UUSI VIINI JUOVUTTAA
Juhani Aitomaa: UUSI VIINI JUOVUTTAA, Karismaattisen "uudistusliikkeen"
tarkastelua (OOKOOTOIMI Kirjakustannus, 2001, s.191).
Väliotsikointi osaksi kirjan ja osaksi VH:n.
----------------------Asiallista tekstiä
Juhani Aitomaa tarttuu arkaan aiheeseen. Vahva dokumentointi haihduttaa
kuitenkin epäilykset vääristä motiiveista. Kirja käsittelee
äärikarismaattisuutta kiihkotta ja asiallisesti. Tervettä ja raitista
tekstiä! Aitomaa tekee suuren palveluksen Suomen Jumalan kansalle
paljastaessaan tämän liikkeen harhat. Jälleen tulee selkeästi esille,
kuinka Herran kansa on helposti johdettavissa harhaan. Hyvin selkeästi
kirja myös paljastaa, kuinka saatana esiintyy "valkeuden enkelinä": "Sillä
semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät
Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy VALKEUDEN
ENKELIKSI. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät
vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän
tekojensa mukainen" (2 Kor.11:13-15).
Väinö Hotti
----------------------Taustaa
Kirjan takakannessa valotetaan aikamme kristillistä kenttää: "Suurin
joukoin on hakeuduttu etsimään apua uskonvaelluksen kuivuuteen ja
yksitoikkoisuuteen näiltä superevankelistoilta, jotka eivät kaihda kertoa,
että juuri he ovat Jumalan voitelemia ja että heille on aivan normaalia
päivittäinen kanssakäyminen henkiolentojen, Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa."
Tutkimista tarvitaan
Edelleen kirjan takakannesta luemme: "Meidän on tutkittava itseämme,
kristillisiksi mainittuja oppeja ja julistajien opetusta - ei siksi, että
haluaisimme painaa ihmisiä alas, vaan siksi, että Jumalan rakkaus toimii
ainoastaan yhdessä totuuden kanssa. Totuuden tunteminen edellyttää kaiken
kristillisiksi mainitun opetuksen ja liikehdinnän tutkimista Jumalan
Sanalla. Tämä on tarkoitettu turvaksemme, jotta keskeinen pysyisi
keskeisenä ja hengellinen kasvumme jatkuisi."
-------------------------------JUOPUMUS JA LUOPUMUS
Toronton seurakunnan kokousilmoitus
"John ja Carol Arnott, Toronto Airport Cristian Fellowship seurakunnan
johtajat, isännöivät ja jakavat juomia. Georgian Banov, New Orleansista,
Luisianasta, on perinteinen eurooppalainen juomari. Hän on isoääninen
melskaaja: John Scotland, Liverpoolista, Englannista, on ollut juovuksissa
marraskuusta 1994 tapahtuneesta Toronton käynnistään lähtien. Hän rakastaa
usein toistuvia juomatarjoiluja. Darrel Stott, Seattlesta, Washingtonista,

auttaa juomien tarjoilussa Seattlen herätyskeskuksessa. Hän on ollut kova
kännääjä lokakuusta 1994.
Peter Jackson, Toronton kiertävä saarnaaja, on hilpeä juomari. Hän pitää
matkustamisesta ja kertoo ihmisille Jumalan rakkauden uudesta viinistä.
Juomat tarjoillaan: 10.30, 14.30 ja 19.30 joka päivä Toronton Airport
srk:sa, 272 Arrwell Dr., Toronto.
Talon tavat:
Kaikki juomat ovat ilmaisia mutta uhrit otetaan vastaan. Jos haluat
osallistua ruokailuun, täytä oheinen ilmoittautumiskuponki. Asu on vapaa.
Päihtyneenä ajaminen kielletty. Vapaaehtoisia ajajia tarvitaan!" (s.7).
Uuden viinin juomalaulu
Tämän "uudistuksen" eräs aktiivi ja lauluntekijä on KATHRYN RISS, joka on
tehnyt oheisen juomalaulun.
"Jos koet olevasi liian vakava tai alakuloinen, minulla on ehdotus sinulle!
Se ei ole tavanomainen mutta niin hauska, että et edes ajattele vaikka
ihmiset pitäisivät sinua tärähtäneenä!
Tule Jumalan järjestämille kutsuille, voimme kaikki valaistua ja osoittaa
pakanoille kuinka kristityillä on hauskempaa kun Pyhä Henki lähetti meille
Toronton siunauksen!
Ennen ajattelin elämää vakavasti, en uskaltanut itkeä ja näyttelin kovaa,
mutta kun Jumalan Henki toi naurun sieluuni ja otti minut valtaansa, en
kontrolloin itseäni!
Olen juhla-eläin Jumalan kaukalolla, olen Jeesus- narkkari enkä saa
tarpeeksi, olen uuden viinin alkoholisti, koska Pyhä Henki vuotaa ja juon
kaiken aikaa!
Nauran kuin idiootti ja haukun kuin koira, jos en sopertele niin hypin kuin
sammakko! Kieun kuin kukko aamunkoitossa sillä Pyhä Henki liikkuu ja haluan
olla mukana!
Karjun kuin leijona saaliinsa kimpussa, nauran ja tärisen, saatan huhuilla
kuin pöllö kun Jumalan pyhä virta pulppuaa sisälläni.
Se purskahtelee ulos ja tekee minut vapaaksi.
Kaadun, kastaudun ja tanssin ympäri, ympäri.
Penkissä on kivaa, mutta lattialla vielä hauskempaa.
Hypin kuin hyppykeppi ja romahdan lattialle, koska Pyhä Henki vuotaa ja
haluan vain LISÄÄ!" (emt.8-9). -"Kokouksissa on tapana, kun ilmiöitä alkaa
esiintyä, pyytää ja vaatia ´lisää, lisää Herra (tai Pyhä Henki), lisää,
lisää..." (9.)
Ota toinen ryyppy
Toronton Airport seurakunnan "Have Another Drink" - konferenssin
järjestäjät kuvasivat tapahtumia näin: "Ei kulunut viittäkään minuuttia
kokouksen alusta, kun jo pääpuhujat kompastelivat kokoussalin etuosassa
juopuneessa tilassa. Darrell Stott, John Scotland, Peter Jackson ja
Georgian Banov viettivät suurimman osan aamupalveluksesta kasassa lattialla
salin etuosassa...Kokouksen johtaja Jeremy Sinnott potkaisi aamun alkuun
useilla herätyksen suosikkilauluilla liittäen mukaan uusia
juomalauluja...Ian Ross johti kokousta tyypilliseen tapaansa
huumaantuneena, yrittäen saada ajatuksiaan selkeästi esille...mutta hän sai
sanottua vain: ´Olen niin juovuksissa...` Kun John Scotlandin vuoro tuli ja
hänet esiteltiin hän kertoi ajatuksistaan huutamalla mikrofoniin,
´OOOOOOOHHH` muutaman kerran...Darrell Stott oli helluntaipastori ennen
Toronton kokemustaan. Kiinnostavaa oli seurata kuinka hän välillä soperteli
huumaantuneena ja välillä saarnasi selvästi kuin etelän
baptistisaarnaaja..." (9).
Alkoholistille helppoa

Pastori Randy Clark on herätyksen tunnettu nimi. Clarkin ei ollut aluksi
helppo ottaa vastaan "uutta viiniä", sillä hän ei ollut käyttänyt
alkoholia. Clark kuvaa kuinka entisen alkoholistin on helpompi samaistua
"hengestä juopumiseen" kuin raittiin, "...ylistysjohtajamme on ollut
alkoholisti, veljet, hän sai sen heti." Clarkin kuvaus yhdistää hengestä
juopumiskokemuksen ja alkoholista juopumisen painottaen niiden
samankaltaista ulospäin näkyvää vaikutusta (10).
Pyhän Hengen baarimikko
"Rodney Howard Browne (RHB) on ottanut itselleen tittelin "Pyhän Hengen
baarimikko". Howard Brownen mukaan Jumala hänen kauttaan iskee ihmisiltä
tajun kankaalle tai saa nämä käyttäytymään mitä hullummin. Kun ihminen ei
hallitse itseään, vaan ilmaisee ruumiillaan mitä erikoisempia ilmiöitä,
tämä on "drinkkien jakelua Jooelin baarista" (10).
Kukon saarna
"Vielä on niitä, jotka ottavat todesta Pyhän Raamatun kehotuksen arvostella
ja koetella henget. Raamattu puoltaa järjestystä, mutta "uudistus" saa
usein aikaan epäjärjestystä seurakunnissa. Monet voitelun saaneet eivät
opeta Sanaa. Kaikilla ei edes ole Raamattu mukana puhujanpaikalla. Aina
sitä ei tarvitakaan, koska puhuja ei pääse alkua pitemmälle puhjetessaan
nauramaan, jähmettyessään paikoilleen tai kaatuessaan maahan. Vaikka oma
puhe vielä pelaisi, niin kukaan ei kuuntele kun hillitön nauru ja monenkirjava
äänimaailma pääsee valloilleen."
Eräässä videossa nähdään, kuinka Toronton seurakunnan puhuja ei pysty
lukemaan kunnolla jaettakaan Luukkaan evankeliumista. Hän hoippuu,
sopertelee sekavia ja nauraa. Yleisöllä on hauskaa ja monet kaatuilevat
istuimiltaan alas. Edetessään "sananjulistuksessaan" saarnaaja ryhtyy
lopulta kiekumaan kuin kukko! (12-13).
Herätyksen aallot
"Pyhän Hengen kolmas aalto" on yksi nimitys nykyiselle karismaattiselle
liikkeelle. Monet uskovat kuluvan vuosisadan kokeneen kolme suurta "hengen
vuodatusta". Ensimmäinen oli vuosisadan alussa alkanut helluntailiike,
toinen 1960-luvulla syntynyt karismaattinen liike ja kolmas 1980- ja
erityisesti 1990-luvulla huomiota saanut "kolmas aalto". Viimeinen on
saanut nimensä lähinnä nk. "viinitarhaliikkeen" alullepanijan ja johtajan
John Wimberin käyttämästä ilmaisusta. Kaikki nämä aallot ovat lähteneet
liikkeelle Yhdysvalloista" (14).
Älä kysele
"Voitelu saadaan liittymällä varauksetta mukaan "virtaan". Arvostelu,
tutkiminen ja kritiikki on väärin ja tuomittavaa, koska se saattaa johtaa
Pyhän Hengen pilkkaan. Voitelu saadaan menemällä tiettyyn paikkaan,
voitelun saaneiden ihmisten luo. Heillä on kyky välittää sitä edelleen.
"Voitelun julistajat" ovat aikamme seurakuntien lavatähtiä, joihin tuhannet
ja tuhannet katsovat toivoen saavansa heidän kauttaan Jumalan kosketuksen "(16).
Steve Hill
"Steve Hill myönsi puhuneensa palturia kertoessaan omaa elämäntarinaansa.
Kertomansa mukaan hän oli laitapuolen kulkija, koulusta erotettu, huumeiden
orja ja pidätettynä 13 kertaa vaeltaessaan työttömänä kolmen vuoden ajan
ympäri maata. Osa tästä on liioiteltua ja osa keksittyä. Lehden reportterin

kaivettua esiin tosiasiat Hill joutui myöntämään vääristelleensä
elämäntarinaansa. Huumeiden käyttö ei ollut mainittavaa, häntä ei erotettu
koulusta, hän ei kulkenut työttömänä maata ristiin rastiin eikä
todistettavia pidätyksiä ole kuin neljä. Jos mies ei osaa pysyä totuudessa
kertoessaan omasta elämästään, kuinka hänen opetukseensa voidaan luottaa?" (28).
Herätyksen hedelmät
"Johtajat väittivät "herätyksen vähentäneen huomattavasti rikoksia
alueella..., sheriffi...kertoi asian olevan päinvastoin...Toinen
tunnettu väite on, että huumausaineiden käyttö vähentyi, koska
huumekauppiaat ja käyttäjät tulivat uskoon. Paikalliset huumeviranomaiset
kiistävät väitteen...Seurakunnan taholta on väitetty, että prostituutio,
katurikollisuus ja huumeet ovat herätyksen vaikutuksesta vähenemässä
Brownsvillessä ja sen ympäristössä. Monet lähistön asukkaat ovat eri
mieltä...Asukkaat ovat huolissaan katuväkivallan lisääntymisestä" (28-29).
Meidän rahamme
"Monessa kokouksessa tavaksi on tullut rahan vaatiminen. Epätavallista ei
ole, että kokouksen johtaja tai muu vastuuhenkilö ilmoittaa tietyn
(vähimmäis) summan jota halutaan, "Ota lompakkosi ja ota esille isoin asia
(raha), jonka voit löytää...anna sata dollaria...". "Se (rahan käyttö) on
oma asiamme. Emme ole tilivelvollisia kokouksiin saapuville ihmisille,
koska he ovat vieraitamme. He antavat lahjoituksen vapaasta tahdostaan eikä
heidän tule odottaa selvitystä (kuinka rahat käytetään)...kun siitä tulee
lahja, se kuuluu meille. ei kuulu kenellekään kuinka sen käytämme." (29).
Saarnaajat rikastuvat
""Herätyksen" myötä Brownsvillen saarnaajien pankkitilit ovat paisuneet
hurjaa vauhtia. Kuvaan kuuluu, että jokaisella avainhenkilöllä on oma
järjestö. Niiden tileille siirretään varoja kaseteista, kirjoista,
videoista, lauluista ja kaikesta mikä voidaan rahaksi muuttaa. Samaa kaavaa
käyttävät kaikki "uudistuksen" tunnetut nimet.
John Kilpatrickin koti Alabaman osavaltiossa ei kärsi tilanpuutteesta.
Asuinrakennus on alaltaan n.500 m2 ja autotalli/vierastalo lähes saman
verran. Tontin ympärillä on vankkarakenteinen aita. Omaisuuttaan
varjelemaan Kilpatrick palkkasi vartijat. Voidakseen liikkua mukavasti
ympäri maata hän hankki n.2 milj. markkaa maksaneen luksusbussin. Bussia
ajaa yksityiskuljettaja, siinä on täydellisesti varustettu keittiö, tilavat
oleskelutilat ja makuuhuone sekä erinomaiset kylpy- ja wc-tilat. TV ym.
sisältyy kalustukseen. Autonmyyjän mukaan bussi on "paras ja loistokkain
saatavilla oleva". Kilpatrickin entiset ja nykyiset ystävät sanovat hänen
halunneen aina samaistua rikkaisiin ihmisiin. Kalliit puvut, kellot,
timanttisormukset, jne. ovat Kilpatrickin mieleen.
Steve Hill ei halua jäädä toiseksi. Hän omistaa tilan Alabamassa. Tilalla
on monia rakennuksia. Vuonna 1997 rakentamiseen käytettiin varoja n. 6
milj. Smk. Käteisvaroja tähän löytyi n. puolet summasta. Hill, samoin kuin
monet muut, sanovat uhraavansa varoja lähetystyölle ja muuhun hyvään
tarkoitukseen. Varoja toki annetaan. Dokumentteja näistä summista ei
kuitenkaan näytetä. Pensacola News Journalin palkittu artikkelisarja
mainitsee Hillin väittämänä lähetystyölle annetun 900 000 USD, eli n. 6
milj. Smk. Hillin järjestön esite mainitsi luvuksi n. 5.3 milj. Smk. Hillin
asianajaja esitti luvun 4,3 milj. Smk. Verottajalle annettu tieto oli noin
0,7 milj. Smk. Aika kaukana Hillin aluksi väittämästä 6:sta miljoonasta.
Hill ja hänen asianajajansa eivät pystyneet (tai halunneet) selvittämään
mistä ero johtui" (30).

Liikkeen tuntomerkkejä
- Yhteys ei kirkkokuntien välillä (ilman yhteistä, selkeää raamatullista
pohjaa),
- Väärä ekumenia,
- Roomalaiskatolisen kirkon suuri vaikutus (katoliset karismaattiset,
paavin hyväksyntä),
- Henkilökultti (joka on saanut "voiman" ja "ilmestystiedon" jakaa sitä
muille),
- Hengen palvonta ja rukoileminen (henki mielletään Raamatun Pyhäksi
Hengeksi, joka se ei ole, koska monet epäraamatulliset ja Jumalan
pyhyyttä loukkaavat ilmiöt ovat sen tuotetta),
- Valta (srk. ottaa vallan maailmassa ennen Kristuksen paluutta),
- Raha (liikkeen johtavat julistajat ovat rikkaita, tunnetuimmat
miljonäärejä),
- Korskeus (nykyisen uudistuksen opettajat, johtajat ja julistajat, ovat
erityisesti Jumalan voitelemia ja uskossaan pidemmälle kehittyneet kuin
muut, mukaan lukien ensimmäiset Herran opetuslapset ja apostolit).
Olet Jumala
"Nöyryys ja kohtuus on vaatimus hengelliselle johtajalle. Nöyryyttä Jumalan
edessä eivät kuvaa seuraavat lausumat:
"Edustat kaikkea mitä Jumala on ja mitä Jumalalla on...Kun katsot minuun,
katsot Jeesukseen...Nähdä minut on sama kuin nähdä Jeesus.", "Olen pieni
messias...", "(Jumalan Henki)...maan päällä julisti tänään mikä on ollut
Jumalan iankaikkinen tarkoitus kautta vuosituhanten...että Hän tekee
itsestään kopioita maan päälle.", "Jumalan pitää tehdä mitä me
pyydämme...", "Sinussa ei ole Jumalaa, sinä olet yksi (Jumala)..."Hän
(Jumala) teki meistä samanlaisia kuin itse on...uskovaa kutsutaan
Kristukseksi...Sitä me olemme, me olemme Kristus." (38-39).
--------------------------------KULLAN KIMALLUS
Öljyä käsissä
"Katoliset pyhimykset olivat ihmisiä, joiden elämään heidän elinaikanaan tai
myöhemmin liitettiin erikoisia ilmiöitä tai ihmeitä. Meillä ei ole
ymmärretty maailman karismaattisuudessa vaikuttavaa vahvaa katolista
suuntausta, joka korostaa ilmiöiden ja "ihmeiden" merkitystä...
Yksi uusimmista "ihmeistä" tapahtuu Silvana nimisen brasilialaisen naisen
välityksellä. Hän ja erääseen helluntailiikkeen haaraan lukeutuva
naispastori Ruth Heflin pitivät "ihmekokouksia", joissa rukoiltiin
sairaiden ja Pyhää Henkeä janoavien puolesta. Kun Silvana, jota monet
pitävät "pyhänä naisena", rukoilee erittyy hänen käsistään hienoa öljyä.
Öljyntulo voi olla niin voimakasta, että sitä otetaan talteen niitä
rukoushetkiä varten, kun öljy ei erity. Öljyllä sanotaan olevan ihmeitä
tekevä vaikutus, kun sillä voidellaan rukouspalveluun tulleita ihmisiä" (41).
Kultahippuja
"Öljy ei ole kylliksi vaan Silvanan päästä erittyy kultahiutaleita, kuin
lumihiutaleita konsanaan. Kullan seassa on myös hopeaa. Kokouksissa on
tapana, että Silvana pöyhii hiuksiaan avatun Raamatun päällä. Sen sivuille
putoilee kulta- ja hopeahiutaleita selvästi havaittavat määrät. Ruth

Heflinillä on yhteydet Pensacolan ja Toronton herätyksiin.
Pensacolan pastorin vaimo Brenda Kilpatrick ja Lila Terhune kuvaavat
järjestämissään kokouksissa Pyhän Hengen vaikutusta "elävänä kultatomuna",
joka leviää ihmisten ylle. Tätä Pyhän Hengen toimintaa verrataan mehiläisen
suorittamaan kukan pölytykseen. Ne, jotka ovat "pölyttyneet" voivat
"pölyttää" muita" (41-42).
Suomessakin
Eräät suomalaiset kristilliset lehdet ovat kirjoittaneet ilmiöstä. Lokakuun
-99 Sana-lehdessä Pirkko Jalovaara ilmoittaa omissa rukoustilanteissaan
kultahippujen materialisoituvan ihmisten iholle.
Ns. "Nokian herätyksen" illoissa sanotaan ilmenneen samaa. Vuoden 1999
aikana "kultakuume" sai maailmanlaajan maineen. Sitä esiintyy samoissa
seurakunnissa ja piireissä, jotka ovat vastaanottaneet ja hyväksyneet
epäraamatullisen "nauruherätyksen" ja "toronton siunauksen" ja sen mukanaan
tuomat kyseenalaiset ilmiöt (42).
Hampaissa kultaa
"Raportteja kultahippujen ilmestymisestä on saapunut ympäri maailmaa.
Toronton seurakunnan "Revival News" kokoaa näitä ilmoituksia yhteen.
Kerrotaan ihmisten hampaisiin ilmestyneen uusia kultapaikkoja tai vanhojen
paikkojen muuttuneen kullanvärisiksi. Maailmanlaajan "Toronton herätyksen"
historioitsija Richard Riss sanoo herätyksen saaneen uuden ulottuvuuden,
kohonneen uudelle tasolle. Toiset johtajat näkevät kultahiput ja
kultapaikat Jumalan uutena voiteluna. Englannissa liikkeen johtajiin
lukeutuva Gerald Coates puhuu "viimeisimmästä herätyksen aallosta" (42).
Ei mitään uutta
Kyseessä ei ole uusi ilmiö. Lahkojen ja kulttien parissa on kautta aikojen
kerrottu samanlaisista ilmiöistä. Katolisen kirkon taikauskoisessa
ilmapiirissä kullan ilmestyminen ei ole mitenkään epätavallista.
"Herätyksen" kannattajat painottavat kyseisen ilmiön olevan Pyhän Hengen
työtä. Heidän mukaansa ihmeet ja merkit synnyttävät uskoa ihmisissä.
Raamattu sanoo toisin. Ihmeet ja merkit eivät synnytä uskoa vaan Sana (42).
Tutkitaan, tutkitaan
"TACF (Toronton srk) sanoo selvityksessään, "Johtajistomme rohkaisee ihmisiä
hankkimaan hammaslääkärinsä todistus ihmeistä...joissakin tapauksissa
lääkärit ovat voineet osoittaa, että kulta on ollut jo aiemmin heidän
laittamaansa eikä Jumalan ihme. Nämä ihmiset ovat ilmeisesti unohtaneet
että kyseinen työ on tehty." Liikkeen tapoihin kuuluu liioittelu, uskottelu
ja epämääräisyys.
Vuoden -99 lopulla Charisma-lehti vei kokoustilanteesta kerättyjä
"kultahippuja" tutkittavaksi. US Geologicall Survey`n tutkimuksissa
hippuset eivät sisältäneet kultaa eivätkä muitakaan arvometalleja vaan
osoittautuivat lähinnä kimmeltäviksi muovinpaloiksi...
HUOM!!! Jumalan teko kestää AINA tutkimisen ja arvostelun osoittautuen
kiistatta todeksi" (43).
Kultaa taivaasta
"John ja Carol Arnottin, Steve Clarkin, ym. kokouksissa materialisoituu
kultahippuja. Benny Hinn kertoi niistä Trinity Broadcast Networkin
ohjelmassa 13.9.1999. TV-ohjelman isännän Paul Crouchin kysyessä, miksi

nämä kultailmiöt tapahtuvat, Hinn selitti uskovansa taivaan ovien
avautuneen ja kultaisten katujen halkeamista irtoavan kultapölyn putoilevan
maan päälle...
Samantapaista selitystä tarjoili Ruth Heflin: Jeesus on paluutaan varten
valmiina valkoisen hevosen selässä ja hevonen malttamattomana kuopii ja
irrottaa kultaisen kadun pinnasta kultatomua, joka putoilee maan päälle.
Yhdestä asiasta Hinniä, Hefliniä ym. ei voi kritoida. Heidän
mielikuvituksensa toimii "(44).
Okkultismia
"Okkultismissa kulta-aineella on huomattava merkitys. Monien kulttien riitit
mainitsevat kullan. Kulta on auringon symboli. "Auringon Temppelin
Veljeskunta" niminen kultti sai Euroopassa suurta huomiota osakseen muutama
vuosi sitten. Sen jäseniä murhattiin tai nämä tekivät joukoittain
itsemurhia. Yksi lahkon jäsen oli kuuluisa entinen elokuvatähti ja
sittemmin Monacon ruhtinatar Grace Kelly. Ennen kuolemaansa hänet vihittiin
kultin jäseneksi. Vihkimismenoihin kuului muun varsin arveluttavan lisäksi,
makaaminen alttarilla vähäpukeisena kultin johtajien ripotellessa
kultapölyä vihittävän kasvoille.
Okkulttisissa symboleissa kulta kuvaa auringonjumalaa. Kullan
pirskottaminen jonkun ylle kuvaa henkistä muuttumista, valaistumista,
tulemista osalliseksi jumalallisesta tiedosta ja viisaudesta.
Auringonjumala, jonka nimi usein on Lusifer, antaa viisauden ja
valaistumisen. Kultapöly on esikuva jumalallisesta valosta, joka tulee
vihittyjen osalle "(45-46).
Katolinen eksytys
"Katolinen uskonto tuottaa kultaihmeitä...Näihin (Marian ilmestymisiin)
liittyy keskeisesti kulta. 31.8.1992 Fowlerille ilmestynyt Jeesus sanoi,
"Ihmiset tulevat näkemään kultapölyä käsissään..." Maria kertoi Fowlerille,
kuinka rukousnauhat muuttuvat väriltään kultaisiksi. Näin on tapahtunut
todistavat monet katoliset...Katolisen kirkon yhteydessä ilmenevät "ihmeet
ja merkit", Marian palvominen mukaan lukien, ovat nyt todellisuutta myös
protestanttisessa liikkeessä...Karismaattinen liike halutaan edelleen nähdä
suurena Jumalan antamana herätyksenä ja mahdollisuutena maailmalle. Se on
kuitenkin viemässä kristittyjä pois uskonpuhdistuksen perinnöstä katolisen
kirkon syliin" (47).
---------------------------MYÖHÄISSADE (Latter rain)
"Nimensä liike sai tulkinnastaan koskien mm. Jooel.2:23, "Ja te, Siionin
lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän
antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen,
syyssateen ja kevätsateen niin kuin entisaikaan" (53).
Helluntailiikkeen lapsi
"Omalla vuosisadallamme 1940-luvulla syntyi Amerikan helluntailiikkeen
sisällä oppi, joka tuli tunnetuksi "Latter rain", eli "Myöhäissade"
-liikkeenä. Yhdysvaltain helluntailiike julisti sen harhaopiksi 1949, mutta
opetus jäi elämään useiden julistajien pitäytyessä oppiin. He
irrottautuivat omaksi ryhmäkseen helluntailiikkeen sisällä. Liike opetti
"myöhäissateen" tarkoittavan suurta Hengen vuodatusta. Ensimmäinen tapahtui
helluntaina ja toinen, vielä suurempi, tulee tapahtumaan juuri ennen
Jeesuksen tulemusta. "Latter rain" -opetus muokkasi Joelin kirjan opetusta

mielivaltaisesti ja liitti sen koskemaan lopun ajan seurakuntaa. Monet opin
muokkaajista olivat "korvausteologia" -mielisiä. Seurakunta on uusi Israel"
(53-54).
Toinen siunaus
"LR opetuksessa kantavana voimana on, että uskoon tulo ei riitä vaan lisäksi
tarvitaan "toinen siunaus" tai "voitelu". Sama ajatus on monissa muissakin
harhoissa. Uuden voitelun kautta synnin valta ihmisessä nujertuu ja
kristitty nousee tavallisen ihmistason yläpuolelle.
Toinen siunaus ilmenee yleensä kokemuksena. Kuinka uskova vaeltaa ja mitkä
hedelmät hänen elämässään näkyvät ei merkitse niin paljon kuin kokemus" (54).
William Branham (1909-1965) - LR -liikkeen oppi-isä
"Hän kertoi palvelustyönsä olevan riippuvainen enkelistä, joka ilmestyi
hänelle salaisessa paikassa ensimmäisen kerran 1946. Enkeli antoi
Branhamille kyvyn tietää toisten ihmisten sairaudet ja
ajatukset...Branhamin mukaan ainoa oikea kaste tulee suorittaa yksin
"Jeesus nimessä". Jumalan kuvaamisen Isä-Poika-Pyhä Henki -muodossa hän
nimesi saatanan opetukseksi. Branham opetti, että ihmiskunnan
syntiinlankeemuksen tuloksena Eeva oli sukupuoliyhteydessä käärmeen
(saatanan) kanssa ja siitä syntyi maan päälle "käärmeen siemen". Sen
seurauksena osa ihmiskuntaa on jo etukäteen tuomittu jäämään vaille
Kristuksen sovitustyön vaikutusta. Jumalan siemen olivat ne, jotka
vastaanottivat Branhamin opetuksen ja tämä joukko olisi ennalta määrätty
"Kristuksen morsian". Branham ilmoitti olevansa Ilmestyskirjan 3:14 ja 10:7
mainittu enkeli. Hän profetoi kristittyjen tempauksen ja maailman
tuhoutumisen tapahtuvan 1977. Branham ei itse nähnyt pitikö hänen
profetiansa paikkansa sillä hän kuoli 1965. Hänen profetioitaan ja
sanomaansa arvostetaan edelleen erityisesti yhdysvaltalaisissa, helluntaija karismaattisissa piireissä. Monet nykyisen karismaattisen liikkeen
johtajista tunnustavat Branhamin profeetaksi, näin mm. Kennet Hagin, Rodney
Howard Browne, ym "(56-57).
Seurakunnan herruus
"Uusi karismaattinen/evankelinen liike tähtää seurakunnan herruuteen
maailmassa...Opetukseen kuuluu, että seurakunta on epäonnistunut (ainakin
toistaiseksi), koska se ei ole vielä ottanut valtaa maailmassa. Raamatun
ilmoittama "suuri ahdistus" maan päällä ei ole antikristuksen hallitusaika,
jolloin Jumalan viha kohtaa syvästi luopunutta ihmiskuntaa. Se on aika,
jolloin "voittajien" armeija rankaisee niitä, jotka asettuvat vastustamaan
seurakunnan maailmanvalloitusta. Antikristus ei ole persoona vaan Jumalan
maailmanhallitusta vastustava kapinahenki ihmisissä" (64-65).
Yhteisrintamassa
"LR sai pysyvän jalansijan karismaattisessa liikkeessä jo alussa. Opin
perustana on siis maailmanvaltaus. Tähän pyrkii katolinen kirkko. Tähän
tähtää ekumenia. Tätä toteuttaa karismaattinen liike. Karismaattisuus on
kaikille kristityilla tarkoitettu kokemuksellinen yhteys. Yhteys saadaan
yhteisen kokemuksen kautta, ei yhteisen Sanan välityksellä. Käytännössä
Sanasta on luovuttu" (67).
---------------------------ROOMAN VAIKUTUS
Kehitystä Rooman suuntaan

"Vähemmän tunnettua on, että maailman evankelinen, helluntailainen ja
karismaattinen kristillisyys on vuosien varrella luopunut uskonpuhdistuksen
perinteistä lähentyen paavin kirkkoa. Tätä lähentymistä ovat edesauttaneet
tunnetut henkilöt. Maailman tunnetuin evankelista Billy Graham on jo vuosia
sitten ensimmäisen kerran ilmaissut arvostavansa paavia ja hänen
johtamaansa kirkkoa" (69-70).
Ekumeniaa
"Määräävä asia on "kristittyjen yhteys". Monet kristityt johtajat käsittävät
tämän organisatorisena yhteytenä, jossa eri kirkot ja tunnustukset tulevat
yhdeksi keskeisen asia ympärille. Nykymaailmassa asia on esim. "rauha" ja
"keskinäinen rakkaus"...Jumala ei kehota kristittyjä muodostamaan vaikutusvaltaista maailmankirkkoa"(70).
Keisarin seuraajat
"313 jKr. Rooman keisari Konstantinus antoi kristinuskolle "laillisen
uskonnon" leiman valtakuntansa alueella...Kristinuskosta tuli "lavea tie"
vaikka Raamattu kuvaa sitä "kaitana tienä"...
Paavit eivät ole Pietarin seuraajia vaan keisari Konstantinuksen ja muiden
Rooman keisareiden. Paavin arvovallalle haettiin oikeutus väärennettyjen
keisarillisten dokumenttien kautta. Levittääkseen "kristinuskoa" paavit
perustivat armeijoita ja laivastoja saadakseen maailman haltuunsa.
Katolinen historioitsija myöntää:
"Keisarillisesta dokumentista käy ilmi, että Rooman piispa (paavi) oli
Konstantinuksen perillinen; eli kuten hän, pukeutui kuin hän, rakennutti
palatsinsa ja hallitsi maitaan keisarillisten periaatteiden mukaan...ollen
kirkon ja valtion johdossa. Vain 700 vuotta Pietarin kuoleman jälkeen
paavit olivat saaneet valtaa ja omaisuutta. Pietarin seuraajista oli
tullut...tämän maailman ruhtinaita. He...pukeutuivat purppuraan, kuten
keisari Nero ja kutsuivat itseään ´Pontifex Maximus`" (paavi, yksinvaltias,
ylipappi, nimityksen alkuperä on pakanuudessa) "(71-72).
Okkultinen Konstantinus
"Nämä "Kristuksen sijaiset" komensivat armeijoita Hänen nimessään,
tuhosivat, murhasivat, ryöstivät kaupunkeja ja asettivat tai tuhosivat
kuninkaita. Edustaen hänen väitettyä ristiään nämä tyrannit voittivat
haltuunsa maailman valtakuntia niiden johtajilta, keräsivät valtavia
henkilökohtaisia omaisuuksia ja usein viettivät aikansa pahuudessa ja
moraalittomuudessa. Tässä mielessä 1000 -vuotista aikaa ennen
uskonpuhdistusta voidaan sanoa "pimeäksi keskiajaksi".
Useimmat kristillisyyteen liitetyt vääryydet tulivat mukaan Konstantinuksen
kääntyessä, kuten sanottiin, kristinuskoon. Hän liitti kristillisyyden
pakanuuteen ja avasi ovet massiiviselle okkulttiselle hyökkäykselle.
Keisarin kääntymyksessä okkultismi näytteli merkittävää osaa. "Iltapäivällä
ennen taistelua...Konstantinus näki liekehtivän ristin taivaalla. Siihen
liittyi kreikkalainen teksti ´en toutoi nika` - ´tässä merkissä voitat`.
Seuraavana aamuna...unessa Konstantinus kuuli äänen käskevän häntä
merkitsemään X kirjaimen sotilaidensa kilpiin..." Tämä vääristelty "risti"
muistuttaa läheisesti pakanuudessa palvottua "valon ristiä", Mithras
jumalan seuraajien merkkiä. Heitä oli Konstantinuksen armeijassa. Tämän
"ekumeenisen" merkin alla "ensimmäinen kristitty hallitsija" teurasti
vihollisiaan Kristuksen nimessä. Paavit saattoivat sodissaan olla vielä
Konstantinusta julmempia.

Konstantinuksen päivinä keisari oli pakanuuden ylipappi ja johti pappien
neuvostoa. Hänen arvonimensä oli Pontifex Maximus. Konstantinus, kuten
hänen seuraajansa 400 -vuoden ajanjaksona, oli kirkkolaitoksen johtaja. Hän
otti itselleen arvonimen Vicarius Christi, Kristuksen sijainen" (72).
Rooma vetää
"Ei ole uutinen, että vanhemmat ja perinteiset protestanttiset kirkkokunnat
ovat jo pitkään tyrkyttäneet itseään paavin kirkolle. Monelle on kuitenkin
yllätys kuinka karismaattiset, helluntailaiset ja evankeliset kristityt
ovat astuneet samalle tielle...
Monet evankeliset kristityt johtajat näkevät protestanttisen uskonperinnön
uskonpuhdistuksineen haittana pyrittäessä maailmanlaajaan "kristittyjen
yhteyteen" katolisen kirkon johdossa" (80).
Paavi ja Billy Graham
"Paavi ja Billy Graham ovat tavanneet useamman kerran ja molemmat ovat
antaneet toisistaan kiittäviä lausuntoja...
"Ihailin suuresti paavi Johannes XXIII...hän toi uuden ajan maailmaan",
sanoi Graham 1963 ko. paavin kuoleman johdosta. Graham suositteli em.
paavin elämäkertaa hengellisenä klassikkona - kirja sisältää sivukaupalla
pyhimysten ja Marian palvontaa ym. katolista opetusta.
"Luulen, että Amerikan kansa etsii johtajaa, moraalista ja hengellistä joka
uskoo johonkin, kuten paavi...",1979.
"Olen hänen suuri ihailijansa", 1984 paavi Johannes Paavali II:sta.
"Paavi tarttui takkini hihaan...ja sanoi...kuule Graham, me olemme
veljiä...se oli suuri tapahtuma elämässäni", 1989.
Time-lehti joulukuussa -94, "Paavi Johannes Paavali II on suurin
lähihistorian paavi. Hän on ollut koko kristityn maailman vahva omatunto."
Larry King show:ssa 1997, "Tulen hyvin toimeen Vatikaanin kanssa. Olen
tavannut paavin useita kertoja. Olin hänen vieraansa...hän kutsui minut
puhujakorokkeelle kanssaan...Olen hänen kanssaan samaa mieltä lähes
kaikesta." jne. D.W.Cloud. ´Evangelicals and Rome`"` (82).
Katolinen Alfa
"Protestanttisen ja katolisen kristillisyyden yhteyttä luodaan nykyisin myös
Alfa-kurssin kautta. Suomessakin kampanjoidaan sitä näkyvästi. Katolisten
keskuudessa Alfa-kurssi on suosittu. Se on lähtöisin Holy Trinity Brompton
seurakunnasta, joka on uudistuksen keskuspaikka Englannissa. Suosiota
saaneen Alfa-kurssin "isä" Nicky Gumbel opettaa, että katolisten ja
protestanttien eroavaisuudet ovat täysin merkityksettömiä verrattuna siihen
mikä meitä yhdistää" (87).
-------------------------Seurakunta juovuksissa
"Esittäessään vertausta tuhlaajapojan paluusta Gumbel sanoo sen osoittavan
kuinka Jeesus sanoi kirkon "olevan kuin juhla ja kemut", kutsut, jossa
jokaisella on hauskaa. "On hauskaa naurua...ja tätä koemme nyt, naurua ja
hauskaa ja ihmiset tulevat juovuksiin. Ei viinistä, vaan Hengen

täyteydestä. Tule juhlaan, jossa voit juopua Jumalasta...kutsuimme Henkeä
saapumaan...Ne olivat Pyhän Hengen tarjoamat kemut. Se oli hauska paikka
olla. Seurakunnan pitää olla kuten kutsut" (87).
Pikavoitelu
"Tänä päivänä pyritään saamaan "pikavoitelu" (jopa kirjaimellisesti ilmaan
hosuen), jonka jälkeen kristitty on valmis tunnistamaan ja tuhoamaan
saatanan linnakkeet. Raamattu ei tunne oikotietä kristillisen auktoriteetin
saamiseksi. Se rinnastetaan kristillisen luonteen kehittymiseen, jota
Raamattu kuvaa "hengen hedelmänä". Niiden syntyminen on Pyhän Hengen
hiljaisen työn tulosta meissä ja tämän työn olisi tarkoitus jatkua koko
elämämme ajan. Ihmisen puolelta se edellyttää alistumista Jumalan Sanan
alle ja jatkuvaa oman synnin tuomitsemista. Ennen puhuttiin paljon
"kilvoittelusta", jolla kuvataan uskovan vaellusta maailman ahdistusten ja
kiusausten keskellä. Kilvoittelu kiusausten keskellä on ollut ja tulee
olemaan uskovan osa kaikkina aikoina. Sanan mukaan hyvän ja pahan, oikean
ja väärän erottaminen ei onnistu "pikavoitelun" kautta. Vasta ajan kuluessa
hengellisen kokemuksen karttuessa kykenemme siihen paremmin ja paremmin"
(92-93).
Erehdyksestä oppiminen
"Se (hengellinen taistelu) on elämän ikäinen prosessi, jossa kasvamme kaiken
aikaa. Saatamme omaksua vääriä oppeja toisina ja pitää niitä vilpittömästi
Jumalan tahdon ilmentyminä. Kun ymmärryksemme lisääntyy ja huomaamme
erehtyneemme, korjaamme käsityksiämme ja jätämme sen, mikä ei ollutkaan
Hänen tahtonsa mukaista. Vajavaisina ihmisinä emme säästy virheiltä, mutta
niidenkin kautta Hän opettaa meitä. Ymmärrämme entistä selvemmin
riippuvuutemme yksin Hänestä ja Hänen meille antamasta ymmärryksestä.
Samalla Jumalan Sanan merkitys korostuu ja se käy aina rakkaammaksi. Sanan
voima tulee todelliseksi sisäisessä kokemuksessa hengellisen ihmisen
rakentuessa voimassa ja viisaudessa "(105-106).
Uskovan elämä on vaellusta
"Raamatun mukaan uskovan elämä on vaellus. Tuo sana esiintyy VT:n ja UT:n
puolella uudestaan ja uudestaan. Se kuvaa kestävää, rauhallista ja
jatkuvaa etenemistä. Ei hätäistä kiirehtimistä, hetkittäistä tempoilua tai
muuta hetkittäistä toimintaa. Vaeltamista voidaan verrata pitkän matkan
juoksuun. Paikalleen ei tule jäädä eikä uskoon tullut halua eikä saata
jättää matkaa kesken mutta matkavauhdin tulee olla sopiva. On turvallista
tiedostaa, että Jumala yksin tietää ja haluaa ohjata jokaisen kohdalla
sopivan vauhdin. Hän ei uuvuta ketään...
Uskovan vaelluksen kokemuspiiriin kuuluu luonnollisena asiana tyhjyyden ja
voimattomuuden tunteet. Meillä on pelkoa, tyytymättömyyttä ja koemme
ajoittain olevamme kuin kuivassa erämaassa. Tämä on ollut myös Raamatussa
kuvattujen pyhien osa. Psalmeissa kuvataan usein näitä tuntemuksia" (114-115).
Petosta
"Muun ohessa kirja (A Different Gospel) paljastaa Haginin julkaisseen omissa
nimissään kirjoituksia ja kokonaisia kirjoja, jotka sanasta sanaan on
kopioitu E.W. Kenyonin teksteistä...
Yksi ahkerimpia voideltujen pikkuesineiden lähettäjiä oli Marilyn Hickey,
naisjulistaja, joka ilman mitään teologista pohjaa on perustanut
raamattukoulun. Hickey on aikamme arvostetuimpia naisjulistajia
karismaattisessa liikkeessä. Oral Roberts antoi hänelle nimeään kantavan

yliopistonsa nimissä tohtorin arvon. Marilyn Hickeyn postituslistalla
olevat ovat saaneet mm. "voidellun" muoviin pakatun maissihiutaleen (ihan
totta - samaa mitä monet syövät aamulla: Corn Flakes), muoviin pakatun
pienen öljypisaran, narunpätkiä, kankaanpalasia, ym. (118-119).
Robert Tilton, miljonääri ja suuren menestysteologiaseurakunnan pastori,
menetti asemansa rahaan liittyvän skandaalin takia. Tiltonin suosio
perustui siihen, että kirjeissään hän vakuutti rukoilevansa
henkilökohtaisesti jokaisen uhraajan tarpeiden puolesta. Kävi ilmi, että
Tilton ei välittänyt edes nähdä kirjeitä rukouspyyntöineen. Ne menivät
suoraan hänen pankilleen, jossa kirjeistä otettiin rahat talteen. Itse
kirjeet rypistettiin suoraan roskakoriin. Tiltonin lähettämät "voidellut"
esineet käsittivät mm. palan saippuaa "(120).
----------------------------BENNY HINN
Kuin kuningas
"Elämme aikaa, jolloin "mystinen kristillisyys" vaikuttaa. (MCM, "Mystic
Cristian Movement", nimitys eng.kielisten tutkijoiden mukaan). Ehkä
kuuluisin ja Suomessa parhaiten tunnettu tämän liikkeen edustaja on Benny
Hinn. Mies sanoo olevansa "Benny, Jumala". Benny Hinnin ympärille on
rakennettu mahtava koneisto henkilökuntineen, avustajineen ja
lakimiehineen. Hinn on usein liikkeellä suurissa kampanjoissa maailman eri
puolilla. Häntä kohdellaan kuin kuningasta ja sitä hän itsekin haluaa.
Benny Hinnin opetuksen arvostelu on monista hänen kannattajistaan lähes
Jumalan arvostelua..".(137).
Arvostelu kielletty
"Pyhä Henki on ylläni...päivä on tulossa kun ne, jotka hyökkäävät meitä
vastaan putoavat kuolleina maahan. Älä koske Jumalan palvelijoihin, se on
kuolettavaa..."
"Olette nousseet minua vastaan, teidän lapsenne saavat maksaa siitä..." (139).
Näkyjen ja ilmestysten mies
"Kuhlmanilla on Hinniin suuri vaikutus. Benny Hinn kertoi tämän ilmestyneen
hänelle "yöllisessä näyssä" yhdessä Jeesuksen kanssa...
Benny Hinnille ilmestykset ja näyt ovat arkipäivän todellisuutta. Jeesus,
Elia, Kuhlman, enkelit, Pyhä Henki, ym. tarpeen mukaan ilmestyvät hänelle
ja antavat uutta voitelua uuden ilmestystiedon lisäksi..
Benny Hinn näkee näyssä kuolleita ja kommunikoi heidän kanssaan. Hän käy
näiden haudoilla etsimässä lisää voimaa ja voitelua. Hinn kertoo
vierailustaan Kathryn Kuhlmanin ja toisen naisjulistaja Aimee Semple
MacPhersonin haudoilla (140-141).
Ei ole juutalainen
"Hinn on korostanut alkuperänsä olevan Israelissa ja antanut ymmärtää
olevansa israelilaista syntyperää. PFO:n tutkimus osoittaa Hinnin isän
olleen Jaffassa syntynyt arabi. Hänen äitinsä syntymäpaikka on Ramallah,
nykyinen palestiinalaisalueella oleva arabikaupunki. Benny Hinn on siis
palestiinalainen arabi...

Benny Hinn sanoo isänsä, Costandi Hinnin, toimineen Jaffan kaupungin
pormestarina. Ajallisesti tämä aika olisi ollut 1950-luvun loppupuolella...
Huhtikuussa 1948 Jaffan arabiväestö lähti pakoon sodan alta ja Israel
valloitti kaupungin. Siitä lähtien Jaffa on kuulunut Tel Avivin kaupunkiin.
Virallisesti se liitettiin Tel Aviviin 1950 eikä siellä ole ollut omaa
pormestaria -50 luvulla eikä sen jälkeen"(142).
Epärehellinen
"Koulunkäynnistään Benny Hinn sanoo, "Koulussa olin hyvin etevä, sain aina
parhaat arvostelut." Hinnin oman koulun tiedot kertovat hänen jättäneen
opinnot kesken huonon menestyksen takia 11. luokan jälkeen...
Benny kuvaa ensimmäistä julkista kokoustaan Trinity Pentecostal kirkossa,
Kanadan Oshawassa, "Nostin käteni rukoukseen ja sata ihmistä kaatui
lattialle. Silloin tulin tietoiseksi ihmeellisestä voimastani" (144).
"Benny Hinn kuvaa kauttaan tapahtuneita uskoontuloja, voimavaikutuksia ja
ihmeitä. 1987 hän kuvasi käyntiään Jerusalemissa, katolisessa
tyttökoulussa, "Saarnasin Jerusalemissa 1976...Aloin saarnata ja jokainen
tyttö tuossa koulussa pelastui ja kaikki nunnat..." -"Tämä on täyttä
puppua, täyttä roskaa...kukaan ei tunne tällaista" (148-149).
"Benny Hinn kertoo kuinka hän Ontariossa, Kanadassa, Sault Ste. Marie`n
kaupungissa vieraili katolisessa sairaalassa. Sairaalan kappeliin tuotiin
vaikeasti sairaat nunnien ja lääkärien katsellessa parvekkeelta. Hinn
avustajineen voiteli ja rukoili sairaiden puolesta ja jokainen
parantui...-"Tällaista ei ole koskaan tapahtunut...Herra Hinnin väitteet
ovat outoja ja paikkansapitämättömiä" (149).
"Hinnin profetian mukaan sairaat paranevat ja kuolleet heräävät kun heidät
tuodaan television eteen TBN TV-yhtiön ohjelman aikana. Hänen sanotaan
olevan profeetta, parantaja ja julistaja. Aiemmin Hinn on profetoinut mm,
"Herra sanoo minulle ja minun on kerrottava teille, että -90 luvun
puolivälissä, noin -94 tai -95, ei myöhemmin, Jumala tulee tuhoamaan
Amerikan homoseksuaalisen yhteisön" ja "Jumalan Henki kertoo minulle, että
maanjäristys iskee Amerikkaan ja saa paljon tuhoa aikaan -90
luvulla...mikään paikka ei ole turvassa -90 luvun maanjäristyksiltä" (152-153).
Lisää rahaa
"Parantajan työ on tuottoisa toimi. Benny itse sanoo, ettei maallinen
merkitse hänelle mitään, "maalliset haluni ovat menneet." Reportteri kuvaa
Benny Hinnin elämänolosuhteita, "...(hän) juuri vaihtoi Mercedeksen
Jaguaariin ja hiljattain muutti loisteliaalta Heathrow`in alueelta vielä
kalliimmalle Alaquan asuntoalueelle, jossa hän nyt asuu 685 000 USD:n (n.4
milj.Smk) talossa. Hänen pukunsa ovat mittatilaustyötä, kengät italialaista
nahkaa, ranteissa ja sormissa kimaltelevat kulta ja timantit...Hinn
vastaanottaa lahjoja: Käteistä rahaa, jalokiviä ja muita arvoesineitä. Hän
ei pidä sitä salaisuutena. Hänen kellonsa on timantein koristeltu Rolex,
timanttisormuksia, kultaisia rannerenkaita, huippulaadukkaita pukuja kaikki voivat nähdä ne. Hän ajaa Jaguaarilla ja vaimolla on Cadilac...Hän
istuu kalliilla kuistillaan, josta on näköala Alaquan
golfkentälle...puhuen samalla vaatimattomasta elämäntyylistä aivan kuin
kaikki eläisivät kuten hän "(144).
Hinnin salaisuus
"André Kole on yksi kuuluisimmista ja taitavimmista illuusiotekniikan
taitajista maailmassa. Hän on työskennellyt yhdessä David Copperfieldin

kanssa. Kole sanoo olevansa Jeesukseen Vapahtajanaan uskova. Hän on
tutkinut uskolla parantajien toimintaa ja tekniikoita ja sanoo näiden
käyttävän samoja periaatteita kuin taikurit. Keskein asia on "ilmapiirin"
ja odotuksen luominen, "Tosiseikka on, että mikä tahansa, vaikka kuinka
outo ja naurettava asia, kun se esitetään vakavan ja pyhän tavalla totuuden
nimessä...(jokainen) voi tulla petetyksi ovelilla tempuilla."
Toinen keskeinen seikka on joukoille etukäteen luotu imago päähenkilön
"voimasta". Päähenkilö on "orkesterinjohtaja", johon kaikki katsovat.
Itsesuggestion, hypnoosin, illuusiotekniikan ja tunteiden voimaa ei saa
aliarvioida. Kolé keskusteli Hinnin kanssa tämän parantavasta voimasta.
Hinn lupasi toimittaa tarkkoja tietoja todellisista parantumisista. Vielä
kahden vuoden ja monen pyynnön jälkeen mitään ei saatu" (149-150).
--------------------------JUMALAN PUHE, ÄÄNI JA JOHDATUS
"Oikea: Jumala puhuu Sanansa kautta Pyhän Hengen valaistessa ihmisen
ymmärrystä käsittämään Herran tahtoa. Jumalan ääni tunnetaan hengessä
omatunnon ja kirjoitetun Sanan kautta. Hän ei hämmennä eikä tylsistytä
ihmisen kykyjä, ei arvostelukykyä eikä päättelykykyä, eikä ole vastaan
ihmisen vapaata tahdonvalintaa. Johdatus tapahtuu hengen ja ymmärryksen
kautta, kun ymmärrys, henki ja mieli ovat sopusoinnussa ja yhtä Jumalan
Sanan periaatteiden kanssa.
Väärä: Pettävien henkien puhe voi muistuttaa ihmisen omaa ajattelemista. Se
paisuttaa, syyttää, hämmentää tai tuomitsee, se hajottaa ihmisen omaa
arvostelukykyä ja järjenkäyttöä. Väärennetty "Jumalan ääni" on tavallisesti
käskevä ja itsepintainen ja vaatii äkillisiin tekoihin. Se ei suo ihmiselle
harkinta-aikaa. Synnyttää pelkoa jäädä jonkun "siunauksen" ulkopuolelle,
jos ei toimita vaatimusten mukaan. Saatanallinen johdatus perustuu
yliluonnollisiin ääniin, ilmestyksiin ja vetovoimaan, jotka saavat sijaa
aistimaailmassa jäljitellen oikeaa hengen johdatusta" (176-177).
Väinö Hotti

