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Tämä artikkeli on kirjoitettu paavi Johannes Paavali II:n kuoleman aikoihin. 

 

Karismaattinen liike on ollut väärä syntymästään saakka ja se oli Saatanan suunnitelma tuhota 1900-

luvun klassiset helluntai- ja pyhitysliikkeet. Ja siinä se varmasti on onnistunut. Kaikki näyttää 

alkaneen Kathryn Kuhlman'ista, joka oli tämän väärän Porttokirkon yhteyden pitkäaikainen 

vaikuttaja. Karismaattinen liike on Saatanan suunnitelma tehdä helluntaiseurakunnille sama, mitä 

Konstantinus ja roomalaiskatolisuus tekivät alkuseurakunnalle neljännellä vuosisadalla. Saatanan 

tehokkain hyökkäys on aina ollut yhdistää ja laimentaa se, mitä se ei voi pysäyttää. Katoliset ja 

karismaattiset seurakunnat ovat täydellisiä sänkykumppaneita ja ovat olleet sitä alusta lähtien. 

Seuraavassa on luettelo niiden yhtäläisyyksistä. Käsittelemme kutakin aihetta erikseen. 

1. Molemmat sopivat laodikealaiseen seurakuntamalliin (Ilm. 3:14-22) . 

2. Katoliset ja karismaattiset molemmat suosivat liittoa maailman kanssa ja vihaavat elämäntavan 

pyhyyttä. 

3. Edistetään sitoutumista näihin uskonnollisiin systeemeihin Jeesuksen Kristuksen persoonalle 

vihkiytymisen ja omistautumisen asemesta. 

4. Näiden liikkeiden seurakunnissa ilmenevät tunteet ovat syvästi sielullisia ja lähes täydellinen 

jäljitelmä aidosta Hengellä täytetystä elämästä, mutta siitä puuttuu yksi alue, "rakkaus totuuteen", jota 

käsite Sola Scriptura (suom. Yksin Kirjoitukset) edustaa. 

5. Molemmat liikkeet ovat kehittäneet samankaltaisen näkemyksen Ilmestyskirjan lopun ajan 

tapahtumista ja tulevista tuomioista. Ne näkevät itsensä tulevan maanpäällisen valtakunnan lähteenä. 

Mitä kuvaa tämä edustaa? Ei mikään uskonnolinen ryhmä aja roomalaiskatolisen kirkon 

hyväksymistä "kristillisenä" suuremmalla antaumuksella kuin tiettyjen saarnamiesten karismaattinen 

koalitio. He ovat selvästikin eräs Äitiporton lapsista ja heitä valmistetaan yhdistymään hänen 

tulevaisuuden päämääriensä toteuttamisessa. Tarkastelkaamme roomalaiskatolisen systeemin ja 

karismaatikkojen vertaansa vailla olevaa samankaltaisuutta. On varmaa, että karismaattisen 

maailman sisällä on rehellisiä ja aitoja ihmisiä, jotka ovat sokeita heidän lopullisille 

suunnitelmilleen. 

 

Molemmat sopivat laodikealaiseen seurakuntamalliin kuten Herra Jeesus itse kuvaili 

Johanneksen kautta. Raamattu kuvailee tätä mallia: 

 

"Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, 

koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: 

Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja 

kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että 

rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta 

voidellaksesi silmäsi, että näkisit." (Ilm. 3:15-18)  
 

Niillä on oikean uskon ulkomuoto, mutta vain sen verran samankaltaisuutta, että käyvät kristityistä, 

mutta ei kylliksi kelvatakseen Hänelle. Ne molemmat ovat luoneet suuren rikkauden uskonnollisia 

systeemejä ja kyvyn lisätä tuota rikkautta. Ne molemmat ylpeilevät rikkaudestaan ja siitä, että 

maailma hyväksyy heidät rikkauden vuoksi Heidän köyhyytensä on ilmeistä vain siinä, että heiltä 

puuttuu täydellisesti aito raamatullinen jumalisuus. He rakastavat maailmaa ja sen tyhjää kunniaa ja 

todellisuudessa imartelevat itseään ja muita sillä suuruudella, jota pystyvät tuomaan näkyviin.  

 

On mahdotonta lukea tämän kirjeen kirjaimellista kuvausta laodikealaiselle seurakunnalle ja olla 

näkemättä tarkkaa kuvaa sekä katolisista että karismaattisista seurakunnista. Kaikki niissä on vain 

suurta ja mahtavaa julkisivua. Eräs kaikkein täydellisin kuva on TBN , Trinity Broadcasting 

Network (Maailman suurin "kristillinen" TV-verkosto). Siellä on juuri kylliksi uskonnollista 



tunnetta huvittamaan uskonnollisia ihmisiä, mutta myös kylliksi jatkuvaa ristiriitaa osoittamaan, että 

perustus on väärä. Herran neuvo tälle seurakunnalle oli vaihtaa heidän kultansa rikkaus totuuden 

kokemiseen, joka tuottaa kullankaltaisen luonteen. Hänen neuvonsa päättyi kutsuun saada silmät, 

jotka olivat voidellut näkemään kaiken uskonnollisen jäljittelyn taakse. 

 

Katoliset ja karismaattiset kannattavat liittoa maailman kanssa ja vihaavat elämäntavan 

pyhyyttä. 
 

Näiden järjestelmien kyky puolustaa syntiä ja moraalista lipsumista on tyrmistyttävä. Mikään ei ole 

todella pyhää paitsi heidän luomansa uskonnollinen järjestelmä. Homoseksuaalisuus rehottaa 

molemmissa järjestelmissä. Karismaattiset ovat luoneet ilmapiirin, joka edistää naisten 

maskuliinisuutta ja miesten feminiinisyyttä. Naiset, jotka eivät ole ulkonäöltään maskuliinisia ovat 

ylenmäärin koristeltuja kuin Iisebel pahimpaan mahdolliseen äärimmäisyyteen ( gaudy and Jezebel 

to the worst possible extreme). Mikään ei ole tasapainossa kummassakaan systeemissä. 

Hillitsemätön liha riehuu valloillaan monilla alueilla. 

 

Nykyinen uskonnollinen mahtavien konferenssien ja muka korkeatasoisen (high-sounding) 

neuvonnan naisten liike on karismaattisen maailman ajama. T.D.Jakes, tuo Jeesus-yksin-huijari, on 

eräs päätekijöistä. Jokainen nainen heidän mainoksissaan näyttää kuin olisi otettu suoraan 

Hollywoodin mainoksista. Se on kaikki uskonnollista julkisivua, joka valmistaa tietä 

maailmankirkkoon. 

 

Kannatetaan sitoutumista näihin uskonnollisiin systeemeihin Jeesuksen Kristuksen 

persoonalle pyhittäytymisen ja antautumisen asemesta. Pyhittäytymisen ja maailmasta 

erottautumisen käsite ja sen opettaminen puuttuu. En ole vielä lukenut yhtäkään karismaattisen 

henkilön kirjoittamaa kirjaa, joka keskittyisi pyhyyden ja vanhurskauden syvään elämään. Jeesuksen 

Kristuksen luonnon saamisen ilon tavoittelu puuttuu täysin. Ajattele Kenneth Hagin'in, Benny 

Hinn'in, tai kenen tahansa johtavan puhemiehen kirjoja, niin kaikki, mitä sinulle jää, on eräänlainen 

Pyhän Hengen palvonta kieroutuneessa muodossaan tai sitten "pieni jumala" -opin mainostaminen. 

Kaikki liittyy näihin kahteen perusteemaan tai niiden johonkin versioon. Näiden kahden ja monien 

muiden kirjoittajien aineistot, keskittyvät lihaan ja minään, ei koskaan Kristukseen eikä 

pyhittäytymiseen ja antautumiseen ja ristin kantamis! een. Heidän oma materiaalinsa on paras 

todistus heidän väärästä opistaan. 

 

Näissä seurakunnissa ilmenevät tunteet ovat täynnä lihaa ja minän palvontaa. Jumalan Sana on 

oudosti poissa melkein kaikissa yhteyksissä. Karismaattisen maailman raamattukäsitys on 

täsmälleen samankaltainen kuin katolisen. Uusia ilmestyksiä ja ideoita alituisesti lisätään 

Kirjoituksiin. Jännitystä ja tunteita juurrutetaan näihin lisättyihin teologisiin kuvitelmiin. Ei ihme, 

että Benny Hinn, Kenneth Copeland tai Rick Joyner ovat yhtä lailla kotonaan tässä liikkeessä. 

 

Molemmat liikkeet ovat hyljänneet tempauksen suuren toivon ja ovat korvanneet Kristuksen 

maanpäällisen valtakunnan seitsenvuotisen ahdistuksen jälkeen omalla valtakunnallaan, joka 

perustuu amillennialismiin tai postmillennialismiin. He ovat taatusti sänkykumppaneita 

perustaessaan valtakuntaansa tässä nykyisessä maailmassa. Ilmestyskirjaa ei käsitetä kirjaimellisesti 

näissä kummassakaan liikkeessä (eikä enää myöskään Suomen helluntailiikkeessä. Viittaan vain 

Aikamedian julkaisemiin, esim. Julle Partasen, kirjoihin. Suom. huom.) 

Johtopäätös 

Karismaattinen liike on ytimeltään katolinen. Viimeiset viikot ovat osoittaneet rakkauden näiden 

kahden nykyhetken toisiaan matkivan liikkeen välillä. Osa voimakkaimmasta rakkaudesta kuolleelle 

paaville ja osa voimakkaimmista ylistyksen sanoista hänen muka Kristuksen kaltaisuudelleen, on 

tullut johtavilta karismaatikoilta. Heidän todellinen värinsä on paljastunut kaikkien nähtäväksi. 

Karismaatikot ovat todellisuudessa katolisia, vain muutamissa opin koukeroissa on eroa. 

 

Joseph R. Chambers  
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