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ONKO TÄMÄ JUMALASTA?
JOHDANTO:
 Jokainen meistä on joskus törmännyt johonkin uskontoon tai uskomukseen, joka näyttää ja kuulostaa hyvältä,
hienolta ja inhimilliseltä. Mutta jokin siinä haisee, jokin arveluttaa…
 Ja kun alkaa tutkia tuota oppia, niin tuntuu kuin kuorisi sipulia. Mistään ei oikein saa otetta, eikä mitään jää
käteen.
 Siksi yhä tärkeämmäksi kysymykseksi on noussut, mistä me tiedämme mikä opetus on Jumalasta ja mikä ei.
 Täällä ennen kristillisessä Euroopassa on ollut helppo huomata, miten erilaisia kristillisiä, ei-kristillisiä ja
maallisia harhaoppeja on syntynyt kiihtyvällä vauhdilla.
 Väärät opetukset ovat lisääntyneet niin seurakunnan ulkopuolella kuin sen sisälläkin.
 Eikä kyse suinkaan ole pelkästään viimeaikojen villityksestä. Jo apostoli Paavali varoitti mm. Efeson
seurakunnan vanhimpia näin:
Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä ja
teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset
mukaansa.… Apt 20:29-30
















Raamatussa harhaopettajia, väärän evankeliumin julistajia, verrataan muutamassa kohdassa susiin.
Miten sudet tai muut pedot saalistavat? Ne hyökkäävät yleensä laumasta erillään oleviin yksilöihin,
nuorempiin ja heikompiin. Ne ajavat nämä erilleen laumasta.
Kun yksilöllä ei ole lauman suojaa, se on helpompi saalis pedoille.
Myös hengellisillä susilla ja erityiseti susista kauheimmalla, saatanalla, on sama taktiikka.
Vihollinen yrittää erottaa meidät Kristuksesta ja seurakunnasta…
Seurakunnan ulkopuolella me olemme pedoille helpompaa riistaa.
Arto mainitsi viime kerralla periaatteen, jonka avulla oikea raha voidaan helposti erottaa väärästä. Pitää oppia
tuntemaan oikea raha.
Samalla periaatteela me tunnistamme väärän opetuksen oikeasta. Tuntemalla Jumalan sanan mukaisen
evankeliumin.
Voice.fi:n sivuilla neuvottiin tunnistamaan väärää rahaa näin:
o Tunnustele seteliä. Näin tunnet EKP-lyhenteen, setelin arvon osoittavan numeron ja kuva-aiheen
kohokuvioinnin. Aidon setelin paperi tulisi olla lujaa ja kahisevaa. Vanha ja kulunut seteli voi kuitenkin
pehmetä käytössä.
o Katso seteliä valoa vasten. Vesileiman ja turvalangan tulisi näkyä selvästi valoa vasten. Myös
setelin etusivun ylänurkassa vasemmalla tulisi näkyä arvon osoittava numero.
o Kallistele seteliä. Näin näet etusivun hologrammikuvan vaihtelevan. Setelin takasivulla on
puolestaan helmiäisraita tai numero joka vaihtaa väriä.
Väärän rahan erottaa tietyistä strategisista kohdista.
Samoin hengellisen harhan.
Otan esiin kolme asiaa, joilla kuka tahansa voi erottaa oikean liikehdinnän väärästä: Opetuksen sisältö,
johtajan elämä ja opetuksen vaikutus.
Eniten käytän aikaa tuohon sisältöön, siihen mitä opetetaan. Ja mä keskityn rajan vetämiseen erityisesti
kristillispohjaisten ja ns. menestysteologisten liikehdintöjen opetuksiin.

I OPETUKSEN SISÄLTÖ?


Mitä ovat ne ’setelinkohdat’, joihin kannattaa opetuksessa kiinnittää huomiota?

1. KOLMINAISUUS?
…ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette
kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Ef 4:3-6








Yksi ratkaisevimpia kristillisen ja ei-kristillisen uskon tarkistuspisteitä on usko kolmiyhteiseen Jumalaan.
Ja juuri siihen Paavali näissä jakeissa paaluttaa oikean uskon:
o Yksi Henki viittaa Pyhän Henkeen, joka liittää meidät universaaliin kristilliseen seurakuntaan.
o ’Yksi Herra’ viittaa Jeesukseen, johon uskomalla me pelastumme. Jonka yhteyteen meidät liitetään
henkiasteen kautta uskoontulon hetkellä.
o ’Yksi Jumala’ viittaa Isään, joka hallitsee kaikkea kaiken aikaa.
Kaikki harhaopit kieltävät tavalla tai toisella tämän Raamatun selvästi ilmoittaman totuuden.
Joten kun sä törmäät mihin tahansa uskoon tai uskontoon, ota selvää, uskotaanko siinä kolmiyhteiseen
Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Se ratkaisee jo suurimman osan tapauksista.
Toinen opetukseen liittyvä tarkistuspiste koskee Jeesuksen jumaluutta.

2. JEESUKSEN JUMALUUS
Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää
profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa
Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole
Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 1Jh
4:1-3










Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala.
Hän tuli meidän kaltaiseksemme, samanlaiseksi kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
Hän kuoli oikeasti ristillä meidän rikkomustemme tähden.
Jumala on luvannut antaa meille anteeksi kaikki syntimme, jos me tunnustamme ne ja uskomme Jeesuksen
sovittaneen ne Golgatalla.
Ei riittänyt, että Jeesus melkein kuoli. Tai että Hän kuoli vertauskuvallisesti.
Tuolla ristillä kuoli oikeasti Jumala meidän puolestamme.
Tämän totuuden saatana haluaisi kieltää. Se vihaa ajatusta sijaissovituksesta. Sillä kun ei enää ole aseita
pitää ihmisiä kuoleman ja tuomion pelossa. Se luuli voittaneensa Jeesuksen kuollessa, mutta joutui
heräämään karmeaan totuuteen: kuolema ei voinut estää Jumalaa nousemasta ylös.
Ja siksi se yrittää omien puhetorviensa kautta, jotka tekevät sen tietoisesti tai tiedostamattaan, mustamaalata
Jeesuksen Jumaluutta.

3. PELASTUSKÄSITYS



Kolmas tarkistuspiste uskonnollisessa liikehdinnässä on sen opetus pelastuksesta.

Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan
vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole
yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi
vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa… Rm 3:21-24
Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Gal 3:2






Raamattu opettaa ihmisen pelastuvan uskomalla Jeesuksen sovittaneen hänen syntinsä.
Jumala ei pelasta meitä meidän hurskaiden tekojemme tai ansioidemme perusteella. Vaan siksi, että Jeesus
on kuollut meidän puolestamme.
Ja siihen ei saa listätä mitään omia ansioita.
Kristinuskon ulkopuolelta tulleissa uskonnoissa pelastus sidotaan aina ihmisen omiin tekoihin, ansioihin,
hurskauteen, riitteihin ja kulttimenoihin.





Mutta myös kristinuskon sisältä nousee tuon tuostakin opettajia ja opetuksia, joissa tarjotaan kaavaa:
Pelastus = evankeliumi + jotakin muuta.
Meille sanotaan: ”Se on ihan hienoa, että Sinä uskot Jeesukseen, mutta se ei ihan vielä riitä! Sinun täytyy
tehdä tämä, tai tämä, tai tämä. Jotta Sä voisit varmistaa oman pelsatuksesi.”
Ja tällaiseksi evankeliumiin lisättäväksi asiaksi kelpaa mikä tahansa taivaan ja maan väliltä.
o Raamatun mukaan mitään, ei mitään, saa laittaa Kristuksen ja pelastuksen väliin!
o Riittääkö se pelastukseen, että ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Jeesuksen
sovittaneen hänet? RIITTÄÄ!!!!

o
4. RAAMATUN OHJEELLISUUS
Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo
lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen
vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa… 2Tm 3:14-16




Raamattu on kaiken oikean uskon ja opin ylin ohje.
Meidän tulisi aina kysyä erilaisten opetusten ääressä, että löytyykö se Raamatusta? Mitä Raamattu tästä
sanoo?
 Harhaopeissa Raamatun rinnalle tuodaan aina jokin muu lähde:
o Usein uskotaan Jumalan antavan uutta ilmoitusta profetioiden, näkyjen tai ilmestysten muodossa.
Jopa niin, että ne voivat olla ristiriidassa Raamatun sanan kanssa!
o Johtajan opetus voi korvata Raamatun. Vaikka näin: ”Kun sanoma tulee Jumalan Valtaistuimelta, sitä
ei sa arvostella. Ja meidän johtajalla sattuu olemaan suora yhteys Jumalan vataistuimeen!”
o Edesmenneen tai elävän profeetan kirja tai kirjat.
 Raamattu opettaa Jumalan jo antaneen meille viimeisen ja täydellisen ilmoituksensa Raamatun 66 kirjan
muodossa. Joka siihen jotakin lisää tai ottaa pois, sen käy kerran huonosti (Ilm 22:19).
 Yksi eksytysten, raamattuun liittyvä piirre, on myös tulkinta. Epämiellyttäviä ja johtajan oppiin sopimattomia
kohtia vältellään. Ja samalla irrotetaan villisti jakeita asiayhteydestään, jotta jollekin erityiselle opille saataisiin
raamatullista vahvistusta.
5. JOHTAJAN ASEMA LIIKKEESSÄ?
Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten
todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:
kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei
häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet,
vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman
seppeleen. 1Pt 5:1-4








Raamatun mukaan seurakunnan paimenten tulee ohjata seurakuntaa vapaaehtoisesti, nöyrästi ja
pyyteettömästi.
Harhaopeissa johtajilla on yleensä korostetun autoritatiivinen asema. Heitä ei saa arvostella.
Perusteeksi käytetään varoitusta, että kukaan ei saa nousta Jumalan voideltua vastaan.
Yksi mielenkiintoinen havainto on mielestäni se, että harhaopeissa ei yleensä ole huumoria, varsinkaan
johtajasta ei saa vääntää vitsiä. Harhaopettaja ei useinkaan pysty nauramaan itselleen. Heikkoutta ei saa
näyttää.
Johtajan asemaa pönkitetään opetuksissa sanktioilla. Seurakuntakuri on valjastettu - ei suojelemaan
seurakuntalaisia synniltä vaan - vahvistamaan johtajien valtaa.
Harhaopeissa seurakuntakurista on tehty vallan väline.

6. OPETUS RAHASTA JA MENESTYKSESTÄ
…Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat
kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja
kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja
lävistäneet itsensä monella tuskalla. 1Tm 6:8-10

Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkea hyvää. Gl 6:6








Raamatun mukaan kristityn ei tulisi pyrkiä rikastumaan vaan tyytyä alhaisiin oloihin.
Samalla se kehottaa kristittyjä pitämään taloudellisesti huolta omasta seurakunnasta ja niistä jotka jakavat
meille Jumalan sanaa.
Meidän tulee pitää kristittyinä kiinni näistä molemmista ohjeista.
Harhaopeissa tuo ensimmäinen on unohdettu tai väännetty ihan tunnistamattomaan muotoon. Joskus törmää
ns. menestysteologiassa sanalliseen akropatiaan, jos opettaja aikansa jakeita väännettyää julistaa Jumalan
tahtovan, että me rikastumme.
Rajuimman väännön kuulin eräässä menestyteoogisessa seurakunnassa, jossa julistaja puolituntisessa
kolehtipuheessaan sanoi: ”Jeesus tuli köyhäksi, jotta me voisimme tulla rikkaiksi.”
Sen sijaan tuo toinen kehotus kyllä muistetaan ja siitä muistutetaan usein enemmänkin kuin Jeesuksen
sovitustyöstä.

7. KÄRSIMYS JA HEIKKOUS?
Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen
tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. 2Kr 12:10
Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani
pani teidät koetukselle, ette halveksineet ettekä inhonneet minua vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan
enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. Gl 4:13-14







Raamattu on sankaritarina, mutta se on kärsivien sankareiden tarina.
Sen ytimessä on sijaiskärsimys, Vapauttajan oikeusmurha ja kuolema.
Siksi on mielestäni mahdotonta ajatella, että Jeesuksen seuraajien elämässä ei olisi kärsimystä.Tai että
Jumala ei käyttäisi kärsimysta omiensa elämässä.
Sellainen kristillisyys, jossa uskotaan kristityn voivan uskon avulla vapautua kaikista sairauksista ja
vastoinkäymisistä, vie ennemmin tai myöhemmin tekojen tielle ja hengelliseen loppuunpalamiseen.
Jumala käyttää sairauksia ja vastoinkäymisiä elämässämme tehdäkseen meidät riippuvaisiksi itsestään. Hän
käyttää itsessään heikkoja!

D. HENGELLINEN NÖYRYYS
Mutta vielä suurempi on se armo, jonka Jumala antaa. Siksi Raamattu sanoo: Jumala on ylpeitä vastaan,
mutta nöyrille hän antaa armon. Jk 4:6





Väärä teologia ruokkii yeensä ihmisen omaa ylpeyttä. Se vetoaa inhimilliseen voimaan ja tekemiseen. Koska
Jumalan hyväksyntä on jollakin tavalla ansaittava…
Hengellinen nöyryys taas on Pyhän Hengen hedelmää. Silloin ihminen ei ole itse niinkään tietoinen omasta
pyhyydestään. Päinvastoin hän näkee oman syntisyytensä suurena…
Hengelliseen ylpeyteen liittyy hillitön oikeassa oleminen. ”Kaikki muut ovat harhassa.” ”Meidän oppimme ja
meidän tulkintamme on kaikkein lähimpänä Jumalan totuutta!” ”Meidän seurakuntamme on kaunein ja
täydellisin!”

II JOHTAJAN ELÄMÄ?




Ihan lopuksi otan vielä kaksi testiä, joiden avulla meidän tulee Raamatun mukaan koetella opit ja opettajat.
Toinen niista on johtajan, opettajan, profeetan, parantajan oma elämä.
Jeesus sanoi:

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat
raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä
ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja
hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Mt 7:15-18













Tässä Jeesus tarkoittanee hedelmillä noiden väärien profeettojen omaa elämää.
Elämän ja sanojen tulisi olla sopusoinnussa meidän kaikkien elämässä ja varsinkin julistajien elämässä.
Yksikään julistaja, pastori tai saarnamies ei ole täydellinen, se on selvää.
Mutta hänen tulisi elää valkeudessa, herkällä omalla tunnolla, valmiina tekemään parannusta omista
synneistään.
Silloin kun julistajan omatunto paatuu, myös julistus vähitellen muuttuu. Hän alkaa julistaa niin, ettei jäisi itse
kiinni synneistään Jumalan edessä.
Harhaoppi ei synny yhtäkkiä. Se syntyy julistajan elämässä.
Meidän saarnamiesten ja johtajien on oltava erityisen tarkkoja kolmella alueella: Rahan, seksin ja vallan
alueella.
Yleensä lankeemukset alkavat noissa asioissa.
Ja jos niistä ei tee paranusta, julistaja ajautuu kauaksi Jumalasta.
Jäljelle jää vain uskonnollsia muotoja ilman todellista yhteyttä Jumalaan.
Siksi, kun joku valtava julistaja seuraavan kerran tulee Sinun paikkakunnallesi, kysy häneltä tai hänet
tuntevilta:
o Kuinka monesta serurakunnasta hän joutunut lähtemään?
o Montako kertaa hänen omat ja seurakunnan rahat ovat seonneet?
o Elääkö hän oman vaimonsa voi toisen miehen vaimon kanssa?

III OPETUKSEN VAIKUTUS


Viimeinen testi, jolla meidän tulisi koetella opit ja opettajat, liittyy heidän toimintansa vaikutuksiin.

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys,
itsensähillitseminen. Gl 5:22









Pyhän Hengen vaikuttama liikehdintä synnyttää seuraajissaan Hengen hedelmää: iloa, rauhaa, rakkautta,
uskollisuutta ja sävyisyyttä.
Lahkomielisyys, lakihenkisyys, kuppikuntaisuus, ahdistus, henkiset vaikeudet, eristäytyminen ja kireys taas
ovat ihan toisen hengen tuotosta.
Opetuksen hedelmä, sen vaikutus, tulee esiin tietysti vasta pitemmällä aikavälillä. Siksi nuo kaksi muuta testiä
ovat sitäkin merkittävämpiä.
Summa summarum - on hyvä kysyä uuden opin tai liikehdinnän suhteen:
o Onko julistus sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa? Onko keskipisteessä Jeesus vai
johtaja?
o Millainen on johtajan elämä?
o Millaista elämää tuo liikehdintä tuottaa? Kiinnittääkö se seuraajansa Jeesukseen vai liikkeeseen?
Tärkeintä ei ole tuntea kaikki vääriä rahoja vaan se oikea!
Ei tarvitse tuntea kaikkia harhoja. Tärkeintä on tuntea Jeesus ja hoitaa suhdetta Häneen.

