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Ristin edessä vai takana?
Osa 1
Kristityn asema ja asenne:
missä tulisi olla suhteessa
Jumalaan ja Raamattuun,
mikä on terve ja
raamatullinen asema ja
asenne?
1Kor 1:18 ”Sillä sana
rististä on hullutus niille,
jotka kadotukseen joutuvat,
mutta meille, jotka
pelastumme, se on
Jumalan voima.”
Ristin valo
Haluaisin maalata
mieleemme kuvan, jossa
keskellä seisoo
raamatullinen risti ja
Ristiinnaulittu. Ristin
ympärille on levittäytynyt
suuri ihmisjoukko,
kristikunnaksi sanottu osa
maailmaa. Näitä ihmisiä on
joka puolella ristiä ympyrän
muodossa. Osa on ristin
sivuilla, paljon myös ristin
takana. Ristiltä loistaa valo,
joka suuntautuu ristin
edessä oleviin. Valo
himmenee kohti ristin sivuja
ja ristin takana on jo
hämärää ja kauempana
jopa täysin pimeää.
Myös tässä pimeydessä on
ihmisiä, nimeltään kristittyjä.
Kaiken aikaa ristin sivuilta
ja takaa pyritään

vaikuttamaan ristin edessä
oleviin. Heitä houkutellaan
pois ristin edestä ja heille
tarjotaan toista
katsantokantaa. Joku
lähteekin ristin edestä, joku
taas tulee sinne sivulta tai
takaa, ihmiset myös
liikkuvat. Mutta valo ei liiku,
sen suunta on koko ajan
suoraan eteen.
Tässä ajassa Jumala
näyttäytyy ristillä kärsivän
Kristuksen muodossa.
Tämä juuri on se ”hullutus”,
josta 1Kor1:18 mainitsee.
Kuinka Jumala voi kärsiä,
kuinka Hän voi alentua,
mitä järkeä on uskoa
tällaiseen heikkoon
Jumalaan? Jumalan
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ymmärtämisen suuria
paradokseja on kaikkeen
tähän kätketty valtava
viisaus, jossa juuri tämä
heikkous on Jumalan
voima, 1Kor1:25 ”Sillä
Jumalan hulluus on
viisaampi kuin ihmiset, ja
Jumalan heikkous on
väkevämpi kuin ihmiset.”
Se on suunnaton voima,
joka pelastaa tuomitun
ihmisen antaen hänelle
iankaikkisen elämän
Jumalan yhteydessä.
Voima, josta voimme myös
käyttää nimeä Jumalan
armo. Tämä armo on, kuten
Tiit2:11 sanoo: ”...
ilmestynyt pelastukseksi
kaikille ihmisille.”
1

1/2014-120
Mooseksen kokemus ja
salattu Jumala
2 Mooseksen kirjan luvussa
33 kuvataan yhtä hyvin
erikoista tapausta
maailmanhistoriassa. Tosin
vain yksi ihminen, eli
Mooses, sai olla sitä
todistamassa. 2Moos33:11
mainitsee, että Jumala
puhutteli Moosesta
”kasvoista kasvoihin,
niinkuin mies puhuttelee
toista”. Tämä tapahtui ns.
Ilmestysmajassa, jonka
rakentamisohjeet Jumala oli
antanut Israelin kansalle.

Myöhemmästä tekstistä
voimme päätellä, että tällä
ei tarkoiteta, että Mooses
olisi nähnyt Jumalan kasvot
siten kuin mies näkee
toisen miehen kasvot, vaan
maininta tarkoittaa
kommunikaatiota: Jumala
puhui Moosekselle ja
Mooses sai puhua
Jumalalle kuten mies
miehelle.
Kun Jumala ilmoitti, että
Mooses on saanut armon
Jumalan silmien alla,
Mooses pyytää rohkeasti
Jumalalta,
2Moos33:18 : ..."Anna siis
minun nähdä sinun

kirkkautesi". Seuraavissa
jakeissa Jumala lupaa sen
tapahtuvan ja antaa
Moosekselle ohjeet
kuitenkin painottaen, että
”"Sinä et voi nähdä minun
kasvojani; sillä ei kukaan,
joka näkee minut, jää
eloon" (20). Ja edelleen
2Moos33:22-23: ”Ja kun
minun kirkkauteni kulkee
ohitse, asetan minä sinut
kallion rotkoon ja peitän
sinut kädelläni, kunnes olen
kulkenut ohi. Kun minä
sitten siirrän pois käteni,
näet sinä minun
selkäpuoleni; mutta minun

kasvojani ei voi kenkään
katsoa."
Vanha sanonta: ”Jumalan
selän takana”, viittaa
syrjäiseen paikkaan, jossa
ihminen elää yksin paljolti
muista eristyksissä.
Hengellisessä mielessä
voimme ajatella, että
sanonta koskee ihmistä,
jota Jumalan hankkima
sovitus ei ole koskettanut.
Luonnollisen ihmisen on
vaikeaa käsittää mihin hän
Jumalaa ja Kristusta
tarvitsee ennenkuin
hänestä tulee itsessään
kelvoton ja syntinen,
Jumalan armoa tarvitseva.
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Tällöinkin jumaluuden
olemus ja Hänen tekonsa ja
tarkoituksensa jäävät meiltä
suurelta osin salatuiksi.
Emme saata käsittää
millainen Jumala lopulta on
ja mitä ihmeitä Jumalan
maailmankaikkeus on
täynnä.
Tiedämme jotakin, joka silti
on kuin ”pisara vesisangon
uurteessa”, kuten
”tomuhiukkanen vaa'assa”,
niin kuin Jes40:15 kuvaa
maailman kansakuntia.
Mooseskaan ei voinut
nähdä Jumalaa kuin
selkäpuolelta. Ihminen ei
voi eikä saata katsoa
Jumalaa kasvoihin, sillä hän
ei voi käsittää sellaista
rajatonta valtasuuruutta,
täydellisyyttä, kunniaa ja
kirkkautta mitä Jumala on.
Silmämme eivät voi
sokeutumatta katsoa edes
Jumalan luomaa aurinkoa.
Kuitenkin juuri tässä Jumala
kohtaa meidät tavalla, joka
sopii ihmiselle. Hän kohtaa
meidät ihmisen muodossa,
lihaan syntyneenä
Vapahtajana, joka kantaa
viallisuutemme ja
syntisyytemme sovittaen
meidät täydellisesti
maailmankaikkeuden
Luojan, oman Luojamme
kanssa. Jumala näyttää
meille olemuksensa
selkäpuolen, joka meille,
kuten Moosekselle, on
kuitenkin Jumalan kirkkaus.
Jumala ei näy tässä
maailmassa, eikä tälle
maailmalle, kuin yhdellä
ainoalla tavalla jolla Hän on
itsensä ilmoittanut ja
valmistanut tien
yhteyteensä: Sanansa
kautta, joka personoituu
Kristuksessa. Juutalaisten
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oppineiden mukaan
Messias on Jumalan
kasvot. Jumala näyttää
kasvonsa, eli hyvän
tahtonsa, vilpittömyytensä,
pyhyytensä, totuutensa,
suunnattoman armonsa ja
rakkautensa ihmistä
kohtaan Kristuksessa. Hän
tekee sen ilmestymällä
langenneeseen maailmaan
juuri siten, kuin se ihmisen
takia on mahdollista tehdä.
Joh6:46 ”Ei niin, että
kukaan olisi Isää nähnyt;
ainoastaan hän, joka on
Jumalasta, on nähnyt Isän.”
Joh14:9 ”Jeesus sanoi
hänelle: "Niin kauan aikaa
minä olen ollut teidän
kanssanne, etkä sinä tunne
minua, Filippus! Joka on
nähnyt minut, on nähnyt
Isän; kuinka sinä sitten
sanot: 'Näytä meille Isä'?”
Kun Mooses nousi Siinain
vuorelle, luemme
2Moos20:21 ”Ja kansa
pysyi taampana, mutta
Mooses lähestyi pimeyttä,
jossa Jumala oli.” Pimeys
tässä yhteydessä viittaa
tähän salattuun, suureen
Jumalaan, josta me ihmiset
maan päällä käsitämme niin
vähän.
Jumalassa itsessään ei ole
mitään pimeyttä eikä Hän
lymyile pimeydessä, kuten
luemme 1Joh1:5: ”Ja tämä
on se sanoma, jonka
olemme häneltä kuulleet ja
jonka me teille julistamme:
että Jumala on valkeus ja
ettei hänessä ole mitään
pimeyttä.” Mutta tätä Hänen
kirkkauden olemustaan
emme voi havaita täällä
maan päällä ja tässä synnin
vaivaamassa
maailmankaikkeuden
kolkassa.

Syntiinlankeemus teki
täydellisen eron Jumalan ja
ihmisen välille. Jumala siis
jäi ihmiseltä ikäänkuin
pimeyteen. Jumala kyllä
näki ja näkee edelleen
jokaisen ihmisen mutta
ihminen ei omassa
tilassaan näe Häntä.
Lopulta kuitenkin itsekunkin
uskovan kohdalla koittaa
aika, josta 1Kor13:12
puhuu, ”Sillä nyt me
näemme kuin
kuvastimessa, arvoituksen
tavoin, mutta silloin
kasvoista kasvoihin; nyt
minä tunnen vajavaisesti,
mutta silloin minä olen
tunteva täydellisesti,
niinkuin minut itsenikin
täydellisesti tunnetaan.”

Monien kristittyjen
keskuudessa vallitsee
väärä käsitys, että Pyhä
Henki olisi annettu uskovien
hyväksi siten, jotta he
saisivat - ei ainoastaan
hengellisen - vaan
ennenmuuta myös kaiken
ajallisen siunauksen. Toki
saamme kokea siunauksia
(etenkin hengellisiä)
rakennukseksemme. Mutta
kun Pyhän Hengen voimaa
etsitään omaksi hyväksi
välittämättä sen todellisesta
tarkoituksesta ja Jeesuksen
käskyistä, toimitaan kuin
noita Simon (Apt8:18-24).

Raamatun PH ei johda
pois ristin edestä

Uskovia kehotetaan
kylvämään "uskon
siemeniä", jotta he voisivat
korjata Jumalan siunauksia.
Suositut ja ns. kristillisten
TV -kanavien kautta
seuratut kristityt vaikuttajat
opettavat tämän siemenen
olevan rahan antamista
heille. He kehottavat
ostamaan opetuksiaan
maksua vastaan ja
lahjoittamaan järjestöjensä
toimintaan perusteella "että
maailma kuulisi
evankeliumin" (heidän
työnsä kautta).

Pois ristin edestä näyttää
vievän sellainen henki, jota
nyt sanotaan Pyhäksi
Hengeksi. Karismaattinen
käsitys PH:sta johtaa
ihmiskorostukseen, johon
Raamatun PH ei koskaan
johda. Tämä korostus tulee
esille pyrkimyksenä
rikkauteen ja suuruuteen
seurakunnan keskellä.
Pyhä Henki ei koskaan
puhu itsestään, vaan Hän
todistaa Jeesuksesta,
Hänen sovitustyönsä
merkityksestä.

Samoin annetaan käsittää,
että Jumala vastaa
helpommin ja nopeimmin
sille, joka antaa
(mieluimmin runsaasti)
näille opettajille. Ei ole
paljonkaan tai onko
ollenkaan eroa Simonin
halussa ostaa Pyhän
Hengen voimaa omiin
tarkoituksiinsa ja niiden
välillä, jotka haluavat
keinolla millä hyvänsä (jopa
rahaa antamalla) saada
Jumalan voiman omaksi
rakennuksekseen.

Jumalan kirkkaus
Kristuksessa näkyy
kuitenkin vain niille, jotka
syntisinä tulevat ristin eteen
katse suunnattuna
Kristukseen. Näin salattu,
suuri Jumala on itsensä
ilmoittanut ihmisten
maailmassa.
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Uskovien tulisi aina aika
ajoin palauttaa mieleensä
Jeesuksen opetus PH:stä
Joh15:26 ja 16:7-15. PH
vaikuttaa siellä missä
Kristus ja risti ovat
keskeisellä sijalla - ei
parantumisshow tai muu
vastaava. Uskomme toki
sairaiden puolesta
rukoukseen ja
esirukoukseen, mutta ei
ristin kustannuksella.
Monet ajattelevat
karismaattisen
uskonliikkeen olevan
todellista Pyhän Hengen
liikehdintää yksinkertaisesti
siitä syystä, että liikkeen
piirissä väitetään
tapahtuneen lukuisia
parantumisia ja
yliluonnollisia ilmiöitä.
Ihmiset perustavat uskonsa
yhä enenevässä määrin
kokemuksille ja tuloksille,
usein aidon raamatullisen
opin kustannuksella. He
eivät tule ajatelleeksi sitä,
että tosiasiassa kaikki
suuret uskonnot saavat
aikaan "tuloksia" ja
"kokemuksia"."
Useat kristillisyyden
nimessä toimivat
”parantajat” ja ”ihmeiden
tekijät” ovat oppipoikia mm.
hindugurujen kautta

vaikuttaville voimille! (Mm.
eräs hinduguru, Sai baba
väitti olevansa “Kristuksen
toinen tulemus”, hänen
sanotaan parantaneen
sairaita, luoneen tyhjästä
ruokaa ihmisjoukoille,
herättäneen kuolleita,
kokouksissaan hän mm. loi
tyhjästä pikkuesineitä
seuraajilleen, jne...).
“Profeettojen” suora
yhteys Jumalaan?
Monet kristityiksi mainitut
karismaattiset julistajat
väittävät olevansa suorassa
yhteydessä Jumalaan. He
väittävät puhuvansa Hänen
kanssaan vaikka esim.
1Joh4:12 sanoo: ”Jumalaa
ei kukaan ole koskaan
nähnyt...”. Viittaan myös
edellä käsiteltyyn
Mooseksen tapaukseen ja
salattuun Jumalaan.
Jumalan pyhyys ja kirkkaus
on niin suurta ja
ainutkertaista, että ”ei
kukaan, joka näkee minut,
jää eloon!”
Synnin hallitsemassa
maailmassa elävä lihallinen
ihminen ei voi nähdä
Jumalaa muuten kuin
ihmiseksi syntyneessä
Vapahtajassa.

Karismaattisen liikkeen
”suuret” julistajat ja
profeetat väittävät Jumalan
näkemisen, taivaassa
käyntien yms. olevan heille
lähes arkipäivää ja täten he
kieltävät Raamatun sanan.
Kuinka surullista on se, että
meilläkin suuri joukko
kristittyjä suuntaa
katseensa ja kulkunsa ristin
sivulle tai taakse näiden
opettajien houkuttelemina.
”Sana rististä on hullutus”
maailmalle mutta myös
ristin takana oleville
karismaattisille uskon
sanan, uskovan menestys,
ja valtaopin opettajille ja
kannattajille samoin kuin
monia raamatunoppeja
kieltäville
liberaaliteologeille.
Omankin maamme
kristillinen TV vetää uskovia
monissa ohjelmissaan ristin
taakse. TV 7 antaa
halukkaasti tilaa mm.
sellaisille viimeaikaisille
opettajille, kuin ”lopun ajan”
profeetta David Owuor ja
selkeästi new age oppeja
kristillisyyteen sotkeva
David Herzog.
Esimerkit ristin takaa:
Owuor ja Herzog
Owuorin todistukseen
itsestään Jumalan
erityisesti kutsumana lopun
ajan profeettana ovat
langenneet monet kristityt.
Joukossa on niitäkin, jotka
muutoin näkevät
kristillisyyden tilan ja
äärikarismaattisen liikkeen
väärät opetukset aivan
oikein. Tämä siksi, koska
mainittu kenialainen puhuja
tuomitsee
menestysteologian.
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niiden olevan milloin
enkeleitä milloin mitäkin.
Tällaista turhaa mystiikkaa
tämä Owuor tuo räikeästi
esille ja korostaa itseään ja
omaa asemaansa
Jeesuksen tulemuksen
varjolla. Hän todistaa itse
itsestään ja monet uskovat.

Sensijaan hän kyllä viljelee
osittain ns. Latter Rain
-harhaoppia, jonka mukaan
lopun ajan seurakunnan
tulee valmistaa itsensä
tilaan ”ilman tahraa ja
ryppyä”. Latter Rain eli
Myöhäissade -opetus on
karismaattisen Valtakunta
Nyt -opin perusta.
Itsestään ja toiminnastaan
hän esittää villejä väitteitä ja
tietenkin Jumala puhuu
hänelle suoraan. Hän
sanoo ”Pyhän Hengen
vierailleen” luonaan 2003,
sitten ”Herra Jumala
ilmestyi” hänelle, kirjoitti
hänelle Jes 43:11 ja 1
jakeet (tässä
järjestyksessä, huom. jae 1
on puhuttu Israelille, josta
Owuor omii sen itselleen) ja
kosketti hänen suutaan (vrt.
Jesaja 6:6-7). Sitten ”Herra
taas ilmestyi Mooseksen ja
Elian kanssa”, jotka
seisoivat Liiton arkin sivulla
ja toisella sivulla seisoi
profeetta Daniel. Jonkin
aikaa tämän jälkeen
”Jumala ojensi hänelle
Mooseksen sauvan” ja
myöhemmin Herra taas
ilmestyi, nyt Johannes
Kastajan kanssa Pyhän
Hengen puhuessa
Owuorille, että hänen tulee

valmistaa tie Herran toiselle
tulemukselle. Ja tätä
jatkuu...
Owuor kirjoittaa: ”...EteläAfrikassa Herra Sebaot
puhui kanssani koskien
hallavan hevosen
tulemusta...” (Owuorin
kirjoituksesta: Pale Horse
Released in Egypt) ja
”väkevässä näyssä Jumala
Kaikkivaltias nosti minut
ylös taivaaseen ja näin
Herran valtavan ja
tyrmistyttävimmän
kirkkauden...” (The Mount
of Olives Prophecy).
Miehen eräänlainen
läpimurto tapahtui, kun hän
alkoi selittää Egyptin
mellakoista kuvatulla
videolla näkyvää usvaista
kuvaa Ilmestyskirjalla.
Videossa näkyy hevosen ja
ratsastajan muotoinen
usva, joka nopeasti haihtuu.
Miehen mielestä tämä oli
merkittävä Jumalan ilmoitus
siitä, että Ilmestyskirjan 6:8
”hallava hevonen” lähti
maan päälle. Mainittakoon,
että netissä on runsaasti
vastaavia videoita, joissa
esiintyy erikoisia
heijastuksia kameran
linssissä ja muita ilmiöitä.
Innostuneet sitten uskovat
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Ilman mitään tällaista
profeettaa uskova tietää
Jeesuksen tulemuksen
voivan tapahtua milloin
tahansa Matt24:36 ”Mutta
siitä päivästä ja hetkestä ei
tiedä kukaan, eivät
taivasten enkelit, eikä
myöskään Poika, vaan Isä
yksin”. Se tapahtuu
odottamatta Matt24:44
”Sentähden olkaa tekin
valmiit, sillä sinä hetkenä,
jona ette luule, Ihmisen
Poika tulee”.
Tässä viitataan siihen, että
Jeesuksen tulemuksen
aikaan elämme tavallista
elämää, sitä ei voi
mitenkään erityisesti
aavistaa eikä siihen
valmistautua, paitsi yhdellä
tavalla: eli pysymällä ristin
edessä. Jeesuksen tulemus
on aina kautta historian ollut
uskoville pian ja koska
tahansa tapahtuva: Jaak5:8
”Olkaa tekin kärsivällisiä,
vahvistakaa sydämenne,
sillä Herran tulemus on
lähellä.”
Owuorin puheista ja
kirjoituksista tulee selvästi
esille lainomainen
vaatimususko: ”...tämän
päivän kristittyjen täytyy nyt
valmistaa pukunsa taivasta
varten” (Pale Horse…).
Rististä, Kristuksesta ja
Jumalan armosta hän ei
oikeastaan opeta. Se ei ole
hänelle tärkeää.
5
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Tärkeämpää on korottaa
itseä lopun ajan profeettana
ja vaatia uskovia tekemään
itsestään parempia, jotta
”seurakunta olisi kelvollinen
Karitsan häihin” (The Oil
and Wine Church). Tämä
osoittaa tietämättömyyden
siitä mitä varten Jumala
lähetti Kristuksen. Kristus
on jo täysin meidän
pukumme ja puhdas
vaatteemme taivaaseen –
eivät omat tekomme tai
valmistuksemme. Jumalan
edessä ne ovat kuin
”saastainen vaate”, koska
niillä kielletään Kristuksen
teon täydellisyys. (Tätä
kuvataan esim. Sak 3
luvussa).
Jos välttämättä halutaan
puhua omasta
valmistautumisesta, niin
raamatullisesti se tarkoittaa
ristin edessä pysymistä. Se
on myös lepoa Kristuksen
ristin juurella sellaisena kuin
olemme, viemällä kaiken
heikkoutemme,
syntisyytemme,
vajavaisuutemme Jumalan
eteen: ”Herra, sinä tiedät
kaikki.”
David Herzog puolestaan
on ollut suosittu hahmo TV
7:ssa. Hän lukeutuu
karismaattisen liikkeen new
age suuntaukseen. Herzog
on myös etevä liikemies,
joka osaa hyödyntää
kristillisiä kanavia
bisneksenteossa. Hän
johtaa Sedona Naturals
-yhtiötä, joka myy
terveystuotteita ja mm.
ruokapakkauksia
katastrofeihin varautuville.
Itsestään tehdyssä
esittelyssä hän mainitsee
asuvansa Arizonan
Sedonassa, joka on
”Amerikan tervein ja

hengellisin kaupunki”. Ehkä
siksi, koska hän itse asuu
siellä?

Herzogin opetuksissa
puhutaan ”mielen
voimasta”,
ajatustekniikoista, joiden
kautta voidaan päästä
vaeltamaan ”kirkkaudessa”.
Hän kirjoittaa myös: ”On
edelleen olemassa
muinaisia maantieteellisiä
paikkoja, joissa muinaisina
aikoina tie tai portaali
taivaaseen oli avattuna
niille, jotka pääsivät
osallisiksi näistä
porttikäytävistä. Nämä
portaalit suovat suuremman
pääsyn yliluonnolliseen,
tehden helpommaksi
päästä taivaaseen,
ilmestyksiin ja muihin
taivaallisiin
yhteydenottoihin...”
(Kirjoituksesta: The Ancient
Portals of Heaven).

otettua. Ja tätä kaukaa
ristin takaa, voidaan sanoa
jopa vielä senkin
ulkopuolelta,
tulevaa tarjotaan
kristilliseksi
itseään kutsuvan
TV -kanavan
kautta.
Meillä ei vielä ole
innostuttu
lapsisaarnaajista,
kuten Amerikassa
ja esim.
Brasiliassa. Ehkä
vielä sekin aika
tulee –
toivottavasti ei.
Ilmiö leviää
Pohjois- ja EteläAmerikassa,
jossa seurakuntaväki
saapuu töllistelemään
esiintyviä lapsisaarnaajia,
poikia tai tyttöjä, jotka
selvästi ovat opetelleet
karismaattisten saarnaajien
eleet ja puhemallin.
Joukossa on jopa vain
muutaman vuoden ikäisiä,
joita vanhemmat selvästi
ovat valmentaneet
esiintymään, kuten 1950
-luvun kuuluisaa
lapsisaarnaajaa Marjoe
Gortneria. Mitään
varsinaista syvällisempää
sanomaa näillä puhujilla ei
ole, eikä voikaan olla, koska
ei ole elämänkokemustakaan. Silti seurakuntaväki
rientää heidän siunattavakseen ja osa kaatuukin
näiden kosketuksesta.

Hänen oppinsa käsittää
myös new age enkelioppia,
enkelien toiminnan
kanavoimista ja
vapauttamista ihmisen
toiminnan avulla ym. muuta
suoraan new age opeista
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Näiden opettajien mieli oli
myös saada seurakunnasta
hyötyä omaksi hyväkseen.
Paavali koki sen vakavana
Jumalan pyhyyden
loukkauksena – samoin
kokee jokainen ristin
edessä oleva uskova.
Uskoville uskotellaan, että
väärien opettajien
edustama ”oikea” Jumalan
palvonta ja Jumalan tien
ymmärtäminen ratkaisee
myös kaikki maalliset
ongelmat. Tämä oikeuttaa
toiminnan, joka
syvimmältään perustuu
näiden opettajien omaan
ahneuteen.
Mihin ristin edestä
poistuminen johtaa?
Paavali kirjoittaa
Filippiläisille luvussa 3,
varoittaen luvun alussa
seurakuntaa opettajista,
jotka kehottavat heitä
noudattamaan
ympärileikkauksen lakia
takeena Jumalalle
kelpaavasta uskosta. Nämä
seurakuntaan tulleet
opettajat eivät kieltäneet
Kristuksen kuolemaa ristillä,
mutta he toivat sen rinnalle
ja ehkä jopa sen sijaan
toisen vaatimuksen ehtona
vielä parempaan yhteyteen
Jumalan kanssa. Liittyen
tähän Paavali suree Fil3:1819 ”Sillä monet, joista usein
olen sen teille sanonut ja
nyt aivan itkien sanon,
vaeltavat Kristuksen ristin
vihollisina;” ja jatkaa
kuvausta näistä opettajista,
heidän loppunsa on
kadotus, vatsa on heidän
jumalansa, heidän
kunnianaan on heidän
häpeänsä, ja maallisiin on
heidän mielensä.”

Karismaattinen uskonliike,
menestysteologia, ihmeet ja
merkit, ruumiin
parantumisen korostaminen
osana pelastusta, ym. ovat
peräisin metafyysisistä
kulteista, erityisesti uusi
ajattelu (New Thought)
-liikkeestä (new age liikkeen
edeltäjä). Karismaattisen
liikkeen voimallisuus
maailmassa perustuu liikeelämän, huvi-elämän ja
bisneksen taitavaan
hyödyntämiseen ja
yhdistämiseen
seurakuntaelämään, sekä
sitä kautta saatavaan
rahalliseen tuottoon ja
näkyvyyteen. Tuotolla
voidaan julkaista kirjoja ja
tehdä TV ohjelmia - tullaan
nähdyksi ja kuulluksi.
Olla esillä ei suinkaan aina ole
tae siitä, että ollaan Jumalan
johdatuksessa. Näin kulttien
vaikutukset ovat siivilöityneet
karismaattisen liikkeen
vaikutuksen kautta monen
hyvääkin tarkoittavan julistajan
opetukseen ulkopuolella
varsinaisen karismaattisen
liikkeen. Ristin edestä
poistuminen vie lopulta
korostuksiin, jotka ovat tuttuja
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ihmiskunnan okkulttisessa
historiassa. Tunnemme näitä
korostuksia nimillä kuten
metafysiikka, gnostilaisuus,
ym.
Risti on häpeän ja
kärsimyksen paikka synnin
takia, mutta synnittömän uhrin
takia se on pyhin paikka, jonne
kristitty voi tulla. Jumalan
pyhyys ja kirkkaus ilmestyy
ristillä Kristuksen
synnittömässä hahmossa uhri oli synnitön, täydellinen ja
pyhä. Poistuminen ristin
edestä johtaa new age
kristillisyyteen, jossa ihminen
ja ihmisen toiminta on
keskeistä. Ihminen korjaa
maailman ja kristityn tehtävä
on ennenmuuta olla poliittinen,
sosiaalinen ja humanitäärinen
toimija ilman ristin
pahennusta.
Mutta seurakunta ei pelasta
maailmaa vaan Jumala
Kristuksessa on lunastanut
seurakunnan omakseen
maailmasta. Nykyisessä
kristillisyydessä on vahva
pyrkimys valjastaa kristityt
korjaamaan maailmaa, vaikka
kristityn oikea raamatullinen
kokemus tulisi olla Joh15:19
”Jos te maailmasta olisitte, niin
maailma omaansa rakastaisi;
mutta koska te ette ole
maailmasta, vaan minä olen
teidät maailmasta valinnut,
sentähden maailma teitä
vihaa.”
Ei syntistä maailmaa voi
korjata eikä etenkään syntinen
ihminen siihen sovellu eikä
kykene, ei edes “armahdettu
syntinen”. Lopulta Jumala
tulee uudistamaan kaiken – ei
korjaamaan sitä. ”Taivas ja
maa katoavat, mutta minun
sanani eivät katoa”, sanoo
Jeesus Luuk21.33.
Juhani Aitomaa
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