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JOHDANTO 

Eksytyksiä on ajassamme lukematon määrä, mutta ns. menestyksen teologia, joka on uuskarismaattisen- eli 
ylikarismaattisen hengellisyyden taustalla, muodostaa todellisen vaaran ja uhkan raamatulliselle kristillisyydelle 
näinä viimeisinä päivinä. Se on jo nyt levinnyt ”kuin syöpä” yli koko maanpiirin! Yritän tässä lyhyessä kirjoitelmassa 
osoittaa tämän aivan kuin pähkinänkuoressa. Käytän pääasiassa ko. ilmiöstä sanaa yli- karismaattinen ja raamatullisesta 
kristillisyydestä nimitystä karismaattinen. Kuvailen aihetta lyhyillä ”terävillä vedoilla”, jotta asia tulisi selvemmin 
ymmärretyksi. Itse asiassa käytännössä ei aina ole helppo vetää selkeitä ja selväpiirteisiä rajoja ylikarismaattisuuden ja 
karismaattisen kristillisyyden välille. Mutta epäselvät teologiset rajat ovatkin juuri tyypillisiä tämänkaltaiselle pääasiassa 
tunnustuskuntiin sitoutumattomalle ilmiölle. Ja juuri tämän vuoksi tällainen hengellisyys on erittäin vaarallista ja 
petollista! Lyhyesti sanottuna, mitä on tapahtunut? ”Toinen jeesus”, ”toinen eli vieras henki” ja ”toinen eli 
vieras evankeliumi” (lue: ”halpa korvikeversio”) on valtaamassa haltuunsa totisen klassisen, vanhanaikaisen 
kristinuskon (1 Kor 11:4). Koko kristinuskonnäkemys on radikaalisti muuttumassa, ja kuitenkin vain hyvin harvat 
pastorit ja riviuskovat huomaavat tämän eksytyksen.  

Nyt, jos koska on aika osata erottaa henget toisistaan, sillä se ei enää riitä, että puhutaan 1) Jeesuksesta, 2) Hengestä 
ja 3) evankeliumista / Sanasta! On otettava selkoa, mistä Jeesuksesta, mistä hengestä ja mistä evankeliumista 
puhutaan, koska eksytyksen henki liikkuu niin salakavalasti! 1 Kor. 12:10; 1 Tess. 5:21; Mt. 22:29; 1 Tim. 6:10; 
1 Jh. 4:1-3).  Me elämme samalla sellaista aikaa, jolloin Jumala seuloo kansaansa ylöstempausta varten. Eksytysten 
tehtävänä on ”poistaa akanat jyvistä”. Nyt, jos koska on oltava tarkkana, ettemme kadota taivasosuuttamme eksytysten 
pettäminä! Lue 2 Tess. 2. erityisesti jakeet 9-12. ja Ilm. 22:11-15. 
 
Aluksi muutamia avainsanoja ja lauseita kyseisestä ajan hengellisestä ilmiöstä. Lue, ajattele  ja ihmettele: 

1. Väitetään, että Herra on delegoinut valtansa uskoville tavalla, jonka johdosta Jumalan tahtoa ei 
tarvitse noudattaa tai rukoilla, niin kuin vastoin tätä käsitystä esimerkiksi Isä meidän -rukous meille 
osoittaa! On siis tapahtunut siirtyminen teologiasta antropologiaan eli Jumalaluusopista oppiin ihmisestä (= 
ihmiskeskeiseen oppiin) (Lue: ”viettelevien ja villitsevien henkien avulla”). Tämä on todellisuutta, vaikka 
liikehdinnän piirissä puhutaan jatkuvasti ”hengestä”, ”vahvasta voitelusta” ja joko olemassa olevista tai tulevista 
”suurista herätyksistä”!? 

2. Jumalan tahto siis alistetaan ihmistahdon alle joko väärin tulkittujen Raamatunpaikkojen avulla  tai 
”valikoimalla kuin ”poimintalaatikosta” vain tietyt raamatulliset totuudet, ja vielä: jätetään 
sanomatta asioita, mitä pitäisi sanoa! Erityisesti hengellistä ja ajallista menestystä tukevat 
raamatunkohdat kelpaavat. Kyseiset Raamatunkohdat täydennetään usein ns. ”ilmestystiedolla” (Revelation 
Knowledge) sekä tarkistamattomilla ja kestämättömillä profetioilla. 

3. Uskoa korostetaan voimakkaasti! Kaikkihan toimii uskon avulla, mutta älkäämme antako tuttujen 
kristinuskoon liittyvien termien pettää itseämme vain siksi, että käytetään esim. sanaa ”usko”, vaan meidän 
tulee aina kysyä itseltämme vähintäänkin kaksi kysymystä: 1) ”Millaisesta uskosta on nyt kysymys? 2) 
Millainen henki vaikuttaa kyseessä olevan uskonkäsityksen taustalla”? 

4. Sovituksen ydin on siirtynyt pois rististä ja itsensä kieltämisestä väärään hengellisen- ja aineellisen 
menestyksen etsimiseen ja sivuun on jätetty Raamatun eräs tärkeimmistä perus-kysymyksistä, ns. ”vanhan 
luomuksen” kuolettaminen ristin orjantappuraisella tiellä (vrt. 2 Kor. 4:10; 6:3-10, 16; 5:4). Myös ns. 
perisyntikysymys on tuuliajolla erityisesti tämäntyyppisessä kristillisyydessä ja se vaikuttaa kaikkeen 
siihen, mitä ja miten puhutaan pelastuskysymyksistä. 

5. Jos rististä ylipäätänsä puhutaan, se on saanut muodonmuutoksen eli se on ”modernisoitu”  ihmisiä 
miellyttäväksi ristiksi, joka ei loukkaa ketään!? Muuten, risti symbolina on poistettu kokonaan monista 
ylikarismaattisista seurakunnista! 

6. Vain ns. ”onnellisuususkonto” viehättää ja kokouksissa on sen vuoksi paljon ylistystä ja palvontaa, mutta 
missä ovat puhe synnistä, synnintunnustukset, parannuksenteko ja hengellinen köyhyys? (Mt. 5:3; 7:13-27) 
sokeus vallitsee, kun kyseessä on Pyhä Jumala ja Hänen vanhurskaat tekonsa:  Puhutaan miltei 
yksinomaan vain ”hyvästä Jumalasta”. Tästä johtuen kokouksen osanottajien enemmistö jatkaa elämäänsä 
vanhoissa ja uusissa synneissään ja epäpuhtauksissaan ja on ”omistavinaan armon syntiensä päälle” (1 Kor. 5.). 

7. Sekahengellisyys sitoo ja eksyttää; siinä on osittain oikeaa ja osittain väärää sekä usein myös valitettavasti 
osittain puhdasta ja osittain epäpuhdasta. Tämä sekahengellisyys vaikuttaa ennennäkemättömällä tavalla 
laajasti viimeisten aikojen kristillisyydessä ja hengellisissä kokouksissa, joiden kautta se tarttuu helposti monen 
”sinisilmäisen” ja varomattoman osanottajan sisimpään 

8. Miten tähän on jouduttu? Sen tähden, että mm. kristittyjen Raamatuntuntemus oikeasta ja totisesta 
kristinopista ja uskosta on radikaalisti ohentunut ja pinnallistunut. Juuri tästä johtuen on 
sekahengellisyys voinut hiipiä sisään seurakuntiin ja on jo nyt voitolla.  Tällainen sekahengellisyys 
sen erilaisissa muodoissaan on erityisesti ns. elävän kristillisyyden suurin vaara ja koetinkivi! 
Sekahengellisyys on varoituksista huolimatta levinnyt erityisesti suurten yhteiskristillisten 
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massakokousten välityksellä ja ns. ”suurten” ulkomaalaisten puhujien ja heidän kirjoitustensa välityksellä 
myös Suomeen ja Pohjoismaihin (Mt. 24:24; 2 Tess. 2.; Ilm. 13:11-18).! 

 
Vinosuuntauksen ytimenä on, että on jouduttu ulos evankeliumin ytimestä, joka on risti-keskeinen 
sanoma Jeesuksesta Kristuksesta uhrikaritsana. Kunnian teologia kietoo, viehättää ja houkuttelee, mutta ristin 
teologia ei kohta enää ketään kiinnosta! Ei ole ihme, että  perkele on huomannut tämän ”aukon pelastuksen aidassa” ja 
käyttää sitä ”viimeisenä ja erittäin ovelana mahdollisuutenaan”,  ennen kuin Raamatun oikea Jeesus Kristus tulee 
takaisin! 
 
 
1.  ENSIMMÄINEN VINOASKEL:  SIIRTYMINEN UHRIKARITSASTA JUUDAN JALOPEURAAN! 
Uskovat eivät enää mielellään halua samastua (identify) Jeesukseen uhrina, jolloin Hän on alennustilassa 
(Golgata, pitkäperjantai, uhrikaritsa, tyhjentyminen jumalallisesta voimasta ja vallan käytöstä, ristin häpeä ryövärien 
rinnalla, ja lopuksi hauta ”jumalattomien joukossa”). Sen sijaan halutaan samastua vain voittavaan Jeesukseen, 
jolloin Hän on korotustilassa (pääsiäinen, ”Juudan Leijona”, ylösnousemus, Taivaaseen astuminen, kuninkuus ja 
hallintovalta). Juuri tällainen poikkeus raamatullisesta klassisesta pelastustotuudesta käynnistää eksytyksen koneiston, 
joka on nyt valtaamassa koko kristikuntaa yli koko maan piirin! Ja tämä tapahtuu vain siksi, koska vielä nykyäänkin 
”ristiinnaulittu Kristus on kompastuskivi eli pahennus juutalaisille ja hullutus pakanoille” (1 Kor. 1:23). 

 
Ellei molemmat sovitukseen ja lunastukseen kuuluvat tilat, Jeesus uhrina  sekä synnin, kuoleman ja perkeleen 
voittajana kulje ”käsi kädessä” myös pyhityselämme ytimessä, me joudumme ennemmin tai myöhemmin 
”hungingolle”! Apostoli Paavali tarkentaa sitä, mistä tässä on kysymys: ”Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen 
kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin  tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka 
elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme 
näkyviin” ( 2 Kor. 4:10, 11). Paavali jatkaa Filippiläiskirjeessä: ”...tunteakseni Hänet ja Hänen ylösnousemisensa 
voiman ja Hänen kärsimystensä osallisuuden, tullessani Hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta” 
(3:10). Ja Jeesus itse sanoo: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä 
ristinsä ja seuratkoon minua” (Lk. 9:23).  
 
ESIMERKKI A. 
On luonteenomaista, mitä Herra näytti kokkolalaiselle karismaattiselle veljelle, Jouko Niemiselle 1981 eräässä 
Kannuksen kokouksessa (sain henkilökohtaisesti tavata Niemisen kesällä 2007). Nieminen kertoo kirjasessaan: ”Kun 
mainitun kokouksen lopulla rukoiltiin ihmisten puolesta, leijaili ihmisten päiden yläpuolella kolme erilaista 
ilmavirtausta: musta, harmaa ja valkoinen. Ilmavirtaukset sekoittuivat toisiinsa eri tavoin eri ihmisten kohdalla. 
Tässä oli kyse juuri sekahengellisyydestä,  sillä muutoin olisi ollut tarvetta vain ”valkoiselle hengelle” (valkoinen 
kyyhkynen on Pyhän Hengen symboli). Sitten Herran ääni puhui minulle: ”Miksi ihmettelet?” Katsopa tuota 
ensimmäistä rukousjonoa: siinä on paljon ihmisiä, mutta toisessa rukousjonossa on vain yksi henkilö; Hän on polvillaan 
ja itkee: Hän on Jeesus itse!? Tuossa pitkässä jonossa kutsutaan ihmisiä ottamaan vastaan siunauksia ja 
tulemaan vahvaksi Hengessä, mutta tuossa toisessa jonossa on vain Jeesus, koska Jeesus siinä kutsuu ihmisiä 
seuraamaan itseään ristin tiellä!  Herran ääni jatkoi: ”He eivät sen tähden halua tulla tähän oikeaan jonoon, koska 
he eivät halua ottaa joka päivä ristiään ja seurata Jeesusta. Ja juuri vain ristin tie johtaa väkeviin siunauksiin ja 
tekee vahvaksi Hengessä!” (1 Kor. 1:18). 
 
Jouko Nieminen oli ollut mukana suomalaisessa uuskarismaattisessa herätyksessä jo jonkun aikaa ja hän kertoo, että 
kun hän eräänä syksynä osallistui Jerusalemissa ICEJ:n järjestämään lehtimajanjuhlaan, hän sai ”vahvan voitelun” 
jälkikäteen: ”Tunsin, että olin täynnä vahvaa uskoa ja aloin opettaa, että ”kaikki on mahdollista sille, joka uskoo”. Monet 
sairaat paranivat kokouksissa ja ihmiset kaatuivat lattialle rukousjonoissa. Minua alettiin kutsua ”superhengelliseksi”. 
Mutta mainitun illan jälkeen olin tullut sellaiselle rajalle, jonka Jumala oli määrännyt. Yht´äkkiä vain oivalsin, että se 
”voima ja voitelu”, joka minulla oli, ei ollutkaan Jumalasta!? Tuon mainitun illan jälkeen Joukon elämä muuttui 
radikaalisti (kirja: ”Olin voitelussa”, 1981).  
 
Tällainen ”ylikarismaattinen ongelma” oli alkanut vaivata jo Korintton seurakuntaa, sillä eräs ryhmä oli alkanut saarnata 
ja opettaa ”toista jeesusta”, ”toista henkeä” ja ”vierasta evankeliumia” (2 Kor. 11:4). Apostoli Paavali valaisee asiaa 
yksityiskohtaisemmin (1 Kor. 4:8-13): ”Teistä on tullut jo rikkaita ja ...kuninkaita. Sillä minusta näyttää, että Jumala 
on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikään kuin kuolemaantuomituiksi. Meistä on tullut kaiken 
maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten. Me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä 
Kristuksessa. Me olemme heikkoja, mutta te väkeviä. Te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja...Kun meitä 
parjataan, me puhumme leppeästi. Meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä 
aina tähän päivään asti” (1Kor. 4:8-13). 

Me tulemme pian edelleenkin näkemään, että juuri tämä kysymys, ”seurata Jeesusta ristin tiellä”, on se 
punainen lanka, jonka avulla voidaan erottaa lampaat vuohista! 
 
2.  TOINEN VINOASKEL:  VUOHET (YLIHENGELLISET) OVAT SIIS VALTAAMASSA LAMPAIDEN 
KARSINAT!?    
Kun vain voittava Jeesus kelpaa,  (Juudan Leijona), seuraa siitä, että, ensimmäinen ns. autuaaksijulistus Jeesuksen 
vuorisaarnassa kadottaa merkityksensä uskovan elämässä: ”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten 

ET TIEDÄ? 
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valtakunta” (Mt. 5:3). Kun hengellinen köyhyys häviää ja sen myötä syntien tunteminen, katoaa samalla 
myös armon tarvekin (Rm. 3:20-26). Ketkä sitten ovat ”hengellisesti köyhiä”? Ne, jotka seuraavat 
Jeesusta joka päivä ristin tiellä ja jättävät syntinsä Golgatan ristille aina uudelleen ja uudelleen! (1 Jh. 
1:7) 

Kun uskovat tavoittelevat vain voittoisaa elämää ”hurmiossa ja hengellisissä korkeuksissa”, on suuri riski, että 
ennemmin tai myöhemmin ei enää tunneta tarvetta Jumalan armolle, ja kuitenkin voidaan ylistää ja palvoa 
Jumalaa miltei lakkaamatta!  Miksi sitten ylistetään? Juuri siksi, kun koetaan, että hengellinen valta on 
siirtynyt Jumalalta ihmisille, ja ”nyt on heille kaikki se mahdollista, mitä on saatavissa taivaan ja maan välillä”! Eli 
”Te tulette sellaisiksi, kuin Jumala…” (1 Ms. 3:5). Sokeus on niin suuri, ettei nähdä, että ”toinen jeesus”, ”toinen 
henki” ja ”toinen evankeliumi” on salakavalasti vallannut tai on valtaamassa heidän elämänsä!  

Mitä on itse asiassa tapahtunut? Kun Jumalan armon tarve Jeesuksessa Kristuksessa on häivytetty, niin 
tilalle ovat tulleet ”villitsevät henget”, jotka ovat aiheuttaneet vakavia hengellisiä muutoksia elämään mm. totuus, 
nöyryys ja rakkaus ovat pinnallistuneet sekä puhtaus ja viattomuus, koska Jeesuksen veri ei enää puhdista! Mutta tätä ei 
helposti huomata, vaikka heidän jumalansa ei ole enää sama kuin ennen, koska he itse ovat ottaneet 
Jumalan paikan elämässään!?  Eli yksinkertaisesti sanottuna: hengellinen köyhyys ja armon 
tunteminen Jeesuksen Kristuksen Golgatan ristin veren tähden erottaa lampaat vuohista! 
 
3.  KOLMAS VINOASKEL:  ”JUMALA ON VAIN HYVÄ” (TÄMÄ KÄSITYS ELÄÄ ERITYISESTI 
YLIKARISMAATISEN HENGELLISYYDEN PARISSA, MUTTA VAIKUTTAA TAVALLA TAI  TOISELLA MYÖS LÄHES 
KAIKKIALLA NYKYSEURAKUNNISSA): 
Kun sanotaan, että Jumala on vain hyvä (monille, melkein kuin ”joulu-ukko”), niin Hänen Majesteettisen 
Pyhyytensä ja Vanhurskautensa tunteminen häivytetään, eikä enää mielellään puhuta Hänen suurista 
Ilmestyskirjassa ilmoitetuista tuomiotoimistaan, vaikka ne ovat jo alkaneet yli koko maan piirin 
muodossa tai toisessa (sinetit, pasuunat ja vihanmaljat). Jos ja kun Jumalan käsitetään olevan vain hyvä ja 
rakkaudellinen kaikissa elämäntilanteissa ja suhteissa (erityisesti Jeesuksen Golgatalla tapahtuneen voiton jälkeen), niin 
silloin Jumalan tuomiotoimet ja rangaistukset syntien tähden katsotaan vain saatanan aiheuttamiksi, samoin sairaudet, 
jne. Kuitenkin syntiinlankeemuksen jälkeen (joka oli saatanan vaikuttama) tuli maailmaan synti ja kaikenlainen kurjuus, 
viha, vanheneminen, kuolema, sairaudet, vastoinkäymiset, kivut ja tuskat jne.  Mutta me näemme Raamatusta, että 
Jumala, joka on ikuisesti ja absoluuttisesti saatanan ja pahan vallan yläpuolella, käyttää saatanaa kuitenkin usein 
”apulaisenaan” ja sitä pahuutta, jonka se on ihmiskunnalle aiheuttanut. Jumala sallii  (Hänen tahtonsa on toinen asia) 
ns. ”vasemman kätensä töitä” ihmisten syntien tähden kasvatusmenetelmänään, jotta Hänen Nimensä 
kirkastuisi. Tämä Jumalan ”kasvatusprinsiippi” koskee myös seurakuntaa ja uskovia (vrt. Job, Israelin kansa, Jer. 
36:3; Hes. luvut 38 ja 39.; Jeesus Kristus, Paavali, 1 Kor. 4:8-13; 2 Kor. 4:7-11 ja muut apostolit, marttyyrikuolemat jne.).  

Kaikki edellä sanottu on todellisuutta, vaikka Herramme Jeesus Kristus voitti 100 % Golgatalla, saatanan, synnin, 
kuoleman ja sairaudet jne. Mutta meidän on muistettava, että kaikki Kristuksen ristin voittoon sisältyneet asiat 
eivät ole vielä täysin toteutuneet, ennen kuin 1000 -vuotinen valtakunta alkaa ja saatana sidotaan. 
Lopullinen toteutuminen on kuitenkin vasta Uudessa Jerusalemissa (Ilm. 20. ja 21.). Kaikella, sillä mitä olen 
sanonut edellä, en absoluuttisesti halua sivuuttaa aitoa ja raitista raamatullista karismaattista 
kristillisyyttä ja armolahjoja. Kaikki, mitä Jeesus ja apostolit puhuivat, opettivat ja tekivät, on todellisuutta 
tänäänkin, mutta kaikki lahjat tulee olla Jumalan tahdon mukaisessa raittiissa käytössä.  

Mutta juuri nyt lopunaikana meidän on otettava erityisesti huomioon, että saatana matkii ja ”apinoi” erittäin 
salakavalasti ja viekkaasti Jumalan tekoja (Mt. 24:24; Ilm. 13:11-18). Siksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti sekä 
opetuksen sisältöön, että siihen henkeen, joka puhujalla on. Puhuja voi lukea tai toistaa tiettyjä Raamatunkohtia 
(poimii kylläkin usein esiin sellaisia kohtia, joilla on vain symbolinen merkitys, ja hän voi täydentää opetustaan ns. 
”ilmestystiedolla”) ja opettaa niistä, mutta silti hänen henkensä voi olla epäraitis sekahenki, niin kuin mainittiin 
Jouko Niemisen kirjan sitaatissa. Lue tässä yhteydessä Raamatusta ns. ”karitsansarvisesta pedosta” (kaksi sarvea), 
Ilm. 13:11-18. Sarvi on esikuva voimasta, mutta huomaa, että tässä kohdassa ei puhuta Teurastetusta Karitsasta, 
vaan maasta eli ihmisviisaudesta nousevasta pedosta, ”joka puhui niin kuin lohikäärme”!  

Minä korostan tässä yhteydessä voimakkaasti, että juuri edellä mainitun pedon henki vaikuttaa 
nykyisessä ylikarismaattisessa hengellisyydessä monessa eri muodossa. Mutta kuitenkin  ko. hengellisyyden 
peruskuvio on aina samankaltainen: Siirtyminen Karitsasta Leijonan puolelle! ”Ja se villitsee maanpäällä 
asuvaiset niillä ihmeillä joita sen sallittiin tehdä pedon nähden, ja se  saa tulenkin lankeamaan 
taivaasta alas maahan ihmisten nähden” (Ilm. 13:13,  14). Huomaa, että kyseinen ”tuli” on Pyhän Hengen 
saatanallinen vastine. Siksi maasta nousseen villitsevän pedon henki on erittäin voimakas ja ns. ”epäpyhät 
manifestaatiot” eli ihmeet, merkit ja voimateot esiintyvät sekä vahvat tunnekokemukset ja elämykset. Tämänkin pedon 
henki tulee voimistumaan koko ajan siihen saakka, kunnes oikea Raamatun Jeesus Kristus tulee pysäyttää sen tulonsa 
hetkellä! Jo nyt tämä pedon henki on niin vahva ja lumoava, ettei siitä pääse irti helpolla, koska se sokaisee sille 
antautuneet! (Ilm. 22:11-12). 
 
Huomaa nyt, jos koska, että ”peto puhuu, kuin lohikäärme”! Kuinka? Koska vain voimallinen Jeesus 
kelpaa (Leijona), mutta sanoma Jeesuksen rististä (teurastettu Karitsa) ja uskoville kuuluva ristin tie 
heitetään yli laidan!!! (Ilm. 5:5-6) 
 
4.  NELJÄS VINOASKEL:  LUULOTTELU, ETTÄ HALLINTOVALTA ON TODELLAKIN SIIRTYNYT 
RAAMATUN JUMALALTA  SEURAKUNNALLE !? 

         ET TIEDÄ, ETKÄ YMMÄRRÄ? 
 



 4 

Ylikarismaatikot vetoavat usein tähän Raamatunkohtaan: ”Kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te 
saatte!” (Mt. 21:22). Mutta meidän on heti kysyttävä, millainen usko tässä tapauksessa on kyseessä ja 
mihin sen avulla pyritään?  (esim. maailmanlaajuinen uskonliike). 
Uskon merkitystä siis korostetaan ja alleviivataan voimallisesti, mutta katsokaamme esimerkkien avulla tarkemmin, 
mihin tällainen usko tähtää tai millaisesta uskosta siinä on kysymys!  
 
ESIMERKKI B. 
Olen ottanut tässä esille sellaiset tyypilliset ylikarismaattiset esimerkit, jotka ovat selkeämmin eroteltavissa 
raamatullisen karismaattisuuden valossa. Esimerkkitapauksissamme on erityisesti näkyvissä tietty suuntaus, jonka 
mukaan Raamatusta poimitaan vain tiettyjä osatotuuksia, jotka sopivat parhaiten tämänkaltaisen ”uskon nuotteihin”:  
 
-  Minulla on siis samanlainen usko, kuin Jumalalla, kun hän loi tämän planeetan. Sana sisältää sellaisen voiman, että 
myös me voimme luoda oman todellisuutemme (Kenneth Copeland, The Message of ”GOD-TV” in Europe). 
-  Aivan samalla tavalla mekin voimme muodostaa oman maailmamme. Siis, mitä ikinä sinä sanot suullasi, se 
todellistuu, ´koska me olemme pieniä jumalia´. Mutta  vielä enemmän: Jumala ei määrää enää sinun elämästäsi, 
vaan sinä itse olet oman elämäsi profeetta (Copeland, Creflo Dollar in GOD-TV).  
-  Vaikuttaa nöyrältä sanoa: Tapahtukoon Sinun tahtosi! Ei, Jumalahan on sanonut, että mitä ikinä rukoilemme, sen me 
saamme... (FKC. Price). Meidän ei tarvitse rukoilla Jumalan tahtoa, vaan kaiken, mitä me sanomme, sopii! 
Me vain sanomme ja sovimme asioita ja niin se tapahtuu (Paul Crough, TBN). Mitä esimerkiksi? ”Meidän ei tarvitse 
olla köyhiä, vaan me voimme käskeä Jumalaa tekemään meidät rikkaiksi!” (Creflo Dollar). ”Sitäpaitsi on 
harhaanjohtavaa luulla, että Jeesus ja apostolit olivat köyhiä...” (FKC. Price, John Bevere, Creflo Dollar).  

Mutta Raamattu opettaa täysin päinvastoin: ”Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä, kuin taivaassa, ja 
Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Ja: Anna meille anteeksi meidän syntivelkamme…Äläkä saata 
meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta…” (Mt. 6:9-15). Isä meidän –rukouksen mukaan Aadamissa ja 
Eevassa syntiin langennut ihminen, myös uskova, on loppuun asti 100% Jumalan ratkaisuvallan alla, eikä päinvastoin! 
Ja Jeesus opetti kaikesta ajallisesta luopumista lähimmäisten auttamisen tähden: ”Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla 
pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin Hän päänsä kallistaisi!” (Mt.8:20). ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene 
ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua” 
(Matt. 19:21). ”Vielä tälläkin hetkellä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään ja me 
kuljemme kodittomina...” (1 Kor. 4:11; 2 Kor. 1:5, 8). ”Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen 
roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil. 3:8).  

Seuraavassa on edelleen tyypillinen ylikarismaattinen esimerkki siitä, kuinka 1) ihmisen oma langennut tahto 
”on korvannut” Jumalan tahdon ja hänen hallintavaltansa ja 2) uskoa käytetään Jumalan tahdon 
vastaisesti.  Samalla siinä heitetään pois nimenomaan Raamatun opettama orjantappurainen ristin tie:  
-   Eräs julistajista nousi ylös erään kokouksen aikana USA:ssa ja sanoi: ”Me teimme liiton veli (Kenneth) Copelandin 
kanssa seuraavan vuoden ajaksi (365 päivän varalle). Yksikään meistä ei tule kärsimään yhtenäkään päivänä. Emme koe 
hetkeäkään epätoivoa, emme koskaan sairasta, emmekä koe puutetta, vaan nautimme kaikista siunauksista. Me 
hylkäämme kaiken kärsimyksen, kivun ja taloushuolet.”  

Huomaa tämä: kun ja jos Jeesuksen seuraaminen ristin tiellä katkaistaan, niin siitä seuraa, ettei 
”vanha luomuksemme” pääse kuoleutumaan, niin kuin Raamattu selvästi opettaa,  Rm. 6:6, 11-12; 8:13; 2 Kor. 
4:10, 11; 1 Kor. 4:8-13; Fil. 3:10; Kol. 3:5. Ylikarismaattinen, villitsevä  hurmahenkisyys opettaa sen sijaan vain 
korotustilaa ja kuninkuutta jo täällä alhaalla, sanomalla esimerkiksi, että ”me olemme jumalia”. He ovat perin 
merkillisiä jumalia, kun heille ei kelpaa Jumalan itsensä valmistama pelastuksen tie ja pelastusjärjestys Hänen 
Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa: ensin ristin orjantappurainen alennustilan ja häpeän tie, sitten vasta 
sen jälkeen kunnian ja korotuksen tie! Ensin riisuuntuminen, sitten pukeutuminen, sanoo Paavali (2 Kor. 5:4). 
Raittiissa kristillisyydessä Jeesuksen alennustilan ja korotustilan vuorottelu ”kulkevat käsi kädessä” Siis: 
”Teurastetun Karitsan” ja ”Juudan Leijonan” tulee seurata mukana, minne ikinä menemmekin (Ilm. 5:5, 
6).    
Jeesus ei opettanut helppoa tietä: ”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeisin ja kaikkien 
palvelija!” (Mk. 9:35). ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä 
ja seuratkoon minua”, (Lk. 9:23). 

Me olemme nyt nähneet, kuinka ylikarismaattinen usko ottaa Jumalalta oikeuden enemmän tai vähemmän omiin 
käsiinsä soveltaen sitä itsekkään oman tahtonsa mukaan laiminlyöden Jumalan tahdon! Sellainen usko eli ”voitelu” 
ei ota huomioon Raamatun koko pelastustotuutta, vaan poimii esiin sellaisia pelastusopin kohtia, jotka 
ruokkivat ihmisen lihallista tahtoa ja sen tarpeita, ts. lihan himoja! Näin ollen menestyksen teologia ja 
ylikarismaattisuus riistävät kunnian Jumalalta ihmiselle ja lopulta saattavat ihmisen tuhoon, Jumalan armon 
ulkopuolelle! 

Me kertaamme vielä: Kyseisessä opissa on siis kyseessä ”toinen Jeesus”,  ”toinen henki” (lue: ovelat eksyttävät 
henget), ja ”toinen eli vieras evankeliumi” (2 Kor. 11:4). Huomioi, että erityisesti seuraavassa sitaatissa puhuu sen 
maasta nousseen pedon henki, jolla on ne karitsan kaksi sarvea. Peto puhui, niin kuin lohikäärme (Ilm. 
13:11-18): 
 
ESIMERKKI C. 
Tämäkin esimerkki todistaa siitä, että ”oma tahto hallitsee” ja on siirrytty ”ristittömään ja verettömään evankeliumiin”: 
Eteläafrikkalainen ”pastori Chris” (Oyakhilome) johtaa mm. suurta kansainvälistä ”Christ Embassy” -nimistä 
yhdistystä johon liittyy myös ns. Healing School –toiminta (Parantamiskoulu). Toimipisteitä on mm. Johannesburgissa, 
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Nigeriassa, Isossa Britaniassa, Kanadassa ja Amerikassa. Tämän lisäksi yhdistys lähettää TV-ohjelmia ympäri 
maailman, jopa Eurooppaan joka päivä (Sky 679 – LoveWorld TV).  
Hän opettaa ns. ”uskonjulistuksia” (declaration of Faith) tähän tapaan: 
 
”Uskovilla ei voi enää olla minkäänlaisia rajoituksia, koska ne ovat jo poisotettuja Kristuksessa. Jokainen este 
elämässäsi on jo mitätöity ja otettu pois. Ei mikään tai kukaan voi enää estää sinua! Anna ylistys- ja voittohuuto 
Herralle! Hänhän on jo vapauttanut sinut köyhyydestä, epäonnistumisista ja perkeleestä! Älä ole enää uhri, vaan 
voittaja! Huomaa, ettet saa kysyä itseltäsi: ”Mitä Jumala voisi tehdä puolestani?” Vaan: ”Mitä minä voin 
tehdä kaikissa olosuhteissa”? Sinun on tultava siihen hetkeen, jolloin sinä vain virtaat Pyhää Henkeä Herrassa, ja 
silloin sinusta vuotaa pois kaikki sairaudet, köyhyys ja epäonnistumiset, jne. Sinun osanasi ei ole olla enää 
avuton tai joutua johonkin epäedulliseen tilanteeseen, koska sinähän ”hallitset itse elämääsi ja kaikkia 
olosuhteitasi!” Fil. 4:13. 

”Herra tietää, että sinä voit muuttaa minkä tahansa tilanteen ja Hän haluaa nähdä sinun voittavan kaikki 
haasteet elämässäsi…, siksi, tee nyt päätös aktivoida uskosi, niin että voit muuttaa jokaisen negatiivisen asenteen ja 
tilanteen. ”Kun sinun fyysinen ruumiisi on kyllästetty Kristus-elämällä, sinä voit kieltää itsestäsi kaikki 
sairaudet ja kivut: Yksinkertaisesti, sinä kieltäydyt ottamasta niitä ruumiiseesi, koska Kristus on sinun elämäsi. 
Ikuinen elämä ei voi olla samassa asumuksessa sairauksien kanssa. Koska Kristus asuu sinussa, sinun on liian myöhäistä 
olla köyhä, sairas, kykenemätön tai liikuntakyvytön. Sinä et voi myöskään olla ahdistettu tai epätoivoinen tai painettu 
johonkin nurkkaan”! 
 
5.  OIKAISUASKEL 
Näinä Jumalan armotalouskauden viimeisinä päivinä vaikuttaa suuri määrä hengellisiä ”korvikeilmiöitä”, joista 
vakavimpiin kuuluu tässä artikkelissa käsitelty menestyksen teologia eli ylikarismaattisuus tai äärikarismaattisuus. Elim 
Bible Institute:ssa USA:ssa vaikuttanut Stanley Frodsham sai seuraavan profetian jo vuonna 1965 (Vision of Coming 
Deception), joka varoittaa juuri meneillään olevasta ilmiöstä näin: 

”Tulen viimeisinä päivinä valmistamaan kansaani voimakkaiden Pyhän Hengen vuodatusten avulla, että se kestäisi 
ne vaikeat pimeyden ja eksytysten ajat, jotka tulevat viimeisinä päivinä ennen ylöstempausta. Mutta saatuaan 
voimakkaamman Hengen, monet paisuvat ja tulevat ylpeiksi ja pöyhkeiksi. He lankeavat pois (raittiista) uskosta ja 
kadottavat totuuden. Silloin eksyttävät henget saavat heidät valtaansa. Tämä varoitus koskee erityisesti seurakuntien 
johtajia. Kuunnelkaa siis tarkoin, sillä viimeisinä päivinä tulee vietteleviä henkiä, jotka saavat monet minun voideltuni 
lankeamaan erilaisiin himoihin ja synteihin. Muistakaa, että tulevat viimeiset päivät ovat kaikista vaarallisimpia ja 
pimeimpiä. Ja kun Henkeni vuodatetaan voimakkaana, niin samanaikaisesti monet kääntyvät viettelevien henkien 
perään. 

Mutta siitä te tunnette minun tieni ja työni, että ne ovat aina vanhurskaita (niin kuin Raamattu opettaa)! Moni 
eksyttäjä puhuu ensin oikeita sanoja ja sitten kun on voittanut kuulijoiden sydämet puolelleen, hän alkaa opettaa väärin, 
omien mieltymystensä mukaisesti  (= epäraamatullisesti). Mutta minun vanhurskaat palvelijani eivät opeta sekoitusta 
(no mixture) ja heidän elämänsä kulkee myös minun Sanani mukaisesti. Älkää siis antako pettää itseänne. 
Vielä kerran: Te ette aluksi osaa erottaa, onko kyse totuuden vai valheen opettajasta, ennen kuin 
seuraatte hänen opetustaan loppuun asti. Kun ja  jos te vaellatte totuudessa minun edessäni Sanani 
mukaan,  niin Henkeni valaisee teitä kaikessa, ettekä te joudu harhaan! 
 
 LOPPUSANAT  

Kyseinen ylikarismaattinen hengellisyys perustuu lähinnä ns. uuskarismaattiseen liikehdintään, joka sai alkunsa 1940 
luvulla Kanadassa ja USA:ssa. Liikehdintä kulkee nimellä ”Latter Rain” Movement (Myöhäissade-liike), tai: 
Apostolic Reconstruction (Apostolinen Jälleenrakentaminen). Eräs keskeisimmistä liikkeen promoottoreista on Bill 
Hamon: New Order of The Latter Rain (NOLR) (Myöhäissade-Liikkeen Uusi Järjestys) ja New Apostolic 
Reformation (NAR) (Uusi apostolinen reformaatio). Ajatus on saatu lähinnä Jooelin kirjasta (2:23, 24). Liikkeen 
piirissä  pyritään ottamaan käyttöön viisi apostolista ja profeetallista virkaa, joista Paavali Kirjoittaa 
Efesolaiskirjeessään: ”Ja Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi ja toiset 
paimeniksi ja opettajiksi” (Ef. 4:11).  

Kaikki raamatulliset apostoliset virat ja palvelulahjat ovat tietysti aiotut käyttöön myös nykyajan seurakunnissa, 
mutta niiden tulee olla raamatunmukaisessa raittiissa ja asianmukaisessa käytössä, niin kuin olemme yrittäneet osoittaa 
tässä lyhyessä kirjoitelmassa. Varo näinä päivinä erityisesti ”profeetaksi” ja tai ”apostoliksi” itseään 
tituleeraavia seurakuntien johtohenkilöitä! (Hes. 13:9; 2 Kor 11:3-5; Ilm 2:2). On syytä huomata, että vuonna 
1986 Oral Robertsin perustama Charismatic Bible Ministries järjestää seurakuntien johtajille profeetta- ja 
apostoliseminaareja ympäri maailman. 
 
Terminologiaa, jota käytetään näissä yhteyksissä:  Kingdom Now –Movement (Valtakunta nyt -Liike). Tämä 
liikehdintä on hyvin laaja ilmiö ja sen yhteydessä puhutaan nimenomaan Jumalan valtakunnan tulosta maan päälle, 
ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Kyseisessä Valtakuntateologiassa on keskeisenä ns. MSOG –doctrine eli 
Manifested Sons of God, (”Jumalan ilmestyspojat” -oppi). Eli katsotaan, että maan päälle syntyy viimeisinä aikoina 
erityisellä voitelulla ja lahjoilla täytetty eliittiryhmä eli ”poikalapsi, joka hallitsee kaikkia pakanakansoja rautaisella 
valtikalla”, Ilm. 12:1-5. Monissa kyseisen hengen alaisissa kokouksissa naiset ”harjoittelevat näitä synnytysoperaatioita”. 
Liikehdinnän kannattajat kertovat, että ”tämä poikalapsi ottaa vallan” (Dominion) koko maailmassa ennen Jeesuksen 
paluuta ja sen johdosta miljardeja ihmisiä tulee uskoon eri puolilla maapalloa ja tämä ilmiö valmistaa näin ollen tien 
Messiaan paluulle (Jooel 2:2). Ja ne, ”jotka eivät mukaudu tähän kuosiin hävitetään kansastansa” (lue: erityisesti 
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Raamattuun pitäytyvät uskovat ”saavat sinä päivänä ilmaista kyytiä”)!? Kenellekään näistä Valtateologian kannattajista 
ei ilmeisesti ole juolahtanut mieleen katsoa Raamatusta, että antikristus on se, joka hallitsee kätyreineen viimeisinä 
päivinä ja kyseinen ”karitsansarvinen peto ”levittää sille punaista mattoa” (Ilm. 13.). Ja vielä: ”Kun Ihmisen Poika tulee, 
löytäneekö Hän uskoa maan päältä”! (Lk. 18:8). 

Aiheesta lisää kirjassani: ”Tule Jeesuksen luo”, julkaistu kesäkuussa 2008 ja  lukuisissa aihetta 
käsitellyissä kirjoituksissani ja raamattuluennoissani. En ole ainut, joka ko. aiheesta kirjoittelee ja puhuu. Esim. netistä 
löytyvä Kristityn Foorumi on jo kauan pitänyt esillä ”punaisia varoitusvaloja” äärikarismaattisista ilmiöistä. Oman 
lukunsa muodostaa ko. henkilöiden ja liikkeiden toimittama kirjallisuus. Seurakuntien kirjapöydät Suomessakin 
notkuvat niiden painon alla ja suuri on se vilpittömien uskovien luku, jotka ovat joutuneet niiden vangiksi!   Kirjaa saat 
minulta, puh. 040 7511 222. 

Niiden lukumäärä on siis erittäin suuri, jotka, ovat mukana enemmän tai vähemmän tässä laajassa 
ylikarismaattisessa liikehdinnässä. Luetteloin kuitenkin näitä ihmisten nimiä hyvin pieneltä ja nöyrältä paikalta, mutta 
tunnen Jumalan edessä, etten voi myöskään vaieta, koska eksytykset ovat todellisia ja erittäin laajalle levinneitä. Olen 
ottanut mukaan vain pienen määrän nimiä ja heihin liittyviä yhteisöjä aiemmin mainittujen lisäksi. On kuvaavaa, että 
kun ns. korkeakirkollinen ekumenia (KMN, LML) sekoittaa yhteen eri kirkot ja uskonnot (synkretismi) asettamalla 
”suvaitsevuuden”, ”yhteyden” ja ”dialogin” Raamatun ilmoituksen yläpuolelle, niin matalakirkollinen ekumenia 
(yhteiskristillisyys), mottonaan ”olemalla avoimia toisten yhteisöjen käsityksille” sitä vastoin ”repii rikki” raamatullisen 
kristillisyyden sisältäpäin suostumalla varomattomaan ja kritiikittömään yhteistyöhön. Tilanne on muuttunut paljon 
vakavammaksi vain muutamassa vuodessa, koska salakavala eksytyksen henki riehuu nyt voimakkaammin, kuin 
koskaan ennen. Saatanan yhtenä päämääränä on viedä lopunajan seurakunta tuuliajolle ”voitelujohtoisen 
seurakuntastrategian” avulla eli ”kipata” se Jumalan kirjoitetun ilmoituksen, Raamatun, ulkopuolelle!?  

Seuraavat tilastoluvut antavat viitteitä siihen, mihin on jouduttu. Kun ns. Toronto ilmiö (”nauruherätys”) oli 
vaikuttanut viisi ensimmäistä vuotta (alku 20.1.1994), todettiin, että 2,8 miljoonaa ”höynäytettyä” eri puolilta 
maailmaa oli siihen mennessä vieraillut paikan päällä ja että heidän kauttaan eksytys oli levinnyt 50 000:een 
seurakuntaan eri puolille maapalloa. Ja vieläkin enemmän vuonna 2000 lasketaan maailmassa olleen 295 
miljoonaa uuskarismaattista (lue: ylikarismaattista) kristittyä?!  (Lähde: Karismaattinen kaaos, Kristityn 
foorumi). Samaan hengenvetoon on kuitenkin sanottava, ettei kaikki ko. liikehdinnän lipun alla oleva ole väärää, mutta 
on oltava tosi tarkkana, mistä milloinkin on kysymys!  
 
- Kenneth Hagin (1967-1985): Word of Faith Movement -liikkeen perustaja, sekä Kenneth & Gloria Copeland, Rhema 
Bible Training Center i Tulsa. Muita: Lester Sumrall, Benny Hinn sekä Suomen ja Ruotsin uskonsanalaiset yhteisöt, 
Livets Ord, joka on Ruotsissa (ja Suomessakin) ”hovikelpoistunut” noin vuoden 2000 tienoilla ja yrittänyt sulautua mm. 
helluntailaisuuteen. Tämä ele on vain lisännyt ja vahvistanut erityisesti vapaissa uskonsuunnissa sekahengellisyyttä, 
joka on Raamatun Sanan valossa osittain totta ja osittain väärää sekä osittain puhdasta ja osittain epäpuhdasta. City –
seurakunnat, Arken, Kraftkällan sekä yhteiskristilliset suurtapahtumat, kuten vuodesta 1997 pidetyt Näky –konferenssit 
Helsingissä ja Näky –lehti sekä ”Kokonainen” -lehti jne. Ruotsissa sekahengellisyyttä kylvää myös mm. vapaiden 
suuntien suuret kesäkonferenssit, joissa on puhujia ”laidasta laitaan”. Ja Suomessa tietysti Nokia Mission toimintaan 
liittyy vahva sekahengellisyys ulkomaisten puhujien siivittämänä. Tuskin on Pohjoismaissakaan enää yhtään 
karismaattisuutta hyväksyvää seurakuntaa tai yhteisöä, joka ei olisi saanut jonkinasteista tartuntaa kyseisestä 
hapatuksesta. Esimerkkinä Ruotsin EFES ja  SESG (C.O. Roseniuksen perustama säätiö opiskelijajärjestöineen) ja 
luterilaisella pohjalla toimiva OAS-liike. Oman lukunsa muodostavat ns. kiertävät ”Gospelartistit ja yhtyeet, joista 
useimmat ovat kylväneet vuosikymmenet hyvin pinnallista Jumala –kuvaa maailmalle, samoin muu ”kyseenalainen”, 
”aatamia ja eevaa” miellyttävä hengellinen musiikki. 
- Kansas Cityn profettoja: Rick Joyner, Bob Jones, Paul Cain, jne. 
- TBN (Trinity Broadcast Network), Paul ja Jeane Crouch, maailman suurin kristillinen TV -verkosto. TBN, GOD –TV 
Euroopassa ja TV-7 Suomessa sekä muut kristilliset TV -kanavat ympäri maailman lähettävät myös ylikarismaattisia 
ohjelmia ilman ohjelmien tai esiintyjien tarkempaa suodattamista! Tyypillisenä esimerkkinä on esim. Joyce Meier, joka 
on siirtynyt yhä enemmän ja enemmän ylikarismaattiseen suuntaan;  
- Chuck Pierce, Glory of Zion International Ministries; Tommy Tenney, juuret United Pentecostal Church:ssa (UPC), 
joka opettaa vain Jumalan ykseyttä (oneness); Dr. Claudio Freidzon Ministry, Argentina; Yonggi Cho, Full Gospel 
Central Church Etelä-Korean Soulissa (maailman suurin helluntaiseurakunta, n. 200 000 jäsentä); 
- John Wimber, Vineard –Movement 1981; Toronto Airport Awakening (ns. ”nauruherätys”) 1994, Randy Clark, John 
Arnott; Rodney Howard Browne, The River Movement; Brownsville (Pensacola),1995, John Kilpatrik; C. Peter Wagner, 
Global Harvest ministries; Mike and Cindy Jacobs, Light The Higway sekä Lakeland, Florida, keväällä 2008 Todd 
Bentleyn johdolla alkanut ”herätys” joka nyt on ”epämääräisessä tilassa”; Healing Rooms, joka sai ”uuden alun” 1999 
Spokanessa Washingtonissa; 
- T.B. Joshua, Nigeria, ”The Synagogue, Church of All Nations” (Synagooga, Kaikkien Kansojen Kirkko) 
- O.S.A. Aiyemo from Nigeria, ”Apostle” for Jubilee for All Nations, Ministry of Apostolic Power, Signs and Wonders”  
(Apostolinen voima sekä ihmeet ja merkit). Aiyemo vierailee ahkerasti myös Suomessa ja on käynyt pari kertaa syksyllä 
2008 mm. Lappeenrannassa. 

Vielä viimeinen oikaisuaskel: Raamatun varoittava Sana ilmiöstä ”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas.., enkä 
enää mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua 
ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, ettei alastomuutesi häpeä näkyisi ja 
silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit”!  (Ilm. 3:17, 18)  

Opetan mm. tästä asiasta: ”TOINEN JEESUS”, ”TOINEN HENKI”, ”TOINEN EVANKELIUMI  (2 Kor. 11:4) 
hengellisissä tilaisuuksissa ja seurakunnissa. Yhteydenotto: e-mail: seppo.myyry@saunalahti.fi tai puh. 040 7511 222.  
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