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Bethel -seurakunta, Bill Johnson ja New Age

Missiomaailma järjestää ”Nouse Suomi” 
-tapahtuman 22-24.5.2015, jossa ovat mukana Bill 
Johnsonin Betel -srk:sta Jesus Culture ”bändi” ja 
puhujat Todd White sekä Ben Fitzgerald. 
Missiomaailman tapahtumaan pääsee maksamalla 
etukäteen 50 eur tai ovella 60 eur. Healing Rooms 
-sivusto myy Bill Johnsonin kirjoja, tosin 
ruotsinkielisiä. Sivustolla kerrotaan: ”Bill Johnson 
on vaikuttanut merkittävästi myös koko Healing 
Room -työn syntymiseen 1990-luvun lopulla. Hänen
kauttaan Bethel seurakunnan silloinen ´kuiva´ 
vanhemmistoveli Cal Pierce koki voimakkaan Pyhän
Hengen uudistuksen ja sai kutsun aloittaa Healing 
Room -palvelutyön.”  

Kuva ja Sana on julkaissut suomeksi Johnsonin 
kirjan ”Jumalan kasvojen alla”. Kirjan esittelyssä 
sanotaan mahtipontisesti: 

-”VALMISTAUDU KOHTAAMAAN JUMALA 
TAVALLA, JOKA MUUTTAA KOKO ELÄMÄSI! 
Bill Johnson toimii pastorina seurakunnassa, jossa 
yliluonnollisia kohtaamisia Jumalan kanssa tapahtuu
säännöllisesti, ihmeitä tapahtuu usein ja seurakunta 

suhtautuu hengelliseen kasvuun tarttuvan palavasti. 
Miten hän tekee sen? Yksinkertaisesti asettamalla 
kokemuksen syvällisestä, läheisestä suhteesta 
Jumalan kanssa etusijalle sekä omassa että 
seurakuntansa elämässä. Kirjassaan Jumalan 
kasvojen alla Bill Johnson auttaa etsimään elämääsi 
enemmän Jumalan läsnäoloa valaisten aihetta 
oivaltamillaan periaatteilla sekä tositarinoilla 
seurakunnastaan ja palvelutyöstään. Opit mm. 
seuraavaa: Asettumaan "väijyksiin" sen sijaan, että 
vain odottaisit Jumalaa. Mitä tarkoittaa astua "Hänen
kasvojensa suosioon" ja miten se muuttaa historiaa. 
Käsittelemään häiriötekijöitä, joita mieleesi tulee 
rukouksen tai mietiskelyn aikana. Minkälaisen 
palkinnon saat pitäessäsi katseen "Siunaajassa", kun 
tavoittelet Hänen siunauksiaan. Mitä tapahtuu, kun 
Jumala puhuu suoraan oltuasi kuuliainen. Ylittämään
hengelliset tasangot päästäksesi ratsastamaan 
tulevalla herätyksen aallolla. 
Me kaikki haluamme olla osa jotakin itseämme 
suurempaa, tietää että Jumala rakastaa meitä ja että 
Hänellä on suunnitelma elämäämme varten. Mikä 
olisikaan parempi tapa ottaa siitä selvää kuin viipyä 
päivittäin Hänen läsnäolossaan ja kysyä sitä 
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Häneltä? Kalifornian Reddingissä toimivan Bethel 
Church -seurakunnan vanhempana pastorina Bill on 
yhdessä vaimonsa Brendan (Benin) kanssa 
verkostoitunut lukuisten seurakuntien kanssa 
kirkkokuntarajoja ylittäen, tavoitteenaan levittää 
herätystä ja luoda suhteita seurakuntien johtajien 
keskuudessa. Hän on suosittu puhuja 
kansainvälisissä konferensseissa ja järjestää 
säännöllisesti konferensseja tunnettujen puhujien, 
kuten Mike Bicklen, Randy Clarkin, Mario Murillon
ja Mahesh Chavdan kanssa. Uutena lupaavana 
äänenä kristillisen kirjallisuuden maailmassa hän on 
julkaissut kirjat The Supernatural Power, 
Transformed Mind ja Maan päällä niin kuin 
taivaassa: käytännön opas ihmeiden täyttämään 
elämään.” -

Ei liene yllätys, että myös TV 7 myy Bethel 
-seurakuntaan kuuluvien teoksia. Myynnissä ovat 
mm. Bill Johnsonin vaimon kirja, Kris Vallotton ja 
Bill Johnsonin yhteiskirja sekä srk:n johtajistoon 
kuuluvan Danny Silkin kirja. Näin siis suomalaisia 
kristittyjä viedään New Age -oppeihin. Kuinka 
surullista, että kun esim. Leo Meller ja Patmoksen 
puhujat aivan syystä ja oikein arvostelevat New Age 
-saarnaaja David Herzogin puheita, niin kuitenkin 
samalla tuovat esille toisen, vielä 
vaikutusvaltaisemman New Age -kristillisyyden 
edustajan Bill Johnsonin näkemyksiä. 

Bill Johnson kuuluu myös Empowered 21 
konferenssin maailmanlaajuiseen johtajistoon. 
Konferenssi pidetään vuonna 2015 Jerusalemissa. Se
on maailman karismaattisen- ja helluntailiikkeen 
yksi vuosittainen päätapahtuma. Puhujina ovat mm. 
(lueteltu vain Suomessa tunnetuimpia) Reinhard 
Bonnke, Jurgen Buhler (ICEJ), Morris Cerullo, 
Claudio Freidzon, Jack Hayford, Tom Hess, Marilyn
Hickey, Wayne Hilsden, Cindy Jakobs, Vinson 
Synan, George O. Wood (AOG, Amerikan 
helluntailiike) ja useita muita. Konferenssin 
kansainvälisessä johtajistossa em. lisäksi ovat mm: 
Lisa Bevere, Kenneth Copeland, Brian Houston 
(Hillsong), em. Bill Johnson (Betel) – eli monet 
johtavat äärikarismaattiset harhaopettajat yhdessä 
helluntailiikkeen johdon kanssa. Suomesta 
johtajistoon kuuluu Arto Hämäläinen edustaen 
Suomen helluntaiherätystä. Ks. 
http://empowered21.com/about/leadership/ 
----------

Seuraava John Lanaganin artikkeli kertoo Bill 
Johnsonin ja Bethel srk:n opillisesta taustasta. 

”Siihen aikaan en voinut löytää ainuttakaan 
kristillistä johtajaa, jolla olisi ollut samanlainen 
mielenkiinto tutkia olisiko New Age'iin kätketty 
totuuksia. Nyt alamme kuulla yhä enemmän 
ilmoitusta, joka on linjassa sen kanssa, mitä 
uusiaikalaiset ovat sanoneet kaiken aikaa ja 
kuulemme yhä enemmän opetusta kristityistä, jotka 
'ottavat New Age'ltä takaisin totuuksia', jotka 
todellisuudessa kuuluvat Jumalan Valtakunnan 
kansalaisille.”1 
 
Kalifornian Redding'in Bethel -seurakunnasta on 
tullut yksi Pohjois-Amerikan suurimmista 
evankelikaalisista seurakunnista. Monet ihmiset 
kaikkialta maailmasta matkustavat Reddingiin 
osallistumaan Bethelin ”yliluonnollisen palvelutyön 
-kouluun” (Bethel School of Supernatural Ministry). 
C. Peter Wagner, New Apostolic Reformation (NAR,
Uusi apostolinen uskonpuhdistus) -liikkeen perustaja
on kutsunut Bethelin johtavaa pastoria Bill 
Johnsonia, ”apostoliksi”. Ottaen huomioon tuon 
tittelin ja väitteet seurakunnan verkkosivustolla - 
esim., että Bethelillä on ”globaali vaikutus 
herätyksen lähteenä ja varustamiskeskuksena” 2 - on 
tarkoituksenmukaista ja velvollisuuskin tarkastella 
Johnsonia ja päättää onko hän todella Jumalan 
lähettämä apostoli Kristuksen ruumiille. 

1 Ellyn  Davis, The  Physics  of  Heaven (Crossville,  TN:
Double Portion Publishing, Kindle Edition, 2013), Kindle
location: 405.
2 Bethel Redding website, http://bethelredding.com/about 
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Hiljattain ilmestynyt kirja, The Physics of Heaven, 
jota Bill Johnson avusti ja jonka yksi kirjoittaja oli 
hänen henkilökohtainen assistenttinsa, paljastaa 
hyvin erilaisen kuvan, kuin se, jonka Raamattu antaa
apostoleista. Näyttää, että ennemmin kuin Jumalan 
antamana apostolina, Bill Johnsonilla ehkä on 
aikomus palvella välineenä, joka kuljettaa New Age-
ja kvanttihengellisyyden (quantum spirituality) 
Kristuksen ruumiiseen. New Age -ideat eivät ole 
mitään uutta Bethelin johtajalle. Vuonna 2006 
kirjassa nimeltä Dreaming with God (Unelmointia 
Jumalan kanssa), Johnson kirjoittaa viitaten 
erääseen New Age -käytäntöön: ”Monet näkyvät 
pastorit ja konferenssipuhujat lisäävät polttoainetta 
pelon tuleen olettamalla, että koska New Age edistää
sitä, sen alkuperän täytyy olla paholaisesta. Minusta 
tuollainen perustelu on vähintäänkin heikko. Jos 
seuraamme tuota ajattelun linjaa, annamme 
jatkuvasti paholaiselle työkalut, jotka Jumala on 
antanut meille
menestykseksi
elämässä ja
palvelutyössä.”3

Pysähdy ja ajattele,
mitä tässä sanotaan:
”työkalut, jotka
Jumala on antanut
meille” joutuivat
jotenkin New Age
-oppiin? Kuinka näin
kävi? Mistä
työkaluista hän puhuu?
Miksi tunnustava
kristitty sanoisi jotakin
tällaista? New Age
-opetus on täysin
vastakkainen Jumalan
Sanalle. Väittää, että
New Age -käytännöt
ovat kaapattuja
kristinuskon totuuksia,
on täysin mieletöntä.
Tutkija Ray Yungen
selittää New Age -ajattelun perustaa: ”Kaikki 
olemassaoleva, näkyvä tai näkymätön, koostuu 
energiasta – värähtelevän energian pienhiukkasista, 
atomeista, molekyyleistä, protoneista jne. Kaikki on 
energiaa. He uskovat, että energia on Jumala ja siksi 
kaikki on Jumalaa. He uskovat, että koska me 
olemme osa tätä 'Jumala-energiaa', niin myös me 

3 Bill Johnson, Dreaming With God: Secrets to 
Redesigning Your World Through God’s Creative 
Flow (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006), p. 86.

olemme Jumala. Jumalaa ei nähdä Olentona, joka 
asuu taivaassa, vaan itse universumina.”4

Bill Johnson ja Bethel Church käyttävät merkittävää 
vaikutusvaltaa Kristuksen ruumiissa. Mitä tahansa 
polkua Bethel ja sen johtajat matkaavat, monet 
seuraavat samaa polkua. Meidän on huomioitava 
mitä siellä tapahtuu, arvioiden ja erottaen Jumalalta 
saatavan viisauden avulla. Bill Johnsonin 
lähestymistapa rukoukseen ja palvontaan sekä 
äärimmäinen merkkien ja ihmeiden korostus on 
huolettanut monia. Mutta vasta vuonna 2012 
ilmestynyt kirja nimeltä The Physics of Heaven 
(jossa Johnson on yksi 11 kirjoittajasta) osoittaa 
todellisen suunnan, johon Johnson ja Bethel ovat 
menossa. Johnsonin oman panoksen (yksi 
kokonainen luku) lisäksi hänen henkilökohtainen 
avustajansa Judy Franklin, on yksi kirjoittaja. 
Esipuheen on kirjoittanut Kris Vallotton, Bethelin 

vanhempi apulaisjohtaja. Vallotton mainostaa 
kirjoittajia ”näkijöinä”.5  Bethelin Jeesus-kulttuurin 
ohjaaja, Banning Liebscher lisää kiitoksensa.6  Bill 
Johnsonin vaimolla, Beni Johnsonilla on myös luku 

4 Ray  Yungen, For  Many  Shall  Come  In  My
Name (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007),
p. 17.
5 Kris Vallotton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle
location: 96.
6 Kuten ed., Banning Liebscher, Kindle location: 85.
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kirjassa. Näin ollen kirjalla The Physics of Heaven 
on kiistämätön Bethelin johtajien hyväksyntä. 

Mitä kirja The Physics of Heaven paljastaa?

Jumalan seuraava teko?
Ellyn Davis, yksi kirjan kirjoittajista sanoo: ”(Kirjan
kirjoittajat) ovat kaikki sitä mieltä, että Jumalan 
seuraava teko aiheuttaa syvimmällä tasolla 
muutoksen käsitykseen keitä me olemme – ehkä 
juuri sillä 'värähdyksellisellä tasolla', jota New Age 
-liike on tutkinut. He kaikki ovat myös yhtä mieltä, 
että New Age -oppiin on kätketty kallisarvoisia 
totuuksia, jotka kuuluvat meille kristittyinä ja ne 
täytyy ottaa pois arvottomilta.”7

Jonathan Welton lisää: ”Olen löytänyt Raamatusta 
ainakin 75 esimerkkiä asioista, jotka New Age on 
väärentänyt, kuten: henkioppaat, transsitilat, 
meditoiminen, aurat, voimaesineet, selvänäkeminen, 
selväkuuleminen, ym. Nämä kuuluvat itseasiassa 
seurakunnalle, mutta ne on varastettu ja ovelasti 
uudelleen paketoitu.”8 
Welton uskoo, että ”meidän on alettava käyttää 
(New Age) väärennöksiä tienviittoina. Joka kerran, 
kun väärennös tulee esiin, ota se Herran tarjomana 
tilaisuutena sinulle vaatia takaisin... seurakunnan 
varastettu omaisuus.” Tämä on kuin ottaisi pullon, 
jossa on varoitus ”Myrkkyä!” ja laittaisi siihen 
uuden etiketin ”Hunajaa”. Kontemplatiivinen 
rukous, joka on pohjimmiltaan itämaista/New Age 
-mietiskelyä kristillisellä terminologialla 
naamioituna, tuli seurakuntaan juuri näin.  

Ellyn Davis, yksi kirjoittajista väittää: ”Ei niin, että 
olisin halunnut tulla uusiaikalaiseksi. Halusin vain 
tutkia, olisivatko he paljastaneet joitakin totuuksia, 
joita seurakunnalla ei ollut.”9  Davis yrittää sitten 
oikeuttaa kantansa väittämällä, että paljon hänen 
löytämästään ”ilmensi raamatullisia periaatteita” ja 
”voitiin perustella Raamatulla”. Vastoin tällaista 
ajattelutapaa Raamattu kehottaa meitä: ”...älköönkä 
teillä olko mitään osallisuutta pimeyden 
hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin 
nuhdelkaakin niistä” (Ef.5:11).

Vertaa Davisin halua ottaa oppia ”New Age 
-viisaudesta” siihen, mitä Raamattu kertoo vasta 
pelastuneiden päättäväisyydestä  Apt. 19.luvussa: 
Nämä pyhät erottautuivat kaikesta okkultismista! He
eivät tutkineet okkulttisia kirjojaan vielä viimeisen 
kerran, että olisiko niissä joitakin ”totuuksia”. 

7 Kuten ed., Ellyn Davis, Kindle location: 447.
8 Kuten ed., Jonathan Welton, Kindle location: 808.
9 Kuten ed., Ellyn Davis, Kindle location: 392.

Epäpyhät kirjat koottiin ja heitettiin tuleen: ”Ja useat
niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat 
kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja 
kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen 
olevan viisikymmentä tuhatta hopearahaa” 
(Apt.19:19). Näiden uusien uskovien teko sai 
evankeliumin leviämään ja Herran sana voimallisesti
kasvoi ja vahvistui (Apt.19:20).

Harjoittamatta raamatullista erottamista ja 
sekaantuen New Age -oppiin, Bethelin porukka ja 
muut avustajat ovat tehneet suuren 
karhunpalveluksen Kristuksen ruumiille. 
Nimenomaan Bethelin väen on mahdollista tehdä 
eniten vahinkoa, johtuen heidän suosiostaan ja 
näkyvyydestään. (HUOM! Tämä suosio ja näkyvyys 
yltää Suomeenkin mm. TV 7:n kautta, jonka 
suosikkeihin Bethel'in väki näyttää kuuluvan. TV 7 
on myös julkaissut Bethelin kirjallisuutta. 
Suom.huom.)

Bill Johnsonin näkemys Raamatusta voi antaa meille
vihjeen siitä, kuinka hän päätyi Raamatun 
ulkopuolisiin suuntauksiin. Johnsonin mukaan: ”Ne, 
jotka tuntevat olonsa turvalliseksi johtuen älyllisestä 
raamattukäsityksestään, nauttivat väärästä 
turvallisuuden tunteesta. Kukaan meistä ei täysin 
käsitä Raamattua mutta meillä kaikilla on Pyhä 
Henki. Hän on meidän yhteinen nimittäjämme, joka 
aina johtaa meitä totuuteen. Mutta Häntä 
seuratessamme meidän täytyy olla valmiita 
seuraamaan kartan ulkopuolelle – menemään yli sen,
mitä tiedämme.”10 Tämä on vaarallista ajattelua. 
Raamattu on meidän karttamme. Mennä ”yli sen, 
mitä tiedämme”, on mennä yli Raamatun 
reunaehtojen. ”Kuinka makeat ovat minulle sinun 
lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun 
suussani. Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä;
sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Sinun 

10 Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical 
Guide to a Life of Miracles(Shippensburg, PA., Destiny 
Image Publishers Inc., 2003, Kindle edition), p. 1113.
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sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun 
tielläni” (Ps.119:103-105).

The Physics of Heaven havainnollistaa, kuinka väärä
seurakunta tulee muodostumaan. Tai vielä 
tarkemmin, kuinka se on muodostumassa. New Age 
-käytännöt tulevat yhä hyväksytymmiksi Kristuksen 
ruumiissa. Nämä käytännöt esitetään lunastettuina 
(redeemed), eli alkuperältään kristillisinä. 
Seurakunta kumotaan, turmellaan ja käännetään 
kohti itämaista-, New Age- ja kvanttimystiikkaa. 
Kieli, sanasto ja ulkoiset puitteet (trappings) voivat 
jopa jäädä pohjimmiltaan ”kristillisiksi” – mutta 
Raamatun Kristuksen hyväksyminen vähenee. 

Silta New Age -oppiin?
Bill Johnsonin opetus Kristuksesta voidaan nähdä 
sillaksi New Age -opin ja raamatullisen kristinuskon 
välillä. Johnson uskoo opetukseen, josta käytetään 
nimeä ”kenosis”. Se on epäsovinnainen ja 
harhaoppinen uskomus siitä, että lihaksi tullut 
Kristus asetti sivuun jumalalliset ominaisuutensa ja 
vaelsi maan päällä täydellisesti rajoitettuna 
inhimillisenä ihmisenä.11 Johnsonin mukaan Kristus 
”teki ihmeitä ja merkkejä ihmisenä, jolla oli oikea 
suhde Jumalaan... ei Jumalana. Jos Hän olisi tehnyt 
ihmeitä, koska oli Jumala, ne olisivat meille 
mahdottomia. Mutta jos Hän teki niitä ihmisenä, niin
velvollisuuteni on tavoitella Hänen elämäntapaansa. 
Tämän yksinkertaisen totuuden takaisinvaltaaminen 
muuttaa kaiken.”12

Toisin sanoen Bill Johnson uskoo, että Jeesuksen 
tekemät ihmeet tapahtuivat, koska Hänellä ihmisenä 
ja vain ihmisenä oli pääsy Pyhän Hengen voimaan. 
Siksi Johnson opettaa, että kristittyjen pitäisi pystyä 

11 Kenosis, Christology, and Bill Johnson, Crosswise 
Blog, 
http://notunlikelee.wordpress.com/2011/06/16/kenosis-
christology-and-bill-johnson-part-ii.
12 Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical 
Guide to a Life of Miracles, op. cit., Kindle location: 259.

tekemään suuria ihmeitä ja parantamisia johtuen 
omasta suhteestaan Pyhään Henkeen. 
Johnsonin kenosis-oppi palvelee Raamatun 
Kristuksen alentamista ja ihmisen korottamista. Eräs
apologisti, Bob Dewaay huomauttaa: ”Jeesus ei enää
ole ainutlaatuinen, vaan ainoastaan erityinen 
valaistu, joka tulevaisuudessa voi näyttää tietä 
monille samanlaisille valaistuneille. Näin meillä on 
New Age -Kristus.”13

Kenosis tulee jakeen Fil.2:7 virheellisestä 
ymmärtämisestä. Sen todistaa vääräksi 
yksinkertainen tosiasia, että Kristus ei ainoastaan 
luonut maailmankaikkeutta, vaan Hän myös pitää 
sen koossa. Jos Kristus olisi luopunut jumalallisesta 
vallastaan ja ominaisuuksistaan ja toiminut 
ainoastaan ihmisenä ylösnousemukseen saakka, niin 
koko luomakunta olisi hajonnut! (Kol.1:17). 
Sitäpaitsi, kun Jeesus sanoi, "Totisesti, totisesti minä
sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, minä olen"
(Joh.8:58), niin Hän esitti painokkaan lausunnon 
sanoen olevansa sekä Jumala että ihminen – 
preesensissä! 

Toinen helluntai ja kvanttivärähtelyjä
Bill Johnson uskoo, että valitut lopunajan kristityt 
varustetaan suurella voimalla tekemään ihmeitä ja 
parantamaan. Nämä supervoimalliset kristityt, Elia-
sukupolvi, tuovat muassaan muka 
ennennäkemättömän herätyksen. Johnson sanoo: 
”On muodostumassa sukupolvi... joka vaeltaa 
voitelussa jota ihmiskunta, opetuslapset 
mukaanlukien, ei milloinkaan ennen ole tuntenut.”14 
Vuonna 2014 Johnson osallistui Empowered 21 
-konferenssiin. Konferenssin järjestäjät ovat 
varmoja, että ”Toinen Helluntai” on tulossa vuoden 
2033 vaiheilla.15 

Bethel -seurakunta, Uuden apostolisen 
uskonpuhdistuksen ”apostolit”, ynnä muut 
samanmieliset uskovat, että on tulossa 
yliluonnollinen lopunajan tapahtuma: suuren voiman
vuodatus. Tämä oletettu tapahtuma ei ole srk:n 
tempaus, vaan kuten kirjan The Physics of Heaven 
yksi kirjoittaja ja Johnsonin henkilökohtainen 

13 Bob Dewaay, “An Invasion of Error” (Critical Issues 
Commentary, Issue 124 Jan.-Feb. 2013, 
http://www.cicministry.org/commentary/issue124.htm).
14 Bill Johnson, The Supernatural Power of a 
Transformed Mind: Access to a Life of 
Miracles(Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers 
Inc., 2005, Kindle edition), Kindle location: 1959.
15 Chris Mitchell, “Spirit-Empowered Believers Praying 
For Second Pentecostal Outpouring” (Charisma, 4/1/14, 
http: empowered21.com/about). 
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avustaja Judy Franklin selittää: ”Suurin virhe minkä 
voisimme koskaan tehdä on luulla, että tämä 
maailma on käymässä niin pahaksi, että Hän tempaa 
meidät pois nopeasti ennenkuin kaikki kuolemme... 
Tämä ei … osoita maailmalle, kuinka voimakkaita 
me olemme kun Jumala on antanut meille 
Voimansa.”16

Monet tässä leirissä ovat dominionisteja. Heidän 
käsityksensä on, että Aadam ja Eeva menettivät 
maan hallinnan Saatanalle. Ylösnoussut Kristus 
määräsi seurakunnan ottamaan sen takaisin ja 
Kristus joko ei voi palata tai ei palaa ennenkuin 
seurakunta on suorittanut tehtävänsä. Jos et ole 
löytänyt tätä teologiaa Raamatusta, se johtuu siitä 
ettei sitä siellä ole. Tri. Orrel Steinkamp toteaa:
”Tämä hallintamentaliteetti on keksinyt 
jättiläismäisen lopunajan herätyksen, joka lakaisee 
(yli) koko maan... Voittajien porukka... alistaa 
valtaansa kaikki asiat ja on niin puettu 
yliluonnollisella voimalla, että alkuseurakunnan 
apostolit kadehtivat näitä myöhemmän ajan 
apostoleja.17

Kvantti-ääniä? 
Edellä mainitun valossa, ajattele kuinka kirja The 
Physics of Heaven kuvailee mitä Jumala muka aikoo
tehdä. Kirjan teema on, että Jumala voisi jotenkin 
suoda uskomattoman voiman uskovalle värähtelyjen,
äänien, taajuuksien ja energioiden kautta. ”Ääni” 
mainitaan kirjassa useita kertoja: 
”Tämä kirja on vasta edeltäjä sille ilmoitukselle, 
jonka Jumala aikoo antaa meille vapauttaessaan 
uuden muuttavan äänen”. ”Puhumme 10-kertaisesta 
voimasta, kuin mikä vapautettiin helluntaina”. 
”Ääni, jonka Jumala haluaa vapauttaa, ajaa 
uskonnon seurakunnasta ja tuo totuuden”. 
”Ajattelemme, että Jumala on yltämässä johonkin 
uuteen – johonkin, joka muuttaa meidän 
identiteettimme syvimmällä tasolla ja sen saa aikaan 
'äänen' tai 'värähtelyn' uusi muoto”. ”Tämä tuleva 
uusi ääni... voi muuttaa DNA:n niin, että kasvamme 
geneettisesti. Sinun genetiikkasi on sama kuin 
Hänellä oli. Meidän genetiikkamme tuli Isästä... 
Meistä tulee kuin instrumentteja, joita viritetään ja 
joissa genetiikkamme linjataan Isän genetiikkaan 
sopusoinnussa Hänen kanssaan”.
”Entäpä, jos todella on 'hyvää värähtelyä', jonka 
Jumala on upottanut kaikkeen luomaansa ja meidän 

16 Judy Franklin, The Physics of Heaven,  op.cit., Kindle
location: 202,203.
17 Dr. Orrel Steinkamp, “Assessing Current Teachings, 
Issues, And Events With Scripture: A Second Pentecost?” 
(http://www.deceptioninthechurch.com/secondpentecost.h
tml).

on vain oltava avoimia kokemaan sitä?” 
”Kiinnostuimme sellaisista oudoista ja ihmeellisistä 
ilmiöistä kuin energia, taajuudet, värähtelyt ja 
kvanttifysiikka”.18

 
Se, mitä kirja The Physics of Heaven tekee on, että 
se muuttaa Jumalan enemmän kosmiseksi 
kvanttivoimaksi, joka kyllästää kaiken. Hän ei enää 
olisi Luoja, joka on erillinen luomakunnastaan, 
kuten Raamattu sanoo (esim. Room.1.25; Jes.42:8; 
46:9). Uusiaikalaiset puhuvat usein äänistä ja 
värähtelyistä merkkeinä tästä ”jumala -voimasta”. 
Okkultistinen ”profetissa” Alice Bailey sanoo:
”Ryhmä inhimillisiä olentoja on nyt tulemassa 
yhteen... joiden päälle on laskettu  ihmiskunnan 
johdattamisen taakka. He ovat käynnistämässä 
liikkeitä... heissä (on) uusi värähtely, he puhuvat 
asioita jotka ovat sävyltään yleismaailmallisia, he 
ilmaisevat periaatteita jotka ovat kosmisia.”19

Se, että kirjan kirjoittajat uskovat uusiaikalaisten 
ymmärtävän tapaa jolla väitetty ”Jumalan uusi teko” 
voisi tulla esiin, on karmeaa. Onko sattumaa, että 
myös New Age -johtaja Barbara Marx Hubbard 
ennustaa hyvin merkittävän hengellisen muutoksen 
tulemista? Hän ennustaa, että tulee ”planetaarinen 
Helluntai”. Se tarkoittaa, että ”uskontojen 
erimielisyydet ovat ohi” ja ”tiedämme silloin, että 
Jumala on meissä... Jos kaikki, jotka tuntevat, että 
olemme yhdistetyt toisiimme, luontoon ja Jumalaan, 
liittyvät planetaariseen Helluntaihin, niin me 

18 Judy Franklin, The Physics of Heaven, Kindle location:
188.  Bob  Jones,  Kindle  location:  522.  Ray  Hughes,
Kindle location: 1125. Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle
location:  471.  Bob  Jones,  Kindle  location:  534.  Ellyn
Davis, Kindle location: 860. Ellyn Davis, Judy Franklin,
Kindle location: 470.
19 Alice Bailey & Djwhal Khul, “The Labors of Hercules
—Labor XII,” Lecture by A.A.B.—1936, (Caux, 
Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 
2002), http://www.netnews.org, 
http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/hercules/herc1062.ht
ml.
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muutumme tässä elämässä. Minä uskon 
rauhanomaiseen toiseen tulemukseen.”20

Väärä ”kristus,” joka kommunikoi Hubbardin kanssa
vuosikymmeniä paljasti, että tämä ”planetaarinen 
Helluntai” muuttaa useimmat ihmiset (ei kuitenkaan 
kristittyjä ja niitä, jotka eivät usko Jumalan olevan 
jokaisessa) kehittyneeksi roduksi. Entä jos ”Jumalan 
seuraava teko”21, jota kirja The Physics of Heaven 
edustaa ja New Age -liikkeen ”planetaarinen 
Helluntai” ovatkin sama tapahtuma? Voisiko olla, 
että he odottavat samaa ”kristusta” suorittamaan 
tämän ”värähdyksellisen” muutoksen 
ihmiskunnassa? Onko se mahdollista? Voisiko tämä 
olla se epäpyhä petos, josta Raamattu meitä 
varoittaa?  ”Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, 
täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. 
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja 
he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että 
eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin” (Mt.24:23-
24).

Entinen uusiaikalainen Warren B. Smith varoitti 
tästä vuosia sitten: ”Joutuuko seurakunta 
odottaessaan vain herätystä ja oikean Kristuksen 
paluuta sen yhden pettämäksi, joka tulee Kristuksen 
nimessä teeskennellen olevansa Hän? Luuleeko 
seurakunta väärän Kristuksen 'planetaarista 
Helluntaita' suureksi 'Jumalan teoksi,' jota heidän on 
käsketty odottaa?”22

20 “Barbara Marx Hubbard and the Armageddon 
Alternative” Brooks Alexander, SPC Vol. 19:2/3, 1995, p. 
49.
21 The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 447, 
1462.

Bethel ja kontemplatiivinen rukous
Jotkut voivat kysyä: mikä saa evankelikaalisen 
seurakunnan vastaanottavaksi New Age -ideoille ja 
käsitteille? Johnsonille ja Bethelille, kuten niin 
monille tämän päivän kristillisille johtajille ja 
seurakunnille, kontemplatiivinen rukous on näytellyt
merkittävää roolia ihmisten ”valmentamisessa” kohti
New Age -käsityksiä. Siinä on paljon ironiaa kun 
sanotaan: ”Joka kerran, kun väärennös tulee ilmi, ota
se Herran antamana tilaisuutena vaatia takaisin... 
seurakunnan varastettu omaisuus”.23  Juuri tällä 
periaatteella kontemplatiivinen rukous on 
kiemurrellut Kristuksen ruumiiseen. 

Kontemplatiivisuuden kannattajat, kuten Richard 
Foster, ovat vakuuttaneet kristityille, että itämainen 
ja New Age -mietiskely ovat itseasiassa oikean (s.o. 
kontemplatiivisen rukouksen) väärennöksiä. 
Kontemplatiivinen rukous  esitetään muinaisena 
kristillisenä perinteenä. 
Kontemplatiivinen rukous ei kuitenkaan ole rukousta

lainkaan. Se on 
pohjimmiltaan ohuesti 
kristillisellä sanastolla 
verhottua itämaista 
New Age -mietiskelyä. 
Kontemplatiivisen 
rukouksen päämäärä on
pysäyttää 
ajatteluprosessi ja 
mennä sellaiseen, joka 
tunnetaan hiljaisuutena.
Se tehdään toistamalla 
sanaa tai lausetta 
uudelleen ja uudelleen 
(tai keskittymällä 
hengittämiseen), 
kunnes sana menettää 
merkityksensä ja mieli 
tyhjenee.   

Tässä tyhjiössä, hiljaisuudessa, voi tapahtua monia 
”ihania” petoksia: henkioppaita, nousevia mestareita,
ykseyttä, onnellisuutta, vääriä ”kristuksia”. 
Kontemplatiivisen rukouksen kautta tapahtuva petos 
tuhoaa opillisen raittiuden ja lopulta uskon itsensä. 
Kun todella ”mietiskelemme” Jumalan Sanaa, niin 
mieli pysyy aktiivisena ja pohdimme, ajattelemme 
Jumalan Sanaa. Emme yritä pysäyttää aktiivista 
ajattelua mielemme tyhjentämiseksi. Emme yritä 

22 Warren B. Smith, False Christ Coming: Does Anybody
Care? (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2010),
pp. 119-120.
23  Jonathan Welton, The Physics of Heaven, op. cit., 
Kindle location: 808.
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tyhjentää mieltämme, jotta Jumala voisi muka 
täyttää sen. 

Mikä on Bethelin kanta kontemplatiiviseen 
rukoukseen? On runsaasti todisteita, että Bethel on 
omaksunut sen. Esimerkiksi Bill Johnsonin vaimo 
Beni valvoo Bethelin esirukoilijoita ja 
rukoushuonetta (Prayer House). Kirjassa, jonka hän 
kokosi ja kirjoitti siihen luvun rukouksesta, 
“Mystics, Mystical Experiences, and Contemplative 
Prayer” hän sanoo, että hänen lukunsa on ”omistettu 
mystikoille, kontemplatiivisille, nykyisille ja niille, 
jotka ovat menneet ennen meitä”. Kuten kaikki 
sitoutuneet kontemplatiiviset, Beni uskoo, että: ”Kun
kyseessä on rukous ja esirukous, niin sanat ovat 
tärkeitä, mutta eivät välttämättömiä”. 
Kontemplatiivisen rukouksen harjoittaminen 
muuttaa sen, kuinka ihminen ymmärtää hengellisiä 
asioita. Beni kirjoittaa: ”Ohut paikka on paikka, 
jossa taivas ja maa ovat lähellä toisiaan. Näissä 
paikoissa on helpompaa kokea hengellinen 
maailma”.24

Roger Oakland selittää kirjassaan Faith Undone: 
The Emerging Church—a New Reformation or an 
end-time Deception, että käsite ohut paikka ”sai 
alkunsa kelttiläisessä hengellisyydessä (s.o. 
kontemplatiivisuudessa) ja on sopusoinnussa 
panteismin kanssa”.25 Beni uskoo, että Oregonin 
Ashland, osia Irlannista ja Arizonan Sedonan26 New 
Age -linnake ovat ohuita paikkoja. Hän väittää: 

24 Beni Johnson (kirjan kokoaja), Prayer Changes 
Things: Taking Your Prayer Life To The Next 
Level (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 
2012).
25 Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: 
Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 119.

”Kontemplatiivisessa rukouksessa huomaat, että 
ilmapiiri ympärilläsi tulee niin ohueksi, ettei siellä 
ole erotusta taivaan ja maan välillä”. 27

Ajattele seuraavaa Bill Johnsonin kuvausta 
mietiskelystä: ”Mietiskelyllä on hiljainen sydän ja 
'suunnattu' mieli.  Pohtia jotakin (yhtä) sanaa 
uudelleen sydämessäsi pyrkimyksellä, joka kumpuaa
kyselevästä lapsen sydämestä, se on mietiskelyä.” 
On ironista, että juuri ennen neuvoa koskien sanan 
toistamista (...pohtia jotakin sanaa uudelleen 
sydämessäsi), Johnson toteaa: ”Siinä, missä 
uskonnolliset kultit opettavat ihmisiä tyhjentämään 
mielensä mietiskelykeinona, Raamattu opettaa meitä
täyttämään mielemme Jumalan sanalla.”28 Johnson 
siis näennäisesti varoittaa mielen tyhjentämisestä ja 
sitten neuvoo, kuinka se tehdään!

Kontemplatiivista rukousta on opetettu Bethelissä 
myös luokissa. Bonnie Johnsonin luokka, “The 
Secret Place” (Salainen paikka), oli tarkoitettu 
”neuvomaan ja aktivoimaan mietiskelyssä ja 
kontemplatiivisessa rukouksessa” painottamalla 

katoliseen mystikon Bernard  
Clairvauxlaisen opetuksia.29 
Hänen teoksensa, Union With 
God: A Study of Mystics, 
Meditation, & Miracles on 
myynnissä Bethelin 
verkkokaupassa. Bethelin 
”Alabaster Prayer House” 
-rukoushuone on avoinna 
kellon ympäri. “Alabaster 
Prayer House ja ympäröivät 
puutarhat ovat hiljaisia ja 
rauhallisia paikkoja olla 
mietiskelevässä 
(contemplative) rukouksessa ja
likoamisessa30 (soaking).”31 
Sen tarkoitus on, että ”ihmiset 

kohtaavat Jumalan läsnäolon”. Tätä rukoushuonetta 

26Kristityn Foorumin lisäys: Sedona on paikka, jossa 
Suomessa kesällä 2014 Olympiastadionilla kokouksia 
pitänyt new age -kristillisyyttä edustava David Herzog 
asuu. Sedonan kaupunkia pidetään yhtenä New Age 
-liikkeen keskuspaikkana.
27 Beni  Johnson, Prayer  Changes  Things:  Taking  Your
Prayer Life To The Next Level, op. cit., p. 65.
28 http://bjm.org/qa/how-do-i-receive-revelation  (#3) 
29 The  Secret  Place,  class,  Bonnie  Johnson
http://bethelredding.com/get-involved/classes/secret-place
30Kristityn Foorumin lisäys: Tarkoittaa ”Jumalan 
läsnäolossa likoamista”, kokemusta jossa kaadutaan 
lattialle transsitilassa, yms.
31 http://bethelredding.com/ministries/prayer-house 
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ei kuvailla paikkana Raamatun tutkisteluun eikä 
anomiseen tai hartauksiin. Se on tarkoitettu 
helpottamaan kontemplatiivista rukousta ja 
kontemplatiivinen rukous taas on helpottanut 
astumista New Age -opin pariin.
 
Kvanttimuutos (A Quantum Transformation)
Epäilemättä Ellyn Davis ja Judy Franklin valitsivat 
kirjansa nimeksi The Physics of Heaven johtuen 
viehtymyksestään kvanttifysiikkaan ja 
kvanttimystiikkaan. Davis huomauttaa: 
”Kvanttifysiikka ehdottaa, että kaikki on 
'värähtelyjä', – värähtelevän energian kenttiä, mutta 
kvanttimystiikka väittää, että jopa ajatuksemme ja 
tunteemme levittävät värähtelyjä eli energioita.”32 
Voitaisiin sanoa, että kvanttihengellisyys eli 
kvanttimystiikka on kvanttifysiikan hengellinen 
tulkinta. New Age kannattajat hyväksyvät sen, koska
tuntevat sen antavan oikeutusta uskolleen, että 
kaikki ei ole ainoastaan vuorovaikutukseen kytkettyä
energiaa, vaan että kaikki on Jumalaa. Siten olemme 
kaikki Yksi. Kaikki on kytketty vuorovaikutukseen. 
Jos tämä olisi totta, niin tietenkään Jeesuksen ristiä 
ei tarvittaisi pelastuksen keinona ihmiskunnalle. 

Judy Franklin on tullut siihen uskoon, että ”jos tämä 
maailma todella aikoo olla sitä, miksi se alussa 
luotiin, niin nyt, kun Jeesus on lunastanut kaiken, 
meidän on tiedettävä, mikä tämä voima on, tämä 
'kvanttivalon meri,' joka kannattaa kaikkea. Ja mikä 
vielä tärkeämpää, meidän on tiedettävä, kuinka 
päästä siihen.” Ja: ”Ellei olisi jotakin universaalia 
kytkeytyneisyyttä, niin miksi Jumala kohtelisi meitä 
'kaikkina Aadamissa' tai 'kaikkina Kristuksessa?'”33 

Warren Smith kuitenkin varoittaa: ”New Age/Uusi 
hengellisyys toitottaa kvanttifysiikkaa 'tieteellisenä' 
pohjana väitteelleen, että Jumala ei ole ainoastaan 
tuonpuoleinen, vaan myös läsnäoleva – jokaisessa ja
kaikessa.”34 Kirjassa The Physics of Heaven 
sanotaan, että ”ääni täyttää maailmankaikkeuden 
jokaisen atomin”.35 Tämä on eräänlainen naamioitu 
panteismin maailmankuva ja juuri sitä mitä New 
Age opettaa. Esimerkiksi Matthew Fox, lainaten 
Pierre Teilhard de Chardinia sanoo, että Jumala on 
”pienimmässäkin atomissa”.36 Uusiaikalaiset 
32 Ellyn  Davis, The Physics  of  Heaven,  op.  cit.,  Kindle
location: 1742.
33 Kuten ed., Judy Franklin, Kindle location: 317.
34 Warren B. Smith, A “Wonderful” Deception (Magalia,
CA: Mountain Stream Press, 2009), p. 167.
35 Larry  Randolph, The  Physics  of  Heaven,  Kindle
Location: 1425.
36 Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ,(San
Francisco, CA: Harper & Row Publishers, 1988), p. 129.

sanovat, että kvanttihengellisyyden kautta ihminen 
voi tiedostaa oman jumaluutensa ja nähdä 
ilmentävänsä ”kosmista kristusta” (kristus 
-tietoisuus). 

Annette Capps, bestseller-kirjailija ja karismaattisen 
liikkeen yhden johtajan Charles Cappsin tytär on 
auttanut tuomaan kvanttihengellisyyttä 
seurakuntaan. Kirjoittamassaan kirjasessa nimeltä 
Quantum Faith hän sanoo: ”Kun opiskelin 
kvanttifysiikan teorioita, mieleeni muistui isäni 
profetia: 'Jotkut asiat, jotka ovat vaatineet uskoa, 
eivät enää tule vaatimaan uskoa, sillä ne todistetaan 
tieteellisiksi faktoiksi'.”37  Määritelmä ja käsitys 
”Jumalasta” on muuttumassa monilla. Tämä on ollut 
vähittäistä mutta on nyt kiihtymässä siihen 
pisteeseen, jossa Bethel Reddingin kellolampaat (ja 
muutkin) ovat myöntyväisiä New Age ”totuuksille”.

Jumala ei ole kaikissa ihmisissä. Raamattu sanoo, 
että vain niillä jotka tuntevat Kristuksen on Jumalan 
Henki sisällään: ”Mutta te ette ole lihan vallassa, 
vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. 
Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen
omansa” (Room.8:9). Jumala ei ole persoonaton 
energiavoima, eivätkä ihmiset ole ”Jumalan” osana 
tätä energiavoimaa. 

Kvanttimystiikka ja New Age ovat täysin vastoin 
Raamattua. Tiedostavatpa Bill Johnson ja Bethel 
Reddingin johtajat tekojensa seuraukset tai ei, 
heidän osallisuutensa ja hyväksymisensä kirjalle The
Physics of Heaven vaatii kysymään: Palveleeko 
Bethel keihäänkärkenä New Age ja kvanttimystiikan
sekä noituustieteen tulolle Kristuksen ruumiiseen? 

Artikkelin kirjoittaja John Lanagan on tutkija ja 
kirjoittaja. Hänen bloginsa: http://mywordlikefire.com. 
John asuu vaimonsa kanssa USA:ssa. 
Lanaganin kirjoitus on julkaistu traktaattina Lighthouse 
Trials Research –sivustolla:The New Age Propensities of 
Bethel Church's Bill Johnson 
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=15508 

John Lanaganin artikkelin suomennos: Samuel Korhonen.

Koko tekstin lisäyksineen toimittanut Kristityn 
Foorumi/Juhani Aitomaa.

37 Annette  Capps, Quantum  Faith (England,  AR:  Capps
Publishing, 2003, 2007), p. 6.
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