessa näytän kaikki Raamatun kohdat, sitaatit, paljon kuvia 
ja lisäksi useita hyvin puhuttelevia ja pelottavia videoleikkeitä. Yritän nyt kuvailla jotakin siitä, mitä 
nämä videoklipit sisältävät pitäen silloin mielessä yllä olevat listat. 
 
Marjoe Gortner 
Tunnetko Marjoe Gortnerin? Tämä persoona on valtavan mielenkiintoinen. Hän nimittäin 
työskenteli evankelistana ja parantumisen julistajana olematta itse uskossa. Hän teki sitä 
ainoastaan rahan takia ja tämä oli hänen ainoa tulonlähteensä. 
 
Hän oli oppinut mitä konsteja tarvittiin luomaan oikea ilmapiiri niin, että 
ihmiset saisivat ”hengellisiä kokemuksia”. Kysymys kuuluu: Mikä henki 
oli toiminnassa hänen kokouksissaan? Vai olivatko ne vain psykologisia 
ilmiöitä? 
 
Se, mikä on ennen kaikkea mielenkiintoista meille tässä, on, että ne 
hengelliset manifestaatiot, joita tapahtui Marjoen kokouksissa, olivat tarkasti samanlaisia kuin ne, 
joita tapahtuu monien tämän päivän julkkisjulistajien kautta. Tämän osoitan myös videoklipeissäni. 
Lisäksi nämä manifestaatiot pitävät yhtä kaikkein eniten okkultistisen henkikasteen kanssa. 
 
Marjoe Gortner väsyi aikaa myöten omaan toimintaansa ja hän teki silloin filmin, jossa hän halusi 
näyttää, kuinka helppoa on huijata ihmisiä hengellisiin kokemuksiin. ” Kunhan vain etusivu on 
pyhä”, kuten hän itse sen ilmaisi, niin homma toimii. 
 
Kenneth Hagin 
Kenneth Hagin oli se, joka alkoi opettaa, että ihminen voi kokea 
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jotakin, jota he kutsuivat nimellä holy drunkness (”pyhä humala”). Hänen mukaansa se 
tarkoittaa sitä, että ollaan humalassa Pyhästä Hengestä niin, että myös käyttäydytään ikään kuin 
oltaisiin humalassa. Hagin tarkoitti, että opetuslapset ensimmäisenä helluntaina saivat tämän 
kokemuksen pyhästä humalasta. Mutta jos luemme Raamattuamme, niin näemme, että 
opetuslapset saarnasivat niin voimallisella tavalla, että tuhansittain ihmisiä tuli syvään 
katumukseen ja he pelastuivat. Niin ei olisi tapahtunut, jos opetuslapset kuten Kenneth Hagin 
olisivat ryömineet ympäriinsä maassa.  Näemme myös Raamatusta, että jotkut pilkkaajat tekivät 
pilaa hengenvuodatuksesta ensimmäisenä helluntaina sanomalla, että opetuslapset olivat 
humalassa. Mutta pilkkaajia ei pidä pitää luotettavina todistajina. Opetuslapset olivat maltillisia, 
tasapainoisia ja julistivat ”Jumalan valtavia tekoja” niillä kielillä, joita he eivät normaalisti osanneet. 
 
Niissä videoklipeissä, joita minulla on Kenneth Haginista, hän on tarkasti saarnannut siitä 
voitelusta, joka antaa nk. pyhän humalan. Se, mitä sitten tapahtuu kokouksessa, on, Haginin 
mukaan, tämän hengen vuodatus. Ja mitä sitten tapahtuu? Ihmisiä liukuu tuoleiltaan, he ryömivät 
ja ryömivät pitkin maata, he laskeutuvat makuulle ja vapisevat, he nauravat ja huutavat 
hysteerisesti ja juoksevat ja hyppivät ympäri huoneistoa. Hagin itse sihisee ja pistää kielensä ulos 
kuin käärme. Mikä henkikaste muistuttaa tätä? Mitä mieltä olet? 
 
Rodney Howard Browne 
Rodney Howard Browne, on pastorina seurakunnassa The River, 
Tampassa, Floridassa. Hän on se, joka on vienyt eteenpäin Haginin pyhää 
humalaa. Hän on itse kutsunut itseään Holy Ghost bartender.  Siis Pyhän 
Hengen baarimikoksi, joka tarjoilee hengellisiä drinkkejä itse humalan takia. 
Aivan kuten Hagin, Copeland ja Benny Hinn on Rodney Howard Browne 
ollut Ruotsissa. Viimeksi hän oli pari vuotta sitten Uskonliikkeessä 
Arkenissa Tukholmassa. Niissä videoklipeissä, joita minulla on Brownen 
kokouksista, tapahtuu suunnilleen samoja asioita kuin Haginin kokouksissa. 
Mutta tässäkin näemme kauhistuttavan kielilläpuhumisen väärinkäytön, kun 
Browne käyttää sitä painaessaan ihmisiä lattiaan. 
 
”Toronton siunaus” 
On myös mielenkiintoista katsoa sitä, mikä henki on voinut olla toiminnassa 
niin kutsutussa Toronton siunauksessa. Se, mitä minä tiedän, on, että 
Rodney Howard Browne toi tämän ”vieraan tulen” Vineyard -seurakuntaan 
nimeltään Toronto Airport Fellowship. Heidän tunnetuin johtajansa on John 
Arnott. 
 
Kun katsoo videoklippejä Torontosta, näkee samoja asioita kuin Kenneth 
Haginilla ja Rodney Howard Brownella. Mutta mitkä erityisesti pistävät silmään, ovat kaikki eri 
eläinten äänet ja eläinten käyttäytymiset, joissa jopa on laitettu koiran pääsuojus kaulan ympäri 
useille henkilöille. Ihmiset haukkuvat kuin koirat, ihmiset kiekuvat kuin kukot, ulisevat kuin sudet 
jne. Niissä kuulee myös kauheita korvia vihlovia kirkumisia ja näkee kramppeja muistuttavia 
liikkeitä. Ja ihmiset pyörivät ympäri ja tekevät kuperkeikkoja. Minkä henkikasteen luulet tämän 
olevan? 
 
Benny Hinn 
Jos katsotaan filmejä Benny Hinnin kokouksista, niin kaikkein tavallisin manifestaatio on se, että 
ihmiset kaatuvat voimakkaasti taaksepäin. Jos joku ei niin tee, niin joskus näkyy se, kuinka Benny 
Hinn ottaa ylimääräisen otteen siitä ihmisestä ja aivan kuin pakottaa vartalon alas. Raamatussa ei 
ole ainoatakaan esimerkkiä siitä, että joku kaatui taaksepäin Pyhän Hengen voimasta. Totta kai 
silloin ihmetyttää se, että monissa yhteisöissä samaistetaan taaksepäin kaatuminen siihen, että 
henkilö täyttyy Pyhällä Hengellä? Muista nyt, että okkultistisessa henkikasteessa tämä on 
tavallinen ilmiö. Jopa Marjoe Gortnerin väärissä kokouksissa kaaduttiin taaksepäin koko ajan, 
mutta ei ikinä Raamatussa! 
 
Vertailua 
Jos katselemme taaksepäin listaa okkultistisesta henkikasteesta, niin on pelottavaa nähdä se, että 
Kenneth Haginiin ja Toronton siunaukseen, Lakelandiin jne. – liittyvillä ryhmillä esiintyvät ilmiöt 
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pitävät yhtä kaikkein parhaiten tämän listan kanssa. Ei sen listan kanssa, joka liittyy 
raamatulliseen henkikasteeseen. Käymme taas listaa läpi. 
 
Okkultistinen henkikaste     Väärät karismaattiset piirit 
  Sen voi kokea ”kuka tahansa”             √  
  Kielilläpuhumista – enimmäkseen outoja äänteitä   √ 
  Kontrolloimattomia vapinoita tai liikkeitä              √  
  Kaatumista maahan ·                √  
  Lämpöä tai pistäviä tuntemuksia     √  
  Ääniä, näkyjä ja visioita, valoilmiöitä          √  
  Energiavirtoja                                 √  
  Erilaisia eläinten ääniä      √  
  Spontaania laulua ilman sanoja                √  
  Hysteeristä naurua tai itkua                 √  
  Ekstaattisia ilonilmauksia        √  
  Tarve kokea uudelleen kerta toisensa jälkeen   √  
 
Kuten näet, on hyvin huolestuttavia samankaltaisuuksia okkultistisen ja sen kasteen välillä, jota voi 
nähdä ja kuulla karismaattisissa piireissä. Se, mitä Raamattu kuvaa henkikasteesta, on siis 
kaukana juuri näistä manifestaatioista. Kun nyt olen tätä tutkinut, niin tunnen, että me näissä 
karismaattisissa piireissä liikkuneet kristityt olemme aikaa myöten saaneet melko epäraamatullisen 
kuvan raamatullisesta kristillisestä henkikasteesta.  
Aito henkikaste käsittää ennen kaikkea sen, että se vie meidät ulos maailmaan julistamaan 
evankeliumia, ei kokoontumaan kerta toisensa jälkeen kokouksiin, joissa meidän omat hengelliset 
kokemuksemme ovat keskipisteessä. Paina tämä mieleesi! Se on valtavan tärkeää! 
 

Apt. 1:8: ”Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun 
todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin 
saakka." 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

”Luopumuksen ekumenia” 
Tässä viimeisessä kohdassa, joka käsittelee luopumuksen ekumeniaa, haluan osoittaa tätä hyvin 
huomiota herättävää asiaa, että innokkaimmat ekumenian ajajat meidän maassamme tänään ovat: 
Uskonliike, mystikot ja Katolinen kirkko. Kaikki he työskentelevät sen hyväksi, jota kutsutaan 
Ykseyden kirkoksi Östanbäckin luostarin yhteydessä, jota myös tukee Ruotsin kirkon Keidas -liike. 
Livets Ord – yhteisö on antanut tukensa ja apunsa sinne ja omistaa myös webbitoiminimen 
enhetenskyrka.se. 
 
Nyt luemme kappaleen katolisen kirkon katekismuksesta. Kun ensimmäisen kerran näin sen, sain 
ahaa-kokemuksen, sillä yhtäkkiä sain valmiiksi koko kuvan. Tässä meillä on nimittäin yhteinen, 
yhdistävä perusta kaikille niille, jotka kattavat luopumuksen ekumenian ja luopumuksen tosi 
luonteen! 
 
Katolisen kirkon katekismus, artikkeli 460: 
 

"…Sillä Jumalan Poika tuli ihmiseksi tehdäkseen meidät Jumalaksi. Jumalan ainoa 
Poika halusi, että me saisimme osan hänen jumaluudestaan ja otti meidän luontomme, että 
hän, joka tuli ihmiseksi, tekisi ihmisistä jumalia."  

 
Sinä näet nyt, että tämä on aivan sama perusta kuin new age:ssä, vapaamuurareilla, mystikoilla, 
Uskonliikkeessä jne. Ei ole ihme, että on ekumeeninen liike näiden ryhmien välillä ja että he 
vetävät samaan suuntaan! Tämä on luopumuksen ekumeniaa! 
 
Ekumenian eri siltoja  
Jos tätä tutkii tarkemmin, näkee, että Uskonliike tänä päivänä muodostaa sillan evankelisesta 
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kristillisyydestä katoliseen kirkkoon. Tässä näkyy myös, että kristillinen mystiikka tekee sillan 
evankelisesta kristillisyydestä sekä katoliseen kirkkoon, new Age:en että itämaisiin uskontoihin.  
 
Kuka käytännössä kokoaa yhteen 
ekumeenista työtä sillan toisella puolella? 
Kyllä, siellä katolinen kirkko rakentaa 
globaalia superkirkkoa.  Voi kyllä sanoa, 
että tämä luopumuksen ekumenia 
käynnistyi todella vuonna 1986 kun paavi 
Johannes Paavali II kokosi kaikkien 
maailman uskontojen ja 
uskonsuuntausten edustajat yhteiseen 
rukouspäivään. Siellä oli taikureita, 
shamaaneja, buddhistimunkkeja jne. Näky 
oli se, ett kaikki rukoilivat omalla tavallaan samaa jumalaa. Tämä uskontojen välinen ekumeeninen 
työ on sittemmin jatkunut ja kehittynyt edelleen, ja sitä johtaa tänä päivänä paavi. 
 
Se, että Uskonliike on silta katoliseen kirkkoon, on todistettu 
monella tavalla sekä Ruotsissa että ympäri maailman. Livets 
Ord:issa viime aikoina käynyt on kyllä noteerannut vedon 
katolilaisuuteen päin. Ulf Ekmanin näky sekä paavista, ehtoollisesta 
ja neitsyt Mariasta on kääntynyt kohti katolista oppia. Ehtoollisen 
vietto Livets Ord:issa näyttää aivan toiselta tänään. Livets Ord:in 
tuki Östanbäckin luostarille ja Ykseyden kirkolle on toinen merkki, 
kuten myös Ekmanin yhteistyö piispa Anders Arboreliuksen kanssa. 
 
En ota enempää kuin tämän luopumuksen ekumeniasta tässä dokumentissa. Jos olet kiinnostunut 
tietää enemmän, voit kuunnella tai lukea minun viisi radio-ohjelmaani kristillisestä ykseydestä ja 
ekumeniasta kotisivullani.  http://www.bibelfokus.se/ekumenik 
Huom! Tätä linkkiä ei ole suomennettu! 
 
Sen, minkä olen ottanut esiin tässä Raamatun tutkistelussa, on vain murto-osa kaikesta siitä 
materiaalista, jonka olen käynyt läpi. Mutta sen perusteella, jonka olen tässä ottanut esiin, olen sitä 
mieltä, että voimme sanoa näin: · Viettelysten täytyy tulla, ja me OLEMME jo vieteltyjä!!!  
Valitettavasti se on totuus. 
 
Ne yhteisöt, jotka olen nostanut esiin tässä Raamatun opetuksessa, käsittävät sekä luopumuksen 
tosi luonteen luopumuksen pettävän luonteen, väärien profeettojen ominaisuudet ja antikristillisen 
vaihtumisen. Ja monet kristityt on huijattu tähän uskoon, että kyseessä on aito hengenvuodatus. 
Nyt on korkea aika meidän alkaa ottaa tämä erittäin vakavasti! Älä usko siihen, että tämä olisi 
menossa poispäin. Tämä ilmestyy esiin koko ajan uusissa pakkauksissa. Jos meidän milloinkaan 
pitää taistella kristittyinä, niin sen aika on nyt. 
 
Ehkä meidän pitäisi myös tehdä niin kuin tehtiin apostolisena aikana. Luemme Apt. 19:18–19: 
 

"Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja 
useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne 
kaikkien nähden." 

 
Kreikan kielen sana taikuudelle kreikankielisessä perustekstissä tarkoittaa ”puuhailla jonkun 
hyödyttömän kanssa”, siis jonkin, joka ei ole hyvää uskollemme. Joten tämä sana voi hyvinkin 
puhua meille siitä, että meidän tulee heittää pois sellaiset asiat, joista olen tänä päivänä puhunut. 
Ota se itseesi, olen vakuuttunut, että Herra haluaa puhua meille jokaiselle, että siivoaisimme sekä 
uskomme että kirjahyllymme.  
 
Sen sijaan, että alituiseen etsisimme uusia asioita, meidän pitäisi kysyä vanhaa, kunniallista, 
raamatullista ja puhdasta evankeliumia. Sitä, miltä näytti silloin, kun se asetti Ruotsin jaloilleen 
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Vielä viimeinen Raamatun jae, joka puhuu juuri tästä. Se 
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on Jer. 6:16: 
 

"Näin on Herra sanonut: ”Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, 
mikä on hyvä tie ja vaeltakaa sitä niin te löydätte levon sieluillenne." 

 
Joten älä etsi uutta. Etsi sen sijaan alkuperäistä, väärentämätöntä ja aitoa. 
 
Haluan myös kehottaa rukoilemaan itsesi, seurakuntasi ja Ruotsin puolesta. Rukoilkaamme 
yhdessä katumusta siitä, kuinka olemme ottaneet vierasta tulta, opetusta ja henkiä, jotka eivät ole 
olleet Jumalasta. Rukoilkaamme puhdistusta tästä harhaopista ja kaikista epäpuhtaista hengistä. 
Irtisanoudu kaikesta, mikä ei ole Jumalasta. Sen jälkeen rukoilkaamme tervettä ja raikasta 
herätyksen tuulta Ruotsin ylle. Minun vakaumukseni on, että emme saa sellaista raikasta tuulta 
ennen kuin olemme käyneet käsiksi näihin asioihin. Sellainen aito herätys ei ala esiintymislavoilta 
tai estradeilta, ei manifestaatioista, konferensseista tai kampanjoista. Se alkaa mökeistä ja 
asumuksista yksinkertaisten, uskollisten Jeesuksen opetuslasten luota, jotka ovat lapsia 
suhteessaan Jumalaan! 
Aamen! 

 

Lennart Jareteg, 2009 

Översättning till finska/ Käännös suomeksi 

Sylvi Hänninen, 2010 


